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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉམ་ཐག་བིས་པ་སུང་སྐབོ་ཐབེས་རྩ་ཁང་ལ་
ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	༡༢༥	གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིསི་མ་ཡེལ་	 Smile foundation	
ཞེས་པའི་ཉམ་ཐག་བིས་པ་སུང་སྐོབ་
ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་ཁུལ་དརེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༩	
ཉིན་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དིན་བསྐངས་
ནས་ཐབེས་རྩ་ཁང་ལ་ཞལ་འདབེས་ཧནི་
སྒརོ་འབུམ་	 ༡༢༥	 གསོལ་སྩལ་མཛད་
ཅིང་ལོ་རེར་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 	 ༡༢༥	
བཅས་ཁནོ་ལོ་ལའྔ་ིབར་མུ་མཐུད་གསོལ་
སྩལ་མཛད་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 གངོ་
ཚེས་ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལི་ཧ་ོཛ་ཀ་སི་	 NCUI auditorium in 

Hauz Khas	 ཞསེ་པའ་ིས་གནས་སུ་བིས་
པ་ཉམ་ཐག་སངོ་ཕྲག་བརྒལ་བར་ཀུན་ཁབ་
འགན་ཁུར་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།	
སབྐས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ནང་པའི་དགེ་
སླངོ་ཞིག་ཡིན་སབས་ཕུྲ་གུའི་ཕ་ནམ་ཡང་
ཆགས་ཐབས་མེད་ཀང་བིས་པར་ཐུགས་
ཧ་ཅང་མཉསེ་པ་ོཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་

བ་དང་སྦྲགས།	 	 དབུལ་ཕུག་དབར་བར་
ཁད་ཇེ་ཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་གནས་སངས་
གཟིགས་སྐབས་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་

བཞིན་པ་དང་།	 	 བར་ཁད་ད་ེདག་ཉུང་
ད་ུགཏངོ་ཆེད་བིས་པ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་
ཤེས་ཡོན་གི་གོ་སྐབས་སྤྲད་པ་བརུྒྱད་འད་
མཉམ་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འད་མཉམ་གི་སིྤ་ཚོགས་
སུྐན་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ནི་ཤེས་
ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་སྤྲདོ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 	 བིས་པ་
ཉམ་ཐག་ཚོས་སྤབོས་པ་ནམ་ཡང་ཞུམ་མི་

རངུ་།	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།	
རིགས་མཆོག་དམན་གི་ལམ་ལུགས་ད་ེད་
ཆ་དསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་པའི་ལམ་ལུགས་རྙིང་

པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རིགས་ལ་
བརནེ་ནས་མི་ཕན་ཚུན་མཆོག་དམན་དབ་ེ
འབདེ་བ་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོཞིག་རེད།			
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེརསེ་
ཐབེས་རྩ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཤན་
ཏཱ་ན་ུམིཤྲ་	Shantanu Mishra	ལགས་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་ཐབེས་རྩ་ཁང་ལ་ཞལ་འདབེས་

གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་དརེ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ཚང་མས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེ

དག་རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་གང་ཐུབ་
ལག་ལེན་ཡོང་ཐབས་ཆེད་འབད་
བརྩནོ་བདེ་དགསོ་གལ་སྐརོ་གསུངས།	
ད་ེཡང་ཚོགས་པ་ད་ེནི་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་བིས་པ་ཉམ་
ཐག་མགོན་མེད་སྐབས་མེད་རྣམས་
དང་བུད་མེད་རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་ཀི་
ཤེས་ཡོན་ཙམ་མ་ཟད།	 འཕྲདོ་བསནེ་
དང་།	 	 འཚོ་བའ་ིམདནུ་ལམ་ལ་
དམིགས་ནས་ལག་ཤེས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་
སོགས་སྤྲདོ་བཞིན་ཡོད་འདགུ	ཚོགས་

པ་དསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མངའ་སྡ་ེ	 ༢༥	
ནང་གི་གངོ་གསེབ་སྐ་ོབ་ོགངས་	༩༥༠	གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གཅིག་
བཅས་ཀི་ནང་ལོ་ལརྟ་ལས་འཆར་འད་མིན་
ཁག་	 ༢༠༠	 བང་སིྒག་ས་ེཉམ་ཐག་བིས་པ་
དང་ཁིམ་ཚང་གངས་	༤༠༠	༠༠༠	ལ་ཕན་
ཐགོས་གནང་མུས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སུ་ཝི་ཌནེ་གསོ་ཚོགས་ནང་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སུ་
ཝི་ཌནེ་	 Sweden	 གསོ་ཚོགས་ནང་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
མི ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག			
ད་ེཡང་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཡུལ་དའེི་རྒྱལ་ས་
སི་ཊོག་ཁམོ་	 Stockholm	 ནང་ཕབེས་
འབོར་མཚམས་ཐོག་མར་གསར་འགུར་
ཚན་པ་	  Svenska Dagbladet	 སོགས་
ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་བ་མ་ཟད།		
གསར་ཤོག་དསུ་དབེ་གགས་ཅན་ Gränslöst 

ཞེས་པའི་བཅར་འད་ིདང་ལེན་གནང་འདགུ		
ཉིན་གུང་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགུར་ཚན་
པ་	 OmVärlden	 ཞསེ་པའ་ིབཅར་འད་ི
དང་ལེན་གནང་།	 ད་ེཉནི་གི་ཉནི་གུང་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་མི་དང་།	
སུ་ཝི་ཌེན་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་བཅས་

ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ཡུལ་དའེ་ིགསོ་ཚོགས་	 Riksdag	ནང་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་རྣམས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ	 	 	 སབྐས་དརེ་ལངྗ་ཁུ་
ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཀཱལ་ཤིལ་ཊར་	Mr Carl Shylter	མཆོག་
ཕབེས་པ་མ་ཟད།	 	 ཚོགས་འདའུ་ིནང་དབུ་
བཞུགས་གནང་ཡོད།				ཁངོ་ན་ིབཞུགས་
སརྒ་ད་ུབདོ་མིའི་མང་གཙོའི་དསུ་དན་ཐངེས་	
༥༧	 ཐགོ་སུ་ཝི་ཌནེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལས་གུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ས་ེཁིད་
གནང་འདགུ			སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་གསུང་
བཤད་ལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་
དགའ་མོས་ཧ་ཅང་གནང་འདགུ	 ཕི་དརོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སུ་ཝི་ཌེན་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་ས་གནས་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་
མང་ཚོགས་ཀི་གཏམ་བཤད་སྤལེ་སྐབས་སུ་

ཝི་ཌེན་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཁོན་མི ་གངས་	
༩༠	 ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	 	 ད་ེ
ཉིན་གི་མཛད་རིམ་མཐའ་མར་སུ་ཝི་ཌེན་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགོང་དའོི་གསོལ་སནོ་
བཤམས་པ་དང་།	 སང་ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཡུལ་དའེི་རྒྱལ་ཡོངས་

བརྙན་འཕྲནི་གསར་འགུར་ཚན་པ་དང་རུླང་
འཕྲནི་ཚན་པའི་བཅར་འད་ིདང་ལེན་གནང་
རུྒྱ་མ་ཟད།		སི་ཊོག་ཁམོ་མཐ་ོསླབོ་	Stock-

holm University	ནང་གསུང་བཤད་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་དང་།		སུ་ཝི་ཌནེ་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ	༥༠	འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།	

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
འགོ་བ་མིའི་བཟང་སྤོད་ཀི་གཟེངས་རགས་

འབུལ་ལམ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་ཨོ་ཌི་ས་མངའ་སྡའེ་ིནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཀ་ལིང་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་
བས་ིགནས་ཁང་	 Kalinga Institute of 
Social Sciences	 གིས་འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་
སྤདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་ཐངེས་	 ༡༠ 10th 
KISS Humanitarian Award	 བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་ཀ་ལིང་བརྙན་འཕྲནི་
གསར་འགུར་ཚན་པས་	 Kalingatv.com 
གནས་ཚུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 	 གཟངེས་རགས་
ད་ེཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་འབུལ་ལམ་ཞུ་
རུྒྱ་མ་ཟད།	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བསི་གནས་ཁང་གི་གདདོ་མའི་མི་རིགས་ཀི་
སླབོ་ཕུྲག་གངས་	 ༢༧༠༠༠	 བརྒལ་བར་བངླ་
དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གནང་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 སིྤར་བས་ིགནས་ཁང་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
བཟང་སྤདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་ད་ེཐགོ་མར་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་ནས་ད་བར་འཛམ་གླིང་འག་ོབ་མིའི་
བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་ཁུར་ཐགོ་ནས་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པའི་བས་རསེ་འཇོག་མཁན་ཚོར་འབུལ་
སལོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 	 	 གཟངེས་
རགས་གསར་གཏདོ་གནང་མཁན་བས་ིགནས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཆུཏྱ་ས་མན་
ཏ་	 Dr. Achyuta Samanta	མཆོག་
ཡིན་པ་བཅས།།

བང་ཤར་ཁུལ་ད་ུཕགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་
འཁལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་
བང་ཤར་ཁུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༨	 ནས་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༠	 བར་གཞུང་
འབལེ་འཚམས་གཟིགས་དང་འབལེ་ཕི་ཚེས་	
༢༡	ཉནི་མོན་ར་དབང་ད་ུ	“Padmashree 
19th Kushog Bakula Rinpoche 
and National Integration of Trans-
Himalayas	 མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་
གདན་ཞུས་ལྟར་ཕབེས་གཏན་འཁེལ་བ་དང་།	
ད་ེནས་རིམ་པས་བདོ་མིའི་གཞིས་སྒར་བསན་
འཛིན་སངྒ་དང་།	 འབུམ་སྡ་ེལ།	 མེའ་ོཆོས་
འཕལེ་གླངི་།	 ཀུ་ཀངི་།	 ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་
བཅས་སུ་ཕབེས་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།།

གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་
འཁལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་གི་ཚོགས་ཆེན་ད་ུཕོགས་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ		ད་ེཡང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་བྷངེ་ལོར་ Bangalore གངོ་ཁརེ་གི་
ཉ་ེའགམ་པུ་ཏ་པར་ཐི་ Puttaparthi		ཞསེ་
པའི་ནང་འཚོག་རུྒྱའི་ལནྷ་ཚོགས་ག་ོསིྒག་གནང་
མཁན་ཤིྲ་སཏྱ་སའ་ིསེ་ཝ་ Sri Sathya Sai 
Seva Organisation	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་
ད་ེཡིན་ཞིང་།		ཚོགས་ཆེན་ད་ེཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༢༠	 ནས་	 ༢༡	 བར་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།།
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བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕ་ོའགུར་སྐརོ་གི་གསལ་བཤད།
༄༅།	།བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༩	 ཉནི་གསལ་བཤད་ཟནི་ནའང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་བརིྩ་མཐོང་ཆེ་བའི་མི་ས་
ཁག་ཅིག་ཐེ་བའི་མི་མང་ཁོད་ནས་བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ལ་བླང་དརོ་བརྡ་སནོ་ཐངེས་གསུམ་
བཏང་བའི་སྐརོ་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཙམ་
དགོས་གལ་འབདོ་སྐུལ་རིམ་འབོར་བུང་
བར།	 སིྤར་བཏང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་གཏན་འཇགས་ལས་བདེ་ཡིན་ན།	འཛིན་
སྐོང་གི་ཐག་གཅོད་འདི་རིགས་ལ་གསལ་
བཤད་དགོས་གལ་དང་གནང་སོལ་མེད་
ཀང༌།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་གཏན་འཇགས་ལས་བདེ་ཅིག་མིན་
པ་དང་སིྤ་ཚོགས་ནང་མི་མང་གི་འག་ོའཁདི་
མི་ས་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་རིམ་བརུྒྱད་དནོ་
གཅོད་འཕ་ོའགུར་གཏངོ་དགོས་ཀི་གནད་
ད ོན་གསལ་པོ་ཆགས་ཐབས་སུ ་གཤམ་
གསལ་གསལ་བཤད་འདི་དག་གནང་རུྒྱ་
ཐག་གཅདོ་གནང་བ་ཡིན།
༡།	 སྐ་ུཞབས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བུང་
སབྐས།	 ད་ཆ་འསོ་བསྡའུ་ིབརུྒྱད་རིམ་སབྐས་
ཀི་གནས་ཚུལ་འདས་ཟནི་པ་རེད།	 སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་མ་འགིག་
པ་གང་ཡང་ཞུ་རུྒྱ་མེད་ལ་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་
གནང་བར་བརནེ།	རང་ངསོ་ནས་ཀང་ལས་
དནོ་འགན་ཁུར་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་རེ་
ལྟར་བསུྒབ་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་ཞུ་
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།	
འནོ་ཀང་སབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་ལགས་རང་ཉདི་འསོ་འདམེས་བས་
པའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་གི་གནས་བབ་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་འདདོ་བླ་ོཁངེས་པ་ཞིག་ཏུ་འགུར་ཐུབ་
མེད་པ་མ་ཟད།	 བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་
ཡིད་ཆེས་བླསོ་འགེལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་དང༌།	 བཀའ་
ཤག་གི་ཐུགས་རེ་ལྟར་ལས་དནོ་སུྒབ་མ་
ཐུབ་པ།	 འཛིན་སྐངོ་བ་སྤུ་གནནོ་གི་ག་ོརིམ་
ལ་ལྟསོ་མེད་གནང་བ་བཅས་རུྒྱ་མཚན་ད་ེ
གསུམ་ལ་བརནེ་ནས་དནོ་གཅདོ་འཕ་ོའགུར་
གཏངོ་རུྒྱར་ཐག་གཅོད་མ་གནང་ཐབས་
མེད་གུར་ཡོད།
༢།	 སྐ་ུཞབས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་བང་
ཨ་རིའ་ིདནོ་གཅདོ་ལས་རུྒྱན་རིང་	 ༢༠༡༦	
ཕི་ཟླ་	༨	ནས་	༢༠༡༧	ཕི་ཟླ་	༤	པའ་ིབར་
བང་ཨ་རི་ཁུལ་ཆབ་སིད་ཀི་འཕ་ོའགུར་
གལ་ཆེ་མང་པ་ོབུང་ཡོད་པའི་ནང་ནས་
དཔརེ་ན།	སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊམ་ལ་ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ས་ེགཞུང་གསར་
པ་བསླབེས་པ།	 སདི་འཛིན་ཌ་ོནལ་ཊམ་
མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་
ཕིང་གཉསི་ཐངེས་དང་པརོ་མཇལ་འཕྲད་

གནང་བ་སོགས་བུང་ཡོད་པའི་སྐབས་དསུ་
སོ་སོའི་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་དགོས་པ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་རུྒྱན་ལནྡ་ལས་འགན་ཞུ་
སྒའོི་ཁངོས་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་ཡོད་ནའང༌།	
སྐབས་དསུ་སོ་སོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སུྒབ་
ཀིས་འབལེ་ཡོད་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་
སྙན་སེང་དསུ་ཐགོ་ཞུས་མེད་པ་ད་ེརང་གི་
ཁུར་བབས་ལས་འགན་སུྒབ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཡིན།
༣།	 ས་ྔལོ་	 ༢༠༡༦	 ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 པའ་ིནང་
དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིྒག་གཞི་ལརྟ་འབལེ་ཡོད་གོང་
རིམ་ལ་དགོངས་སྐརོ་བཀའ་འཁལོ་མ་ཞུས་
པར་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཨ་རི་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་
ཀུན་དགའ་བཀསི་ལགས་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་ཨ་རི་
དནོ་གཅདོ་ཀི་འབལེ་མཐུད་པ་གཅིག་ལྕགོས་
སུ་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད་པ་ད ེ་ཕི ་དིལ་ལས་
ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྟསོ་མེད་དང་བ་
སྤུ ་གནནོ་གི་གོ་རིམ་ལ་བརིྩ་བཀུར་མ་ཞུས་
པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ།	 བངླ་དརོ་བརྡ་སནོ་
གི་བཀདོ་ཁབ་དང་པ་ོད་ེཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་བཏང་ཡོད།
༤།	 འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༤	 པའ་ིནང་ཨ་རིའ་ིཕ་ོ
ལོ་རི་ཌ་	 Florida	 གངོ་ཁརེ་ནང་སདི་
འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་དང་ཞི་ཅི་ཕིང་
གཉསི་མཇལ་འཕྲད་གནང་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་
རསེ་འབང་པ་ཁག་ཅིག་ནས་ཞི་ཅིང་ཕངི་ལ་
དགའ་བསུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དང༌།	 ད་ེ
རསེ་ཕི་ཟླ་	༦	པའ་ིནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་བསུྒར་
བསྐང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པར་སོང་བཀའ་
ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པ ོ་བུང་ཡོད་
ཀང༌།	 ད་ེསྐརོ་བཀའ་ཤག་ནས་བརུྒྱད་ལམ་
གཞན་བརུྒྱད་གནས་ཚུལ་མཁནེ་རགོས་བུང་
བ་ལས།	 དནོ་གཅདོ་ནས་གནས་ཚུལ་གང་
ཡང་སནྙ་ཞུ་བུང་མེད།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཚང་མར་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་དང་
འབལེ་བའི་གནས་ཚུལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་སྐུ ་ཕྱྭ ་དང་ཐད་
ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་
མཁོ་སུྒབ་དང་སྙན་སེང་དགོས་པའི་ལམ་
སནོ་ཡོད་པར་ལྟསོ་མེད་ལྷདོ་ཡངས་ཆེན་པ་ོ
བཏང་ཡོད།	 ད་ེའབལེ་འད་ིརྩད་དང་བརྡ་
སནོ་བཀོད་ཁབ་གཉིས་པ་ད་ེཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༤	 ནང་བཏང་
ཡོད།
༥།	 ཨ་རིའ་ིདནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ེབཞིན་ནའིུ་
ཡོག་གངོ་ཁེར་ནས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་
ལ་སྤ ་ོདགོས་པའི ་བཀའ་ཤག་གི ་དགོས་
དམིགས་གཙོ་བ་ོཨ་རི་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་
འབལེ་གཏུགས་གནང་བདརེ་དམིགས་ཡོད་
པ་བཞིན།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལ་དསུ་ཚོད་
གང་ཙམ་སྔནོ་ནས་སདི་སྐངོ་དང་ཨ་རི་གསོ་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིདབུ་འཛིན།	ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིཕི་འབལེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
བཅས་ཨ་རི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་མཐ་ོ
གས་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དསུ་
ཚོད་བཟ་ོདགསོ་བཀདོ་མངགས་གནང་ཡོད་
རངུ༌།	 དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་
ནས་གོང་གསལ་གནད་ཡོད་མི་ས་གཅིག་
ལའང་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དསུ་ཚོད་བཟ་ོམ་
ཐུབ་པ་ད་ེརིགས་ནི་ལས་དནོ་འགན་འཁུར་
ཇི་བཞིན་མ་ཞུས་པའམ་མ་ཐུབ་པ་གསལ་པ་ོ
ཡིན།
༦།	འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	༥	པའ་ིནང་ཨ་རི་ཕ་ོབང་
དཀར་པའོ་ི	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ཁངོས་
བདོ་མི་དང་འབལེ་བའི་ལས་གཞིར་རོགས་
དངུལ་ཁག་ཅིག་ཁུ་བསྡུ་བ་རུྒྱའི་གནས་ཚུལ་
ཐོན་སྐབས་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་ལགས་ནས་དནོ་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་
བཞསེ་ཏ་ེཟླ་གངས་དགུ་ལགྷ་སོང་ཡོད་ཀང༌།	
སྐབས་དརེ་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྔནོ་རིྩས་དང་
འབལེ་བའི་རོགས་དངུལ་གནད་དནོ་མཇུག་
འདདེ་བ་རུྒྱ་ད་ེསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་ལས་
འགན་མིན་ལུགས་དང༌།	 ད་ེན་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མཇུག་སྐངོ་
དགསོ་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གཏམ་
བཤད་གནང་ཡོད།	ད་ེབཞིན་བར་ལམ་ནས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཨ་རི་གཞུང་
ནས་རོགས་དངུལ་ཐབོ་ཐབས་འབད་བརྩནོ་
ལྷདོ་མེད་གནང་བཞིན་པར་སྐུ་ཞབས་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མཇུག་སྐོང་འགན་
འཁུར་གནང་མེད།	 གལ་ཏ་ེརོགས་དངུལ་
ད་ེདག་ལམ་ལྷངོ་མ་བུང་ན་རྒྱ་བལ་གཉསི་
ནང་ལས་གཞི་འག་ོབཞིན་པ་མང་དག་ཅིག་
ལག་བསར་མི་ཐུབ་པའི་ཉནེ་ཁ་ཆགས་ངསེ་
ཡིན་པ་དང༌།	ལགྷ་པར་འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཐོག་ལྡགོ་
ཕགོས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞིག་འག་ོངསེ་པ་བཅས་
ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་ཐུབ་མེད།
༧།	འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༦	པའ་ིནང་དནོ་གཅདོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཛ་
དག་གི་སནྙ་སེང་ཞུས་དནོ་ད།ུ	 རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཊོན་ད་ུདནོ་གཅོད་ལས་ཁང་གི་དངུལ་
ཁང་རིྩས་སྒ་ོ	 Bank A/c	 ཁག་ལ་ྔཕི་ཟླ་	 ༧	
པའ་ིཚེས་	༡༦	གངོ་ཆ་ཚང་སྒ་ོབརྒྱབ་དགསོ་
པའི་དངུལ་ཁང་གི་སྔནོ་བརྡ་འབརོ་སྐརོ་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་
སེང་ཞུས་ཏ་ེབདེ་ཕགོས་གང་མུར་ལམ་སནོ་
ཡོང་བ་ཞུས་པར།	 ད་ེསྐརོ་འབལེ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་ཛ་དག་ལམ་སནོ་གནང་དགསོ་
གུར་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རསེ་སུ་དནོ་གཅདོ་
ནས་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མི་སར་
འབལེ་གཏུགས་སབྐས་དངུལ་ཁང་གི་རིྩས་སྒ་ོ	
Bank A/c	 གང་ཡོད་རང་འཇགས་འཇགོ་
འཐུས་མོས་མཐུན་བུང་ཡོད།	ད་ེལ་ྟབུའ་ིལྷདོ་
གཡེང་དང་ཧལོ་རུྒྱགས་འཐུས་ཤོར་བུང་

བ་བཅས་ལས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་
ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།
༨།	ས་ྔལོ་	༢༠༡༦	ཕི་ཟླ་	༩	ནང་སྦལེ་ལམྗ་
རྒྱལ་ས་སརྦ་སིལ་ད་ུསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་
པའི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འདརུ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩའི་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་རྒྱལ་
ས་ཌི་སི་ད་ུཡོད་པའི་དནོ་གཅདོ་ཀི་ཁང་པའི་
རིན་བབས་སུ་སྤྲད་འདགུ་པ་ད་ེབུ་ལོན་ཡིན་
དང་མིན་ཞསེ་སདི་སྐངོ་ལ་ད་ིབ་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ཚོགས་ཕབེས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཚང་མའ་ིམདནུ་སདི་སྐངོ་ནས་དངུལ་འབབ་
ད་ེཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་ནས་གནང་སིྦན་
རོགས་དངུལ་ཡིན་པ་ལས་བུ་ལོན་མིན་པའི་
གསལ་བཤད་ལམ་སནོ་ཞིབ་གསལ་གནང་
ཡོད་རངུ༌།	 དརེ་ཡིད་ཆེས་ཆ་འཇགོ་གཏན་
ནས་མེད་པར་འདི་ ལོ ་ རིྩས་ཞིབ་སྐབས་
འབལེ་ཡོད་གོང་རིམ་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
དང་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་སྐརོ་ཙམ་ཡང་
མ་ཞུས་པར་རིྩས་ཞིབ་པར་གོང་གསལ་
དངུལ་འབབ་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐེབས་རྩ་ཁང་
ལ་བུ་ལོན་སྤྲདོ་བསྡད་ཡིན་པ་བཏནོ་དགོས་
པ་རིྩས་ཞིབ་པར་ནན་བརོད་གནང་ཡོད།	
རྒྱལ་ས་ཌི་སིར་ཡོད་པའི་ཨ་རི་དནོ་གཅོད་
ཁང་གི་ཁང་པའི་རིན་འབབ་བུང་སོང་ཆ་
ཚང་རིྩས་ཁར་གསལ་འཁོད་ཡོད་པ་དང་
ད་ེའབལེ་རིྩས་ཞིབ་དག་མཆན་སོགས་ཡིག་
ཆ་ཆ་ཚང་བསན་རུྒྱ་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིབཀའ་
ཤག་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་རྣམ་པ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཅིག་ནས་བསན་པར་བརནེ་སྔ་
རེས་ཀི་བེད་བབ་ད་ེདག་ཕོགས་བསྡམོས་
བརྒྱབ་ས་ེའད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༧	 པའ་ིནང་བངླ་
དརོ་བརྡ་སནོ་གི་བཀོད་ཁབ་གསུམ་པ་ད་ེ
ཉནེ་བརྡ་མཐའ་མའི་ང་ོབརོ་བཏང་དགོས་
གུར་ཡོད།
༩།	 ས་ྔལོ་	 ༢༠༡༦	 ཕི་ཟླ་	 ༧	 པའ་ིནང་
བསྐ་ོགཞག་ཟིན་པའི་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་ལགས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་འབལེ་མཐུད་ཀི་
གཞུང་འབལེ་ཟབ་སྦོང་སྐབས་བཀའ་བླནོ་
འསོ་མི་བུད་མེད་ཅིག་ལ་ཁདེ་རང་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེདང་མཉམ་ད་ུལས་ཀ་བས་
ན་ཁདེ་རང་གི་མདནུ་ལམ་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོ
ངསེ་ཡོད་པ་སོགས་ཚོུད་	༤	ཙམ་རིང་སདི་
སྐངོ་ལ་དམའ་འབབེས་ས་ཚོགས་བས་ཏ་ེཁ་ོ
མོའ་ིབླ་ོས་འགུར་ཐབས་ངན་བསབླ་ས་ཚོགས་
བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཌི་སི་ཁུལ་གིས་གཙོས་
ས་ཁུལ་ག་པར་ཕབེས་ཀང་སིད་སྐངོ་དང་ད་
ལའྟ་ིབཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབབེས་ཀི་གཏམ་
གླངེ་བ་རུྒྱ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བེད་བཞིན་པ་
འདི་རིགས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཅིག་གི་ངསོ་
ནས་ཤིན་ཏུ་མ་འསོ་པ་མ་ཚད་བཀའ་ཤག་གི་
ལས་དནོ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ལག་བསར་
གནང་མཁན་གི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཅིག་
ནས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་བསུྒབས་
མ་ཐུབ་པར་ངསོ་འཛིན་བས།

༡༠།	 ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ེལརྟ་བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་དང་ཨ་རི་གཞུང་གི་
དབར་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ཆ་ནས་དནོ་
གཅོད་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པར་
བརནེ།	 ད་ཡོད་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་བཀའ་ཤག་གི་དབར་ཕན་ཚུན་
ཡིད་ཆེས་བླསོ་འགེལ་ཐུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་
ཅིག་སུྐན་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 འཛིན་སྐངོ་
བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སནོ་འགོ་གོང་རིམ་ལ་
བརིྩ་བཀུར་བ་སྤུ་གནནོ་ལརྟ་ཡོང་གི་མེད་པ་
བཅས་ལ་བརནེ།	 ད་ཡོད་ཨ་རི་དནོ་གཅདོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་འཕ་ོའགུར་གཏངོ་
རུྒྱར་བཀའ་ཤག་ནས་སིྤ་མོས་ཐག་གཅོད་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེཡང་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཅའ་ཁིམས་
ལེའུ་དང་པའོ་ིདནོ་ཚན་	༡	པའོ་ིནང་གསེས་	
༣	ནང་གསལ་ལརྟ་འཕ་ོའགུར་བཏང་ཡོད།
འཕ་ོའགུར་གི་དསུ་ཚོད་ཐད།	 བཀའ་ཤག་
ནས་དགོངས་ཞིབ་བཀའ་བསྡུར་ནན་ཏན་
གནང་ས་ེདསུ་ཚོད་རན་ཤོས་ལ་ཐག་གཅདོ་
བུང་བའ་ིརུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོཕི་ཟླ་	 ༡༢	པའ་ི
ནང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་Con-

gress	ནང་	༢༠༡༨	ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་གཏན་
འབབེས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང༌།	 ད་ེབཞིན་
སིད་འཛིན་ཌ་ོནལ་ཊམ་རྒྱ་ནག་ལ་གཟིགས་
སྐརོ་ཕབེས་པའ་ིརསེ་འབལེ་	 U.S Tibet 

China Policy	ཨ་རིས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཐགོ་
སིད་བུས་ལག་བསར་གི་གལ་འགངས་ཆེ་
བའ་ིདསུ་ཚོད་ཡིན་པ།	 ཨ་རི་གཞུང་གིས་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ད་
བར་བསྐ་ོགཞག་མ་ཐུབ་པ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ལོའི་ནང་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་འགུལ་གལ་
ཆེ་ཁག་ཅིག་བརྩམ་རུྒྱར་ཨ་རི་ཁུལ་བདོ་
མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གི་
གགོས་པ་ོགང་མང་བཟ་ོཐབས་བཅས་གལ་
གནད་ཆེ་བའི་ལས་དནོ་བསུྒབ་དགསོ་སབས་
བཅའ་ཁིམས་དགོངས་ད ོན་བཀའ་ཤག་
ནས་འཕ་ོའགུར་མི་གཏངོ་ཐབས་མེད་གུར་
པ་བཅས།	 སདི་སྐངོ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་
བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་
རུྒྱའ་ིའགན་ལྕ་ིཔ་ོཞིག་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་
མིའི་འགོ་ཁིད་ཀི་ལས་དནོ་ལམ་ལྷངོས་ངང་
བསུྒབ་རུྒྱར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལ་ྟབུའི་
གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་ཁུངས་དའེི་འགན་
ཁུར་ཞུ་མཁན་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་དརེ་
བཀའ་ཤག་གིས་གདངེ་སྤབོས་སམ་ཡིད་
ཆེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ངསེ་པར་ད་ུདགསོ་ཀི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ད་རེས་ཀི་གསལ་བསྒགས་འདི་
ལ་བརནེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་བང་ཨ་རི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕ་ོའགུར་གཏངོ་དགསོ་
བུང་བའི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཇི་ཡིན་མང་ཚོགས་
ནས་ག་ོརགོས་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 བཀའ་
ཤག་གིས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༧	ལ།།
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ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་ནང་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་འཆར་བཏནོ་པ།

༄༅།	།འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ཉནི་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་འཆར་བཏནོ་པ་མ་
ཟད།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་སརླ་
ཡང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི	Senate	
ནང་གསོ་འཆར་ད་ེམཚུངས་ཤིག་བཏནོ་
འདགུ	ད་ེཡང་གསོ་འཆར་དའེ་ིནང་ད་ེས་ྔཕི་
ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བུས་ད་ེདག་སིད་
འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་གིས་ལག་བསར་
མཇུག་སྐངོ་གནང་དགསོ་པ་དང་།
ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་གནང་སབྐས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆེར་བརིྩ་དགོས་
པ་དང་།	 	 ཨ་རིའ་ིམི་སེར་བདོ་ནང་བསྐདོ་
རུྒྱར་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་གང་ཡང་
མེད་པ་ཞིག་དགསོ་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་
ལནྷ་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་
གཞི་ལ་གཞག་ས་ེགསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཞུ་
དགོས་པ་སོགས་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་
འདགུ	 གསོ་འཆར་འདནོ་མཁན་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་	 Ted Cruz	 མཆོག་དང་།	 Rob-

ert Menendez	 མཆོག	 Marco Rubio 

མཆོག	Tammy Baldwin	མཆོག		Cory 

Gardner	 མཆོག	 	 Bernie Sanders	
མཆོག		Patrick Leahy	མཆོག		  Di-

anne Feinstein	 མཆོག་བཅས་ཡིན་འདགུ	
གསོ་འཆར་དའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ།		རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཙན་
གནནོ་བ་རུྒྱའི་སིད་བུས་ད་ེམཚམས་འཇགོ་
རྩ་བ་ནས་བདེ་རིྩས་མེད།		རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཟརེ་བ་ན་ིམིང་ཙམ་ལས་དནོ་དངསོ་མའ་ོཙེ་
ཏུང་གི་རྒྱ་ནག་བཅིང་བཀལོ་དམག་མིས་ཕི་

ལོ་	༡༩༥༠	ལོར་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་
པ་ནས་བཟུང་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅུ་ཙམ་རིང་ཆབ་

སདི་དམ་བསྒགས་དང་།	 	 ཁམིས་འགལ་
ཐགོ་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པ།	 བཙན་ཤེད་
ཀིས་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཟརེ་བའི་སླབོ་
གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བ།	 འག་ོབསྐདོ་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་
བཀག་བསྡམོ་ཚབས་ཆེ་བས་དང་བདེ་མུས་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 	 གསར་འགདོ་པ་དང་
བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་ཕིར་རང་ཡུལ་བདོ་
དུ་ལོག་འགོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་བས་པའམ་
ཡང་ན་བདོ་ད་ུའབོར་ཐུབ་ཀང་ཁོང་ཚོའི་
བད་ེའཇགས་ལ་གཞུང་གིས་ཉནེ་ཁ་བཟ་ོ
བཞིན་པའི་བདེ་བབ་ད་ེདག་ལས་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མར་ཁ་ེསི་
དང་ལེ་ཉནི།	 ད་ེབཞིན་མའ་ོཙེ་ཏུང་བཅས་
ཀི་ལ་ྟགུབ་འགོ		ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས།	
ལོ་རུྒྱས་ཐ་དད་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་ཀི་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་སོགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་
བ་རུྒྱ་ལ་ྟཞགོ་མི་རིགས་ཡོངས་རགོས་དབང་
སུྒར་བ་རུྒྱའི་ཚིམ་པ་མེད་པའི་རྔམ་སེམས་
མུ་མཐུད་འཆང་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 རྔམ་སེམས་དའེ་ིའགོ་

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ས་ཁངོས་ནས་གནོ་གུད་ཆེ་ཤོས་བདོ་ལ་རག་

ཡོད།	 བདོ་པའ་ིབུད་མེད་སལྐ་བཟང་གནམ་
མཚོ་ཞུ་བ་ལོ་ན་	༡༧	སོན་པ་ཁངོ་ནང་པ་ལ་
བརུྒྱད་བལ་ཡུལ་ད་ུབསོ་བལོ་ལ་ཡོང་སབྐས་
རྒྱ་མིའ་ིདམག་མིས་ཁ་ོམོར་མེ་མདའ་ཐངེས་
གཉསི་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་རེད།		རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གདགུ་
རུྩབ་བ་སྤདོ་ད་ེལ་ྟབུ་ན་ིདཔརེ་ཧ་ལམ་མ་ིསདི་
པ་ཞིག་རེད།	 	 མཐ་ོཚད་མི་ཊར་	 ༦༠༠༠	
བརྒལ་ནས་རང་གི་བསོ་རོགས་མི་ཟླ་	 ༧༢	
དང་ལནྷ་ནང་མ་ལར་འབརོ་སབྐས་རྒྱ་མིའི་
དམག་མིས་སྐལ་བཟང་གནམ་མཚོ་ལགས་
ལ་དང་པ་ོམེ་མདའ་ཐེངས་གཅིག་བརྒྱབ་
ནས་སལྐ་བཟང་གནམ་མཚོ་སར་རྒྱལ་ཡོད།		
རྒྱལ་བ་ནས་དལ་གིས་ལངས་ཐབས་བས་
འཕྲལ་སླར་ཡང་མེ་མདའ་གཅིག་བརྒྱབ་
ནས་དམར་གསོད་བཏང་བ་རེད།	 བདོ་མི་
ད་ེདག་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་མང་པའོི་རིང་རང་
དབང་གི་དནོ་ད་ུདཀའ་སྡུག་ཇི་ཙམ་མངས་
དང་མོང་བཞིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཚིག་སྐམ་
པའོ་ིཐགོ་ནས་འགལེ་བརདོ་ཐུབ་ཐབས་བལ།
ཞེས་གསུང་རེས་མཐར་ཁོང་གིས་མཇུག་
སྡམོ་གི་ཚུལ་ད་ུགསུང་དནོ།	 	 ཨ་རིའ་ི

གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ཀའི་ནང་ད་
བར་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་གི་
གནད་དནོ་ལ་ཐུག་སབྐས་མང་གཙོ་ Demo-

crats	 དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་	 Republic 

གཉསི་ཀས་ལངས་ཕགོས་གཅིག་གུར་ཐགོ་
ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་སལོ་ཞིག་དསུ་ཡུན་
རིང་པའོི་གངོ་ནས་མུ་མཐུད་ད་བར་་གནས་
ཡོད།	 	 	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ངས་ཕག་
སྦྲལེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་དང་ལནྷ་
གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀའི་ནང་ང་ཚོ་
ཐུན་མོང་གི་ལངས་ཕགོས་ཐགོ་མཉམ་རུབ་
ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་བརྡ་
ལན་གསལ་པ་ོཞིག་བཏང་ཐུབ་པར་ང་རང་
ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོས་སྐསེ་བུང་།	 	 	 བདོ་
ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གིས།	 བམས་བརྩ་ེན་ིམིའ་ིདགསོ་
མཁ་ོཡིན་པ་ལས་རྒྱས་སྤྲདོ་མིན།	 བམས་
བརྩེ་མེད་ན་མི་རྣམས་འཚོ་ཐབས་བལ།	
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བདོ་མིའི་
གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལ་མུ་མཐུད་བརིྩ་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་ཀང་ང་ཚོ་ཨ་
རི་བ་ཚོ་བདོ་མི་མི་རེ་ང་ོརེའི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་
ནས་ཡོད།	ང་ཚོས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	ད་ེཡང་ཐངེས་འདའི་ི
གསོ་འཆར་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	
ལོར་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་ཀི ་གསེར་གི ་
རགས་མ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ནས་ལོ་བཅུའི་
རསེ་ཕིར་ལ་ྟབདེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
༡༽	 བདོ་མི་དང་ཨ་རིའ་ིམི་སེར་རྣམས་ལ་
བདོ་ད་ུའག་ོབསྐདོ་བ་རུྒྱར་དམ་བསྒགས་ཇ་ེ
ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ་དང་།	༢༽	བདོ་མིའ་ི
ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒརོ་དམ་བསྒགས་བདེ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ།	 ༣༽	 བདོ་བརུྒྱད་

ནང་བསན་རིག་གཞུང་ལ་དམ་བསྒགས་
བས་པ།	༤༽		བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ལ་ྷ
ཁང་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་
ཆེ་ར་ུབཏང་བ།	 ༥༽བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
ཐབོ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་རྣམས་བཙོན་འཇུག་
མུ་མཐུད་བས་པ།	༦༽	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་
སིད་སུ་ཡིན་མིན་གི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་
བ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ༸སྐའུ་ིཡང་སདི་མུ་
མཐུད་དགསོ་མིན་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལའང་
ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་
རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ལ་ཡོད་ཚུལ་སྨོན་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གནད་དནོ་དུག་ཁ་གསལ་
འཁདོ་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་མེ་
ཐིའུ་མེ་ཁ་ཆི་ Matteo Mecacci	 མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 	 ཉ་ེལམ་ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་
དནོ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་སབྐས་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་
ཧ་ལམ་ད་ོསང་ཙམ་ཡང་བདེ་མེད་སབས།		
ད་ཆ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་པའོི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་རྣམ་པ་འདནོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་གསོ་ཚོགས་
གོང་འགོ་གཉསི་ཀའི་ནང་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་ཐུན་མོང་ནས་གསོ་འཆར་འད་ིའད་ཞིག་
འདནོ་ཐུབ་པ་དསེ་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་རིང་ནས་
ཨ་རིའི ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བདོ་མིར་ཁ་
ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་བ་མ་
ཟད།		བདོ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་མཁན་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ཡིན་པ་
རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་དསུ་ཐགོ་དན་སྐལུ་
བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་གིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་ཀི་
གནས་སངས་སྐརོ་གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་གསོ་
ཚོགས་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཞནོ་སྐུ་ཞབས་རན་ཌལ་ག་ེརི་སོན་	
Mr Randall Garrison	 མཆོག་གིས་འད་ི
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	༦	ནང་ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་གཞུང་ལ་
བདོ་ཀི་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་།

ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་ཊི་ཡ་
ཕྲ་ིལེན་ཌི་	 Chrystia Freeland	 མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
དང་སྦྲགས།	 	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ནང་

མི་བཅས་ཀི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་གསལ་
བཤད་དགོས་པའི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐོབ་པའི་ཆེད་ལས་མི་ས་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
གནས་སངས་རགོ་ཞིབ་སདླ་ཆོག་མཆན་ཕུལ་
དགསོ།				པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་དགུང་གངས་	
༦	 ལས་སོན་མེད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
ཡོད།	 	 ཅསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།	 རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ད་ལ་ྟགང་ད་ུཡོད་མེད་དང་ཁངོ་དང་

ཁངོ་གི་ནང་མའ་ིགནས་སངས་ཇི་ཡིན།	 ད་ེ
བཞིན་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཤེས་
ཡོན་གནས་སངས་ཇི་འད་ཡིན་པ།	 	 ནང་
མི་དང་བཅས་པར་ནམ་ཞིག་གླདོ་བཀལོ་བ་
མིན་ཐགོ་གསལ་བཤད་དགོས་སྐརོ་འཁོད།	

སིྤར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁངོ་ནས་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་ད་ུཡོད་པའ་ིཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་
ཚབ་པ་མཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་སྐུ་ཚབ་བདོ་
ནང་བསྐོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཞུ་རུྒྱའི་
ལས་དནོ་མཇུག་སྐོང་ཇི་འད་གནང་མིན་
སོགས་ཀི་ད་ིབ་ཕུལ་འདགུ	 ཕི་སདི་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ནས་ཁ་ེན་ཌའི་སིད་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གུས་
བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་འདགུ་པ་བཅས།།

བླནོ་ཆེན་མཆོག གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་སརླ་གསོ་
དགསོ་གལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་རསེ་མཛད་འཕྲིན་གི་
ཐགོ་མར་ད་ེརིང་སྔ་ད་ོསལ་ཝན་གཞུང་གི་
སླབོ་གྲྭའ་ི	 Gyan Devi Salwan Public 

School	 དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་
པ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
སླར་གསོ་དགོས་གལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
འདགུ	 ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་འཛིན་
སྐངོ་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཀིར་པཱལ་སིང་	
Governors, Kirpal Singh 	 མཆོག་གིས་
གཙོས་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ཕབེས་
བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།		
སླབོ་ཕུྲག་གཉིས་ཀིས་བདོ་ལུགས་གཟབ་
འཆོར་སྤྲས་ཏ་ེཕེ་མར་ཆང་ཕུད་འདགེས་
འབུལ་ཞུས།	 	 སབྐས་དརེ་སླབོ་གྲྭའ་ིཁརོ་
ཡུག་གི་རྣམ་པར་མཚོན་ན་སླབོ་གྲྭའི་མཐའ་
སྐརོ་ད་ུབདོ་ཀི་རུླང་ར་དར་ལྕགོ་གིས་བརྒྱན་
པ་མ་ཟད།	 	 ཕབེས་སྒའོ་ིརྣམ་པ་ཚུན་བདོ་
ལུགས་ཀིས་བརྒྱན་ཡོད་འདགུ	 	 སྡངིས་
ཆའི་སངེ་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་པཱ་ལིའི་ཐོག་
ནས་བཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་མུར་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེ

མཛད།	 ད་ེནས་ཐགོ་མར་འགན་འཛིན་ཀིར་
པཱལ་སིང་	 Kirpal Singh མཆོག་གིས་ང་ོ
སྤྲདོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 	 བདོ་
ཀི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ནི་བམས་

བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་
ཞིག་དང་།	 འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ངསོ་
འཛིན་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་རླབས་
ཆེན་དབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 མང་
གཙོའི་རིང་ལུགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་
སྐརོ་གིས་མང་གཙོ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་གནང་
མཛད་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 ད་ེརིང་སླབོ་
ཕུྲག་ཁདེ་ཚོས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
གི་བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་ཡིད་ཐོག་ནས་ཉནོ་
རོགས།	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་ད་ེརིང་ཁདེ་
རང་ཚོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་ཉན་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་འད་ིམ་འངོས་

པར་བསམ་བླའོི་ནང་བག་ཆགས་གཏངི་ཟབ་
ཅིག་འཇགོ་ངསེ་ཡིན།	 	 ཞསེ་ང་ོསྤྲདོ་གུབ་
བསུན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 ཆོས་གགོས་རྒན་གཞནོ་ཕ་ོམོ་

རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཨི་
ཇིབ་	Egyptian civilization	དང་རྒྱ་ནག	
Chinese civilization	ད་ེབཞིན་ཨིན་ཌ་སི་
ཝ་ེལི་ Indus Valley Civilization སོགས་
གནའ་རབས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཁདོ་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་
ཡོན་ལས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་རིག་པ་སྨྲ་བ་
མང་ཤོས་ཐནོ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་ལ་
མཚོན་ན་ཆོས་དད་ཙམ་མིན་པར་སལོ་རུྒྱན་
ལམ་ནས་འག་ོབ་མིའི་རྣམ་དཔདོ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རུྒྱའ་ིནསུ་པ་ཧ་ཅང་ལནྡ་ཡོད།	 རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀི་བླའོི་རྣམ་གཞག་དང་

རྣམ་རགོ་རིགས་འད་མིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་
གཉནེ་པ་ོབསནེ་ཕགོས་ཀི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་དང་ཆོས་ལུགས་ཇི་
ཡིན་ཁད་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་ཐུན་
མོང་གིས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	
ད་ེབརུྒྱད་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེསྡུག་
དང་ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་གི་གནས་སངས་ཐགོ་
ནས་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་འདི་
ངོས་རང་གི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་བརོད་
ཐུབ།	 དརེ་བརནེ་འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་ཞབས་
འདགེས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཞུ་བར་ཐགོ་མར་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་རང་ཉདི་ནང་
སླར་གསོ་བ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་སབས།		ད་ཆ་གནའ་རབས་ཀི་
ལེགས་བཤད་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ཚད་མ་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་ལ་ཁདེ་རང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་
བ་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབ་འདགུ	 	 ཆོ་ག་
ཕག་ལེན་ཙམ་དང་ཞལ་འདནོ་བཏནོ་པ་ཙམ་
གིས་འདང་གི་མེད།	 དརེ་བརནེ་འག་ོབ་མི་
རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ལ་ཞབས་འདགེས་
རྒྱ་ཆེ་བསུྒབ་དགོས་ན་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
ལ་ངསེ་པར་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ།		ངསོ་
རང་ཉདི་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་བདོ་ཀི་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་
གི་ནང་དག་ེའདནུ་ཞལ་གངས་	 ༡༠༠༠༠	

ཙམ་དང་བཙུན་མ་སངོ་ཕྲག་འགའ་ཤས་
ཡོད་པ་ཚོས་ངོས་རང་དང་མཚུངས་པར་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 	 ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
ལེགས་བཤད་སརླ་གསོ་བ་རུྒྱའི་ཐད་ཞབས་
འདགེས་ཕྲན་བུ་བསུྒབ་ཐུབ་ངསེ་རེད།	 དངེ་
དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕུྲལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་པ་ཙམ་གིས་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེཐོབ་
རུྒྱའ་ིངསེ་པ་གང་ཡང་མེད།	 	 གང་ཡིན་
བརོད་ན་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདཀུག་མཁན་
ད་ེམཚོན་ཆ་མ་རེད།	 	 སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
དཀུག་མཁན་ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀི་རྣམ་
རགོ་ཡིན་པ་ན་ིདཔརེ་ན།	 ཁངོ་ཁ་ོདང་རེ་
དགོས་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་རང་རུྒྱད་དཀུག་
བཞིན་ཡོད།	 བླ་ོམ་རངུ་བ་ད་ེདག་སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་ནས་སེལ་ཐབས་མེད།	 བླ་ོསྦངོ་ཁ་ོ
ནས་ཐགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ་མཐར་སླབོ་གྲྭའི་ར་བའི་ནང་ལྗནོ་
ཤིང་འདབེས་འཛུགས་མཛད་འདགུ	 	 སིྤར་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སླབོ་གྲྭ་དརེ་ལོ་ང་ོ	
༢༠	གངོ་ས་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་༸ཞབས་སོར་བཀའ་དནི་བསྐངས་
འདགུ་པ་བཅས།།

མི་རིགས་འད་མིན་གི་གཞནོ་སྐསེ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་འདརུ་
བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀནོ་ད་ུ
ཡོད་པའི་སིྤ་དམངས་སབོས་ཤུགས་ཚོགས་
པས་ཉི་ཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཀགོ་ཁོར་བསྐངོ་
ཚོགས་བས་པའི་མི་རིགས་འད་མིན་གི་
གཞོན་སྐསེ་འགོ་ཁིད་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	༡༢	པ་	༢༠༡༧	ཟླ་བ་	༡༡	ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།	 ཚོགས་འདརུ་
ས་གནས་ཁག་འད་མིན་ནས་མི་	 ༧༠	 ཙམ་
ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 མང་ཆེ་བ་རྒྱ་རིགས་
གཞནོ་སྐསེ་ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱ་རིགས་ད་ེཚོ་ན་ི
ཧངོ་ཀངོ་དང་།	 ཐ་ེཝན།	 མ་ཁའ།ོ	 རྒྱ་ནག	
ཉ་ིཧངོ་།	 ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ།	 འཇི་ན་ིཝ་ནས་

ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོནས་
ཚོགས་བཅར་བ་གཉསི་ཡོད་པ་རེད།	 ཨོ་སི་
ཀ་ོལི་ཡ་ནས་སིྤ་འཐུས་གདངོ་འདསུ་སིྐད་
འཛོམས་ལགས་དང་།	 གཞན་ཕན་ལགས།	
ཚེ་དབང་ཐུབ་བསན་ལགས།	 རྒྱ་གར་ནས་

ཕི་འབལེ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་ནས་འགན་འཛིན་
བསན་འཛིན་བད་ེལནྡ་ལགས་དང་།	 འཇམ་
དབངས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་
པ་ལགས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིཁམིས་ལུགས་
རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་ཀུན་བཟང་
སབོས་ལནྡ་ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 བང་
ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀིས་ལགས་
ནས་ཚོགས་འད་ུཉནི་དང་པའོ་ིཚོགས་ཐངེས་
གཅིག་ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 ཚོགས་འད་ུབ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་རིགས་
གཞནོ་སྐསེ་ཡིན་སབས་གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་

ད ོན ་ག ཙོ ་ བ ོར །	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	
གོ ང ་ བ ོ ད ་ ཀི ་
གནད་དོན་ཟེར་
བ་མེད་པ་དང་།	
༡༩༥༩	 ལོར་
༕༕ ༕༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་དབུས་བདོ་

མི་རྣམས་རྒྱ་གར་བཙན་བོལ་དུ་ཕ ེབས་
དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་རྒྱ་
ཁངོས་མ་ཡིན་པ།	 ༡༩༥༩	 ནས་	 ༡༩༧༤	
བར་རང་བཙན་སླར་གསོའི་ལངས་ཕགོས་
བཟུང་ཡང་	 ༡༩༧༤	 ནས་ད་བར་དབུ་མའ་ི

ལམ་གི་སིད་བུས་བཟུང་བཞིན་ཡོད་པ།	
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་བུང་རིམ།	 བདོ་
མིས་རང་ལུགས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགོས་
དནོ་གང་ཡིན་པ།་	 གཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ི
སེམས་ཤུགས་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དབུ་ཁདི།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་བཅས་
ནི་བདོ་དནོ་མ་ཤི་བར་གསོན་པརོ་གནས་
ཐུབ་པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོཡིན་པ་བཅས་ཀི་
སྐརོ་ལ་རྒྱས་བཤད་མེད་པར་སྙངི་བསྡུས་གོ་
བདའེ་ིལམ་ནས་འགལེ་བརདོ་གནང་།	 ཉ་ི
ཧངོ་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལུང་རགོས་ལགས་དང་	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
གཉསི་ནས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་འཚམས་
འདའི་ིགསུང་བཤད་གནང་།	 སིྤ་དམངས་
སབོས་ཤུགས་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཡང་
ཅན་ལི་	 Yang Jianli	 ཡིས་ས་ྔས་ནས་རེ་
འདནུ་གནང་བ་བཞིན།	 ཚོགས་འད་ུཉནི་
མཐའ་མར་ཕི་འབལེ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་བད་ེལྡན་ལགས་
ནས་ཚོགས་འད་ུག་སིྒག་གནང་མཁན་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 བདོ་ནང་དསུ་
ད་ལ་ྟཡང་དཀའ་ངལ་ས་ཚོགས་ཡོད་པ་སྙངི་
བསྡསུ་འགལེ་བརདོ་དང་ཆབས་ཅིག	 ཚང་
མས་སརྔ་བཞིན་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་བསྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་
བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༥	
ཉིན་བདོ་མི་མང་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མི་ཤཱལ་རེ་
སོན།	Michel Raison, President	མཆོག་
དང་།	གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མུ་རི་
སི་ཨན་ཊི་སིཏ་ི	Maurice Antiste	ལགས།			
གཞན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་སྐུ ་ཞབས་
གྷ་ིཡུམ	 ཨར་ནལེ་	 Guilaume Arnell		
ལགས།	 ལམྕ་སྐ་ུཨན་ནགི་བཱ་ེལོན་ Annick 

Billon ལགས།	 ལམྕ་སྐ་ུཇ་ཱཁུས་ལན་ཨེ་
སུཊ་ཆེ་བ་ེནནོ་	 Jacqueline Eustache 

Brinio ལགས།	 སྐ་ུཞབས་ཨན་ཌིས་གཏྷནོ་	
Andre Gattolin	ལགས།		སྐ་ུཞབས་ཇན་
ཧྥ་རན་སིས་ལོ་གི་ཏ ི Jean Francois Lon-

geot ལགས།	 ལམྕ་སྐ་ུཔཱ་ཊི་ཤི་ཡ་མོ་ཧ་ིཏ་ི 
Patricia Morhet-Richaud	 རྣམས་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་

དག་གནས་སངས་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་དང་།		
ད་ེབཞིན་འབུང་འགུར་གོས་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཚོར་ཤུགས་
ཆེན་པའོི་ངང་བདོ་དནོ་ཐོག་ལས་དནོ་མུ་
མཐུད་གནང་རུྒྱའི་དམ་བཅའ་བཞག་གནང་
འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕ་རན་སི་ཕི་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ས་ེབདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་རསེ།	 ཕ་
རན་སི་རྒྱལ་ཡོངས་བརྙན་འཕྲནི་གི་གསར་
འགདོ་པའི་བཅར་འད་ིདང་ལེན་ཞུས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།	
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ཉ་ིཧངོ་ད་ུདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་བསྡུ་སིྒག་དང་བཟ་ོསུྐན་
གནང་བའ་ིཔར་རིས་སུྒ་རྩལ་འགམེས་སནོ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཧངོ་ཀངོ་བདོ་ཁང་ Tibet House 

Hong Kong	 ཞསེ་པས་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་
ས་རྙངི་པ་ཀ་ོཏ་ོ	 Kyoto	 ར་ུདཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲནི་ལས་རྡ་ོར་ེམཆོག་
གིས་བསྡུ ་སིྒག་དང་བཟ་ོསུྐན་གནང་བའི་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐརོ་གི་པར་
རིས་དང་ཡིག་རིག་སོགས་སུྒ་རྩལ་གི་རྣམ་
པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འགམེས་སནོ་ཞིག་
བཤམས་འདགུ	 	 པར་ད་ེདག་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ནས་མཁ་ོབསྡ་ུགནང་བ་མ་ཟད།	 སུྒ་
རྩལ་གི་དངསོ་རས་རྣམས་རིན་པ་ོཆེ་རང་
ཉདི་ནས་བཟ་ོསུྐན་དང་སིྒག་སྦརོ་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ	འགམེས་སནོ་ད་ེཕི་ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	 ༡༦	 ནས་	 ༢༦	 བར་བཤམས་པ་
དང་།	 ཐགོ་མར་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་༸སྐའུ་ི
གཅུང་མོ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་མཆོག་
དང་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་སན་ཡུ་ཇི་ལ་ྷཁང་	 Sennyuji Temple 

ནང་ད་ུདབུ་འབདེ་གནང་འདགུ	 སབྐས་

དརེ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་བརྙན་འཕྲནི་བརུྒྱད་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་
ཕབེས་པའི་ནང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རི་མོའི་
སུྒ ་རྩལ་དང་པར་རྒྱག་རུྒྱར་ཐུགས་སང་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་པ་མ་ཟད།	 	 	 སུྒ་རྩལ་ལ་
ད་ོསང་གནང་བ་དསེ་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེ
ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
ཕགོས་མཚུངས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རང་ཉདི་
ལ་མཚོན་ནའང་ཉ་ིཧངོ་གི་རི་མོའི་སུྒ་རྩལ་
དང་འབལེ་བའི་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་
ལ་བསགྔས་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་མཁན་ཞིག་
ཡིན་པ་གསུང་འདགུ	 	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་ནང་དཔལ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་སུྒ་རྩལ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་བ་
དརེ་བསགྔས་བརདོ་མཛད་འདགུ	 འགམེས་
སནོ་དབུ་འབདེ་སབྐས་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་དང་བདོ་གཉསི་

དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཙམ་མ་ཟད།	
མི་རིགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་བཤད་སངས་ཐགོ་ནས་
ཀང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་རྒྱལ་ས་རྙིང་པ་ཀོ་ཏ་ོདང་བདོ་
དབར་འབལེ་བ་ཇི་ཡོད་གསུང་དནོ།	 དསུ་
རབས་	 ༡༩	 འག་ོསདོ་ད་ུབདོ་དང་ཀ་ོཏ་ོ
གཉསི་དབར་ཤེས་ཡོན་བར་ེལེན་གི་འབལེ་
བ་བུང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ན་ིཤི་ཧནོ་གན་ཇི་
ནང་པའ་ིདགནོ་པས་	 Nishi Honganji 

Temple	 ཉ་ིཧངོ་དག་ེའདནུ་པ་ཏ་ཌ་ཊོ་ཀན་	
Tada Tokan མཆོག་དང་ཨོ་ཀི་བྷུང་ཀ་ོ	
Aoki Bunkyo མཆོག་རྣམ་གཉསི་བདོ་ད་ུ
བརངས་ནས་གདན་ས་གསུམ་གི་ཡ་གལ་སེ་
ར་དགནོ་པར་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་གནང་བ་
ལརྟ།	 ༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༣	 ཐུབ་
བསན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་ཀང་བདོ་མི་ཞིག་
ཉ་ིཧངོ་གངོ་ཁརེ་ཀ་ོཏརོ་བརངས་ནས་ཡུལ་
དའེི་སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
འདགུ			
	 	 	 	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་གི་འགམེས་སནོ་
འདི་གོ ་སིྒག་གནང་བར་ང་རང་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུང་།	 འགམེས་སནོ་འདསི་བདོ་
དང་ཉ་ིཧངོ་དབར་སརྔ་མཐུན་འབལེ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་སརླ་གསོ་གནང་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེབཞིན་སན་ཡུ་ཇི་ལྷ་ཁང་གི་མཁན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།			བདོ་ཀི་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན་ིཉ་ི

འདདོ་རངུ་མ་འདདོ་རངུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཁིམ་མཚེས་བས་ནས་གནས་དགསོ་སབས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་ནས་
བམས་བརྩའེ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་ཐུབ་ན་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་འཐནོ་ཐུབ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཉམ་བིས་པ་སུང་
སྐབོ་ཐབེས་རྩ་ཁང་	 Smile foundation	
གི་བིས་པའ་ིའཛམ་བུ་གླངི་།	 ཞསེ་པའ་ི
ལས་གཞི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྐབས་གསར་
འགོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ཞིག་
རྒྱ་གར་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་གགས་
ཅན་	 Indo Asian News Service	 ནང་
གནས་ཚུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 	 སབྐས་དརེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་
རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 	 	 རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉིས་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་གི་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་
ཡོད་པ་ནི་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་
ཧུན་ཙང་	 Hsuan Tsang	 	 གི་རྒྱ་གར་ད་ུ
ཕབེས་ནས་ནཱ་ལེནརཱ་སླབོ་གཉརེ་གནང་བ་མ་
ཟད།		ཕིས་སུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་པའ་ིབསན་པ་
དར་སྤལེ་གནང་ཡོད་འདགུ	 ངསོ་ཀི་བསམ་

པར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ལྟ་བུ་སབོས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་བམས་བརྩ་ེ
དང་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐོག་

ལས་འགུལ་སྤལེ་ཐུབ་ཚེ་བཟང་ཕོགས་ཀི་
ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཐབེས་ངསེ།	 དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་བརོད་ཀང་མི་
འབརོ་ཐརེ་འབུམ་གཉསི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཕན་

ཚུན་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བ་ཡིན་ན་ནསུ་པ་ཇི་ཙམ་འཐནོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་དརེ་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོཞིག་ཐངོས་དང་།					

ད་ེའད་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་
ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱ་
ཟརེ་བ་ཡོང་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།			དརེ་
བརནེ་འདདོ་རུང་མ་འདདོ་རུང་རྒྱ་དཀར་

ནག་གཉསི་དསུ་ནམ་ཡང་ཁིམ་མཚེས་བས་
ནས་གནས་དགསོ་པ་ཡིན།	 རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནའཱི་ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་ཡོངས་
སུ་རགོས་པ་རྒྱ་གར་བ་ཡིན།	 	 དརེ་བརནེ་
ནཱ་ལེནའཱི་རིག་གཞུང་འདི་རྒྱ་གར་རང་ཉདི་
ཀི་རིག་གཞུང་ཡིན།	 	 གནའ་ས་ྔམོར་བདོ་
མི་ཚོ་དམག་རྒྱག་རུྒྱར་དཔའ་ངར་ཧ་ཅང་
ཡོད་ཀང་ཕིས་སུ་བདོ་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེན ཱ་
རིག་གཞུང་དར་བ་ནས་རིམ་བཞིན་འཚེ་
བའི་ལས་སངྤས་ཏ་ེབམས་བརྩ་ེལནྡ་པའི་མི་
རིགས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་སྐབས་ཤིག་ངོས་ཀི་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་
གགོས་པ་ོཚོ་ལ་རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་གལ་ཏ་ེ
བདོ་མི་ཚོས་སོག་པ་ོལརྟ་དམག་བརྒྱབ་ནས་
ཕིན་པ་ཡིན་ད་གཟདོ་རྒྱ་ནག་གིས་ཕལ་ཆེར་
བདོ་ལ་དབང་སུྒར་བས་ཐུབ་མེད།	 	 ཅསེ་
ཤོད་བཞིན་ཡོད།	 	 	 འཚེ་བ་འདདོ་མཁན་
སུ་གཅིག་མེད།	 	 འནོ་ཀང་འཚེ་བའ་ིལས་
འགུལ་མུ་མཐུད་སྤལེ་བཞིན་པར་བརནེ་

དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འཕྲད་བཞིན་
འདགུ			ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོང་ཚོའ་ིབསམ་བླ་ོད་ེ
ཆགས་སྡང་སོགས་ཉནོ་མོངས་པའི་བསམ་
བླའོི་གཞན་དབང་ད་ུཚུད་ནས་ཕུགས་རྒྱང་
རིང་པའོི་བསམ་བླ་ོམ་འཁརོ་བར་མིག་རྒྱང་
ཐུང་ཐུང་བས་ནས་ཕིན་པའི་ཉརེ་ལེན་ལ་
བརནེ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 རྙགོ་ག་འདདོ་
མཁན་སུ་གཅིག་ཀང་མེད།	 	 	 འནོ་ཀང་
རྙགོ་ག་ཆེད་མངགས་ང་ཚོས་བཟ་ོབཞིན་
ཡོད།	 	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ད་ེ
གཙོ་བ་ོཕི་དངསོ་པ་ོདཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་
ལ་དམིགས་པ་ཞིག་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་ཕི་
དངསོ་པའོི་དཔལ་འབརོ་འཛུགས་སུྐན་ཡར་
རྒྱས་ཙམ་མིན་པར་ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དང་
འབལེ་བའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་གངོ་མཐརོ་
གཏངོ་ཆེད་གནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་གི་ཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་ཤིག་རྒྱ་གར་གིས་ཏན་ཏན་
བཟ་ོཐུབ།		ད་ེའད་བཟ་ོརུྒྱའ་ིནསུ་པའང་རྒྱ་
གར་ལ་ལནྡ་ཡོད།	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཧངོ་ཡུལ་གི་གམོས་གཤིས་དང་རིག་གཞུང་ལ་བསགྔས་བརདོ་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ལནྷ་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ལྡ་ིལི་

དང་སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་གཞུང་འབེྲལ་ཕབེས་པ།
༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
འཕར་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་གི་ཕི་
དརོ་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་ས།ེ	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་
སྔ་དརོ་ལྡ་ིལི་བདོ་ཁིམ་སྡདོ་ཁང་ད་ུརྡ་སངེ་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་སྡ་ེཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དགེ་
ཆེའི་ཚོགས་འད་ུའཚོག་བཞིན་པ་དརེ་ཆེད་

ཕབེས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་དང་།	 འད་ི
ལོའི་ཤེས་ལནྷ་གི་གསོ་ཆོད་ལག་བསར་དང་
མཇུག་གནནོ་གནང་ཕགོས།	 བིས་པའ་ི
ཀླགོ་རྩལ་ལས་གཞི་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེབཞིན་འད་ིལོའ་ི
ཕི་ཟླ་བཅུ་གཉསི་ཟླ་མཇུག་ལ་བདོ་པའི་དགེ་
རྒན་	 ༣༠༠	 མ་ཟནི་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ

ཕོགས་སྦལེ་ཀོབ་སེར་བེས་སླབོ་གྲྭར་ཉིན་
གངས་གཉསི་རིང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་གོ་
སིྒག་གནང་གཏན་འཁལེ་བར་བརནེ།	 སྔནོ་
འགའོི་ག་སིྒག་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ་དང་།	
དའེ་ིསབྐས་ཕི་ཚེས་	༡༤	ཉནི་ལྷ་ོཕགོས་སེར་
བསེ་སླབོ་གྲྭར་བིས་པའི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩའི་
ལས་རིམ་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུ་

གནང་བ་ལརྟ་ཕབེས་ཏ་ེལས་རིམ་ལརྟ་སེར་
བེས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མའི་ཁོངས་ནས་དཔ་ེ
དབེ་མང་ཤོས་ཀླགོ་མཁན་དང་།	 ཀུན་སྤདོ་
ལེགས་ཤོས་བཅས་ཀི་སླབོ་མར་བ་དགའ་
གནང་གུབ་བསནུ་བིས་པའི་ཉནི་མོར་གསུང་
བཤད་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རྡ་སར་
ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་བཅས།།
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TIBETAN FREEDOM

གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ཤིྲ་ལངྐ་ཀའ་ིབདནུ་རེའ་ིགསར་ཤོག་གགས་ཅན་ནང་ལོ་གཅིག་
རིང་འདནོ་སྤལེ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ།

ཡིག་འགུལ་གི་ལམ་ནས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཡོན་
གསལ་བསྒགས།	(ཕི་ལོ་	༢༠༡༧)

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁབ་
ཁངོས་དབུས་ས་གཉསི་ཀི་ལས་བདེ་དང་།
ཤེས་རིག་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་རྒན།	
ས་རྲྭ ་མཐོ་སླབོ་དང་ནརོ་གླིང་རིག་གཞུང་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུྲག	 ད་ེབཞིན་
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་མུ་མཐུད་
མཐོ་སླབོ་ཏུ་བསྐོད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་
པའི་རང་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་
ཤེས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་
ཡིག་འགུལ་ལམ་ནས་ཚད་ལྡན་ནམ་ངོས་
འཛིན་ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུསླབོ་གཉརེ་བ་འདནུ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༩	འགངས་
མེད་གཤམ་གསལ་དྲྭ་ཐོག་འགེངས་ཤོག་
འཐུས་བཀང་དགསོ་པ་དང་།	 དའེ་ིམཉམ་
ད་ུདགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་སངེ་
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	ཟུང་
དུང་གནས་རིམ་ཡན་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་
བདེ་གང་རུང་གིས་འགན་ལེན་དག་མཆན་
བཀདོ་ཏ་ེམཉམ་སྦར་དགསོ་རུྒྱ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
སླབོ་ཡོན་ས་མིག་གངས་	 ༧༥	 གསར་ད་ུ
གཏན་འབབེས་ཡོད་པར་ལོ་རེར་སླབོ་ཡོན་
ཧནི་སྒརོ་	༡༠་༠༠༠།༠༠	གནང་རུྒྱ།
ཀ༽	 རྒྱ་གར་ད་ུགཏན་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་
འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
ཁ༽	 དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་གཙུང་ཕུལ་ཟནི་
པའ་ིང་ོབཤུས།	 (ཕ་མའ་ིལག་དབེ་ང་ོབཤུས་
ཀང་མཉམ་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།)
ག༽	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ས་
གཉིས་ཀི་ལས་བེད་དང་ཤེས་རིག་ཁབ་
ཁངོས་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེརྒན།	 ས་རྲྭ་དང་ནརོ་

གླིང་རིག་གཞུང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་ཡིན་
ཚེ་སོ་སོའི་འབལེ་ཡོད་འགན་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་
ཞུའབུལ་དགསོ།	ད་ེམིན་སླབོ་མ་གཞན་ཚོས་
སོ་སོའི་འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཀི་ཨང་ཤོག་གི་
ང་ོབཤུས་མཉམ་སྦར་དགསོ།
ང༽	 ཤེས་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཀི་ལག་འཁརེ་ང་ོ
བཤུས།
སླབོ་ཡོན་ཆ་བགསོ།
ཀ༽	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁབ་ཁངོས་
དབུས་ས་གཉསི་ཀི་ལས་བདེ་ཆེད་ས་མིག་	
༢༠	ཡོད།	ཁ༽	ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་
གྲྭའ་ིདག་ེརྒན་ཆེད་ས་མིག་	༢༠	ཡོད།
ག༽	 སྲྭ་ར་མཐ་ོསླབོ་དང་ནརོ་གླངི་རིག་
གཞུང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཆེད་ས་
མིག་	༡༥	 ཡོད།		ང༽	འཛིན་གྲྭ་བཅིུས་
ཐནོ་རསེ་མཐ་ོསླབོ་བསྐདོ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་མ་
ཐབོ་པའ་ིན་གཞནོ་ཆེད་ས་མིག་	༢༠	ཡོད།
ཟུར་བརདོ།	 གལ་སདི་ས་མིག་ལགྷ་འཕྲསོ་
བུང་ཚེ་གོང་གསལ་སྡ་ེཚན་བཞིའི་ནང་མ་
ཚུད་པའི་ཞུ་སྙན་ཁག་ལ་དགོངས་བཞེས་
གནང་རུྒྱ།	 སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས་འདའི་ི
ཐགོ་དྭགོས་འད་ིགང་ཡང་ཡོད་ཚེ་སླབོ་ཡོན་
སྡ་ེཚན་གི་ལས་བེད་བསན་འཛིན་བསམ་
གུབ་དང་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་གཉསི་ཀི་གླགོ་
འཕྲནི་ཁ་བང་ scholarship@tibet.net, 

doe.lobyon@tibet.net	 དང་།	 ཁ་པར་
ཨང་གངས་ +91-1892-222572, +91-

1892-222721	ཐགོ་འབལེ་གཏུགས་གནང་
རོགས་བཅས།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༩	
རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཤིྲ་ལངྐ་དང་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་	 Sri lanka 

Tibetan Buddhist Brotherhood Society 

ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ད་མེན་ད་པ་ོརེ་ཇི་		

Damenda Porage	 མཆོག་གིས་ཡུལ་དའེ་ི
བདནུ་རེའ་ིགསར་ཤོག་གགས་ཅན་	 Irida 

Lankadeepa ཞསེ་པའ་ིནང་གསུང་དནོ།
ང་ཚོས་ཐེངས་འདིར་བ ོད་ཀི ་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་

ངསོ་ཀི་ཡུལ་དང་ངསོ་ཀི་མི་མང་།	  My 

land and My People  ཞསེ་པའ་ིཕག་དབེ་
ཤིྲ་ལངྐའ་ིསདྐ་ནང་ཕབ་སུྒར་ཞུས་ཟནི་སབས་
མཛད་རྣམ་ད་ེལས་དམུ་བུ་ཞིག་བདནུ་རེའི་
གསར་ཤོག་གགས་ཅན་ནང་འདནོ་སྤལེ་ཞུ་
ཐུབ་པར་བརནེ་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུང་།	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་ང་ཚོས་ལས་
འགུལ་དའེི་ཐོག་ནས་བདོ་དནོ་ལ་ཞབས་
འདགེས་ཕྲན་བུ་ཞིག་བསུྒབ་ཐུབ་བུང་བསམ་
པ་དན་གི་འདགུ	 	 	 ད་ེརིང་མཛད་རྣམ་
ཚན་པ་འདནོ་ཐེངས་དང་པ་ོཆགས་ཡོད།		
བདནུ་ཕྲག་རསེ་མར་མུ་མཐུད་དགོད་རུྒྱ་མ་
ཟད།		ལོ་གཅིག་རིང་མུ་མཐུད་ནས་གསར་
ཤོག་དའེ་ིནང་འདནོ་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་

གསུངས།	 སིྤར་མཛད་རྣམ་ཤིྲ་ལངྐའ་ིསདྐ་
ཡིག་ནང་ཕབ་སུྒར་ཞུ་མཁན་སྐུ་ཞབས་རུ་
ལནྦ་ཧ་རིཤནྕྡྲ་	 Ruwan Harishchandra   

མཆོག་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།	 	 ཐགོ་མར་ཕག་

དབེ་པར་སུྐན་ཞུ་མཁན་ཤིྲ་ལངྐ་དང་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།།

༄༅།	 །ལམ་ཙམ་མཁནེ་ཆུབ་བཞིན་	
༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་སར་དསུ་འགུར་མི་ཟད་
པ་བུང་བའི་དབང་གིས་བདོ་མི་ཁི་ཚོགས་
མང་པའོི་ྋརྒྱལ་བ་དནོ་གི་བདག་པ་ོསིྤ་ནརོ་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
རསེ་སུ་འབངས་ཏ་ེརྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བོལ་
ལ་སླབེས་ཡོད་པ་བཞིན་༡༩༦༠	 རེ་གངས་
ནང་རྡ་ེར་རྡནུ་ཁུལ་དའུང་བདོ་མི་མང་དག་
ཅིག་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ཡོད་ཀང་ད་ེདག་
ཁདོ་ནས་བདོ་མི་གང་འཚམ་ཞིག་གཞིས་
ཁུངས་སུ་མ་ཕིན་པར་ཁ་འཐོར་ངང་འཚོ་
བ་རང་སྐངོ་ཐགོ་ཁང་པ་གླས་ཏ་ེགནས་སྡདོ་
བས་ཡོད།	 ༡༩༨༠	 ག་གངས་ཙམ་ནང་ཁ་
འཐརོ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་ད་ེདག་ཁདོ་
ནས་དདུ་ཚང་	༢༧༠	ཙམ་ནས་སྡདོ་ཁང་གི་
མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤྲདོ་ཡོང་བའི་སནྙ་ཞུ་རིམ་
འབརོ་བུང་ཡོད།	ད་ེནའང་ད་ལའྟ་ིཆར་གངོ་
གསལ་དདུ་ཚང་ཁོངས་ནས་ད་དངུ་ཡང་
སྡདོ་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ཞུ་
གཏུགས་བེད་མཁན་གི་དདུ་ཚང་གངས་	
༡༡༦	 བུང་ཡོད་པས།	 དདུ་ཚང་ད་ེདག་གི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ད་ུའདས་པའི་ལོ་མང་
སྔནོ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་འབད་
བརྩོན་རིམ་མཐུད་བས་ཡོད་མོད་ཐོག་ད་
ལྟའི་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་
ཀིས་དཔལ་འབརོ་ངལ་བ་མ་འཛེམས་པར་
དདུ་ཚང་ད་ེདག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ད་ུ
སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་རུྒྱར་ཐུགས་གཏན་
འཁལེ་ཡོད་པས་དརེ་བརནེ་དའེ་ིཆེད་ད་ུ
༡།	ད་ལའྟ་ིདདུ་ཚང་	༡༡༦	གི་སྒགུ་ཐ་ོཡོད་
ཁངོས་ནས་དངསོ་སུ་དདུ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད་ཀི་མིང་ཐ་ོདགསོ་རུྒྱ།
༢།	 དངསོ་སུ་ཡོད་ཁངོས་ནས་སྡདོ་ཁང་ཞུ་
ལེན་ཆོག་པའི་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་མིན་དབ་ེཞིབ་བ་

རུྒྱ།
༣།	 སྡདོ་ཁང་ཞུ་ལེན་ཆོག་པར་མཐའ་མའ་ི
འདམེས་སུྒག་ཟིན་རསེ་འདམེས་ཐནོ་པ་ད་ོ
བདག་སོ་སོ་ནས་རང་འབབ་ beneficiary 

contribution	 བརྒྱ་ཆ་	 ༣༠	 ནས་	 ༤༠	
བར་བསྡུ་བཞེས་བ་རུྒྱའི་སྐརོ་ལ་གོ་བསྡུར་
ཚོགས་འད་ུཞིག་རིང་མིན་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 པའ་ི
ཟླ་མཇུག་གམ།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 པའ་ིབདནུ་
ཕྲག་དང་པའོི་ནང་སྐངོ་འཚོགས་བ་རུྒྱ་ཡིན་
པས་དུས་ཐུང་ནང་ཚོགས་འདུར་འབོད་
སྐངོ་ནམ་བུང་ལ་ལས་དནོ་ཆེ་བཞག་ཆུང་
བསུྐར་གིས་དསུ་ཐགོ་ངསེ་འཛོམས་དགོས་
རུྒྱ་ལས་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ་སྡདོ་ཁང་
དགསོ་གལ་མེད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
འདིར་གསལ་འདབེས་ཞིག་ཞུ་རུྒྱར་ད་ལྟའི་
སྒགུ་ཐའོ་ིནང་ཡོད་པའ་ིདདུ་ཚང་	 ༡༡༦	
ནང་ནས་དངསོ་རྲྭ་འཕྲདོ་པ་དདུ་ཚད་	༡༠༣	
ལས་བུང་མི་འདགུ་པས་ད་ེའཕྲསོ་ཀི་གཤམ་
གི་རེའུ་མིག་ནང་གསལ་བའ་ིདདུ་ཚང་	 ༡༣	
རྣམས་གར་ཡོད་རྩད་ཆོད་ཐུབ་མིན་འདགུ་
པས།	 	 གཤམ་གསལ་གི་ད་ོབདག་རྣམས་
ནས་རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀི་སྒ་ོནས་བད་ེ
སིྐད་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
སུ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣༠	འགངས་
མེད་ཐ་ོའགོད་བ་ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་ལས་ད་ེ
མིན་ཐ་ོགཞུང་ནས་རང་བཞིན་ད་ུའབུད་པར་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

གསལ་བསྒགས།

ཨང༌། མཚན།

༡། ཚེ་རིང་དནོ་གུབ།

༢། ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།

༣། བམས་པ།

༤། པ་སངས་ཆོས་སིྐད།

༥། ནརོ་བུ།

༦། ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད།

༧། ཚེ་རིང་སྒལོ་དཀར།

༨། ཚེ་བརན་སྒལོ་མ།

༩། བཟང་མོ།

༡༠། བསམ་གུབ་སྒལོ་མ།

༡༡། སྒལོ་དཀར།

༡༢། བད་ེསིྐད་མཚོ་མོ།

༡༣། བསོད་ནམས་དར་རྒྱལ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།


