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རྩམོ་སིྒག་པར་སླབོ་དབེ་ཇུས་བཀདོ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༣	
ནས་ཚེས་	 ༢༥	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འོག་གངས་
སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུརྩམོ་སིྒག་པ་རྣམས་
ལ་སླབོ་དབེ་ཇུས་འགོད་ཀི་ཟབ་སྦོང་གོ་སིྒག་ཞུ་
ཡོད།	 གངོ་ཚེས་ཉནི་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུྲབ་ལགས་དང་།	
ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་མཁན་སྨནོ་ལམ་བརྡ་འཕིན་ཞིབ་
འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་
སྨནོ་ལམ་ལགས།	 ཟབ་སྦངོ་ད་ུཞུགས་མཁན་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་པ་
རྣམས་དང་།	 ལྡ་ིལི་ཤེས་རིག་པར་ཁང་གི་པར་
སུྐན་འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས་བཅས་ཚོགས་
འཛོམས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་
འཛིན་གིས་ཕབེས་བསུ་དང་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ།	 དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་སྨནོ་ལམ་
ལགས་ཀིས་དབེ་ཅིག་བཟ་ོསིྒག་ལ་བེད་པ་ཚང་
དགསོ་པའ་ིརྩ་དནོ་ཁག་དང་།	 དབེ་ཀི་ཤོག་བུ་
གཏན་འབབེས་བདེ་སྟངས།	 བིས་པའ་ིསེམས་
ཁམས་དང་མཐུན་པའི་ཚོན་ཁ་འདམེས་སྟངས་
བཅས་རྩ་བའི་ཤེས་བ་ཁག་ང་ོསྤདོ་བས་པ་དང་།	
དབེ་ཀི་གཞི་རྩའི་བཟ་ོའགོད་བེད་སྟངས་དང་།	
ཤོག་བང་བཟ་ོསིྒག་བདེ་སྟངས།	 པར་བཟ་ོསྟངས་
བཅས་ཟབ་ཁིད་གནང་རསེ་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་སླབོ་
དབེ་སིྒག་སབྐས་བིས་པའི་བསམ་བླ་ོདང་འཚམས་
པའི་སྦངོ་ཚན་དང་ད་ིབ་འགོད་སྟངས་བཅས་ཀི་
ཟབ་ཁདི་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྡ་ས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་གསར་འགདོ་པ་ཁག་གཅིག་
ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༩	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ	 ༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོ
བྲང་ད་ུརྡ་ས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་གསར་འགོད་
པ་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༣༧	 ལ་དམིགས་བསལ་
མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ
	 སྐབས་ད ེར་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསར་
འགོད་པ་ཚོས་གནས་ཚུལ་གང་སྤལེ་ཡང་
རྒྱབ་མདནུ་ང་ོལྐགོ་མེད་པ་དང་བདནེ་དང་
དནོ་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་བཏནོ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་
པར་དངེ་སྐབས་ས་ཕགོས་གང་སར་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕད་བཞིན་པའི ་

ད ུས་སྐབས་འདིར་གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་ཁག་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་
མཐོར་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་
སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་འགན་འཁི་ཆེན་པ་ོཞིག་

ཡོད་སྐརོ།	 མང་གཙོའ་ོསིྤ་ཚོགས་ནང་མི་
དམངས་ཚོར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་
རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད་སྟབས།	 གསར་འགདོ་
པ་རྣམ་པས་མི་དམངས་ཚོར་ཕོགས་ལྷུ ང་

མེད་པའི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤདོ་
བདེ་དགསོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 ད་ེ
བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་
གསར་འགོད་པ་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་འགྲ་ོ

བ་མིའ་ིརིན་ཐང་དང་།	 ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱ་སོགས་
རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་བཟང་
པ་ོད་ེདག་གོང་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐད་འབད་

བརྩོན་མང་ཙམ་གནང་དགོས་པ་དང་།	
རྒྱ་གར་ལ་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བ་
དང་གནའ་བའོི ་ལེགས་བང་གཉིས་ཟུང་
འབྲལེ་ཐགོ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཞི་བད་ེདང་དང་
བདནེ་ལྡན་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱའི་ནསུ་པ་དང་གོ་
སྐབས་གཉསི་ཀ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
འདགུ
	 ཐངེས་འདའིི་མཇལ་ཁ་ད་ེབཞིན་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀིས་གསར་འགོད་པ་ཚོར་ལོ་
འཁརོ་གསོལ་སྟནོ་གོ་སིྒག་ཞུ་སབྐས་རྒྱ་གར་
གསར་འགོད་པ་རྣམ་པས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སུད་སི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་བདོ་དནོ་
དང་འབྲལེ་བའ་ིགལ་ཆེ་གནད་དནོ་ཁག་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་པ་འད་
མིན་ལས་གུྲབ་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ
འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོདཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སུད་
སིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་བཀའ་
ཤག་ཏུ་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།				ཁངོ་རྣམས་དང་ལནྷ་བདོ་དནོ་
དང་འབྲལེ་བའ་ིགལ་ཆེ་གནད་དནོ་ཁག་དང་
།	 བདོ་ཀི་ས་བབ་ཀི་གནས་སྟངས་འགོ་བདོ་
ད་ེཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་གལ་གནད་
ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་དབུ་མའི་ལམ་
གཞིར་བཞག་པའི་ཐགོ་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་
མགོགས་མུར་ཡོང་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
སྐོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ན་ིབདོ་མི་རྣམས་
ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་མངའ་ཁོངས་སུ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་

རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་རྩདོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་
།	ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
འགལ་ཆགས་ཀི་མེད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
གཞན་ཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	སྐ་ུཞབས་
རེག་སེ་ཊི་ལར་སན་ Rex Tillerson	མཆོག་
ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
གཏན་འཁལེ་སབྐས་ཁངོ་གིས།	 པ་ེཅིང་སདི་
གཞུང་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་ངམ།	ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲསོ་
མོལ་ཡོང་ཐབས་སདླ་མུ་མཐུད་སྐུལ་མ་བདེ་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 པ་ེཅིང་
སིད་གཞུང་གིས་གཙོས་སིད་གཞུང་གཞན་
རྣམས་ཀིས་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་ཡོད་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་
འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་
བལོ་ལ་འབརོ་ནས་མི་ལོ་	༦༠	ལགྷ་འཁརོ་
བའི ་དན་གསོའི ་ད ུས ་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་

སྟབས།	 རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ིབདོ་མི་
གནས་སྡདོ་བ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་
ནས་ད་བར་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་མཐུན་
འགུར་གནང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་འད་ིབཞིན་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་རྡ་

སར་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་མཁན་སུད་
སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁངོས།	 ལངྗ་ཁུ་
ཚོགས་པའ་ིལམྕ་སྐ་ུ Maya Graf	 མཆོག་
གིས་གཙོས་སིྤ་འབངས་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའ་ི Civil Democratic Party ལམྕ་
སྐ་ུ	 Rosmarie Quadranti	 ལགས་དང་།	
ལམྕ་སྐ་ུ Marianne Streiff	 ལགས།	 ལམྕ་
སྐ་ུ	Prisca Birrer Heimo	ལགས།	ལམྕ་

སྐ་ུBarbara Gysi	ལགས།	ལམྕ་སྐ་ུ	Gina 

Ruetschi	 ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཁངོ་རྣམས་དང་ལནྷ་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་དངོས་གུྲབ་རྡ་ོརེ་ལགས་དང་།	
བདོ་མི་མང་ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་
དབང་ཆེན་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོ
བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	 སུད་བདོ་མཛའ་

འབྲལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་	 Thomas 

Buchli ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ལ་ྷ
དབང་ནརོ་ཁང་གསར་ལགས།	 ཚོགས་མི་
པ་སངས་ལགས།	 	 ད་ེབཞིན་སུད་སི་ལེཀ་
ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་བད་ེ
སིྐད་ལགས་སོཌ་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དངེ་
སབྐས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་གི་ནང་
གཞུང་དནོ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༦	ཉནི་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་རི་དགོན་ཐུབ་
བསྟན་སྨནི་གྲལོ་གླིང་དགོན་པའི་བསླབ་པ་མཐར་
སོན་གི་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་རསེ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	
ཉནི་གཞིས་ཆགས་ཀི་གྲངོ་སྡ་ེཁག་དང་།	 སཾ་བྷ་ོ
ཊའ་ིཡན་ལག་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག	 ད་ེབཞིན་རྒས་གསོ་
ཁང་བཅས་སུ་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་
སིྒག་འགོ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་གཞནོ།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།	 མཉམ་འབྲལེ་ལས་བདེ།	
ད་ེབཞིན་བརྒྱ་དཔནོ།	 གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་མི་མང་སོགས་
མཉམ་འཛོམས་ཀི་ཚོགས་འདརུ་དབུ་བཞུགས་
གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ད་རེས་འཚམས་གཟིགས་ལས་རིམ་སྐརོ་དང་།	
བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕགོས།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་
མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགན་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་འབྲལེ་མང་ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ	 བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་བནྷ་ད་ྷར་ནརོ་
རྒྱས་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་ད་ེནས་མན་
སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་།	ལྡ་ིལི་བདོ་ཁང་བཅས་སུ་རིམ་
བཞིན་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།
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རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་ཏ་མིལ་ན་དའུ་ིརྒྱལ་ས་ཅནེ་ནའ་ི
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་མ་ད་ར་སི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད།ུ	 	 ཕི་དལི་བདོ་ཀི་
འགྲམེས་སྟནོ་ཚན་པ་དང་།	 འཕགས་བདོ་
འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས།			ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ།	 མ་ད་ིར་སི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་བཅས་ཚོགས་པ་བཞིའ་ི
ག་ོསིྒག་འགོ			Thank You India   ཞསེ་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་བཀའ་དནི་
རེས་དན་གི ་ལས་འགུལ་དབུ ་འཛུགས་
གནང་འདགུ	 ལས་འགུལ་དབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒརོ་མ་དི་ར་སི་གཙུག་ལག་སླབོ ་
གཉརེ་ཁང་གི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་སླབོ་
དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ར་མུ་མ་ན་ིལནྦ་ལགས་ཀིས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སླབོ་ཏུ་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་ཇི་དགོས་མ་དི་ར་སིའི་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གིས་གནང་རུྒྱའི་གྲ་སིྒག་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་

མ་ཟད།	 	 ཁངོ་གིས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་
སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་སྟནོ་པ་གཞན་
ལས་ཁད་ད་ུའཕགས་ཚུལ་དང་།	 	 ལགྷ་
པར་སྟནོ་པས་གསུངས་པའི་དམ་ཆོས་ནི་རྩ་
ཆེ་ཞིང་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅན་མང་པརོ་ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ།	 	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་དང་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་
གཞུང་ད་ེདག་འཛམ་གླངི་འདའིི་སྟངེ་བཟང་
སྤོད་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས།	
	 མ་དི ་ར ་སི ་གཙུག་ལག་སླ ོབ ་
གཉརེ་ཁང་གི ་རིགས་དུང་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 	 འཕགས་བདོ་གཉསི་
དབར་གནའ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་པཎ་
གུྲབ་དང་ལོ་རྩ་བ།	 ད་ེབཞིན་མཁན་པ་ོ
སོགས་གདན་ཞུ་གནང་ནས་ཡུལ་གཉིས་
དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབྲལེ་ལམ་
གཏིང་ཟབ་བཙུགས་པ་ད་ེདུས་ད་ལྟའང་

རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ད་
ཆ་རྒྱ་དམར་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་
བཙན་བཟུང་བས་པ་མ་ཟད།	 ང་ཚོའ་ི
ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བ ོད་ཟེར་བ་འདི་
འཛམ་གླིང་ས་ཁའི་སྟངེ་ནས་ཧ་ལམ་ནག་
སུབ་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་
དག་ངང་ལྷུ ང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་
མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་
མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་རེས་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བསོ་རང་ཉིད་
སྒརེ ་ གི ་ མི ་ ཚེའི ་ ལོ ་ རུྒྱས་ལ་དཔེ་མཚོན་
སྦར་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
གར་སིད་བླནོ ་ན ེ་རུ ་མཆོག་དང་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཀའ་
བསྡུར་ཐངེས་མང་མཛད་པའི་གུྲབ་འབྲས་
སུ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེབཞིན་
སདྐ་ཡིག་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་།	

ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཡོང་སླད་རྒྱ་གར་ནང་
གི་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཟུར་འཛུགས་མཛད་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ།		

མ་དི་ར་སི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
སླབོ་ཕུག་ཚེ་དབང་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་ཕེད་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཙམ་ལ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་གཞས་ས་ཁག་གཅིག་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉིས་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི ་ལས་

འགུལ་ཐངེས་བཞི་པ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་གུྲབ་ཡོད།
	 ཐེངས་འདིར་ཕི་དིལ་བ ོད་ཀི་
འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་ནས་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་

རིན་མེད་འགྲམེས་སྤལེ་གནང་བ་མ་ཟད།			
འཕགས་བདོ་འབྲལེ་ལམ་དང་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་བཅས་པར་རིས་ཁག་
གཉསི་འགྲམེས་སྟནོ་དང་།	 བདོ་ཀི་སནྨ་
རིྩས་ཁང་གི་འགྲམེས་སྟནོ་བཅས་ལ་རྒྱ་གར་
ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་སྐ་ུམགྲནོ།	 སླབོ་ཕུག་
བཅས་ནས་ད་ོསང་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།།

ཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་བཞི་པའ་ིསླབོ་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གཞིར་བཟུང་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཧནོ་
སུར་དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདྨ་གྲྲྭ་ཚང་གི་གངས་
ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྲྭ་དང་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ	
མཐ་ོསླབོ་སླབོ་མཐར་སོན་པའི་བདོ་རིགས་
སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་
དནོ་རིག་པའི་ཟབ་ཁིད་ཅསེ་ཟླ་བ་དུག་རིང་
སདྐ་ཡིག་དང་།	 རིགས་ལམ་མམ་མཚན་
ཉདི།	 གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལའྔ་ིསྙངི་

བསྡུས་ངོ་སྤོད་སླབོ་ཁིད་བ་རུྒྱའི་ལས་རིམ་
ཞིག་ལག་བསྟར་བདེ་མུས་ལརྟ།	 ཟླ་དུག་
ཟབ་ཁིད་ཐེངས་བཞི་པ་ད་ེཡང་དངེ་དསུ་
མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའ་ིསླབོ་མ་	༣༠	ལ་དམིགས་
ནས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 ནས་ཕི་
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	བར་ག་ོསིྒག་ཞུ་གཏན་
འཁལེ་སོང་ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་
ཞིང་སླབོ་གཉརེ་བ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
ཞུ་སནྙ་འགེངས་ཤོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ད་རྒྱ་	 www.chorig.org ནས་ཕབ་ལེན་
གིས་ཞིབ་ཕ་བཀང་སྟ་ེགཤམ་གསལ་ཁ་བང་

ཐགོ་སྦྲག་བརུྒྱད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	 ཚེས་	 ༡༥	འགངས་
མེད་ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ།
༡།	 དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།	 ༡།	 མཐ་ོརིམ་སླབོ་
མཐར་སོན་པའམ་སླབོ་མཐར་སོན་ལ་ཉ་ེབ།
༢།	 ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས་སྟངེ་བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་
ཡན་ནམ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ཡང་ན་
མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་
ལས་དམ་འཁདོ་དགསོ་པ།	༣།	དག་མཆན་
འཁདོ་པའ་ིདང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 ༢༠༡༦	

བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ངོ་
བཤུས།	༤།	ཟླ་དུག་སླབོ་དསུ་མ་རགོས་བར་
འཛིན་བཅར་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཆོད་སེམས་བརན་
པ་ོཡོད་པ།	༢།	ལམ་གྲནོ་དང་བཞུགས་གནས།
ལམ་གྲནོ་དང་།	 བཞུགས་གནས།	 ཞལ་
ལག་སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་ཆ་ཚང་འབུལ་
རུྒྱ།	༣།	རུྒྱགས་སྤདོ་དང་ལག་འཁརེ།
སླབོ་ཁིད་ཟིན་མཚམས་ངག་རུྒྱགས་དང་
འབྲ་ིརུྒྱགས་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 བསབླ་པ་
མཐར་སོན་གི་ལག་འཁརེ་སྤདོ་རུྒྱ།
༤།	ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
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བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༥	ལ།	།

རྒྱ་གར་ཕི་སདི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་མཆོག་རྡ་སར་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད།ུ		སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་དང་ས་ིཞུ་བ་བཅས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀན་
ཝལཱ་སི་བལྷ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་བདོ་
ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་བཅས་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕི་སདི་
དུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀན་ཝཱལ་སི་བྷལ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སདི་བུས་འགོ	བདོ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་ཁངོས་སུ་གནས་
རུྒྱ་ཡིན་ནའང་།	ད་ེལ་ྟབུའ་ིབདོ་དརེ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་

ལནྡ་ཞིག་ངསེ་པར་ད་ུཡོད་དགསོ།	 	 དགསོ་
འདནུ་ད་ེན་ིབདོ་མི་ཚོའ་ིདནོ་དམ་གི་རེ་འདནུ་
ཞིག་ཡིན།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དག་ཆས་ཉནེ་རགོ་མི་ས་ཕནོ་ཆེ་འགྲམེས་
འཇགོ་བདེ་པ་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་པ་ཡིན་ན།	

བདོ་ལ་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ལག་བསྟར་
བདེ་མི་ཐུབ།	 	 དརེ་བརནེ་ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་འད་ིརང་སྐངོ་གི་ལྗངོས་ཤིག་
ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་འད་ིདང་ཡོངས་སུ་འགལ་
བ་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་དང་།	 	 གཞན་ཡང་ཕི་
སིད་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་སབྐས་དརེ་

རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཡུན་རིང་ལུས་པའི་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་བཟང་ཕགོས་ཀི་
སིད་བུས་ལངས་ཕགོས་ལག་བསྟར་གནང་
ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་དགོངས་ཚུལ་སྐརོ་གསུང་
དནོ།			གཅིག་ནས།		རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་

བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་རང་སྐངོ་ས་ཁུལ་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་གནང་ཡང་།	 	 དག་པའོ་ིདཔུང་
དམག་གིས་དབང་སུྒར་བདེ་བཞིན་པའི་ད་
ལའྟ་ིགནས་སྟངས་ད་ེརང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་
ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཐབས་མེད་
པའི་ལངས་ཕོགས་བཟུང་དགོས་པ་དང་།	

ད་ེགཉསི་དབར་གི་ཁད་པར་ད་ེརིམ་བཞིན་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པ་དང་།	 གཉསི་
ནས།	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་ལམ་
གཙོ་བརོ་གུར་བའི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་
ལ་བསམ་བླ ་ོབཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་ལྟར་དནོ་དམ་
བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་འདནོ་དགསོ།	 བདོ་མི་ཚོས་
འཚེ་མེད་ཞི་བ་གྲསོ་མོལ་གི་ཐབས་ལམ་
གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་ཐབས་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུྲབ་ལ་གཞི་
བཅོལ་བའི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཕུག་
པ་ོཡོད་པ་དང་ད་ལའྟི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དགོས་
མཁ་ོཧ་ཅང་ཡོད་སྟབས།	 	 ང་ཚོས་ངསེ་
པར་ད་ུབདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ད་ེདག་
བདག་གཅསེ་བདེ་དགསོ།	 	 ལགྷ་པར་ཁརོ་
ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ན་བདོ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེབདོ་ནང་
གི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་ད་ོཕགོ་བཏང་

བ་ཡིན་ན་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པརོ་མཇུག་
འབྲས་ཧ་ཅང་ངན་པ་ཕགོ་ངསེ།		དརེ་བརནེ་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེའཚེ་མེད་ཞི་བ་གྲསོ་
མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	ཅསེ་དང་།	ཕགོས་མཚུངས་རིང་མིན་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་གནང་མཛད་
རུྒྱའ་ིཐགོ་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ར་དབང་ས་ཁུལ་ཁོ་པ་ཚོས་ཡིན་ཚུལ་སྙནོ་
བཞིན་པ་ད་ེན་ིགཙོ་བ།ོ		ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ས་གནས་ད་ེབརུྒྱད་ནས་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་པར་བརནེ་ཁ་ོཔ་ཚོས་ར་དབང་རྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚུལ་ཤོད་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་ས་ཁུལ་ད་ེན་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ནང་གི་བརན་
ལྷངི་ལ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	།
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མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་ད་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

www.tibet.net/mwa

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཨིན་ཡུལ་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་
འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཆོས་
འཕལེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཨིན་ཡུལ་གི་

གྲངོ་སྡ་ེམིལ་ཌནོ་ཀི་ནསེ་	 Milton Keynes 

ནང་ཡོད་པའི ་ནིཔ་པ ོན་སན་མཡོ་ཧི་ཇི།		
ཞེས་པའི་ནང་པའི་དགོན་པ་ཞིག་གི་མདནུ་
ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་གནང་འདགུ	 	 	 སབྐས་དརེ་
གྲངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ལམྕ་
སྐུས་གཙོས་པའི་མི་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་
ལནྷ་འཛོམས་བུང་འདགུ	 ད་ེཡང་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དརེ་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཆོས་འཕལེ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་གྲངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་མཆོག་
དང་ལམྕ་སྐ་ུརྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཀ་ེཐི་ར་ཡིན་	  Ms Catherine 

Mostyn Scott ལགས་དང་མཛད་སྒརོ་ལནྷ་

ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཞུ་
ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད།	 མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ

	 སྐབས་དརེ་གྲོང་སྡ་ེསིྤ ་ཁབ་པ་
དང་ཀ་ེཐི་ར་ཡིན་ལགས་བཅས་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཇ་ེམེས་བ་ི
ལིང་ཧམ་	James	Billingham		ལགས་
ཀིས་	Under the Flag of Love ཞསེ་རྩམོ་
བྲིས་གནང་བའི་རྒྱལ་ཞེན་གི་གླུ ་གཞས་ད་ེ
ཉདི་བཏང་ཡོད།	 	 སིྤར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དརེ་
སྒངེ་འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་འདི་ཉདི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཀ་ེཐི་ར་ཡིན་	 Catherine 

Mostyn Scott ལགས་ཀིས་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཞིང་།		ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས་ལོ་བཞི་
འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

ལྷ་ོཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་རིས་མེད་
བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་གསོ་འཇགོ་ཐབས་གནང་བཞིན་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༧	 ནས་	 ༡༩	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་
རིང་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚེ་
དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་ཅི་ལིའི་ཡུལ་
གི་གྲངོ་ཁརེ་ཨ་རི་ཀའ་ི Arica	 གྲངོ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཇི་ར་ཌོ་ཨེས་པནི་ཌོ་ལ་	
Gerardo Espindola Rojas	 མཆོག་དང་།	
གྲངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཝ་
ལ་ད་ོམི་རོ་སེ་ཝི་ཆི་	 Vlado Mirosevic	
མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་
ཁུལ་དརེ་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་ལྷན་ཅི་ལིའི་
ཡུལ་གི་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་	
Amigos del Tíbet – Chile	ཚོགས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཕརེ་ནན་ཌ་ོས་ལི་ནཱས་	  Fernando 

Salinas	 ལགས་དང་།	 ཡ་ན་ིསི་ཨེ་སི་པ་ི
ན་ོཛ་	 Yenisei Espinoza	 ལགས་ཕབེས་
འདགུ	 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁུལ་དརེ་ཕབེས་འབརོ་
སྐབས་གྲངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་གྲངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བེད་དང་གྲངོ་ཁེར་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་
ས་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
རེས་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་ཚེ ་དབང་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཁུལ་དརེ་ཡོད་པའ་ི	 Ignacio 

Carrera Pinto School ཞསེ་པའ་ིསླབོ་
གྲྲྭར་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་གནང་
སྟ།ེ	 སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་ཚན་ནང་རིས་མེད་བཟང་
སྤདོ་ཀི་སླབོ་ཚན་གཏན་འབབེས་གནང་ནས་
ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་དསུ་དན་དང་འབྲལེ་
རིས་མེད་བཟང་སྤོད་ཀི་སླབོ་གསོའི་ཐོག་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་སྔ་ཕི་རིམ་པའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་ཕབེས་པ་རྣམས་ལུང་འདནེ་ཞུས་ནས་
ལས་འཆར་དརེ་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་
གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།	སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་
གི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་ཞིབ་ཕ་གནང་བར་
བརནེ་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆེ་བུང་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའི་ཚོད་ལྟའི་བསྟི་
གནས་ཁང་	 Center for Experimental 

Education	 གི་ངསེ་སྟནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཕ་ེ
ལེག་སི་མི་ལ་ནི་སི་ལགས་ཀིས་སླབོ་གྲྲྭའི་
ནང་རིས་མེད་བཟང་སྤདོ་དང་འབྲལེ་བའི་

སླབོ་ཚན་ད་ལྟ་ཚོད་ལྟའི་ཚུལ་ད་ུབཞག་པ་
ཞིག་ཡིན་སྐརོ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་ཚོད་ལྟའི་
ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེརསེ་
གྲངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་གཞོན་པ་མཆོག་གིས་
མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་ཁོང་གི་ལས་ཁུངས་རྙིང་
པ་ད་ལ་ྟརིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཞིག་ཏུ་
བསུྒར་ཟནི་པ་དརེ་ཕབེས་ཏ།ེ	དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་ཚན་ནང་རིས་མེད་བཟང་སྤདོ་ཀི་
སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་ཐབོ་
པའ་ིདག་ེརྒན་མི་གྲངས་	 ༡༥	 དང་ལནྷ་
ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་ལྷན་བཞེས་གནང་།	
སབྐས་དརེ་ཁོང་རྣམས་ཀིས་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་ཚན་ནང་རིས་མེད་བཟང་སྤདོ་ཀི་

སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཐགོ་གོ་བསྡུར་དང་
བགྲ་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ	 ད་ེཉནི་གི་
ཕི་ད་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཁུལ་དརེ་ཡོད་
པའི་ཏ་ར་པ་ཅ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ 
Universidad de Tarapacá	 ད་ུདངེ་དསུ་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་རིས་མེད་བཟང་
སྤོད་ཀི ་སླབོ ་གསོའི ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་རུྒྱ ་
དསུ་ཀི་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཆགས་ཚུལ་དང་།	
ལྷག་པར་ཅི་ལིའི ་ཡུལ་དུ་དངེ་དུས་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་ཚན་ནང་རིས་མེད་བཟང་སྤདོ་ཀི་
སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཇི་ལྟར་སྤལེ་དགོས་

པའི་ཚོད་ལྟའི ་ལས་གཞིའི་སྐབས་ཉམས་
མོང་ཇི ་བུང་རྣམས་གཞན་ལ་བརེ་ལེན་
གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 སབྐས་དརེ་དག་ེརྒན་	
༡༠༠	 མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་ཚན་ནང་རིས་མེད་བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་
གསོའི་ལས་འགུལ་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་ཐབོ་པའི་
དག་ེརྒན་མི་གྲངས་	 ༡༥	 རྣམས་ལ་ལག་
ཁརེ་ཕུལ་བ་མ་ཟད།	 འབུང་འགུར་ལས་
གཞིའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སརླ་
ཡང་དག་ེརྒན་	༡༥	གསར་འདམེས་གནང་
འདགུ	།

བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་
སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གཅདོ་ཀིས་

རུྒྱས་སྟནོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་སརྦ་སེལ་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཁུལ་དརེ་
ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་

དང་དིལ་བསྒགས་ཀི ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་
འག་ོབཙུགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་སྔ་ད་ོསྦར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
གི་ལས་འགན་སོགས་ཞིབ་ཕ་ང་ོསྤདོ་གནང་
བ་དང་སྦྲགས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་

བུང་རིམ་ས་ྔརསེ་ག་ོརིམ་དང་།	 	 དགསོ་
པ་རུྒྱ་མཚན་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༠	 ལོར་བལ་ཡུལ་དང་ལྡ་ིལི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་གཉསི་གསར་འཛུགས་གནང་

དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཡུལ་སོ་སོའ་ིསདི་གཞུང་
དང་འབྲལེ་བ་གནང་བ་བརུྒྱད་བདོ་མི་སྐབས་
བཅལོ་བ་རྣམས་ཀི་བད་ེདནོ་དང་ཤེས་ཡོན།	
གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཆེད་ཡིན།
ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་ནའིུ་ཡོག་དང་
ཇི་ན་ིཝར་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་འཛུགས་
དགསོ་དནོ་ན།ི	 འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་སྤལེ་རུྒྱ་

དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་ཆེད་

ཡིན།	 	 	 ཕགོས་མཚུངས་ད་ེནས་འདས་
པའི་ལོ་རུྒྱས་ནང་བདོ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཧངོ་དང་ཨིན་ཡུལ་ནང་
བཙུགས་ཡོད།	ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	༡༩༨༠		སདྨ་
ཆར་བདོ་ནང་ཞི་རྒོལ་རྒྱ་ཆེ་བུང་བ་དང་།	
ཤར་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་ལ་
རང་དབང་སླར་གསོ་འབུང་བཞིན་ཡོད་
པར་བརནེ་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་

ནང་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་
ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ལས་
འགུལ་བ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
གི་ངོས་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་གསོན་
པརོ་གནས་རུྒྱ་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཐོབ་ཐབས་སོགས་ཀི་འགན་འཁི་གལ་ཆེ་
ཞིག་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ཨི་ཊ་ལི་	
Italy	 དང་།	 འཇར་མ་ན།ི	 	 Germany		
ཨོ་སི་ཊེ་རི་ཡ།		Austria	པ་ོལེནྜ་ི	Poland		
བཅས་ནས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྣམས་དང་ལྷན་བསམ་ཚུལ་
བར་ེལེན་གི་ལས་རིམ་སབྐས།	 	 ཕི་རྒྱལ་ཏུ་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ཀིས་
སོ་སོའི་སླབོ་སྦངོ་བདེ་སའི་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་དམིགས་

བསལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱའི་གལ་གནད་
སྐརོ་གསུངས་འདགུ		 ཕི་ཚེས་	༢༨	ཉནི་
དནོ་ཁང་ནས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་བ་ཚོར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕད་ཆེད་མཐུན་འགུར་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	།
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ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡར་གནས་འཁདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོ་ལ་ཞི་རྒལོ་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོ་ལི་ཁ་ེཆང་ཟླ་
འདའི་ིཚེས་	༢༢	ནས་	༢༦	བར་ཨོ་སི་ཀྲ་ི
ལི་ཡར་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟིགས་སུ་སླབེ་
སབྐས་ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡར་གནས་འཁདོ་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་ཞི་རྒལོ་གི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་
སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་
རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཨོ་སི་ཀྲ་ི
ལི་ཡར་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་
སབྐས།	 མཛད་རིམ་ས་ྔས་ནས་འགྲམེས་
སྤལེ་བས་པའ་ིརྐནེ་གིས་བདོ་པ་དང་།	 མང་
གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ།	 རྩ་རུླང་སྒམོ་བསུྒབ་

ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་ཕོགས་ཀུན་ནས་ཞི་
རྒལོ་གི་ལས་འགུལ་ས་མང་སྤལེ་བར་བརནེ།	
ད་ཐེངས་ཨོ་རྒྱ་ཕོགས་གཉིས་ནས་ལི་ཡི་
འཚམས་གཟིགས་མཛད་རིམ་ལ་གསང་རྒྱ་
ཆེན་པ་ོབས་ཡོད་ཀང་།	གངོ་གསལ་ཚོགས་
པ་ཁག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུྒ་བས་ཏ་ེཕི་
ཚེས་	༢༢	ཉནི་གི་མཚན་མོར་སདི་བླནོ་ལི་
ཁེ་ཆང་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷ་ེརྲྭར་འབརོ་
སབྐས།	ཁནེ་བྷ་ེརྲྭ་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་འཕད་དར་མཁའ་སྒངེ་ཐགོ་
འབདོ་སྒ་དང་བཅས་མགྲནོ་ཁང་མདནུ་ད་ུ

ང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༣	
ཉནི་ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡ་གཞུང་ནས་ཨོ་གླངི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་སིད་བླནོ་
ལ་ཕབེས་བསུའི་མཛད་སྟནོ་གཟབ་རྒྱས་
ཤིག་བཤམས་པར།	 ཁནེ་བྷ་ེརྲྭ་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོཨོ་གླིང་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུཁནེ་བྷ་ེརྲྭར་གནས་
བཞུགས་བདོ་མི་དང་།	 ད་ེབཞིན་སིཌ་ན་ེ
དང་ནའ་ོརྲྭ།	 ཁནེ་པལེ་ཊ་འངོ་བཅས་ནས་
ཆེད་ད་ུཕབེས་པའ་ིབདོ་མི་ཁནོ་	༡༥༠	ཙམ་
གྲསོ་ཚོགས་མདནུ་ཐང་ད་ུའཛོམས་ཏ།ེ	བདོ་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་དར་དང་འཕད་
དར་ཆེན་པ་ོསིྒག་འཇོག་གིས་སིད་བླནོ་ལི་
ཁ་ེཆང་སྒགུ་བཞིན་པའ་ིམུར།	 ཨོ་གླངི་
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་མ་ཡེ་ཀལ་
ཌནེ་སྦ་ེ	 Michael Danby	 མཆོག་དང་།	
གྲོས ་ཚོགས་གོང ་མའི ་འཐུས་མི ་ ལི ་ས ་
སིང་མཆོག་ Lisa Singh	 ལུ་གུྲ་ལམ་
མཆོག	 Scott Ludlum	 ནགི་མེག་ཀམ་
མཆོག	 Nick McKim	 མཁ་ེལེར་མུར་
མཆོག	 Claire Moore	 པ་ིཊར་ཝི་ཤི་
ཝིལ་སོན་	Peter Whish-Wilson	མཆོག་

བཅས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུག་བདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་མདནུ་ཐང་ད་ུདནོ་
ཏ་ེགསུང་བཤད་གནང་བར།	གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་དང་།	 ཞི་རྒལོ་འཐབ་རྲྭ་གཅིག་
ནང་ཡོད་པའི་རྩ་རུླང་སྒམོ་བསུྒབ་ཚོགས་
པ་དང་ཤར་ཏུ་ཀན་སི་ཐང་།	 སདི་བླནོ་ལི་
ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཚོར་ད་ོ
སང་དང་ཚོར་བ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་
སྟརེ་ཡོད།	 ད་ཐངེས་ཀི་ཞི་རྒལོ་སབྐས་སུ་
ཞི་རྒོལ་བའི་སྡངིས་ཆ་དང་སིད་བླནོ་ལི་ལ་
གཞུང་འབྲལེ་ཕབེས་བསུ་ཞུ་སའི་སྡངིས་ཆ་
བར་མི་ཊར་ཉསི་བརྒྱ་ཙམ་གི་རྒྱང་ཐག་མ་
གཏགོས་མེད་སྟབས།	 མཁའ་དབིངས་སུ་
ལྷང་ལྷང་ད་ུབསྒངེས་པའི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
དང་།	 ཞི་རྒལོ་བ་ཚོའ་ིའབདོ་སྒ་སོགས་ལི་
ཡི་མིག་ལམ་དང་རྣ་ལམ་ད་ུབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཆོད་ཡོད་པ་རང་རེ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་
ལས་མི་ཚོས་ནང་གཏམ་ད་ུགསུངས་ཡོད་
འདགུ་ལ།	 ཨོ་གླངི་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་མིང་ཐགོ་ནས་ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་
ཡའི་གཞུང་མང་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་བསྐུལ་ཡིག་
ཆ་གཅིག་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོ་ལི་ལ་
ཕུལ་བའི་ཞུ་བསྐུལ་ཡིག་ཆ་གཅིག་བཅས་
ཨིན་བདོ་རྒྱ་སྐད་ཡིག་གསུམ་ཐོག་འགྲལེ་
སྤལེ་ཞུས་པའ་ིནང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 ཆོས་དད་
བཅས་པ་བརྡལ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བའི་
དབང་གིས་བདོ་མི་	 ༡༤༦	 ཙམ་གིས་རང་
ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་
དགསོ་འདནུ་དང་འབདོ་སྒ་ལ་ད་ོསང་དགསོ་
པ།	 བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་མི་འབརོ་ཆེ་གནས་སྤསོ་
དང་།	 བདོ་ཀི་རང་བུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་

འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཐབེས་པའི་གཏརེ་ཁ་བསྔགོ་
འདནོ་དང་ལས་གྲྲྭ་ཁག་མཚམས་འཇོག་
དགསོ་པ།	བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་གཞི་མེད་མཚན་སདྨ་ཞུས་པའི་སྤདོ་ངན་
རིགས་མཚམས་འཇོག་བས་ཏ་ེདབུ་མའི་
ལམ་གི་དགོངས་དནོ་གཞིར་བཟུང་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་གནང་བར་འབྲལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་དགོས་པ་སོགས་བརྡ་ལན་
གསལ་པ་ོསྤད་ཡོད།
	 ཐེངས ་འདིའི ་ ཞི ་ རྒོལ ་ལས ་
འགུལ་སྐབས་སིད་བླནོ་ལི་ལ་དགའ་བསུ་
ཞུ་མཁན་རྒྱ་མི་རིགས་ཕནོ་ཆེ་དང་བདོ་མི་
ཕགོས་གཅིག་ཏུ་འཁལེ་གི་ཡོད་སྟབས།	 ཁ་ོ
ཚོས་རྔ་བརྡངུ་སྦུག་དཀྲལོ་དང་།	 རོལ་
དབངས་སྒ་སྒམ་སྐད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་སུ་
བཏང་སྟ་ེབདོ་མི་ཚོའི་དང་བདནེ་གི་འབདོ་
སྒ་ནསུ་མེད་དུ་བཟོ་རུྒྱའི ་ཐབས་ཤེས་ས་
ཚོགས་བཏང་ཡང་།	 ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེབདོ་
མི་ཚོས་བསྟུད་མར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་ལྷག་ཚེོར་
ཤུགས་ཆེན་པའོི་སྐད་འབདོ་རྒྱག་པ་དསེ་
ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཤུགས་ཉམས་མས་སུ་བཏང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བར་ལམ་ཞིག་ནས་བདོ་
པ་དང་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་གཉིས་ཀི་སྐད་
འབདོ་དཀུས་ཅིག་ཏུ་བསིྒལ་བའང་བུང་
ཡོད་ལ།	 འད་ིགའ་ིརྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་
པ་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ནས་རྒྱ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་དམིགས་ཏ་ེ
ད་ེརིང་བདོ་མི་ཚོ་སིད་བླནོ་ལིའི་མདནུ་ད་ུ
དནོ་དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་དང་།	 དམིགས་
བསལ་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས།	
བདོ་མི་	 ༡༤༦	 ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་

སགེ་བཏང་དགསོ་པའ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་རུྒྱ་མཚན་
དང་ཁངོ་ཚོའ་ིརེ་འདནུ།	 ༧གངོ་ས་སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་གཞུང་གི་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་བུས་
དགོངས་དནོ་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་
བརོད་གནང་བར་ཁོ་ཚོས་དསུ་ཡུན་གང་
འཚམས་རིང་འཇམ་ཐིམ་ངརེ་ཉན་འཇགོ་
བས་ཡོད་ཀང་།	 མཐར་མཇུག་བསྐར་
ད་ུརྔ་བརྡངུ་རོལ་དཀྲལོ་གིས་འགལ་རྐེན་
ཡང་བཟསོ་ཡོད།	 ད་ཐངེས་རྒྱ་ནག་གི་སདི་
བླནོ་ལི་ཁེ་ཆང་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡར་རྒྱལ་དནོ་
འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་པ་ད་ེའདས་པའི་
མི་ལོ་བཅུ་གཅིག་གི་རིང་རྒྱ་ནག་སདོ་བླནོ་
ཕབེས་པ་ཐེངས་དང་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ལོ་ན་ིཨོ་རྒྱ་གཉསི་བར་ཕི་འབྲལེ་
འབྲལེ་ལམ་བཙུགས་ཏ་ེལོ་	 ༤༥	 འཁརོ་བ།	
དམིགས་བསལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གསར་
པའི་རསེ་སུ་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ཕི་
སིད་དང་ཚོང་འབྲལེ་འཐབ་བུས་ཀི་ཁོར་
ཡུག་གསར་སིྒག་གི་དསུ་མཚམས་གལ་ཆེན་
ཞིག་ཏུ་འཁལེ་གི་ཡོད་སྟབས།	ཨོ་རྒྱ་ཕགོས་
ཕན་ཚུན་ནས་འཚམས་གཟིགས་འདི་གལ་
ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད་འདགུ	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ལེགས་གསོལ་བསགྔས་བརདོ་ཀི་
གཟངེས་རགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་
དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་བདོ་ནས་ཕབེས་
པའི་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ལ་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་
ཆགས་སུ་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧིན་
སྒརོ་འབུམ་	 ༢༠༠	 ལགྷ་ཞལ་འདབེས་བསྡ་ུ
རབུ་གནང་ཐུབ་པར་བརནེ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༤	 རེས་གཟའ་པ་སངས་
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	 ཡོལ་ཙམ་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་
མཆོག	 དུང་ཚབ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་
ལགས་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ		སིྤ་འཐུས་
ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་ལེགས་
གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཀི་གཟངེས་རགས་
གནང་འདགུ

	 ད་ེཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གཟེངས་ཐོན་ལས་གཞི་དའེི ་སྐརོ་གསུང་
དནོ།	 	 ད་རེས་སི་པནེ་བདོ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་པའི་ཐགོ་
ནས་སི་པནེ་དང་དམིགས་བསལ་སརྦ་སི་ལོ་
ན་གྲངོ་ཁརེ་ནས་ཡུ་རོ་འབུམ་གསུམ་རོགས་
དངུལ་ཐབོ་ཐུབ་པ་འདི་ཆེད་མངགས་བདོ་
ནས་གསར་ད་ུཕབེས་མཁན་ཚོའི་བཞུགས་
གནས་སདླ་གནང་བ་འད་ིདངུལ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་
ཞིག་རེད་དན་གི་འདགུ	 བདོ་པ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་བདོ་མི་གཞན་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཕན་ཐགོས་རུྒྱའི་རོགས་རམ་གནང་བ་
རེད།	དངུལ་ཐགོ་ནས་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་
བདོ་པ་སྒརེ་ཞིག་གིས་འབད་བརྩོན་གནང་
སྟ་ེདངུལ་གནང་བ་ཕནོ་ཆེ་ཤོས་གྲངས་རེད།		

ད་ེསྔ་ཨ་རི་ནའེུ་ཡོག་ཏུ་གནས་སྡདོ་བདོ་
རིགས་ཁིམ་ཚང་སྨར་ཁམས་དངུ་དཀར་
ཚང་ནས་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཨ་སྒརོ ་འབུམ་

གཅིག་གནང་བ་བུང་ཡོད།	 	 ད་ེབཞིན་
ཤེས་ཡོན་དང་འབྲལེ་བའི་རོགས་དངུལ་
མང་དག་ཅིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	དརེ་བརནེ་

ད་རེས་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་
དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་ཐུགས་འཁུར་ད་ེ
འད་བཞསེ་ཏ་ེརོགས་དངུལ་གནང་བར་སྙངི་

ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	 ད་ེབཞིན་སི་པནེ་བདོ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་

ཆེན་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་ནས་
ཕབེས་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་ང་ཚོར་
ཡིད་ཆེས་བླ་ོགཏད་བས་ཏ་ེའདིར་ཡོང་བ་
རེད།	 ཁངོ་ཚོར་མཐུན་རྐནེ་བསུྒབ་རུྒྱའ་ི
ལས་འགན་ད་ེང་ཚོར་ཡོད་སྟབས།	 ངས་
སྦར་སི་ལོ་ནའི་གཞུང་ལ་བདོ་ནས་གསར་
ད་ུཕབེས་མཁན་ཚོར་སྡདོ་གནས་ཀི་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ཞུས་མཐར་ཡུ་
རོ་འབུམ་གསུམ་བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་པ་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།	 སིྤར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་སི་པན་
བདོ་ཁང་བརུྒྱད་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་
ཁག་ལ་སླབོ་ཡོན་དང་རྒས་གསོ་ཁང་སོགས་
ལ་རོགས་དངུལ་གནང་བཞིན་ཡོད།	།
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