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ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་
ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༦	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་བྷ་ི
ཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིརཱཇ་གིར་ Rajgir	 ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའ།ི	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་ཁང་།	 ཞསེ་
པའ་ིནང་ད།ུ	 དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་
པ།	 ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་
དབུ་བཞུགས་ཆེད་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བཞུགས་མཛད་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རིག་གཞུང་
བླནོ་ཆེན་འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ཧ་ེཤི་ཤརྨ་		
Dr. Mahesh Sharma	མཆོག་དང་ལནྷ་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་པའི་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་ཀང་མཛད་
ཡོད།	 ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ན།ི	 འཛམ་
གླངི་ནང་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐུན།	 ཁརོ་ཡུག་གི་
ཐགོ་ད་ེསྔ་བུང་མངོ་མེད་པའི་གཏརོ་བཤིག་གིས་
གཙོས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕྲད་བཞིན་
པ་རྣམས་སེལ་ཆེད།	 ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་གཞི་རྩར་
བཟུང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་ཐབས་མཛད་
རུྒྱ་དང་།	 ཐབས་ལམ་དའེ་ིབརུྒྱད་ནས་འཛམ་གླངི་
ནང་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐུན་གི་ནསུ་པ་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདགུ	།

རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་བབ་ཐགོ་སླབེ་མ་ཐུབ་པར་
བརནེ་སརླ་ཡང་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་ཕགོ་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༦	
ཉནི་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༣༤		
34th session of the UN Human Rights 

Council		འཚོགས་བཞིན་པའ་ིཐགོ			ཨ་
རི་དང་།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 	 ཁ་ེ
ན་ཌ།	 ཕ་རན་སི།	 འཇར་མ་ན་ིབཅས་ཀིས།		
བདོ་དང་ཡུ་གུར་གིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་རྒྱལ་
སིྤའི་གནས་བབ་ཐགོ་སླབེ་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་
པ་དང་།	 ཁམིས་རྩདོ་པ་བཅས་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བས་པ་དང་།	 ཁངོ་ཚོའ་ིནང་

མིར་བསུན་གཙེར་བཟ་ོབཞིན་པ་བཅས་ལ་
སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་ཞུ་རུྒྱ་དང་སྦྲགས།		
ཁོང ་རྣམས་མགོགས་མུར་གླ ོད ་བཀོལ ་
གཏངོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་ནན་ཏན་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀ་ཤིས་དབང་
ཕུག་ལགས་འཛིན་བཟུང་བེད་དགོས་པའི་
རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའ་ིསྐརོ་
ཨ་རིའི་ནའིུ་ཡོག་དསུ་བབ་གསར་ཁང་ནས་
དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་བཟསོ་པ་དང་།	
ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་ཆེད་
འཐབ་རྩོད་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་
དང་འབལེ་བའ་ིརྩམོ་ཡིག་ཞིག་ཐནོ་པ་བཅས་
ལ་བརནེ་ནས་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 སབྐས་
དརེ་འཇར་མན་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 རྒྱ་ནག་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་བདོ་དང་ཡུ་

གུར་གི་ནབུ་ཕགོས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ད།ུ	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བདེ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་ང་ཚོར་
སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་འདགུ	ཅསེ་
གསུངས་པ་དང་སྦྲགས་བདོ་མི་བཀ་ཤིས་
དབང་ཕུག་གིས་གཙོས་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སིད་བུས་འོག་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་
པའི་གནས་སྟངས་ཁག་གཅིག་གསལ་འདནོ་
གནང་སྟ་ེགཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་སོགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་
ནས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པ་རྣམས་
དང་།	 ལགྷ་པར་ཁམིས་རྩདོ་པ་ད་ོདམ་འགོ་
ཡོད་པ་སོགས་འཕྲལ་མར་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་

རྩདོ་པ་དང་ལས་འགུལ་བ་ཚོར་བཙན་དབང་
འགོ་ད་ོདམ་བཀའ་ཉར་དང་འཛིན་བཟུང་
བས་ནས་ཁོང་ཚོར་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་
བཏང་སྟ།ེ		གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་མཁན་
རྣམས་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་ལས་གཞིའི་
ཐགོ་འབད་བརྩོན་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་
རྣམས་ལ་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
མ་སྤྲད་པ་དརེ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ
རལོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།			ཞསེ་གསུངས།	ཕགོས་
མཚུངས་ཁ་ེན་ཌའི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་གིས་ཀང་
སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་
ཡོད།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྷ ་ོཝ་ཧ་ཊི་མངའ་སྡའེི ་ཨ་སམ་གི་གསར་ཤོག་	
The Assam Tribune	 ཞསེ་པ་ལོ་འཁརོ་
བདནུ་ཅུ་དནོ་ལྔ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒརོ་ཇི་ལྟར་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཨ་སམ་གངོ་ཁརེ་
གི་	 ITA Center for Performing 
Arts ཞེསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་
འག་ོབ་མི་ཞིག་གིས་འཛམ་གླངི་ཞི་བདརེ་དམིགས་
པའི ་ཐབས་ལམ་ཞེས་པའི ་བརོད་གཞིའི ་ཐོག་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རུྒྱ།	 	 	 ཕི་ཚེས་	 ༥	 ནས་	 ༧	
བར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཡིད་དགའ་ཆོས་
འཛིན་ད་ུཚེ་དབང་སོགས་ཀི་ཆོས་འབལེ་དང་།	
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༥	 དང་	 ༦	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཀ་མ་
ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པའི་སྒམོ་རིམ་བར་བ་དང་རྒྱལ་
སས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་
སོ་བདནུ་མའ་ིགསུང་ཆོས།	 ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་
གི་སྔ་ད་ོརིག་འཛིན་གདངུ་སུྒབ་ཀི་དབང་བསྩལ་
རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
ཐུབ་གསུང་དར་རྒྱས་གླིང་ད་ུདགེ་བཤེས་གླང་རི་
ཐང་པས་མཛད་པའི་བླ་ོསྦངོ་ཚིག་བརྒྱད་མ་དང་།	
བ་ླམའ་ིརྣལ་འབརོ།	 སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་རསེ་
གནང་བཅས་ཀི་ཆོས་འབལེ་བསྩལ་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིའབུམ་སྡ་ེལ་ར་ུ
སྟནོ་པའ་ིསྐདེ་མོས་ཚལ་	Buddha Park	ཅསེ་
པར་སྒལོ་དཀར་ཚེ་དབང་གི་ཆོས་འབལེ་བསྩལ་རུྒྱ།	
ཕི་ཚེས་	༡༢	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
རྒྱལ་ས་ཨི་ཊ་ན་གར་ད་ུཡོད་པའ་ིཐུབ་བསྟན་དགའ་
ཚལ་གླངི་ད་ུགསུང་ཆོས་བསྩལ་རུྒྱ་བཅས།།	

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར།
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའ་ིསྒ་ོནས་

བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༥	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་སྟ་ེསྐའུ་ིབ་ླགཟའ་
ཉིན་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུ
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་སུང་ཟུར་པ་ཐུན་མོང་ནས་
སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་
སྒ་ོནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བསྟན་འག་ོསིྤ་དང་ལྷག་པར་
གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་མགོན་དཔུང་དམ་
པར་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་ཡུན་ད་ུབརན་པའི་
བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་གུབ་
བསྟནུ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སྐ་ུསུང་ཟུར་པ་
རྣམས་ཀིས་དམ་བཅའ་བཞི་གསེར་༸སྙན་
སྒོན་འབུལ་ཞུས་པར་ཐུགས་ཞིབ་མཛད་
རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
ནང་བུང་མ་མངོ་བའ་ིདསུ་ཚོད་གཉན་འཕྲང་
ཧ་ཅང་བུང་བ་རེད།	 གཉན་འཕྲང་དའེ་ི
རིང་ང་ཚོ་མི་ཐགོ་གཅིག་བས་ནས་ཆེ་བཞག་
ཆུང་བཤོལ་བས་ནས་བདོ་སིྤ་པའི་དནོ་ད་ུ
ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཡོད།	 བདོ་སིྤ་པའ་ི
དནོ་ན་ིསངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དང་འབལེ་
བ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 དམིགས་བསལ་གི་
དམ་ཚིག་ལ་རྒྱ།	 ད་ེའདའ་ིལས་བཟང་པའོ་ི
འབལེ་བ་ཞིག་ཚེ་འདིར་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡིན་

དསུ།		ཕགོས་གཅིག་ནས་ཁདེ་རང་ཚོ་མང་
པ་ོཞིག་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ནས་ཚེ་རབས་མང་
པ་ོཞིག་ངསོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་
ཆགས་ཡོད།	 	 ཚེ་འད་ིལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་

འབལེ་བ་གསར་པ་ཞིག་ད་ེས་ྔད་ེཙམ་འབལེ་
བ་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ཚེ་འདི་ལ་འབལེ་བ་
གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ང་རང་ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ང་ོཤེས་
ནང་ཚགས་ཆགས་པའི་འབལེ་བ་འདི་མ་
འངོས་པར་ཡིན་ནའང་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་
རབས་འབལེ་བ་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཏན་ཏན་ཡོང་
གི་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་མ་འངོས་
པར་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་
གི་རེད་ལ།	 ངསོ་ནས་ཀང་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་

གི་ཡིན།	 ང་ཚོའ་ིམི་ཚེ་འད་ིདསུ་ཚོད་ཁག་
པའོི་སབྐས་ཆེ་བཞག་ཆུང་བཤོལ་གི་ཕར་བ་
གུ་འདགེས་བས་པའི་ལས་བཟང་པའོི་མཐུ་
ལ་བརནེ་ནས་མ་འངོས་པར་ཡིན་ནའང་ཚེ་

རབས་ནས་ཚེ་རབས་བལ་བ་མེད་པ་བས་
ཏ་ེགཞན་དནོ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབསུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	
རིམ་པས་མཐར་གཏུགས་ན་སངས་རྒྱས་
ཀི་གོ་འཕང་ཐབོ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	
ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།
སྐ་ུསུང་ཟུར་པ་རྣམས་ཀི་དམ་བཅའ་ཁག་ན།ི
དམ་བཅའ་དང་པ།ོ
	 སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི ་
དགངོས་གཞི་དང་།	 ཟབ་གསལ་གི་བཀའ་

སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཐོག་ཤར་བསྐོད་ཀིས་སྤང་
བངླས་ཚུལ་བཞིན་ཞུ་རུྒྱ།
དམ་བཅའ་གཉསི་པ།
	 དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་རྩ་བའི ་ཆབ་སིད་ཀི ་བཞེངས་ཕོགས་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་དང་།	
འབལེ་ཡོད་ལམ་སྟནོ་ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་ཀིས་
དམ་ཚིག་ལ་རྒྱ་གཅིག་ད་ུགནས་རུྒྱའི་དམ་
བཅའ་ཞུ་རུྒྱ།
དམ་བཅའ་གསུམ་པ།
	 དམ་སི་དལོ་རྒྱལ་ནི་རུྒྱ་དང་ངོ་
བ།ོ	 བདེ་ལས་བཅས་གང་གི་ཆ་ནས་བསྟན་
འགརོ་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བའི་ཕུང་པ་ོགདགུ་
རུྩབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་ལྷ་མི་ཀུན་ཤེས་ལ་
བརནེ་ཁ་ོཔ་རསེ་འབང་དང་བཅས་པར་ཆོས་
དང་ཟང་ཟིང་གི་འབལེ་བ་ནམ་ཡང་མི་བདེ་
པའ་ིཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འབུལ་རུྒྱ།
དམ་བཅའ་བཞི་པ།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་འཕགས་ཡུལ་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་
ཏུ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་ཆེ་སབྐས་ཡུལ་གུ་
སོ་སོར་གནས་སྡདོ་སྐུ་སུང་ཟུར་པ་རྣམས་
ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་སུང་སྐོབ་ཐད་ཞབས་ཞུ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་རུྒྱ།	ཞསེ་ཡིན།།
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རྒྱ་རིགས་ཤིག་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་
ལ་ལ་ྟསྟངས།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་ཉ་ེ
འདབས་སུ་ཞུགས་མཁན་ནིའུ་ཡོག་གངོ་
ཁརེ་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རན་ཆེན་མོ་ཤཱ་
མིང་	 XIA	 MING	 ལགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུ
ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་བདོ་

རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་གནད་ཞུས་
ལརྟ།	 གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༥༨	
སུང་བརིྩ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་ནས་ཟུར་འདནོ་བས་པ་ཡིན།	 ད་ེ
ཡང་དགེ་རན་ཆེན་མོ་ཤཱ་མིང་ལགས་ཀིས་
བདོ་མི་མང་གི་ལས་དནོ་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་གཉིས་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པར་
བརནེ།	 བདོ་མིའ་ིརང་དབང་གི་ལས་དནོ་
ལ་ལས་སླ་པའོི་ངང་འགོོག་རྐེན་བཟ་ོབའི་
ཐབས་ལམ་ནསུ་པ་ལནྡ་ཤོས་ན།ི	 ཁུངས་
མེད་ཀི་བསམ་ཚུལ་བཀམས་པ་དང་།	 མི་
རྣམས་མགོ་འཁུལ་དུ་བཅུག་སྟ་ེཏཱ ་ལའི ་
བླ་མ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་རྒྱང་
ཐག་རིང་ད་ུགཏངོ་བ་དང་།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་ཀི་གནས་
བབ་དང་།	 ཤུགས་རྐནེ་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱ་ད་ེ
རེད།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཅས་ནས་དབུ་མའི་
ལམ་མཐའ་སྐངོ་གནང་གི་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་
མས་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 དབུ་མའ་ིལམ་གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེན།ི	 བདོ་མིའ་ིལས་དནོ་
ལ་གནོད་པ་སྐེལ་རུྒྱའི ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གུང་བན་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཁ་ཤས་དང་།	 རྒྱ་རིགས་ཁ་ཤས་
ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་

པ་ོབེད་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ད་ེ
བདེ་སྤདོ་བས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ནང་
ཁུལ་ཁ་བལ་དང་།	 གཞིས་བསེ་གཉསི་
དབར་ཁ་བལ།	 བདོ་པ་དང་རྒྱ་མིའ་ིདབར་
ཁ་བལ་གཏངོ་རུྒྱའི་ལས་རིགས་བརྩམ་གི་
མ་རེད་སྙམ་པའི་བིས་བླའོི་བསམ་བླ་ོནམ་
ཡང་གཏངོ་རུྒྱ་མེད།	 ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་

ན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུབཀའ་
མོལ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐེངས་མང་བུང་།	
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་རུྒྱན་
འཁངོས་གནང་བ་ནི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
དང་།	 ཏན་ཏན་ཏགི་ཏགི་ཡིན་པ་ལས།	
མིག་རྒྱང་ཐུང་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་བེད་
ཐབས་ཤིག་མ་རེད།	 ངས་དབུ་མའ་ིལམ་ན་ི
བདོ་མི་སྐབོ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་སེར་
སུང་སྐོབ་བེད་པའི་ཁོན་ཡོངས་ཀི་བསམ་
གཞིག་ཅིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རང་ངསོ་ནས་བཤད་ན།	
གལ་སིད་ངས་བདོ་མིའི་ལས་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་དགསོ་ན།	 ཆེས་སྟབས་བད་ེཞིང་
བླ་ོརིག་ལནྡ་པའ་ིཐབས་ཤེས་ན།ི	 ༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་རསེ་སུ་འབངས་རུྒྱ་
འད་ིཡིན།	 ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་མེ་ག་ྷརེ་
ཊི་ཐ་ེཅར་	 Margaret	 Thatcher	 མཆོག་
གིས།	 གལ་སདི་ཁདེ་རང་གིས་ལམ་དཀིལ་
ལ་ཕིན་ན།	 གཡས་གཡོན་གཉསི་ནས་ཡོང་
བའི་རླངས་འཁོར་གིས་རུང་བའི་ཉནེ་ཁ་
ཡོད་ཅསེ་གསུངས་མངོ་ཡོད།	ཡིན་ན་ཡང་།	
ད་ེལ་ྟབུའི་སྒརེ་གི་ཉནེ་ཁ་འད་ིདབུ་མའི་ལམ་
གི་རྣམ་དཔདོ་དང་མདནུ་ལམ་ལ་དྭགོས་པ་
ཟ་བའི་རུྒྱ་རུ་འག་ོཐབས་མེད་ལ་ང་ལ་ཡིད་
ཆེས་བརན་པ་ོཡོད།	།

ཁམས་ཉག་རོང་གི་བདོ་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་བདོ་ཁམས་ཉག་རོང་ནས་ཡིན་པ་

རང་ལོ་	 ༢༤	 སོན་པའ་ིབདོ་མི་པདྨ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་མུ་
མཐུད་བཟ་ོབཞིན་པ་དརེ་ཞི་རལོ་རྔམ་སྟནོ་

ཆེད།	 བདོ་ནང་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	
ཙམ་ལ་མཚོ་ཁ་དགནོ་པའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུརང་

ལུ ས ་ མེ ར ་ སེག ་
བཏང་འདགུ	 ད་ེ
མ ་ཐག ་རྒྱ ་ མིའི ་
ཉ ེན ་ ར ོག ་ མི ་ སྣ ་
འབོར ་ནས་ཁོང ་
བཙན་ཁིད ་བས།	
དེ ་ ཡ ང ་ སྐར ་ མ ་
གཅིག་ཙམ་རིང་
གི ་བ རྙན ་འཕྲིན ་

དུམ་ཚན་ཞིག་ཉག་རོང་ནས་ཕིར་གར་
བུང་བ་དའེི་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
ཡུལ་གི་ས་གནས་དརེ་རྒྱ་ནག་དག་ཆས་
ཉནེ་རགོ་མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའབརོ་ཡོད་

པ་མཐངོ་ཐུབ།	 ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱལ་གཅསེ་པ་
ཁོང་འཆི་གསོན་གི་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་
སྐརོ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་
ཐབས་བལ།	 པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ན་ིཕ་
དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་མ་ཡུལ་ལ་ྷགཉསི་ཀི་
བུ་ཡིན་ཞིང་།	 ཡོངས་གགས་ཁངོ་ལ་པད་
རྒྱལ།	ཞསེ་འབདོ་སལོ་ཡོད་འདགུ	འད་ིན་ི
ཉག་རོང་ཁུལ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་ཐངེས་
གཉསི་པ་ཆགས་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ལོར་
རང་ལོ་	 ༡༨	 སོན་པའ་ིབདོ་མི་སལྐ་བཟང་
དབང་འདསུ་ལགས་ཀིས་ཉག་རོང་རོང་
དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་ད་ུཆགས་པའི་རང་གི་
དགོན་པའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་རེས་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་
བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གངོ་ཁརེ་བཅམོ་བརླག་ཏུ་གནས་གཟགིས་མཛད་
རསེ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འད་ིཟླའ་ིཚེས་	 ༡༧	
ཉནི་གི་སྔ་དརོ་རྒྱ་གར་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་
ནཱ་ལེནྡྲའི་རངོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བ་རདོ་

ཕུང་རི་གནས་ཆེན་ཡོད་ས་རྒྱལ་པའོི་ཁབ་
ཀི་གངོ་ཁརེ་ད།ུ	 དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་
པའ་ིནང་པ།	 ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ི
ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབེད་དང་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་ནཱ་ལེནྡྲ་གཙུག་
ལག་ཁང་ཆེན་གསར་པ།	 ཞསེ་ཕི་ལོ་	
༡༩༥༡	 ལོར་བཙུགས་པའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་དའེ་ིདག་ེལས་སླབོ་མ་	 ༡༠༠	 བརལ་
བར་བཀའ་སླབོ་དང་།	 གཙུག་ལག་ཁང་
དའེི་ནང་ད་ུནང་པའི་ཚན་རིག་སླབོ་ཁིད་
ཀི་ཚན་པ་གསར་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་དབུ་འབདེ་མཛད།	 ད་ེརསེ་སརླ་
ཡང་རྒྱལ་པའོི་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་བག་ོ
གླངེ་ཚོགས་མགོན་ད་ུདབུ་བཞུགས་མཛད་
ནས།	ནང་ཆོས་འད་ིདསུ་རབས་	༢༡	ནང་
འབལེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་ཐགེ་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བླ་ཆེན་དང་མཁན་
པ།ོ	 སླབོ་དཔནོ།	 མཁས་དབང་སོགས་
དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད།		
ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་མདྱ་པྲ་ད་ེ
ཤིའི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

ཤིབ་རཱཇ་སིངྒ་ཅོ་ཧཱན་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཀིས་ཁུལ་དའེ་ིནར་མ་ད་རུྒྱག་ཆུ་སུང་
སྐབོ་ཀི་གམོ་བགདོ་ལས་འགུལ་	 Namami 

Devi Narmade-Sewa Yatra ཞསེ་པའ་ི

ཚོགས་མགོན་ད་ུཇི་ལརྟ་གདན་ཞུའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དནི་བསྐངས་ཏ་ེག་ོལའི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	ཕདེ་
ཡོལ་མདྱ་པྲ་ད་ེཤིའི་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་བྷ་ོ
པཱལ་ད།ུ	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་མཆོག་

དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་དབུས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	 གཞན་ཡང་
གཞུང་ཞབས་ལས་བདེ་སོགས་ལ་བད་ེསིྐད་
ཀི་ཐབས་ལམ།	ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེཕི་ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་གངོ་ཁརེ་བཅམོ་བརླག་གམ་མ་ཐུ་
ར་	Mathura	ཞསེ་ཧནི་དའུ་ིགནས་རྩ་ཆེན་

ཡོད་སར་ཧིན་དའིུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་བླ་ཆེན་
སོགས་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
རསེ་ཁུལ་དརེ་གནས་གཟགིས་མཛད།
	 ད་ེནས་ཕི་ཚེས་	༢༢	ཕདེ་ཡོལ་
ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༥	 ཙམ་ལ་ར་སའ་ིཉ་ེའགམ་
གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁོད་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་བཅས་ཀིས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་པ་དང་།	 བཞུགས་སརྒ་ཕབེས་ལམ་
གཡས་གཡོན་ད་ུསེར་སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་
ཀིས་ལག་ཏུ ་སྤསོ ་སྣ ་ེདང་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་ཐགོས་ཏ་ེདགའ་དད་སྤྲ་ོགསུམ་
གི་ཕབེས་བསུ་ཞུས།	 དེ་རེས ་༸གོང ་ས ་
མཆོག་ཕ ོ་བང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་དང་གཞན་གཉསི་མཆོག	 བཀའ་
བླནོ་རྣམ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་

གཞོན་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་བཅས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་
ཕ་ོབང་གི་རྒྱལ་སྒའོི་ཉ་ེའགམ་ནས་ཕབེས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་འཚམས་གཟགིས་ལེགས་གུབ་རསེ་ར་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༩	 ནས་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་རིང་ཕ་རན་སིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཁལ་
རི་སོན་ Michel Raison མཆོག་དང་།	
ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་ཞབས་ཨེན་ཌི་རི་གྷ ་ཊོ་
ལིན་	 Andre Gattolin	 མཆོག་དང་ལམྕ་

སྐ་ུཨེ་ནགི་བྷ་ིལོན་ Annick Billon	 མཆོག	
ད་ེབཞིན་འཛིན་སྐངོ་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཐ་ེརེ་
མུ་ནརི་ Thierry Munier	 ལགས་བཅས་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟི་གནས་ར་
སར་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་

ར་སར་གནས་སྡདོ་རིང་གསུམ་བཅུའི་དསུ་
དན་ཐངེས་	༥༨	པའ་ིགཞུང་འབལེ་མཛད་
སྒ་ོདང་།	 བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོའ་ིགཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕེལ་མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་འདགུ	 	 	 ཕགོས་མཚུངས་
ཕི་དལི་དུང་ཆེ་དང་བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་དང་ལྷན།		
བདོ་མིའི་རང་དབང་སརླ་གསོའི་འཐབ་རྩདོ་
དང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས།	 	 བདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་གི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་
བསྡརུ་གནང་བསྟནུ།		ཁངོ་རྣམས་ར་ས་གཙོ་

བརོ་གུར་བའི་ཉ་ེའགམ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་སོགས་སུ་
གཟགིས་སྐརོ་གནང་སྟ་ེབཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དངསོ་སུ་གཟིགས་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འཐུས་མི་མཉམ་གོ་
བསྡརུ་ཡང་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་

རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སརླ་གསོའ་ི
འཐབ་རྩདོ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་

དང་ལེགས་བང་སོགས་བཙན་བོལ་ད་ུམི་
ཉམས་གངོ་འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོའ་ི
ལས་འགུལ་ལ་བསྔགས་བརདོ་གནང་བ་མ་
ཟད།	 	 	 ཐངེས་འདརི་ཁངོ་རྣམས་ར་སར་
ཕབེས་ཐུབ་པ་དསེ་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་
ཆོད་སེམས་སརྔ་ལགྷ་ས་བརན་དང་།	 	 མུ་
མཐུད་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་

སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སླབོ་ཡོན་སྤྲདོ་རུྒྱའ་ིསླབོ་མའ་ིགངས་ཚད་སརྤ་བ།
༄༅།	།ཉ་ིཧངོ་བིས་པའ་ིཤེས་ཡོན་རོགས་
རམ་ཚོགས་པ་རེན་བྷ་ོཅིལ་ཌནེ་	 Rainbow 

Children	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་
ཏ་སུ་ཝ་ཨི་ཤི་ཀ་ཝ་ Tatsuo Ishikawa 

ལགས་དང་།	ཚོགས་གཞནོ་ལམྕ་སྐ་ུཡུ་ཀ་ོམི་
མུ་ར་ Yuko Mimura	 ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་གཙོས་ཚོགས་མི་བདནུ་ར་ས་བཞུགས་
སརྒ་ད་ུཕབེས་ནས་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༣	

ཉིན་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་
སླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའི་ཐགོ་གོ་བསྡུར་གནང་
བ་མ་ཟད།	 	 སླབོ་ཡོན་ཐབོ་མཁན་སླབོ་
མ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ནས་བདོ་
རིགས་སླབོ་མ་ཚོས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་

རསེ་མ་འངོས་པར་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
འགོ་ཁིད་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་
དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་སོགས་གནང་འདགུ	
ཕགོས་མཚུངས་རོགས་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ནས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་ཡོན་སྤྲདོ་རུྒྱའ་ི
སླབོ་མའ་ིགངས་ཚད་	༣༥	སརྤ་འདགུ	ད་ེ
ཡང་ད་བར་རོགས་ཚོགས་དེས་སླབོ ་མ་
གངས་	༦༥	ལ་སླབོ་ཡོན་གནང་བཞིན་ཡོད་

ཀང་འད་ིལོ་ནས་བཟུང་སླབོ་མ་གངས་	༡༠༠	
ལ་སླབོ ་ཡོན་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག	
ཕོགས་མཚུངས་དབུས་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་
ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་དང་ཕི་
ལུགས་སྨན་དབར་སྔ་ོསྨན་གི་ཐནོ་སྐདེ་བཟ་ོ

སུྐན་གི ་ལས་གཞིའི ་ཐོག་མཉམ་འབེལ་
གི་ལས་གཞི་སྤལེ་ཐུབ་མིན་སྐརོ་གོ་བསྡུར་
གནང་འདགུ	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་
ཉ་ིཧངོ་བ་རྣམས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་
ལག་ཁང་དུ་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེན་
པའོ་ིབཀའ་དབང་སྩལ་གུབ་མཚམས་མཇལ་
བཅར་ཞུ་ཐགོ་སྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒནོ་ཞུས།	 ད་ེ
ཉནི་ཁངོ་རྣམས་སབྐས་	 ༡༦	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་གསུམ་པའི་ལས་ཉིན་དང་པའོི་ཉིན་
ཟུར་ཉན་ད་ུབཅར་བ་མ་ཟད།	 ས་རྲྭ་བདོ་
ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ནརོ་གླིང་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་སོགས་
ལ་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་རསེ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༥	
ཉིན་མེས་དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་
གྲྭར་ཕབེས་འདགུ	ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ཉི་ཧངོ་རིག་
གཞུང་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་
གནས་སྟངས་སྐརོ་སོགས་གོ་བསྡུར་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ཨུ་ར་ུསུ་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཨུ་རུ་སུ་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས་ཞུ་
རུྒྱར།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་ལས་
བདེ་པ་གཉསི་ལ་ཨུ་རུ་སུ་ཁལ་མིག་མངའ་
སྡ་ེདང་།	 ཐུ་བ་མངའ་སྡའེ་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭ་
གཉསི་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་སདྐ་ཡིག་གཙོས་པའི་
གཙུག་ལག་ལག་རབ་འབམས་པའི་སླབོ་
ཡོན་འབུལ་རུྒྱ་དང་།	 འདམེས་སུྒག་ཟནི་
པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ཟུར་ཁིད་སླབོ་སྦོང་
དང་།	 བཞུགས་གནས་སོགས་རིན་མེད་
འཐབོ་རུྒྱ།	 དའེ་ིསྟངེ་ཨུ་ར་ུསུ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེ
ལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་
འགན་འཁུར་གིས་སིྤར་བཏང་འག་ོགནོ་ལ་
ཕན་པའི་ཟླ་རེའི་འཚོ་སྣནོ་དང་ལམ་གནོ་
ཕོགས་གཅིག་གི་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རུྒྱ།
སླབོ་ཚན།	༡༽གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་སོ་
སོའི་སླབོ་ཚན་གཏན་འབབེས་ཇི་ཡོད་དང་།	
ཨ་རུ ་ སུ ་སྐད ་ཡིག་རྨང་གཞིའི ་ ཚུལ་དུ་
ངསེ་པར་ད་ུབངླ་དགསོ།	 ༢༽	 ཁལ་མིག་
མཐོ་ རིམ་སླབོ ་གྲྭའི ་དྲྭ ་ ཚིགས་ཁ་བང་།
http://www.kalmsu.ru/	 ༣༽	 ཐུ་བ་
མཐོ་ རིམ་སླབོ ་གྲྭའི ་དྲྭ ་ ཚིགས་ཁ་བང་།
http://www.tuvsu.ru/

སླབོ་ཡོན་གི་ཆ་རྐནེ།	 ༡༽	 ས་ིཞུ་བ་གང་ཞིག་
ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ནས་ལོ་གསུམ་ཅན་གི་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པའི་སླབོ་ཐོན་བུང་བ་དང་།	
ད་ེཡང་གཞུང་ཞབས་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བའ་ིཐགོ་ཞབས་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༥	
ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 ༢༽	 ཕིར་བསྐདོ་ལག་
ཁརེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ནས་ཉུང་མཐར་
ཟླ་བ་དུག་རིང་དསུ་ཚོད་གཙང་མི་ཟིན་པ་
དགསོ་རུྒྱ།

དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག	 ༡༽	 མི་ཚེའ་ིལོ་
རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ།	འད་པར་ཚོན་ཅན་གཉསི།
༢༽	གཞུང་ཞབས་འདམེས་ལནྷ་ནས་ཞབས་
ལོ་ཧལི་པ་ོ	༥	ཞུས་པའ་ིརྒྱབ་གཉརེ།
༣༽	 ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི
ཡིག་རུྒྱགས་ཨང་ཤོག	 ༤༽	 སླབོ་ཡོན་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིའབ་ིརྩམོ་ཡིག་འབུ་	༤༠༠	ནས་	
༥༠༠	བར།	༥༽	ཕིར་བསྐདོ་ལག་ཁརེ་གི་
ང་ོབཤུས།	 ༦༽	 ར་སར་མེད་པའ་ིགཞུང་
ཞབས་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་སྙན་ཞུ ་གླ ོག་
འཕྲནི་བརུྒྱད་འབུལ་ཆོག	 གངོ་གསལ་ཡིག་
ཆའི་ངོ་བཤུས་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང།	 ཡང་ན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་བདེ་ཟུང་དུང་དང་ཡན་གི་དག་མཆན་
འཁདོ་པ་དགསོ་རུྒྱ།
འཚང་སནྙ་འབརོ་ཚེས།	 རེས་གཟའ་པ་
སངས།	༢༠༡༧།༣།༣༡	འགངས་མེད།
འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རིམ།	 ༡༽•ད་ྷསར་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༦	ཉནི་འདམེས་
རུྒྱགས་བ་རུྒྱ་དང་།	ས་གནས་ཁག་ཏུ་གནས་
པའི་འཚང་སནྙ་བ་སོ་སོར་ཁ་པར་དང་གླགོ་
འཕྲནི་གི་ལམ་ནས་འདམེས་རུྒྱགས་བ་རུྒྱ།
སླབོ་ཡོན་སྡ་ེཚན་ངསོ་ནས་འདམེས་རུྒྱགས་
ཟིན་པའི ་ལས་བེད་པ་གཉིས་ལ་དྲྭ ་ཐོག་
བརུྒྱད་སླབོ་ཡོན་འགངེས་ཤོག་འབུལ་སྟངས་
སྐརོ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱ།	 སླབོ་འག་ོའཛུགས་
ཚེས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	པའ་ིནང་།
དྭགོས་འད་ིཞུ་ཡུལ།	 ངག་དབང་ཡོན་ཏན་
དང་།	ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།
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ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་སྡ་ེཚན་ནས་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༣	ཚེས་	༢༠	ལ།	།

ཧནོ་སུར་ས་གནས་སབྐས་	༩	པའ་ིས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།
༄༅།	 །ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྟན་
འཛིན ་མཁེན ་རབ ་ལགས་ ཀིས ་ ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༡༧།༠༣།༡༨	 ཉནི་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་
གླིང ་གཞིས་ཆགས་ཀི ་སྐབས་དགུ ་པའི ་
འདམེས་ཐནོ་འཐུས་མི་གངས་	 ༡༣	 དང་།	
ད་ེདག་གི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་བརྩོན་
འགུས་རབ་རྒྱས་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་
ར་མགིན་སྒོལ་མ་ལགས་བཅས་ཀི་ལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་

བུང་འདགུ	 ས་འཐུས་དམ་འབུལ་གི་བདེ་
སྒ་ོདང་སྟབས་བསྟནུ།	 ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
པས་ཧནོ་སུར་ས་གནས་ཀི་མི་མང་ཚོགས་
ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ད་ུགོང་ཚེས་ཉིན་རྒྱབ་
ཆུ་ཚོད་	 ༢།༠༠	 ཐགོ་མང་ཚོགས་	 ༡༥༠	
ཙམ་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་
དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤྲདོ་དང་སྦྲགས།	 བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒོམ་གཞི་
དང་།	 བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་མང་
གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་སོ ་སོའི ་འགན་དབང་

དང་།	 སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་
རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བ་
རིམ།	 ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད།	 ཧནོ་སུར་
གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་བཙན་བལོ་བད་ོ
མིའི་ཁམིས་དང་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁམིས་རྩདོ་
པ་ང་ོསྤྲདོ་སོགས་ཀི་གོ་རགོས་སྤལེ་བ་དང།	
སབྐས་མཚམས་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ནར་མ་ད་རུྒྱག་ཆུ་སུང་སྐབོ་ལས་འགུལ་གི་
ཚོགས་མགནོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༩	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་མདྱ་པྲ་ད་ེཤིའ་ི	 Madhya Pradesh 

མངའ་སྡའེ་ིད་ེབ་སིའ་ི	Dewas	རངོ་གི་ཏར་
ནལ་	 Turnal	 གངོ་ཚོའ་ིནང་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ཏ་ེམངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཤིབ་རཱཇ་སིངྒ་ཅ་ོཧཱན་ Shivraj 

Singh Chouhan མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
མཛད་པ་མ་ཟད།	 	 ཁུལ་དའེ་ིནར་མ་ད་
རུྒྱག་ཆུ་སུང་སྐབོ་ཀི་གམོ་བགདོ་ལས་འགུལ་		
Namami Devi Narmade-Sewa Yatra   

ཞེས་པའི་ཚོགས་མགོན་ད་ུཇི་ལྟར་གདན་
ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཆིབས་
སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེནར་མ་ད་རུྒྱག་
ཆུ་སུང་སྐབོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།		འད་ིག་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གི་རུྒྱག་ཆུ་སུང་སྐོབ་ཀི་ལས་
གཞིར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།				ང་

ཚོས་གོ་ལ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་
གོ་ལའི་ཚ་དདོ་རྒྱས་བཞིན་པ་སོགས་ཁོར་
ཡུག་ཉམས་ཆག་འགོ་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་འདི་འཛམ་གླིང་སིྤའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
ཡིན་སྟབས་ངེས་པར་ད་ུདའེི་ཐོག་ང་ཚོས་
བསམ་བླ ་ོགཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་འདི་ག་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་

གིས་ནར་མ་ད་རུྒྱག་ཆུ་སུང་སྐབོ་ཐགོ་ལས་
འགུལ་འདི་འད་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་གནང་བཞིན་པ་
འདའིི་ཐགོ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཆ་ཤས་
བངླས་ནས་ལས་འགུལ་འད་ིལམ་ལྷངོས་ལནྡ་
པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་དང་།	 གཞན་ཡང་
བུད་མེད་རྣམས་ལ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལས་གཞི་
འད་མིན་ཐགོ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རུྒྱའི་
ག་ོསབྐས་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 བུད་མེད་རྣམས་ཕུང་པའོ་ིགུབ་
ཆའི་སྟངེ་ནས་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་
བཟདོ་པའ་ིཚོར་བ་དང་བམས་བརྩའེ་ིབསམ་
བླ་ོཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བུད་མེད་
ཚོས་འགན་མང་ཙམ་འཁརེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
འཛམ་གླངི་ནང་ཕྲན་བུ་ཞི་བད་ེབརན་ལྷངི་ཆེ་
བ་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༧	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྷ་ིཧཱར་
མངའ་སྡའེི ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་རཱཇ་
གིར་རམ་བ་རོད་ཕུང་རི་གནས་ཆེན་ཡོད་
སའ་ིགངོ་ཁརེ་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ཏུ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཚོགས་ཁང་ཞསེ་པའ་ིནང་ད།ུ		དསུ་རབས་
ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་པ།	 ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་ནང་པའི་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་མཛད་
ཡོད།	 ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་རིག་གཞུང་བླནོ་
ཆེན་འབུམ་རམས་པ་སྐ་ུཞབས་མ་ཧ་ེཤི་ཤརྨ་	
Dr. Mahesh Sharma	མཆོག་དང་།		ནང་
པའི་ཐགེ་པ་ཆེ་ཆུང་གི་འདལུ་བ་འཛིན་པའི་
མཁན་པ་ོདང་བ་ླམ།	 	 སླབོ་དཔནོ།	 ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་སོགས་ཐངེས་འདིར་ནང་པའི་ཡུལ་
གུ་ཤིལངྐ་དང་།	འབར་མ།	ཐ་ེལན་ཌི།	བངྷ་
ལ་ད་ེཤི།	ཀ་ཇི་ཀི་སི་ཐན།		ཐ་ེཝན།	སོག་

པ།ོ	ཨ་རི།	ཨིན་ཡུལ།		ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་སོགས་
རྒྱལ་ཁབ་	 ༣༠	 ལགྷ་གི་བ་ླཆེན་དང་མཁས་
དབང་ཉམས་ཞིབ་པ་བཅས་ཚོགས་ཞུགས་
གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོ་འག་ོབ་
མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་
བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་
པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 	 འཇིགས་སྣང་
དང་ཞེ་སྡང་ཐགོ་ནས་བད་ེསིྐད་ཡོང་ཐབས་
མེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་གཞན་ལ་བམས་
བརྩ་ེདང་གཞན་ཕན།	 མཛའ་བརྩའེ་ིའད་ུ
ཤེས་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་བད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་བ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 ད་ེའད་བུང་
བ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་ཐུབ་
པ་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	ཡིད་ཆེས་ན་ིའཆམ་མཐུན་
གི་གཞི་རྩ་ཡིན།	 	 ཞསེ་འག་ོབ་མིའ་ིནང་
གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་
མ་ཟད།	
	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ ་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་
གླིང་ནང་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་རིང་ནས་ཆོས་
ལུགས་འད་མིན་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་

གནས་ཐུབ་པར་བརནེ་འཛམ་གླིང་གཞན་
ལ་མིག་དཔ་ེལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 འཛམ་
གླིང་ནང་ལྟ་གུབ་ཡོད་མཁན་ཆོས་ལུགས་
གཙོ་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟ་གུབ་ཐོག་
ནས་མི ་འད་བ་ཡོད ་ཀང་གཞི ་རྩའི ་ཆ ་
ནས་ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་ཚང་མས་བམས་
པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་བསན།	 འཚེ་བ་

མེད་པ།	 ཞི་བད་ེསོགས་ལག་བསྟར་བདེ་
དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་གནང་མཁན་ཡིན་
པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་

ལུགས་ད་ེདག་ཚང་མར་བམས་བརྩེ་དང་
བཟང་སྤདོ་སོགས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའི་
ནསུ་པའང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད།	 	 ང་
ཚོ་འདིར་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ལྟ་ཞི ་བདེ་
བག་ཕབེས་ངང་གནས་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
ས་གནས་གཞན་ད་ུཆོས་ཀི་མིང་ཐགོ་ནས་
གསོད་རེས་བདེ་བཞིན་ཡོད།		ཆོས་ན་ིའག་ོ

བ་མིའི་བད་ེསིྐད་ཀི་རུྒྱ་རྐནེ་ཞིག་ཡིན་དགསོ་
པ་ལས་རྙགོ་ག་བཟ་ོམཁན་ཆགས་པ་ཡིན་
ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོབ་ོརེད།	 	 རྒྱ་གར་ནང་
ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་མང་པའོི་རིང་ཆོས་ལུགས་
འད་མིན་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་
བ་རུྒྱའི་སལོ་རུྒྱན་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་སྟབས།		
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
རུྒྱའ་ིཐད་དམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་ཡོད།
	 ཐངེས་འདའི་ིལནྷ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ནས་	༡༩	བར་
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ལནྷ་ཚོགས་ག་ོསིྒག་
གནང་མཁན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་རིག་
གཞུང་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་དང་བྷི་ཧཱར་
མངའ་སྡ་ེནཱ་ལེནྡྲ་རོང་ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
གསར་པ་	 	 Nav Nalanda Mahavira 

University	བཅས་ཡིན་འདགུ	།

རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་རྒྱ་གར་
རིག་གཞུང་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིན་ལེནྡྲ་རངོ་
ཁངོས་ཀི་གངོ་ཁརེ་རྒྱལ་པའོི་ཁབ་བམ་རཱཇ་
གིར་	 Rajgir	 ཞསེ་པ་དརེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	 ནས་	 ༡༩	 བར་ཉནི་
གངས་གསུམ་རིང་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་ལྷན་
ཚོགས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་རྒྱ་གར་
རིག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤྲོ་འཆམ་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་མཧ་ེཤི་ཤརྨ་ Dr Mahesh 

Sharma	 མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 	 ཐགོ་མར་ངས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལྷན་
ཚོགས་དབུ་འབདེ་མཛད་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་
མཛད་པར་བཀའ་དིན་ཆེ ་ ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།	 རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་ད་ུནང་
ཆོས་སླབོ་གཉརེ་གི་འབུང་ཁུངས་ཆགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 འཛམ་གླངི་གི་ནང་པའ་ི
གནས་རྩ་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་ཡུལ་འདིར་ཡོད་
པར་བརནེ།	 ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་ཡུལ་
གི་བསྟ་ིགནས་ཁང་གཙོ་བ་ོཞིག་ཀང་ཆགས་

ཡོད།	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཆོག་གིས་༸སྐ་ུཚེ་ཧལི་པའོ་ིརིང་ནང་
ཆོས་སླབོ་གཉརེ་མཛད་ནས་འག་ོབ་མི་སིྤའི་
བད་ེཐབས་སླད་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་ཡོད།			
ཁོང་ཉིད་མཆོག་གི་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ང་ཚོས་
ནང་ཆོས་བརུྒྱད་ནས་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་
ལ་དནོ་སྙངི་ལནྡ་པའི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་
ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ང་ཆོས་པ་ཡིན།	 ཞསེ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་བད་ེདནོ་
དང་འག་ོབ་མི་རིགས་གཞན་ལ་ཕན་ཐགོས་

བདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་འག་ོམ་ཐུབ་པ་ལ་ྟབུ་
ཞིག་ཆགས་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་བརནེ་གང་ཐུབ་
ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་
སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞིའ་ིཐགོ་
ནང་ཆོས་ནས་ཞབས་འདགེས་ཇི་འད་ཞུ་ཐུབ་
མིན་དང་དགོས་མིན་ཐད་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགོས་པ་དསུ་ཀི་དགོས་མཁོ་ཆགས་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།
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