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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ལ་དགྭས་ཁ་ཆེའ་ིཡུལ་མི་ཚོས་གུང་ཚིགས་གསོལ་སནོ་འདཌེ་འབུལ་ཞུས་པ།

སབྐས་ ༨ པའ་ིསིམ་ལ་ས་འཐུས་དམ་འབུལ་
ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུག་ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་སིམ་
ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བརྒྱད་པའི ་
འདམེས་ཐནོ་འཐུས་མི་ ༧ ནས་འཐུས་མི་ ༥ 
དང་། ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་བསན་
འཛིན་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་དཀོན་མཆོག་ཚེ་
རིང་ལགས་བཅས་ཀི་ལས་ཁུར་དམ་འཅའ་འབུལ་
བཞསེ་ལེགས་གུབ་བྱུང་འདགུ་པ་དང་།
 ས ་འ ཐུས ་ དམ ་འ བུལ ་ གི ་ བེད ་
སྒ་ོདང་སབས་བསནུ། གངོ་ཚེས་ཉནི་རྒྱབ་
ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་
གནས ་ཁིམས ་ ཞིབ ་པས ་ སིམ ་ལ ་ས ་གནས ་
མང ་ ཚོགས ་ལ ་བོད ་ མིའི ་ སིྒག ་འ ཛུགས ་ ཀི ་
མང ་ག ཙོའི ་ ཀ ་བ ་ག སུམ ་ གི ་ངོ ་སྤོད ་དང ་ ། 
སིྤ ་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ ལུགས་རྩ་འཛིན་
ཁིམས་ཡིག་ གི ་གཏུག་བཤེར་བ་ རིམ་དང་ ། 
ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་སོགས་ཀི་གོ་རགོས་སྤལེ་
འདགུ །

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ིགསར་འགདོ་པའ་ིམཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གཉསི་སིྤ་ལནྷ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ ༨ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་
གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཙམ་ལ་བདོ་ཀི་ཆ་འཕནི་
གསར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང་
ལགས་ཀི་ས་ེཤན་འགོ རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ི
གསར་འགོད་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཨེ་ཤེ་ཡའི་
འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ Benjamin Ismail 
ལགས་དང་། ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་སྐ་ུཞབས་ 
Martial Tourneur ལགས་རྣམ་གཉསི་སིྤ་
ལནྷ་ད་ུཕབེས་ནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་
ཞུས། སབྐས་དརེ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ནས་ཁངོ་
གཉིས་ལ་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་དང་
བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་མང་གཙོའི་ལམ་སལོ་ཐགོ་
འག་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་འགལེ་བཤད་བསྐནོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་རྣམ་པ་གཉསི་ཀིས་གང་ཅིའ་ི
ཐགོ་འད་ིབ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་བཅས་ཆྱུ་ཚོད་
གཅིག་ཙམ་རིང་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་
ས་སླ་ེརུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཇོ་ཁང་དང་ཁ་
ཆེའི་མཆོད་ཁང་གི་སྒ་ོརྭའི་ནང་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་མཚམས་ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིཆོས་
ཚོགས་དང་། ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིགཞནོ་ན་ུ
ཚོགས་པ། ད་ེབཞིན་ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིབུད་
མེད་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རནེ་འབལེ་
བསདོ་པ་དང་རིས་མེད་བསན་རྒྱས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་མཛད་རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 
ད་ེརསེ་ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་པས་ལས་
བསྡམོས་སྒགོས་སྦྱང་ཞུ་སབྐས་ཀར་སྒལི་ནས་
ཁ་ཆེ་ད་ེའད་ཇ་ོཁང་ནང་མགནོ་འབདོ་ཀིས་
ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་གོ་རགོས་སྤལེ་ཐབས་
བས་པའི་ལས་རིམ་གསལ་བ་དརེ་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པསོ་
ལེགས་གསོལ་བསགྔས་བརདོ་མཛད་པ་དང་
སྦྲགས། མཚམས་རེ་ཆོས་ལུགས་དསུ་ཆེན་

གི་གུང་སེང་ད་ེའདའི་སྐབས་ནང་པ་དང་། 
ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་རསེ་འབང་
པ། ད་ེབཞིན་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་སོགས་
ཀང་མགནོ་ད་ུའབདོ་ནས་བག་ོགླངེ་ད་ེའད་ག་ོ
སིྒག་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་
སྐརོ་ལམ་སནོ་མཛད་དནོ། ལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་
རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཉམས་
ལེན་བས་ནས་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ཀུན་ལ་
མིག་དཔ་ེསནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།  དངེ་སབྐས་སི་རི་ཡ་དང་
ཨབ་ག་ྷན་ིསི་ཐན། ཨི་རག་བཅས་ཀི་ནང་
ཆོས་ཀི་མིང་འཁྱརེ་ནས་དག་སྤདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་ཚབས་ཆེ་སྤལེ་ནས་ཕན་ཚྱུན་གསོད་
རེས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་རང་ཡང་ཆོས་
པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེ
དག་ལ་སང་མེད་ད་ུབཏང་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན་བཟང་སྤདོ་དང་འགལ་བཞིན་ཡོད། ཆོས་
ལུགས་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་དང་བསམ་
ཤེས་སྤལེ་རེས་བས་ནས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེ
ལྡན་པ་ཞིག་བཟ་ོརྒྱྱུ ར་ང་ཚོ་ཚང་མར་ལས་

འགན་ཡོད།  ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེ
ནས་སརླ་ཡང་མི་ཊར་ ༥༠ ཙམ་གི་སར་
ཆགས་པའི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སུན་ན་ིསྡ་ེ
ཚན་གི་མཆོད་ཁང་ Sunni Mosque ཞིག་
ཡོད་པ་དརེ་གནས་གཟགིས་མཛད། ད་ེཡང་
༸གོང་ས་མཆོག་མཆོད་ཁང་དརེ་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་བསུན་ཁ་ཆེའི ་མཆོད་དཔོན་
སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 
ད་ེརསེ་ཁ་ཆེའི་དབུ་བླ་རྣམས་དང་ལྷན་སྨནོ་
ལམ་གསུང་འདནོ་མཛད། གནས་གཟགིས་
ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་ 
༢༠༠ ཙམ་གི་སར་ཆགས་པའ་ིཁ་ཆེའ་ིཆོས་
ལུགས་ཀི་ཤི་ཡ་སྡ་ེཚན་གི་མཆོད་ཁང་ Shia 

Mosque ཞིག་ཡོད་པ་དརེ་གནས་གཟགིས་
མཛད། དརེ་ཁ་ཆེ་ཙམ་མ་ཟད་ནང་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་སོགས་ཀང་ཕབེས་ཡོད།  སབྐས་དརེ་
ཤི་ཡ་མཆོད་དཔནོ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ཁ་ཆེའི་མཆོད་ཁང་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཐངེས་གསུམ་པ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་

སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  དངེ་སབྐས་
འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ཀི་མིང་འཁྱེར་ནས་
དག་སྤོད་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ་ནི་
ཧ་ཅང་ཐབས་སྡགུ་ཡིན་སྐརོ་དང་། མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ནརོ་བ་ཡིན་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས།  
སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ལ་
༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་ལ་དྭགས་ཁ་ཆེའི་
ཚོང་པ་ཚོར་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་སླད་
ཆེད་མངགས་ས་ཆ་གསོལ་རས་སྩལ་ཡོད་
སྐརོ་དང་།  ད་ེནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་བདོ་
པ་ཁ་ཆེའི་ཚོགས་པ་བྱུང་ཞིང་བདོ་གཞུང་གི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚང་མའི་ནང་བདོ་
པ་ཁ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་མགནོ་འབདོ་ཀིས་མཉམ་
ཞུགས་བདེ་སལོ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཆེ་ད་ེདག་
ཞི་དལུ་བག་ཡོད་ཅན་ཤ་སག་རེད། ཕན་ཚྱུན་
འཁུག་པ་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚྱུལ་རིགས་རྩ་
བ་ནས་ག་ོམངོ་མེད། ཁངོ་ཚོ་ཁ་ཆེའ་ིམཆོད་
པ་ཡང་དག་པ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དགྭས་སླའེ་ི
ཉ ེ་ཁིས ་ སུ ་ཆགས་པའི ་ཁ ་ ཆེའི ་སྒ ེར ་ གི ་
སླབོ་ག་ྭ Islamia Public School དང་། 
བཙྱུན་དགོན་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཁོར་གླིང་། 
ད་ེབཞིན་ཆྱུ་ཤོད་གོང་མར་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ 
Imam Bargah བཅས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཡོད།   ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་བཞུགས་གནས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབང་ནས་
རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་ ༦ ཙམ་གི་སར་ཆགས་པའ་ི
ཁ་ཆེའི་སླབོ་གྭར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རསེ་
མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་སླབོ་གྭའི་དབུ་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ཡུམ་ Dr. Abdul 

Kayum ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་སབྐས། སླབོ་གའྭ་ིསླབོ་མ་
གསུམ་ད་སབྐས་དཀིལ་ཤར་ཡུལ་གུ་ཨ་རབ་
ཀི་ཇརོ་དན་ Jordan རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་
ཞིག་ཏུ་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་མུས་ཡིན་ཞིང་། སླབོ་
ཡོན་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཐོག་༸གོང་ས་
མཆོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བསྩལ་
བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞསེ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས། ད་ེ
རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་དང་
སླབོ་ཕུག་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ།ད་ེནས་
སླབོ་གའྭི་དབུ་འཛིན་གིས་སླབོ་གའྭི་ངསོ་ནས་
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གཟངེས་རགས་ཞིག་དང་
ཁ་ཆེའ་ིགསུང་རབ་ Quran ཞིག་འབུལ་
ལམ་ཞུས་པ་དང་། སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་

སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་འདགུ ད་ེ
ནས་སླ་ེགནམ་ཐང་ཉ་ེའཁིས་ས་ྐརཱ་འགོ་མར་
ཆགས་པའི་བཙྱུན་དགོན་ཐུབ་བསན་ཆོས་
འཁོར་གླིང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོདགནང་
མཛད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཆྱུ་ཤོད་གངོ་
མར་ཡོད་པའ་ིཁ་ཆེའ་ིཤི་ཡ་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀི་ལ་ྷ
ཁང་ཨི་མཱམ་
བྷ ་རཪ་གུང་
ཚིགས་གསོལ་
སནོ་འདགེས་
འ བུལ ་ ཞུས ་
པར ་སྐབས ་
ར་ེདགའ་ལྡན་
ཁི ་ རི ན ་ པ ོ ་

ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས། ཁགི་རྩ་ེམཁན་རིན་
པ་ོཆེ་དང་། བ་ཀུ་ལ་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོ
ཆེ། ད་ེབཞིན་ཁ་ཆེའ་ིཤི་ཡ་དང་སུན་ནའི་ིས་
གནས་ཆོས་དཔནོ་དང་། ས་གནས་ཀི་དཔནོ་
རིགས་སོགས་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ཁྱནོ་
མི་གངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་བཅར་ཡོད།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་
ཕབེས་པ།

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ 
ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་མངའ་རིས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུསྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་། རྡ་ས་ས་གནས་
མངའ་རིས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ། ད་ེ
བཞིན་སྐ་ུམགནོ་ཁག་དང་། སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་མི་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་མངའ་རིས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་པའི་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤2

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིནང་གདོ་དཔ་ེཀླགོ་དབེ་ཟརེ་བར་
སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་དགསོ་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༧ ཚེས་༢༨ 
ཉནི་རྔ་བ་རངོ་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་པས་
རྔ་བ་ཀིརིའི་དགོན་གི་གྭ་ཤག་རེ་རེ་བཞིན་
གདོ་དཔ་ེཀླགོ་དབེ་ཟརེ་བའི་དབེ་ཆྱུང་ཞིག་
སྤད་འདགུ་པའི་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གིས་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་གི་སྐད་འབདོ་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་འཕར་ནས་ཞི་
བའི་གོམ་བགདོ་གནང་བ་སོགས་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་གནདོ་འཚེ་བཟ་ོབར་
བརནེ་ཁིམས་འགལ་ཡིན་ལུགས་ཀིས་ཉསེ་
ཆད་གཅདོ་དགསོ་ཚྱུལ་དང་། ད་ེབཞིན་སདྐ་
འཕིན་སོགས་རྒྱྱུ ད་ལམ་ནས་ཕི་ཕགོས་ལ་
ས་གནས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་སྐརུ་བ་སོགས་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་གསང་དནོ་ཕི་ལ་བསྒགས་པའི་ཉསེ་
ཆད་གཅོད་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་ནང་དནོ་འཁོད་
པའི་བདོ་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ཡོད་
པ་ཞིག་སྤད་ད་ེག་ྭཔ་རེ་རེ་བཞིན་འད་ིལ་སླབོ་
སྦྱོང་ནན་ཏན་བེད་དགོས་ཚྱུལ་གི་བཙན་
བཀའ་བཏང་འདགུ དའེ་ིསྐརོ་ལ་རྔ་བ་རངོ་
གི་དགོན་པ་ཁག་བཞི་བཅྱུ་ལྷག་བསྡུས་ནས་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེབཅའ་ཁིམས་དགོན་
པར་བསྐལ་བའི་ལས་དནོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་

ཚྱུལ་རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་
ནང་བསྒགས་ཡོད།
 དེའི ་ སྐ ོར ་ བ ོད ་
ནང ་ ནས ་ འགེལ ་ བརོད ་
གནང་དནོ། ལས་འགུལ་
འདི་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
ཐོག་ལ་གདུག་རྩྱུ བ ་ཀི ་བ་
སྤོད་གང་སྤལེ་ཡང་ཁིམས་
མཐུན ་ ཡིན ་ ལུགས་དང་ ། 
བོད་མི་རྣམས་ཀིས་བདེན་
པའི ་གནས་ ལུགས་ རེ ་བཤད་པ ་དང ་ ། 
སྡུག་སྨ་ེརེ་བཏནོ་པའང་ཁིམས་འགལ་ཡིན་
ལུགས་སུྒབ་བེད་ཀི ་དབང་མཐའ་སྒརེ ་
གཅོད་ཀི་གདངོ་རིས་ང་ོམ་ཞིག་ཡིན་པའི་
བསམ་ཚྱུལ་མང་པ་ོཡོང་གི་འདགུ
 ད་ེསྔནོ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོབླ་ོ
བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཨ་ཁུ་དང་ཤག་གི་དག་ེ
རན་ཡིན་པའི་དག་ེའདནུ་པ་བླ་ོབཟང་བརྩནོ་
འགུས་ལགས་ལ་ཕུན་ཚོགས་བསད་པའི་
ཉསེ་མིང་གཡོག་ནས་ལོ་ ༡༡ བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་
དག་ེའདནུ་པ་བླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆོག་ལགས་

ཀིས་རང་ལུས་མེར་སེག་ལ་བརྒྱྱུ ད་སྐུལ་
བས་པའི་ཉསེ་མིང་གཡོག་ནས་ལོ་གཉིས་
ནར་འགངས་ཀིས་སགོ་ཐོག་གི་ཉསེ་ཆད་
བཅད་པ། ཡང་མཛོད་དག་ེརངོ་ནས་དཀནོ་
མཆོག་དབང་མོས་རང་ལུས་མེར་སེག་
གནང་བ་མོ་རང་གི་ཁྱོ་ག་སྒོལ་མ་སྐབས་
ལ་བཟའ་ཟླ་བསད་པའི་ཉསེ་མིང་གཡོག་
ནས་སགོ་ཐགོ་གི་ཉསེ་ཆད་བཅད་པ་སོགས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ཀི་
ཤུལ་ལུས་འབལེ་ཡོད་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་
སོགས་ལ་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་དཀའ་
སྡུག་མནར་གཅོད་ས་ཚོགས་བཏང་ཡོད་པ་
བཅས། །

བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པ་རེད་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་གར་གིས་ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་

བདེ་མངོ་མེད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོ
སིྒག་འགོ་རྡ་ཤོད་ད་ུཡོད་པའ་ི (Centre 

Point) ཞསེ་པའ་ིམགནོ་ཁང་ད་ུཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་སླབོ་སནོ་པ་དང་། 
རྒྱ་གར་ཨར་ཨེ་སི་ཨེ་སི་ (RSS) སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་རིག་གཞུང་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨིན་ད་ེརི་ཤི་ཀུ་མཱར་ (In-

dresh Kumar) ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡ པ་ོཡོལ་
ཙམ་ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
དང་། ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག སྐ་ུཞབས་ཨིན་ད་ེརི་ཤི་
ཀུ་མཱར་ལགས། ཚོགས་དུང་སབོས་རྒྱལ་
ལགས་དང་འབལེ་ཡོད་ཁག་གཅིག ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་
ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་དགོས་དནོ་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ། སྐ་ུཞབས་ཨིན་ད་ེ
རི་ཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
བདོ་པའ་ིམངནོ་འདདོ་གཙོ་བ་ོན།ི ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་བདོ་
རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཐགོ་ད་བར་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་

ཡིན། ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱྱུའ་ི
ནསུ་པ་ཡོད།
 བོད་ནི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་
དབར་གི་ཞི་བའ་ིབས་ིགནས་ལ་ྟབུ་ཡིན་ཡང་། 
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དབང་སྒྱུར་བས་རསེ། རྒྱ་
གར་གི་ཁིྱམ་མཚེས་བེད་མོང་མེད་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་

ནས་དཀའ་རྙགོ་ཡོང་བཞིན་པ་དང་། བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་སྔ་ཕི་
བར་གསུམ་ད་ུགཞུང་དང་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ལས་ཀ་མུ་མཐུད་བས་པར་བརནེ། རྒྱ་ནག་
གི་དཔནོ་རིགས་ཚོར་རྣམ་དཔོད་ཡོད་ན་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་དགོངས་གཞི་ལྟར་
རྣམ་དཔདོ་འདནོ་དགསོ། རྒྱ་ནག་གི་སདི་
གཞུང་འགོ་བདོ་པ་གཅིག་པུ་མིན་པར་རྒྱ་
མི་རིགས་ཚོ་ཡང་མུ་མཐུད་སྡུག་སྦྱངོ་མངོ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་ཚང་མས་ཁ་གགས་
དགསོ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་
མ་ཚྱུད་པའི་རང་དབང་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་འབདོ་སྒ་སླབེ་
ཐབས་དང་། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མི་མིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོས་
དསུ་ཚོད་རན་པའི་ཐགོ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ནང་སླབེ་ཐབས་དང་། 
སྐུ་ཚབ་སླབེ་མ་ཐུབ་ནའང་གནད་དནོ་སླབེ་
ཐབས་བདེ་དགསོ། དཔརེ་ན། བདོ་དང་
ཐའ་ེཝན་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཡོད་པས་
དའེ་ིཐགོ་ཤུགས་བསྐནོ་དགསོ། རྒྱ་གར་གི་
ངསོ་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་
མཐུད་ཡོད་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་གནས་ཀི་
རེད། སིྤ་ཚོགས་ནང་གནས་ཚྱུལ་གླངེ་སླངོ་ས་
ཚོགས་ཡོང་བ་ན་ིཆོས་ཉདི་རེད། འནོ་ཀང་
གནད་དནོ་གང་སླབེ་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱ་
གར་ངསོ་ནས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་དསུ་ནམ་ཡང་མ་ཉམས་པར་མུ་མཐུད་

གནས་རྒྱྱུ ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་
དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པ་རེད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་
གར་གིས་ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་བདེ་མངོ་མེད་
པ་མ་ཟད། ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་
གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ་ཡིན་ནའང་ཁས་ལེན་
གི་མ་རེད་ཅསེ་སོགས་གསུངས།།

བདོ་མི་སནྨ་ཞབས་པ་ཚོར་རྒྱ་གར་སནྨ་ཞབས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་དབེ་སྐལེ་གི་ཆོག་མཆན་ཐབོ་པ།
༄༅། །ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེ་ིནང་གི་
བདོ་མི་སནྨ་ཞབས་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ་ཁག་
གཅིག་ལ་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་མེད་པར་
བརནེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སནྨ་ཞབས་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་དབེ་སྐེལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་
འཁལོ་མ་ཐབོ་སབས། ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣ ཉནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཕདོ་བསནེ་

དང་ཁིྱམ་ཚང་བདེ་ད ོན་ལྷན་ཁང་ལ་ཞུ་
སནྙ་ཞིག་ཕུལ་བ་བརྒྱྱུད། བདོ་མི་ད་ེདག་
ལ་སྨན་ཞབས་པ་སིྤ་མཚྱུངས་ལྟར་རྒྱ་གར་
སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དབེ་སྐལེ་ཆོག་
མཆན་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་འབས་སུ།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༩ ཉནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཕདོ་བསནེ་དང་
ཁིྱམ་ཚང་བད་ེདནོ་ལྷན་ཁང་ནས་ལྡི་ལི་སྐུ་

ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་མཚན་ཐགོ་ལ་ཕུལ་བའི་
ཡི་གའེ་ིནང་། རྒྱ་གར་སནྨ་ཞབས་ལནྷ་
ཚོགས་ Indian Nursing Council ནས་
ངསོ་ལེན་ཡོད་པའི་བས་ིགནས་ཁང་ཇི་འད་
ཞིག་ནས་སྨན་ཞབས་ལག་འཁྱརེ་ཐབོ་པའི་ 
བདོ་མི་སུ་ཡིན་རངུ་། སནྨ་ཞབས་པ་སིྤ་
མཚྱུངས་ལརྟ་དབེ་སྐལེ་ཆོག་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
གསལ་པ་ོའཁདོ་འདགུ

 དེ་ཡང་རྒྱ་གར་འཕདོ་བསནེ་
དང་ཁིྱམ་ཚང་བད་ེདནོ་ལནྷ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་
སྐ་ུཞབས་སི་ཀ་ེམི་ཤྲ་ Shri C K Mishra 

ལགས་ཀིས་ཡི་ག་ེདའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་
གར་སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གནད་
དནོ་འདའིི་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་སྦྱངས་བཤད་བས་
འབས་སུ། བདོ་མི་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། 
རྒྱ་གར་སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ངོས་

ལེན་ཡོད་པའི་བས་ིགནས་ཁང་ཇི་འད་ཞིག་
ནས་སྨན་ཞབས་སླབོ་སྦྱོང་ཐོན་ཚེ་རྒྱ་གར་
སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དབེ་སྐལེ་ཆོག་
པའ་ི ཆོག་མཆན་གནང་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་
འཁདོ་ཡོད།།

རྒྱ་གར་ཨོ་རྩདེ་འགན་སྡརུ་གི་གུབ་འབས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ན་གཞོན་རྩདེ་
རིགས་ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་གི་ Minister 

of Youth Affairs and Sports བླནོ་ཆེན་
ཝི་ཇཡཱ་གྷ ་ོཡལ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིཞུས་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
 ཉ་ེཆར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་རྩདེ་འགན་སྡརུ་སབྐས་རྒྱ་གར་

གི་བུད་མེད་རྩདེ་འགན་པ་པ་ིལྦ་ིསིན་ུ Ms. 

P.V. Sindhu ལགས་དང་། སག་ཤི་མ་
ལིག Ms. Sakshi Malik ལགས། དྷ་ིཔ་
ཀརྨ་ཀར་ Ms. Dipa Karmakar ལགས་
བཅས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་རྒྱ་
གར་བུད་མེད་ཀི་ནསུ་རྩལ་བཏནོ་ཏ་ེརྒྱ་གར་
ཡུལ་མི་རྣམས་དགའ་སྤབོས་སྐསེ་དགོས་པ་
བཟསོ་ཡོད་སབས། སབྐས་ ༡༦ བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་གཞིས་བསེ་

བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཁོང་རྣམ་པའི་དགེ་རན་པི་གྷ་ོ
པ་ིཅན་ P. Gopichand ལགས་
དང་། ཤྱམ་བྷུ ་རྡ་ཀི་ Mr. Shyam 

Budaki ལགས། བྷ་ིཤ་ཝ་ེཤ་ཝར་
ནན་ད་ིMr. Bishweshwar Nandi 

ལགས་བཅས་ཀིས་འབད་བརྩོན་

གནང་བའ་ིགུབ་འབས་ཤིག་ཀང་ཡིན་སབས་
ཁོང་རྣམས་ལའང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་
ཟད།ཐེངས་འདིར་རྒྱ་གར་གི་རྩེད་འགན་
པ་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད་
པར་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 འབྱུང་འགྱུར་ཨོ ་རྩེད་འགན་
སྡརུ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱལ་སིྤའ་ིརྩདེ་འགན་
གཞན་གི་ནང་དའུང་རྒྱ་གར་གི་རྩདེ་འགན་
པ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ནས་གུབ་འབས་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་ཡོང་
རྒྱྱུ ར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཞུ ་བཞིན་ཡོད།   
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་
དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་
རེས་དན་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་འབྱུང་འགྱུར་
ཡང་བོད་ད ོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་
གནང་སྐོང་ཡོང་བའི ་ རེ ་བ ་ཞུ ་རྒྱྱུ ་ ཡིན།   
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ 3

རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་གཏན་ཉནི་སླབོ་ག་ྭ
ཁག་གི་རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༤ ནས་ ༡༠ བར་ཉནི་གངས་བདནུ་
རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་གཏན་ཉནི་
སླབོ་གྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་ད་ེ
བཞིན་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁིྱམ་ད་ུགོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད། རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་ཀི་དགསོ་
དམིགས་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་རིགས་སླབོ་མའི་
ཁདོ་རིགས་ལམ་ལ་དནོ་གཉརེ་སླབེ་ཆེད་
ཡིན་འདགུ
 ཐེངས་འདིའི་རིགས་ལམ་འད་ུ
འཛོམས་ནང་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྭ་
དང་། སྦལེ་ཀབོ་ཉནི་སླབོ། སི་ཝི་པ་ིཉནི་སླབོ་
བཅས་ནས་སླབོ་མ་གངས་ ༡༦ རེ། མོན་གྷ་ོ
གཏན་སླབོ། ཀ་ོལི་གལྷ་ཉནི་སླབོ་། ཧནོ་སུར་
ཉནི་སླབོ། ཨོ་རི་ས་ཅནྡྲ་གྷ་ིརི་ཉནི་སླབོ་སོ་སོ་
ནས་སླབོ་མ་གངས་ ༨ རེ། སཾ་བྷ་ོཊ་མོན་
གྷ་ོཉནི་སླབོ་ནས་སླབོ་མ་གངས་ ༦ བཅས་
ཁྱནོ་བསྡམོས་འཛིན་རིམ་དུག་པ་ནས་བརྒྱད་
པ་བར་གི་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༧༠ དང་། ལ་ྟ
གུབ་སླབོ་དཔནོ་གངས་  ༨ མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ ཉནི་གངས་བདནུ་རིང་གི་
རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་སབྐས་གཏན་ཉནི་
སླབོ་གྭ་ཁག་ནང་ཁུལ་རགས་གསལ་གཏངོ་
རེས་དང་། ད་ེབཞིན་ལ་ྟགུབ་སླབོ་དཔནོ་
རྣམས་ཀིས་སླབོ་ཕུག་ཚོར་རགས་གསལ་
གཏངོ་རྒྱྱུ འི་སླབོ་ཚན་སྤད་ད་ེས་གནས་སུ་
ཡོད་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་དགེ་འདནུ་པ་ཚོ་
དང་མཉམ་ད་ུརགས་གསལ་གཏངོ་རེས་
བས་ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད། ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་
གྭ་ཁག་གི་ནང་རིགས་ལམ་ལ་ད་ོདབིངས་
དང་སྤ་ོསང་སྤལེ་ཆེད་ཐངེས་འདིའི་རིགས་
ལམ་འད་ུའཛོམས་ནས་བཟུང་འབྱུང་འགྱུར་
རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་སབྐས། རགས་
གསལ་གཏངོ་མཁན་སླབོ་ཕུག་རྩ་ེཕུད་རྣམས་
ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསོལ་རས་
བ་དགའ་ཧནི་སྒརོ་ ༥༠༠༠ གནང་རྒྱྱུ ་མ་

ཟད།  འབལེ་ཡོད་སླབོ་ག་ྭལའང་གཟངེས་
ཐནོ་གི་ཕག་ཁྱརེ་གནང་རྒྱྱུ ་གཏན་འབབེས་
གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིའད་ུའཛོམས་
ཐོག་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁིྱམ་གི་ཨང་རིམ་རྩེ་
ཕུད་སོན་ཡོད་པ་དང་ཨང་གཉིས་པ་མོན་
གྷ་ོགཏན་སླབོ་ལ་ཐབོ་ཡོད། ཨང་རིམ་སོན་
པའི་སླབོ་གྭ་གཉསི་པ་ོསང་ཕདོ་རིགས་ལམ་
འད་ུའཛོམས་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཆོག་
ཡོད་འདགུ
 རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒའོི་སྐབས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
སིྤ་ཟུར་དགེ་བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་
གགས་ལགས་ཀིས་རིགས་ལམ་ཉམས་
ལེན་བདེ་རྒྱྱུའི་དགེ་ཚན་དང་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་
འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་སྦལེ་
ཀབོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཉསི་ཀི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་། སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་
གའྭ་ིདབུ་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ། སྦལེ་ཀབོ་ས་
གནས་སླབོ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ། སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་
སླབོ་ཚོགས་པའ་ིའབལེ་མཐུད་པ། བད་ེ
སརླ་དང་ལུགས་བསམ་གི་དགེ་རན་ཕ་མའི་
ཚོགས་ཆྱུང་གི ་ཚོགས་མི་བཅས་ཕེབས་
གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་མཇུག་སྡམོ་མཛད་
སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་རིགས་ལམ་
ནི་སླབོ ་མ་རྣམས་ཀི་ལུས་སེམས་གཉིས་
ཀའི་འཚར་ལོངས་བ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། གཟུགས་པའོ་ིའཚར་ལོངས་
ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་

སྦྲགས། རིགས་ལམ་ཉམས་ལེན་དང་མི་
ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་བདེ་རྒྱྱུའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
 ཐེངས་འདིའི་རིགས་ལམ་འད་ུ
འཛོམས་ཀི་དཔལ་འབོར་མཐུན་འགྱུར་
གནང་མཁན་DANIDA (Danish Interna-

tional Development Assistance) ཞསེ་
པའ་ིཌནེ་མཀ་རོགས་ཚོགས་ཡིན་འདགུ །

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༧༢ ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་ད་ོསང་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ 
༧༢ ཀི་མཚན་རགས་འཁདོ་པའ་ིབདོ་དནོ་
ཞུ་སནྙ་ཞིག་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བ་ྷ
རག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་ལ་ཕུལ་འདགུ ད་ེཡང་
ཞུ་སནྙ་གི་ནང་དནོ་སྙངི་པརོ། སདི་འཛིན་སྐ་ུ
ཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་ Barack Obama 
མཆོག་ཨ་རིའི་སདི་འཛིན་གི་ལས་ཡུན་ནས་
འཁྱྱུར་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་འདརི། བདོ་དནོ་ད་ེ
ཉདི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་གལ་ཆེར་
བརིྩས་ནས་དའེ་ིཐགོ་དམིགས་བསལ་ཤུགས་
རྒྱག་དགསོ་པ་དང་། བདོ་དནོ་ཐགོ་ཨ་
རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུའི་ཞལ་
བཞེས་གནང་བ་ད་ེདག་ཁ་དན་ཚིག་གནས་
དགསོ། བདོ་མི་ཚོས་ཨ་རི་ན་ིཁངོ་རྣམས་
ཀི་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའི་གགོས་པ་ོཞིག་ཡིན་
པར་ཡིད་ཆེས་གནང་བཞིན་ཡོད། ད་ཆ་
བདོ་མིའི་མཛའ་བརྩེའི་འད་ུཤེས་དརེ་གུས་
བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་དསུ་ལ་བབས་ཡོད་པར་བརནེ་
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོདང་རིག་གཞུང་། 
ཆོས་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་སུང་སྐོབ་སླད་
ད ོན ་དམ་གི ་འབེལ་མོལ་བསྐར་མཐུད་
ཡོང་སདླ་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་འཚོལ་
ཐབས་གནང་དགསོ། ཞསེ་འཁདོ། སིྤར་ཞུ་

སནྙ་དའེ་ིནང་གནད་དནོ་གཙོ་གས་ཁག་ ༦ 
གསལ་སནོ་གནང་འདགུ་པ་དང་། ལགྷ་པར་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རང་ཡུལ་བདོ་ད་ུཕིར་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུའི་ཐབོ་
ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་
དང་། བཙོན་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཆབ་སདི་
བཙོན་པ་ཡོངས་རོགས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ཕགོས་
མཚྱུངས་ཞུ་སྙན་དའེི ་ནང་གི་གནད་དནོ་
གཞན་ཁག་གཅིག་ན།ི
༡༽ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
དསུ་སནོ་མཛད་སྒ་ོཁག་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་
དགསོ་པ་དང་། ད་ེལརྟ་ཞུ་ཐུབ་ཚེ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐུའི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ལོ་
ང་ོབཅྱུ་ཕག་མང་པའོི་རིང་གི་ཐུགས་རྒྱྱུད་ཀི་
མངོ་བ་བཅས་ལ་བརནེ། རྒྱལ་སིྤའ་ིདཀའ་
རྙགོ་སེལ་རྒྱྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོ་ངསེ་ཡིན།
༢༽འཇིག་སླ་བའི་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་
སངས་ད་ེའཛམ་གླིང་སིྤའི་གནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྡགོ་ལ་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་སབས། 
༸གོང་ས་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པས་རྒྱལ་སིྤའི ་ཁོར་ཡུག་བགོ་གླ ེང་ལྷན་
ཚོགས་སབྐས་ལནྷ་ཞུགས་མཛད་རྒྱྱུར་མཐུན་

འགྱུར་ཞུ་དགསོ།
༣༽རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་
མི་སེར་རྣམས་དང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་
འག་ོབསྐདོ་ཀི་རང་དབང་ཐད་འཕད་བཞིན་
པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་ལ་ྷསར་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་འཛུགས་དགསོ་
པ།
 དེ་བཞིན་ཞུ་སྙན་ད ེའི ་ནང་ཨ་
རིའི ་གཞུང་གི ་ལས་བེད་པའམ་གསར་
འགདོ་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཨ་རིའ་ིམི་སེར་
ཡོད་མཁན་རྣམས་བདོ་ནང་འག་ོབསྐདོ་ལ་
དམ་བསྒགས་བས་པ་ལྟར་ཨ་རིའི་གཞུང་
ཕགོས་ནས་ཀང་དམ་བསྒགས་བདེ་མཁན་
འབལེ་ཡོད་རྒྱ་རིགས་ལས་བེད་རན་གས་
རྣམས་ཨ་རིར་ཡོང་སྐབས་དམ་བསྒགས་
བདེ་དགསོ། ཞསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ
 ད་ེཡང་ཞུ་སནྙ་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི
ཉནི་ཕིར་བསྒགས་གནང་འདགུ ཐངེས་
འདིར་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་ག་ོཝན་ 
Jim McGovern མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ ༧༢ ཡོད་འདགུ སིྤར་

སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་ག་ོབན་མཆོག་ན་ིཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གཙོ་གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཁངོ་
དང་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་ Nancy 

Pelosi མཆོག་སོགས་ཀིས་གཙོས་སྐ་ུཚབ་ཁག་གཅིག་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ནས་བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་དང་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུགཏངོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་
ཁང་ཁག་གི་རིྩས་པ་རྣམས་ལ་རིྩས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སྒོག་ཐོག་རྡ་ས་
དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཚེས་ ༣༡ 
བར་ཉིན་གངས་དགུའི་རིང་ཁྱབ་ཁོངས་
སྨན་ཁང་ཁག་གི་རིྩས་པ་རྣམས་ལ་རིྩས་

དང་འབལེ་བའི་རིྩས་ཁ་འཇོག་སངས་དང་ 
འབབ་ཁལ། སྔནོ་རིྩས་འཆར་གཞི་ Ac-

counting, Tally, Income Tax, FCRA, 

Budgeting བཅས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་
ཚོགས་མུས་ཡིན་འདགུ
 ད་ེཡང་ཟབ་སྦྱངོ་ཉིན་དང་པའོི་
དབུ་འབེད་མཛད་སྒརོ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོ
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་དང། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་བཅས་ཆེད་ཕ ེབས་ཀིས་

མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླ ོན ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའི ་སྐུ ་དཔར་
མཐོང་གོལ་རིན་པ ོ་ ཆེའི ་མདུན་དུ་སང་
གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་རེས་འཕདོ་བསནེ་
དུང་ཆེས་ཟབ་སྦྱངོ་དང་འབལེ་བའི་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས། སྐ་ུ

མགོན་གཙོ་བ ོ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྙིང་བསྡུས་སུ། 
རིྩས་པ་རྣམས་ཀིས་རིྩས་པའི ་ལས་ད ོན་
སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་རིྩས་པའ་ིལས་འགན་
ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་ཐབས་དང་། ད་ེབཞིན་
ལས་བདེ་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་དགོས་སྐརོ་
སོགས་ཀི་ལམ་སནོ་གཟབ་རྒྱས་གནང་གུབ་
བསནུ།  རནེ་འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབདེ་

ཀི་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་
སྦྱངོ་ནང་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་རིྩས་
པ་གངས་ ༢༠ ཆེད་འབདོ་ཞུས་ཡོད་ཀང་
དངསོ་སུ་རིྩས་པ་གངས་ ༡༦ ང་ོབཅར་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད།
 སིྤར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༢ ནས་ཚེས་ ༢༤ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་སིྤ་ཁྱབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དུང་
གཞོན་བསན་འཛིན་ཤེས་ལྡན་ལགས་ཀིས་
རིྩས་ཁ་ཉར་ཕགོས་དང་བཟ་ོཕགོས་བཅས་
ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ཚེས་ 
༢༥ ནས་ ༢༧ བར་ཁྱད་ལས་པ་གདན་
ཞུས་ཀིས་ Tally ཟབ་འཁདི་གནང་རྒྱྱུ ། ཕི་
ཚེས་ ༢༩ དང་ ༣༠ ཉནི་འབབ་ཁལ་དང་
སྔནོ་རིྩས་འཆར་གཞི་གཏན་འབབེས་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་ལམ་སནོ་གནང་རསེ། ཟབ་
སྦྱངོ་ཉནི་མཐའ་མ་ས་ེཚེས་ ༣༡ ཉནི་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་ལས་
བདེ་རྣམས་ནས་ལས་དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་
རིྩས་པ་རྣམས་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུལས་དནོ་བེད་
བཞིན་པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་
པ་རྣམས་ལ་གོ ་བསྡུར་གོ ་བསྡུར་སྦྱངས་
བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤4

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཤིང་ས་གང་མང་འདབེས་འཛུགས་བདེ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཀི་དད་ལྡན་
མང་ཚོགས་ཁི ་ཚོ ་བརལ་བར་འཕགས་
པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པའོི་བཀའ་དབང་སྩལ་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༦།༣༠ ཙམ་ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབང་
གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་ནང་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་ད་ེབཀའ་དབང་གི་སུྒབ་བཞག་མཛད། 
ད་ེནས་ཆྱུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཐགོ་དབང་དངསོ་
གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྐབས་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་འཕགས་པ་ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོི་
བཀའ་དབང་འད་ིབཞིན་གསང་སགྔས་རྡ་ོར་ེ
ཐེག་པའི་ཆོས་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་ངོ་སྤོད་མཛད་
པ་དང་། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བདོ་གངས་ཅན་

ལྗངོས་ཀི་གདལུ་བ་དང་ད་ེབཞིན་ཧི་མཱ་ལ་
ཡའི་རི་རྒྱྱུ ད་ཀི་མི་རིགས་ཚོ་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟིགས་དང་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའ་ིའབལེ་བ་ཞིག་ཡོད་སབས། ཐབས་
ཤེས་ཟུང་འབལེ་ཐོག་བང་ཆྱུབ་ཀི་སེམས་
སྒམོ ་རྒྱྱུ ་ད ེ་གལ་ཆེན་པ ོ་ ཡིན་སྐརོ ་དང་། 
ད་ེབཞིན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་དབང་སྩལ་གུབ་བསནུ་
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ཁ་སང་ཁ་ཉནི་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་
འབལེ་གཙོ་བ་ོསེམས་བཟང་པ་ོདང་དང་པ་ོ
བདེ་དགསོ། མིས་མི་ལ་རོགས་བདེ་པ་མ་
གཏགོས་སེམས་གནག་མི་བདེ་རྒྱྱུ ་ན་ིཆོས་ཀི་
སྙངི་པ་ོརེད། མིས་མི་ལ་འཚེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་མེད་
པ་ཙམ་མ་ཟད། བ་དང་རི་དགྭས། སྦྲང་མ་
ཚྱུན་ཆད་ལ་འཚེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་མེད། ད་ེདང་

ཆབས་ཅིག་དངེ་སང་འཛམ་གླངི་གི་ཚ་དདོ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐབས་ཁོར་
ཡུག་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཆྱུ་ཕན་
ཕན་བུ་ཡོད་པའི་དསུ་ཡུན་རིང་ཤིང་ས་གང་
མང་འདབེས་ཐབས་དང་ལྟ་རགོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཁ་སེང་འད་ིགའ་ི
ཁོར་ཡུག་ཐགོ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཨ་ཅག་
ལགས་ཤིག་གིས་ངོས་ལ་འདི་ལབ་རོགས་
ཞེས་བརདོ་པར་ངསོ་ཀིས་ད་ེལྟར་ལབ་ཆོག 
ཅསེ་ཟརེ་བ་ཡིན། དརེ་བརནེ་ཤིང་ས་གང་
མང་འདབེས་འཛུགས་བདེ་དགསོ། ལྷ་ོརྒྱྱུད་
ད་ེཚོའི་གས་ལ་གང་ཐུབ་ཞིང་ས་བཟསོ་ཏ་ེ
ཚལ་ཞིང་འདབེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད། མ་
གཞི་སྔནོ་མ་ནས་ངོས་ཀིས་ལབ་པ་ཡིན། 
ཐངེས་གཅིག་ངསོ་རང་ཐད་འཕུར་གནམ་
གུའི་ནང་འག་ོསབྐས་ཀར་གྷིལ་ཁུལ་ད་ུཞིང་
ས་ཆྱུ་ཡུར་བུས་ནས་རི་ལྡམ་མེ་ལྡམེ་མེ་ད་ེ
ཚོའ་ིཐགོ་ཞིང་ཁ་མང་པ་ོབཏབ་འདགུ ད་ེ
བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོས་རི་ཁུག་ས་སངོ་ཡོད་
སར་ཞིང་ས་བཟ་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད། ཤིང་
སྐེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་སབས་གང་ཐུབ་ཤིང་ས་མང་
ཙམ་འདབེས་འཛུགས་བདེ་དགསོ། ད་ེ
དང་ཆབས་ཅིག་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ནའང་དབུ་མ་

རིན་ཆེན་ཕངེ་བའ་ིནང་། མངནོ་མཐ་ོསུྒབ་
པའ་ིཆོས་བཅྱུ་དུག་གསུངས་པ་རེད། མི་
དགེ་བཅྱུ་སྤངོ་གི་ཚྱུལ་ཁིམས་ཐགོ་ཆང་མི་
འཐུང་བ་དང་། འཚེ་བ་མི་བདེ་པ། ལོག་
འཚོ་མི་བདེ་པ། དམན་པར་བམས་སྐངོ་
གི་སྒ་ོནས་ལ་ྟསྐངོ་། ཆོས་འཆད་པ་སོགས་
གསུངས་ཡོད། མངནོ་མཐ་ོསུྒབ་རྒྱྱུའ་ིཆ་
རྐནེ་ནང་ཆང་མི་འཐུང་བ་ད་ེགསུང་གི་ཡོད། 
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ཆང་ལ་
ཉསེ་པ་ཆེན་པ་ོགསུང་གི་ཡོད། གང་ལ་ཞ་ེན། 
ཆང་གིས་ར་བཟ་ིནས་ཉསེ་སྤདོ་མང་པ་ོབདེ་
རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད། དངེ་སང་འཕདོ་བསནེ་
གི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་ཆང་དང་ལགྷ་པར་
ཨ་རག་རིགས་ཀིས་མཆིན་པར་སྐནོ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་
སོགས་གནདོ་པ་ཆེན་པ་ོཡོད། དརེ་བརནེ་
ཁྱེད་རང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཆང་རག་ད་ེཉསེ་
དམིགས་སུ་བལསྟ་ནས་གང་ཐུབ་སངྤ་དགསོ་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་རིང་གི་ཆོས་འབལེ་
བདེ་རྒྱྱུ ་འད་ིཟནི་པ་ཡིན།
 ཆོས་ཀི་བིན་རླབས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཉམས་ལེན་བས་ནས་བིན་རླབས་ཡོང་གི་
རེད་མ་གཏགོས། སོ་སོས་ཉམས་ལེན་མ་
བདེ་ན་བིན་རླབས་ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད། འད་ིངསོ་
ཀི་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀི་རེད། 

སོ་སོས་ཉམས་ལེན་བས་ནས་གང་ཐུབ་
ལག་ལེན་སྐལེ་དསུ་རིམ་པས་བླརོ་འགྱུར་བ་
ཐབེས་ཏ།ེ སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདང་། ལུས་
ཀི་བད་ེཐང་། ཚེ་རིང་པ་ོཚང་མ་ཡོང་གི་
ཡོད། དརེ་བརནེ་སོ་སོས་ཆོས་ཉམས་ལེན་
མ་བས་པར་བིན་རླབས་ཕི་ལོག་ནས་ཡོང་
གི་རེད་བསམས་ནས་བིན་རླབས་དང་བིན་
རླབས་ཞེས་ལབ་བསྡད་ན་ནརོ་འཁུལ་རེད། 
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས། ཐུབ་རྣམས་སྡགི་
པ་ཆྱུ་ཡིས་མི་འཁུ་ཞིང་། །འག་ོབའ་ིསྡགུ་
བསལྔ་ཕག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉདི་ཀི་རགོས་
པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམིན་ས།ེ །ཆོས་ཉདི་བདནེ་པ་
བསན་པས་གལོ་བར་མཛད། ཅསེ་ཆོས་ཉདི་
བདནེ་པ་སནོ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་ང་ཚོས་ཉམས་ལེན་
བདེ་རྒྱྱུའ་ིདནོ་ད་ུགསུང་གི་ཡོད། བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་རྒྱྱུ ་འབས་ཀི་རནེ་འབྱུང་དང་། 
རནེ་ནས་བཏགས་པའི་རནེ་འབྱུང་སོགས་
ཆོས་བསན་པ་དརེ་སླབོ་སྦྱངོ་བས་ནས་ཤེས་
པར་བས་ཏ་ེཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་
ཡིད་ཆེས་རྙདེ་པའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ལ་
སྐལེ་ན་བིན་རླབས་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད། སང་ཕདོ་
ལ་དྭགས་ལ་ཡོང་ཐུབ་པའི་འཆར་གཞི་བདེ་
ཀི་ཡོད། ཤོག་ཟརེ་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཞིག་
འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།

ལ་དགྭས་ཁུལ་གི་སླབོ་ག་ྭཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིབདོ་དག་ེརྣམས་ལ་སདྐ་ཡིག་སླབོ་དབེ་གསར་པ་རྒྱྱུས་སནོ་ཟབ་སྦྱངོ་།
༄༅། །གཏན་ཉནི་སླབོ་ག་ྭཁག་གི་ཤེས་
ཡོན་གི་རྨང་གཞི་ཚད་ལྡན་ཡོང་མིན་ནི་
གཞི་རིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཡོན་སྤོད་སངས་
ལ་རག་ལས་ཡོད་སབས། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་དང། བསབླ་གཞིའ་ིརྩ་
འཛིན་གི་དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པའི་སླབོ་
དབེ་བསྐར་ཞིབ་དང་། རྩམོ་སིྒག་དཔར་

འགམེས་སོགས་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན་
ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་སྔནོ་འག་ོནས་
འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་གི་བ ོད་ཡིག་སླབོ ་
དབེ་དང་། འཛིན་རིམ་དང་པ་ོདང་གསུམ་
པའ་ིཨང་རིྩས། འཛིན་རིམ་གསུམ་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་བཅས་སླབོ་དབེ་གསར་
པ་ཁག་ཅིག་དཔར་འགམེས་ཀིས་སླབོ་ཁིད་
ལག་བསར་གནང་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད།

 དེ་བ ཞིན ་རྒྱ ་གར ་དང ་བལ ་
ཡུལ་ཁུལ་གི་སླབོ་གྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་
མའི་བདོ་དགེ་རྣམས་ལ་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་
གསར་པའི་ནང་དནོ་དང་ཁདི་ཐབས་སོགས་
ཀི་ང་ོསྤདོ་ཟནི་པ་དང་། ཐངེས་འདརི་ལ་
དྭགས་ཁུལ་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དག་ེརན་
རྣམས་ལ་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་གསར་པ་ངོ་
སྤོད་ཆེད་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་པ་
གཉསི་ཆེད་བསྐདོ་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༨ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༡༨ བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིྱམ་ད་ུཟབ་སྦྱངོ་
ག་ོསིྒག་ཞུས། ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འཛུགས་སབྐས་
ལ་དྭགས་བདོ་ཁིྱམ་གི་དབུ་འཛིན་མཆོག་
དང་། སླབོ་སིྤ། སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་
གཉསི། དག་ེརན་རྣམ་པ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་
སླབོ་སིྤ་མཆོག་གིས་ཟབ་སྦྱོང་སྤོད་དགོས་

པའི་བརྒྱྱུད་རིམ་དང་དམིགས་ཡུལ་ང་ོསྤདོ་
གནང་རསེ། དབུ་འཛིན་མཆོག་གིས་དབུ་
འབདེ་གསུང་བཤད་ད་ུསླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་
པ་གཉསི་ལ་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ། ཉ་ེ
ཆར་རྒྱལ་བ་རིན་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་གི ་ཞལ་
གསུང་དནོ་མོས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་གི་རིན་ཐང་སྐརོ་ལོ་རྒྱྱུས་དང་སྦྲགས་
ནས་གསུངས་པ་རྣམས་སེམས་ལ་བཞག་ས།ེ 
སླབོ་དབེ་གསར་པ་རྒྱྱུས་སནོ་བདེ་རིང་དགེ་
རན་རྣམ་པས་གཟབ་གཟབ་བས་ཏ་ེགསན་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ། ད་ེན་ིརན་པའ་ིརསེ་གཞནོ་པས་
མཐུད་ད་ེམཇུག་བསྐངས་དགོས་པས་མི་
རབས་གཞནོ་པར་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན་
སབས། བ་ླམ་ཡོད་དསུ་ཆོས་ཞུས་ཟརེ་བ་
ལྟར་དགེ་རན་རྣམ་པས་དཀའ་ངལ་དང་། 
དགོས་པ་ཡོད་པ་རྣམས་དསི་ཏ་ེསེལ་བར་

བདེ་དགསོ། ཞསེ་གསུངས། ཐངེས་འདའི་ི
རྒྱྱུ ས་སནོ་ཟབ་སྦྱོང་ད་ུལ་དྭགས་བདོ་ཁིྱམ་
གི་སླབོ་ག་ྭཨ་མ་དང་། སནྨ་ལ།ྷ ལྕགོ་ལམ། 
ཨག་གླངི་བཅས་ཀི་བདོ་ཡིག་དགེ་རན་བཅྱུ་
བཞི་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་། 
 ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་
དནོ་བཞིན་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བདོ་སྐད་
ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ནས་ལག་བསར་བདེ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་
གཉིས་ས་གནས་སོ་སོར་སྐརོ་བསྐོད་ཀིས་
རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀི་སླབོ་ཁག་ཚང་མའི་གཞི་
རིམ་འགོ་མའི་བདོ་ཡིག་དགེ་རན་རྣམས་ལ་
སླབོ་དབེ་གསར་པའ་ིརྒྱྱུས་སནོ་ཟབ་སྦྱངོ་ཕུལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་སྤུན་སངི་དསུ་སནོ་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ 
ཉིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཏལ་ཀ་ཏ་ོརའ་ི Talk-

atora Stadium རྩདེ་རའ་ིནང་། སིྤ་ཚོགས་
དང་རིག་གཞུང་ཁག་གི་སིྒག་འཛུགས་ཁྱནོ་ 
༢༥ ལས་གུབ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིརཀཤ་བན་
དན་གི་དསུ་སནོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་མཛད་སྒའོི་ཆེ་
བསདོ་སྐུ་མགནོ་ད་ུམགནོ་འབདོ་ལྟར་ཆེད་

ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ང་
ཚོས་རང་གིས་སིང་མོ་སུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུ འི་
ཁས་ལེན་བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འཛམ་
གླངི་རཀཤ་བན་དན་གི་དསུ་སནོ་སུང་བརིྩའ་ི
རནེ་འབལེ་མཛད་སྒརོ་ང་ཚོས་སོ་སོའི་ཁརོ་
ཡུག་དང་། རྒྱལ་ཁབ། རིག་གཞུང་ཕྱུག་
པ་ོའདི་སུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུའི་དམ་བཅའ་ཡང་
འབུལ་དགསོ། ཞསེ་གསུངས་ཡོད། དསུ་
སནོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཡུལ་སྐརོ་
དང་རིག་གཞུང་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་ཧཤེ་

ཤར་མ་ Dr. Mahesh Sharma མཆོག་
དང་། མངའ་སྡའེ་ིའཐག་ལས་བླནོ་ཆེན་
ཨ་ཇ་ེཏམ་ཊ་ Ajay Tamta མཆོག རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་མི་ནཀ་ིལེ་
ཁི་ Meenakshi Lekhi ལགས། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨུ་ད་ིཏ་ིརཱཇ་ 
Dr. Udit Raj ལགས། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
གི་མཆོད་དཔནོ་ཁག་གཅིག་དང་། གཞུང་
ཚབ་པ། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
འད་མིན་གི་ཆེས་མཐོའི་མི་ས་ཁག་གཅིག 

རྒྱ་གར་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་དབུ་
ཁིད ་བཅས ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ
 དུས ་ས ོན ་
ཐོག ་འཕགས ་བོད ་
འབེལ ་མཐུད ་ལས་
ཁུངས་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བ འི ་ ཡི ག ་ ཆ ་ བགོ ་

འགམེས་ཞུས་ཡོད།།


