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༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ད་ུམཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག		ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢		
ནས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཆིབས་
སུྒར་གིས་ཕི་ཚེས་	༣	ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལི་དང་ལྷ་ོཕགོས་ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤིའི་མངའ་
སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་བ་ིཇ་ཱཡ་ཝ་ཌ།	 	 Vijayawa-

da	 	 ཧ་ེདར་བ་ྷཏ།ི	 	 Hyderabad	 	 ད་ེ
བཞིན་ནང་པའ་ིགནས་ས་ཨ་མཱ་ཝ་ཏ་ི	 Am-

ravati	 བཅས་སུ་ཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་གནང་མཛད་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	
ད་ེཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༩	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིའི ་ནང་གི་མཛད་འཕིན་
ཁག་ལེགས་པར་གུབ་རེས་
རྒྱ་གར་ལྷ ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་
གངོ་ཁརེ་བ་ིཇཱ་ཡ་ཝ་ཌ་དང་

ཨ་མཱ་ཝ་ཏི་བཅས་སུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་
གནང་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 	 	 ཆིབས་
སུྒར་ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤི་མངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ		 ཕོ ག ས ་ མ ཚུ ང ས ་
༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༡	དང་	
༡༢	 བཅས་སུ་གངོ་ཁརེ་ཧ་ེདར་བ་ྷཏ་ིནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐརོ་སུང་

ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་		National Po-

lice Academy	 ད་ུབཀའ་སླབོ་སྩལ་གནང་
མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	
	 ད་ེཡང་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ད་ུམཛད་
འཕནི་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གངོ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་ནང་གི་མཛད་
འཆར་ཁག་གཅིག་བསྐངས་གཏན་འཁེལ་
ཡོད་པ་ན།ི	 	 ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༣	 དང་	
༤	 	 བཅས་སུ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིབདཱི་ལོཀ་ Vidyaloke 	 ཞསེ་རྒྱ་
གར་ན་གཞནོ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཇི་
ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་གིས་ཏལ་ཀ་ཏ་ོ
ར།	 	 Talkatora	 ཞསེ་པའ་ིརྩདེ་ཐང་ཆེན་
མོར།	 	 རྒྱ་གར་གི་ན་གཞནོ་དད་ལནྡ་པ་
ཚོར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་
མཛད་པའི་བཤེས་སིྤངས་བཀའ་ཆོས་མཛད་
རུྒྱ་དང་།			ད་ེཞིན་ཕི་ཚེས་	༥	ཉནི་དངེ་

རྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་ནང་གནའ་བའོི་རྒྱ་གར་
སལོ་རུྒྱན་གི་ལེགས་བཤད་སརླ་གསོ།	 ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་
ཁུལ་དའེི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བས་ིགནས་ཁང་
ད།ུ		བད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་བ་ན་ིསྙངི་ར་ེདང་བཟང་
སྤདོ།	 	 ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་
སླབོ་བསྩལ་གནང་མཛད་རུྒྱ།	 	 	 ད་ེབཞིན་
ཕི་ཚེས་༨	 ཉནི་ཁུལ་དརེ་བརནེ་གཞི་བས་
པའ་ིསེན་མེ་རི་	 St Merry	 གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ཁུལ་
དརེ་བརནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 Vivekananda 

International Foundation	 བཅས་ཁག་
སོ་སོར་ཆིབ་སུྒར་གིས་མཛད་འཆར་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་རསེ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༣	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་གནང་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

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

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༢	ཚེས་	༢	ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་རྡ་ས་ག་ྷགལྷ་གནམ་
ཐང་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཕབེས་
འབརོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ལྡ་ིལིར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
ཁག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༤	
ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཡོར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཕི་ཚེས་	༦	ནས་༩	བར་སྐ་ུསྒརེ་གུང་གསེང་དང་།
ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ནས་	 ༡༤	 བར་ཊོཀ་ཡོར་རང་
རིགས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་
སོགས་གཞུང་དནོ་ལས་དནོ་ཁག་གུབ་རསེ།	 ཕི་
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ཁུལ་ད་ེནས་གངོ་ཁརེ་ཨོ་ས་ཀར་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ད་ལའྟི་བདོ་ཀི་གནས་སངས་དང་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་སྐརོ་མང་ཚོགས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 	 	 ཕི་ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་ཏ་མ་ག་ྷལ་ྦམཐ་ོསླབོ་	 Tamagawa 
University	 ཏུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་གསུང་བཤད་
དང་ཚོགས་འད་ུགུབ་རེས་ཕེད་ཡོལ་ཏ་མ་གྷ་ལྦ་
མཐོ་སླབོ་ནས་ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་སར་སླར་ཊོཀ་ཡོར་
ཕབེས་ནས་ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	༢།༣༠	ཐགོ་ཁུལ་ད་ེནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་འབརོ་གིས་ཕི་
ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ལྡ་ིལིར་གཞུང་འབལེ་ལས་དནོ་
རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༢༠	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ
	 ད་ཐེངས་སིད་སྐོང་མཆོག་ཉི་ཧངོ་
ད་ུད་ུགཞུང་འབལེ་ཕབེས་ཐངེས་གསུམ་པ་ཆགས་
ཡོད།	ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	དང་ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	ལོར་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	ནས་	
༡༣	 བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་རྒྱ་གར་ཡུ་པི་མངའ་སྡའེི ་ག ོང་
ཁརེ་གྷ་ོརག་སྤུར་	 Gorakhpur	 དང་མ་ཧཱ་
རཱཤཀྲ་མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་ནག་སྤུར་	 Nag-
pur	བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་
གཏན་འཁལེ་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	
ཉིན་སྐུ་ཞབས་རེག་སེ་ཊི་ལར་སན་མཆོག་		
Rex Tillerson	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་
གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་གཏན་འབབེས་བུང་
འདགུ་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཨ་རིའ་ིགསོ་

ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་
པའི་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་
གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འབུང་འགུར་སིད་བུས་
ལངས་ཕགོས་ཇི་འད་ཞིག་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་
མིན་ཐད་ཀི་ད་ིབར་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་མཆོག་
གིས་བཟང་ཕོགས་ཀི་བརྡ་ལན་ཁ་གསལ་
ཞིག་གནང་འདགུ	 རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ཐད་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་
སབྐས།		འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སིྤ་དང་ལགྷ་
པར་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་གནས་སངས་ཆ་
རྐེན་ད་ུབཞག་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་

ནག་དང་འབལེ་བ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཡེ་ཤུ་དང་བདོ་མི་ནང་པ།	ཁ་
ཆེ་ཡུ་གུར་བ།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་འཁརོ་སྒམོ་
སུྒབ་བཅས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་གལ་
ཆེར་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།			ལོ་ལརྟ་
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་སྐརོ་གི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོད་ེས་ྔལརྟ་མུ་
མཐུད་འདནོ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་
སྦྲགས།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐ་ོའདནོ་སྐབས་ཆོས་དད་
རང་དབང་གི་གནས་སངས་ཐོག་ཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་སེམས་འཚབ་
བེད་དགོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་
ཐོ་གཞུང་ཡོད་པ་དའེི་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་ཚུད་
པ་ད་ེད་བར་མུ་མཐུད་ནས་ཐོ་གཞུང་དའེི་
ནང་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེདན་གསོ་གནང་འདགུ	
བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་ཨ་རིའི་
གཞུང་གི་ལངས་ཕགོས་ཇི་འད་ཡིན་མིན་གི་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།					སིྤར་
བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཆ་ཤེས་ཡིན་པ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་
ཁས་ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 	 	 པ་ེ
ཅིང་སདི་གཞུང་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་
གི་སྐ་ུཚབ།	 ཡང་ན་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་

མཆོག་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་མུ་མཐུད་ཡོང་
ཐབས་སདླ་ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		
ཞསེ་གསུང་པ་མ་ཟད།	 པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་
གིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་
གནས་པའི་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	སདྐ་ཡིག	བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གུས་བཀུར།		ད་ེབཞིན་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཡོང་བར་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཡང་
བཏནོ་གནང་འདགུ	 ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུ་མིན་ཐད་ཀི་ད་ིབར་དུང་ཆེ་
མཆོག་ནས་ཐ་ེཚོམ་མེད་པར་མཇལ་འཕད་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་ལན་འདབེས་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུ
གསར་འགདོ་པ་དང་ཉམ་ཞིབ་པ།	 གཞུང་
འབལེ་མི་སྣ་སོགས་ལ་མཐངོ་མཆན་མ་སྤད་
པ་དང་།	 	 བདོ་ནང་རང་དབང་ཐགོ་ཕིན་
ནས་གནས་ཚུལ་དལི་བསྒགས་བ་རུྒྱར་དམ་
བསྒགས་བཀག་འགོག་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེནི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 ཨར་
རྒྱ་གཉསི་འབལེ་ལམ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་དང་གསར་
འགདོ་པ་སོགས་བདོ་ནང་ད་ུབསྐདོ་རུྒྱར་དམ་
བསྒགས་བེད་པ་ལྟར་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་
ཀང་ཨ་རིའི་ནང་ལས་དནོ་གཉརེ་བཞིན་

པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་ལས་ཁང་
གི་འག་ོགཙོ་དང་།	 ལས་བདེ།	 	 ཡང་
ན་ཨ་རིའི་མི་སེར་བདོ་ནང་བསྐོད་རུྒྱར་
མཐོང་མཆན་མ་སྤད་པར་དམ་བསྒགས་
བཀག་འགོག་བདེ་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་ཨ་རིར་ཡོང་
རུྒྱར་དམ་བསྒགས་བ་རུྒྱའི་སིད་བུས་ཐོག་
དགོངས་བཞེས་གནང་རུྒྱའི ་རྣམ་འགུར་
བསན།	 ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་རེག་སེ་ཊི་ལར་
སན་མཆོག་ན་ིཨེག་སོན་མི་བྷལི་	 Exxon 

Mobil	 ཚོང་ལས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་
སྐངོ་འགན་འཛིན་ཡིན་ཞིང་།	 	 	 ཨ་རིའ་ི
སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོལན་ཊམ་	 Trump	
མཆོག་གིས་ཁོང་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་གསར་
པར་མིང་འདམེས་གནང་རསེ་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་
པའི་ནང་འསོ་ཤོག་འཕནེ་སྐབས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་འསོ་གངས་	༡༡	དང་།	དགག་
པ་གནང་མཁན་འསོ་གངས་	༡༠	བུང་།	ད་ེ
རསེ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་ནང་ཁངོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་འསོ་གངས་	༥༦	དང་།	དགག་
གངས་	 ༤༣	 བར་གནས་	 ༡	 བཅས་བུང་
ནས་ཁངོ་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་གསར་པར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་བཅས་སུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ	༢	ཚེས་	༢	རེས་
གཟའ་ཕུར་པའོ་ིཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༣༠	 ཙམ་
ལ་༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་དང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་
ད་ུམཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་ཆེད་བཞུགས་སྒར་
ཕ་ོབང་ནས་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་
ད་ུཆིབས་སུྒར་སྐོང་གནང་མཛད་སྐབས་ཕབེས་
ལམ་ད་ུབདོ་མི་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་དད་ལྡན་སེར་
སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་དང་བདུག་སྤསོ ་སོགས་ཐོགས་ཏེ་
ཕབེས་སྐལེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ས་ིཞུ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

	 ༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་
ཞབས་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་གོ་སིྒག་
འགོ་བཞུགས་སྒར་ཉ་ེའཁིས་སུ་ཆགས་པའི་
དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་

ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་
ལས་བེད་གསར་འདམེས་བུང་བ་རྣམས་
ལ་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
	 དེ་ཡང་གོང ་ ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་

ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་གི་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་དང་
འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕགོས་ཤོ་
ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་དང་།	
ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་ཚོགས་མི་དངསོ་
གུབ་དབང་འདསུ་ལགས་དང་སྐལ་བཟང་
གཡུ་སྒནོ་ལགས།	 	 ད་ེབཞིན་ལས་བདེ་
འདམེས་ལྷན་གི་དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཚེ་
རིང་ལགས་བཅས་དང་།	 	 ཟབ་སྦངོ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སི་ཞུའི་ལས་
བེད་པ་དང་གཞན་ཡང་གསར་འགོད་པ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གིས་ཟབ་སྦོང་དབུ་འབེད་ཀི་སྣང་
གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་རསེ་གསོལ་ཇ་འབས་
སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།

	 དེ་ནས་འདེམས་ལྷན་དུང་ཆེ ་
འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་
སྐབས་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་པ་ན་ག་སངས་
རྒྱས་བསན་དར་ལགས་དང་།	 ཨིན་ཡིག་
སླབོ་ཁདི་པ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་ལགས་
བཅས་ངོ་སྤོད་གནང་རེས་འདམེས་ལྷན་
ཚོགས་མི་དངསོ་གུབ་དབང་འདསུ་ལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བསནུ་འདམེས་
ལནྷ་ཚོགས་མི་སལྐ་བཟང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་
ཀིས་ཟབ་སྦོང་བ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་།			ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
ནས་ཟབ་སྦངོ་གི་དགསོ་དམིགས་དང་འབལེ་
བའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རེས་དུང་
གཞོན་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་རསེ་དབུ་འབདེ་

ཀི་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་ཡོད།
	 ཐེངས་འདིའི ་ཟབ ་སྦོང ་ནང་
ལས་བེད་གསར་འདམེས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་གངས་	 ༣༢	 ཡོད་ཁངོས་
ནས་ལས་བདེ་གངས་	 ༡༩	 ད་ལ་ྟབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ཕག་
ལས་གནང་མུས་ཡིན་ཞིང་གཞན་རྣམས་ད་
ལ་ྟལས་འགན་བཀདོ་སིྒག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
དང་།	 	 	 ད་ཐངེས་ཟབ་སྦངོ་ཆེད་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་
རོགས་སྐབོ་ཚོགས་པ་	 USAID	 ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁུངས་དང་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལས་
བདེ་འདམེས་ལྷན་གི་གོ་སིྒག་འགོ་བཞུགས་
སྒར་གི་ཉ་ེའཁིས་སུ་ཆགས་པའི་དབུས་སྣ་ེ
ལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
སི་ཞུའི་ལས་བདེ་གསར་པ་ཁག་གཅིག་ལ་
ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བདེ་
འདམེས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་ཤོ་
ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་
ཐགོ་མར་ཁངོ་ནས་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ་ཚང་མར་འཚམས་

འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་གསུང་དནོ།
	 ད ་ལྟ ་སྐབས ་ སུ ་བབ ་པ ་ངས ་
འགེལ ་བརོད ་ ཞུ ་ དགོས ་ རུྒྱ ་ ནི ་ དགོས ་
དམིགས་རེད།	 རྩ་བའ་ིའདམེས་བསྐ་ོལནྷ་
ཁང་གི་ངོས་ནས་ཟབ་སྦོང་གནང་རུྒྱ་དང་
ལས་བེད་ཚོར་ཟབ་སྦོང་གནང་རུྒྱའི་ལས་
འགན་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
དཔལ་འབརོ་གི་གནས་བབ་འད་ིའཛིན་སྐངོ་
བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་དགསོ་
ཀི་ཡོད།	ད་ེགཞིར་བཟུང་གིས་འདམེས་བསྐ་ོ
ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་ཀང་ལས་བེད་ཡིན་
བཞིན་པ་ཁག་གཅིག་དང་།	 གཞན་ཡང་

ལས་བེད་གསར་པ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
མཁན་བཅས་ལ་ཟབ་སྦོང་གོ་སིྒག་གནང་
དགོས་པའི་རིགས་བཅས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་
ཡོད།	 	 བར་ལམ་ནས་འགུར་བ་ཞིག་ཕིན་
ཏ་ེད་ལ་ྟགནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་
ཅསེ་བརདོ་ན།	 	 	 ལས་བདེ་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་གི་ཆེད་ད་ུཟབ་སྦངོ་།	 ཞསེ་སྡ་ེཚན་
གཅིག་གསར་ད་ུབཟསོ་པ་རེད།	 	 ད་ེས་ྔ
འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་དགོངས་
ལརྟ་ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
ལས་བདེ་ཀི་དམིགས་སྒའོི་ཆེད་ཟླ་དུག་དང་
ཟླ་བཞིའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་གནང་བ་རེད།	 ད་ེ
གཙོ་བ་ོལས་བདེ་དམིགས་སྒའོ་ིཆེད་ད་ུརེད།
	 ལས་བདེ་དམིགས་སྒའོི་ཆེད་ཟླ་
བ་དུག་ཙམ་འག་ོསོང་བཏང་རེས་མཐར་
གསར་བུ་བ་རྣམས་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ནང་
འཛུལ་རུྒྱགས་གཏངོ་སྐབས་ལས་བེད་ས་
མིག་སངོ་པ་རྣམས་འགེངས་ཐུབ་པ་ཞིག་
དགསོ་ཀི་ཡོད་ཀང་།	 ཡིག་རུྒྱགས་མ་
འཕདོ་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ས་མིག་ད་
དངུ་འགེངས་མ་ཐུབ་པར་ལུས་བཞིན་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་ཟབ་སྦོང་གནང་བ་དསེ་ཕན་
ཐགོས་བུང་ཡོད་དམ་མེད།	 རྩ་བའ་ིསྒརེ་

སོ་སོར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་
ཀང་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་དགོས་མཁོ་
ཆ་ཚང་བསུྒབ་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།			
གནས་སངས་དའེི་རྐེན་གང་ཡིན་མིན་ཐད་
ད་ོདག་སོ་སོས་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།
	 དེ་འདའི ་རུྒྱ ་མཚན་ལ་བརནེ་
ནས་ཟླ་བ་དུག་ཟབ་སྦངོ་ཟིན་རསེ་སརླ་ཡང་
ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་རིང་ཟབ་སྦོང་སྤད་ནས་
ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་ང་ཚོར་ས་
མིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་དགང་ཐུབ་པའི་འབད་
བརྩོན་ཞུས་ནའང་ད་ེད་ེབཞིན་གི་ཏག་ཏག་
ཅིག་ཡོང་ཐུབ་མེད།	 འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐད་སིྒག་གཞི་ཡོད་
རེད།	 སིྤར་བཏང་ཁདེ་རང་ཚོས་མཁནེ་
གསལ་རེད།	 འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་རེད།		འནོ་ཀང་རང་
དབང་ཡོད་ཅེས་གང་བུང་བདེ་ན་མི་འགིག			
རང་དབང་ཅན་འདི་ཁིམས་དང་སིྒག་གཞི་
དགོངས་དནོ་ལྟར་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེའདའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ལས་བེད་དམིགས་སྒའོི་ཆེད་
ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེའདམེས་བསྐ་ོལནྷ་

ཁང་གི་འགན་དབང་དང་མཐུན་གི་མི་འདགུ					
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་འགན་དབང་ནང་
གང་ཡོད་བརདོ་ན་ལས་བདེ་ཡིན་བཞིན་པ་
དང་ལས་བདེ་ནང་ལ་གསར་འདམེས་བུང་
བཅས་ལ་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་
བ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་
རུྒྱ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་འགན་དབང་
རེད་འདགུ
	 དརེ་བརནེ་མ་འངོས་པར་ལས་
བདེ་དམིགས་སྒའོི་ཟབ་སྦངོ་འདིའི་རིགས་
ད་ེདག་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གིས་འགན་
བཞསེ་ཐུབ་པ་མི་འདགུ	 ཅསེ་འཛིན་སྐངོ་
ལ་སྙན་སེང་ད་ེལྟར་ཞུས་ནས་རིམ་བཞིན་
འགུར་བ་ཞིག་ཕིན་ཡོད།	 གངོ་ད་ུཞུས་
པ་བཞིན་དཔལ་འབོར་དང་འག་ོསོང་ད་ེ
དག་འཛིན་སྐོང ་ནས་བཞེས་དགོས་ཀི ་
ཡོད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ཐངེས་འདིར་ཟབ་སྦངོ་སྐབས་སི་ཞུའི་ལས་
བདེ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་ལས་བདེ་ཟླ་
དུག་ཚོད་ལ་ྟཟནི་པ་དང་།	 	 རིགས་གཅིག་
ལས་བདེ་ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་པ་ཙམ་ལས་
ལས་དནོ་གཞི་ནས་འག་ོའཛུགས་བ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས་ཡིན།།

བུད་མེད་ནསུ་ཤུགས་གངོ་སྤལེ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་དང་པརོ་ལནྷ་ཞུགས་ཆེད་ལམ་སནོ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་ལམ་སནོ་ལྟར་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའ་ིག་ོ
སིྒག་འགོ	 	 ཕི་ལོ་༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༡	ནས་	༢༣		བར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་
ས་ལར་བུད་མེད་ནསུ་ཤུགས་གོང་སྤལེ་ལནྷ་
ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོའཚོགས་གཏན་འཁལེ་
བ་ལརྟ།	 	 	 ལནྷ་ཚོགས་སུ་ལནྷ་ཞུགས་
གནང་འདདོ་ཡོད་ཚེ་དནོ་གཉརེ་བ་རྣམས་
ཀིས་གཤམ་འཁོད་ལམ་སནོ་ལ་ཐུགས་སྣང་

གནང་དགསོ།
མིང་ཐ་ོདབེ་འགདོ་ཆེད་འདརི་གནནོ།	
https://fs26.formsite.com/WomenEm-

powermentConference/form1/index.html	

ལྷན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཆེད་ཁོན་
ཞབས་སགེས་གངས་	༩༠	ཡོད།
༡༽ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ལ་ཕ་ོམོ་ཁད་མེད་
ཀི་ཞབས་སགེས་གངས་	༡༠
༢༽རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་མཐ་ོསླབོ་དང་སྨན་
ཞབས་ལས་དནོ་གཉརེ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་

ཞབས་སགེས་གངས་	༣༢	ནས་	༢༦	བུད་
མེད་དང་།		སྐསེ་པར་	༦	ཡོད།
༣༽རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་མཐོ་སླབོ་དང་སྨན་
ཞབས་ལས་དནོ་གཉརེ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་
ཞབས་སགེས་གངས་	༡༨	ནས་	༡༤	བུད་
མེད་དང་།		སྐསེ་པར་	༤	ཡོད།
༤༽རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ལ་ཞབས་སགེས་
གངས་	 ༢༠	 ཡོད་ཁངོས་ནས་བུད་མེད་ལ་	
༡༠	དང་སྐ་ེཔར་	༡༠	ཡོད།
༥༽ཚོགས་པ་སིྒག་འཛུགས་ཁག་གི་བུད་མེད་

ཁ་ོནའ་ིཆེད་ཞབས་སགེས་གངས་	༡༠
རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་ལམ་གནོ་དང་ཉནི་
རེའ་ིལྟ་ོདདོ།	 བཞུགས་གནས་སོགས་མཐུན་
འགུར་ཡོངས་རོགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ནས་ག་ོསིྒག་གནང་རུྒྱ།

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

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

www.tibet.net/mwa
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

རྒྱལ་སིྤར་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་ཀི་ཐབས་བུས་ཚོགས་འད་ུདང་ཟབ་སྦངོ་
གཅིག་ལྕགོས་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

	 ༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་སུད་སི་གངོ་
ཁརེ་ཇི་ན་ིཝའི་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ			བདོ་
ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་
རྒྱལ་སིྤའི་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་
ཐབས་ལ་དམིགས་ནས་འཛམ་གླིང་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་ཀི་ཐབས་བུས་
སྐརོ་ཉནི་གཉསི་རིང་གི་ཚོགས་འད་ུདང་ཟབ་
སྦངོ་གཅིག་ལྕགོས་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ	

སྐབས་དརེ་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་དང་སུད་
སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་།	 	 	 ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་
མིའི་སིྤ་འཐུས་བཅས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
དང་འབལེ་ཡོད་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
འཐུས་མི་གངས་	 ༡༤	 རྣམས་ཀིས་འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སིད་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཕོགས་ཐོག་མཁས་ལས་མི་སྣ་
རྣམས་དང་།	 	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ཐགོ་

གི་མཁས་པ་བཅས་དང་ལནྷ་གོ་བསྡུར་སྦང་
བཤད་དང་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་འཆར་ཟླའི་ནང་
སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་	Geneva	འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་རུྒྱ་
ཡིན་སབས།	 	 སབྐས་དརེ་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
གསལ་སནོ་བེད་ཕོགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་
བསྡརུ་སྦང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།		རྒྱལ་
ཚོགས་ནང་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཇི་ལརྟ་
སྤལེ་དགསོ་མིན་ཐད་ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ
	 གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་ད་ེས་ྔབདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་ཡོད་མེད་
དང་།	 	 རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཀི་སིྒག་གཞི་དང་
ཆ་རྐེན་ཁག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འབུང་
འགུར་ལོ་ལྔའི་ནང་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་
ཞུ་གཏུག་རིམ་པ་སྤལེ་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་བང་
སིྒག་སངས་ཐད་ལའང་བླ་ོསྐེས་མང་དག་
གཅིག་བངླས་ཐུབ་པ་བུང་འདགུ	 ཕགོས་
མཚུངས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་

བའི་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་བུང་བའི་གནད་དནོ་ཁག་
གཅིག་ན།ི	 	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྩདོ་
ལེན་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁདི་བདེ་པ་དང་།	
ཞིང་གཤེགས་སུྤལ་སྐུ ་བསན་འཛིན་བདེ་
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ྟབུར་དང་བདནེ་
མིན་པའི་ཁིམས་ཆད་ཕགོ་པའི་ཆབ་སིད་
བཙོན་པའ་ིགནས་སངས།	 	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་བདོ་མིའི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་བེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་
བསྡརུ་གནང་འདགུ	།

ཐ་ེཝན་ནང་རྐང་འཁརོ་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	།སིྤ་ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	རེས་གཟའ་
ལྷག་པའི་ལྷག་དཀར་ཉནི་མོར་བདོ་དང་ཐ་ེ
ཝན་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འབལེ་མཐུད་
ཚོགས་པས་གཙོ་འགན་དང།	 ཐ་ེཝན་
གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པ།	 ཐ་ེཝན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ཐ་ེསྡདོ་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ།	 ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་ས་
གནས་གཞོན་ན་ུསོགས་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་ཁག་བཅོ་ལ་ྔཙམ་མཉམ་འབལེ་
ཐགོ་ལག་གདང་སྦྲལེ་ནས་བདོ་སྐབོས་ཅེས་
པ༷འི་འབདོ་ཚིག་གིས་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེ
གངོ་ཁརེ་ནང་རྐང་འཁོར་བཞོན་ཏ་ེགསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ིསྔནོ་འགའོ་ི
བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་
སྤལེ་བ་རེད།	 ད་ེཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	
ཐགོ་ཐ་ེཝན་	 ༢༢༨	 ཞི་བདའེ་ིདན་རནེ་སིྤ་
གླིང་སྒ་ོའགམ་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་
དང་།	 	 ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་ཐ་ེཝན་རང་
དབང་ཐང་ཆེན་མདནུ་ད་ུགསར་འགདོ་ལནྷ་
ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་།	 བདོ་
དང་ཐེ་ཝན་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འབལེ་
མཐུད་ཚོགས་པ་འག་ོའཛུགས་གནང་མཁན་
གས་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ལས་
འགུལ་གོ་སིྒག་གནང་དགོས་པའི་དམིགས་
ཡུལ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང།	 རིམ་
པས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Freddy Lim	ལགས་
ཀིས་གཙོས་ཐེ་ཝན་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
བ་དང་།	 བདོ་མི་སླབོ་ཕུག་སོགས་ནས་

གཏམ་བཤད་སྤལེ།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	
Freddy Lim	 ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ་ཐ་ེ
ཝན་ནི་རང་དབང་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཡིན་པས།	 དངེ་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཐགོ་སྐབས་བཅོལ་བའི་གནས་བབ་ཐགོ་ད་ོ
སྣང་ཤུགས་ཆེ་བེད་པའི་དསུ་དང་མཉམ་
ད་ུགཞན་ལ་རོགས་པ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་གནས་
སོགས་གསུངས།	 མཇུག་ཏུ་གསར་འགདོ་
པའི་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གུབ་རསེ་མུ་
མཐུད་རྐང་འཁོར་སྐརོ་བསྐདོ་གནང་ནས་
རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་ཁང་ཐགོ་བརྩེགས་མདནུ་
ད་ུའབརོ་སབྐས་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀིས་
སདྐ་གསང་མཐནོ་པསོ་བདོ་མིར་རང་དབང་
སྤདོ་དགོས་སོགས་པའི་འབདོ་ཚིག་སྒགོ་པ་
དང།	 ལས་འགུལ་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་
གིས་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ།	 ཐ་ེཝན་ནང་རྒྱ་
ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་མེད་དསུ་རྒྱ་ནག་
གི་དངུལ་ཁང་མདནུ་ད་ུའཛོམས་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཤེས་རགོས་ཡོང་ཆེད་ཡིན་
པ་ལས།	 རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་ཁང་ལ་ང་ོརལོ་
བས་པ་ཞིག་མིན་སོགས་བརདོ།	 མཐའ་
མ་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་པ་མང་
ཤོས་ཡོང་ས་ཐ་ེཝན་	 ༡༠༡	 ཐགོ་བརྩགེས་

ཁང་ཆེན་མདནུ་ཐང་ད་ུའཛོམས་ནས་ལས་
འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོས་
གཏམ་བཤད་དང།	 དལི་བསྒགས་ཡིག་ཆ་
འགམེས་སྤལེ་སོགས་གནང་ས་ེཆུ་ཚོད་	 ༡༢	
ཐགོ་ལས་འགུལ་མཇུག་བསིྒལ།
	 ལས ་འ གུལ ་གོ ་ སིྒག ་གནང ་
མཁན་གིས་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ།	 ཐངེས་
འདའིི་ལགྷ་དཀར་ཉནི་མོ་ནས་བཟུང་གསུམ་
བཅུའི་དསུ་དན་གོང་གི་ལྷག་དཀར་ནམ་
ཡིན་ལ་མུ་མཐུད་རྐང་འཁོར་སྐརོ་བསྐོད་
ཀིས་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པས།	 ཐངེས་འདརི་རྐང་འཁརོ་བཞནོ་
མཁན་མི་གངས་	 ༣༠	 ཡིས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པས་མུ་མཐུད་མཉམ་ཞུགས་
ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས།	 ཐངེས་འདརི་
ཐ་ེཝན་གི་བརྙན་འཕནི་དང་།	 ཚགས་ཤོག་
ཆེ་ཁག་གི་གསར་འགོད་པས་ད་ོསྣང་དང།	
ལགྷ་པར་ལས་འགུལ་བའ་ིབད་ེའཇགས་དང།	
གཞུང་ལམ་ཤར་གཏོང་ཡོང་ཆེད་ལས་
འགུལ་འགོ་ནས་མཇུག་བར་ཐེ་ཝན་ཉནེ་
རགོ་པས་གཞུང་འབལེ་ཐོག་རོགས་རམ་
གནང་ཡོད་པ་རེད།།

འད་ིལོའ་ིཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་དང་

པ་ོལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉནི་འདི་ལོའི་ཕ་རན་
སིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་ོལེགས་
གུབ་བུང་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ལནྷ་ཚོགས་
སྐབས་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྔ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 	 ཕ་རན་
སི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་ཕབེས་འདགུ	 	 སིྤར་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེན་ི
སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དནོ་གཅོད་གསར་པར་བསྐ་ོ
གཞག་བུང་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༩	ནང་
ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དའེི་མཇུག་
སྐངོ་ལ་ྟབུ་ཡིན་འདགུ
	 ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་ནི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཚོགས་པ་
སིྒག་འཛུགས་འད་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་
ཕི་ནང་གང་སར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
སྐབས་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་དང་ལམ་ལྷངོ་
ལནྡ།		ནསུ་པ་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་
དགོས་མིན་ཐད་གོ་བསྡུར་གནང་བ་དང་།	
ལྷན་ཚོགས་སབྐས་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཁལ་རེ་སོན་མཆོག་	
Michel Raison	 དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨན་ད་ེརེ་གྷ་ཏ་ོལིན་	
Andre Gattolin	 མཆོག	 	 གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཨན་ནིག་བྷལི་
ལོན་	Annick Billon	མཆོག	གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐུ་ཨི་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་ལ་
མུར་	 Elisabeth Lamure  མཆོག		གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མེ་ཁལ་
ཨ་མེལ་	 Michel Amiel མཆོག་བཅས་
ཕབེས་ཡོད།

	 སྦར་སེལ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་ལྷག་བསམ་
ཆེན་པསོ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 	 འབུང་འགུར་བདོ་
ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་གི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་
ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཐབས་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་འདགུ	 	 གཞན་ཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ནས་སྦར་སེལ་དནོ་ཁང་གིས་ལས་
དནོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་གི་
ལས་འགུལ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་བའི་རུྒྱད་རིམ་ཙམ་
མ་ཟད།	 གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་གིས་གཙོས་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་ཁག་
གཅིག་བཞག་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་སྐརོ་གསལ་
བཤད་ཞུས་པ་དང་ལྷན་ཕ་རན་སིའི་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་དའུང་ད་ེམཚུངས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་གསོ་ཆོད་གཞག་ཐབས་
གནང་རོགས།	 ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཁལ་རེ་སོན་	
Michel Raison	 མཆོག་གིས་སརྦ་སེལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མར་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་སརླ་ཡང་ཕབེས་
ཐུབ་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	འདས་
པའི་ཟླ་བ་གསུམ་རིང་ཁངོ་གིས་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ནང་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གི་ཛ་
དག་གནས་སངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཀི་
རྣམ་པ་བཏནོ་པའི་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ིབ་ཁག་
གཉསི་འཁོད་པའི་ཞུ་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་བའི་
སྐརོ་གསུངས།	ཕགོས་མཚུངས་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨན་ད་ེརེ་གྷ་ཏ་ོ
ལིན་	Andre Gattolin	མཆོག་གིས་སབྐས་
དརེ་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཚོགས་པར་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་འཕད་ཀང་བདོ་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ་དང་།	 འཛམ་
གླངི་ཡུལ་གུ་གཞན་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཉམ་རབུ་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སརྔ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་ནསུ་པ་ཆེ་བ་ཞིག་ཇི་
ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིཐབས་ལམ་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་ཡང་གནང་།
	 རིང་མིན་ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བཞི་ལས་གུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ིབུད་མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་བའ་ིསདི་བུས་སྐརོ་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	
ཐགོ་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་དང་བཀའ་དུང་སབོས་རྒྱལ་ཚེ ་
རིང་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའ་ི	 SARD	
འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡརོ་
ལགས།	 	 	 བུད་མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་བའ་ི
སདི་བུས་ཟནི་བསི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
རྣམ་པ།	 ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ	 ཕི་དལི་དུང་འཕར་ཚེ་
རིང་དབངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་ཐོག་མར་
ལས་རིམ་ངོ་སྤོད ་གནང་བསུན ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབབེས་
གནང་བའི ་ བུད ་ མེད ་ན ུས ་ས ོབས་སྤ ེལ ་
བའི་སིད་བུས་སྐརོ་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བ་དང་སྦྲགས།			སདི་
བུས་གཏན་འབབེས་ཀི་ཡིག་ཆ་འགམེས་
སྤལེ་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།

བུད་མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་སྤལེ་བའ་ིསདི་བུས།
ཀ	སདི་བུས་ཀི་ང་ོསྤདོ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ནས་བུད་མེད་ཀི ་གནས་
སངས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་སབྐས།	 བུད་
མེད་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་བམས་སེམས་
དང་སྙངི་ར་ེཆེ་བ།	ཕུ་གུ་གསོ་སྐངོ་བདེ་རུྒྱའ་ི
ནསུ་སབོས་ཁད་པར་ཅན་ལནྡ་པ་སོགས་ཀི་
དངསོ་ཡོད་རུྒྱ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་འབུང་
འགུར་མི་རབས་རྣམས་ལ་སླབོ་གསོ་བཟང་
པ་ོསྤལེ་རུྒྱ་དང་།	 མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་འད་ིབཞིན་
བམས་བརྩེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ད་ུ
འཁིད་ཐུབ་པའི་སླད་དུ་བུད་མེད་རྣམས་
ནས་ལས་རིགས་ཚང་མའི་ཐགོ་འགན་ཁུར་
མཉམ་ལེན་བདེ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་རིམ་
པར་ཕབེས་ཡོད།	 དཔརེ་ན་ཉ་ེསྔནོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་བདོ་ལུགས་ནང་པའི་བཙུན་མ་ཉི་ཤུ་
ཐམ་པར་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་དགེ་
བཤེས་མའི་མཚན་རགས་ཀི་ལག་འཁེར་

བ སྩ ལ ་ སྐ བ ས །	
གཟུགས་པོའི ་གུབ་
ཆའི་སངེ་ནས་བུད་
མེད་རྣམས་བམས་
བརྩེ་ ཆེ ་བ ་ཡོད་པ་
ཚན་ རིག ་ གི ་ཐོག ་
ནས་བཤད་ཡོད་པ་
དང་།	 བུད་མེད་
རྣམས ་ནས ་ ཤེས ་

ཡོན་གི་ཐགོ་ནས་འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་ཡུལ་
གུ་མང་པའོི་ནང་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་འདགེས་
རླབས་ཆེན་བསུྒབས་ཡོད་པ་ལ་བརནེ་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོི་འགོ་འཁིད་ནང་བུད་
མེད་སླབེས་ཐུབ་པའི་སྐརོ་སོགས་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་ཡོད།	 བདོ་ཀི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་
ཀང་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆོས་དང།	
ལེགས་བང།	སདྐ་ཡིག	ཡུལ་གམོས་གཤིས་
ལུགས་བཅས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བེད་
རུྒྱར་ཞབས་འདགེས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་མ་
ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས༌	 ༡༢	
ཉནི་བདོ་པའི་བུད་མེད་ཀིས་འགོ་འཁིད་ད་ེ
རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་གིས་བཙན་དབང་
དང་གདགུ་རུྩབ་ཀི་བ་སྤདོ་ལ་ང་ོརོལ་གནེ་
ལངས་བས་པས་མཚོན་བདོ་བསན་སིད་
དང་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུརང་གི་ལུས་སགོ་
ལོངས་སྤདོ་བླསོ་བཏང་གིས་བས་རསེ་ཆེན་
པ་ོབཞག་ཡོད།
	 སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ནས་བོད་མིའི ་སིྤ ་
ཚོགས་ད་ེབཞིན་རིགས་རུས་དང་སེར་སྐ་ཕ་ོ
མོ་དབ་ེབ་མེད་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་སལོ་
ཡང་དག་པ་ཞིག་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱའི་དགོངས་
བཞདེ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་རསེ་མི་རིང་བར་བདོ་
མིའི ་མང་གཙོའི ་ལམ་སོལ་སོལ་གཏོད་
མཛད་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ལོར་མ་
འངོས་བདོ་ཀི་རྩ་ཁམིས་བཀའ་འཁལོ་གཏན་
འབབེས་མཛད་ཅིང།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༤	ལོར་
སིྤ་འཐུས་ཡོངས་ཁུངས་ཕ་ོམོ་ཁད་མེད་ཐགོ་
བུད་མེད་ཆེད་སིྤ་འཐུས་ཀི་ཞབས་སགེས་
གཅིག་ཟུར་བཅད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
བཅའ་ཁིམས་གཏན་འབབེས་བཀའ་འཁལོ་
བསྩལ་བ་ནས་བཟུང་སིྤ ་འཐུས་ཡོངས་
ཁུངས་ཕ་ོམོ་ཁད་མེད་ཐགོ་ཆོལ་ཁ་རེར་སིྤ་
འཐུས་ཀི་ཞབས་སགེས་གཉསི་རེ་བུད་མེད་
ཆེད་ཟུར་བཅད་གནང་ཡོད།
སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	 ༣༣	
བུད་མེད་བཀོད་སིྒག་བེད་རུྒྱའི་སིྒག་གཞི་
གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་ལྟར་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་མ་ལག་བཅས་པའི་
ལས་བདེ་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	༤༥	བུད་
མེད་དང་།	 ཤེས་རིག་དང་འཕདོ་བསནེ་
ཁབ་ཁངོས་སོ་སོའ་ིནང་ལས་བདེ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	
༤༨	དང་	༦༠	སོ་སོ་བུད་མེད་ཡིན།	ཉ་ེསྔནོ་
ལས་བདེ་གསར་བསྡུ་བས་ཁངོས་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔ
བཅུ་ལགྷ་བུད་མེད་ཡིན།	དསེ་ན་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་སིྒག་གང་ད་ུ
ཡང་ཕ་ོམོའ་ིདབ་ེབ་མེད་པ་དང་།	ལས་ཀའ་ི
གོ་སྐབས་དང་གླ་ཕགོས་སོགས་ཀི་མཐུན་
རྐནེ་ཁག་ཀང་གཅིག་མཚུངས་འཐབོ་བཞིན་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་གངོ་ད་ུབཤད་ཟནི་པའ་ིབུད་
མེད་ཀི་དམིགས་བསལ་ཁད་ཆོས་ཁག་ལ་
བརནེ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་
གི་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ནང་སྔནོ་འགའོི་དགེ་
རན་དང་དགེ་རན་ལས་རོགས་རྣམས་བུད་
མེད་བསྐ་ོགཞག་གཙོ་འདནོ་བ་དགོས་པའི་
ཆ་རྐནེ་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སྔནོ་འགའོ་ི
དགེ་རན་རྣམས་ལ་ཕགོས་དང་མཐུན་རྐེན་
གཞི་རིམ་གོང་མའི་དགེ་རན་དང་གཅིག་
མཚུངས་སྤོད་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་བཞག་
ཡོད་པ་ལརྟ་ལག་བསར་བདེ་མུས་ཡིན།
མདརོ་ན།	བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་པའ་ི
བུད་མེད་རྣམས་ད་ཡོད་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་ལས་རིགས་དང་ལས་གནས་འད་མིན་
ཐགོ་གོམ་པ་མདནུ་སྤ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད་རུང་
ད་དངུ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་ཀི་གནས་
སངས་གང་ཙམ་ཡོད་པ་དངསོ་འབལེ་ཡིན་
སབས།	 བུད་མེད་ནསུ་ཤུགས་སྤལེ་བའ་ི
སིད་བུས་སྔནོ་ཡོད་ལ་དསུ་བསུན་བསྐར་
ཞིབ་གནང་འསོ་གནང་ས་ེབཀའ་ཤག་གིས་
བདོ་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་རྒྱལ་སིྤ་དང་།	
ཁད་པར་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་རང་གི་
ནསུ་སབོས་གང་ཐུབ་བཏནོ་པའི་སྒ་ོནས་སིྤ་
སྒརེ་གཉིས་ཀའི་བ་གཞག་ཐོག་ལག་རེས་
གང་གསལ་འཇགོ་ཐུབ་སདླ།	 བུད་མེད་ཀི་
ནསུ་སབོས་སྤལེ་བའི་སིད་བུས་འདི་གཏན་
འབབེས་བས་པ་ཡིན།

ཁ	སདི་བུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ།
སདི་བུས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ན།ི	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་བདོ་མིའི་ཆབ་
སདི་ཐ་ེབའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་བ་གཞག་ཚང་མའ་ི
ཐགོ་བུད་མེད་ཀི་ནསུ་པ་དང་འགན་འཁུར་
མཉམ་སྤུངས་ཐུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་བསུྐན་རུྒྱ་
ད་ེཡིན།

ག	སདི་བུས་ཀི་ནང་གསེས་དནོ་ཚན་ཁག
༡༽	 བུད་མེད་དང་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་།
༡༌༡	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་དང་ལྡངིས་ཆ་
ཁག་གི་ཐགོ་བདོ་ནང་གི་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་

འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤིག་བཏང་
དང་གཏངོ་མུས་ཀི་གནས་སངས་ངོ་སྤོད་
བ་རུྒྱ།	 ༡་༢	 བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་
པའི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་བདོ་ནང་གི་བུད་
མེད་རྣམས་ཀི་མགནི་ཚབ་བས་ཏ་ེཁངོ་ཚོའི་
མངནོ་འདདོ་དང་གནས་སངས་ཁབ་སྤལེ་རྒྱ་
གང་ཆེ་བ་རུྒྱ།	 ༡༌༣	 གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་
བུད་མེད་ཕན་ཚུན་དབར་འབལེ་ལམ་ཟབ་ཏུ་
གཏངོ་ཐབས་བ་རུྒྱ།

༢༽	ཤེས་ཡོན།
༢་༡	 བུད་མེད་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་
དང་མཐུན་རྐེན་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་རུྒྱ།	
༢༌༢	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཕ་ོམོ་དབརེ་མེད་
ཀི་ལྟ་གུབ་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་སླབོ་འཁིད་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་བསུྐན་རུྒྱ།	 ༢༌༣	 བུད་མེད་ཀི་
མཚན་མཐངོ་གོང་སྤལེ་དང་གདངེ་སྤབོས་
མཐོ་རུ ་གཏོང ་རུྒྱའི ་ལས་གཞི ་སྤ ེལ ་ རུྒྱ །		
༢༌༤	 བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་སླབོ་
གཉརེ་བདེ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་འད་མཉམ་བསུྐན་
རུྒྱ།

༣༽	འཕདོ་བསནེ།
༣་༡	 མ་དང་བིས་པའ་ིའཕདོ་བསནེ་ཐགོ་
དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་དང་།	 ལགྷ་པར་མ་
དང་བིས་པའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་བད་ེ
ཐང་ཡོང་ཆེད་མངལ་འཁོར་བ་ནས་ལོ་ལྔ་
མ་ལོན་བར་གི་ཕུ་གུ་གསོ་སྐངོ་བདེ་ཕགོས་
ཀི་སླབོ་གསོ་དང་ལས་གཞི་སྤལེ་རུྒྱ།	 ༣༌༢		
བུད་མེད་རྣམས་ལ་གནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་
གི་འཕདོ་བསནེ་མཐུན་རྐནེ་དང་སླབོ་གསོའི་
ལས་གཞི་སྤལེ་རུྒྱ།	 ༣་༣		 བུད་མེད་རྣམས་
ལ་སོ་སོའི་ན་ཚོད་དང་མཐུན་པའི་འཕདོ་
བསནེ་བེད་ཕོགས་སྐརོ ་སླབོ ་གསོ་བ་རུྒྱ།	
༣་༤	 བུད་མེད་དང་བིས་པའ་ིསེམས་ཁམས་
ཀི་འཕདོ་བསནེ་དང་ཟས་བཅུད་ཀི་མཐུན་
རྐནེ་སྦརོ་ཐབས་བ་རུྒྱ།

༤༽	དཔལ་འབརོ།
༤་༡	བུད་མེད་ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་རྣམས་
ལ་མཐུན་སྐརོ་དང་ཟབ་སྦངོ་སོགས་སྤདོ་རུྒྱ།
༤་༢	 བུད་མེད་རྣམས་ནས་སོ་སོའ་ིལས་
ཡུལ་ད་ུལས་ནསུ་ལེགས་འདནོ་ཐུབ་སླད་
ལས་སྤདོ་པས་བུ་བཅལོ་ཁང་གི་མཐུན་རྐནེ་
བསུྐན་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་བ་རུྒྱ།	 ༤༌༣	 ཕུ་
གུ་བཙས་སྐབས་ལས་ཡུལ་སོ་སོ་ནས་ཕ་མ་
གཉིས་ཀར་གུང་སེང་དགོས་ངེས་སྤོད་རུྒྱ།	
༤་༤	 བུད་མེད་གང་མང་ཚོང་གི་ལས་རིགས་
ཐགོ་འག་ོརུྒྱར་སེམས་ཤུགས་སརྤ་རུྒྱ།

༥༽	འཛིན་སྐངོ་དང་།	འག་ོའཁདི།
༥༌༡			གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་

ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འགོ་འཁིད་ལས་
གནས་ཐགོ་བུད་མེད་གང་མང་སླབེས་ཐབས་
བ་རུྒྱ།	 ༥༌༢	 བུད་མེད་འག་ོའཁདི་སྐདེ་སངི་
ཐགོ་འགོག་རྐེན་མི་ཡོང་ཆེད་སིྤ་ཚོགས་ཀི་
ལྟ་ཕགོས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་ཐབས་བ་རུྒྱ།	
༥༌༣	 སྡ་ེཚན་ཚང་མའ་ིསདི་བུས་དང་ཐག་
གཅདོ་ཀི་ལས་དནོ་བརུྒྱད་རིམ་ནང་བུད་མེད་
རྣམས་འད་མཉམ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་
ཐབས་བ་རུྒྱ།	 ༥་༤	 ལས་ཡུལ་ཚང་མའ་ི
ནང་ལས་བདེ་བསྐ་ོགཞག་དང་ད་ེའབལེ་སདི་
བུས་རྣམས་ཕ་ོམོ་དབརེ་མེད་ཀི་བསམ་ཚོར་
དང་མཐུན་པ་བཟ་ོཐབས་བ་རུྒྱ།

༦༽	སིྤ་ཚོགས།
༦༌༡	 ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་དང་བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་སྤལེ་རུྒྱའི་ཐགོ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་གི་
གཞི་རིམ་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་ནསུ་སབོས་སྤལེ་
ཐབས་བ་རུྒྱ།	 ༦༌༢	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐགོ་བུད་མེད་ཀིས་དམིགས་བསལ་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་
བའི་སྒ་ོནས་བུད་མེད་ཐགོ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལྟ་
སངས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱ།	 ༦་༣	 བུད་
མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་དང་།	 ཕ་ོམོ་
དབ་ེའབདེ་ཀི་གནས་ཚུལ་འགོག་རུྒྱའི་ཐགོ་
སྐེས་པ་ཚོས་མཉམ་རུབ་དགོས་པའི་སླབོ་
གསོ་སྤདོ་རུྒྱ།	༦༌༤	ཕུ་གུ་གསོ་སྐངོ་བདེ་པའ་ི
ཨ་མ་ཁརེ་རྐང་དང་།	 བུད་མེད་རས་གཅངོ་
སོགས་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་བུད་མེད་རྣམས་
ལ་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐེན་སྦརོ་ཐབས་
བ་རུྒྱ།

༧༽	 བུད་མེད་ལ་བཙན་དབང་དང་རུྩབ་སྤདོ་
རིགས་འགགོ་ཐབས།
༧༌༡	 བུད་མེད་ཐགོ་བཙན་དབང་དང་རུྩབ་
སྤོད་ཀི་གནས་ཚུལ་བུང་རིགས་ལ་བཟདོ་
སན་རྩ་བ་ནས་མི་བདེ་པའི་སིད་བུས་འཛིན་
རུྒྱ།	 ༧་༢	 སླབོ་གྲྭ་དང་།	 གཞིས་ཆགས།	
ལས་ཡུལ།	 ཁིམ་ཚང་བཅས་པར་བུད་མེད་
ལ་བཙན་དབང་དང་རུྩབ་སྤདོ་དང་འབལེ་
བའ་ིཁམིས་སིྒག་ཁག་གི་ག་ོརགོས་རྒྱ་གང་ཆེ་
སྤལེ་རུྒྱ།	 ༧༌༣	 བུད་མེད་ཐགོ་བཙན་དབང་
དང་རུྩབ་སྤོད་རིགས་འགོག་ཐབས་སུ་སིྤ་
ཚོགས་སེམས་ཚོར་ལནྡ་པ་བཟ་ོརུྒྱ།	༧་༤	ཕ་ོ
མོ་དབེ་འབེད་དང་བུད་མེད་ལ་རུྩབ་སྤོད་
སོགས་བུང་སབྐས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀི་
མཐུན་རྐནེ་བསུྐན་རུྒྱ་བཅས།	 བཀའ་ཤག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༠༢	
ལ།།	།།
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