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ཨོ་ལྡ་ིཤ་ས་གནས་སབྐས་	༩	པའ་ིས་འཐུས་
དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	།ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་མཁེན་རབ་
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧།༠༤།༢༡	ཉནི་ཨོ་ལྡ་ིཤ་
ཕུན་ཚོགས་གླངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་སབྐས་དགུ་པའི་
འདམེས་ཐནོ་འཐུས་མི་གངས་	 ༡༥	 ནས་ཚོགས་
མི་	 ༡༣	 དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་
གཙོ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཚོགས་གཞནོ་
སངས་རྒྱས་ར་ོརེ་ལགས་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ	
ས་འཐུས་དམ་འབུལ་གི་བདེ་སྒ་ོདང་སྟབས་བསྟནུ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༠	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	༡༠	ཐགོ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པས་ཨོ་ལྡ་ི
ཤ་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུམི་མང་	
༡༠༠	 ཙམ་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་ལུགས་
དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་།	 བཅའ་
ཁིམས་དགོངས་དནོ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་སོ་
སོའ་ིའགན་དབང་དང་།	 སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་
འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་
བ་རིམ།	 ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད།	 ཨོ་ལྡ་ིཤ་ཕུན་
ཚོགས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁིམས་རྩོད་
པ་ང་ོསྤདོ།	 འཕྲལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བ་ཡུལ་
ནས་ཁ་མཆུ་ཞུ་སྦརོ་གནང་ཕོགས་སོགས་ཀི་གོ་
རགོས་སྤལེ་བ་དང་།	སབྐས་མཚམས་ད་ིབ་ལ་ལན་
འདབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

ཚོགས་བར་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་
ཚན་བཞི་བཅུ་པ་ནང་གསལ་ལརྟ།	 སབྐས་	 ༡༦	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བཞི་པ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༩	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༨	རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་བར་ལས་དསུ་ཉནི་གངས་
དགུའི་རིང་བཞུགས་སྒར་སིྤ་ལྷན་གོས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན།	
ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་ཐགོ་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་ཐ་ོའགདོ་
འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་ཀི་ཚོགས་བར་གསལ་
བསྒགས་སུ།				ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༧	ལ་
	 	 	 ཕུལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤདོ་ཀི་
སླབོ་ཚན་འཇགོ་སྟངས་ཐད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ནང་འག་ོབ་མིའི་ནང་གི་གཤིས་
རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	
ཆོག་ཤེས།	བཟདོ་བསྲན་སོགས་གངོ་མཐརོ་
གཏོང་ཆེད་རྒྱ་གར་གི་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་
གནས་ཁང་	 Tata Institute of Social Sci-

ences	 སོགས་ཀིས་གཙོས་ཤེས་ཡོན་བསྟ་ི
གནས་ཁང་ཁག་གཅིག་གི་འགན་འཛིན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
གངོ་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་སྦངས་
བཤད་མཛད་སྐབས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ང་ཚོ་འདརི་སདྐ་ཆ་འད་ཆགས་པ་ོཤོད་རུྒྱའི་
ཆེད་ད་ུའཛོམས་པ་མ་རེད།	 ཕི་དངསོ་པ་ོ
འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཇི་ཙམ་མཐནོ་པརོ་
སོན་ཐུབ་ཡོད་ཀང་མི་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་
བཏང་རུྒྱས་མཚོན་ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་ལ་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅིག་མུ་མཐུད་འཕྲད་བཞིན་
ཡོད།	 	 	 འནོ་ཀང་བཟང་ཕགོས་ནས་རེ་
བ་བརྒྱབ་ས་ཡོད་པ་ནི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་

བརག་དཔྱད་བས་པ་བརུྒྱད་གཞི་རྩའི་མིའི་
ལནྷ་སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་ད་ེབམས་བརྩ་ེལནྡ་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་ཐུབ་ཡོད།	 	 ངསོ་
ཀིས་གནས་ཚུལ་ད་ེག་ོམ་ཐག་ང་ཚོས་འབད་
བརྩོན་བདེ་པ་བརུྒྱད་འག་ོབ་མིའི་ལྷན་སྐསེ་

ཀི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་ཐུབ་པ་འདུག་བསམ་པའི་ངེས་པ་
སརྔ་ལགྷ་རྙདེ་བུང་།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ནང་ད་ུནང་གཤིས་རུྒྱད་དང་
འབལེ་བའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་སྐརོ་སདྐ་ཆ་
ཤོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།	 	 བམས་བརྩ་ེ
བརདོ་སབྐས་སིྤར་བཏང་ལ་ྟབུར་བརིྩ་བཞིན་

ཡོད།	 སྲལོ་རུྒྱན་འག་ོསྟངས་ལརྟ་བས་ན་
ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བཟང་
པའོི་རིན་ཐང་གོང་མཐརོ་གཏངོ་མཁན་ད་ེ
གཙོ་བ་ོཆོས་ཕགོས་ཐགོ་ནས་ཡིན་ཡང་ད་
ཆ་ཆོས་དང་ཤེས་ཡོན་གཉསི་ལམ་སོ་སོར་

ཕ་ེནས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་ནང་
མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་ཁངོས་ནས་
ཐརེ་འབུམ་གཅིག་ཙམ་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་
མེད་སྟབས་ཆོས་ལུགས་གཞི་རྩར་བཟུང་
ནས་བཟང་སྤོད་སྤལེ་དགོས་ན་མི་འབརོ་
ཐརེ་འབུམ་གཅིག་ལ་སྙབོ་ཐབས་བལ།	ཁངོ་
ཚོའང་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་ཡིན་

སྟབས་བད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་བ་ནང་གི་རིན་ཐང་
གོང་མཐརོ་སྤལེ་དགོས་པ་གཅིག་མཚུངས་
ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་ང་ཚོའ་ིརེ་བ་
རྒྱག་ས་ན་ིཤེས་ཡོན་ཁ་ོན་ལས་མེད།	 འནོ་
ཀང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་
བའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
རུྒྱའི་ཐད་མ་འདང་པའི་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་ཚན་
རིག་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་སོགས་ཀི་མངོ་
ཚོར་གཅིག་མཚུངས་བུང་ཡོད་སྟབས།	 ང་
ཚོས་ཚོགས་པ་འདི་བཙུགས་ནས་དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་རིས་མེད་ཀི་
བཟང་སྤདོ་གངོ་མཐརོ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་
པའི་ཐད་སླབོ་ཚན་ཞིག་གཏན་འབབེས་ཡོང་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 	 རིན་ཐང་ད་ེ
དག་ང་ཚོའི་སེམས་ཚོར་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
སྟབས་བླའོི་རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་སྐརོ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་རིག་གཞུང་བླནོ་ཆེན་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་ཤཱསྟ་ིབ་ྷཝན་
ཞེས་པའི་ནང་ཕབེས་ནས་རྒྱ་གར་གི་རིག་
གཞུང་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མ་ཧཱེ ཤརྨ་	 Ma-

hesh Sharma	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་འདགུ	 	 མཇལ་འཕྲད་སབྐས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་རིག་གཞུང་
ལྷན་ཁང་གཉིས་དབར་འབལེ་བ་སྔར་ལྷག་
དམ་ཟབ་ཡོང་སླད་ལས་གཞི་ཇི་ལྟར་སྤལེ་
དགོས་མིན་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད།		
སྐབས་དརེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
འཕར་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས་དང་དུང་
ལས་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ལནྷ་བཅར་ཞུས།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་
སྐོང་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་རིག་གཞུང་བླནོ་
ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀིས་འཕགས་བདོ་གཉིས་
དབར་གནའ་དངེ་གི་རིག་གཞུང་འབལེ་ལམ་
དང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་གཞི་རྩར་
བཟུང་བའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཉམས་

པ་སླར་གསོ་དང་མི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
ཡོང་སླད་གོ་བསྡུར་ལྷུ ག་པ་ོགནང་བ་དང་
སྦྲགས།		དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སྐུ་ཞབས་མ་ཧཱེ ཤརྨ་མཆོག་ལ་ཉ་ེལམ་ཕི་ཟླ་
གསུམ་པའ་ིནང་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ Rajgir	 ཏུ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བར་གདན་ཞུས་ཀིས་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ལམ་ལྷངོ་ལནྡ་པའི་
ངང་བསྐངོས་ཚོགས་གནང་ཐུབ་པར་ལེགས་
གསོལ་བསགྔས་བརདོ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
གར་ནང་གི་བདོ་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ད་ལའྟ་ི
གནས་སྟངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 དགནོ་སྡ་ེ
ཁག	 ༢༦༢	 ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་
པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་གངས་	 ༣༥༠༠༠	 དང་
བཙུན་མ་གངས་	 ༦༠༠༠	 ལགྷ་ཡོད་པའ་ི
ཁངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་	 ༦༧་༥	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ི
རི་རུྒྱད་ཀི་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཡིན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
ཞུས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
ལས་འཆར་བརུྒྱད་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གང་མང་གནང་སྐོང་
ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ	སབྐས་

དརེ་སྐུ་ཞབས་མ་ཧཱེ ཤརྨ་མཆོག་གིས་གནད་
དནོ་ད་ེདག་ཐགོ་ངསེ་པར་ད་ུདགངོས་བཞསེ་
གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་འདགུ	 དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་ལྡ་ིལིར་བཞུགས་རིང་
རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཁས་

དབང་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་དང་།	 ལགྷ་
པར་	India Foundation Dialogue	ཞསེ་
པའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདརུ་མགནོ་འབདོ་
ལརྟ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
	 བགོ་གླངེ་དརེ་ད་ེསྔའི ་རྒྱ་གར་
ནང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཝར་

མ་	 Richard Verma	 མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ི
ཕི་སྲདི་དུང་ཆེའ་ིལས་རོགས་ཟུར་པ་	Nisha 

Biswal	མཆོག	རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཕི་
སྲདི་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་	M. J. Akbar མཆོག	
རྒྱ་གར་མེ་འཁརོ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་སུ་རེཤ་

པྲ་བུ་	 Suresh Prabhu	 མཆོག་སོགས་
ཕབེས་ཡོད།	 ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་ལས་འཆར་
ཁག་ལེགས་གུབ་རསེ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་རེས་
གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ་དང་ནའིུ་ཛ་
ལེནྡྲ་ཁུལ་ད་ུབདནུ་ཕྲག་གཅིག་རིང་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་།།

སྲི་ཞུའི་ལས་བེད་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་ཨིན་གཙོ་
གུར་རིྩས་འབལེ་སོགས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་

དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢	ནས་
ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༦	 བར་བཞུགས་སརྒ་ར་སའ་ི
ཉ་ེའགམ་དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
ལས་བའི་སྡ་ེཚན་ཁོངས་དབུས་ས་གཉིས་ཀི་སྡ་ེ
ཚན་འགན་འཛིན་ནས་རྒན་དུང་བར་གི་ལས་བདེ་
གངས་	 ༢༤	 ཙམ་ལ་བདོ་ཨིན་གཙོ་གུར་རིྩས་
འབལེ་སོགས་ཀི་ཟབ་སྦོང་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།	།
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ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་དང་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།	
བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་བཅས་
ཀིས་ཕི་ཚེས་	༢༦	ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
གོང་འོག་གཉིས་ཀི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མི་	 ༢༣	 དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་
ཡུལ་དའེི་གསོ་ཚོགས་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སྲིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་གཞག་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་ཐགོ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་ཆེད་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཀི་གུ་ཡངས་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའ་ི	 Liberal Democratic 

Party of Japan སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་
དང་ཡུལ་དའེི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཤི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་	 	 Shimo-

mura Hakubun མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ་དང་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཅས་ཉི་ཧངོ་
གསོ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་དང་
སྦྲགས།	 ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས།	 མཇལ་འཕྲད་སབྐས་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་
ཡོངས་སླབོ་སྟནོ་ཚན་པའ་ི	 Japan Insti-

tute of National Fundamentals	 འགན་
འཛིན་ས་ཀུ་ར་ཡོ་ཤི་ཀ་ོ	 Sakura Yoshiko	
མཆོག་ཀང་ལནྷ་ཞུགས་གནང་འདགུ	སབྐས་
དརེ་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཀི་གུ་ཡངས་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་
དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་

ཤི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུ ན་མཆོག་གིས་ད་ེསྔ་ར་
རམ་ས་ལར་ཕབེས་ཏ་ེ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་མངོ་ཚོར་སྐརོ་དང་།	
བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
སོགས་ཐུན་མིན་ངོ་བ་ོསུྲང་སྐོབ་ཆེད་སྔར་
ལས་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་བ་གནང་འདདོ་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 སྲདི་སྐངོ་

བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཉ་ིཧངོ་ད་ུའད་ིལོའི་ཕི་
ཟླ་	 ༢	 ནང་ཕབེས་སབྐས་ཁངོ་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགོས་
མིན་ཐད་གོ་བསྡུར་གནང་མོང་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ད་ེ
དག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེགོང་སྤལེ་
གཏངོ་རུྒྱར་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རུྒྱར་ཕན་

ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད་སྟབས།	 རིག་གཞུང་
ད་ེདག་གཅེས་འཛིན་ཆེད་ངེས་པར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 སིྤ་
འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཉི་ཧངོ་
གསོ་ཚོགས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གདན་
འདནེ་ཞུ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 	 ཁདེ་རྣམ་པའ་ིརྒྱབ་

སྐོར་འོག་ང་ཚོ་ཉི་ཧངོ་ཡུལ་འདིར་ཡོང་
ཐུབ་པ་དསེ་ཉ་ིཧངོ་ཡུལ་འདིས་དང་བདནེ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་ཙམ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་
ཞིག་བཏང་ཐུབ་ཡོད།	 	 ཨུ་ར་ུསུ་ལ་ྟབུར་
མཚོན་ན་ང་ཚོར་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བར་
བརནེ་ཡུལ་དའེི་ནང་ད་ུང་ཚོ་འག་ོམ་ཐུབ་པ་
རེད།	 	 ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 འབུང་
འགུར་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་ཡུན་
རིང་སྲ་བརན་རུྒྱན་སྐངོ་ཐུབ་སླད་བདོ་མིའི་
ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲདོ་བསྟནེ་སོགས་ལ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱར་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་
འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲདི་བུས་ཀི་ཤུགས་
རྐནེ་འགོ་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་
ཆག་འགོ་བཞིན་པའི ་ཛ་དག་གི ་གནས་
སྟངས་སྐརོ་དང་།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་དང་ལགྷ་
པར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གླིང་ཆེན་གི་ཡུལ་གུ་ཁག་
གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་བདེ་དགསོ་
པ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་སྐརོ།	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༤༧	 ལགྷ་
གིས་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སྲིད་བུས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་
པར་ཞི་རྒོལ་རྔམ་སྟནོ་བས་དང་བེད་མུས་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེར་བརིྩས་ནས་བཀའ་
ཤག་གིས་དའེི་ཐགོ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་
ཁུར་བཞསེ་ཏ་ེཤེས་ཡོན་ལས་གཞི་འད་མིན་
ཐོག་སྲིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་ནས་
ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པ་དང་།	
ལྷག་པར་ཉ་ིཧངོ་དང་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་
ཕན་ཚུན་དབར་ཤེས་ཡོན་བར་ེལེན་གི་ལས་
གཞི་སྤལེ ་ ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕོགས་གཉིས་
ཀར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས།	 ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་ནས་སབྐས་དརེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སླབོ ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
ལས་གཞིའི་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཁས་
ལེན་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་རིགས་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཕབེས་ནས་ལག་ཤེས་
སོགས་ལས་རིགས་འད་མིན་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་
གནང་ཐུབ་ཚེ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་རང་ཁ་
རང་གསོ་ཡོང་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས།།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉསི་ཀིས་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི

འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	 Jim 

McGovern	 མཆོག་དང་ལམྕ་སྐ་ུཨི་ལེ་ཡ་
ན་ལེ་ཊི་ནནེ་ Ileana Ros-Lehtinen མཆོག་
གིས་གསོ་ཚོགས་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་མདནུ་ད་ུ
བཤམས་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་
ཆེ་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིམེ་ས་ཆུ་
སེཊ་ Massachusetts	 མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་ཆེད།		
བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་གི ་སྲིད ་བུས་ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༠༢	 Tibetan Policy Act 2002 ཞསེ་
པ་གཏན་འབབེས་གནང་ནས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ཐུན་མིན་
ང་ོབ་ོདང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་
སུྲང་སྐབོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།	 སྲདི་
བུས་དའེ་ིའགོ	 ༡༽རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གང་མགགོས་
ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 ༢༽བདོ་མི་ཆབ་སྲདི་

བཙོན་པ་རྣམས་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་
དགསོ་པ།	 ༣༽བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་ཚབ་གསར་འཛུགས་དགསོ་པ།
༤༽ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐེ་
བུས་གང་ཡང་མེད་པའི ་ཐོག་ནས་ཐོས་
བསམ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡོང་ཐབས།
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག	 	 གསོ་
ཚོགས་ནང་སྲིད་བུས་ད་ེགཏན་འབབེས་
བུང་ནས་ད་ཆ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཕིན་ཡང་གོང་
འཁོད་གཞི་རིམ་གི ་གནད་དོན་ད ེ་དག་
ཐད་ཡར་རྒྱས་དང་འགུར་བ་ད་ེཙམ་བུང་
མེད།	 	 	 བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་ལ་ྟབུར་མཚོན་
ན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་ད་བར་བསྐར་
གསོ་བུང་ཐུབ་མེད།	 	 བདོ་ནང་ཆབ་སྲདི་
བཙོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་གི་བཙོན་
ད་ུམུ་མཐུད་དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞིན་ཡོད་པའ་ི
ཁདོ་མང་པ་ོཞིག་དགེ་འདནུ་པ་ཡིན་ཞིང་།	
འགའ་ཤས་ན་ིདཔརེ་ན།	 སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་ལྟ་བུ་བཙོན་

ཁང་ནང་བཀག་ཉར་འགོ་འདས་གངོས་སུ་
འགུར་བཞིན་ཡོད།	 ལ་ྷསའ་ིནང་ད་བར་ཨ་
རིའི་གཞུང་ཚབ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་མེད།	
དརེ་བརནེ་ཨ་རིའི་ལས་བདེ་པ་ཚོར་ཛ་དག་
གི་དསུ་སབྐས་དཔརེ་ན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	
ལོར་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁུལ་ད་ུས་གཡོམ་
གི་གདོ་ཆག་ཕགོ་སབྐས་ཨ་རིའ་ིམི་སེར་བཅུ་
ཕྲག་འགའ་ཤས་འཆི་སྐོན་བུང་བ་སོགས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
ང་ཚོའི་གཞུང་གི་ལས་བདེ་པ་ཚོར་བདོ་ནང་
བསྐདོ་ནས་རོགས་རམ་གི་ལས་གཞི་སྤལེ་
རུྒྱར་འགགོ་རྐནེ་ཧ་ཅང་བུང་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
	 ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཨི་
ལེ་ཡ་ན་ལེ་ཊི་ནནེ་	 Ileana Ros-Lehtinen	
མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག	 ད་ེརིང་ང་རང་འདརི་ལངས་
ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་རུྒྱ་འད་ིརང་གི་སྙངི་ནང་ཧ་
ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
པའ་ིསདྐ་ཆ་ཞིག་ཤོད་འདདོ་བུང་།			ད་ེན་ི
བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཡིན།		
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་བཙན་དབང་
འགོ་སྐབས་བཅོལ་ད་ུབཞུགས་ཞག་མཛད་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ནི་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་ཡིད་སྐ་ོདགོས་པའི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ཡིན།	བམས་བརྩ་ེལནྡ་ཞིང་ཐུགས་
སེམས་ཧ་ཅང་བཟང་བའི་སྐསེ་བུ་འད་ིལ་ྟབུ་
ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ལོ་

ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རང་ཡུལ་ད་ུཕིར་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་མ་བཅུག་པ་མ་ཟད།			བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ཆེད་མངགས་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སྲདི་བུས་འགོ་གཞི་རིམ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་དང་རང་དབང་ཙམ་ཡང་མ་སྤད་པར་
མུ་མཐུད་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་
བརུྒྱད་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་
བཟ་ོཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	
ལོར་ངས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་གསེར་གི་གཟངེས་
རགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་པའི་ཁིམས་
འཆར་བཏནོ་པ་ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་ལོ་ང་ོ
བཅུ་ཕྲག་སོང་ཡང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཟུར་
ཕུད་བས་ནས་ལྷག་པ་ནི་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གི་
གནས་རེད།			ནརོ་འཁུལ་ད་ེབདོ་མི་ཙམ་
མ་ཟད།	 ཨེ་ཤི་ཡའ་ིགླངི་ཆེན་ཡོངས་རགོས་
ལ་རསེ་འབས་ངན་པ་ཞིག་ཡོང་ངསེ་ཡིན།	
འཛམ་གླིང་ཡང་ཐགོ་ཏུ་གགས་པའི་བདོ་ནི་
ཨེ་ཤི་ཡའི་གཙང་པ་ོགཙོ་ཆེ་ཁག་མང་པ་ོ
ཞིག་གི་འབུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་སྟབས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ནང་བརན་ལྷངི་མེད་
པའི་གནས་སྟངས་བཟ་ོབཞིན་པ་དསེ་གཡས་

གཡོན་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་བད་ེ
འཇགས་ལ་ད་ོཕགོ་གཏངོ་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཧ་
ཅང་ཡོད།	 ཟླ་བ་སྔནོ་མའ་ིནང་ཕྲན་གིས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ
ཝན་	 Jim McGovern མཆོག་དང་ལནྷ་ཨ་
རིའི་ཕི་སྲིད་ལནྷ་ཁང་ལ་ཞུ་སནྙ་ཞིག་ཕུལ་བ་
བརུྒྱད།	 	 བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་ཞིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགསོ་པའི་
རེ་འདནུ་བཏནོ་ཐུབ་པ་དརེ་ང་རང་དགའ་
སྤབོས་ཧ་ཅང་བུང་བ་མ་ཟད།			སྐ་ུཞབས་
ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་ཨར་རྒྱ་ཡུལ་
གཉསི་དབར་ཕན་ཚུན་འད་མཉམ་ཐགོ་ནས་
ག་ོསབྐས་བར་ེལེན་ Reciprocal  Access 

to Tibet Act བ་རུྒྱའ་ིཁམིས་འཆར་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་པ་དརེ་ང་
རང་དགའ་སྤབོས་ཧ་ཅང་བུང་།	 བདོ་ནང་
ཨ་རིའི་མི་སེར་སུ་འད་ཞིག་འག་ོབསྐདོ་བ་
རུྒྱར་དམ་བསྒགས་བདེ་ཚེ་འབལེ་ཡོད་རྒྱ་
རིགས་ལས་བདེ་ད་ེཨ་རིའི་ནང་ཡོང་རུྒྱར་
མཐོང་མཆན་མ་སྤད་པར་དམ་བསྒགས་
གནང་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།།



3 TIBETAN NEWS  3rd May  2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༧	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༣

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

༄༅།	 །ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་རུྒྱན་ལྡན་ཟླ་རེའི ་
ཚོགས་འད་ུད་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༢༥	ཉནི་ཚོགས་འདགུ		སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མཱན་
མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཤ་
བ་ྷསོ་གྷརོ་	Csaba Sogor  མཆོག་དང་།	སི་
ཀ་ོཊི་ཀ་ཊོ་	 Scott-Cato  མཆོག	 ཏུ་ན་ིཀ་ེ
ལམ་	 Tunne Kelam	 མཆོག	 སརྦ་སེལ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༥	 མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	ཚོགས་འདརུ་རིང་མིན་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ལས་འཆར་ཁག་གི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་

གཏན་འབབེས་གནང་བ་མ་ཟད།			སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་འཆར་སྐརོ་
གསུང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་གནང་སབྐས་ཁངོ་གིས་
ཐོག་མར་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
འཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོ་དན་གསོ་དང་སྦྲགས།			
ཁོང་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་པའི་སྨནོ་
འདུན་ཞུ་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་
འདགུ	 ལགྷ་པར་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཕག་རོགས་བརྒྱད་
ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༡	ནས་	༢༦	བར་ཕབེས་
གཏན་འཁལེ་ཐུབ་པ་བུང་བ་མ་ཟད།		ཕི་ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢	 ནས་	 ༣	 བར་སུད་སི་བདོ་
མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་

པ་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ད་ུབདོ་
དནོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ལས་འགུལ་

སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 སརྔ་ལམ་ལརྟ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་

ཞུ་ཚེས་ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༧	 རེས་གཟའ་
མིག་དམར་ཉིན་གཏན་འཁེལ་བ་དང་།	

ཚོགས་འདུའི ་མཐའ་ད ོན ་ཡུ ་ རོབ་གོས་
ཚོགས་ཀི་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕི་ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༡༨	 ནས་	 ༢༤	 བར་བཞུགས་

སྒར་ད་ུའཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་རུྒྱའི་
ལས་འཆར་ནང་བང་སིྒག་ནས་ལས་གཞི་ད་ེ
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་མཇུག་སྣནོ་གནང་རུྒྱ་
དང་།		མི་འག་ོཁག་གཅིག་གི་མཚན་གཞུང་
ཡང་གཏན་འབབེས་ཟནི་འདགུ	གཞན་ཡང་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་སྐབས་དརེ་ཁོང་
དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཤ་བྷ་སོ་
གྷརོ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཉ་ེཆར་རོ་མ་ན་ིཡའ་ི	
Romania	ཁུལ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་ཕབེས་
སྐརོ་ལས་བསྡམོས་སནྙ་གསེང་ཞུས་འདགུ་པ་
བཅས།།

བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་སྤལེ་ག་སིྒག་བཞིན་པ།

འཇར་མན་ཡུལ་ད་ུབདོ་ཀི་སྲལོ་རུྒྱན་དངསོ་རས་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༣	
ཉིན་འཇར་མན་ཡུལ་ད་ུབདོ་ཀི་སྲལོ་རུྒྱན་
དངསོ་རས་འགམེས་སྟནོ་	 Tibet: Textile 

Treasures From the Land of Snow 

Lions	 ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་འདགུ				
འགམེས་སྟནོ་ད་ེའཇར་མན་ཡུལ་མི་ལྕམ་
སྐ་ུན་ོར་ཀིར་ཅར་ Nora Kircher ལགས་
དང་སྐ་ུཞབས་ཊི་མུར་བྷ་ིཀི་ཅར་ Timur B. 

Kircher	 ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་བཙུགས་
པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 འགམེས་སྟནོ་ད་ེཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཕི་ཟླ་	༤	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 བར་གནང་རུྒྱ་དང་།	 གཙོ་བ་ོ

ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོར་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་
སྤལེ་སདླ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་སྒརེ་གིས་གཉརེ་བའི་འགེམས་སྟནོ་
ཁང་དའེི་ནང་མི་རབས་གཉསི་རིང་གསོག་
འཇགོ་བས་པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་དང་
འབལེ་བའ་ིཆོས་རས་རིགས་དང་།	 	 བདོ་
མིའི་ཡུལ་སྲལོ་གོམས་གཤིས་ལ་བརནེ་པའི་

ཉནི་རེའི་འཚོ་བའི་ཁདོ་དགོས་ངསེ་དངསོ་
རས་རིགས་མང་དག་གཅིག་བཤམས་འདགུ	
འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ར་ོརེ་ལགས་

ཀིས་ད་ལྟའི ་བ ོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྡགུ་རུྩབ་ཅན་གི་
སྲིད་བུས་འགོ་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་རྩ་བརླག་
ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནང་བདོ་མི་ཚོས་རིག་གནས་
གསར་བརའེི་གནས་སྟངས་འགོ་དཀའ་སྡུག་
ཚད་མེད་མངས་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་
ནག་དམར་སུྲང་དམག་མིས་བདོ་ནང་གི་
དགནོ་པ་དང་ལ་ྷཁང་སོགས་ཁནོ་	 ༦༠༠༠		
ལགྷ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་
མི་རྣམས་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་གཙོ་བ་ོ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་ལམ་སྟནོ་འགོ་དགོན་སྡ་ེ
ད་ེདག་སླར་གསོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད།	
འཛམ་གླིང་ཁནོ་ད་ུབསྟན་འགའོི་བ་བ་སྔར་
ལགྷ་དར་སྤལེ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་
བས་ནས་བདོ་མིའི་ཁདོ་ཆབ་སྲིད་ཀི་དམ་
བསྒགས་དང་།	 ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག		
མི་རིགས་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་སིྤ་ཚོགས་

དང་དཔལ་འབརོ་དབ་ེའབདེ།	 	 བདོ་ཀི་
ཆོས་ཙམ་མ་ཟད།	 ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་ཟུར་
གསལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཐོག་དམ་བསྒགས་
བདེ་བཞིན་པ།	 བདོ་མི་འབགོ་པ་རྣམས་
བཙན་དབང་འགོ་ནས་འབགོ་པའི་རྩ་ཐང་
ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གནས་སྤ་ོབེད་
བཅུག་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་རྒྱ་རིགས་མི་
འབརོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནས་སྤ་ོབདེ་བཅུག་
པ།	 ནབུ་རུྒྱད་གསར་སྤལེ་ཆེན་མོའ་ིལས་
གཞི་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་མིར་དངོས་
ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་དམ་བསྒགས་
སུན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་
གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་རང་ལུས་
མེར་སྲགེ་བཏང་བའི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
བུང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 མཐའ་དནོ་སྐ་ུ
ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཀིས་ཀིར་ཅར་ནང་མི་
རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་གཞི་
ད་ེལྟ་བུ་སྤལེ་བར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་
དང་སྦྲགས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་མཇལ་དར་
ཕུལ་བ་མ་ཟད།	 འབུང་འགུར་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའི་འབདོ་

སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ག་ེསེལ་
ཝ་ཌར་	 Gieselwerder	 གི་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་པ་	 Mayor 	 སྐ་ུཞབས་ཀརོ་ན་ེལིའ་ོ
སི་ཏར་རེ་	 Mayor Cornelius Turrey 

མཆོག་ཀང་ཕབེས་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་གིས་
ས་གནས་སུ་ལས་གཞི་ད་ེལྟ་བུ་སྤལེ་བར་
དགའ་སྤབོས་ཧ་ཅང་བུང་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་
པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
ལས་གཞི་ད་ེལྟར་གོ་སིྒག་གནང་ཐུབ་པར་
དམིགས་བསལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 	 	 སྐ་ུམགནོ་གཞན་
ཁག་གཅིག་ན།ི	 ཀ་སེལ་	 Kassel	 རངོ་
གི་རངོ་དཔནོ་གཞོན་པ་ལམྕ་སྐུ་སུ་སེན་སེལ་
བརྷ་ཊི་ Susanne Selbert མཆོག་དང་།	
གངོ་ཁརེ་བང་ཧ་ེསེའ་ི North-Hesse	འགན་
འཛིན་འབུམ་རམས་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨུར་ལི་ཀེ་	
Dr. Urlike Admek མཆོག་བཅས་དང་།	
ས་གནས་ཡུལ་མི་	 ༡༠༠	 ཙམ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ			སབྐས་དརེ་འཇར་
མན་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་
ཀི་གཞས་སྣ་ཁབ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁརོ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ར་ུསོག་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་

ཁང་དང་།	 བདོ་སྐབོ་དག་ེརྩ་ཆོགས་པ་ཐུན་

མོང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ	 	 ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་
མོ་སི་ཁའོི་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཁ་རོབ་འགམེས་

སྟནོ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ Sakharov Center’s 

Exhibition	 ད་ུཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་
མ་མཆོག་དགུང་གངས་	 ༢༨	 ལ་ཕབེས་
པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	
སབྐས་དེརེ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས།		ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་
འད་ིན་ིང་ཚོ་ཚང་མར་དགའ་སྐ་ོཟུང་འབལེ་
གི་ཉནི་མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།		དགའ་འསོ་པ་
ན།ི		སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སུྤལ་ད་ུངསོ་

འཛིན་མཛད་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཡིད་སྐ་ོ
དགསོ་པ་ན།ི	༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ངསོ་འཛིན་མཛད་ནས་ཉནི་
གསུམ་ལས་མ་སོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དགུང་ལོ་	 ༦	 ལ་སོན་པའ་ིཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་བཙན་ཁདི་བས་ནས་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་བར་བརནེ།		ཁངོ་འཛམ་གླངི་
ནང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དགུང་ལོ་ཆུང་
ཤོས་ཆགས་ཡོད།		དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ཡང་
སུྤལ་མཆོག་ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་
གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བས་མེད།		
དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་ཀང་སྐུ་ཁམས་གསལ་
ཐང་ངང་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་མཛད་བཞིན་ཡོད་
པའ་ིསྨནོ་འདནུ་དང་སྦྲགས།	 	 རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་མགགོས་མུར་རྒྱའི་བཙོན་འགོ་ནས་
གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བའི་རེ་སྨནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་བདོ་
སྐབོ་དགེ་རྩ་ཆོགས་པས་རུ་སོག་སྐད་ཡིག་
ཐགོ་ཕབ་སུྒར་གནང་བའ་ི	 Tibet’s Stolen 

Child	 ཞསེ་པའ་ིདངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་
ཞིག་བསྟན་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸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།

འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་འཚམས་
གཟགིས་ལེགས་པར་གུབ་པ།

༄༅།	།འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	༡༩	ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༦།༣༠	ཐགོ་
སྤནོ་ཌོ་བཀ་ཤིས་གླིང་ས་གནས་སུ་ཕབེས་
འབོར་སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་
གཙོས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས།		 ཕི་ཚེས་	༢༠	ཉནི་
གི་སྔ་ད ་ོབཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་སྤནོ ་ཌོ ་
བཀ་ཤིས་གླིང་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ད་ུམང་
ཚོགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་གཞིས་ཆགས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་
གནང་།	 ཉནི་རྒྱབ་མན་ཌི་གནས་སྡདོ་ཁ་
ཐོར་མི་མང་དང་སུན་དར་ན་གར་གཉིས་
ལ་འཚམས་གཟིགས་གུབ་རེས་ཧིན་བདོ་
འཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་	

Neelam Sharma	 ལགས་དང་རུྒྱན་ལས་
ལྷན་ཐུགས་འཕྲད་དང་བཀའ་མོལ་གནང་།	
དགོང་མོ་མཚོ་པདྨར་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་
མཚོ་པདྨའི ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི ་
ཚོགས་གཙོ ་དང་ས་གནས་རང་བདེན ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་
འབལེ་མཐུད་པ་དང་སྨན་ཞབས་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་ཞུས།	 ཕི་ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོདགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་གནས་
གཟིགས་གནང་རསེ་མཚོ་པདྨའི་མི་མང་ལ་
གསུང་བཤད་དང་འབལེ་ད་ིབ་རྣམས་ལ་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་།	 བྷརི་
གཞིས་ཁག་དང་མན་ཌི་ཁབ་ཁངོས་ས་ཁག་
བཅས་པར་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་
གུབ་ནས་ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་གི་ཕི་དརོ་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

རིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉསི་ཀི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་ར་སའ་ིཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའ་ིས་རཱ་བདོ་
ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུདཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
རིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉསི་ཀི་བསབླ་པ་མཐར་
སོན་པའ་ིབཀ་ཤིས་པའ་ིརནེ་འབལེ་གི་མཛད་

སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་ཡོད།	ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།	 བཀའ་
དུང་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་སྣང་ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	 ཤེས་རིག་
དུང་ཚབ་ཀརྨ་སེང་ེལགས།	 རིགས་ལམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་འགན་
འཛིན་སིྤ་ཟུར་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དག་
འདལུ་ལགས།	 ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་པ་
སངས་ཚེ་རིང་ལགས།	 གཞན་ཡང་བཞུགས་

སྒར་ཁུལ་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་དགེ་སླབོ་སོགས་འད་ུའཛོམས་བུང་བའི་
དབུས་སུ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གདན་ཞུས་ཀིས་ཞབས་སྟགེས་སྟངེ་
ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་བསྟནུ།			སླབོ་

ཕུྲག་རྣམས་ནས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་
རནེ་འབུང་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་རིགས་སླབོ་མ་ལག་
གཉསི་ཀི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་སིྤ་ཟུར་དགེ་
བཤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདལུ་ལགས་ཀིས་
བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་མཛད་སྒའོི་ཕབེས་
བསུ་དང་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 	 ད་ེ
ནས་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ལས་བསྡམོས་སྒགོས་སྦང་ཞུས་རསེ་དཔལ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་དང་

དབུ་མ་རབ་འབམས་པ།	 	 	 ཕར་ཕིན་རབ་
འབམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་སླབོ་
མ་རྣམས་ལ་ཕག་ཁརེ་གནང་།	 	 	 བཀའ་
དུང་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ས་རཱ་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་མ་འངོས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
མ་ལག་ནང་སྲི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཀི་དམིགས་
སྒརོ་སྔནོ་འགའོི་འསོ་སྦངོ་བ་རྣམས་ལ་ཕག་
ཁརེ།	 	 	 	 ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་སྣང་ས་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་མཐ་ོ
རིམ་རིག་གནས་རབ་འབམས་པའ་ིབསབླ་པ་
མཐར་སོན་གི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་ཁརེ་
གནང་གུབ་མཚམས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ།	 	 ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་
ཐགོ་མར་བསབླ་པ་མཐར་སོན་པ་རྣམས་ལ་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་
དགངོས་མཐའ་དག་སུྒབ་སདླ་ཕག་གུ་མཉམ་
འདགེས་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 	 	 ལགྷ་པར་
དངེ་སབྐས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཆིག་སིྒལ་
གི་ནསུ་པ་ཕྲན་བུ་ཉམས་རུྒད་ད་ུའག་ོབཞིན་
པ་དསེ་སིྤ་ཚོགས་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོབཞིན་ཡོད་
སྟབས་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་སརླ་གསོ་
ཡོང་ཐབས་ལ་འབུངས་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ཁག་ལ་
འཚམས་གཟགིས་ལེགས་པར་གུབ་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་རྒྱབ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀ་རྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སགྦ་
ཌོ་ར་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབོར་སྐབས་
བང་ཤར་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུས་
ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་སངྒ་ཏགོ་བདོ་ཀི་
གསོལ་མགནོ་ད་ུབཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
དང་ཉིན་རྒྱབ་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་
ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ས་གནས་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕྲད་དང་སངྒ་ཏགོ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་
ལྕམ་སྐུ ་ཇོ་ མོ ་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་གུབ་བསྟནུ།	 ནང་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་
ལ་གནས་མཇལ་དང་ཉནི་རྒྱབ་དཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེའི་བེས་ཀི་གདན་ས་
རུམ་བཏགེ་དགནོ་པར་གནས་གཟིགས་དང་
འབལེ་དགེ་འདནུ་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་
ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་རསེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་།	ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་	༡༡	ཐགོ་
མི་མང་ཚོགས་ཆེན་གུབ་རསེ་སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་
སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་དང་འབལེ་སླབོ་

གྲྭའི་དགེ་ལས་མཉམ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འད་ུདང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་སླབོ་སྦངོ་དང་འབལེ་
བའ་ིའད་ིརྩད་གནང།	ཕི་ཚེས་	༢༣	ཉནི་ས་
གནས་ཀི་ར་ཝང་ལ་དགོན་པ་དང་ར་ལང་
དགནོ་པར་གནས་མཇལ་ཕབེས།	 ཕི་ཚེས་	
༢༥	ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ི
སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་སུྲང་བརིྩ་མཛད་སྒརོ་དབུ་
བཞུགས་གནང་།	 ད་ེརསེ་མི་མང་ཚོགས་

ཆེན་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
དང་ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་།	 རྒས་གསོ་
ཁང་བཅས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་།	
ད་ེཉནི་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཐགོ་ཀ་སྦུག་གཏན་
སླབོ་ལ་འཚམས་གཟིགས་སབྐས་གཏན་སླབོ་
ཀི་རེག་ཊར་གིས་སླབོ་གྲྭའི་ལས་བསྡམོས་
སྙན་སེང་ཞུས་མཚམས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་

གིས་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་དང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་བླང་དརོ་ལམ་
སྟནོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེབཞིན་ད་ེ
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཀ་སྦུག་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་
གནས་མཇལ་ཕབེས།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་
ཨོག་ལ་སྦ་རིར་ཕབེས་ཏ་ེཁུལ་དའེི་མི་མང་
ཚོགས་ཁང་ནང་མི་མང་ཚོགས་འད་ུདང་
གསུང་བཤད།	 ད་ེརསེ་ཨོག་ལ་ས་ྦརི་ནས་

རའི ་སྒང་ཕ ེབས་ཐོན་གིས་ས་གནས་སུ ་
འབོར་མཚམས་རའི་སྒང་མི་མང་ཚོགས་
ཁང་ནང་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་རའ་ིསངྒ་ནས་ས་ལུ་སརྒ་ཕབེས་
ཐནོ་གིས་ས་གནས་སུ་འབརོ་མཚམས་མི་
མང་ཚོགས་འདུ་དང་དགོན་པར་གནས་
མཇལ་ཕབེས།	ད་ེརསེ་གཞིས་ཆགས་གཅིག་

བསྡསུ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིར་མི་མང་མཉམ་
ཞུགས་དགོས་གལ་གི་སྦངོ་བརར་གི་མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ལམ་
སྟནོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༨	
ཉིན་འཇམ་དབངས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅེས་འཛིན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་མཉམ་ཚོགས་འད་ུདང་རིག་གཞུང་
གཅེས་ཁང་གི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་རརོ་
གླིང་རང་འཚོ་བཟ་ོགྲྭར་འཚམས་གཟིགས་
གནང་།	 ད་ེཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་དགནོ་སྡ་ེཁག་
དུག་ལ་མཆོད་མཇལ་ད་ུཕབེས།	 དགངོ་ད་ོ
ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
གི ་སྐུ ་ཚབ་མཉམ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འད་ུགནང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་རརོ་གླངི་
གཏན་སླབོ་ཏུ་སླབོ་གྲྭའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
དང་།	 རེག་ཀར།	 སླབོ་དག་ེམཉམ་མཇལ་
འཕྲད་དང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་བླང་དརོ་གསུང་
བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་སླབོ་གྲྭའ་ིཚོགས་
ཁང་ནང་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་ཉནི་རྒྱབ་དགནོ་
ཁག་གཉིས་ནང་མཆོད་མཇལ་ད་ུཕབེས།
ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚོུད་	 ༨	 ཐགོ་
བསུ་ན་མདའ་བཀིས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
སརྒ་ད་ུལས་ཁུངས་དང།	 སནྨ་ཁང་།	 སླབོ་
གྲྭའ་ིཉལ་ཁང་ཁག	 གཞིས་སརྒ་ཀི་ས་ཞིང་

བཅས་ལ་འཚམས་གཟགིས་གནང་།	 ད་ེ
རསེ་ས་གནས་ཀི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་།	 ས་འག།ོ	 འབལེ་མཐུད་པ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འད་ུགནང་།	 ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་དང་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་།
ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	ཉནི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
བསུ་ན་མདའ་གཏན་སླབོ ་ ཀི ་ཡིག་ཚང་
དང་འཛིན་ཁང་ཡོངས་རོགས་ལ་འཚམས་
གཟིགས་གནང་རེས་སླབོ་གྲྭའི ་དགེ་ལས་
མཉམ་ཚོགས་འད་ུདང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་ཤེས་
ཡོན་གང་ལེགས་སྤོད་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐུལ ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརེས་ཁར་ཤང་ཁུལ་ས་སྐ་དགོན་པར་
མཆོད་མཇལདང་མི ་མང་ཚོགས་ཁང་
ནང་མི ་མང་འཐུས་མི ་མཉམ་འཁུགས་
ཙམ་རིང་མང་ཚོགས་ཀི་བད་ེསྡུག་གསན།	
དེ་ནས་སྦག་རོ ་ཌ་གནམ་ཐང་དུ་ཕ ེབས་
ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༣	 ཉནི་ར་སར་
ཕིར་ཕབེས་འབོར་བུང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་མ་དངུལ་
གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བ ོད་ཀི་སྲོལ་རུྒྱན་རིག་
གཞུང་དང་དངེ་རབས་བདོ་ཀི་བཟ་ོརིག་སུྒ་
རྩལ་རུྒྱན་འཛིན་དང་གོང་སྤལེ་སདླ་རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་ད་ུགནས་འཁོད་བདོ་རིགས་
སུྒ་རྩལ་བ་དང་ཡང་སུྒ་རྩལ་མཁན་གསར་པ་
ཐནོ་བཞིན་པ་སིིྤ་སྒརེ་རྣམས་ལ་སུྒ་རྩལ་རྒྱ་
བསྐདེ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 མཁས་རྩལ་རྒྱ་ཁབ་
གཏངོ་བར་རམ་འདགེས་ཞུ་ཕིར།	 བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་དང་།	སདྐ་ཡིག	སུྒ་རྩལ་ཁ་ོནའ་ི
ལས་འཆར་ཆེད་ཧིན་སྒརོ་ཁི་ལ་ྔནས་འབུམ་
གསུམ་བར་རོགས་དངུལ་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་
པས།	 གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་ལས་
འཆར་བ་འདདོ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ཞུ་
སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་དགོས་མཁོའི་ཡིག་
ཆ་ Word/Excel/pdf	གང་རངུ་ནང་བཟསོ་
ཏ་ེཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གླགོ་འཕྲིན་ཁ་
བང་ངམ་སྦྲགས་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༢༠	 འགངས་མེད་ཕུལ་ཟནི་པ་
དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ།
ཚོགས་པ།	ཚོགས་པའ་ིགཙོ་འཛིན་གི་མཚན་
རགས་དང་ལས་དམ་འཁོད་པའི་འགེངས་
ཤོག་སནྙ་ཞུ།•	 ལས་འཆར་གི་འཆར་རིྩས་
མ་དཔ་ེལརྟ་འགདོ་དགསོ།
སོ་སོའི་ལས་རིགས་ཐགོ་ཤེས་མངོ་ཡོད་པའི་
མི་སྣ་གསུམ་ནས་འབལེ་སྦོར་རྒྱབ་གཉརེ་
ཡི་གེ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གི་དང་བངླས་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།	 ཚོགས་
པའ་ིདབེ་སྐལེ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས།	 བདོ་
ཨིན་གང་རུང་ནང་ལས་འཆར་གང་གི་ཆེད་
ད་ུརོགས་དངུལ་ཞུ་བཞིན་པ་དའེི་འགལེ་
བརདོ་ཤོག་ངསོ་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་འབུལ་
དགསོ།	 ལས་འཆར་འབུལ་ཕགོས་ཀི་ལམ་
སྟནོ་ལརྟ་བཀང་དགསོ།
སྒརེ་པ།	 ད་ོབདག་གི་མཚན་རགས་འཁདོ་
པའ་ིའགངེས་ཤོག་སནྙ་ཞུ།
ལས་འཆར་གི་འཆར་རིྩས་མ་དཔེ་ལྟར་
འགདོ་དགསོ།
	 སོ་སོའ་ིལས་རིགས་ཐགོ་ཤེས་མངོ་ཡོད་
པའི ་མི ་སྣ་གསུམ་ནས་འབལེ་སྦོར་རྒྱབ་

གཉརེ་ཡི་གེ
ད་ོབདག་དང་ཕ་མའམ་བཟའ་ཟླ་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	བར་དང་བངླས་
དཔྱ་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའི་བདོ་རང་
དབང་བདནེ་པའ་ིལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ངསོ་སྦརོ་དང་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།	 ཕ་
མ་བདོ་ད་ུཡོད་མཁན་དང་འདས་གངོས་སུ་
སོང་བ་རྣམས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་
ངསོ་སྦརོ་མཉམ་སྦར་དགསོ།	 ད་ོབདག་གི་
སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།	 བདོ་
ཨིན་གང་རུང་ནང་ལས་འཆར་གང་གི་ཆེད་
ད་ུརོགས་དངུལ་ཞུ་བཞིན་པ་དའེི་འགལེ་
བརདོ་ཤོག་ངསོ་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་འབུལ་
དགསོ།	 ལས་འཆར་འབུལ་ཕགོས་ཀི་ལམ་
སྟནོ་ལརྟ་བཀང་དགསོ།
ཐུགས་སྣང་།	 གངོ་འཁདོ་དགསོ་ངསེ་ཡིག་
ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་སྟངེ་བདོ་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་ཡན་ནམ།	 ས་གནས་	
འགོ་འཛིན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ།
འདེམས་སུྒག་བརུྒྱད་རིམ།•འདེམས་
སུྒག་ཆེད་ད ོན་མི་སྣ་རྣམས་ཀིས་སྙན་ཞུ་
རྣམས་བསྐར་ཞིབ་བ་རུྒྱ།•སྙན་འབུལ་བ་
རྣམས་ལ་ཁ་པར་བརུྒྱད་ད་ིལན་བ་རུྒྱ་དང་།	
རོགས་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་ཡན་
གི་ལས་འཆར་ཕུལ་འབོར་རྣམས་ལ་ངོ་
འཕྲད་ད་ིལན་བ་རུྒྱ།•མཐའ་མའི་འདམེས་
སུྒག་ཟིན ་པའི ་ མི ་འགོ་རྣམས་ལ་ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་འགངས་
མེད་བར་ལན་གཏངོ་རུྒྱ་བཅས།

ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།

The Secretary
Department of Religion and Culture, 
CTA
P.O. Dharamsala-176215, District 
Kangra, H.P.
Email: religion@tibet.net
Phone: 01892-226737 / 222685

ཕི་དལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་གིས་ཨ་རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་
ནང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའ་ིའགན་
འཛིན་དུང་གཞོན་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་ཝ་ཡོ་མིང་མཐོ་སླབོ་	
University of Wyoming	 ནང་དག་ེལས་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སོགས་
ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆབ་སྲིད་ཀི་དགོས་མཁོར་དམིགས་

ནས་བདོ་ད་ེགནའ་ས་ྔམོ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
ཁོངས་ཡིན་པའི་བསུྒབ་བདེ་ད་ུརུན་གཏམ་
དང་འུད་ཤོབ་ནམ་མཁར་མི་ཤོང་བའ་ིའགལེ་
བཤད་བེད་བཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་འདིར།		
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དུང་གཞནོ་བཀ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་གངོ་བརདོ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་

ཏུ་ལོ་རུྒྱས་ཀི་རྒྱབ་རནེ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་
རྒྱ་བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་དང་ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ཇི་ཡོད།	 	 ད་ེབཞིན་ད་ེ
ས་ྔབདོ་དང་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དབར་གི་
འབལེ་ལམ་སྐརོ་སོགས་པར་རིས་ལམ་ནས་
འགལེ་བརདོ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་འདགུ	 གཏམ་
བཤད་ཀི་ལས་རིམ་ཡོངས་སུ་གུབ་རསེ་རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཁམས་རིག་པའ་ི	 	 National 

Geographic	 གསར་འགདོ་པ་གགས་ཅན་
སྐ་ུཞབས་མག་ཇནེ་ཀིན་སི་	 Mark Jenkins 

ལགས་དང་ལནྷ་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ		
ཐངེས་འདརི་འགན་འཛིན་ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་
ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་གཏམ་བཤད་སྤལེ་བ་ཙམ་མ་
ཟད།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
འགམེས་སྟནོ་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་དང་
འབལེ་བའི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་

ལ་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་དང་བླ་ོསྐདེ་བླང་
ཆེད་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 ག་ོབསྡརུ་
གནང་ཡུལ་མཐོ་སླབོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་འགམེས་
སྟནོ་ཚན་པའི་ལས་བེད་ལྕམ་སྐུ་ནི་ཀོལ་ཁ་
ར་ཕཌོ་	 Nicole Crawford	 ལགས་དང་
།	 	 ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་
དཔནོ་ལམྕ་སྐ་ུཨི་ས་ད་ོར་ཧལེ་ྤག་ོཊི་	Isadora 

Helfgott	ལགས་ཡིན་འདགུ	འགན་འཛིན་
ཁངོ་ཁུལ་དརེ་བཞུགས་རིང་ས་གནས་ཡུལ་
མི་དང་མཐ་ོསླབོ་སོགས་ཀི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག			
ལགྷ་པར་ཝ་ཡོ་མིང་མཐ་ོསླབོ་འགམེས་སྟནོ་
གི་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་སུྒ་རྩལ་བ་སོགས་
དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕི་དལི་
འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་ལས་དནོ་ཇི་སྤལེ་
སྐརོ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གོ་བསྡུར་
སོགས་གནང་བར་བརནེ་ཁུལ་དའེི་མི་མང་
རྒན་གཞོན་དར་གསུམ་ཁདོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་སྐརོ་ག་ོརགོས་གང་ལེགས་བུང་ཐུབ་
ཡོད།	 མཐར་འགན་འཛིན་དུང་གཞནོ་བཀ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་མགནོ་འབདོ་
གནང་མཁན་གོ་ལའི་ཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་
སོགས་གནང་ཡོད།།

སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨོ་ཊ་ག་ོམཐ་ོསླབོ་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ནིའུ་
ཛི་ལེན་ཌིའ་ི (New Zealand)	 གངོ་ཁརེ་
ཌུ་ན་ེཌིན་	 Dunedin ནང་ཕབེས་འབརོ་
སྐབས་ལྷ་མགོན་སུྤལ་སྐུ ་དང་དགེ་བཤེས་
ཁག་གཅིག	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་རིགས་
དང་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་བ་སོགས་ཀིས་
གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།	 	 ད་ེརསེ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་ཁུལ་
དརེ་རནེ་གཞི་བས་པའི་དར་རྒྱས་དགོན་
པའི་ནང་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
སོགས་ལ་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུས་གཞི་རྩར་བཟུང་
ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་
ཆེད་འབད་བརྩོན་བེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།	 ས་གནས་
གསར་འགོད་པས་སྲིད་སྐོང་མཆོག་ནིའུ་
ཛི་ལེན་ཌིར་ཐངེས་དང་པ་ོཕབེས་པའི་སྐརོ་
སོགས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ	
ཕདེ་ཡོལ་ད་ུསྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁུལ་དརེ་
ཡོད་པའ་ིཨོ་ཊ་ག་ོ	 University of Otago 

མཐོ་སླབོ ་ ཏུ ་དགེ ་ལས་སླབོ ་ ཕུྲག་སོགས་
ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠	 ཙམ་འད་ུའཛོམས་
ཐགོ	 དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་བདོ་ཀི་ཆབ་
སྲདི་དང་ཁརོ་ཡུག	 རིག་གཞུང་ལ་འཕྲད་

བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དང་དརེ་གདངོ་ལེན་
བདེ་ཕགོས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་དང་
བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཡག་པ་ོཤེས་དགསོ་

ན།	 རྒྱ་ནག་སྐརོ་ལ་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་དགསོ་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་
གི་སྲིད་བུས་འགོ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 བདོ་ནང་ད་ུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་བདོ་མིས་རང་
ལུས་མེར་སྲགེ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དང་།	
བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་
ཁོར་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་ཨེ་ཤི་
ཡེའི་གཙང་པ་ོམང་པ་ོཞིག་བདོ་ནས་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་སྟབས་ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་འབརོ་དངུ་

ཕུར་མང་པའོི་འཚོ་བར་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
ད་ེགལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་
སོགས་གསུང་འདགུ	 གསུང་བཤད་ལས་
རིམ་རགོས་ལ་ཉ་ེསབྐས་རྒྱལ་ཡོངས་ཞི་བད་ེ

དང་རྩདོ་རྙགོ་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་	
National Centre for Peace and Conflict 

Studies འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཝིན་ཀ་ེལེ་
མེན་	 	 Kevin Clements	 ལགས་ལ་དན་
རནེ་ཕག་རགས་ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་
ཁངོ་གིས་ད་བར་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་འདགུ	 ཕགོས་
མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ལནྷ་ཚོགས་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོ
ལེ་ཝ་ེལེན་	  Joe Llywellen ལགས་དང་།	
འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་སིྒག་ཐགོ་
འབུམ་རམས་པའི་སླབོ་སྦོང་གནང་བཞིན་
པའ་ིསླབོ་མ་གཅིག་བཅས་ལ་མཇལ་དར་སྒནོ་

འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣	
ནས་	 ༦	 བར་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཁག་ཀུ་ལུ་
མ་ན་ལི་དང་བཀ་ཤིས་ལྗངོས་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་གཏན་འཁེལ་བ་
བཞིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣	
ཉནི་ར་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༥	
བར་ཀུ་ལུ་མ་ནི་ལིའི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་

གཞིས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་དང་མང་
ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	
༦	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ནས་ཕབེས་
ཐནོ་གིས་བཀ་ཤིས་ལྗངོས་སུ་ཕབེས་འབརོ་
གནང་རུྒྱ་དང་ཁུལ་དརེ་མི་མང་ལ་གསུང་
བཤད་དང་གཟིགས་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ་དསེ་གཟངེས་རགས་ཀི་མཚན་སནྙ་ལ་ཚུར་ཕན་ཐགོས་བུང་ཡོད།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་སམྐ་སའ་ིརྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་		
༢༩	 	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིAustralia	 གངོ་ཁརེ་
བྷ་ིརི་སི་བྷནེ་ Brisbane 	 ཁུལ་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་དང་།	
ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི།	 བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩོད་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་མི་
ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་
ཐགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ལརྟ།	
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག་བཅས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་གནང་
གལ་ཆེ་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་རེ་བ་བཟང་ས་དང་ག་སིྒག་
སྡུག་ས་ནས་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་དནོ་ལརྟ།	 	 	 སབྐས་	 ༡༥	 བཀའ་
ཤག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་ཐབས་བུས་འགོ་
ལོ་ལྔའི ་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུས་
གཞིར་བཟུང་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐངོ་ཐབོ་
ཐབས་བ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 འབུང་འགུར་

ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
མུ་མཐུད་སྲ་བརན་ངང་རང་དབང་འཐབ་
རྩོད་རུྒྱན་སྐོང་བེད་དགོས་པའི་དསུ་ཚོད་
གཅིག་འཆར་ཡང་ད་ེལརྟ་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་
བཟ་ོརུྒྱར་དམིགས་ཏ་ེལས་འཆར་བང་སིྒག་
བཞིན་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གསུངས།
	 གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་རཱན་
ཇསེརྤ་ཝལ་ཤི་ལགས་ Ryan Jasper Walsh	
ལགས་དང་།	 	 མག་གྷལོ་ཌི།	 	 Mark 

Gould	 ལགས།	 	 ཤེང་ལུ་	 Sheng Lu 

ལགས་བཅས་ཀིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་
ཐགོ			 མི་རག་པ།	ཞསེ་པའ་ིདངསོ་བུང་
གླ ོག་བརྙན་ཞིག་བཟོ་སུྐན་གནང་བཞིན་
པ་དའེི་སྐརོ་བཅར་འད་ིཞུས་པ་སྲིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་དང་ལེན་གནང་།	བརྙན་འཕྲནི་
ཚན་པ་ད་ེརིང་མིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་
ཡོངས་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པ་	 Australian 

Broadcasting Corporation	 སོགས་ནང་
རྒྱང་སྲངི་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
	 ཕི་ད་ོསྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་དསུ་སྟནོ་ཐངེས་	 ༩	 ཐགོ་ཟུར་ཉན་ད་ུ
བཅར་བའི་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་སྐུ་ཞབས་པལོ་

བརྷྐལེ་	 Paul Barclay	 ལགས་དང་ལནྷ་
གླངེ་མོལ་གནང་རསེ་ད་ིབ་རྣམས་ལ་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་།	 ད་ེཡང་
ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ཙམ་གི་ལས་རིམ་ཚན་པ་
ད་ེབདནུ་ཕྲག་རསེ་མའི་ནང་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་
ཡོངས་རུླང་འཕྲནི་ལས་ཁང་	 	 ABC Na-

tional Radio ནས་རྒྱང་སྲངི་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 	 སིྤར་སྐ་ུཞབས་པལོ་བརྷྐལེ་ལགས་
ན་ིཨོ་གླངི་རྒྱལ་ཡོངས་རུླང་འཕྲནི་ལས་ཁང་
གི་སྦགི་ཨཡི་ཌི་ཡ་	 Big Ideas	 ཞསེ་པའ་ི
ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་གནང་མཁན་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 	 ཡུལ་དའེ་ིགགས་ཆེ་བའ་ིཝལྐ་ེལེ་
གཟངེས་རགས་	Walkley Award	ཞསེ་པ་
ཐབོ་མངོ་ཡོད་འདགུ
	 གཞན་ཡང་ཉནི་དའེི་སྔ་ད་ོསྲིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་ཡིན་
པའི་རྒྱ་རིགས་སླབོ ་ཕུྲག་ཁག་ལ་བདོ་རྒྱ་
གཉིས་ཀི་འདས་པའི་ལོ་རུྒྱས་དང་ད་ལྟའི་
འབ ེལ་ལམ་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།	 	 བདོ་ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མིན་པ་རུྒྱ་མཚན་འགལེ་
བརདོ་དང་འབལེ།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་

དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་།	 རིག་གནས་
གསར་བརེ་སྐབས་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད་པ།	 ༸རྒྱལ་བའ་ི
བཀའ་བསྟན་གི་གསུང་རབ་རྩ་ཆེ་ཁག་ཧ་

ཅང་མང་པ་ོམེར་སྲགེ་བཏང་བ་དང་།	 	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཉསེ་མེད་
འགོ་འཛིན་བཟུང་དང་མནར་གཅོད་བཏང་
ཡོད་སྐརོ།			རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
ད་ུརྒྱ་ཧན་མི་རིགས་གནས་སྤ་ོབདེ་རུྒྱའི་སྲིད་
བུས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་
ད་ུགངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་འགུར་བཞིན་

ཡོད་པ།
	 སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འདནོ་གནང་
མཛད་པའི་བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་སྨན་

དབུ ་མའི ་ལམ་གི ་སྲིད ་བུས་སྐརོ ་དང་།	
ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་ཀི་
སྒམོ་གཞིའི་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་གི་གནས་འབབ་
རྩོད་རུྒྱའི ་ཆ་རྐེན་གསལ་བ་ལྟར་འབད་
བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་རྒྱ་གར་གཙུག་
ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་ཨེལ་སོན་
དྷའི་ི Professor ML Sondhi Prize for 

International Politics རྒྱལ་སིྤའ་ིཆབ་
སྲདི་ཀི་ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས།	 	 ཞསེ་
པ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་
རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི ་གསར་པའི་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང་	 India 

International Center	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་
ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་གི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གགས་
ཅན་དང་ཆབ་སྲདི་པ།	 	 ཕི་རྒྱལ་གཞུང་
ཚབ་ཁག་གཅིག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ།	 བདོ་
ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་བ་སོགས་འདུ་འཛོམས་
སབྐས།			ཐགོ་མར་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་
སྐུ་ཞབས་སོན་དྷ་ིདམ་པའི་ལྕམ་སྐུ་མ་ད་ུརི་
སན་ཏ་ནམ་སོན་དྷ་ི Madhuri Santanam 

Sondhi	 ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་སབྐས།	 	 	 གཙུག་ལག་སླབོ་
དཔནོ་སྐ་ུཞབས་སོན་དྷ་ི	 Prof ML Sondhi 

དམ་པ་ཁོང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རསེ་ཐོག་མར་ཅེག་ཡུལ་གི་
རྒྱལ་ས་པ་རཱག་	 Prague	 ནང་གནས་སྤསོ་
གནང་རསེ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་སུ་གནས་སྤ་ོབསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་

སྐརོ་དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཕག་ལས་གནང་རིང་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནང་འཁལེ་ཞིང་།	 	 བདོ་
ད ོན ་སྐརོ ་རྒྱལ་ཚོགས་སོགས་ནང་བགོ་
གླངེ་གནང་སྐབས་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་གསན་
འཇགོས་གནང་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་

ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་བདོ་རང་སྲདི་རང་སྐངོ་།	
Tibet-Swaraj Committee	 ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	
ཕིས་སུ་དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་སྐུ་ཚབ་ཐོག་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མཁན་གི་མཚན་གཞུང་ནང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མཚན་བདམས་གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་
དམ་པ་ཁངོ་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་སྲིད་འཛིན་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ཝ་སི་
ལབ་ཧ་ཝལེ་	 Vaclav	 Havel	 མཆོག་ང་ོ
སྤདོ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ཨི་སི་རེལ་ Israel	 ཡུལ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་ཐོག་མ་གོ་སིྒག་ཞུ་མཁན་གཙོ་གས་
ཡིན་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས།	 ཕགོས་

མཚུངས་ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པའི་མང་
གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་
དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་འག་ོ
བ་མིར་རང་བཞིན་ལྷན་སྐེས་སུ་ཡོད་པའི་
བཟང་པའོི་རིན་ཐང་བམས་པ་དང་བརྩེ་བ་
སོགས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཐུགས་
བརྩནོ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་
ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་དབར་གི་འབལེ་

བ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་མཛད་བཞིན་
པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་རྣམས་ལ་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མངནོ་བསྟདོ་ཀི་ཚིགས་
བརོད་སྒོགས་སྦང་ཞུ ་ཆེད་གཙུག་ལག་
སླབོ་དཔནོ་སོན་དྷ་ི	 ML Sondhi དམ་པ་
ཁངོ་གི་སྲས་ཝི་ཝཀ་ཨ་ནནྡ་ Vivekanand 

ལགས་ཀིས།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འདནོ་གནང་
མཛད་པའི་ཞི་བའི་དནོ་ཚན་ལྔ་གཞི་རྩར་
བཟུང་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བ་
བརུྒྱད་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི ་དབར་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བདོ་འཛུགས་སུྐན་མཛད་
ཐབས་དང་སྦྲགས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ད་ེགནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པ་
བསུྒབ་རུྒྱའི་གཡོ་བུས་ལ་གདངོ་ལེན་མཛད་
བཞིན་པ་སོགས་མཁས་མཛངས་ལྡན་པའི་
མཛད་རསེ་ལ་ཆེ་བསྟདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས།	 ཕགོས་
མཚུངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕི་སྲིད་དུང་ཆེ་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ལ་ལིཏ་མན་སིང་	 Lalit 

Mansingh	 མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་སླབོ་
དཔནོ་ཨེམ་ཨེལ་སོན་དྷ་ིདམ་པ་ཁོང་གིས་
བདོ་དནོ་ལ་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐརོ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་༸སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུབརན་པ་
དང་།	 ༸སྐའུ་ིའཕྲདོ་བཞསེ་སརྔ་རུྒྱན་ལརྟ་

གསལ་ཐང་ཐོག་བདོ་མིའི་མགོན་དཔུང་
དམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཆེད་སྨནོ་འདནུ་
ཤུགས་དག་དང་བཅས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་སྲལོ་རུྒྱན་གསོ་གཟན་	 Shawl	 འབུལ་
ལམ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ལམྕ་སྐ་ུམ་ད་ུརི་སོན་
དྷ་ི	 Sondhi	 མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་ཨེམ་ཨེལ་སོན་དྷི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སྲིད་
གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས།	 སབྐས་
དརེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་རནུ་
ཤོ་རི་ Arun Shourie	 མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 སིྤར་བཏང་གཟངེས་རགས་འབུལ་
སབྐས་གཟངེས་རགས་ཐབོ་མཁན་གི་མཚན་
སནྙ་གགས་ཆེ་རུ་འག་ོརུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་
རུྒྱ་ཡིན་པ་ན་ིཆོས་ཉདི་ལ་ྟབུ་ཡིན་ཡང་ཐངེས་
འདིར་གཟངེས་རགས་བཞེས་གནང་མཛད་
མཁན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་མཆོག་ཡིན་སྟབས་གཟངེས་རགས་ཀི་
མཚན་སྙན་ལ་ཚུར་ཕན་ཐོགས་བུང་ཡོད།	
ད་ེའད་བུང་བ་ཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།།


