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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༩	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རྡ་ས་རིགས་ལམ་སླབེ་གཉརེ་
ཁང་དང་དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སླབོ་
ཐནོ་པ་དང་།	 ལ་ྷསིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་
པའ་ིའག་ོལས་དང་དངྭས་བངླས་བ།	 རྒྱ་
གར་བ་དང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིམི་རིགས།	བདོ་མི།	
ཨིན་ཡུལ་སོགས་ནས་ཕབེས་པའི་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་པ་སོགས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༠༠	
ཙམ་ལ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་ནང་མཇལ་ཁ་
དང་སྐུ་དཔར་ལྷན་བསྒནོ་གནང་རསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཚོགས་ཁག་
མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་སྔནོ་ལ་རིགས་
ལམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཐནོ་པ་ད་ེདག་ལ་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།	ལོ་མང་རིང་བརྩནོ་
འགུྲས་བས་ནས་སླབོ་སྦངོ་བས་པར་བརནེ་
རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཡོད།	 སོ་སོ་སྒརེ་ལའང་
མི་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་

སྟངས་ཐགོ་ནས་གཞན་ཕན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབདེ་
ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྟབས།	 གང་ལརྟ་དནོ་གཉསི་
སུྒབ་རུྒྱའི་རུྒྱ་རྐནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་བསུྒབས་པ་

རེད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 ད་ེནས་ལ་ྷ
སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པས་སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་འདགེས་སུྒབ་རུྒྱའི་ལས་ཀ་བས་པ་
རེད།	ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ	ང་རང་ཚོ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་གང་ད་ུཡིན་ནའང་།	 འཇནོ་
ནསུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ཆོས་ཉདི་རེད།	འབརོ་
ལནྡ་ཚོ་ཕྲན་བུ་བཟང་གི་རེད།	 སྐ་ོབ་ད་ེཚོའ་ི
གྲས་ཚོགས་པ་སིྐད་སྡུག་ད་ེའདྲའི་ཐགོ་ནས་

ལ་ྟརགོས་བདེ་མཁན་ཡོད་ན།	 ཧ་ཅང་ཕན་
ཐགོས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་ལོ་
མང་རིང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་

རུྒྱ།	 ད་ེཡང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདགེས་
སུྒབ་རུྒྱ་ཟརེ་དསུ་དངསོ་གནས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་པའི་ཁིམ་ཚང་ཚོར་རོགས་བདེ་
རུྒྱ་རེད།	ངསོ་རང་བཙན་བལོ་ལ་སླབེས་ནས་
ལོ་	༥༨	ཕིན་འདགུ	སྐ་ུམདནུ་༸སྐ་ུགངོ་མ་
དགུང་ལོ་	༥༩	བཞུགས་པ་རེད།	ཕལ་ཆེར་
སྐུ་མདནུ་༸སྐུ་གོང་མའི་མི་ཚེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ང་
ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་བསདྡ་པ་རེད།	 ད་ལོ་	 ༨༢	

སླབེ་ཡོད།	 ད་ལ་ྟགཟུགས་པ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཡོད།	 མཁནེ་སོང་ངམ།	 བར་སབྐས་ནས་
ཐང་ཆད་རུྒྱ་ཕྲན་བུ་སྡུག་ཏུ་ཕིན་འདགུ་མ་
གཏགོས་གཞན་གཟུགས་པའོ་ིམ་རྩ་ཡག་ཐག་
ཆོད་ཡོད།	 ཁདོ་རང་ཚོས་བླ་ོབད་ེབ་ོབསོ།	
རྒྱ་ནག་རིམ་པར་འགུར་བ་ཏན་ཏན་འགྲ་ོགི་
རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ས་ྔམོ་ཞིས་ཅིན་ཕནི་
གིས་པ་ེརི་སུ་དང་ལྡ་ིལིར་ནང་པའ་ིཆོས་ད་ེརྒྱ་
ནག་གི་རིག་གཞུང་ནང་ད་ུགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡིན་ཞསེ་བཤད་ཡོད།	 ཞིས་ཅིན་ཕནི་གི་ཨ་
མ་ནང་པ་རེད།	 ཁ་ོརང་གི་བཟའ་ཟླ་དའེང་
ནང་པ་ཡིན་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ			རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུ
དངེ་སང་ནང་པ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ལགྷ་ཡོད་པ་
བཤད་ཀི་འདགུ	 ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་ནང་དངུ་
ཕུར་བཞི་ཙམ་འདགུ	 ནང་པ་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོའཕལེ་ཡོང་གི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་འགུར་
བ་འགྲ་ོབའ་ིརེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད།	 ཁདོ་རང་
ཚོ་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པར་སེམས་སིྐད་
པ་ོབས་ནས་སྡདོ།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་	
སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཌནེ་མག་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་ཌེན་མག་རྒྱལ་ས་ཀ་ོཔནེ་ཧ་ེགན་ནང་
ཕབེས་འབོར་གིས་ཐོག་མར་རྒྱལ་ཡོངས་
ཉནི་རེའི་གསར་ཤོག་གྲགས་ཅན་བྷར་ལིང་
སི་ཀི་ Berlingske	 ཞསེ་པའ་ིབཅར་འདྲ་ི
དང་ལེན་གནང་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་ཡུལ་དའེ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་སོ་རེན་
ཨེ་སི་པར་སོན་	Soren Espersen 	དང་།
ཌནེ་མག་མི་མང་ཚོགས་པའ་ི	 Danish 

People’s Party	 ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ལནྷ་
ཁང་གི ་མགྲིན་ཚབ་པ་སོགས་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད་དང་ས་བབ་ཀི་ཆ་
ནས་བདོ་ད་ེའཛམ་གླངི་ཡངས་ཐགོ་ཅསེ་མཐ་ོ
སྒང་ཆེ་ཤོས་སུ་གྲགས་པར་བརནེ་དམིགས་
བསལ་གི་ཁད་ཆོས་ལནྡ་ཞིང་།	 ལགྷ་པར་
གླིང་ཆེན་ཨེ་ཤི་ཡེའི་ཆུ་མཛོད་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ་པ་མ་

ཟད།	 	 འཛམ་གླངི་ཁནོ་དའུང་ཁ་རུླང་དྲདོ་
ཤུགས་བཅག་ནས་བསིལ་བར་བདེ་མཁན་
ཡིན།	 འནོ་ཀང་འདས་པའ་ིལོ་ཤས་ནང་
གནས་སྟངས་དརེ་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་
ཅིང་།		ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མཐ་ོསྒང་གི་གཏརེ་ཁ་རྣམས་གང་བུང་སྔགོ་
འདནོ་གི་ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་པར་བརནེ་
འཁགས་རོམ་རྣམས་མུར་པའོི ་ཐོག་ནས་
བཞུ་བཞིན་པ་དང་།	 	 བདོ་ན་ིས་མཐ་ོབར་
བརནེ་གོ་ལའི་ཚ་དྲདོ་ཀི་ཤུགས་རྐེན་འཛམ་
གླིང་ས་ཕགོས་གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་
ལྡབ་གཉསི་ཀི་འཕལེ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	 ལགྷ་པར་སབྐས་དརེ་ཁངོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་འཛམ་གླིང་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆུ་བགོ་འགྲམེ་བ་རུྒྱའི་གན་རྒྱར་
མིང་རགས་བཀདོ་མེད་པ་དང་།
འབུང་འགུར་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ད་ེཆུའི་
གནད་དོན་ཐོག་ནས་ལང་ཉནེ་ཡོད་སྐརོ ་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་གསུང་བཞིན་
ཡོད་པ་ལུང་འདྲནེ་གནང་འདགུ	 གཞན་

ཡང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སབྐས་
དརེ་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་ཐགོ་ནས་ང་ོརོལ་གནང་དགོས་པའི་རུྒྱ་
མཚན་དང་།	 འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ཆེ་ཤོས་སུ་གྲགས་པ་གསེར་ར་བ་ླ
རུང་སྒར་དང་ཡར་ཆེན་སྒར་གཉསི་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཆོས་སྡ་ེད་ེགཉསི་
པའོི་ནང་གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་དགོན་པ་ནས་
ཕིར་འབུད་བཏང་བ་དང་།	 རྒྱལ་གཅསེ་
ཆོས་གཅསེ་ཟརེ་བའ་ིསླབོ་གསོའ་ིལས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་སོགས་ངོ་

སྤདོ་གནང་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་
འབགོ་པ་རྣམས་རྩྩྭ ་ཐང་ནས་བཙན་དབང་
འགོ་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུགནས་སྤ་ོབདེ་བཅུག་པ་མ་
ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་འགོ་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་སྐད་དང་ཡི་གེ་རྩ་མེད་བཟ་ོབཞིན་པ་
དང་།	 	 བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་
གི་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པར་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་
བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐོབ་ཐབས་བེད་བཞིན་
པའི་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་
སདི་བུས་ཀི་དགངོས་དནོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	
ལོར་གཞི་རིམ་བར་མའི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	
ལོར་རྒྱ་བལ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་སླབོ་དབེ་དངསོ་སུ་
ལག་བསྟར་གནང་ནས་ད་ཆ་ལོ་ང་ོལ་ྔལགྷ་འགྲ་ོ
མུས་ལ་བརནེ་འདི་ལས་ནས་གཞི་རིམ་བར་
མའ་ིསླབོ་དག་ེརྣམས་ཀི་དགངོས་འཆར་གཞི་ལ་
བཞག་སྟ་ེགཞི་རིམ་བར་མའི་སླབོ་དབེ་བསྐར་
ཞིབ་གནང་མུས་དང་འབལེ།	 སླབོ་དབེ་འདསི་
སླབོ་མར་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་དང་
རྩོམ་ཡིག་གི་འབི་རྩལ་ལ་དགེ་མཚན་ཇི་བུང་
ཤེས་རགོས་ཆེད་འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་བཞི་པར་སླབོ་
དསུ་འག་ོའཛུགས་སབྐས་ད་ྷས་ཁུལ་དང་།	 མ་
སུ་རི་ཁུལ།	 ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་བཅས་ཀི་སླབོ་གྲ་ྭ
ཁག་གཅིག་གི་འཛིན་རིམ་བདནུ་པ་དང་བརྒྱད་
པའི་སླབོ་མའི་བདོ་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་དང་རྩམོ་
ཡིག་འབ་ིརྩལ་ལ་རགོ་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ལན་སརླ་ཡང་འད་ིཟླའ་ིཚེས་	 ༥	 ནས་	 ༡༡	
བར་གོང་མཚུངས་སླབོ་མ་རྣམས་ཀི་བདོ་ཡིག་
གི་ཤེས་ཚད་དང་རྩམོ་ཡིག་འབ་ིརྩལ་རགོ་ཞིབ་
ཀིས་རུྒྱས་ལོན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

གཞི་རིམ་བར་མའི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་བསྐར་
ཞིབ་དང་འབལེ་བའི་འབ་ིརྩལ་ལ་རགོ་ཞིབ་དང་

རུྒྱས་ལོན་གནང་བ།

གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༥	ནས་	༧	བར་
དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༤	ནས་	
༡༦	བར་བཅས་སོ་སོར་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲནི་
སྩལ་གཏན་འཁལེ་བ་བཞིན།	 གནས་མཆོག་རྡ་ོ
ར་ེགདན་ད་ུགསུང་ཆོས་དངོས་གཞིའི་སྐབས་
མི་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ཕག་འཁརེ་ཐ་ོའགོད་
ལས་ཁང་ད་ུའཚང་ཁ་མི་ཡོང་ཆེད་གྲྭ་བཙུན་
རྣམ་པ་དང་།	རྒྱ་གར་བ།	ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ལ་
གསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཆོས་
ཞུ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཕག་འཁེར་ཞུ་དགོས་
མེད།	 གངོ་གསལ་ཆོས་ཞུའ་ིཕག་འཁརེ་
དགསོ་རིགས་རྣམས་	 (www.dalaila-
mateaching.com)	ཞསེ་པའ་ིདྲ་ཚིགས་
ཐགོ་ཐ་ོའགོད་གནང་དགོས་པ་དང་དྲ་ཚིགས་
འདའི་ིདྲ་ཐག་	(dalailama.com)	དང་།
(tibet.net)	 བཅས་ནས་ཀང་གཟགིས་
རུྒྱ་ཡོད།	 ཐ་ོའགདོ་གནང་གུྲབ་རསེ་དྭྲ་ཐགོ་
ནས་བཀང་བའ་ིའགངེས་ཤོག་དང་།	 སོ་སོའ་ི 
Passport/Aadhaar Card/Voter 
ID/Green Book/RC	 བཅས་ཡིག་ཆ་
གང་རུང་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུམཉམ་
འཁེར་གིས་ཕག་འཁེར་ཐོ་འགོད་ལས་ཁང་
ནས་གསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་བཞསེ་དགསོ།
དྭྲ་ཐགོ་ཐ་ོའགདོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ནས་སྒ་ོཕ་ེརུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	
གལ་ཏ་ེདྭྲ་ཐགོ་ནས་ཐ་ོའགོད་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ་
གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུད་ོབདག་ང་ོབཅར་
གིས་གསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་
བཅས།།	
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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལ་བརནེ་ནས་ཚད་མའ་ིདགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་ཉནི་བཞི་
ཕིར་འགངས་བུང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་
༢༦	 ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༥	
པའི་ཐགོ་བདོ་མད་ོསྨད་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདནུ་
ཀིརི་དགོན་ད་ུཀིརི་ཚང་གི་གདན་ས་གོང་
འོག་གིས་གཙོས་ཆོས་བརུྒྱད་གུྲབ་མཐའ་
རིས་མེད་ཀི་ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་
ཐངེས་བཅུ་གཅིག་པ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་
ཟླ་	༡༡	ཕི་ཚེས་	༡༠	ཉནི་མཚན་ཕུད་དམ་
བཅའ་ཆེན་མོ་ཉནི་བཅུ་དུྲག་རིང་ཚོགས་ནས་
ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་གུྲབ་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་གསར་ད་ུ
ཚུགས་པའི་ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་
འད་ིན་ི༸སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟནོ་བཞིན་ཀིརི་ཚང་
གི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་(སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརའིི་
དགནོ།	རྔ་པ་ཀིརའི་ིདགནོ།	ཚོ་བདནུ་ཀིརའི་ི
དགནོ།	ཧརོ་ཚང་ཀིརའི་ིདགནོ།)	བཞི་ལ་ལོ་
ལརྟ་རེས་མོས་ཀི་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།	
འདི་ནི་ཀིརའིི་དགོན་ཁག་གིས་གཙོས་རིས་
སུ་མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་སླབོ་གཉརེ་
བ་རྣམས་ཀི་རྩོད་རིགས་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་
བདོ་ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐསོ་
བསམ་སྒམོ་པ་གོང་འཕལེ་གིས་རྒྱལ་བསྟན་
ཪིན་པ་ོཆེ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཚད་དང་
ལྡན་པ་གནང་ཐབས་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་
ཚད་མའ་ིཆོས་ཐགོ་ཅིག་ཡིན་ནའང་།	
སྐབས་མང་པརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་

སིད་ཀི་དགོས་གཞིའི་འགོ་གནས་ཚུལ་འདྲ་
མིན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བཀག་འགོག་བས་
རྐནེ་འཆར་གཞི་དང་འགྲ་ོལུགས་ཇི་བཞིན་
ཚོགས་མ་ཐུབ་པའང་ཐེངས་མང་པ་ོབུང་
ཡོད།	 ཆོས་ཐགོ་འད་ིན་ིཉནི་གྲངས་ཉ་ིཤུའ་ི
རིང་འཚོགས་རུྒྱའི་ཉི་ཤུའི་ཆོས་ཐོག་ཅིག་
ཡིིན་ནའང་།	 ད་ལོ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཚོགས་ཆེན་
གི་རྐནེ་གིས་ཉནི་བཞི་ཕི་སརུ་གིས་འཚོགས་
དགསོ་བུང་ཡོད་འདགུ	 དརེ་ཕབེས་སླབོ་
གཉརེ་པ་རྣམས་ཕགོས་སྒའི་འཛིན་གྲྭ་ནས་
བདནེ་གཉསི་འཛིན་གྲྭའི་བར་འཛིན་
གྲ་ྭབཅུ་གཉསི་ལ་ཁག་བགསོ་པ་དང་།
བདནུ་རེའི་མཚམས་སུ་མཚན་ཕདེ་
དམ་བཅའ་རེ་དང་དགུན་ཆོས་ཀི་
མཐའ་མའི་ཉནི་སྟ་ེབདོ་ཟླ་དགུ་བའི་
ཚེས་	 ༢༢	 རྒྱལ་བ་ལ་ྷལས་བབ་
པའི་དསུ་ཆེན་གི་མཚན་མོར་མཚན་
ཕུད་དམ་ཆེན་མོ་བཅས་འཚོགས་
བཞིན་པ་དང་།	 ད་ལོ་ཀིརའི་ིཤེས་
ཡོན་འགའ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདནུ་
ཀིརི་དགོན་ཀི་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
དབུས་ལས་ཀི་ས་ེམོ་བ་རྣམ་པ་དང་ཚད་མའ་ི
དགུན་ཆོས་ཆེན་མོའི་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་།	
གཞན་ཡང་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདནུ་ཀིར་ིདགོན་
གི་དགེ་འདནུ་པ་སྒརེ་དང་དད་ལྡན་མང་
ཚོགས་བཅས་ཀིས་ཉ་ིཤུའི་ཆོས་ཐགོ་འདིའི་

རིང་གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀི་བཞུགས་
ཡུལ་དང་ཞལ་ལག་སོགས་མཐུན་རྐེན་
གང་ལེགས་བསུྒབས་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།	
ཐངེས་འདིའི་ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་ལ་ཀིར་ི
ཚང་གི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་བཞི་གའི་ཁི་པ་	
དང་།	 མཁན་པ།ོ	 དཔ་ེཁདི་དག་ེརན་དང་
སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམ་པ།	 ད་ེམིན་མད་ོསྟདོ་སདྨ་
ནས་སེར་བསེ་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཡ་མ་
བསོད་ནམས་ལགས་དང་།	 འབས་བླ་ོགླངི་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཕ་ར་རིག་འཛིན་

ལགས།	 དགའ་ཤར་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་
པ་ཨ་མཆོག་ཀླུ་སུྒབ་བཟདོ་པ་ཆེ་ཆུང་གཉསི།	
སེར་སྨད་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་བསོད་
ནམས་རྡ་ོར།ེ	 སྒ་ོམང་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་
པ་འཇམ་དཔར་བསྟན་འཛིན།	 སེར་བསེ་
དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་འཕྲནི་ལས་ཐགོས་

མེད།	 དགའ་ཤར་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་
ཨ་མཆོག་ཀླུ་སུྒབ་རྒྱ་མཚོ།	 སེར་བསེ་དག་ེ
བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཡ་མ་བཟང་པ།ོ	 བླ་ོགླངི་
དག་ེབཤེས་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས།	 དགའ་
ཤར་དགེ་བཤེས་ཨ་མཆོག་སལྐ་བཟང་རྣམ་
རྒྱལ།	 གཞིས་ཀི་དག་ེབཤེས་གྲ་ྭསྐརོ་པ་རོང་
པ་ོདཔལ་ལནྡ།	 ཇ་ོནང་དག་ེབཤེས་དངསོ་
གུྲབ་དཔལ།	 ལི་ཐང་རབ་གསལ།	 ལི་ཐང་
དགོན་གི་དགེ་རན་འཕལེ་རྒྱས་བཅས་དང་།	
གཞན་ཡང་མཚན་ཉདི་སླབོ་གཉརེ་ཡོད་པའི་

དགནོ་སྡ་ེཁག་ནས་དཀར་མཛེས་དགནོ་དང་།	
མགར་ཐར་དགནོ།	 བམས་མེ་དགནོ།	 ཇ་ོ
ནང་གཙང་དགནོ།	 ཇ་ོནང་ཆོས་ཐང་
དགནོ།	 སྟངོ་སྐབས་དགནོ།	 རྫ་དབནོ་པ་ོ
དགནོ།	 གཉན་རྩ་ེདགནོ།	 ཨ་འདསུ་དགནོ་
གངོ་འགོ་གཉསི།	 ཨ་མཆོག་མཚན་ཉདི་

དགནོ།	དངུལ་རའ་ིདགནོ།	ནརུ་མའ་ིདགནོ་
སོགས་ནས་དཔ་ེཆ་སླབོ་གཉརེ་པ་གཤའ་མ་
མང་པ་ོཕབེས་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་རིས་མེད་
ཀི་སླབོ་གཉརེ་པ་དང་བཀའ་རབ་འབམས་
དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་གཅིག་སྟངོ་སུམ་བརྒྱ་
ལྷག་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་བདོ་ཀི་ཚད་མའི་
གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ཐསོ་བསམ་
སླབོ་གཉརེ་གནད་ད་ུསྨནི་པ་བུང་ཡོད་འདགུ	
རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདནུ་ཀིརིའི་དགོན་དགེ་ལྡན་
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླངི་འད་ིན།ི	མཁར་དགུའ་ིཏཱ་
རོ་འཇམ་དབངས་ཀིས་ཚོ་བདནུ་གི་དགོན་
ཆུང་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡསུ་ཏ་ེད་ལའྟ་ིདགནོ་
པ་འད་ིཕག་བཏབ་མཛད།	 རསེ་སུ་༸ཀིར་ི
སྐུ་ཕྲངེ་བརྒྱད་པ་༸སྐབས་མཆོག་བླ་ོབཟང་
འཕྲིན་ལས་ཚང་གདན་དྲངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༡༨༦༨	 ལོར་དགནོ་འད་ིཁངོ་ལ་དད་འབུར་
མཛད་པ་ནས་ཀིར་སྐུ་ཕྲངེ་རིམ་བོན་གིས་
བསྐངས།	 དགནོ་སྡ་ེའདརི་སླབོ་སྦངོ་གཙོ་
བ་ོགཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལ་ྔལ་ཐསོ་བསམ་
བདེ་སའ་ིམཚན་ཉདི་གྲ་ྭཚང་དང་།	 སགྔས་
ཕགོས་རུྒྱད་སྡའེི་སྐརོ་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
སའ་ིརུྒྱད་པ་གྲ་ྭཚང་།	 བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་གསོ་
བ་རིག་པར་སླབོ་སྦངོ་གནང་སའི་སནྨ་པ་གྲྭ་
ཚང་བཅས་དང་ད་ལ་ྟདག་ེའདནུ་ཞལ་གྲངས་	
༣༠༠	 ཙམ་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་རོང་ཕགོས་ཀི་
དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡ་ེཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ྷསིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟ་ེགནས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༠	
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༡ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁང་ནང་ལྷ་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་
ཡོན་ལྟ་ེགནས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ངོ་	
༢༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་གནང་ཡོད།	ད་ེ
ཡང་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱལ་མཆོག	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་དུྲང་ཆེ་
མཆོག་དང་།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དབུ་ལས་རྣམ་
པ།	 གཞན་ཡང་སྐ་ུམགྲནོ་རྣམས་དང་།	 ལ་ྷ
སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟ་ེགནས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཙོས་འབལེ་ཡོད་
ལས་བེད་རྣམ་པ་དང་རྡ་ས་ས་གནས་མི་
མང་སོགས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༠༠	 བརལ་
བ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐོག་མར་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སང་གསལ་

མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་རསེ།	 ཚང་མ་སྐ་ུ
བཞེངས་ཐགོ་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་
གླུ་བཏང།	 ད་ེནས་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་
ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་དང་དུྲང་ཆེ་
རྡ་ོར་ེསིྐད་ལགས་ཀིས་ལྷ་ཚོགས་པའི་ལོ་ཉ་ི

ཤུའི་ལས་བསྡམོས་སནྙ་ཐ་ོམདརོ་བསྡསུ་བདོ་
ཨིན་གཉསི་ནང་སོ་སོར་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་གུྲབ་
མཚམས།	རནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་འབས་
སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་གནང་།	 སབྐས་
དརེ་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་མཁན་
ཡོངས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
དང་སྒ ེར ་ངོས ་ནས་འཚམས་འདྲི་དང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	ང་ཚོ་བདོ་

མི་རིགས་ཙམ་མིན་པར་སིྤ་ཚོགས་གཞན་
དང་འབལེ་བ་མཐུད་ཐུབ་པ།	 འབལེ་བ་
མཐུད་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད་རིག་གཞུང་དང་།
སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་ཕི་ཞུ་སྟངས་ད་ེཚོའི་
ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་གནང་ཐུབ་

པ་དང་།	 དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་ཞུས་ཐུབ་
པ་ད་ེའདྲའི་ཐོག་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕན་
ཐགོས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབུང་འདགུ་པར་བརནེ་
ལྷ་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐགོ་མར་དབུ་
འཛུགས་མཁན་ནས་ད་ལྟའི་འགན་འཛིན་
བར་ད་ུཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་
ལེགས་གསོའི་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་པ་སིྒག་
འཛུགས་དེ་འདྲ་ཤིག་འཛུགས་ནས་སིྤ ་

ཚོགས་ལ་རམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད།	
དེ་བཞིན་སྒརེ ་སོ ་སོའི ་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་
གནང་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ཚོགས་པ་ད་ེའདྲ་བ་
སྒརེ་སོ་སོའི་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་མཐུན་
འགུར་སྦར་རུྒྱའི་བླ་ོསྟབོས་སྐེ་ཐུབ་དགོས་
པ།	 སོ་སོ་སྒརེ་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེའདྲ་གནང་
ཐུབ་པའ་ིནསུ་པ་སོ་སོར་ཡོད་དསུ།	 སིྤ་
ཚོགས་ནང་བདེ་སྤདོ་གནང་ཐུབ་ན་ང་ཚོའི་
སིྤ་ཚོགས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་སིྤ་ཚོགས་
གཞན་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་རུྒྱར་ནསུ་པ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཚོའི་གྲས་འབུར་ད་ུ
འདནོ་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེ
རིང་ངས་མང་པ་ོཞུ་མ་དགོས་པར་ལྷ་སིྤ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པས་ད་བར་བདོ་
པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེཚན་འདྲ་མིན་ལ་རོགས་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་བ་མ་ཟད།	 སདྐ་
ཡིག་དང་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་ཧ་
ཅང་གི་རླབས་ཆེན་པ་ོགནང་བ་ད་ེཚོའི་གྲས་
རུྒྱན་འཁངོས་མུ་མཐུད་གནང་ཐུབ་དགསོ་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོདང་།	 ལ་ྷསིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་
ཚོགས་པ་འདི་རིང་མིན་ང་ཚོ་གཞིས་བསེ་
མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་དསུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལྷ་སར་བཙུགས་ནས་བདོ་མད་ོདབུས་

ཁམས་གསུམ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་སིྤའི་
སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་
རུྒྱའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 མཐའ་དནོ་	
༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅིང་ཐུགས་
བཞདེ་ལྷུན་གིས་འགུྲབ་པ་དང་།	བདོ་གཞིས་
བསེ་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རུྒྱའི་ཐུགས་སྨནོ་
དང་།	 ལ་ྷསིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའ་ི
ལས་འགན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བར་
སྨནོ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་བཤད་
ཟབ་རྒྱས་གནང་གུྲབ་མཚམས་ཚོགས་པའི་
འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་བླ་ོབཟང་རབ་གསལ་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲལོ་ཡོད་
པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ནརོ་ཝ་ེར་ུཕབེས་འབརོ་བུང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ནརོ་ཝ་ེ	 Norway	 རྒྱལ་ས་ཨོ་
སི་ལོར་	 Oslo	 ཕབེས་འབརོ་བུང་འདགུ		
ཐགོ་མར་ནརོ་ཝ་ེབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ི	 Norwegian Tibet Commit-

tee	 འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད།		
ཚོགས་པ་དའེི་གོ་སིྒག་འགོ་ས་གནས་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་
ཐུག་འཕྲད་ཀིས་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་
ཐགོ་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིགནང་འདགུ
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བ ོད་མི ་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཕོགས་
མཚུངས།	 	 ནརོ་ཝ་ེནང་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཚོས་བདོ་དནོ་ཐོག་ད་
བར་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ད་ེདག་བདོ་ཀི་རྩ་

དནོ་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱར་འབལེ་ཟམ་ལྟ་
བུ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ནས་མུ་མཐུད་ལས་
འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པ་དང་།	 	 གལ་ཏ་ེལས་
འགུལ་ཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་པ་ནས་བཟུང་
མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་ན་མགོགས་མུར་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 	 འབལེ་ཟམ་མེད་ན་ལས་འགུལ་
གི་ནསུ་པ་ཉམས་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ ་གསུངས།	
ཕོགས་མཚུངས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ཐགོ་
ནས་བ ོད་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཉམས་ཉསེ་
སུ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུ་

རྩལ་སུྤག་བས་ཀང་ལམ་ལྷངོས་བུང་མེད་
པ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་གསེར་ར་བ་ླརངུ་
སྒར་དང་ཡར་ཆེན་སྒར་གཉསི་ཀི་གྲྭ་ཤག་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་སངས་རྒྱས་
ཀི་བསྟན་པར་ཧ་ཅང་སངྡ་ཟུག་ཆེན་པ་ོབས་
ཀང་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་མི་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་མི་རིགས་ཀི་དགེ་བཙུན་
ཞལ་གྲངས་	 ༣༠༠༠༠	 ཙམ་གིས་བཤད་
སུྒབ་ཟུང་འབལེ་ཐོག་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་
ནས་བརུྒྱད་པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་
མེ་རོ་སརླ་གསོ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།			
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་ས་

བཙན་བཟུང་བདེ་དགསོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོད་ེདག་ང་ཚོས་ཆ་ཚང་རྩ་མེད་བཟ་ོ
ཐུབ་མེད་ནའང་གང་ཙམ་ནསུ་པ་མེད་པ་
བཟ་ོཐུབ་ཡོད།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་རསེ་
བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་ལས་
ས་ླཔའོི་ཐགོ་ནས་རྩ་མེད་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱའི་ཚོད་
དཔག་བས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ེའདྲ་ལས་ས་ླ
པ་ོཞིག་ཐགོ་ནས་བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོད་ེདག་ད་
བར་རྩ་མེད་བཟ་ོཐུབ་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོརེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ག་གྲངས་ནས་
བཟུང་གཙོ་བ་ོགཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་
ཚོས་སྐུ ་ལས་བསྐོན་པར་བརནེ་བདོ་ནང་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སརླ་གསོ་ཤུགས་ཆེ་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་ལ་བརནེ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་
དཔལ་ཡོན་ད་ེདག་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	དརེ་བརནེ་ད་ཆ་བདོ་ནང་དསུ་འགུར་
བུང་རསེ་བདོ་མི་མི་རབས་གསུམ་པ་ཚོའི་
བསམ་བླའོི་འད་ུཤེས་ནང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
ལ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་
གསུང་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་

ཀི་གཏརེ་ཁ་གང་བུང་སྔགོ་འདནོ་བས་པ་
སོགས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་འཁགས་རོམ་
རྣམས་མུར་ཚད་མཐོ་པའོི་སྒ་ོནས་གཞུར་
བཞིན་པ་དང་།	 འཁགས་རོམ་ད་ེདག་བདོ་
ཀི་གཙང་པ་ོཆེ་ཁག་རུྒྱག་ཡུལ་གི་གཤམ་
འགོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་འབརོ་ཐེར་འབུམ་
ཙམ་གི་འཚོ་རནེ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་སྟབས།	
བདོ་ནང་རྒྱ་རིགས་མི་འབརོ་འཕནོ་ཆེ་སྤ་ོ
བཞུད་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 	 གྲངོ་གསེབ་
ཁག་མང་པ་ོཞིག་གྲངོ་ཁརེ་ཅན་ད་ུབསུྒར་
རུྒྱ་ཟརེ་བའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ་
ད་ེདག་གིས་འཁགས་རོམ་སྟངོ་ཕྲག་བརལ་
བ་ད་ེདག་མུར་པརོ་བཞུར་ནས་གཤམ་འགོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་བཟ་ོངསེ་
ཡིན།		ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་
བཤད་གནང་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་ནརོ་ཝ་ེབདོ་
རིགས་ཚོས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་
དགོང་དྲའོི་གསོལ་ཚིགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་
འདགུ་པ་བཅས།།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིརྒྱལ་ས་ཁནེ་བྷ་ེར་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགནོ་པ་དང་པ་ོའདབེས་རུྒྱའ་ིས་ཆོག་མཛད་
སྒརོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

༄༅།	 །རྒྱལ་ས་ཁནེ་བྷ་ེར་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུ
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགོན་པ་དང་པ་ོ
བརྒྱག་རུྒྱའི་ས་ཆོག་རབ་གནས་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	ལགྷ་
དཀར་ཉནི་དངསོ་སུ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་།
མཛད་སྒ་ོདརེ་ཁེན་བྷ་ེར་དམིགས་བསལ་
ས་ཁུལ་གི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐ་ུཚབ་མཚོ་མག་ོལགྷ་པ་ལགས།	 ཁནེ་
བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དངོས་གུྲབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་
གཙོས་བཀའ་ཟུར་དང་།	 དནོ་ཟུར།	 བདོ་
རིགས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས།	 གཞན་ཡང་
ནང་པའི་ཚོགས་སྡ་ེགཞན་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་མཛད་སྒརོ་
དརེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 དགནོ་པ་
ད་ེནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་རནེ་གཞི་བེད་པའི་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ས་སྐ་བླ་ོགསལ་ཆོས་
མཛོད་ཚོགས་པའ་ིལས་འཆར་ཡིན་ཞིང་།
ཆོས་ཚོགས་དའེི་འགན་འཛིན་བླ་མ་ཆོས་
གྲགས་རིན་པ་ོཆེ་མཛད་སྒ་ོགཙོ་སྐོང་དང་
འབལེ་དགོན་པ་དགོས་དམིགས་སྐརོ་ཨིན་
སདྐ་ཐགོ་གསུངས་དནོ་སྙངི་པརོ།	 ཕི་དངསོ་
པའོི་ཡར་རྒྱས་ཆེས་ཆེར་འཕརེ་བཞིན་པའི་
འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་ནང་བསམ་བླ་ོ
དང་བཟང་སྤདོ་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ལས་ལྷག་པའི་ཐུགས་
འགན་མཛད་མཁན་སུ ་གང་ཞིག་མེད།	
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་རླབས་ཆེའི་དགོངས་
པ་གཞིར་བཞག་སྟ་ེཁོང་གི་དགོངས་པ་དང་
མཐུན་པའི་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་ཐུབ་རུྒྱའི་ཆེད་
ད་ུདགོན་པ་འདི་འདབེས་རུྒྱའི་ལས་འཆར་
སིྒག་པ་དང་།	 དགནོ་པ་འད་ིའདབེས་པར་
ས་ཆ་གསོལ་རས་གནང་མཁན་ཁནེ་བྷ་ེར་ས་
གནས་གཞུང་དང་།	 འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
	 ཁེན་བྷ་ེར་དམིགས་བསལ་ས་
ཁུལ་གི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་མཛད་
སྒརོ་གསུངས་བཤད་གནང་དནོ།	ད་ེརིང་གི་
ལས་འཆར་ད་ེནི་ཁེན་བྷ་ེར་ས་ཁུལ་ད་ུབདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགནོ་པ་དང་པ་ོད་ེཡིན་
ཞིང་།	 དགནོ་པ་འད་ིའདབེས་པར་བ་ླམ་
ཆོས་གྲགས་དང་ཁོང་གི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་
ལོ་མང་རིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་རིམ་
བཞིན་འགུྲབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 དགནོ་
པ་འད་ིབཞངེས་གུྲབ་མཚམས་དད་ལནྡ་མང་
ཚོགས་ལ་ཁ་ེཕན་རྒྱ་ཆེ་བསུྒབ་ཐུབ་ངསེ་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་།	 བམས་སྙངི་ར།ེ	 གཞན་
ཕན་གི་རླབས་ཆེའི་དགོངས་གཞི་དསེ་འདི་
ཁུལ་གི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལའང་ཞབས་
འདགེས་རླབས་པ་ོཆེ་སུྒབ་ཐུབ་ངེས་ཡིན་

ཞསེ་གསུངས།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་མཚོ་མགོ་ལྷག་པ་
ལགས་ཀིས་མཛད་སྒརོ་བངླ་དརོ་གི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	ད་ེརིང་ས་ཕགོས་འདརི་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགོན་པ་ཕག་
འདབེས་རུྒྱའ་ིམཛད་སྒརོ་བཀུར་འསོ་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མང་ཚོགས་མང་པ་ོ
ཞིག་ཕབེས་འདགུ་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ
བུང་།	 ཐགོ་མ་ཁནེ་བྷ་ེར་དམིགས་བསལ་
ས་ཁུལ་གི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མི་
མང་ནས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགནོ་པ་
འད་ིགསར་བཞེངས་ཆེད་ས་ཆ་གསོལ་རས་
མཐུན་འགུར་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ས་གནས་འདརི་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགོན་པ་ཞིག་
གསར་བཞེངས་གནང་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་ད་ེ
བདོ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ནང་པའ་ིབསྟན་པར་
ད་ོསང་དང་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཚང་མར་
ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོཐབོ་ངསེ་པར་ངསོ་འཛིན་
ཞུས་ཀི་ཡོད་ཅསེ་དང་།	༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་ཆོས་
ལུགས་འདྲ་མིན་ཚང་མར་གཅིག་གུར་གི་
འགན་ཞིག་ཡོད་པ་ན།ི	 འགྲ་ོབ་མི་སིྤའ་ིནང་
སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེསུྐན་རུྒྱ་དང་།	 ཕན་ཚུན་
སྤུན་ཟླའི་འད་ུཤེས་སུྐན་ཐུབ་རུྒྱའི་གལ་ཆེའི་

འགན་ཞེས་ཡོད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ཕ ེབས་
བཞིན་པ་ལརྟ།	 ད་ེརིང་དགནོ་པ་གསར་

བཞངེས་གནང་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་དསེ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་གཞི་
ད་ེདག་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུས་ཀི་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེནས་དནོ་གཅདོ་མཆོག་
གིས་མུ་མཐུད་གསུངས་དནོ།	 ད་ེརིང་གི་ག་ོ
སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ནས་ངས་བདོ་ཀི་ལུགས་
སལོ་ལརྟ།	 བཀུར་འསོ་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་ལ་བཀྲི་ཤིས་མཇལ་དར་ཞིག་ཕུལ་
ཆོག་པ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 བཀྲསི་པའ་ིརི་མོ་ལས་
གུྲབ་པའི་དཀར་གཙང་གི་དར་དཀར་གིས་
ཁདེ་སྐ་ུཚེ་བད་ེཐང་ཡོང་བ་དང་།	བ་བ་ལམ་
འགྲ་ོཡོང་བའི་རནེ་འབལེ་མཚོན་གི་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེནས་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།	 བ་ླམ་

ཆོས་གྲགས་རིན་པ་ོཆེ་བཅས་ནས་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགནོ་པ་གསར་བཞངེས་ཀི་རནེ་འབལེ་

ད་ུས་ཆོག་ཕག་ལེན་བསྟར་བ་དང་།	 དག་ེ
འདནུ་པ་རྣམས་ནས་བདོ་ལུགས་ལྟར་སིྦན་
སགེ་བླུགས་རསེ།	 ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་དང་པ་ོ
ཙམ་ལ་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གྲལོ་ཡོད།།
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མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའ་ིཁརོ་
ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༢༣	

(COP23)	ཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༦	ནས་	༡༧	བར་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༢༣ (COP23)ད་ེབཞིན་འཇར་
མན་	 Germany	 རྒྱལ་ས་བྷནོ་	 Bonn	
ནང་ཚོགས་ཡོད།	 ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ལནྷ་
ཚོགས་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཁོར་ཡུག་
ཐགོ་ལནྷ་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིང་།	 ལནྷ་
ཚོགས་སབྐས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི ་ ཚོགས་
མིའི ་ཁོངས ་ནས ་
རྒྱལ་ཁབ་	༡༩༧	སྐ་ུ
ཚབ་འཐུས་མི་དང་།		
རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་
གི ་ད བུ ་ཁིད ་དང ་
སིད་གཞུང་ཁག་གི་

སྐ་ུཚབ།	 ཁརོ་ཡུག་ཚན་རིག་པ་དང་ཉམས་
ཞིབ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ལས་
འགུལ་བ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་
པ་འཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
དང་བད་ེཆེན་དཔལ་མོ་ལགས་གཉསི་ཀང་
ཕབེས་འདགུ	 ད་ེཡང་གཞི་རྩའ་ིཁངོ་གཉསི་
ཀིས་བདོ་མཐ་ོསྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་
ཆེད་དནོ་ཚན་	 ༡༠	 ཅན་གི་ཞུ་སྐལུ་ཡིག་
ཆ་འགྲམེས་སྤལེ་གནང་བཞིན་འདགུ		དའེ་ི
ཁངོས་ནས་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་ཆེད་ཁ་ཞེ་གཉིས་
མེད་ཐགོ་ནས་སིད་བུས་ལག་བསྟར་གནང་
དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་གཙང་ཆུ་རུྒྱག་
སའི་གཤམ་འོག་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གིས་བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོད་ེདག་སུང་སྐབོ་
ཆེད་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
སེ་སརྒ་ཚན་རིག་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༣	 	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༡༢།༣༠	 	 ཡས་མས་ཙམ་ལ་དཔལ་ལནྡ་
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག་གིས་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་སེ་སརྒ་ཚན་རིག་ཁང་གསར་པ་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་
སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབྷ་ོབྷ་ིསེ་སརྒ་Bobby Sager 

ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སྒ་ོདབའེི་དར་ཚོན་
གཅདོ་འབགེ་གནང་སྟ་ེ།	 སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གིས་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེདང་དག་ེའདནུ་
པ་དང་བཙུན་མ་ཁག་གཅིག་གིས་ཤིས་
བརདོ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
ལགྷ་རྡརོ་ལགས་ཀིས་ཚན་རིག་ཁང་གི་དབུ་
འབདེ་དང་འབལེ་བའི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་གུྲབ་མཚམས།	 དམིགས་བསལ་

སྐུ་མགྲནོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།		ལས་འཆར་འད་ིཉདི་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་བསྐེད་དང་བཀའ་དགོངས་བཅས་
དང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	འད་ིགང་
རེད་ཅ་ེན།	 དངེ་རབས་ཀི་ཚན་རིག་དང་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གུྲབ་དང་ཆོས་
ལུགས་ཟརེ་ནའང་འདྲ་འདགུ་ད་ེདང་མཉམ་
དུ་ཟུང་འབལེ་ཐོག་ནས་སིྤར་ཤེས་ཡོན་
དང་བཟང་སྤདོ་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གླིང་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་བད་ེསིྐད་སོགས་དང་འབལེ་

བ་ཆེན་པ་ོཆགས་པའི་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ལས་
འཆར་ད་ེའདྲའི་ཐགོ་ལ་ད་རེས་སྡ་ེཚན་ལྟ་
བུ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཟུར་ད་ུརྡ་སར་བསུྐན་ཐུབ་
པ་འདི་ཧ་ཅང་བསྔགས་བརདོ་འསོ་པ་དང་
དགའ་བ་སྒམོ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ད་ཆ་
གལ་ཆེ་ཤོས་ན།ི	 གང་ད་ུཕིན་ནའང་མཐངོ་
བཞིན་པ་དང་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་གང་འདགུ་
ཅ་ེན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་དང་དགོངས་པ་རེད་
ཅསེ་ལམ་སང་ལས་གཞི་བརྩམས་པ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོའདགུ	 	 འནོ་ཀང་ལས་གཞི་གང་
བརྩམས་པ་དསེ་བཀའ་སླབོ་དགོངས་དནོ་
གི་སྙངི་པ་ོབསུྒབ་ཀི་ཡོད་མེད་དང་།	 གཞན་
མེད་ནའང་ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་དའེི་ལམ་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཀི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སང་དང་
གལ་ཆེན་པ་ོགནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ་ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།	

དགསོ་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གནད་དནོ་ད་ེགཙོ་བརོ་འཛིན་
ནས་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 འབུང་འགུར་ཡང་མུ་མཐུད་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཚང་མར་བདོ་ཀི་
ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་ངསེ་པར་ད་ུགླངེ་སླངོ་དགསོ་པ་སོགས་འཁདོ་འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཐགོ་ཐུགས་བརྩནོ་ཇི་ཙམ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་
ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།	Dalai Lama on Environment	ཅསེ་པའ་ིཕག་དབེ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་འགྲམེས་སྤལེ་གནང་
འདགུ	 ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་དང་བསྟནུ་འཇར་མན་རྒྱལ་ས་བྷནོ་ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོ་ལའང་ཉམས་ཞིབ་པ་གཉསི་པསོ་ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་
ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མི་རིགས་འདྲ་མིན་གི་གཞནོ་སྐསེ་འག་ོཁདི་ཚོགས་འདརུ་
གསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	སིྤ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༡༤	ནས་	༡༧	བར་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོག་
ཡོར་འཚོག་བཞིན་པའི་མི་རིགས་འདྲ་མིན་
གི་གཞནོ་སྐསེ་འག་ོཁིད་ཟབ་སྦངོ་གི་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་བཅུ་བཞི་པར་དམིགས་བསལ་
གསུང་འཕྲནི་སྩལ་དནོ།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ད་ེ
རིང་ཕ་གེར་ཚོགས་འཛོམས་བེད་པ་དརེ་
འཚམས་འདྲ་ིཡོད།		ལོ་བསྟདུ་མར་ཚོགས་
འདུ་ད ེ་འདྲ་ཞིག་ཚོགས་ནས་ཁེད་ཚོས་
ལགྷ་བསམ།	 སེམས་ཤུགས།	 	 སིྤ་སནྨ་གི་
བསམ་བླ་ོའཁེར་བཞིན་པ་དརེ་རསེ་སུ་ཡི་
རངས་དང་བསགྔས་བརདོ་ཡོད།	 སིྤ་ཡོངས་
ཀི་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངྒ་ལ་རྙགོ་གྲ་མང་པ་ོ
ཞིག་མི་རང་ཉིས་ཀིས་བཟསོ་པའི་རྙགོ་གྲ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ་ཞསེ་
ཕགོས་རིས་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།		
མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ།	 ཆོས་ལུགས་མི་
འདྲ་བ་ད་ེལ་སོགས་པའི་མི་འདྲ་བ་ད་ེདག་
གི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ་ཟརེ་ཡག་ཧ་

ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།		
ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྙགོ་གྲ་ཚང་མ་ཡོང་བཞིན་

ཡོད།	 	 	 དརེ་བརནེ་རྙགོ་གྲ་ད་ེདག་སེལ་
ཆེད་ང་ཚོས་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་པ་དའེ་ིཐགོ་
ཤུགས་གནནོ་སྤད་ནས་མི་གཅིག་གུར་གི་
འད་ུཤེས་ད་ེཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོཐུབ་ན་མི་འདྲ་
བ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་
གསོད་རེས་ཚུན་ཆད་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེདག་རིམ་
བཞིན་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོཐུབ།	 	 མི་གཅིག་གུར་

གི་འད་ུཤེས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པ་ངསོ་
ཀིས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད།		

ངོས་རང་ཉིད་གང་ད་ུཕིན་ཡང་ངོས་རང་
མི་ཞིག་ཡིན་བསམ་པ་མ་གཏགོས་ངསོ་རང་
ནང་པ་ཞིག་ཡིན།	 ངསོ་རང་བདོ་པ་ཞིག་
ཡིན།	 ངསོ་རང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཡིན་བསམ་
པའི་བསམ་བླ་ོརྩ་བ་ནས་འཁེར་གི་མེད།	
བེ་བག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནང་མཚོན་ན་
དཔརེ་ན།	 རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མི་རིགས་ཧ་ཅང་

མང་པ་ོཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་ནང་
རྒྱ་གར་ཤར་ལྷ་ོནབུ་བང།	 དབུས་ད་ེདག་
སདྐ་ཡིག་མི་འདྲ་བ་དང་གོམས་གཤིས་ཀང་
ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་ནའང་།		
རྒྱ་གར་བ་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འགོ་ནས་
འད་ིལརྟ་གནས་ཡོད།	 	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ལ་མཚོན་ནའང་མི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་
ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་།	 གཅིག་གུར་
གི་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ	
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
མཚོན་ནའང་མི་རིགས་འདྲ་མིན་མང་པ་ོ
ཡོད།	 ད་ེདག་ཚང་མས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་ནས་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་
སྤུན་ཟླ་མི་རིགས།	 ཞསེ་བརདོ་པ་ལརྟ་བས་
ནས་ང་ཚོས་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་།	སིྤ་
པ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བས་ན་རྒྱ་ནག་
ལ་མཚོན་ནའང་མི་དམངས་རང་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 སདྐ་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བ་ད་ེཙམ་རུྒྱ་མཚན་
ད་ུབས་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་ཐག་རིང་པ་ོབས་ནས་ཡིད་ཆེས་མ་བས་

པར་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཚང་མར་གོང་རེད།	
དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ཁེད་རང་ཚོའི་ཚོགས་
འད་ུའད་ིམི་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ཚང་མ་
མཐུན་སིྒལ་ཡག་པ་ོཡོང་ཡག་ཆེད་འཚོགས་
བཞིན་ཡོད།	 རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཡོད།	 ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་འཕྲནི་སྩལ་འདགུ	 སིྤར་
ལནྷ་ཚོགས་ད་ེནི་རྒྱ་རིགས་རང་དབང་དང་
མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་སྐུ་ཞབས་ཡང་ཅེན་
ལི་	 Yang Jianli	 ཡིས་བཙུགས་པའ་ིསིྤ་
དམངས་སྟབོས་ཤུགས་ Initiative for 

China ཞསེ་པས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་འད་ུདརེ་ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་ཊམ་གི་སླབོ་སྟནོ་པ་ཟུར་པ་སི་ཊེ་ཝི་
བྷནེ་ནནོ་དང་ཉ་ིཧངོ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་ཅིག་ཕབེས་
པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དྲལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དང་
ལས་རོགས་གཅིག་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཡུ་གུར་
བ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དུྲག་ཅུ་ལགྷ་ནས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


