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

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

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

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

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་པ་ོལེན་ཌིའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་
ཀིས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་སི་ཊར་སི་བགྷ་ 
Strasbourg ནས་པ་ོལེན་ཌིར་ཆིབས་ཞལ་
མ་བསྒྱུར་གངོ་ཁུལ་དའེ་ི Elle magazine 

ཞེས་པའི་དསུ་དབེ་ཀི་གསར་འགོད་པ་ལྕམ་
སྐ་ུ Dorothée Werner ལགས་ཀིས་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་སབྐས། ཁརོ་ཡུག་
གི་གལ་གནད་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོ
བ་མིའ་ིརིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ། བུད་
མེད་ཀི ་གནས་བབས་སིྤ ་དང་ལྷག་པར་
སིྤ་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཚོས་འགོ་ཁིད་
ཀི་འགན་ཁུར་མང་ཙམ་ལེན་དགོས་པའི་
གལ་གནད་སོགས་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
མཛད། ད་ེརསེ་ཁུལ་དའེ་ིརིག་གཞུང་དང་
འབལེ་བའ་ིབདནུ་རེའ་ིགསར་ཤོག་ Weekly 

Cultural Magazine ཞསེ་པའ་ིགསར་
འགོད་པས་ང་ཚོ་འཆི་བའི་གནས་སབྐས་སུ་
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་འད་ིཞུ་སྐབས། 
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྐ་ེབ་སྔ་མ་

ཧ་ཅང་གསལ་པརོ་དན་མཁན་གི་བིས་པ་
མང་པ་ོཞིག་གཟིགས་མོང་ཡོད་སྐརོ་དང་
། དསུ་ཡུན་རིང་པའོ་ིརིང་ནས་ཚན་རིག་

ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་
སྣང་ཧ་ཅང་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་ཆྱུང་དསུ་
ནས་ཚན་རིག་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། འཕུལ་རིགས་ཀི་བདེ་ལས་ལ་ད་ོསྣང་
ཆེན་པསོ་ཤེས་འདདོ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ། གསར་འགདོ་པའ་ི
བཅར་འདརི་བཀའ་ལན་མཛད་རསེ་ཆིབས་

སྒྱུར་གོ་སིྒག་གི་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་མི་
གངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་སྐ་ུཔར་
ལནྷ་སྒནོ་གུབ་མཚམས། སི་ཊར་སི་བགྷ་

ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་པ་ོལེན་ཌིའི་གངོ་
ཁརེ་ Wroclaw གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁདོ། སབྐས་དརེ་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་
སྐ་ུཞབས་ Rafal Dutkiewicz མཆོག་གིས་
ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུས་ཏ་ེབཞུགས་གནས་
མགནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་སྐེལ་ཞུ་སྐབས་ཁུལ་
དརེ་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་དང་སླབོ་གཉརེ་
གནང་བཞིན་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ལག་

ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་སོགས་ཐགོས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
༸གོང་ས་མཆོག་ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་མ་ཐག་ཆེད་མངགས་རྒྱལ་ས་ཝར་
སོ་ནས་མཇལ་བཅར་ད་ུབཅར་བའི་པ་ོལན་
ཌིའི ་གོས་ཚོགས་ཀི་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
སྩལ། སིྤར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་འད་ིབཞིན་ 
Wroclaw ས་གནས་ལ་ཡུ་རོབ་རིག་གཞུང་
གི་རྒྱལ་ས། ཞསེ་ལོ་གཅིག་རིང་ཁུལ་དརེ་ཡུ་
རོབ་ཀི་རིག་གཞུང་འད་མིན་ཁག་མི་ཉམས་
རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཆེད་ལས་འགུལ་རིགས་འད་
མིན་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༠ ཉནི་ཁུལ་དརེ་
བཟདོ་སྲན་དང་སྡམུ་སིྒག་ Forgiveness 

and Reconciliation ཅསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞི་དང་འབལེ་བའི་འགམེས་སྟནོ་གཟིགས་
སྐརོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། Depot History 

Centre ཞསེ་པར་རང་དབང་གི་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སབྐས་ ༡༦ པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །སབྐས་ ༡༦ བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་གཉསི་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༠ ནས ༢༩ བར་ཉནི་གངས་དགུའ་ི
རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་
གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་དབུ་འཛུགས་

གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་གསོ་
ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་བཞིན་པ་རེད། རྒྱ་
ནག་གིས་མཁགེས་འཛིན་ཅན་གི་སྲིད་བྱུས་

འགོ་འདས་པའ་ིལོ་ ༥༧ ལགྷ་ཙམ་རིང་
བདོ་ནང་བཙན་བཟུང་དང་། བཙན་གནནོ། 
དམ་བསྒགས་འགོ་གནས་བཞིན་པ་གསལ་
པ་ོརེད། འནོ་ཀང་དསུ་ཚོད་རེ་རེའ་ིནང་ཛ་
དག་ཆེ་ར་ུདང་ཉནེ་ཁ་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་པ་ན་ི
གསལ་པ་ོརེད་འདགུ དཔརེ་ན། མེ་འཁརོ་
ལགྕས་ལམ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། ད་ེསྔནོ་གརོ་

མོ་ནས་ལ་ྷས་བར་དང་། ལ་ྷས་ནས་རིམ་
བཞིན་གཞིས་ཀ་རྩ་ེབར་རྒྱ་སྐདེ་བཏང་ཡོད། 
ད་ཆ་མངའ་སྡ་ེབཅྱུ་གསུམ་གི་ལས་འཆར་
ནང་རྒྱ་ནག་གི་གངོ་ཁརེ་ཁན་ཏུ་ནས་འགོ་
འཛུགས་ཏ་ེདཀར་མཛེས་སོགས་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཆབ་མད་ོདང་ཉངི་ཁི་ས་ཁུལ་བརྒྱྱུད་
ལ་ྷསར་གཏུག་རྒྱྱུ ་དང་། གཞིས་ཀ་རྩ་ེནས་

ས་མཚམས་སིྐད་གངོ་བར། ད་ེབཞིན་ག་ོ
མོ་བར་ལགྕས་ལམ་གསར་འཛུགས་བ་རྒྱྱུའི་
ལས་འཆར་སིྒག་བཞིན་པ། ད་ེམིན་ཡུ་ནན་
དང་ཞིང་ཅིང་ནས་བདོ་ནང་ཐད་ཀར་ལགྕས་
ལམ་འཛུགས་རྒྱྱུ འི་ཞིབ་འཇུག་འག་ོབཞིན་
པའི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཀི་འདགུ 
ད་ེཚོའི་ཐགོ་ནས་ལ་ྟདསུ་རྒྱ་ནག་གིས་ལགྕས་
ལམ་འཛུགས་སུྐན་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཕོགས་གཅིག་
ནས་བདོ་ད་ེཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་ཡོད། 
ཅསེ་བསྒགས་གཏམ་བཤད་ཀི་ཡོད། བདོ་ལ་
ཉནེ་ཁ་ཇི་ཙམ་འཕད་ཀི་ཡོད་མེད་ཉནེ་ཁའི་
གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱ་ནག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་
ཀི་མེད་པར་བརནེ་ད་ལའྟི་ཆར་གངོ་ཁརེ་གི་
མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ་འབབ་ཚྱུགས་ཡོད་སའ་ི
གངོ་རྡལ་ད་ེཚོ་གངོ་ཁརེ་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་
རྒྱྱུ འི་གནས་སྟངས་རང་བཞིན་གི་ཆགས་ཀི་
འདགུ ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེགངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། ས་ཁནོ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརནེ། མི་འབརོ་སྤ་ོབཞུད་
བ་རྒྱྱུར་ལས་ས་ླབ་ཞིག་དང་། ད་ེབཞིན་བདེ་
བད་ེབའི་གནས་སྟངས་རང་བཞིན་གི་ཆགས་
ཡོང་དསུ་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་

གཞུང་དང་། སདྐ་ཡིག ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་
སྟངས་བཅས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ངང་ལྷུང་ཡོད། 
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འདས་པའ་ིལོ་ ༥༧ ནང་སྲདི་བྱུས་བཏངིས་
པ་ད་ེཚོར་འདདོ་པ་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད། 
ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་འཛིན་
བཞིན་པའ་ིསྲདི་བྱུས་དང་། བདོ་ཀི་ཐགོ་ལ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུརིམ་པ་ཚོགས་
ཡོད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོརིམ་པར་བཏནོ་
ཡོད། ད་ེཚོའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་ལ་ལ་ྟསབྐས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་དང་། བཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་འག་ོ
རྒྱྱུའ་ིརྣམ་པ་གང་ཡང་མཐངོ་གི་མེད། འནོ་
ཀང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ནང་བསམ་ཚྱུལ་
མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་འབལེ་མོལ་བསྐར་མཐུད་
ཡོང་རྒྱྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།  ཅསེ་ད་ེརིང་གི་གསོ་ཚོགས་
ཀི་བརྒྱྱུ ད་ལམ་འདི་བརྒྱྱུ ད་ནས་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ལནྷ་གི་ད་རྒྱའ་ིགནས་སྟངས།

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི ་བ ོད ་ ཡིག ་ད ་རྒྱའི ་www.chithu.org  
བཟ་ོདབིབས་སོགས་ལ་བཟ་ོབཅསོ་བགིས་པ་དང་། 
ཨིན་ཡིག་ད་རྒྱ་ www.tibetanparliament.
org གསར་འཛུགས་བཅས་ད་ེརིང་ནས་གཏངོ་
རྒྱྱུའ་ིའག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད། ད་རྒྱ་ད་ེགཉསི་
ནང་སིྤ་ལྷན་གི་ད་ེསྔའི་ད་རྒྱའི་ནང་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་སོགས་འཇུག་བསྡད་མང་དག་ལྷག་ཡོད་པ་
རྣམས་རིམ་པས་བཅྱུག་སྟ་ེགང་མྱུར་གུབ་ཐབས་
བ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་ ༡༦ པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་
པའི་གནས་ཚྱུལ་གཙོས་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་
གནས་ཚྱུལ་འཕལ་འཕལ་རྒྱ་ཁབ་མཁནེ་རགོས་
དགསོ་གལ་སདླ་སིྤ་ལནྷ་གི་བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀའ་ིད་
རྒྱ་གཏངོ་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད། དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་
ཆ་སོགས་ཆ་ཚང་ད་ཐགོ་འཇོག་མ་ཐུབ་ཀི་བར་
བཟདོ་སྲན་ཡོང་བ་ཞུ། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་དུང་ལས་
ཁུངས་ནས།།

ཆོས་སྐངོ་རྡ་ོར་ེགགས་ལནྡ་སྤན་འདནེ་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་
ནས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན། བདོ་
རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༧ ཐགོ་གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླངི་ད་ུ
༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སུྲང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐངོ་རྡ་ོར་ེ
གགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་མོར་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་
ལོའི་དབང་ཆེན་དང་འབལེ་བའི་སྤན་འདནེ་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ 
ཐགོ་གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླིང་དགོན་གི་འད་ུ
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། སྲ་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ་
བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སུྲང་
སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐོང་རྡ་ོརེ་གགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་
མོར་སྤན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེསྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གཙོས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་མཇལ་ཕག་ཞུས་རསེ་
རིམ་བཞིན་སྲི་ཞུའི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
གནང་ཡོད།།

དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་སོ་བཞི་པའ་ིགཞུང་
འབལེ་ད་རྒྱ་སྒ་ོའབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཐངེས་སོ་
བཞི་པའ་ིག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་གཞུང་འབལེ་དྲྭ་
རྒྱ་ www.kalachakra2017.net དང་། 
www.kalachakra2017.org སྒ་ོའབདེ་
གནང་ཡོད། ད་རྒྱ་འདརི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་ ༡༤ བར་འཕགས་ཡུལ་
གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུབཀའ་དནི་ཆེ་རྒྱྱུ འི་
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའི་དབང་ཆེན་དང་འབལེ་
བས་མཚོན། ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ག་སིྒག་ཞུས་
པའ་ིམི་དམངས་ཀི་དབུ་གུར་དང་། སནྨ་བཅསོ། 
གཙང་སྦྲ་འཕདོ་བསྟནེ་སྐརོ་གི་གནས་ཚྱུལ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཕི་རྒྱལ་བ་དང་། དག་ེའདནུ་པ། ཧ་ིམཱ་
ལ་ཡའི་རི་རྒྱྱུ ད་པའི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་ད་རྒྱ་
ད་ེབརྒྱྱུད་ནས་ཐ་ོའགདོ་དབེ་སྐལེ་ཡང་གནང་ཆོག་
པ་ཡིན། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡2

བདོ་མིའ་ིཚོང་ལས་བད་ེཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
ཁག་གཅིག་ཝ་ཤིང་ཀནོ་ད་ུའབརོ་བ།

༄༅། །བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩའ་ིརྒྱྱུན་ལས་
འགན་འཛིན་བཀའ་ཟུར་བླ ་ོབཟང་སྙན་
གགས་ལགས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མིའི་
ཚོང་ལས་བད་ེཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཅོ་ལྔ་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀནོ་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའི་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་

ཁང་ད་ུཕབེས་ཤིང་། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ཐོག་མར་
ཚྱུགས་སྟངས་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་ལས་འགན། ལས་ཀའ་ིང་ོབ།ོ བང་
ཨ་རིའ་ིབདོ་མིའ་ིགནས་སྟངས། སྐ་ུཚབ་

དནོ་གཅོད་ཁང་གི་མ་འངོས་ལས་དནོ་བདེ་
ཕོགས་བཅས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ངོ་སྤོད་
སྙངི་བསྡསུ་གནང་བ་མ་ཟད།  བཀའ་ཟུར་
བླ་ོབཟང་སྙན་གགས་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་
ཚོང་ལས་བད་ེཚོགས་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་
བཞིན་དང་། ཚོང་ལས་བད་ེཚོགས་ལ་ག་ོ

སྐབས་ཇི་ཡོད་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་དང་
སྦྲགས། འབྱུང་འགྱུར་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་ནས་བདོ་མིའི་ཚོང་ལས་བད་ེཚོགས་ལ་
གང་ཅིའི་རོགས་རམ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
རེ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཉནི་མོ་ཞསེ་
པའ་ིམཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༡༥ ཐགོ་དབུ་
མའི་ལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་
ག་ོསིྒག་འགོ དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཉནི་མོ་
ཞེས་པའི་མཛད་སྒ་ོརྡ་ས་མེག་གྷན་ཡོངས་
གླིང་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚོགས་ཡོད། 
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་ད་ུམར་
མེ་ཞལ་འབདེ་དང་མཇལ་དར་སྒནོ་གནང་
སྟ།ེ སྐ་ུམགནོ་རྣམས་སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ ་འབུལ་གནང་
ནས་གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་
ཀི་ཆེད་མ་ངན་གུས་འདདུ་སྐར་མ་གཅིག་
རིང་གནང་འདགུ ད་ེནས དབུ་མའ་ིལམ་
མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
གཞནོ་པ་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
དསུ་དན་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་སྒགོས་སྦྱང་
གནང་རསེ་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཉནི་མོ་ཞསེ་དསུ་དན་
སུྲང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐོག་ཕབེས་གནང་
བའི་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་སྐུ་མགནོ་རྣམ་
ལ་འཚམས་འདི་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས་
ཞུས་ཏ་ེགསུང་བཤད་གནང་དནོ།  བར་
ལམ་ནས་བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་ད་ུགནས་པའི་
ཚོགས་པ་དང་སིྒག་འཛུགས་ཁག་གི་མགནོ་
འབདོ་ཞུས་ནས་མ་འངོས་པའི་ལས་དནོ་
བདེ་ཕགོས་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་གནང་རོགས་
ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་གལ་ཆེ་དནོ་

ཆེར་ངོས་འཛིན་གནང་སྟ་ེདསུ་ཚོད་དམ་
འཛིན་གིས་བཅར་ནས་མ་འངོས་པའིི་ལས་
དནོ་བདེ་ཕགོས། ད་ེབཞིན་ཚོགས་པའ་ི
ངསོ་ནས་གསོ་ཆོད་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་
པར་ཕག་བསྟར་རྒྱྱུ ན་ཁངོས་ཡོང་བ་གནང་
གལ་ཆེ་ལ། ད་ེརིང་སབྐས་སུ་བབ་པའ་ི

བརོད་གཞིའི་ཐོག་ང་ལ་མི་མང་གི་ངོས་
ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐགོ་ལས་འགུལ་གང་
འད་ཞིག་སྤལེ་དགསོ་པའི་བཀའ་སླབོ་གནང་
རོགས་ཞསེ་རེ་སྐལུ་གནང་ཀང་། དམིགས་
བསལ་གི་རྡགོ་རྡགོ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་
མེད། ཡིན་ནའང་ལས་དནོ་གང་ཞིག་བདེ་
ཀང་གཞི་རྩའི་བང་རིམ་དང་ཕར་གུ་མཉམ་
འདགེས་གནང་དགསོ་གལ་ཆེ། ལགྷ་པར་
དསུ་ཆེན་དང་དསུ་དན་ཁག་ད་ུབཀའ་སིྤ་
གཉིས་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་ད་ེཚོ་
ལམ་སྟནོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པས་ད་ེདག་
ལ་ད་ོསྣང་གནང་ན་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ལ་ཕན་གི་
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
རེས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
རང་རེའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སྲདི་བྱུས་དམ་འཛིན་གནང་དགསོ་པའ་ིགལ་

ཆེའི་གནད་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ་ད།ུ སིྤར་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་བྱུས་
ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབལེ་མོལ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་ ༢༠༡༠ བར་
ཐངེས་ ༩ ཙམ་བྱུང་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་
གཞུང་འཛིན་དཔནོ་རིགས་ཚོས་མཁགེས་

བཟུང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་
ཁག་དཀ་ིམང་དག་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་བྱུང་རིམ་དང་། 
ད་ེབཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དང་
རྒྱ་བདོ་གཉསི་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
སོགས་ཀི་ཐད་ནས་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་
མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་ཀི་གནས་བབ་
ཡོང་ཐབས་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་དང་། 
སྲིད་བྱུས་འདི་ཉིད་ལ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་
དང་། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པའོི་དབུ་ཁིད་དང་གསོ་ཚོགས་
སོགས་ནང་གསོ་ཆོད་འཇགོ་ཡོད། ལགྷ་
པར་རྒྱ་མི་རིགས་མང་པསོ་མོས་མཐུན་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐརོ་སོགས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གངས་སྐསེ་སུྒབ་པ་སྐབས་ལཌ་གླདོ་བཀལོ་བཏང་།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསེར་ར་རངོ་ནས་
ཡིན་པའི་བདོ་རིགས་དགེ་རྒན་གངས་སྐསེ་
སུྒབ་པ་ལགས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་འདགུ་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་ཁངོ་གི་ནང་མིས་གཙོས་
དགའ་ཉ ེ་སྤུ ན ་མཆེད་ཚོས་གངས་སྐེས་
སུྒབ་པ་སྐབས་ལགས་གཟི་བརིད་ངང་ཕིར་
ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་ཞེས་པའི་འཕདེ་
དར་འཕར་ཏ་ེབདོ་ཟས་ཐུད་དང་ཞ།ོ ག་ོརེ་
སོགས་ཀི་སྡརེ་ཁ་བསིྒགས་ཏ་ེཕབེས་བསུའི་
དགའ་སྟནོ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་འདགུ
 ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གངས་སྐསེ་
སུྒབ་པ་སྐབས་ལགས་ན།ི མད་ོསདྨ་མག་ོ
ལོག་དབལ་ཤུལ་གསེར་རའི་ག་ེཕན་སྡ་ེབ་རུ་
ཕ་ཐུབ་ཉ་ིདང་། མ་དབང་ལོ་གཉསི་ཀི་བུ་ར་ུ
སྐསེ་ཤིང་། ཆྱུང་དསུ་ནས་ས་གནས་རགས་
བཀམ་སླབོ་ཆྱུང་དང་གསེར་ར་སླབོ་འབིང་
ཁུལ་དར་མད་ོསླབོ་ཆེན་སོགས་མཐར་ཕིན་

ནས་གསེར་ར་རྡར་ཚང་དང་རྡ་ོཁོག་སྙན་
ལུང་སོགས་སུ་སླབོ་གྲྭའི་དག་ེརྒན་གི་བ་བའི་
ཞརོ་ད་ུརང་རྩམོ་ཀང་དབེ་འགའ་
ཤས་བསི་ཡོད། ལགྷ་པར་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་
ཀི ་ ཞི ་རྒོལ་སྐབས་དངོས་བྱུ ང་
གི་གནས་ཚྱུལ་ས་བི་ཁག་བིས་
དམར་པ་ོཟེར་བའི་དབེ་གཅིག་
བསི་པ་དང་། དམར་རྒལོ་ཚོགས་
པ་རྩ་འཛུགས་བས་པའི་ཉསེ་མིང་
འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བག་
མགོ་ས་གནས་སུ་མཁན་པ་ོཚྱུལ་
ཁིམས་བླ་ོགསོ་ལགས་ཀིས་སྒརེ་
བཙྱུགས་སླབོ་གྲྭར་དགེ་རྒན་བདེ་
བཞིན་པའི་སྐབས་ས་གནས་ད་ེ
ནས་གླ་ོབུར་བཙན་ཁདི་བས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉནི་ཉག་ཆྱུ་རངོ་
ཁིམས་ཁང་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་

མཁན་དང་དམར་ཆྱུང་ངོ་རྒོལ་ཚོགས་པ་
ཞེས་པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་

བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་བཙོན་
གལོ་ཐབོ་ཡོད་འདགུ །

ཨུ་ར་ུསུའ་ིནང་བདོ་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་ཐགོ་
མཁས་པའ་ིམི་རབས་གསར་པ་སྐ་ེསྲངི་

དགསོ་གལ་སྐརོ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་ 
༩ བར་ཐུ་ཝ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁ་ེཛལ་
ས་གནས་སུ་སྟངོ་ལོ་གསུམ་པའི་ནང་ཆོས་ 
Buddhism in the Third Millennium: 

Trends and Prospects ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི ་ཐོག ་བགོ་གླ ེང ་ལྷན ་ ཚོགས་ཤིག་
ཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་
ཀི་མཛད་སྒརོ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དསུ་རབས་སྔ་
མའི་ནང་ང་ཚོའི་མི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་ནང་

ཆོས་ལ་གསན་བསམ་གནང་སྟ་ེརླབས་ཆེན་
གི་བས་རེས་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེནི་ང་ཚོར་
སྤབོས་པ་སྐ་ེགཞིར་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། མ་
འངོས་པར་རུ་སོག་ནང་བདོ་ཡིག་དང་ནང་
ཆོས་ཐོག་མཁས་པའི་མི་རབས་གསར་པ་
སྐ་ེསྲིང་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 
ཐངེས་འདའི་ིཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་ལནྷ་
ཚོགས་ཐགོ་ནང་ཆོས་དང་ཤེས་ཡོན། ཚན་
རིག ད་ེབཞིན་ནང་ཆོས་དང་གསོ་བ་རིག་

པ་སོགས་བརདོ་གཞི་གཞན་ཁག་གཅིག་གི་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཐུ་ཝ་ཁུལ་
ད་ུཕབེས་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལགྗས་རྩམོ་མཛད་པའི་
དཔ་ེདབེ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབལེ་བའི་
བཟང་སྤདོ་ཅསེ་པ་ད་ེཉདི་ཉ་ེཆར་ཨུ་ར་ུསུའ་ི
སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ཞིག་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཐུ་ཝའ་ིནང་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བིན་གི་རླབས་པའི་ནང་པའི་

དགནོ་པ་གསར་བཞངེས་ཀི་འཛུགས་བསུྐན་
ལས་གཞིར་འཚམས་གཟིགས་གནང་འདགུ 
ལནྷ་ཚོགས་འད་ིབཞིན་མོ་སི་ཁ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་དང་བདོ་སྐབོ་བད་ེརྩ་གཉསི་ཀི་
རྒྱབ་སྐརོ་འགོ ཐུ་ཝ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གཞུང་དང་། ཐུ་ཝ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་། 
ཐུ་ཝ་མཁན་པ་ོབླ་མའི་ལས་ཁུངས་བཅས་
ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
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གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དན་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ 
ཉནི་སབྐས་ ༡༦ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉིས་
པའི་ལས་ཉིན་དང་པའོི་ཐོག་བདོ་མི་མང་
མད་ོསྨད་སིྤ་ཟུར་བསྟན་འཛིན་མགོན་པ་ོ
ལགས་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚྱུལ་ཐོན་པར་གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་
འདུད་ཀི་རེས་དན་གི་སིྤ་མོས་གོས་ཆོད་
བཞག་ཡོད།   ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩་༣༠ ཐགོ་གསོ་ཚོགས་དབུ་
འཛུགས་གནང་སྟ་ེསིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་
ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ཀིས་སིྤ་ཟུར་བསྟན་
འཛིན་མགནོ་པ་ོལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༦ ཉནི་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའ་ིཡིད་
སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་གཞུང་འབལེ་མ་
ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དན་གསོ་ཆོད་གསོ་
འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ སནྙ་སྒནོ་གནང་
དནོ། 
 སྔནོ་གླངེ་། བདོ་མི་མང་མད་ོ

སྨད་སིྤ་ཟུར་བསྟན་འཛིན་མགོན་པ་ོམཆོག་
ཡུན་རིང་སྙུང་སྟ་ེསྨན་བཅོས་གནང་ཡང་
ཕན་བསྐདེ་མ་ཐུབ་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༦ ཉནི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༢༠ 

ཐགོ་རྡ་རམ་ས་ལའི་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་ད་ུ
དགུང་གངས་ ༥༦ ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ། དམ་
པ་ཁངོ་ན་ིཕ་ཆོས་དཔལ་དང་མ་ཚེ་གཟུངས་
སིྐད་གཉསི་ཀི་སྲས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༨ ཉནི་མད་ོསདྨ་བ་གཞུང་ཀ་ོར་ུ
མདརོ་སྐ་ུའཁུངས། ཁངོ་གི་ཕ་མ་གཉསི་
ལ་བུ་ཕུག་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་
ན་ིའབངི་བ་ད་ེཡིན་ལ། སབྐས་དརེ་ཁངོ་

གི་མཚན་ལ་གདགུས་དཀར་ཚེ་རིང་ཡིན་
འདགུ རིག་གསར་གི་རྩྱུབ་སྤདོ་ཡོངས་སུ་
མ་ཡལ་གོང་ཁོང་ལོ་ན་ཤིན་ཏུ་ཆྱུང་ནའང་
ཕྱུགས་འཚོ་ཞོར་ད་ུཕ་རྒན་གི་དུང་ད་ུཞལ་
འདནོ་སོགས་ལྐགོ་ཏུ་སྦྱངས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ 
ལོར་མཚོ་ལྷ་ོམི་རིགས་དགེ་འསོ་སླབོ་གྲྭར་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་
སླབོ་ཐནོ་གིས་དགེ་རྒན་དང་རངོ་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བས། ད་ེརསེ་
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོའ་ིབདོ་ཟླ་དང་པའོ་ིནང་
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ཞིང་། ད་ེནས་བཟུང་
ཁོང་གི་མཚན་ལ་བསྟན་འཛིན་མགོན་པ་ོ
ཞེས་ཡོངས་གགས་སུ་ཞུ་སྤོད་བྱུང་འདགུ 
བཙན་བོལ་ནང་སྔ་རེས་སུ་དམངས་གཙོ་
གསར་ཤོག་གི་རྩམོ་སིྒག་པ་དང་། ” མ་
འངོས་པ་བདོ་ཀི་གསར་འཕནི་ལས་ཁང་གི་
གསར་འགདོ་པ། རྡ་ས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆྱུང་སྐབས་གཅིག་གི་དུང་ཆེ་བཅས་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། རྡ་སར་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཞནེ་

ལནྷ་ཚོགས།”ནང་དའུང་ཕག་ལས་གནང་། 
ད་ེབཞིན་མད་ོསདྨ་དབུས་རྒྱྱུན་གི་དུང་གཞནོ་
ལོ་གསུམ་རིང་དང་། གཞན་ཡང་དག་ེ
རྒན་གི་ཕག་ལས་སོགས་གནང་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ བར་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་བཅྱུ་གཉསི་པ་དང་། 
སརླ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ 
ཉནི་ནས་སབྐས་བཅྱུ་གསུམ་པ། ད་ེརསེ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ བར་སབྐས་བཅྱུ་བཞི་
པའི་སིྤ་འཐུས་བཅས་སུ་བདམས་ཐནོ་བྱུང་
སྟ་ེཁནོ་སབྐས་གསུམ་རིང་བདོ་མི་མང་མད་ོ
སདྨ་སིྤ་འཐུས་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད། 
མདརོ་ན། དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསྐ་ུཚེ་ཧལི་པརོ་
བདོ་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་
སྲི་ཞུ་ཞབས་འདགེས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་
སྒ་ོཆེར་བསྐདེ་ཡུན་རིང་གནང་བའི་མཛད་
རསེ་ཅན་ཞིག་ཡིན།

 གསོ་ཆོད། སྐ་ུགཤེགས་ད་ེཉདི་
ཀི་རླབས་ཆེན་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀི ་ཚེ ་རབས་ཀུན་ཏུ ་བས་བསགས་སྡིག་
ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐགེ་མཆོག་
འཁོར་ལོ ་བཞི ་ལྡན་གི ་ར ེན་བཟང་རིམ་
བརྒྱྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་
པའི ་གོ ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི ་སྨནོ ་
འདནུ་དང་། ཤུལ་ལུས་གཉནེ་ཉ་ེདང་ལྟསོ་
བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཀི་གསོ་ཆོད་ད།ུ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢༠ ལ། ཞསེ་སནྙ་སྒནོ་གནང་གུབ་
མཚམས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་སྐར་མ་ 
༡ རིང་ངག་བཅད་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་མད་ོཁམས་ཡུལ་ཤུལ་སིྐད་སྡགུ་
ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་པའ་ིམཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
བ ོད་མདོ་ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་གི་སིྐད་སྡུག་
ཚོགས་པ་གསར་ད་ུདབུ་བརྙསེ་པའི་མཛད་
སྒ་ོརྡ་ས་མེག་གྷན་བདོ་ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་
ད་ུཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་
ཡུལ་ཤུལ་སིྐད་སྡུག་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་ཨ་
ཅཱརྱ་ངག་དབང་བླ་ོགསོ་ལགས་ཀིས་ལས་
རིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་སྟ།ེ ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་བླ་ོབཟང་ཆོས་ར་ེལགས་ཀིས་ཚོགས་
པ་གསར་ད་ུབཙྱུགས་པའི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་ཐགོ་
གསུང་བཤད་ཐུང་ཙམ་གནང་། ད་ེརསེ་
མཁས་དབང་དག་ེབཤེས་འཇིགས་མེད་རབ་
བརན་ལགས་ཀིས་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་། 
ད་ེཡང་ཡུལ་ཤུལ་ཞེས་པ་ད་ེལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་
མང་པའོ་ིསྔནོ་ནས་ཆགས་རབས། ད་ལའྟ་ི
ཡུལ་ཤུལ་གི་ས་ཁོན་གང་འད་ཡིན་མིན་
སོགས་ཀི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་གིས། མད་ོཁམས་ཡུལ་ཤུལ་
སིྐད་སྡུག་གི་ཚོགས་པ་གསར་ད་ུའཛུགས་
ཐུབ་པ་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རངས་དང་། ཚོགས་
པ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་འཕལ་ཕུགས་
གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ངེས་
ཅན་ཞིག་བཟུང་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གནས་
བབ་སྐབས་བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 
བདོ་ནང་ལ་སདྐ་ཡིག་དང་། རིགས་གཞུང་

སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་རང་དབང་མེད་
པས་ང་ཚོས་ད་ེདག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་
ནས་རང་རེའི་རྩ་ཆེའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་སོགས་ལ་སུྲང་སྐོབ་ཀིས་ལས་དནོ་
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ཚོགས་པའི་དཔལ་འབརོ་གི་གནས་སྟངས་
ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་མི་སྣ་ཚད་ལྡན་
སྐེད་སྲིང་བེད་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་
གནང་ཡོད། ད་ེནས་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ་ད།ུ བར་ལམ་ཞིག་
ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་
ལེའུ་ ༢ པའ་ིདནོ་ཚན་ ༡༢ པའ་ིནང་
གསེས་ ༡༠ དགངོས་དནོ་བཞིན་ཚོགས་
པ་དང་སིྒག་འཛུགས་ཁག་གསར་འཛུགས་
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བ་ོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ལམ་སྟནོ་གཞི་བཟུང་དབུ་འོག་དཔུང་
འདགེས་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད། སིྒག་

འཛུགས་གསར་འཛུགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
ཚོགས་མི་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་དང་ལས་
དནོ་མཉམ་རུབ་ཀི་རྒྱྱུ ན་གནས་དང་ཚགས་
འཚྱུད་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི ་སྐ ོར ་
གསུང་བཤད་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་གསུང་གནང་
གུབ་མཚམས། ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོརྣམ་
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མང་ཚོགས་ལ་འཕདོ་བསྟནེ་གི་གོ་རགོས་
རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདགུ་པ་
མ་ཟད། ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་
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ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་དང་། དདུ་
ཚང་སོ་སོའི ་ནང་གི་ནང་མིའི་གངས་ཐོ་
དང་ནང་མིའི་གནས་སྟངས་རྒྱྱུས་ལོན་བདེ་
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མང་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་གནས་སྟངས་
དང་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕགོས་སོགས་ང་ོ
སྤདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གངོ་གསེབ་
ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་གཞི་ཁག་ལག་བསྟར་
གནང་ཕོགས་དང་མང་ཚོགས་ཀི་བཟའ་
འཐུང་གི་སྤོད་ལམ་སོགས་ཀི་ཐོག་རྒྱྱུ ས་
ལོན་ཡོང་སདླ་གངོ་གསེབ་ཁག་ཏུ་དངསོ་སུ་
འཁདི་འདགུ ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི 
Women Exemplar award ཞསེ་པའ་ིབ་
དགའ་ཐབོ་མངོ་མཁན་འཕདོ་ལས་པ་ཞིག་

གིས་རང་གི་མངོ་འཚོར་ཟབ་སྦྱངོ་བ་རྣམས་
ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་འདགུ ཟབ་སྦྱངོ་
ཐངེས་དང་པ་ོཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༡ ནས་ ༢༠ བར་ཉནི་གངས་བཅྱུའ་ི
རིང་འཚོགས་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་སནྨ་ཞབས་
པ་དང་འཕདོ་ལས་པ། འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་་ལས་བེད་གཅིག་
བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༢༠ མཉམ་ཞུགས་
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ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྩམོ་པ་པ་ོརེ་
མད་ོསེང་གེ་ལགས་ཀིས་བརྩམས་པའི་གཞི་
རིམ་བར་མའི་སླབོ་ཕུག་གི་གནས་ཚད་དང་

འཚམས་པའི་༼གཏམ་བརྒྱྱུ ད་གི་ལམ་ནས་
མེས་པའོ་ིཞབས་རསེ་འཚོལ་བ།༽ ཞསེ་
པའ་ིདབེ་ཕངེ་བཅྱུ་དབུ་འབདེ་དང་། བང་
ཨ་རིའི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་
གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་གི་སླབོ ་དབེ་ད་
ཐགོ་དབུ་འབདེ་གནང་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ ཐགོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་

གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཤེས་ཡོན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་
ལགས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚན་པ་
ཁག་གི་འགན་འཛིན། རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་
སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེཆེ། ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་པ་ོདང་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག 
ད་ེབཞིན་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་དང་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་

གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུག་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་
ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་
དང་སྦྲགས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་རྩོམ་པ་པ་ོརེ་མད་ོསེང་གེ་ལགས་ཀིས་
གཏམ་བརྒྱྱུད་ཀི་ལམ་ནས་མེས་པའོི་ཞབས་
རེས་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་དབེ་ཕངེ་ཁག་ངོ་
སྤདོ་གནང་ཡོད། ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གཏམ་
བརྒྱྱུ ད་གི་ལམ་ནས་མེས་པའོི་ཞབས་རེས་
འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་དབེ་ཕངེ་ཁག་བཅྱུ་དང་
བང་ཨ་རིའི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་
རིམ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་གི་སླབོ་དབེ་
ད་ལམ་ཐགོ་དངསོ་སུ་དབུ་འབདེ་གནང་སྟ་ེ
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་
ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི་ལས་རིམ་གལ་
ཆེན་པ་ོགཉིས་དབུ་འབེད་ཞུ་རྒྱྱུ འི་མཛད་
སྒརོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕབེས་པར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ངསོ་ནས་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་
འདིའི ་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
དང་པ་ོདརེ་ངས་མཐོང་ཚོར་གང་བྱུང་ཞེ་
ན། ནམ་རྒྱྱུན་ཡིན་ན་ང་ཚོས་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སོགས་གངས་སིྐད་གཉའ་
ཁ་ིཚོགས་ཁང་དང་། ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་
ཚོགས་ཁང་ནང་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེརིང་སླབོ་
གྲྭའི་ནང་དངསོ་སུ་བདེ་ཡོང་དསུ་སླབོ་ཕུག་
ཚོ་ཡིན་ནའང་ཁདེ་རང་ཚོའི་ཆེད་ད་ུབདེ་ཀི་
ཡོད་པ་ཤེས་པ་དང་། ད་ེབཞིན་དག་ེའདནུ་
པ་མང་པ་ོཕབེས་ཡོད། ནམ་རྒྱྱུན་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བས་པ་དང་། རྒན་
ལགས་རྣམ་པས་དཀའ་ལས་བསྐནོ་པ། ཕ་
མ་ཚོས་ད་ོསྣང་བས་པ་གཅིག་པུ་མིན་པར་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དག་ེ

འདནུ་པ་ཁོང་རྣམ་པས་ཁདེ་རང་ཚོའི་ཆེད་
ད་ུཕག་རོགས་གང་འད་གནང་གི་ཡོད་པ་
བཅས་ཆ་ཚང་འཛོམས་པ་ལྟ་བུ་ག་སིྒག་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདགུ་པར་བརནེ། ཚང་
མར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་འདདོ་
བྱུང་། ད་ེརིང་རེ་མད་ོསེང་ག་ེལགས་ཀིས་
འཛིན་རིམ་བདནུ་པ་ཡན་གི་སླབོ་ཕུག་ཆེད་
དབེ་ཕངེ་བཅྱུ་བཏནོ་གནང་བ་རེད། དབེ་
ཕངེ་བཅྱུ ་སྡབེ་གཅིག་ཏུ་བཏནོ་ཟེར་དུས་
ལས་ཀའི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་འབརོ་ཆེན་
པ་ོརེད། སྐ་ུཞབས་རེ་མད་ོསེང་ག་ེལགས་
ཀིས་སླབོ་ཕུག་ཁེད་རང་ཚོའི་ཆེད་ད་ུབདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་། 
བདོ་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་སྐ་ུལས་བསྐནོ་
ནས་དབེ་ཕངེ་བཅྱུ་བཏནོ་པར་རང་བཞིན་
གི་དགའ་ཚོར་ཡོང་གི་འདགུ དཔ་ེདབེ་ད་ེ
དག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སུྐན་
ཞུས་པ་རེད། གངོ་ད་ུཤེས་ཡོན་འགན་
གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེ་མད་ོསེང་གེ་
ལགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་འག་ོསྟངས་
ཐགོ་ལ་ྟཞིབ་གནང་སྟ་ེདབེ་ཅིག་བཏནོ་གནང་
བ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའ་ིསི་ཊ་

སི་བྷག་གངོ་ཁརེ་ནང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ Martin Schultz 

མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་མཛད་ཡོད། 
དེ་རེས་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ ་བཞུགས་
ཐོག་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་སྲིད་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ 
Elmar Brok མཆོག་གིས་གཙོས་ཚོགས་
མི་རྣམས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་ཀིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་ཚོ་ང་ཚོ་ཚང་
མ་འག་ོབ་མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པར་
བརནེ་ང་ཚོའི་དབར་ཁད་པར་གང་ཡང་
མེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མིའ་ིཁིམ་ཚང་
གཅིག་གི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་ཡོད། ངསོ་

རང་ད་ེརིང་འདིར་ཡོང་སྟ་ེཁེད་རང་ཚོ་
ཐུག་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཆེས་མཐོང་
ཧ་ཅང་ཐབོ་པ་ཞིག་བྱུང་། ངསོ་ན་ིཡུ་རོབ་

སིྤ་མཐུན་གི་སྙངི་སྟབོས་ལ་ཡི་རང་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན། བདོ་ནང་འཕད་
བཞིན་པའི་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དང་འབལེ་
ནས་ཞུ་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཁ་བལ་རྩོད་ཀི་མེད། 
འནོ་ཀང་ཏང་ཡོན་འགོ་ཁིད་ཁདོ་མཁགེས་
འཛིན་ཅན་ཚོས་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་
ཁ་བལ་རྩོད་བཞིན་ཡོད་པའི་འཁགོ་བཤད་
བདེ་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་
བཟུང་ངསོ་ཀིས་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏ་ེ
ཆབ་སྲིད་ཀི་འགན་དབང་ཡོངས་རགོས་མི་
མང་གིས་འསོ་འདམེས་བས་པའི་འགོ་ཁིད་
ཚོར་རིྩས་སྤད་ཟནི་པ་ཡིན། གཞི་རྩའ་ིའག་ོ

བ་མིའི་རང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་ན་ིབམས་བརྩ་ེ
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། འག་ོབ་མི་ལ་ནང་
སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེབསུྐན་རྒྱྱུ འི་ནསུ་པ་ཡང་
ཡོད། ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླངི་གི་ཞི་བད་ེན་ི
ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེགཞི་རྩར་བཞག་པའི་
ཐོག་ནས་བསུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུ ར་ཡིད་ཆེས་བེད་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་དང་། ད་ེརསེ་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྐུའི་མཛད་འགན་
གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
ཚོགས་བཅར་བའི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་
ཡོད། ད་ེནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ Thorbjørn 

Jagland མཆོག་དང་། ཡུ་རོབ་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི ་ཚོགས་གཙོ་ 
Pedro Agramunt མཆོག་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕད་མཛད་གུབ་མཚམས། ཡུ་རོབ་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་
ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་
མཛད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གང་
ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོ
འག་ོབ་མིའི་རྒྱྱུ ད་ཀི་བཟང་སྤདོ་གོང་མཐརོ་
སྤལེ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚྱུན་བར་མཐུན་འབལེ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ། བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་དང་། བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་
འཛིན་བེད་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ཡུ་རོབ་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོར་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་ཚབ་མཛད་
ད་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་༸གངོ་
ས་མཆོག་སི་ཊ་སི་བགྷ་གངོ་ཁརེ་གི་ཚོགས་
ཁང་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་སྲལོ་རྒྱྱུ ན་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་
བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་

ཁབ་པ་ Roland Ries སྟངེ་ཞལ་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཚོགས་ཁང་
ནང་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
གོང་སྡའེི ་སིྤ ་ཁབ་པས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་  Marcel Rudloff Tolerance Prize 

ཞེས་པའི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་
གུབ་བསྟནུ། གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པས་ག་ོསིྒག་

གནང་བའི་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་ཐོག་
གདན་ཞུས་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་དབུ་
ཁིད་རྣམས་དང་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨནི་ལྷན་
བཞསེ་མཛད། ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་ Strasbourg Convention ད་ུ
སླབོ་ཕུག་གངས་ ༩༠༠ དང་མང་ཚོགས་ 
༡༡༠༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སབྐས་དསུ་
རབས་ ༢༠ ད་ེའདས་ཟནི་པ་ཡིན་སྟབས་
འགྱུར་བཅོས་གཏངོ་ཐབས་མེད་པ་དང་། 

 དསུ་རབས་ ༢༡ ད་ེགང་འད་ཞིག་བཟ་ོ
མིན་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་འགན་འཁི་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། ཕི་ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ཚན་རིག་གི་ལནྷ་
ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་
ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་། བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། སོགས་ད་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ལནྷ།


