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གནས་ཚྱུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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། 

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
ཕ་ོཉ་ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉནི་
རྡ་ས་གངས་སིྐད་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ད།ུ  འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་སྦངོ་བརྡར་
བས་ིགནས་ཁང་གིས་དཔྱད་རྩམོ་འགན་བསྡུར་གི་
གསལ་བསྒགས་གནང་བའ་ིཁངོས།  དཔྱད་རྩམོ་
བརྒྱ་ལགྷ་ནས་འདམེས་སུྒག་གནང་བའ་ི ༼འཚེ་
མེད་ཞི་བའ་ིཕ་ོཉ་༽ ཞསེ་པའ་ིདཔྱད་རྩམོ་ཕགོས་
སིྒག་གི་དཔ་ེདབེ་དབེ་ཕངེ་དང་པ་ོད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དཔྱད་
རྩོམ་འགན་བསྡུར་ནང་ཨང་རིམ་སོན་པའི་སླབོ་
ཕུག་སོགས་ལ་ལེགས་སྐསེ་བ་དགའ་གསོལ་རས་
གནང་རསེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་དང་དུང་ལས་

མཇལ་འཕད་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ནས་མི་ལོ་ ༢༧ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གཟབ་རྒྱས་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླ
ན་མེད་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སནྙ་
གགས་ཆེ་བའི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་བཞསེ་ཀི་གཞུང་འབལེ་མཛད་
སྒ་ོཐངེས་ ༢༧ པ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད། ད་ེ

ཡང་མཛད་རིམ་གི་ཐགོ་མར་ཚོགས་བཅར་
བ་ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བདོ་ཀི་ཟློས་
གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ། 

སབྐས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་སྒེང་
འཛུགས་གནང་། ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་

ཚོགས་པ་ནས་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་ཀི་ཆེ་བསདོ་མཉམ་གཞས་འབུལ་
ལམ་ཞུས་གུབ་བསནུ། འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་འཕདོ་
བསནེ་དང་འབལེ་བའི་སི་ཞུ་གནང་མཁན་
ལས་བདེ་གཅིག་ལ་ཞབས་ལོ་ ༢༥ ཧལི་
པ་ོའཁོར་བའི་གཟངེས་བསདོ་ལེགས་སྐེས་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས་ཕུལ་ཡོད། ད་ེརསེ་དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་སྒགོས་སྦང་གནང་རསེ། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་
ནས་སི ་ཞུ ་བ་ལུགས་མཐུན་བགེས་ཡོལ་
དང་། བགསེ་ཡོལ་ས་ྔབསརུ་ཕབེས་མཁན་
ལ་རསེ་དན་ལེགས་གསོལ་ཕག་ཁརེ་དང་། 
ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པའོི ་སྐུ ་བརྙན་

བིན་རན་རེ་འབུལ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ་འད་ིལོ་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ནས་
གསོལ་རས་གནང་གུབ་མཚམས། དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་
གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པ་ནས་འཁབ་གཞས ༼ སྒ་ལ་
སནྙ་པའ་ིསུང་ ༽ ཞསེ་པ་གཟགིས་འབུལ་
ཞུས་བསནུ། གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོལེགས་
གུབ་རསེ། བཀའ་སིྤ་མཐུན་མོང་ནས་བདོ་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་གནས་སངས་དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་ནང་བསན་
སླབོ་གླིང་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་རྣམ་གཉསི་རྒྱལ་སིྤའ་ིབིས་པའ་ི
ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་མཇལ་འཕད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ན་ིའཛམ་
གླངི་ཁནོ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ཉནི་མོ་ཞིག་ལ་སུང་བརིྩ་ཞུ་སལོ་ཡོད་པ་
ལརྟ། འད་ིལོར་གངོ་ཚེས་ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མོང་མཁན་བིས་པའི་ཐོབ་
ཐང་རྩོད་ལེན་པ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་སྐུ་ཞབས་
ཀ་ེལ་ཤི་སཏྱཱར་ཐི་ Kailash Satyarthi 
མཆོག་གིས་བིས་པ་སུང་སྐོབ་ཐེབས་རྩ་
ཁང་ Kailash Satyarthi Children’s 

Foundation ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་ལརྟ།  
རྒྱ་གར་སིད་འཛིན་ཕ་ོབང་གི་རིག་གཞུང་
བས་ིགནས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་
ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིབིས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས།   ཞསེ་
ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་རྒྱ་གར་
གི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་ 
Pranab Mukherjee མཆོག་དང་། སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ནས་
འཕགས་བདོ་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་
མཛའ་བརྩ་ེཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་འཚམས་འད་ི

དང་སྦྲགས་མཇལ་འཕད་མཛད་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཐགོ་མར་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལ་ཤི་སཏྱཱར་ཐི་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུལྷན་ཚོགས་ད་ེ
ལྟ་བུ་ཐེངས་དང་པ་ོགོ་སིྒག་ཞུ་བཞིན་པའི་
སྐབས་དརེ་ན་ོབལེ་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་
མངོ་མཁན་གི་གགས་ཅན་དབུ་ཁིད་རྣམས་
དང་གཞན་ཡང་རིག་གནས་འད་མིན་ཐགོ་

གི་དབུ་ཁིད་སོགས་གདན་ཞུ་ཐུབ་པར་ཁོང་
ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས། ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ི
ཡུལ་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་
ཁར་ཇི་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་འཁརོ་ཆེན་

པ་ོའདའིི་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་། 
གོམས་སོལ་འད་མིན་ས་ཚོགས་འཆམ་
མཐུན་ངང་འཚོ་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིརྒྱ་གར་
གནའ་རབས་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་རིས་མེད་ཀི་ལྟ་
ཚྱུལ་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། 
ད་ེནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་སིད་
འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་པ་མ་

ཟད། ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལའང་གུས་
བཀུར་དང་བཅས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ་
དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ལ་ྟང་
ཚོར་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞིག་ང་ཚོ་མི་རང་གིས་བཟསོ་པའི་དཀའ་

ངལ་ཞིག་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་ཚོ་
མིས་བཟསོ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་སབས་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་ཡང་མིས་
བེད་དགོས་པ་ཆོས་ཉིད་རེད་ལ་བཟ་ོཐུབ་
པའ་ིནསུ་པའང་ང་ཚོར་ཡོད།  དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་སེལ་ཆེད་ང་ཚོའི་རྒྱྱུ ད་ལ་གཞན་གི་
བད་ེསྡུག་ལ་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པའི་བམས་
བརྩའེ་ིབསམ་བླ་ོདགསོ། བམས་བརྩའེ་ི
བསམ་བླ་ོད་ེཡང་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཞི་རྩའ་ིའག་ོ
བ་མིའ་ིཁིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་ལ་ྟབུ་ཡིན་
བསམས་པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་པ་བརྒྱྱུད་ཀུན་
སླངོ་ད་ེབསུྐན་ཐབས་བདེ་དགསོ། འཛམ་
གླིང་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་སྔནོ་ལ་
མི་སྒརེ་གི་བསམ་བླ་ོའཚེ་མེད་ཞི་བའི་བསམ་
བླ་ོཞིག་ཡོང་དགསོ། ཁངོ་ཁ་ོད་ེང་ཚོའ་ི
བསམ་བླའོི་ཆ་ཤས་ཡིན་ནའང་གལ་ཏ་ེང་
ཚོས་ཁོང་ཁའོི་ཕན་ཡོན་དང་ཉསེ་དམིགས་
ལ་དཔྱད་པ་བས་ན་ཕན་ལས་གནདོ་ཆེ་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་ཀི་རེད། 
ཁོང་ཁསོ་དསུ་རྟག་ཏུ་རང་གཞན་ཕུང་ལ་
སྦརོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ནས་ཕི་ཚེས་ 
༢༤ བར་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་
དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ ག་ོ
སིྒག་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་དང་། རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདརུ་དབུ་བཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་མ་
ཟད།  ད་ེརསེ་མོན་གྷརོ་སེམས་དང་སགོ་གི་བག་ོ
གླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་བེས་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་ལྡན་
འབས་སྤུངས་ཕག་བཏབ་ནས་ལོ་ ༦༠༠ འཁརོ་
བའི་རེས་དན་གི་མཛད་སྒརོ་བཅར་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།  
ཕི་ཚེས་ ༢༢ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་སུ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔར་སླབོ་
གཉརེ་མཐར་སོན་བྱུང་བའ་ིབཙྱུན་མ་ ༢༠ ལ་
དགེ་བཤེས་མའི་ཕག་འཁརེ་གསོལ་སྩལ་མཛད་
རྒྱྱུའ་ིམཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རསེ།   ད་ེ
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་སནོ་སུང་བརིྩའ་ི
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉནི་
གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་
ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་
སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ཚན་པའི་ཟུང་དུང་
སྐ་ུཞབས་ཨར་ཀ་ེམིཏྲ་ R.K. Mitra མཆོག་
དང་། དུང་ལས་ཨེ་སི་ཀ་ེཔ་རི་ད་ S.K Parida 
རྣམ་གཉིས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་བདོ་
མིར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ནས་རེ་འདནུ་ཞུས་པ་ལརྟ་སབྐས་དརེ་ཟུང་
དུང་མཆོག་གིས་བདོ་མིར་མུ་མཐུད་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་ཡང་
གནང་འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤2

བདོ་མི་ཞིག་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་
སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ

རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་བཀྲ་ཤིས་
རབ་བརྟན་ལགས་ཀི་སྐ་ུཕུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཙན་འཁརེ་བས་འདགུ
༄༅། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ ༡༢ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ ཡས་མས་
ཙམ་ཞིག་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་

ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་རྨ་ཆྱུ་རངོ་
ཐགོ་གི་སྔ་ོཚོད་གཙོང་སའི་ཁམོ་ར་ཞིག་ནས་
དགུང་ལོ་ ༣༣ སོན་པའ་ིབདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་
རབ་བརྟན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དག་
པའོི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་གནང་ཆེད་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་ནས་འདས་གངོས་སུ་
གྱུར་འདགུ ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་ས་ད་ེན་ིད་ེསྔནོ་དགུང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་

པའ་ིཚེ་རིང་སིྐད་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་སའི་ས་གནས་ད་ེརང་ད་ུཡིན་
འདགུ    བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་གི་ཕ་
དང་ཚེ་རིང་སིྐད་ཀི་ཨ་ཕ་ཁངོ་གཉསི་གཉནེ་
ཚན་ཡིན་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གིས་
༼༸གོང་ས་མཆོག་༸སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརྟན་
པར་ཤོག ཅསེ་དང་།    ༸གངོ་ས་མཆོག་
བདོ་དུ་ལོག་ཕབེས་བཅྱུག་དགོས་༽ཞེས་
འབདོ་ཚིག་བསྒགས་འདགུ ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་
ས་གནས་དའེི་བད་ེའཇགས་ཉནེ་རྟགོ་པས་
བཙན་འཁརེ་བས་ཡོད་འདགུ་པས་ནང་མི་
གཉནེ་ཚན་དག་གིས་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་ད་ུཁོང་
གི་སྐུ་ཕུང་ཚྱུར་སྤདོ་དགསོ་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་
ཀང་ཉན་འཇགོ་བས་མེད།    བཀྲ་ཤིས་
རབ་བརྟན་ལགས་ན་ིརྨ་ཆྱུ་རངོ་གི་ཁ་ོཁ་ོསདྨ་
མ་ཞང་གི་སེང་མོ་རིན་ཆེན་འབགོ་སྡ་ེཡི་ཏྲ་ེ
ལྦུ་གཤོལ་ར་ུསྐརོ་ནས་ཡིན་འདགུ    ཁངོ་
གི་ཕའི་མིང་བསན་བྷ་ེདང་ཨ་མ་འདས་པའོི་
མིང་ལ་སྒལོ་དཀར་ཡིན་འདགུ ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༨ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་ 
Nancy Pelosi མཆོག་གི་ལམ་སནོ་ལརྟ།  
ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་ཀི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ ཆོས་
དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་འབུམ་
རམས་པ་བསན་འཛིན་རྡ་ོརེ་ལགས་རྒྱལ་
སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ཚན་
པའ་ི U.S. Commission on International 

Religious Freedom འགན་འཛིན་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་ཐ་ོམ་སི་ཇ་ེ Chair Rev.

Thomas J. Reese མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།    ང་ཚོས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་དང་

ཕི་སདི་དུང་ཆེ། ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་བཅས་ལ།  དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་
ཁོན་ད་ུཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་མེད་
རྡགོ་རོལ་ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཛ་
དག་གི་གནས་སངས་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་
བ་བརྒྱྱུད།  ཨ་རི་གཞུང་གི་ཕི་འབལེ་སདི་
བྱུས་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་
ཀི་སིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་ཇི་འད་གནང་
མིན་དང་།  སདི་བྱུས་ད་ེདག་ལག་བསར་
ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་མིན་ཐད་ལམ་སནོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ར་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་
འདིར་ཁོང་ང་ཚོའི་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེནི་རིན་ཐང་
ཧ་ཅང་ཅན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ཅསེ་གསུངས། སིྤར་འབུམ་རམས་པ་

བསན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ན་ིཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡ་
མངའ་སྡའེ་ི California State University 

ཕུལ་ལར་ཊོན་མཐ་ོསླབོ་ Fullerton  ནང་
ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་གི་ཕག་ལས་
གནང་མུས་ཡིན་འདགུ

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིའ་ིསདི་
བླནོ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིའ་ིསདི་བླནོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇནོ་ཀི་མཆོག་གིས་རྩ་དགོངས་ཞུས་
པར་བརྟནེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་སྐ་ུཞབས་བྷལི་ཨིང་ལིཤ་ Bill 

English མཆོག་གིས་སདི་བླནོ་གི་ལས་
ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འཕནི་ཞིག་ཕུལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ངས་སྐ་ུཞབས་བྷལི་
ཨིང་ལིཤ་མཆོག་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིའི་སིད་བླནོ་
གསར་པར་འོས་འདམེས་བྱུང་བར་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སིྤར་
ནིའུ་ཛི་ལེན་ཌི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྱུང་
གས་ཤིག་ཡིན་ནའང་། གསོ་མོལ་དང་དང་
བདནེ་གི་ལངས་ཕོགས་རྒྱྱུ ན་སྐོང་གནང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ན་ིདཔརེ་ན། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ནང་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་ཐད་ཀར་སྐོན་
བརདོ་དང་སྦྲགས་གདངོ་ལེན་གནང་ཡོད།
ནིའུ་ཛི་ལེན་ཌི་ཡུལ་ད་ུདངེ་སྐབས་བདོ་མི་
ཉུང་ཤས་ལས་མེད་ཀང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ད་ེམུ་མཐུད་འཕལེ་
རྒྱས་འག་ོབཞིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་གཞི་ད་ེཡང་ཤུགས་

ཆེ་ར་ུའག་ོམུས་ཡིན། ཡུ ལ ་ ད ེར ་ ཕི ་ ལོ ་ 
༡༩༩༢ དང་། ༡༩༩༦། ༢༠༠༢ བཅས་སོ་
སོར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་ཐུབ་པར་
བརྟནེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་དའེི་སིད་
གཞུང་ལ་དསུ་རྟག་ཏུ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཆིབས་སྒྱུར་ད་ེདག་གི་རིང་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཞུང་འབལེ་དབུ་
ཁིད་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་མཛད་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསན་
ཡོད། ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི་དང་བདོ་མིའ་ིདབར་
ཐུན་མིན་གི་འབལེ་བ་ད་ེརྨང་གཞིར་བཟུང་
ནས་འབྱུང་འགྱུར་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་དང་
བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུའི་གཞི་རྩའི་ལ་ྟ
གུབ་རྒྱྱུན་སྐངོ་ཐགོ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སདི་བྱུས་གསོ་མོལ་བརྒྱྱུད་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་གནང་དགོས་
པའི་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ངས་རེ་བ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།

དག་ེའདནུ་པ་ཞིག་ལ་ལོ་དུག་གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ 

ཉིན་བདོ་ནས་གནས་ཚྱུལ་འབོར་གསལ་
ལ། འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉནི་
རྔ་བ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིརང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པ་

གྲྭ་བླ་ོབཟང་བསོད་ནམས་ལགས་ལ་ཁ་ོཆྱུ་
རངོ་ནས་ལོ་ ༦ གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་
ཐག་བཅད་ད་ེདངེ་སྐབས་མེན་ཡང་བཙོན་
ཁང་ད་ུཡོད་ཀང་། རསེ་སུ་བརྡ་ལན་བྱུང་
བ་ཙམ་ལས་དསུ་ཐགོ་ལ་གནས་ཚྱུལ་གཅིག་
ཀང་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད་པ་དང་། ལོ་སྔནོ་
མའ་ིཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་རྔ་བ་རངོ་
ཉནེ་རྟགོ་པས་རྔ་བ་རོང་མཁར་ནས་འཛིན་
བཟུང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད། འནོ་ཀང་
ད་ེནས་བཟུང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་
ཚྱུལ་གཅིག་ཀང་གོ་ཐསོ་བྱུང་མེད་པ་རེད། 

གནས་ཚྱུལ་ཡོང་ཁུངས་ནས་བརོད་ན་ད་
ལམ་ད་ུབདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ཡི་གེ་དང་
པར་སོགས་བསྐརུ་བ་དང་། ཁབ་བསྒགས་
བས་པའི་དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་
བས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
 ཁོང་ནི་རྔ་པ་རོང་རོང་མཁར་
སར་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་གཉསི་པའི་ཕ་སྐལ་
བཟང་དང་། མ་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་
བུ་ཡིན་ཞིང་། མིང་སངི་བཞིའ་ིཆེ་ཤོས་ཡིན་
པ་དང་། ཆྱུང་ཆྱུང་སབྐས་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟ་ི
དགནོ་པར་གྲྭ་པ་བས་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་རྩ་ཐང་ཞསེ་པའ་ི
པར་རིས་འགམེས་སནོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའ་ིག་ོ
སིྒག་འགོ་རྡ་ས་མེ་གྷན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་
བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུརྩ་ཐང་ཞེས་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་པར་རིས་འགམེས་
སནོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ད་ེ
ཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༡༥ 
ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་ཨོ་རྒྱན་ཕནི་ལས་རྡ་ོར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་།  ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། དལི་བསྒགས་དུང་
ཆེ་ཤར་གླིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་ལགས། 
ཕི་དིལ་བ ོད་ཀི ་འགེམས་སནོ་ཚན་པའི ་
འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་རྣམ་པ། ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ། ད་ེབཞིན་རང་རིགས་དང་ཕི་གླངི་གི་
སྐུ ་མགནོ་སོགས་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐོག་
མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་ཨོ་རྒྱན་ཕནི་ལས་རྡ་ོར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་སང་གསལ་ཞལ་ཕེ་དང་འབལེ་དསུ་
ཐུང་འགམེས་སནོ་དབུ་འབེད་གནང་གུབ་

མཚམས། ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ནས་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་ང་ོབ་ོདང་
དམིགས་ཡུལ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་བསནུ། རྩ་ཐང་

ཞསེ་པའ་ིདསུ་ཐུང་འགམེས་སནོ་བཀདོ་སིྒག་
གནང་མཁན་པར་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ནས་འགམེས་སནོ་གི་བརདོ་
གཞིའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེརསེ་ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
བསནུ། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་ཨོ་རྒྱན་ཕནི་ལས་རྡ་ོར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ནས་བཀའ་སླབོ་གནང་། ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་

འགམེས་སནོ་ཁང་གི་ད་ོདམ་པ་ལ་ྷམོ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་རེས་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་གུབ་
ཡོད་པ་བཅས།།

དཀནོ་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

༸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།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ 3

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

རྒྱལ་ཚོགས་དམིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་བདོ་ནང་ཕབེས་རྒྱྱུ ་ག་སིྒག་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་
ད་ེཙམ་མེད་རྐནེ་ད་ེམུར་ལུས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༥ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་སུད་སི་རྒྱལ་ས་ཇི་ན་ི
ཝར་ Geneva རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་རྡ་ོརེ་ལགས་དང་
ལས་རོགས་ཟླ་བ་ཚྱུལ་ཁིམས་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས། ཁུལ་དརེ་གནས་ཡོད་འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཐགོ་དམིགས་བསལ་
སྐུ་ཚབ་མཆོག་གི་ལས་རོགས་ལྕམ་སྐུ་ཅེན་
ཡིའུ་ལིམ་ Chian Yew Lim མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་གསེར་རྟ་བླ་
རུང་སྒར་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་

གི་གནས་སངས་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་གནང་འདགུ 
སིྤར་ད་ེཉནི་བཀའ་སིྤ་ཐུན་མོང་ནས་གསེར་
རྟ་བ་ླརུང་སརྒ་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་ཐགོ་
ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུགསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་
བ་དང་སྦྲགས།  གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་
དང་འབལེ་བའི ་དངོས་བྱུང་གླ ོག་བརྙན་
སརྐ་མ་ ༧ ཅན་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་བ་
ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད། སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐ་ུ
ཅནེ་ཡིའུ་ལིམ་མཆོག་གིས་གསེར་རྟ་བ་ླརུང་
སྒར་དང་འབལེ་བའི་བཀའ་སིྤ་ཐུན་མོང་
གིས་སྤལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་

དང་དསུ་ཐུང་གླགོ་བརྙན་བཅས་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི ་ ཆོས ་དད ་རང་དབང་ སུང ་
སྐོབ་ཀི་དམིགས་བསལ་སྐུ ་ཚབ་
མཆོག་ལ་འབུལ་རྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་
གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། ལམྕ་
སྐུ ་མཆོག་གིས་ལས་ཁུངས་སུ ་
གསེར་རྟ་བླ ་རུང ་སྒར ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གཏོར་བཤིག་
གཏངོ་བཞིན་པའི་ཁར་དགེ་བཙྱུན་
མང་པ་ོདགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་
གཏོང་བཞིན་པའི ་གནས་ཚྱུལ་
སྐརོ་གོ་རྟགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། 
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་

སྐབོ་ཀི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་བདོ་

ནང་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་ཆེད་ག་

སིྒག་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་
ད་ེཙམ་མ་བས་པར་ད་བར་ལུས་ཡོད་སྐརོ་
གསུང་སབྐས། དནོ་གཅདོ་ནས་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་བདོ་ནང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་
སུ ་མགོགས་མྱུར ་ཕ ེབས་ཐབས་གནང་
རོགས། ཞསེ་རེ་འདནུ་ཞུས་འདགུ  ལམྕ་སྐ་ུ
ཅནེ་ཡིའུ་ལིམ་མཆོག་གིས་གསེར་རྟ་བ་ླརུང་
སྒར་ནང་འཕད་བཞིན་པའི་ཛ་དག་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཤུགས་ཆེ་
ཞུས་འདགུ །

ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་
ཡུ་རོབ་ཏུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ལས་
ཁུངས་བཅས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ   སུྤལ་སྐ་ུ
བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་དངེ་སྐབས་ཡུ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་ནང་སུྤལ་སྐུ ་
བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
སྐ་ུགངོས་རྒྱྱུའི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོགང་ཡིན་ཐགོ་
རྒྱལ་སིྤའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྟགོ་ཞིབ་
ཚོགས་ཆྱུང་གིས་དང་བདནེ་གི་རྟགོ་ཞིབ་
གནང་དགསོ་པའ་ིཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཆེད་སྐརོ་བསྐདོ་གནང་བཞིན་པ་ལརྟ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉནི་ཕ་རན་

སི་སྐ་ུཚབ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་
འགོ   ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གི་དུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་།   འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རིག་འཛིན་
ཆོས་སྒནོ་ལགས།  ད་ེབཞིན་ཕི་དལི་འག་ོ

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཚན་པའི་ལས་
བདེ་བསན་འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས་དང་། 
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ ་ཚབ་
ལམྕ་སྐ་ུམི་ལ་ན་ིཡ་བྷ་ོལོན་ཌ་ེལེ་ Melanie 

Blondelle   ལགས་བཅས་དང་ལནྷ།    ཕ་
རན་སི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིལས་ཁུངས་སུ་
བཅར་ནས་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་

འདགུ སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་མེ་ཁལ་རེ་སོན་ Senator Michel 

Raison མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་ཨེན་
ད་ེརེ་ག་ྷཏ་ོལིན་  Senator Andre Gattolin 
མཆོག  ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་བརྷ་ན་ཌི་ཕརོ་
ནར་ Bernard Fournier མཆོག་གིས་
ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་
མ་ཟད།  ཞགོས་ཟས་ལནྷ་བཞསེ་གནང་
འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་ཞགོས་ཟས་སབྐས་
དརེ་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་དུང་ཡིག་སྐུ་ཞབས་ཐ་ེརི་
མུ་ནརི་ Thierry Munier ལགས་དང་། 
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིདུང་ཡིག་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེརེ་མི་
ཀ་ེལོ་ཧ་ཌི་ Jeremy Calohard ལགས་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ སབྐས་
དརེ་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མེ་
ཁལ་རེ་སོན་ Senator Michel Raison 

མཆོག་གིས།  ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་
གོང་འགོ་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་ལས་

འགུལ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན་པའི་
གནས་སངས་སྐརོ་དང་། ལགྷ་པར་ཁངོ་
གིས་གསོ་ཚོགས་ནང་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་
བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་ཁངོ་གི་གནད་
དནོ་སྐརོ་དམིགས་བསལ་གི་ད་ིབ་བཏནོ་པ་
བརྒྱྱུད་གསོ་ཚོགས་ནང་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བ་དན་གསོ་གནང་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་ཉ་ིམ་ལྷ་ོམོ་ལགས་ཀིས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུདགོས་གཞི་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་
གནས་སངས་འགོ་སྐུ་གངོས་པའི་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་
བྱུང་རིམ་ཁག་ཞིབ་ཕ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
མ་ཟད།  རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་མ་ཉསེ་
ཁ་གཡོག་འགོ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བདེ་
ཚྱུལ་དང་། ད་ེརསེ་དང་བདནེ་གི་ཁམིས་
བཤེར་གནང་རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་གང་ཡང་མེད་
པར་བཙོན་ཁང་ད་ུབཀག་ཉར་བེད་ཚྱུལ།  
མཐར་ཁོང་བཙོན་ད་ུསྐུ་གངོས་པའི་གནས་
སངས་སྐརོ་སོགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  ཁ་ོ
མོས་སེམས་ཚོར་དག་པསོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
སྐུ ་ག ོངས་རྐེན་ངོ་མ་གང་ཡིན་ཐོག་རྒྱལ་
སིྤའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་

རྟགོ་ཞིབ་གནང་ཐབས་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་པ་མ་ཟད། ཁ་ོམོ་རང་ཉདི་དང་ཨ་མ་
ལགས་བཅས་ཁིམ་ཚང་གི་ནང་མི་ཚང་མར་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་པའ་ིབརྒྱྱུད་རིམ་ད་ེ
དག་ཀང་ང་ོསྤདོ་གནང་།  ལོ་རྒྱྱུས་ད་ེདག་
གསན་རསེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་
སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཐབེས་པའི་རྣམ་པ་
མངནོ་གསལ་བྱུང་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམ་པས་སྐབས་དརེ་ཉ་ིམ་ལྷ་མོ་ལགས་
དང་ཁོང་གི་ནང་མི་བཅས་ལ་རོགས་ཕན་
ཇི་འད་གནང་དགོས་མིན་འད་ིརྩད་གནང་
འདགུ ད་ེཡང་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་རྒྱལ་ས་པ་ེ
རི་སི་ནང་འབྱུང་འགྱུར་བདནུ་ཕག་གཅིག་
བཞུགས་ནས་ཡུལ་དའེི་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་རྣམས་དང་ཕ་རན་སི་སདི་གཞུང་གི་ལས་
བདེ་ཁག་གཅིག  ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་
རིགས་བཅས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ

ཐ་ེཝན་ནང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༨ ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་
རང་སྐངོ་ཁུལ་ཟརེ་བའི་རྨ་ཆྱུ་རོང་ཐགོ་གི་
རྨ་ཆྱུ་ལམ་གི་སང་གཞུང་ད་ུབདོ་ནང་གི་ཕི་
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦།༡༥ ཡས་མས་ཙམ་ལ་རང་
ལོ་ ༣༡ སོན་པ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་བཀྲ་ཤིས་
རབ་བརྟན་ལགས་ཀིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གི་སདི་བྱུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ས་ེའདས་གངོས་
སུ་གྱུར་བར་བརྟནེ། ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
ཐ་ེཝན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ 
བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ལགས་དམ་པ་ད་ེཉདི་

ཀིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་འདས་
གསོན་ཡོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་ཐེ་པའེི་ནང་
ཚོགས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཉནི་ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་རིས་མེད་ཁག་གི་བ་ླསུྤལ་དགེ་འདནུ་
རྣམ་པ་དང་། ཐ་ེཝན་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མི་
བཅས་ཁོན་མི་གངས་ལྔ་བཅྱུ་ཙམ་མཉམ་
འཛོམས་ཀིས་ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་རིང་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཐ་ེ
ཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གི་
སིད་བྱུས་ལག་བསར་བདེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོ

བཞིན་ཡོད་སབས། བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་འགན་ཁུར་ཆེ་ཙམ་

འཁརེ་ནས་གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་
རྣམས་ཀི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཐབས་བདེ་

དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གུབ་རསེ་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༧ འཁརོ་
བའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་
ཡོད། སབྐས་དརེ་ཐ་ེཝན་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་ཐགོ་བདོ་
མི་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
འབྱུང་འགྱུར་ཡང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རྒྱྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།
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ཕི་ནང་ཡུལ་གུ་གང་སར་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་མཛད་སྒ་ོཐངེས་ ༢༧ སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༧ 
འཁོར་བའི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོརྒྱ་གར་ར་
ཇེ་སི་ཐན་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་ཇེ་པུར་ནང་
བདོ་མི་སུད་ཚོང་བའི་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གོ་

སིྒག་འགོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ 
སྐབས་དརེ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་
ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ ་
མགནོ་ད་ུཕབེས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་
བཤད་སྒོགས་སྦང་གནང་བ་དང་སྦྲགས།  
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་བ ོད་མི ་
ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་སྙིང་བཅངས་ཞུ་དགོས་
པ་མ་ཟད།   མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་བམས་པ་དང་། བརྩ་ེབ། འཚེ་བ་མེད་
པའི་བསླབ་བ་ད་ེདག་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས། ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་བཀའ་ཤག་
སབྐས་ ༡༥ འཆར་སང་དང་། ད་ལའྟ་ིབདོ་

ནང་གི་གནས་སངས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་
བདོ་ནང་བདོ་མི་ ༡༤༥ རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་
རྟ་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་འདགུ ད་ེརསེ་
རྒྱ་གར་གི་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་བསནུ་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་
གནང་ཡོད། 
 གཞན་ཡང་ད་ེཉནི་ཕ་རན་སིའི་
རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའ་ི Paris ནང་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་སབྐས་བདོ་མི་ ༣༠༠ 
ཙམ་མཉམ་བཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། ཞིང་
གཤེགས་དམ་པ་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་
མོ་ལགས་ཀང་ཕབེས་ཏ་ེཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་
ཕ་ོམོ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་

དསུ་རྟག་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་གནནོ་གི་སདི་
བྱུས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་བདེ་དགསོ་
སྐརོ་སོགས་གསུངས། སབྐས་དརེ་པ་ེརི་
སི་དནོ་གཅོད་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་

བཀའ ་ཤག ་ གི ་ག སུང ་
འཕིན་སྒོགས་སྦང་ཞུས་
འདགུ  ས་གནས་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ངག་དབང་བསན་པ་
ལགས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་རེས་རྒྱལ་གཅེས་
ཕ་ོམོ་འདས་གསོན་ཡོངས་
ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་སདླ་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་འདགུ  ད་ེ

ཉནི་གི་སྔ་ད་ོབདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཝི་ཏི་ནམ་
དང་ལ་འ་ོསི། ཀམེ་བྷ་ོཌི་ཡ། ཡུ་གུར་སོགས་
ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་སླད་གོམ་བགདོ་ལས་འགུལ་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ  སབྐས་
དརེ་ཉ་ིམ་ལྷ་མོ་ལགས་ནས་ཀང་བདོ་ནང་
གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་
སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་
བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགོས་གཞི་ཧ་
ཅང་ཆེ་བའི་གནས་སངས་འགོ་གླ་ོབུར་ད་ུསྐུ་
གངོས་པར་བརྟནེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིརང་དབང་ཅན་
གི་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ངེས་པར་ད་ུ

ཞིབ་རྩད་གནང་དགསོ་པ་སོགས་གསུངས། 
 ཕོགས ་མཚྱུ ངས ་རུ ་ སོག ་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱལ་ས་མོ་
སི་ཁའོ་ི Moscow ནང་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་དང་།  མོ་སི་ཀ་ོནང་པའ་ིན་
གཞནོ་ཚོགས་པ། Youth Association of 

Moscow Buddhists  ད་ེབཞིན་བདོ་སྐབོ་
ཚོགས་པ་ Save 

Tibet Foundation 

བཅས ་ ཐུ ན ་ མོ ང ་
ཐོ ག ་ ན ོ ་ བ ེལ ་ ཞི ་
བ དེ འི ་ ག ཟེ ང ས ་
རྟགས་འབུལ་བཞསེ་
ཀི་དསུ་དན་མཛད་
སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ སབྐས་
དརེ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

ལགྗས་རྩམོ་མཛད་པའ།ི བད་ེསིྐད་སུྐན་
པའ་ིཐབས་ལམ། The Art of Happiness 

ཞེས་པ་ནས་ལུང་འདནེ་ཞུས་ནས་རྩོད་
རྙ ོག་རྣམས་འཚེ་བ་མེད་པ་གོས་མོལ་གི་
ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། 
ཉ་ེལམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་
ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏོང་རྒྱྱུ འི ་སིད་
བྱུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་། 
ལྷག་པར་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གཏོར་
བཤིག་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་
སངས་གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་རིན་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་ནས་ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ 
༡༤༥ རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིགནས་
ཚྱུལ་རྣམས་དང་ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་བདོ་མི་
བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིསྐརོ་སོགས་གསུངས། 
 ད་ེབཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་
ས་ཀནེ་བྷ་ེརའ་ི Canberra ནང་ཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་
ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཉནི་མོ་
དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ 
༢༧ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་བཅས་དསུ་ཆེན་
གཉསི་འཛོམས་ཀི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཁངོ་རྣམས་ཀིས་
ཐོག་མར་རྒྱལ་སའི་དབུས་སུ་ཆགས་པའི་ 
Lake Burley Griffin ཞསེ་པའ་ིམཚོའ་ི
སངེ་གི་ལགྕས་ཟམ་སངེ།  ལག་ཏུ་བདོ་ནང་
སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་དགསོ་པ་
དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སིད་བྱུས་ལ་སྐོན་བརདོ་ཀི་འཕདེ་དར་
དང་སྦར་པང་སོགས་ཐགོས་ནས་རྒྱང་ཐག་
སིྤ་ལེ་ ༥ ཙམ་གམོ་བགདོ་གནང་འདགུ 
ཐངེས་འདརི་ཀནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་དང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ཀིས།   རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་གཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཐོག་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ད་ུགོ་རྟགོས་སྤལེ་བཞིན་པ་ད་ེ
ན།ི  འད་ིལོར་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀིས། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཆེད་
མི་རེ་ངོ་རེས་འགན་ཁུར་བླངས་དགོས། 

ཞེས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་
སོང་ལྟར་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ ད་ེཡང་ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་ནང་གི་

བདོ་མི་ཚོའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་སིྤ་དང་། 
ལྷག་པར་ཨོ ་སི ་ཊོ ་ལི ་ཡའི ་སིད་བླནོ ་སྐུ ་
ཞབས་ Malcom Turnbull མཆོག་དང་། 
ཨོ་སི ་ཊོ ་ལི ་ཡའི ་ཕི ་སིད་བླནོ ་ཆེན་ལྕམ་ 
Julie Bishop མཆོག་ལ་གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་
སྒར་ཛ་དག་སུང་སྐོབ་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིག་

གཅིག་ཕུལ་བ་མ་ཟད།  མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་བན་ཀི་
མུན་ Ban Ki-Moon མཆོག་དང་། རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་པི་རིན་
སི་ཛ་ཡིད་ Prince Zeid Ra’ad མཆོག་
བཅས་ལའང་ཞུ་ཡིག་རེ་ཕུལ་བ་བརྒྱྱུ ད། 
ཁོང་རྣམ་པས་གང་མྱུར་གསེར་རྟ་བླ་རུང་
སརྒ་ད་ུཕབེས་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
རྟགོ་ཞིབ་གནང་རོགས།   ཞསེ་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ ད་ེབཞིན་སང་ལོར་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༣༤ ཐགོ་བདོ་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཛ་དག་གནས་
སངས་སྐརོ་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་ཀི་གསུང་
བཤད་ནང་འཇགོ་རོགས། ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་

ཡང་ཞུས་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་ཁུལ་དརེ་
གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༧ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ི

ཐོག་མར་གསེར་རྟ་བླ་
རུང་སྒར་དང་ཉ་ེཆར་
རང ་ ལུས ་ མེར ་སེག ་
གནང་མཁན་བཀྲ་ཤིས་
རབ་བརྟན་ལགས་ཀི ་
ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ཚོགས་ཡོད། 

 གཞན་ཡང་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་
ན་ིཝར་སུད་སིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༧ 
འཁོར་བ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གི་ཉནི་མོ་ཐངེས་  ༦༨  སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
སྔ་ད་ོཇི་ནི་ཝར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་མཉམ་

འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་མདནུ་ཐང་ད་ུས་གནས་
བདོ་རིགས་མི་མང་  ༩༠༠  བརལ་བ་
འད་ུའཛོམས་ཐགོ་སུད་སི་དང། ལིཀ་ཏནེ་
སིཊཡན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་བསན་འཛིན་སྙིང་པ་ོལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་
གཏརོ་བཤིག་དང་གྲྭ་བཙྱུན་ཕིར་འབུད་
བཏང་བའི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་སོགས་
ང་ོསྤདོ་གནང་།    སབྐས་དརེ་ཡུན་
རིང་ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་དང་སུད་སིའི་ཆབ་སིད་པ་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་  Rene Longet  མཆོག་དང།   
སུད་སི་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་དང་ཇི་ནི་ཝ་མངའ་
སྡའེ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Robert Cramer 

མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང།  
ད་ེབཞིན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེ
ལགས་དང།   བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཟམ་
མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་
ཀིས་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་ཆིག་སིྒལ་དགསོ་གལ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསནུ་
མང་ཚོགས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
ཞུས་ཡོད།།

ཇ་ེཔུར།

པ་ེརི་སི།

ར་ུསོག

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ།

སུད་སི།
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དཔལ་སྤུངས་ཚེས་བཅྱུ་ཆེན་མོའ་ིམཆོད་སནོ་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧི་མྱཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་ནང་ཆགས་པའི་འཕགས་ཡུལ་གདན་
ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་དུ་མེ ་ཕ ོ་

སྤལེ་ལོའི་དཔལ་སྤུངས་ཚེས་བཅྱུ་ཆེན་མོའི་
མཆོད་སནོ་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་སོགས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆྱུ ་ ཚོད་ 
༡༠།༡༥ ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་དབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐོག་མར་མཁན་པོ་ཀརྨ་གགས་པ་
ལགས་ཀིས་མཛད་རིམ་ངོ་སྤོད་གནང་
རསེ། མཁན་པ་ོཔདྨ་ལགས་ཀིས་དཔལ་
སྤུངས་སྤལེ་ལོའི་ཚེས་བཅྱུ་དང་འབལེ་བའི་
གར་འཆམ་གི་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེནས་
བམས་མགོན་ཀྭན་ཏིང་ཏྱཱ འི་སི་ཏུ་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
བསནུ། དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བསེ་
ཀི་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་ད་ུ
ཕབེས་ཐུབ་པ་ནི་གཙོ་བ་ོབམས་མགོན་ཀྱཱན་
ཏྱཱ ིང་ཏྱཱ འི་སི་ཏུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་
བསྐདེ་སྨནོ་ལམ་དང་མཛད་པ་འཕནི་ལས། 
རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡ ་ེགཞུང་གི ་
མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐརོ། ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་། ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་ད་ེརིང་འདིར་
ལནྷ་འཛོམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེརིང་ང་
ཚོ་དཔལ་སྤུངས་ཚེས་བཅྱུའི་གར་འཆམ་གི་
ཚོགས་མགོན་ད་ུདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་
དརེ་འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། འད་ིལ་ྟབུའ་ིལས་དནོ་གལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་མཐུན་འགྱུར་
གནང་ཐུབ་པར་བསྔགས་བརདོ་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།  
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། དཔལ་རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཏྱཱའ་ིསི་ཏུ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
ཚེས་བཅྱུའི་གར་འཆམ་ཆེན་མོ་མཇལ་རྒྱྱུའི་
གོ་སྐབས་ཐབོ་པ་འདི་ཧ་ཙང་བསོད་ནམས་
ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པར་བརྟནེ། ཤེས་རབ་གླངི་གི་མཁན་བ་ླ
སུྤལ་དང་འབལེ་ཡོད་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་
ད་ུནང་ཆོས་དར་སྤལེ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཤིང་། 
ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་ནང་ཆོས་ནས་བཤད་
པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ད་ོསང་
ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད། དསུ་རྒྱྱུན་
ལངས་ཕོགས་དང་ལྟ་གུབ་ཐོག་ནས་ཆོས་
ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ཚན་རིག་པ་ཚོས་
ནང་ཆོས་དང་དའེི་ནང་ནས་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་ཐོག་ད་ོསང་དང་སླབོ་སྦོང་བེད་
སབྐས། ནང་ཆོས་ད་ེགཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། དངེ་སབྐས་
འཛམ་གླིང་ཤར་ནབུ་གང་སར་བདོ་བརྒྱྱུ ད་
ནང་བསན་དར་འཕལེ་བྱུང་བ་དང་ཆབས་
གཅིག་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ལའང་ཕན་ཐོགས་
རྒྱ་ཆེ་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་འབལེ་ཕི་
ཚེས་ ༨ ཉནི་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གི་དནོ་རྐེན་བྱུང་ཡོད་སབས་བདོ་ནང་ད་ུ
ཛ་དག་གནས་སངས་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
བསནུ། སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་པའ་ིསགོ་ཤིང་
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་ནས་ལོ་ ༡༧ མ་ཟནི་
ཙམ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ད་ུ
སླབེས་རསེ་བསེ་ཀི་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་
ཤེས་རབ་གླིང་དུ་སྡདོ ་རྒྱྱུ འི ་སྐད་ཆ་བྱུང་
ཡོད་ཀང་གུབ་འབས་སོན་མེད། ད་ལ་ྟལོ་
ང་ོ ༡༦ རསེ་གཞི་ནས་གདན་སར་བཅར་
ཐུབ་པ་དང་། བམས་མགནོ་རྡ་ོར་ེའཆང་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ལནྷ་ཚེས་བཅྱུའི་གར་
འཆམ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཐུབ་
པ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། བསལྐ་པ་བཟང་པ་ོའད་ི
ལྟ་བུ་བྱུང་བ་མི་མང་པ་ོཞིག་གི་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ལགྷ་

པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་དགོངས་ཚྱུལ་
ལམ་གཟིགས་ཚྱུལ་ཡག་ཏུ་ཕིན་ཏ་ེབམས་
མགོན་སི་ཏུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་ལ་ཕབེས་ཆོག་པའི་གནས་སངས་
བྱུང་ཡོད། ངསོ་རང་ཡང་ཤེས་རབ་གླངི་ལ་
བཅར་རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་བཟང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། 
ཉ་ེཆར་ཨ་རུ་ནྱཱ ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་ད་ུའག་ོ
རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་ཡོད། ནམ་རྒྱྱུན་བདནེ་
པའ་ིམཐའ་གསལ། ཞསེ་པའ་ིསདྐ་ཆ་ད་ེ
རིམ་པས་བདནེ་པའི་མཐའ་གསལ་ཏ་ེཡག་
པ་ོའབྱུང་བཞིན་འདགུ་བསམ་པ་དན་གི་
འདགུ ད་ེརིང་གི་ག་ོསབྐས་འད་ིདང་བསནུ་
བེས་ཀི་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་
གླིང་ད་ུབཤད་སུྒབ་ཀི་སྡ་ེཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་གཙོ་ཆེ་ཤོས་བམས་
མགོན་རྡ་ོར་ེའཆང་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་
དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འབད་པ་ད་ུམ་ཞིག་
མཛད་པའི་བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་
བ་ཞིག་ཡིན་དསུ། བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་བཀའ་ཚྱུལ་བཞིན་བསུྒབ་དགོས་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
གསུངས་ཡོད། ད་ེརསེ་མཁན་པ་ོའཇམ་
དབངས་བླ་ོགསོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ས་ེས་ྔདའོ་ིམཛད་སྒ་ོ
རེ་ཞིག་ལེགས་པར་མཇུག་བསིྒལ་ཡོད།།

སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ིནང་ཚོགས་མི་གསར་བསྡ་ུཞུ་རྒྱྱུའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ནས་ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ ༢༠༡༧ དང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ལོའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ི
ནང་ཚོགས་མི་གསར་བསྡུ་ཞུ་རྒྱྱུའི་དསུ་ཡུན་
ཡིན་སབས།  ལས་གཞི་འདའི་ིནང་མི་མང་
གང་མང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་སླད་འདི་གར་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་བའི་
གསལ་བསྒགས་ནང་འཁདོ་དནོ། འཕདོ་
བསནེ་གི་ཉནེ་ཁ་ནི་སུ ་ལའང་ཡོང་སིད། 
འཕདོ་བསནེ་ཉནེ་སུང་ཞེས་པ་ནི་འཕདོ་
བསནེ་གི་ཉནེ་ཁ་ད་ེའག་ོབ་མི་གཅིག་ཡིན་
ཕིན་ཆད་ཚང་མར་སིྤ་མཚྱུངས་འཕད་སིད་
པའི་ཉནེ་ཁ་ཡིན་པར་སོང་ཉནེ་ཁ་དསེ་རྐནེ་
པས་སིྤ་ཚོགས་དང་མི་སྒརེ་གི་དཔལ་འབརོ་
གནས་སངས་ལ་ད་ོཕགོ་ཉུང་འཕི་སླད་མ་
འངོས་སནྨ་བཅསོ་འག་ོགནོ་ལ་དམིགས་ནས་
དསུ་བཀག་ཟུར་བཅད་ནང་དགོས་དངུལ་
ཕན་བུ་རེ་ཟུར་ད་ུམ་འཇགོ་གི་ཚྱུལ་ད་ུའཇགོ་
པར་ག་ོདགསོ། ང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་རྒྱྱུན་ད་ུའཚོ་
བའ་ིནང༌། སནྨ་ཁང་ནང་སིྤར་བཏང་སནྨ་
བཅོས་དང་ཛ་དག་གཤག་བཅོས་བ་དགོས་
རིགས་ཀིས་སནྨ་ཁང་ནང་བསལྙ་དགསོ་བྱུང་
བའི་སབྐས་སནྨ་གནོ་ཆེད་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆེན་
པ་ོགཏངོ་དགསོ་ཀི་ཡོད། དངེ་དསུ་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་ཟང་ཟིང་ཆེ་བའི་ནང་སེམས་ངལ་

གི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང༌། རྒྱྱུན་ཆགས་
འཚོ་བའ་ིགནས་སངས་རྐནེ་པས་དཀའ་ངལ་
འཕད་པ། ད་ེབཞིན་ཁརོ་ཡུག་སགྦ་བཙོག་
རྐེན་པས་ལུས་མི་བད་ེབས་སྙིང་ནད་གཙོ་
བརོ་གྱུར་བའ།ི འབས་ནད་ Cancer དང༌། 
ཚབས་ཆེའི་ནད་རིགས་མང་པ་ོཞིག་གིས་
མནར་གི་ཡོད། ནད་རིགས་ད་ེདག་བཅསོ་
ཐབས་སུ་སྨན་བཅོས་བསནེ་གཏུགས་འགོ་
འཛུགས་ཞུས་པ་ཙམ་གི་སནྨ་ཡོན་འག་ོགནོ་
དངུལ་སྒརོ་འབུམ་ཕག་བརལ་འག་ོཡི་ཡོད། 
རྒྱ་གར་ནང༌། ང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་རྒྱྱུན་གཏན་
ནད་མནར་སབྐས་སནྨ་པ་དང༌། སནྨ་ཚོང་
ཁང༌། སནྨ་དཔྱད་ཁང་སོགས་ལ་ཐད་ཀར་
སྨན་བཅོས་སྐབས་འག་ོགནོ་ད་ེཙམ་མཐ་ོཔ་ོ
གནས་ཀི་མེད་ཀང༌། སནྨ་ཁང་ནང་སནྨ་
བཅསོ་ཆེད་བསལྙ་དགསོ་པའི་སབྐས་ལ་སནྨ་
གནོ་ཧ་ཅང་མཐ་ོབས་སྨན་གནོ་ཐགོ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པ་སིྤ་མཚྱུངས་ཡིན། དརེ་
བརྟནེ་འཕདོ་བསནེ་ཉནེ་སུང་ནང་ཞུགས་
པ་ཡིན་ན་ཛ་དག་དཔལ་འབརོ་ཉམས་རུད་
ལས་སྐབོ་ཐུབ། དཔརེ་ན། བསན་འཛིན་
ཞེས་པ་ཞིག་ནད་མནར་གིས་སྨན་ཁང་ད་ུ
བསལྙ་དགསོ་བྱུང་ཚེ་སནྨ་གནོ་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་ 
༥༠༠༠༠།༠༠ དགསོ་ན།
བསན་འཛིན་ལ་སནྨ་བཅསོ་འག་ོགནོ་ཐབས་

ཤེས་ཞུ་རྒྱྱུར་ཐབས་ལམ་གཉསི་ཡོད། 
 ༡༽ དང་པ།ོ རང་ཉདི་བསྡདོ་
སའི་སིྤ་ཚོགས་ནས་དགོས་དངུལ་ཕན་བུ་རེ་
བསྡ་ུཆ་ཞུས་ནས་བསན་འཛིན་གི་སནྨ་བཅསོ་
ཆེད་འག་ོགནོ་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱྱུ །
 ༢༽ གཉསི་པ། བསན་འཛིན་
སྨན་ཁང་ད་ུབསྙལ་བའི་སྨན་གནོ་ཚང་མ་
རང་ཉདི་ནས་གཏངོ་དགསོ། དསེ་བསན་
འཛིན་གི་དཔལ་འབརོ་གནས་སངས་ལ་ད་ོ
ཕགོས་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ནས་ད་ོབདག་བསན་
འཛིན་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སངས་སུ་ལྷུ ང་
སདི། གདམ་ཀ་དང་པ་ོད་ེའཕདོ་བསནེ་ཉནེ་
སུང་གི་འག་ོསངས་ད་ེརེད། མང་ཚོགས་མི་
རེ་ང་ོརེ་ནས་བསྡ་ུཆ་ཕན་བུ་རེ་བསྡསུ། མང་
ཚོགས་ཀི་མ་འཇོག་བསྡུ་དངུལ་དསེ་སྨན་
ཁང་ནང་བསལྙ་བའི་ཚོགས་མི་སུ་རུང་ཞིག་
གིས་སྨན་གནོ་ཆེད་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནས་
ཚོགས་ཞུགས་གནང་བའི་ཚོགས་མི་ཚང་
མ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་ཀིས་མ་འངོས་
པར་སུ ་ལའང་སྨན་གོན་གི ་དཀའ་ངལ་
འཕད་སདི་པར་དཀའ་སེལ་སདླ་ཐབས་ལམ་
བཟང་ཤོས་ད་ེཡིན།
བདོ་མིའི་སནྨ་བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་ཟརེ་
བ་གང་ཡིན་ནམ།
 ལས་གཞི་འད་ིན་ིརྒྱ་གར་གི་དབེ་

སྐལེ་ཁམིས་སིྒག་ Indian Societies Act 

1860 འགོ་དབེ་སྐལེ་བས་པའ་ིབདོ་མིའ་ི
དང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་ཚོགས་པའི་འགན་
ཁུར་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་རིམ་
པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་སྨན་བཅོས་
མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་བསུྐན་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་
ད་ེཡིན།
 ལས་གཞི་འདི་ནི་དགེ་རྩ་ལྡན་

ཡང་ཁེ་སང་མེད་པའི ་སིྤ ་ཚོགས་འཕདོ་
བསནེ་ཁོ་ནའི་ཆེད་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།   
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢།༤།༡ ནས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐོང་ལས་གཞི་ད་ེདབུ་
འཛུགས་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་ལོ་ལྔ་པ་ད་ེའགོ་
བཞིན་ཡོད།   སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལོ་
དུག་པའ་ིདསུ་ཡུན་ན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༠༤ ཚེས་ ༠༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༣ 
ཚེས་ ༣༡ བར་ཡིན།    དརེ་བརྟནེ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་

མིང་ཐ་ོདབེ་འགོད་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱྱུར་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུབསླབེས་པའི་སབྐས་འདིར་འཕདོ་
བསནེ་སྨན་ཁང་ངམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་སུ་དབེ་འགདོ་གནང་རོགས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་
གི་གནས་སངས་མདརོ་བསྡསུ།
༡༽ ཚོགས་ཞུགས་མི་གངས་ ༢༤༠༤༩

༢༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ 
༡༢ བར་མི་གངས་ ༩༩༦ ལ་སནྨ་བཅསོ་ཁ་ེ
   ཕན་རོགས་སྐརོ་ཐུབ་པ་བྱུང༌།
༣༽ སནྨ་གནོ་ཆེད་སོང་བསྡམོས་ཧནི་སྒརོ་  
   ༡༠༨༠༣༨༡༢
༤༽ སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་འད་ིན་ི  
རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི གཞིས་
ཆགས་ཡོངས་རགོས་ལ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤6

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མེ་སོར་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གི་དགའ་སནོ་
ཐངེས་ག་ོབདནུ་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀར་
ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི ་གངོ་ཁེར་མེ་སོར་ད་ུ
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་ནང་གི་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་རྙིང་ཤོས་གས་མེ་སོར་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ University 

of Mysore བཙྱུགས་ནས་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཐམ་
པ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་།  གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་བསླབ་པ་མཐར་
སོན་གི་དགའ་སནོ་ཐངེས་དགུ་བཅྱུ་ག་ོབདནུ་
གི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཇི་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་
གིས།   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ 

ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ Crawford Hall ཞསེ་
པའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐངས་ཏ་ེསླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་ལ་ཕག་
འཁརེ་གསོལ་སྩལ་དང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་

ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་གླུ་
དབངས་སུ་གརེ་རསེ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭས་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་

མཁས་དབང་གི་ཕག་འཁརེ་འབུལ་ལམ་མ་
ཞུ་གོང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་༸སྐུའི་
མཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གཙྱུག་ལག་སླབོ་

གྲྭའ་ིཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་སླབོ་དཔནོ་ཀ་ེཨེས་
རང་ག་ྷཔ་ Prof. K.S. Rangappa ལགས་
ཀིས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་བསནུ། གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གྲྭའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཝ་ཇུ་བའྷི་རུ་ད་
བའྷ་ིཝ་ལ་ Sri Vajubhai Rudabhai Vala 

མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཁས་
དབང་གི་ཕག་འཁརེ་ Honoris Causa 

དང་དན་རྟནེ་ཕག་ཚོད་བཅས་འབུལ་ལམ་
ཞུས། ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སླབོ་
མ་ཁག་གཅིག་ལ་ཕག་འཁརེ་གསོལ་རས་
སྩལ་ཏ་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  འཛམ་གླངི་
འདའིི་ནང་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
པ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་སེམས་ཚོར་
གང་གི་ཆ་ནས་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་པ་

ཆགས་ཡོད།  ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་པའ་ི
སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་སབས།   རང་ཉདི་
ཙམ་མིན་པར་གཞན་གི་བད་ེསྡུག་ལའང་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 
གཞན་དང་མཐུན་སིྒལ་ཐོག་ནས་བམས་
བརྩའེ་ིབསམ་བླ་ོསྐ་ེཐུབ། མཐུན་སིྒལ་ཡོང་
བར་ཡིད་ཆེས་དགསོ། ཡིད་ཆེས་ན་ིའག་ོ
བ་མིའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ཐགོ་ནས་ཡོང་
དགསོ། ངསོ་ཀི་ད་ེལ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་
འབལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ། ཅསེ་བརདོ་བཞིན་
ཡོད། སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེན་ིསྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་
ནས་སུྒབ་ཐབས་མེད། སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
ནི་བསམ་བླརོ་སྦོང་བརྡར་སྤད་ནས་ཡོང་
དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 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་ོ ༢༧ 
འཁོར་བའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོ
གུབ་མཚམས། བཀའ་སིྤ་མཐུན་མོང་ནས་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སིྤ་དང་
ལྷག་པར་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ནང་བསན་སླབོ་
གླངི་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པར་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེ
རིང་ང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་དགོས་དནོ་ནི་བ་ླ
རངུ་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་སརྒ། ད་ེབཞིན་ཉ་ེ
ཆར་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ལགས་ཀིས་རང་
ལུས་མེར་སེག་བཏང་བར་བརྟནེ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐའེི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཆེད་འདརི་འཛོམས་པ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་

བོལ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་ཚོའི་མགིན་ཚབ་པ་བེད་དགོས་
པའ་ིའགན་འཁ་ིཡོད་པར་བརྟནེ། བཀའ་
སིྤ ་ཐོན་མོང་གིས་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་གཏན་
འཁལེ་བ་རེད། རིག་གནས་གསར་བར་ེ
སབྐས་དགནོ་པ་གཏརོ་བཤིག་དང་གྲྭ་བཙྱུན་
ཕིར་འབུད་གཏངོ་རྒྱྱུ ། བཙོན་འཇུག་དང་
ཉསེ་རྡངུ་བཏང་བ་སོགས་བྱུང་བ་རེད། ཉ་ེ
ཆར་ཐནོ་པའི་བརྙན་འཕིན་ནང་བཙྱུན་མ་
ཁག་གཅིག་ལ་དམག་ཆས་གཡོགས་ཏ་ེགུང་
ཁན་ཏང་ལ་བསདོ་གླུ་བཏང་བཅྱུག་པ་དང་། 
ད་ེབཞིན་བཙྱུན་མ་ཁག་གཅིག་ལ་སྡིངས་
ཆའི་ཐགོ་གཞས་ས་འཁབ་སནོ་བདེ་བཅྱུག་
འདགུ སབྐས་དརེ་ལདྟ་མོ་ལ་ྟམཁན་མི་སྐ་
ད་ེདག་ཕལ་ཆེར་གུང་ཁན་ཏང་གི་ཏང་མི་ཚོ་
རེད། འད་ིལ་ྟབུ་བདེ་བཅྱུག་པ་དསེ་བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་། གཏམ་བརདོ་

རང་དབང་མེད་པ། ཆོས་དད་རང་དབང་
མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེས་ྔརིག་
གནས་གསར་བརེ་སྐབས་ཀི་བེད་སངས་
བདེ་ལུགས་ད་ེབསྐར་གསོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པའ་ིརྣམ་པ་མངནོ་ཐུབ། དརེ་བརྟནེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་དརེ་སེམས་
འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། རིག་གནས་
གསར་བརེ་ལྟ་བུའི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་
བས་པ་དརེ་ཐ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརོལ་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ག་ོཐསོ་ལ་བ་ླརངུ་སརྒ་དང་ཡ་
ཆེན་སྒར་ནང་རྒྱ་རིགས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ རྒྱ་རིགས་
ད་ེདག་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལའང་ད་ོ
ཕགོ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སབས། རྒྱ་ནག་ནང་
དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའི་
རྒྱ་རིགས་ཡོངས་ནས་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེའགིག་གི་མེད་པ་དང་། 
ཡ་ཆེན་སྒར་ནས་བཙྱུན་མའི་ཞལ་གངས་

ཉུང་འཕ་ིབདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའགགི་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་
ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀིས་འབདོ་སྒ་གཅིག་
གགས་ཐགོ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་ཆོས་
དད་རང་དབང་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་དགསོ། ད་ེབཞིན་ཉ་ེཆར་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་གསར་
པ་རྒྱ་ནག་ནང་ཕབེས་སྐབས་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེ
ཅིང་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་

བའི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་
དཀནོ་པ་ོརེད། ཁངོ་ལ་བསགྔས་བརདོ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་ཁངོ་ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེའི་འགན་དབང་ཆ་

ཚང་བཞེས་གུབ་རསེ་བདོ་དནོ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ་ོརིྩས་ཏ་ེབདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་
གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

རིག་གནས་གསར་བར་ེལ་ྟབུའ་ིསདི་བྱུས་ལག་བསར་བས་པ་དརེ་ཐ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་ཡོད།

ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་ཀི་མཛད་སྒའོ་ིཉནི་ལེགས་སྐསེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 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་ོ ༢༧  
འཁརོ་བའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་བདེ་འདམེས་

ལནྷ་ནས་སི་ཞུ་བ་ལུགས་མཐུན་བགསེ་ཡོལ་
དང་། བགསེ་ཡོལ་ས་ྔབསརུ་ཕབེས་མཁན་
ལ་རསེ་དན་ལེགས་གསོལ་ཕག་འཁརེ་དང་། 
ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པའོི་སྐུ ་བརྙན་
བིན་རན་རེ་འབུལ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ། འད་ི
ལོར་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་ལ་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཁོང་གི་ཨ་
མ་ལགས་ཀིས་བངླས་ཡོད།
 ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་
འབལེ་བའ་ིལས་བདེ་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁརོ་
མཁན་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་སྦརོ་ལས་བདེ་
དབངས་འཛོམས་ལགས་ལ་ལེགས་གསོལ་
ཕག་འཁརེ་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཁོང་གཉིས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་
སྙངི་བསྡསུ་ན།ི ༡༽འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ 
ལོར་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ནས་གཞི་རིམ་
སླབོ་ཐནོ་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སནྨ་པའི་སླབོ་ཁངོས་སུ་
འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་ལརྟ། པ་ོལེན་ཌི་ཡི་
རྒྱལ་ས་ཝར་སོར་ད་ུདམིགས་བསལ་སནྨ་གི་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སནྨ་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་དང༌། ཟབ་

སྦངོ༌། ཉམས་གསོག་བཅས་མཐར་ཕིན་
གནང་ཡོད། ད་ེནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་
གོང་གསལ་མཐོ་སླབོ་ནས་ཆེ་བསདོ་སྨན་
པའི་ལག་འཁརེ་ཐབོ་རསེ་རྒྱ་གར་ད་ུཕིར་
ཕབེས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༨ 
བར་འཕདོ་བསནེ་ཁབ་ཁོངས་ཨོ་རི་ས་ཕུན་
ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་སྨན་བླ་སྨན་
ཁང་གི་སནྨ་པ་དང༌།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ 
༢༠༠༩ བར་རྡརོ་གླངི་སྐབས་བཅལོ་བདོ་
མིའ་ིརང་སྐབོ་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་
སནྨ་པ་གཅིག་ལྕགོས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ བར་སྦལེ་
ཀོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པའི་ལས་
འགན་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་
ཤག་སབྐས་ ༡༤ འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་བཀའ་བླནོ་གི་འགན་ཁུར་ཞུས་ཡོད།

༢༽ སནྨ་སྦརོ་ལས་བདེ་དབངས་འཛོམས་ 
ལགས་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡ ཉནི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལས་བདེ་ང་ོམར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཐགོ་མར་དབུས་སནྨ་
རིྩས་ཁང་གི་ནད་གསོ་ཁང་ད་ུནད་གཡོག་མ་
བན་གི་ལས་ཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡ ནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་མགནོ་
ཁང་བདག་གཉརེ་བ་དང་། སནྨ་སྦརོ་ཁང་། 
གངས་སིྐད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་
གར་དགསོ་ཀི་ལས་བཀདོ་གནང་། ད་ལ་ྟ
སྨན་སྦརོ་ཁང་ད་ུསྨན་འཐུམ་འཕུལ་འཁོར་
གཏངོ་མིའི་ལས་ཀ་བདེ་མུས་བཅས་མི་ལོ་
ཧལི་པ་ོ ༢༥ རིང་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབས་ཡོད། །
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