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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	༢༨	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད ་མཁེན ་ ཅིང ་
གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་
ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ
ཧལི་པ་ོ	༢༨	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོ
ད་ེབཞིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	

ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོབཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་
བའ་ིནང་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའི ་སི ་ཞུ ་
གནང་མཁན་ལས་བདེ་ལ་ྔལ་ཞབས་ལོ་	 ༢༥	
ཧིལ་པ་ོའཁོར་བའི་གཟངེས་བསདོ་ལེགས་

སྐེས ་ ད པ ལ ་
ལྡ ན ་ བ ོ ད ་
མི ་ མ ང ་ སིྤ ་
འཐུས་ཚོགས་
ག ཞོ ན ་ ཨ ་
ཅཱརྱ་ཡེ ་ ཤེས་
ཕུ ན ་ ཚོ ག ས ་

མཆོག་གིས་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་སྒོགས་སྦྱང་
གནང་རསེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལས་
བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་སི་ཞུ་བ་
ལུགས་མཐུན་བགྲསེ་ཡོལ་དང་།	 བགྲསེ་
ཡོལ་སྔ་བསུར་ཕབེས་མཁན་ལ་རེས་དྲན་
ལེགས་གསོལ་ཕག་འཁརེ་དང་།	 ཆོས་རྒྱལ་
སངོ་བཙན་སྒམ་པའོི་སྐུ་བརྙན་བིན་ཅན་རེ་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ	
རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་གཞུང་འཛིན་
ཚོགས་པའ་ི	 BJP	 འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་རཱམ་
སྭ་རབུ་ཤར་མ་	Ram	Swaroop	Sharma	
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་
དནོ་གཞིར་བཟུང་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཞི་བའི་
མི་མང་ཆེ་མཐངོ་གཟངེས་རྟགས་མཐ་ོཤོས་	
Bharat	 Ratna	 འབུལ་ལམ་དགསོ་པའ་ིརྒྱ་
གར་སིད་འཛིན་དང་སིད་བླནོ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེའབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེགཞུང་
འབལེ་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༩	
ཉནི་ཨ་རིའི་གྲངོ་ཁརེ་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
ས་གནས་བདོ་རིགས་རྣམས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༨	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་དགའ་
དད་སྤ་ོགསུམ་གི་སྒ་ོནས་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་བདོ་མི་སངོ་ཕག་གཅིག་
ཙམ་འད་ུའཛོམས་བུང་བའི་རྟནེ་འབལེ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་ད་བར་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐནོ་པ་ོཐབོ་ཐུབ་
པ་ད་ེནི་གཙོ་ཆེར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དྲནི་
ཉག་གཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་ཐུབ་ཡོད་པར་
བརྟནེ་བདོ་མི་ཚོས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་བཀའ་དྲནི་དསུ་རྟག་ཏུ་སྙངི་ལ་བཅངས་ཏ་ེ
རང་འཁིའི་སབྐས་བབ་ལས་འགན་རྣམས་སུྒབ་
དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་
སིྤ་འཐུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་ཀང་
བོད་མི་ཚོས་ཉིན་རེའི ་མི ་ཚེའི ་བེད་སྒ ་ོསྤལེ ་
སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་ད་ེདག་སྙངི་བཅངས་བ་དགསོ་གལ་སོགས་
གསུངས།	ད་ེཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་བདོ་
མིའི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭར་འཚམས་གཟིགས་
གནང་།	 སབྐས་དརེ་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་རྣམས་
ལ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་དགསོ་གལ་
དང་།	 བདོ་ཀི་སདྐ་དང་ཡི་ག་ེསོགས་ལ་སླབོ་
སྦྱོང་ཡག་པ་ོབས་ནས་བདོ་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་
ཆགས་ཐུབ་པ་བ་གལ་སོགས་ལམ་སནོ་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་
སྤལེ་གི་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་
སྤལེ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་གནང་བ་གཞི་བཟུང་
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ཨིན་ཡུལ་བད་ེཆོས་
ཕར་སི་དག་ེརྩ་ཚོགས་པའ་ི	 Deichoefrasi 
Charitable Trust UK	 མཐུན་འགུར་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་།	ཨི་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་།	 རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་བཅས་
མཉམ་འབལེ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༡༡	 ནས་	 ༡༤	 བར་ཉནི་གྲངས་བཞི་
རིང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་ལ་ྟགུྲབ་དག་ེརྒན་དང་།	 བདོ་ཡིག་དག་ེ
རྒན་སོགས་ཁནོ་མི་གྲངས་	༣༥	ཙམ་ལ་ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་
གི་ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྲངོ་ཁེར་མུམ་བྷའེི་ནང་གི་
མཛད་འཕནི་ཁག་རེ་ཞིག་ཡོངས་སུ་ལེགས་
གུྲབ་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༡	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབས་
སྤུངས་བ་ླསིྤར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ།	
ད་ེཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་ཧུབ་ལི་	 Hubli 

Airport	གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
སབྐས་ཤར་པ་ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།		
འབས་སྤུངས་ཁ་ིཔ་མཆོག	 	 བླ་ོགསལ་གླངི་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		ད་ེབཞིན་དགའ་
ལནྡ་བ་ླསིྤའི་སྐ་ུཚབ་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེརསེ་གནམ་
ཐང་ནས་མོན་གྷ ་ོགཞིས་ཆགས་སུ་ཆིབས་
སུྒར་སྐངོ་སབྐས་ཕབེས་ལམ་ད་ུསེར་སྐ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་སོགས་ཐགོས་ཏ་ེདགའ་དད་སྤ་ོ
གསུམ་གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས།		ད་ེནས་
འབས་སྤུངས་བ་ླསིྤའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁོད་སྐབས་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་རི་
རོང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཤར་པ་ཆོས་ར་ེ
མཆོག་གིས་གཙོས་མཁན་ལས་ཟུར་དང་
དག་ེབཤེས།	 	 ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ཀར་

ཝར་རོང་དཔན་མཆོག་དང་དད་ལྡན་སེར་
སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་དགའ་དད་སྤོ་

གསུམ་གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 ད་ེརསེ་བ་ླསིྤའ་ིཚོགས་
ཆེན་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་ཐགོ་
མར་གནས་གཟགིས་མཛད།	 ད་ེནས་འབས་
སྤུངས་ཁི་པ་མཆོག་སོགས་ཀིས་མཎལེ་རྟནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་བསནུ་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའི་སྙངི་པརོ།	
ཐངེས་འདིར་བསེ་ཀི་གདན་ས་གསུམ་ནང་
འཁུག་ཙམ་བཅར་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་
བསྙནེ་རགོས་བསུྒབ་གནང་མཛད་རུྒྱ་དང་།
ཕོགས་མཚུངས་བླ ་ོགསལ་གླིང ་གྲྭ ་ཚང་
གི་ཚན་རིག་འཛིན་གྲྭ་དང་སེར་སྨད་ཐོས་

བསམ་ནརོ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ར་གསར་
པ་དབུ་འབེད་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ ་དང་།	

དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་མིའི་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་སངས་མ་འགྲིག་པར་བརྟནེ་ནས་མིས་
བཟསོ་པའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་
སབས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་བར་གཙོ་བ་ོ
བསམ་བླརོ་འགུར་བ་བཏང་ནས་སེལ་ཐུབ་རུྒྱ་
ཡིན་པར་བརྟནེ།		མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་
ནང་གཙོ་བ་ོམིའ་ིབསམ་བླ་ོཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་
རུྒྱས་མཚོན་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་སྐརོ་རིག་གནས་
ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་བར་ལམ་ནས་
ཉམས་ཆག་ཕིན་པར་བརྟནེ།	 རིག་གནས་ད་ེ
དག་བསྐར་གསོ་མཛད་རུྒྱར་དགངོས་བཞསེ་

མཛད་བཞིན་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་འཕགས་
ཡུལ་ལ་མཚོན་ན།	 ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་མང་པའོ་ི
རིང་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་	  Ahimsa	 དང་།	
སྙངི་ར་ེ Karuna	 གཞི་རྩར་གུར་བའ་ིགནའ་
བའོི་རིག་གཞུང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།	
བླ་ོསྦྱངོ་ཐབས་སྐརོ་གི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
དར་སལོ་ཧ་ཅང་ཡོད་སབས་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་བསྐར་གསོ་མཛད་རུྒྱའ་ིཐགོ་ཤུགས་སྐནོ་
གནང་མཛད་ནས་གནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་གི་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཤིག་འཛུགས་ཐབས་
མཛད་བཞིན་པ་དང་།
	 གདན་ས་གསུམ་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ིབདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་མཁན་བླ་དགེ་བཤེས་
དང་།	 སླབོ་གཉརེ་བ་སོགས་ནས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་༸སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་
ཐགོ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	ད་ེབཞིན་༸རྒྱལ་
བ་དག་ེའདནུ་རྒྱ་མཚོར་མཚོན་ན།	 འབས་
སྤུངས་དང་སེ་ར་གཉསི་ལ་ཐུན་མིན་འབལེ་
བ་ཡོད་པ་དང་།
གདན་ས་ཆེན་པ་ོའབས་སྤུངས་ལ་དཔལ་ནཱ་
ལེན་ཱགཉིས་པ་ཞེས་འབདོ་སོལ་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།	
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ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༦	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢	ཐགོ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་མཚོའི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་Washing-

ton DC ར་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ཨང་	 ༢༡༧༢	 ནང་ད་ུབདོ་
དནོ་ཉན་ཞིབ་གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཨ་རིའི་གླགོ་བརྙན་
འཁབ་སནོ་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆཌ་
སྒརེ་མཆོག	 	 ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རུླང་
འཕིན་ཁང་གི་བདོ་སྐད་སྡ་ེཚན་གི་འགན་
འཛིན་བཀའ་ཟུར་བཀྲས་མཐངོ་བསན་འཛིན་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག	 	 ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་གངོ་
སྤལེ་བས་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལགས་
བཅས་ལནྷ་འཛོམས་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་
ཉན་ཞིབ་སྐབས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་

མཆོག་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གྲགོས་
འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ ་རོ་སི་ལེ་ཊི་ནནེ་མཆོག		
མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་བྷ་རཌ་ཤར་མན་མཆོག་བཅས་
ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ	ཨ་རིའ་ིགླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་
པ་གྲགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་རི་ཆཌ་སྒརེ་	མཆོག་
གིས་ཉ་ེཆར་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་མཁན་དགེ་འདནུ་པ་བསན་དགའ་
ལགས་ཀི་སྐུ་པར་བསན་པ་བརུྒྱད་ད་བར་
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་མུ་མཐུད་
ལག་བསར་བས་ནས་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་
དབང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སོགས་ལ་ཡ་ང་
སྙིང་རེ་སྤུ ་ཙམ་མེད་པར་གདགུ་རུྩབ་ཆེན་
པསོ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པར་བརྟནེ།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
བཟདོ་ཐབས་བལ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་
བཟུང་བདོ་མི་སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་དང་།	 རྒན་
དར་གཞོན་གསུམ་དབ་ེབ་མེད་པར་གཅིག་

རེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་རང་སེག་ལས་
འགུལ་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་ཡིན་པའི ་ཛ་
དྲག་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
ཉ་ེལམ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་ཌོ་

ནལ་ཊམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་དོན་
འཚམས་གཟིགས་ཐེངས་དང་པརོ་ཕབེས་
སྐབས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་ཡོད་ཚུལ་བརོད་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
དནོ་དམ་ཡིག་ཐོག་ནས་གང་ཡང་གསལ་
ཁ་མེད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 	 ད་ེབཞིན་
ཁོང་གིས་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ད་ེསྔ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
སདི་བུས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ཞསེ་པ་གཏན་
འབབེས་གནང་བར་བརྟནེ་སིད་གཞུང་ནས་

ཀང་ངེས་པར་དུ་སིད་བུས་ད་ེདག་ལག་
བསར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་ཐབས་གནང་དགསོ་
པ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་	Brad Sherman	ལགས་ཀིས་

རྒྱ ་ནག ་གཞུང ་ནས་
བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་
ལརྟ་མིང་དནོ་མཚུངས་
པ འི ་ ར ང ་ སྐོ ང ་ གི ་
གནས་བབ་ཚད་ལྡན་
ཞི ག ་ སྤོ ད ་ ཐ བ ས ་
བེ ད ་ ད གོ ས ་ ཀ ང ་ །	

ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེམུ་མཐུད་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་
ཁག་ཏུ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་
ས་ེདམག་དཔུང་ཇ་ེམང་ད་ུགཏངོ་བཞིན་པ་	
དང་།	བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་
བཟང་སྤདོ་ལས་ཡོངས་སུ་འགལ་བའི་སིད་
བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	
གཞན་ཡང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	Jim McGovern མཆོག་
གིས་ད་ཐངེས་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་

གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་ཐུན་མོང་ཐགོ་བདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་སླད་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་ཀི་
ལས་རིམ་ཞིག་སྐངོ་ཚོགས་གནང་ཐུབ་པ་
ད་ེབཟང་ཕགོས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།	
འདས་པའ་ིལས་དནོ་ལས་ལགྷ་བདོ་ནང་བདོ་
མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
ལ་གཞིགས་ཚེ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་དང་སདི་
གཞུང་གཉིས་ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་ད་ེཙམ་
བཟང་ཕགོས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ཐུབ་པའ་ི
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མེད་སྐརོ་དང་།	
ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ད་ཆ་
དགུང་གྲངས་	༨༠	ལགྷ་བཞསེ་པ་དང་།	རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དྲག་པའོི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་
ནང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འགྲ་ོ
བཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ཨ་རིའི་གྲསོ་
ཚོགས་དང་སདི་གཞུང་གཉསི་ནས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།།

སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བར་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཝ་
ཤིང་ཊོན་ཁུལ་གི་གཞུང་འབལེ་ལས་དནོ་
རྣམས་ལེགས་གུྲབ་རསེ་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་ཕབེས།	
འབོར་སྐབས་བང་ཨ་རིའི་སིྤ་འཐུས་པདྨ་
ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་དང་ཚེ་དབང་རིག་
འཛིན་ལགས་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
འདགུ	
ད་ེརསེ་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་བདོ་མི་མང་

སིྤ ་འ ཐུས ་ ཚོགས ་གཙོ ་
མཁན་པ ོ་བསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
རྒྱ་རིགས་དང་བདོ་རིགས་
ཁག ་གཅིག ་ལ ་གསུང ་
བཤད་གནང་འདགུ		རྒྱ་
རིགས་ཁདོ་མང་གཙོ་དང་
རང་དབང་འཐབ་རྩོད ་
པ་སོགས་འདགུ	 ལནྷ་

ཚོགས་ད་ེཉདི་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
དང་ནིའུ ་ཡོག་ནིའུ ་ཇར་སི ་བ ོད་རིགས་
ཚོགས་པས་མཐུན་འགུར་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བར་རྒྱ་རིགས་
མང་ཚོགས་ཁོད་རྒྱབ་སྐོར་དགོས་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ ་
བདོ་རྒྱའི་མི་རིགས་གཉིས་དབར་འཆམ་
མཐུན་དགོས་གལ་སྐརོ་ལུང་འདྲནེ་དང་
སྦྲགས།	 ཐངེས་འདརི་བདོ་རྒྱའ་ིམི་རིགས་
གཉསི་འད་ུའཛོམས་ཀིས་མིག་དཔརེ་འསོ་
པ་ཞིག་ཡིན་སབས་མ་འངོས་པར་ལངས་
ཕགོས་ཀིས་ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་བ་དགསོ་གལ་
སྐརོ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་དབར་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་འབལེ་བ་གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་རྒྱ་རིགས་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བཞིན་པ་ད་ེ
ནི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་འབལེ་བ་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་བ་

ཞིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 གཞན་
ཡང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་དངོས་གུྲབ་ཚེ ་
རིང་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གང་
མགགོས་གསལ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གང་ཡོད་
ཞུ་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་སབས་
འབད་བརྩོན་དའེི་རུྒྱད་རིམ་ཁདོ་ལས་དནོ་
གལ་ཆེའི་ནང་གི་དནོ་ཆེ་ནི་རྒྱ་རིགས་ཚོ་
དང་མཐུན་འབལེ་གོང་སྤལེ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་
པར་བརྟནེ་དའེི་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 སབྐས་ད ེརེ་
རྒྱ་རིགས་ཁདོ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་
ཕི་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་གཙུག་ལག་
སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་མིང་ཞི་ཡ་	Prof Ming 

Xia ལགས་དང་།	 ཧུ་པངི་ཝང་	 Hu Ping-

Wang ལགས།	ཝང་ཇུནྟའ་ོ	 Wang Juntao	
ལགས།	 ལི་ཝ་ེདངོ་ Li Weidong	 ལགས།		

ཁན་པ་ོཀངོ་	 Chen Pokong	 ལགས།		
འབུམ་རམས་པ་སྐ་ུཞབས་ཡང་ཇནེ་ལི་	 Dr 

Yang Jingli ལགས་དང་།	སྐ་ུཞབས་ཤིའང་
ཞའ་ོཇི་	 Xiang Xiaoji ལགས་བཅས་
ཡོད་འདགུ	 	 	 ཁངོ་རྣམས་ཀིས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་
གླངི་ཞི་བད་ེབསུྐན་གནང་མཛད་པའི་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་རསེ་ལ་ཆེ་བསདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་གཞིར་
བཟུང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་བདེ་
བཞིན་པའི་བཞེངས་ཕགོས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	འད་ུའཛོམས་སབྐས་
བདོ་མི་ཚོས་བདོ་ཀི་སོལ་རུྒྱན་གི་གཞས་
ས་ཁག་གཅིག་འཁབ་སནོ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐ་ུམདནུ་ད་ུབདོ་མིར་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༡	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་མཚམས་ཀར་ཝར་རངོ་དཔནོ་	Kar-

war Distt	 སྐ་ུཞབས་	 Shri. S.S. Nakul	
ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མོན་གྷ་ོས་གནས་
བདོ་མིའ་ིས་ཐ་ོལག་འཛིན་ Record of 

Tenancy Certificate (RTC)	སྤན་འབུལ་
ཞུས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་རངོ་དཔནོ་གིས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མོན་གྷ་ོས་གནས་བདོ་

མིར་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་གནང་རུྒྱའི་མཛད་སྒ་ོ
སབས་བད་ེཞིག་རསེ་སུ་གོ་སིྒག་ཞུ་འཆར་
ཡོད་པ་དང་།	 	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མོན་གྷ་ོས་
གནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་
གིས་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	
ཐེངས་འདིར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ས་གནས་སུ་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་སབས་སྙན་སེང་ཞུས་སྐརོ་ལྷ་
སནྙ་སྒནོ་འབུལ་ཞུས།	 	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
ཀང་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པསོ།	 མངའ་
སྡའེི ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བདོ་
མི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་

རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་མཛད་འདགུ
	 སིྤར་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་	 RTC	
ཡོད་ཚེ་ས་གནས་བདོ་མི་སོ་ནམ་པ་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་མི་མང་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་
དབུས་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་ཟ་འབུའ་ིཐབོ་
ཐང་དང་གུན་གསབ་ཀི་ཐོབ་སྐལ་སོགས་
རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་མི་སིྤ་འདྲ་སིྤ་མཚུང་ལྟར་
ཐབོ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་ད་ེས་ྔབཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་
སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	 ༢༠༡༤	
ཞེས་པ་གཏན་འབབེས་གནང་རེས་རིམ་
བཞིན་མངའ་སྡ་ེཁག་གཅིག་གི་ནང་སིད་

བུས་ད་ེབཞིན་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད་
པའི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་བདོ་མི་
གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་ས་ཀར་ན་ཊ་
ཀའི་མངའ་སྡའེི་སིད་གཞུང་ནས་ཀང་སིད་
བུས་ད་ེགཏན་འབབེས་གནང་འདགུ	 སདི་
བུས་ད་ེའདྲ་ཞིག་མངའ་
སྡ ེའི ་གཞུང་ནས་གཏན་
འབབེས་གནང་ཆེད་བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་
འབལེ་ལྟར་སྦརེ་ལོར་ལྷ་ོ
སིྤ་དང་མོན་གྷ ་ོབདོ་མིའི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས།	ད་ེབཞིན་མཉམ་འབལེ་སོགས་ཀིས་
ས་ྔཕིར་འབལེ་ཡོད་མངའ་སྡའེི་དབང་འཛིན་
པ་ཚོ་དང་རོང་དཔནོ་སོགས་ཐེངས་མང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་འབད་བརྩོན་ད་ུམ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་འདགུ	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོ་
ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་གི་ལོར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཉནི་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུ	
Dag Hammarskjold Plaza ཞསེ་པའ་ིཚོང་
ཁང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དའེི་མདནུ་ད་ུབདོ་
མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་འདགུ
དེ་ཡང་འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཡོངས་
ཁབ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༩	
འཁརོ་བ་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༨	
འཁོར་བའི་དསུ་ཆེན་གཉིས་འཛོམས་ཐོག		
ཨ་རིའི་གྲངོ་ཁརེ་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བདོ་མི་སངོ་
ཕག་བརྒལ་བས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་པའི་
ཞི་རྒོལ་སྐད་འབདོ་ཀི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་
ཞིག་སྤལེ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག	
བང་ཨ་རིའི་སིྤ་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་
ལགས་དང་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།		
སྐུ་མགྲནོ་ད་ུབདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷའིི་ཚ་
བ་ོརཱཇ་མོ་ཧན་གཱན་དྷ་ི Prof. Rajmohan 

Gandhi མཆོག་དང་།	 	 རྒྱ་རིགས་ཁམིས་

རྩདོ་པ་དང་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་པ་གྲགས་
ཅན་ཁན་ཅནེ་ག་ོ	 Chen Guangcheng 

ལགས་སོགས་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་གླུ ་དབངས་སུ་གེར་རེས་བདོ་བསན་
སདི་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་བར་རང་སགོ་ཚུན་
ཆད་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་
ཕ་ོམོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་གུས་འདདུ་
དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཞུ་སླད་སྐར་
མ་གཉསི་རིང་ངག་བཅད་ཞུས།	 ད་ེནས་
བདནེ་ཚིག་སྨནོ་ལམ་གསུངས་གུྲབ་མཚམས་
བང་ཨ་རིའི་སིྤ་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་
ལགས་དང་།	 ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་
རྣམས་གཉིས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་།			
ད་ེནས་སྐ་ུམགྲནོ་ད་ུཕབེས་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་
པ་ོགཱན་དྷའི་ིཚ་བ་ོརཱཇ་མོ་ཧན་གཱན་དྷ་ི	 Prof. 

Rajmohan Gandhi	 མཆོག་དང་།	 	 རྒྱ་
རིགས་ཁམིས་རྩདོ་པ་དང་རང་དབང་འཐབ་
རྩདོ་པ་གྲགས་ཅན་ཁན་ཅནེ་ག་ོ	 Chen 

Guangcheng	 ལགས་སོགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་རཱཇ་
མོ་ཧན་མཆོག་གིས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་དང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུྲབ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་ཐབས་མཛད་བཞིན་པའི་རླབས་ཆེན་
གི་མཛད་རསེ་ལ་ཁངོ་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 	 	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་རུྒྱ་ད་ེན་ིརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཚོགས་ལ་
བཟང་ཕགོས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞིག་སྤདོ་རུྒྱའི་གོ་

སྐབས་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་
གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་རིགས་ཁིམས་རྩོད་པ་དང་རང་
དབང་འཐབ་རྩདོ་པ་གྲགས་ཅན་ཁན་ཅནེ་ག་ོ	
Chen Guangcheng	 ལགས་ཀིས་བདོ་མི་
རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུ
འགྲ་ོབཞིན་པའི་གནས་སངས་དརེ་སེམས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་སྨན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་
སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནས་
སངས་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱ་རིགས་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སབས།		
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
འག་ོཁདི་བཞིན་པའི་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་
དང་རྒྱ་ནག་མི་མང་དབར་དབེ་འབེད་
གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་གནང་
འདགུ	 ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ནི་བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་ཁོ་ནའི་
གནད་དནོ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་འཛམ་
གླིང་སིྤའི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་
ཡོད་པ་དཔརེ་ན།	 ཁརོ་ཡུག་གི་གནད་དནོ་
ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	 	 བདོ་ན་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིཆུ་
མཛོད་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།		བདོ་ཀི་གཙང་
པོ་ད ེ་དག་ལ་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་ཐེར་
འབུམ་ལགྷ་འཚོ་རྟནེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	
རང་བཞིན་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་གནད་དནོ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 	 བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་

མཐའ་གསལ་ཐབས་བེད་བཞིན་པ་དརེ་

རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརྡ་ལན་ཞིག་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད།	གང་ཡིན་བརདོ་ན།	འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཁན་བདོ་མི་ཚོ་ལ་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་མ་
གནང་བ་ཡིན་ན།	 	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ལའང་རྒྱབ་སྐོར་མ་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་
རུྒྱ་མ་ཟད།	 མང་གཙོ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་
ལའང་རྒྱབ་སྐོར་མ་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 མཐར་གམོ་བགྲསོ་
པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་
ད་ུའབརོ་མཚམས་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་
གཉསི་ཏ་ེནའིུ་ཡོག་མཐ་ོསླབོ་ཀི་གཙུག་ལག་
སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་མིང་ཞིཡ་	Prof. Ming 

Xia	 ལགས་དང་།	 	 སིྤ་དམངས་སབོས་
ཤུགས་	 Initiatives for China	ཀི་འགན་
འཛིན་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་སྐུ ་ཞབས་
ཡང་ཇ་ེལིན་	Dr. Yang Jianli	ལགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ཐབོ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་དང་།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱ་རིགས་མང་
ཚོགས་རྣམས་
ཀིས་འཚེ་མེད་
ཞི ་ བའི ་ ད བུ ་
ཁིད ་ ཞིག ་ལ ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བ ཞིན ་པ ་མ ་
ཟད།	 འབུང་
འ གུ ར ་ འ ཚེ ་
མེད ་ ཞི ་བའི ་

སིྤ་ཚོགས་སུྐན་མཁན་རེ་བའི་མིག་བུ་ལ་ྟབུར་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་
དང་སྦྲགས།	 	 ད་ཆ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གྲསོ་ཆོད་གཉསི་
མུ་མཐུད་མཇུག་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ཡོད་པ་དྲན་
གསོ་གནང་།	 གྲསོ་ཆོད་གཉསི་ན།ི	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་མི་ས་དང་རྒྱ་རིགས་གསར་འགདོ་
པ།	 ད་ེབཞིན་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་སོགས་
ཨ་རིའི་ནང་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་གང་
ཡང་མེད་པར་རང་དབང་ཐོག་འགྲ་ོསྐོད་
ཆོག་པ་ལརྟ།	 	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་འབལེ་མི་
ས་སོགས་ཀང་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་སུན་
གཙེར་གང་ཡང་མེད་པར་འགྲ་ོསྐདོ་འཇུག་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཅས།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	
དང་	 ༡༡	 བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་
ཚོགས་ཆེན་ International Buddhist 

Confederation 2017	 ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ི
ཚོགས་ཆེན་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ི		
Hotel ITC	 གསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད།ུ	 	 སྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་ནང་སིད་བླནོ་ཆེན་

གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཀི་རེན་རི་ཇི་ཇུ་	 Shri 

Kiren Rijiju	མཆོག་ཡིན་ཞིང་།
སྐབས་རེ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		
ཀམེ་བྷ་ོཌི་ཡ་	 Combodia	 དང་བངྷ་ལ་
ཌ་ེཤིའ་ི	 Bangladesh	 ནང་གི་ནང་པའ་ི
བ་ླཆེན་ཁག་གཅིག	 	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
སྐུ་ཚབ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་དབུ་འབདེ་
གནང་འདགུ	ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིདབུ་འབདེ་
ཀི་ཐོག་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་འཕིན་
སྩལ་བ་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས།	 	 ད་ེརསེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིཚོགས་
ཆེན་གི ་ཚོགས་གཙོ་བཀའ་ཟུར་མཁས་
དབང་སླབོ ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་བསནུ་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་ནང་
སིད་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀི་རེན་
རི་ཇི་ཇུ་	 Shri Kiren Rijiju མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་འདགུ		ཉནི་རྒྱབ་འསོ་
བསྡུའི་ལམ་ནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་

པའི་ཚོགས་ཆེན་གི་འཛིན་སྐངོ་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཞནོ་ད་ུ	Vice President of the 

Governing Council	 བསྐ་ོགཞག་གནང་
འདགུ	 ལནྷ་ཚོགས་ཉནི་གཉསི་པའ་ིསབྐས་
ནང་བསན་རིག་གནས་དང་།	 ཆོས་རྒྱལ་མྱ་
ངན་མེད་ཀི་མཛད་རསེ།	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་ནང་པའ་ིམཁས་དབང་དང་བ་ླཆེན་ཁག་
གཅིག་གི་གསུང་བཤད་དང་།	 ད་ེབཞིན་
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
གསུང་འཕནི་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ས་སྐ་བདག་ཁ་ིརཏྣ་

བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་འབ་ིགུང་སྐབས་
མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་

གནང་བའི་གསུང་འཕིན་སྒགོས་སྦྱང་ཞུས་
འདགུ	སིྤར་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིཚོགས་ཆེན།	
ཞསེ་པ་ད་ེཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོའ་ི
སནོ་ཁར་ལ་དྭགས་བ་ླམ་བླ་ོབཟང་མཆོག་ཤི་
ལངྐར་ཕབེས་སབྐས་གསར་འཛུགས་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 ད་ེརསེ་ནང་པའ་ིདག་ེ
འདནུ་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱ་གར་འཕགས་
ཡུལ་འདི་ཉིད་ནང་ཆོས་ཀི་འབུང་ཁུངས་
ཡིན་སབས།	 ཡུལ་འདརི་ཚོགས་ཆེན་ག་ོ
སིྒག་ཞུ ་ཐུབ་ན་སྙམ་པའི ་དགོངས་ཚུལ་

རིམ་ཕབེས་ལྟར་ཐངེས་འདིར་རྒྱ་གར་ནང་
ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 	 ཚོགས་ཆེན་
འདི་ནི་རྒྱ་གར་ནང་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་
ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་།	 ཚོགས་ཆེན་གི་དམིགས་ཡུལ་ན།ི	
རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སངེ་ནང་ཆོས་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གིས་མཚོན་ནང་པའི་ཡུལ་
གུྲ་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་སིྒལ་གོང་འཕལེ་
དང་ལེགས་སྐེས་བརེ་ལེན་སོགས་ཀི་ཆེད་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།	
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ཐ་ེཝན་ད་ུན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔའེ་ིརང་དབང་
ཐང་ཆེན་མདུན་བ ོད་མི ་དང་ཐེ་ཝན་མི་

རིགས་ལ་ྔབཅུ་ལགྷ་འཛོམས་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་

ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༢༨	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	སིྤར་ཕི་ཟླ་	༡༢	

ཚེས་	 ༢	 ནས་	
༡༠	 བར་ཐ་ེཔའེ་ི
རང་དབང་ཐང་
ཆེན་མདུན་བ ོད་
ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་
རུྒྱས་ཀི་འགྲམེས་
སནོ་ཞིག་གོ་སིྒག་
ཞུ་མུས་ཡིན།	 ད་ེ
ཡ ང ་ ཕི ་ ཚེ ས ་	

༡༠	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་

རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	༢༨	འཁརོ་
བའི་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
མར་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་སྒོགས་
སྦྱང་དང་།	 ད་ེནས་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་གཞོན ་བླ ོ་བཟང་ཚེ ་
དབང་ལགས་ཀིས་ད་ལན་ཉནི་དགུའི་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཀི་འགྲམེས་སནོ་གོ་
སིྒག་སྐབས་དང་བླངས་ཕག་རོགས་གནང་
མཁན་བདོ་པ་དང་ཐེ་ཝན་ཡུལ་མི་རྣམས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་བསདོ་པའི་གླུ ་དབངས་ཡང་
ཕུལ།	 ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་
བརྟན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གུྲབ་ཡོང་བའི་

སྨནོ་ལམ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་གསུང་འདནོ་
ཞུས།	 མཛད་སྒའོ་ིམཐའ་མར་ཐ་ེཝན་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི ་གལ་གནད་དང་
ཤུགས་རྐེན་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་བདོ་མི་དང་།	
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་འཛམ་
གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་མང་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགོས་
པའ་ིབཀའ་ཕབེས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ལགྷ་

པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་ན།ི	 བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་རྣམས་གཞན་གིལུང་པར་གར་ནས་
ལོ་	༦༠	འཁརོ་བ་དང་།	ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས་ལོ་	 ༢༠	 འཁརོ་
བའི་གལ་ཆེའི་དསུ་ཚིགས་ཤིག་འཁལེ་ཡོད་
པར་སོང་།	 ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་
ད་བར་བ ོད་མི ་དང་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་
མཐུན་འགུར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
མཚོན་སླད་ལས་དནོ་འདྲ་མིན་སྤལེ་འཆར་
སྐརོ་ཡང་གསུངས།།

ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་བགྲསེ་ཡོལ་ཕབེས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་ལེགས་སྐསེ་གནང་བ།	

ཉ་ིཧངོ་ད་ུབདོ་དནོ་ཆེད་ཞི་བའ་ིགམོ་བགྲསོ་ཀི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཁརོ་བདོ་དནོ་ཆེད་
ཞི་བའ་ིགམོ་བགྲསོ་ཀི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་
སྤལེ་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཡུ་གུར་དང་ལྷ་ོསོག		
ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ནས་
བདོ་མིའ་ིབདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་

གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་སནོ་
པ་དང་སྦྲགས།	 	 བདོ་ཙམ་མ་ཟད་ཡུ་གུར་
དང་།	 	 ལྷ་ོསོག་པ་ོབཅས་ཀི་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་མུ་
མཐུད་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་སེམས་
འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལུང་
རྟགོས་ལགས་ཀིས་ཞི་བད་ེདང་རང་དབང་།	

དྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའི་མི་མང་རྣམས་ལ་
ཐངེས་འདརི་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཡོངས་
ཁབ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༩	
འཁརོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་
གླིང་ནང་འཚེ་མེད་ཞི ་བའི ་ལྟ་ གུྲབ་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་པའི་རླབས་ཆེན་

གི་མཛད་རསེ་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སདླ་ན་ོབལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༨	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་སབྐས་འདརི་མཉམ་ཞུགས་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	 ལགྷ་
པར་ཁོང་གིས་གོ་སབྐས་འདི་བརུྒྱད་བདོ་མི་
དང་བདོ་མིའ་ིདྲང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩདོ་ལ་ད་
བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་སདི་གཞུང་ཁག་

གི་དབུ་ཁདི་དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི།	
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཁག་ལའང་ཐུགས་ར་ེཞུས་འདགུ	 མཛད་
སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་གི་
གསུང་འཕནི་སྒགོས་སྦྱང་ཞུས།	 	 སིྤར་ཞི་
བའི་གམོ་བགྲསོ་ཀི་ལས་འགུལ་ད་ེཉ་ིཧངོ་ད་ུ
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རང་བཙན་
སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པས་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ	།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༢༨	
འཁོར་བའི་ད ུས་ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་
སྒའོི་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་སི་ཞུ་བ་ལུགས་
མཐུན་བགྲསེ་ཡོལ་དང་།	 བགྲསེ་ཡོལ་ས་ྔ
བསུར་ཕབེས་མཁན་ལ་རེས་དྲན་ལེགས་
གསོལ་ཕག་འཁརེ་དང་།	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་
བཙན་སམྒ་པའོི་སྐ་ུབརྙན་བིན་ཅན་རེ་གནང་
སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 འད་ིལོ་བདོ་ཀི་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དུྲང་འཕར་ཟུར་པ་བསོད་
ནམས་བསན་འཛིན་ལགས་དང་།	 བཀའ་
ཡིག་ཁབ་ཁངོས་ལོ་རུྒྱས་འབ་ིརྩམོ་དང་བར་
བརྒལ་ལས་བཀོད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
ཟུར་པ་༼ཚེ་འདས་༽མཛོད་ཚང་ཚེ་རིང་
རྡ་ོརེ་ལགས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་གནང་ཡོད།
༡༽དུྲང་འཕར་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་བསན་
འཛིན་ལགས་ན།ི
	ཕི་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ནས་གནས་
བརྒྱད་པ་ཚོད་ལྟའི་ཐགོ་དྲལི་བསྒགས་རྒན་
དུྲང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༢	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༥	 ནས་ལས་བདེ་ང་ོམར་
བསྐ་ོགཞག་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས།		

ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༤	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་
ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ཀི་སདྐ་དུྲང་ད་ུགནས་
སྤསོ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༥	
ནས་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་
ལས་ཁང་གི་ཨིན་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༨༨	ཟླ་	༨	 ཚེས་	 ༡༠	ནས་ལོ་གཉསི་
རིང་ཨ་རིར་སླབོ་བསྐདོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ཟླ་	
༨	 ཚེས་	 ༡༦	 ནས་གནས་སརྤ་གིས་ཨོ་རི་
ས་གཞིས་འགརོ་གནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༢	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡	 ནས་དུྲང་གཞནོ་གནས་
རིམ་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག	ཕི་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	༢༥	ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུྲང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	
༤	ཚེས་	༢༥	ནས་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སརྤ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས།	
ཕི་ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༤	ནས་དུྲང་
འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ལས་
འགན་རང་འཇགས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ཟླ་	

༨	 ཚེས་	 ༡	 ནས་ཤར་ཡོ་རོབ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༡༦	 ནས་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་
ཁབ་ཁངོས་ངསེ་མེད་སྡ་ེཚན་གི་དུྲང་འཕར་
ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༡༧	 ནས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡	 ནས་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་ཕབ།		
ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ནས་མོན་གྷ་ོ
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༣	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༨	ནས་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	
༩	ཚེས་	༧	ནས་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༡༧	 ནས་བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་དུྲང་འཕར་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༧	 ནས་བཀའ་དུྲང་ཡིག་
ཚང་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༨	
ཚེས་	 ༡	 ནས་བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༣༡	ནས་བགྲསེ་ཡོལ་ས་ྔབསརུ་བཀའ་
འཁལོ་ཞུས་འཁལོ་གིས་ཁནོ་མི་ལོ་	 ༣༥	
ལགྷ་ས་ིཞུའ་ིཞབས་འདགེས་ཞུས།
༢༽	 དུྲང་འཕར་ཟུར་པ་ཚེ་འདས་མཛོད་
ཚང་ཚེ་རིང་རྡ་ོར་ེལགས་ན།ི
ཕི་ལོ་	༡༩༨༣	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ནས་ཚོད་
བལྟའི་ཐོག་སིམ་ལ་བད་ེདནོ་ལས་དུྲང་ད་ུ

བསྐ་ོགཞག་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༤	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༢༠	 ནས་གནས་དགུ་པ་ལས་ངརོ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༥	ཟླ་	༢	
ཚེས་	 ༡	 ནས་ལས་བདེ་བདག་གཉརེ་ཁང་
གི་དངུལ་རིྩས་ད་ོདམ་པར་བསྐ་ོགཞག	ཕི་ལོ་	
༡༩༨༦	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ནས་གནས་བརྒྱད་
པར་གནས་སྤར་གིས་མན་སྤར་རུམ་བཟའོི་
འགན་འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡	 ནས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་ཀི་
ལས་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༢	ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༡༥	ནས་བཀའ་ཡིག་རྒན་དུྲང་ད་ུ
གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	༩༩༩༢	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡	 ནས་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་སུ་གནས་
སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༤	
ནས་དུྲང་ཆེ་གཞནོ་པར་གནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༣	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༣	ནས་བཀའ་ཡིག་
དུྲང་གཞནོ་ད་ུལས་འགན་བཀདོ་སིྒག	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣༠	ནས་ཟུང་འབལེ་

དུྲང་ཆེར་གནས་སརྤ་གིས་བཀའ་ཡིག་ཟུང་
དུྲང་ད་ུབསྐ་ོགཞག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༥	 ནས་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ཐགོ་
གནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༢༦	 ནས་བཀའ་ཡིག་ངསེ་མེད་ལས་གཞི་སྡ་ེ
ཚན་གི་དུྲང་འཕར་ས་མིག་ཐགོ་བཀའ་དུྲང་
ཡིག་ཚང་གི་དུྲང་ཆེ་ལས་འཕར་གི་ལས་
འགན་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཟླ་	
༧	ཚེས་	༡	ནས་ལོ་གཅིག་རིང་བགྲསེ་ཡོལ་
ཕིར་འགངས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༡༩	 ནས་བཀའ་ཡིག་ཁབ་འགོ་ལོ་རུྒྱས་འབ་ི
རྩམོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་གི་ལས་འགན་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡	 ནས་སརླ་ཡང་ལོ་གཅིག་རིང་བགྲསེ་
ཡོལ་ཕིར་འགངས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༤	
ཚེས་	 ༤	 ནས་ལོ་རུྒྱས་འབ་ིརྩམོ་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་ལས་འགན་ཐགོ་ས་ྔའཕསོ་བར་
བརྒལ་ལས་བཀོད་ཚན་པའི་འགན་འཁུར་
གཅིག་ལྕགོས་སུ་བསྐ་ོགཞག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་མཐའ་མའ་ིལོ་གཅིག་
རིང་བགྲསེ་ཡོལ་ཕིར་འགངས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༥	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་བགྲསེ་ཡོལ་
བཀའ་འཁལོ་ཞུས་འཁལོ་གིས་ཁོན་མི་ལོ་	
༣༢	 ལགྷ་ས་ིཞུའ་ིཞབས་འདགེས་ཞུས།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	ཉནི་འདས་
གྲངོས་སུ་གུར།།


