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ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གུབ་ཚེ ་རིང་
མཆོག་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་

གནང་བ།

༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
ལེའུ་དང་པ་ོདནོ་ཚན་	 ༡	 ནང་གསེས་	 ༣	
འགོ་དང་།	 ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༩	 (༡)	 བཅས་ཀི་
དགངོས་དནོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༠༧	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་རི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བསྩལ་དནོ་ལརྟ།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༠༡	 ནས་
ལས་ཁུར་འགོ་འཛུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གིས་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༠༧	ཉནི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས།

༄༅།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༢༥	 བར་ལྡ་ིལི་བརུྒྱད་ཌནེ་མག་དང་ནརོ་སྦ།ེ		
སུ་ལྦ་ིཌནེ།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགངོ་འཁརེ་ཧ་ིལི་ཕགེ་
སི།	 	 གངོ་ཁརེ་ཊོ་རོན་ཊོ།	 རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་
ལ།ྦ	 ད་ེརསེ་ཨིན་ཡུལ་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༨	 ཉནི་རྒྱབ་རྡ་ས་ག་གལ་གནམ་ཐང་
ནས་ལྡ་ིལི་བརུྒྱད་ཌེན་མག་ཏུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ས་གནས་སུ་གཞུང་འབལེ་ལས་དནོ་སྤལེ་རུྒྱ་
དང་།	ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༨	དང་	༡༩	ཉནི་ཁ་ེ
ན་ཌའི་གངོ་འཁརེ་ཧི་ལི་ཕགེ་སི་ནང་ད་ུརྒྱལ་
སིྤའ་ིབད་ེའཇགས་གླངི་ཞསེ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་སུ་
མཉམ་ཞུགས་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་
རུྒྱ་སོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་
མཚམས་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ལྡ་ིལིར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ལྡ་ིལི་ས་གནས་
སུ་མཛད་རིམ་ཁག་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་
ཚེས	 ༢༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡	ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༡།༣༠	ཙམ་ལ་
ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་
ཉ་ེའགམ་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་
སབྐས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་དུང་
རངོ་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།
ནང་སིད ་ དུང་ཆེ ་འཆི ་མེད་རིག་འཛིན་
ལགས།	 ནང་སདི་དུང་འཕར་ཀརྨ་ཆོས་
དབིངས་ལགས་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་སིྤ ་ཁབ་བླ ོན ་ ཆེན ་
མཆོག་རྡ་སར་ཕབེས་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ལ་ྷ
རྒྱལ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་གི་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་

གནང་བ་དང་།		 ཕི་ཚེས་	༢	ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེ
ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སླབོ ་གྲྭ་དབུ་འབེད་
མཛད་ཡོད།	
སིྤར་སླབོ་གྲྭ་དའེ་ིནང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༥	
ནང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེསྡ་ིརང་ས་ཁུལ་
གི་གངོ་གསེབ་ཁག་ནས་སླབོ་ཕུག་	༦༤	ཙམ་
ཆོས་ཞུགས་དང་སྦྲགས་སླབོ་གྲྭར་འཛུལ་
ཞུགས་བས་ཡོད།	ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡	ཉནི་
གུང་ཕག་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་སནོ་འཁརོ་དང་བཅས་བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ཡང་སངེ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་སིད་ཚབ་
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་

ལེགས་མཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གུབ་བསནུ་
གསོལ་སནོ་དང་དན་རནེ་ཕག་རགས་འབུལ་

ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕ་ོའགུར་བཏང་བ་ད་ེ
ན་ིབཀའ་ཤག་སིྤ་མོས་ཀི་ཐག་གཅདོ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
ལ་ྔཔ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༤	རེས་
གཟའ་ལགྷ་པ་ནས་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༤	 རེས་
གཟའ་སྤནེ་པ་བར་ལས་དསུ་ཉནི་གངས་བཅུའི་
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་	༢༠༡༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་
འབོར་ཐོ་འགོད་འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་
ཀི་ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 	 ༡༡	 ཚེས་	
༩	རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	
ཐགོ་སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་བང་ཨ་རིའི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཕ་ོའགུར་གཏང་དགོས་
པའི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་གསར་འགོད་པ་
ཚོར་འགལེ་བརདོ་གནང་དནོ།	 བང་ཨ་རིའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཕ་ོའགུར་བཏང་བའི་
གནད་དནོ་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ལབ་
གླངེ་ཕན་བུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སབས་ད་ེརིང་
ངས་གནད་དནོ་གཙོ་བ་ོཁ་ཤས་ཐགོ་གསལ་
བཤད་ཞུས་པ་བརུྒྱད་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཇི་
ཡིན་ཁ་གསལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ལམ་འཕ་ོ
འགུར་གཏངོ་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོ
ན།ི				དནོ་གཅདོ་ལས་ཐགོ་ཁངོ་གིས་དནོ་
གཅདོ་ཀི་ལས་འགན་འཁརེ་བ་ནས་བཟུང་ལོ་
དའེ་ིཕི་ཟླ་	 ༧	 ཟླ་མཇུག་ཙམ་བར་ཏ་ེཟླ་བ་	
༡༡	 ཙམ་ལས་མ་འཁརོ་བའ་ིརིང་དརེ་ཕག་
ལས་གནང་ཕགོས་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་
ཁངོ་ལ་ཕག་བསི་ཐངེས་	 ༣	 གནང་དགསོ་
བུང་ཡོད།	 (ཕག་བསི་དང་པ་ོགཉསི་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ནས་དང་།	 གསུམ་པ་ད་ེ
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་བརུྒྱད་)	 ཐུགས་འཚབ་
དང་བཅས་བླང་ད ོར་བརྡ་སནོ་ཕག་བིས་

ཐངེས་གསུམ་གནང་དགསོ་བུང་ཡོད།	 ཡི་
གེ་ད་ེདག་གི་ནང་དནོ་ཇི་ཡིན་འདིར་གསལ་
བཤད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་

མེད།	 ཕག་བསི་གསུམ་པ་ད་ེཕི་ཟླ་	 ༧	 ཟླ་
མཇུག་ཙམ་ལ་གནང་ཡོད་པས་ད་བར་ཟླ་བ་
གསུམ་ལགྷ་ཙམ་སོང་ཡོད་ཀང་བཟང་ཕགོས་
ཀི་འགུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་གནས་ཡོད་
པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་
རིམ་པ་གནང་བའ་ིམཐར་ཁངོ་གི་ལས་འགན་
འཕ་ོའགུར་གཏངོ་རུྒྱར་བཀའ་ཤག་ནས་སིྤ་
མོས་ཀིས་ཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད།	 གལ་
འགངས་ཞིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སིྤ་པའི་ལས་དནོ་
ཞིག་ཐགོ་འཐུས་ཤོར་འག་ོགཞི་ཡོད་པ་དང་།	
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་སིྤ་ཁབ་བཀའ་
ཤག་ཐུགས་བླ་ོམ་ཁེངས་པའི་གནས་སངས་

རིགས་ལགྷ་སབྐས།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་
ལས་འགན་འཕ་ོའགུར་གཏངོ་ཆོག་པ་ནི་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་སིྒག་དང་ཡོངས་

སུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བཀའ་
ཤག་ནས་ད་ེལྟར་གནང་ཆོག་པའི་འགན་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ།	 ད་ེལརྟ་གནང་རུྒྱའ་ི
ལམ་སལོ་རུྒྱན་ཆགས་ཀང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དནོ་
ཚན་དང་།
	 དའེ་ིལག་བསར་བརུྒྱད་རིམ་གང་གི་འགོ་
ནས།	 ཐགོ་མར་ཡར་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་བས་ཡོད་པ་ད་ེབཞིན་ད།ུ	སྐ་ུཚབ་
ད ོནོ་གཅོད་ཀི་ལས་འགན་ནས་འཕ་ོའགུར་
གཏངོ་རུྒྱའི་ཐག་གཅདོ་ཀང་བཅའ་ཁམིས་ཀི་
དནོ་ཚན་དང་ལག་བསར་བརུྒྱད་རིམ་ད་ེདག་

རང་གི་འགོ་ནས་བས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 སྐ་ུ
ཚབ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་ད་ེས་ྔབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ཕགོས་ལ་ང་ཚོས་ངསོ་
འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 སབས་
མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཀི་ཕག་ལས་འགན་འཁུར་གནང་
ཕགོས་ད་ེདང་མཚུངས་པ་ཞིག་དང་ང་ཚོའི་
འདདོ་པ་ཁངེས་པ་ཞིག་བུང་མ་སོང་།	 ཡིན་
ནའང་།	 ཁངོ་རང་གི་མ་འངོས་པར་གནང་
སྒ་ོགང་ཡོད་རྣམས་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་
རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་བང་ཨ་རིའི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པར་བསྐ་ོབཞག་
གནང་བའི་ཐག་གཅོད་དརེ་འགུར་བ་གང་
ཡང་མེད།	 ཁངོ་ནས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་
མཛད་འགན་རྣམས་འཐུས་ཚང་ལེགས་སུྒབ་
ཐུབ་པར་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བླནོ་ཕག་
རོགས་ཚོར་ཡིད་ཆེས་དང་གདངེ་ཚོད་ཆེན་
པ་ོཡོད།	 	 	 བང་ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་
རང་རིགས་ཡོངས་ནས་ཀང་ཁོང་དང་ཁོང་
གི་ཕག་ལས་གང་ཅིར་མཐུན་འགུར་དང་
གཞོགས་འདགེས་གང་ཟབ་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཡིན།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	
སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	

ཐགོ་གཟགིས་པར་འཚལ།

བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ཞིག་ཡིན།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་གྷ་ོཧ་
ཊི་མཐོ་སླབོ་ཀི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠༠	བརྒལ་བར་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་མ་འངོས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐོག་རྒྱ་གར་གི་ལས་
འགན་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་དངེ་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའི་རིང་
ལུགས་ཀི་བསམ་བླ་ོདང་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་
བླ ་ོ རིམ་བཞིན་ཉམས་རུྒད་དུ་ ཕིན་ནས་
མཐར་ལྷུང་བའ་ིརྒྱལ་ཞནེ་གི་བསམ་བླ་ོདང་།
འཇིགས་སྐུལ་དག་སྤོད་པའི་དཀའ་ངལ་
ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་གནས་སངས་འགོ་
རྒྱལ་ཞནེ་གི་བསམ་བླ་ོད་ེའཚེ་བ་དང་འབལེ་
ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དརེ་
གུ་ཡངས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བསམ་བླའོི་ཐོག་
ནས་གདངོ་ལེན་བེད་ཐུབ་ཚེ་འཛམ་གླིང་
ནང་དནོ་དམ་གི་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་མཆོག་
ནས་དངེ་སབྐས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་སབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངོ་བའོི ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་
སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སངེ་འཐནོ་བཞིན་ཡོད་པའི་
སབྐས་འདརི་ཡུལ་ད་ེགཉསི་ཀི་གནས་སངས་
མི་འད་བའ་ིཐགོ་གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཡར་རྒྱས་བུང་ན་མང་གཙོ་མེད་
ཀང་ཆོག	 	 ཅསེ་པའ་ིལངས་ཕགོས་འཛིན་
ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་དཀར་ལ་ྟབུར་
མཚོན་ན།	 མང་གཙོ་དང་ཡར་རྒྱས་ཟུང་
འབལེ་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད་སབས་རྒྱ་
གར་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕགོས་སུ་བསྐདོ་བཞིན་

པའི་ལམ་བུ་ད་ེརུྒྱ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།		
ཉ་ེལམ་མཇུག་སིྒལ་བས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་
ཆེན་སབྐས་	༡༩	ཟརེ་བ་འཚོགས་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་	Xi Jinping	
གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་དསུ་རབས་གསར་
པའི་ཐགོ་གོམ་པ་སྤ་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཤད་
པ་ལརྟ།	 ཉ་ེལམ་འབགོ་ལམ་ས་མཚམས་
ཀི་རྩདོ་རྙགོ་དང་།	 	 དར་གསོ་འགུལ་ལམ་
གསར་པའ་ི	 Belt and Road	 ལས་གཞི་
ཟརེ་བ་སྤལེ་བ་དསེ་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་འཐབ་བུས་ཇི་
ཡིན་ཧ་ཅང་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ།	 ཁུང་
ཙི་རིང་ལུགས་	 Confucius ཀི་རྒྱ་སྐདེ་
ལྟ་གུབ་གཞི་རྩར་འཛིན་ནས་འཐབ་བུས་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དསུ་
རབས་གསར་པའི་ཤུགས་རྐེན་ད་ེའཛམ་
གླིང་ས་ཕོགས་གང་སར་མངོན་གསལ་ཇེ་
ཆེར་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་

རྒྱ་གར་དང་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད།	 ཕ་ིལི་ཕནི་	 Philippines 

ཁུལ་གི་གླིང་ཕན་བདག་དབང་གི་རྩོད་རྙགོ་
དང་།	 	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་དང་ལ་དགྭས་ས་
མཚམས་ཐགོ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་རྩདོ་
གླངེ་བུང་བའི་གནད་དནོ་ད་ེདག་དཔ་ེམཚོན་
འགའ་ཤས་ཡིན།	དརེ་བརནེ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་
བདོ་ཀི་གནས་སངས་ནས་བླ་ོསྐེད་བླངས་
ཏ་ེརྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབརོ་ཁེ་ཕན་གི་མགོ་
བསྐརོ་སླུ་ཁདི་འགོ་མ་ཚུད་པ་གནང་དགསོ།
ད་ེས་ྔལོ་ང་ོ	 ༦༠	 སྔནོ་བདོ་ནང་གང་བུང་
བའི ་གནས་སངས་དང་གཅིག་མཚུངས་
དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཁོན་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་
ཤུགས་རྐེན་འགོ་དཀའ་ངལ་་འཕད་བཞིན་
ཡོད།	 	 རྒྱ་མི་བདོ་ད་ུཐགོ་མར་འཛུལ་
སྐབས་ཞི་བད་ེདང་ཡར་རྒྱས་ཁ་ལ་འཁརེ་
ནས་བསླབེས་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་ཡ་
ང་སྙངི་ར་ེརྩ་བ་ནས་མེད་པར་བདོ་མིའི་ཐགོ་

དག་པའོ་ིདབང་སུྒར་བས་ཡོད།	 རྒྱ་མིས་
བདོ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བདེ་སྐབས་ཐགོ་མར་
ལམ་བཟ་ོནས་འག་ོབཙུགས་ཡོད།	 ད་ེནས་
དམག་མིའི་རླངས་འཁོར་ནང་མེ་མདའ་
དང་མེ་སྒགོས་འཁརེ་ནས་བདོ་དབང་སུྒར་
བདེ་སབྐས་བདོ་མི་རྣམས་ཅི་བ་གཏལོ་མེད་
ད་ུགུར་བ་རེད།	 	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གིས་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོི་ནང་ལམ་བཟ་ོདང་ཚོང་
འབལེ་མ་འཛུགས་བེད་བཞིན་པ་མ་ཟད།	
ཆབ་སིད་འགོ་ཁིད་དང་དབང་འཛིན་པ་
རྣམས་ལ་དངུལ་དངསོ་ཀི་ལྐགོ་རྔན་སོགས་
སྤདོ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་ནང་ཐགོ་མར་བ་
སྤོད་ད་ེམཚུངས་ལག་བསར་བས་པ་རེད།	
བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་མིས་བདོ་ས་བཙན་
འཛུལ་བདེ་སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀང་བདོ་
མིར་རྒྱབ་སྐརོ་བས་མེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱ་སྐདེ་བ་རུྒྱའི་གདངེ་ཚོད་རྙདེ་
ཡོད།	 	 བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་མ་གནང་བ་ད་ེ
བཟང་སྤདོ་དང་འགལ་བ་མ་ཟད།	 	 ནརོ་
འཁུལ་ཚབས་ཆེ་ཞིག་ཀང་རེད།	 	 གལ་
ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ལ་ཆོད་
སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཡོད་
ན་ད་ཚོད་རྒྱ་ནག་ལ་རྨངོས་པའི་ང་རྒྱལ་ད་ེ
ཙམ་སྐ་ེརུྒྱ་མ་རེད།	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ནི་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་
དང་དང་བདནེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཇི་ཙམ་ཡོད་
མེད་ཚོད་ལ་ྟབདེ་ས་ཞིག་ཡིན།	 བདོ་མིར་
ངསེ་པར་ད་ུརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་དགསོ།	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ད་ེབཟང་སྤདོ་
དང་མཐུན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་ལྟ་གུབ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཐབ་རྩོད་
ཅིག་ཡིན།	འཚེ་བའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་
དལི་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་ཡོད་

ཀང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གི་འབདོ་
སྒར་སང་ཆུང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སབས་འཚེ་
བའི་ལས་འགུལ་མ་སྤལེ་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བར་
ནསུ་པ་འཐནོ་རུྒྱ་མིན་འདགུ་བསམ་པའ་ིབརྡ་
ལན་ལོག་པ་ཞིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 	 ང་
ཚོས་བརྡ་ལན་ལོག་པ་ད་ེའད་ཞིག་མ་ཡོང་
བ་བས་ནས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་
སིྦན་ཏ་ེའཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གི་གུབ་
འབས་མིག་དཔརེ་འོས་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་
དགསོ།	 	 ད་ེའད་བུང་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
ལས་འགུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་མུ་མཐུད་གནས་
ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ད་ེརསེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་
སཱམ་ཤེས་ཡོན་དང་འཕདོ་བསནེ།	 དཔལ་
འབོར་བཅས་ཀི་གཅིག་ལྕགོས་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཧ་ིམན་ཏ་བྷསིྲྭ་ཤརྨ་	 Himanta 

Biswa Sarma	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ནས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་དང་བདོ་
དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

སདི་འཛིན་ཊམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་མཚམས་འདརི་གསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་འཆར་བཏནོ་པ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོ
ནལ་ཊམ་མཆོག་བདནུ་ཕག་རསེ་མའི་ནང་
རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟིགས་སུ་
མ་ཕབེས་སྔནོ་ཏ་ེཕི་ཟླ་	༡༡	 ཚེས་	༡	ཉནི་

ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་དནོ་

ཐགོ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་
ཀིས་གསོ་འཆར་ཞིག་བཏནོ་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་གསོ་འཆར་ད་ེན་ིསིད་འཛིན་ཌ་ོནལ་
ཊམ་མཆོག་གིས་བདོ་ཐགོ་སིད་བུས་ཇི་འད་

ཞིག་འཛིན་དགསོ་མིན་ཐད་ཡིན་ཞིང་།

ལྷག་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབལེ་བ་
གནང་སྐབས་བདོ་མིའི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་
ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩས་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་འདགུ	 གསོ་འཆར་
དའེི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཀུན་ཁབ་འགན་ཁུར་གི་ལ་ྟགུབ་
འགོ་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་བམས་བརྩེ་དང་
བཟདོ་བསན།	ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གངོ་
སྤལེ་གཏངོ་གནང་མཛད་པའི་མཛད་རསེ་
ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཆེད་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
ཀིས་གསེར་གི་རགས་མ་འབུལ་ལམ་ཞུས་
པའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ཐགོ་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་སྤལེ་
བཞིན་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་
འགོ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་

བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་
རིག་གཞུང་རིམ་བཞིན་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 བདོ་ནང་འགུལ་བསྐདོ་ཀི་
རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བདེ་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ་བཅས་འཁདོ་འདགུ	 ཐངེས་
འདརི་གསོ་འཆར་ནང་རེ་འདནུ་གཙོ་བ་ོན།ི		
སིད་འཛིན་ཊམ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་འགོ་
ཕི་འབལེ་སདི་བུས་ནང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	
ལོར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་སདི་བུས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 Tibetan 

Policy Act 2002	 ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་
གནང་བའི་འབུ་དནོ་ལྟར་མུ་མཐུད་ལག་
བསར་གནང་དགསོ་པ་དང་།	
ཨ་རིའི་མི་སེར་བདོ་ནང་རང་དབང་ཐོག་
ནས་འག་ོབསྐདོ་བདེ་འཇུག་དགསོ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་

གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཐོག་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐབས་ཆེད་ངསེ་པར་ད་ུཤུགས་
བརྒྱག་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་
འདགུ	 གསོ་འཆར་འདནོ་མཁན་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀི་མཚན་
གཤམ་འཁདོ་ལརྟ་ཡིན།
Rep. Ileana Ros-Lehtinen, Chairman 

Emeritus of the House Committee on 

Foreign Affairs

Rep. Eliot Engel (D-NY), Ranking 

Member of the House Committee on 

Foreign Affairs

Reps. Ted Yoho (R-FL) and Brad Sher-

man (D-CA), the respective Chairman 

and Ranking Member of the Subcom-

mittee on Asia and the Pacific



3 TIBETAN NEWS  8th  November  2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༠	ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨

དག་ེབཤེས་མའ་ིསླབོ་ཐནོ་མཛད་སྒ་ོཐངེས་གཉསི་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༥	རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་
རྡ་ས་བཙུན་དགོན་སྒལོ་མ་གླངི་རིགས་ལམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུསྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྒོལ་
མ་གཡང་ཅན་ལགས།	 བཙུན་མའ་ིཚད་
མའི་དགུན་ཆོས་རྒྱས་འཛོམས་ཀི་མཛད་
སྒའོ་ིསབྐས་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིདག་ེ
བཤེས་མའི་དམ་འཇོག་འབུལ་ཟིན་ནས་
དགེ་བཤེས་མའི་སླབོ་ཐནོ་མཛད་སྒ་ོཐངེས་
གཉསི་པ་ཚོགས་ཡོད།	སབྐས་དརེ་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་
མཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོདང་འབལེ་བའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་སབྐས་གཉསི་

པའི་དགེ་བཤེས་མའི་རུྒྱགས་སྤདོ་མཛད་སྒ་ོ
འདའིི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་པའི་བཙུན་དགོན་དགེ་
ལྡན་ཆོས་གླིང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དང་།	
སྒལོ་མ་གླིང་གི་སླབོ་སིྤ་དགེ་བཤེས་ལགས།	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བུད་མེད་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ།	 ད་ེབཞིན་བཙུན་མའ་ིལས་
འཆར་གི་ངསེ་སནོ་པ་གཞནོ་པ།	དག་ེབཤེས་
མའི་རུྒྱགས་སྤོད་ད་ོདམ་པའི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་མི།	རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།		གཞན་
ཡང་དམིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་དང་།	སྐ་ུམགནོ་
རྣམ་པ།	དག་ེབཤེས་དང་དག་ེབཤེས་མ་རྣམ་
པ།	 	 བཙུན་མའ་ིཚད་མའ་ིདགུན་ཆོས་ལ་
ཆེད་ད་ུབཙུན་དགོན་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་
བཙུན་མ་རྣམ་པ།		ལགྷ་པར་ད་ེརིང་གི་དག་ེ
བཤེས་མའི་ཕག་འཁརེ་བཞེས་མཁན་རྣམ་
པར་ཐགོ་མར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་།	 སོ་སོ་སྒརེ་
ངསོ་ནས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འད་ིབཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་གི་ཡོད།	 	 ད་ེབཞིན་ད་ེ
རིང་བཙུན་མའ་ིདགུན་ཆོས་རེད།	 	 དག་ེ
བཤེས་མའི་རུྒྱགས་སྤོད་ཀི་ལས་ཀ་རེད།		
ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་
པ་རེད།	 	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་འགན་བཞསེ་མཁན་
དང་།	ཕག་ལས་གནང་མཁན།		ད་ེབཞིན་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན།	 རོགས་སྐརོ་
གནང་མཁན་བཅས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་
ལེགས་གསོལ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་འདདོ་བུང་།	
ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་ཡིན་
སབས།	 ངས་གཞུང་འབལེ་གཏམ་བཤད་
བང་སིྒག་པ་ོཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་བཞག་པ་
ད་ེའད་མེད།	 	 དནོ་ཚན་གསུམ་གི་ཐགོ་
ལ་ཞུ་འདདོ་བུང་།	 དང་པ།ོ	 	 དག་ེབཤེས་

མའི་རུྒྱགས་སྤདོ་ཀི་ལས་རིམ་དང་
པ་ོག་འད་བུང་མིན་ངས་འགལེ་
བརདོ་མི་དགསོ་པར།	 	 སབྐས་
གཉིས་པའི་སྐབས་ཕབེས་ཡོད་པ་
རེད།	 	 དའེ་ིསངྒ་ལ་གུབ་འབས་
ཡག་པ་ོསོན་པའི་ཐོག་ནས་ཕག་
འཁེར་བཞེས་མཁན་དགེ་བཤེས་
མ་དུག་བུང་ཡོད།	 ཁངོ་རང་ཚོར་
སླར་ཡང་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་
ཆབས་ཅིག	 ང་ཚོས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་
བརྒྱབ་ནས་དག་ེབཤེས་དང་།	དག་ེབཤེས་མ་
ཞསེ་ལོ་མང་པརོ་འགམིས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	
ད་ེཐནོ་ཚར་བའི་མཇུག་ལ་ལག་འཁརེ་ད་ེ
བངླས་ནས་འཐིམ་ནས་བསདྡ་ན་ཡ་མཚན་པ་ོ
ཆགས་གི་ཡོད།	 ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་
ནས་ལོ་མང་པ་ོདཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་གུབ་

འབས་སོན་ཡོང་བའི་སབྐས་སུ་ད་གང་བདེ་
དགསོ།	 ཞསེ་པ་འད་ིགལ་ཆེ་ཤོས་རེད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
བདོ་ཀི་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་གི་ངསེ་སནོ་
པ་གཞནོ་པ།	 བཙུན་མ་བླ་ོབཟང་བད་ེཆེན་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

སདི་ཚབ་དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་པའ་ིད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༩	རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	
ཐོག་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཕ་ོའགུར་བཏང་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་གསར་
འགོད་པ་ཚོར་འགེལ་བརོད་གནང་རེས་
གསར་འགོད་པའི་དི་བར་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་འདགུ	 གསར་འགདོ་
པས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གསར་པ་སུ་ཕབེས་
མིན་གི་ད་ིབར་སདི་ཚབ་མཆོག་གིས།	 ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གསར་པ་བསྐ་ོརུྒྱ་ད་ལ་ྟབལེ་
བ་ད་ེཙམ་མེད།	 བཀའ་བླནོ་བསྐ་ོསངས་འད་ི
གསོ་ཚོགས་ཐགོ་ནས་བསྐ་ོདགསོ།	 གསོ་
ཚོགས་འཚོགས་རུྒྱར་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཡོད།	
ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གི་ཕག་ལས་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཕག་ལས་ཐགོ་ལ་འཐུས་ཤོར་ཡོང་བའི་
སེམས་ཁལ་གང་ཡང་མེད།	 གསར་འགདོ་
པས།	 དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་གནང་ཡུན་རིང་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གི་ལས་འགན་མུ་མཐུད་བཞེས་
རུྒྱ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་བཀའ་བླནོ་གཞན་ཞིག་
གིས་གཅིག་ལྕགོས་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	སདི་ཚབ་
མཆོག་གིས།	གསལ་བསྒགས་ནང་གསལ་པ་ོ
རེད།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་དནོ་
གཅོད་རྙིང་པའི་ལས་ཡུན་འཁུར་ནས་ཕི་
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡	 ནས་དནོ་གཅདོ་གསར་
པས་ལས་འགན་འཁརེ་རུྒྱ་རེད།	 དའེ་ིགངོ་
ལ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་འགན་ད་ེ
འཁུར་འག་ོརུྒྱ་རེད།	 གསར་འགདོ་པས།	 ད་
ལྟ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བ ོད་སླབོ ་
འཛིན་ཚོགས་ཆ་ཚང་རིྩས་བཞསེ་བཞིན་པའ་ི
སངྒ་ཡིན་སབས།	 གླ་ོབུར་ད་ུདངསོ་གུབ་ཚེ་
རིང་མཆོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་ཡིན་སབས།	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀི་ལས་དནོ་མཇུག་སྐོང་གནང་རུྒྱའི་ཐད་
བཀའ་ཤག་ནས་དགངོས་པ་གང་བཞསེ་ཡོད་
དམ།	 སདི་ཚབ་མཆོག་གིས།	 ལན་ཞུས་ཟནི་
པ་ལརྟ་རེད།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
དནོ་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གལ་
ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད།	བར་ལམ་ནས་བརན་
པ་ོདང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཆགས་ཡོད།	 ད་དངུ་
ཞུ་དགསོ་པ་མང་པ་ོཞིག་ལགྷ་ཡོད།		ད་ེདག་

རུྒྱན་སྐངོ་བ་རུྒྱར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
མི་ཆའ་ིངསོ་ནས་ཡིན་ནའང་འད།	 བཀའ་
ཤག་ནས་འགན་ཁུར་གནང་ཕགོས་ཐད་ནས་
ཡིན་ནའང་འད་ད་ེདག་ལ་འཐུས་ཤོར་འག་ོ
གི་མ་རེད།	 འཐུས་ཤོར་འག་ོརུྒྱའ་ིསེམས་
ཁལ་མེད།	 འནོ་ཀང་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེ་བརིྩ་
སངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་འགུར་བ་གནང་
དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིགནས་
སངས་འདི་ངས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགོས་
པ་མེད།	 ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་དརེ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་ཞིག་
བསྐ་ོདགོས་ན་བླསོ་འགེལ་ཐུབ་པ་དང་རུྒྱས་
ཡོད་པ།	 དག་འདམེས་ཐགོ་ནས་བསྐ་ོདགསོ་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ལས་ཁོང་
གིས་ཤེས་རིག་ལས་དནོ་ཐོག་འཐུས་ཤོར་
དང་མ་འགིག་པ་བས་ནས་ཕབེས་པ་ཞིག་རྩ་
བ་ཉདི་ནས་མ་རེད།	 ད་ལ་ྟཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པའི་ཡག་
པ་ོཡོང་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཁངོ་ད་ེལརྟ་
ཕབེས་དགསོ་ཀང་ཕག་ལས་རུྒྱན་ད་ེདག་ལ་
ད་ོཕགོ་ཡོང་རུྒྱ་མ་རེད།	 བཀའ་ཤག་གིས་
འགན་ཆ་ཚང་འཁརེ་གི་རེད།	 བཀའ་བླནོ་
གསར་པའ་ིའགན་འཁརེ་ཕགོས་ད་ེདག་ནམ་
རུྒྱན་བཅའ་ཁིམས་འག་ོསངས་ལྟར་བས་
ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་དང་།	 བཀའ་བླནོ་

གསར་པ་ཞིག་བསྐ་ོཆེད་གསོ་ཚོགས་ཚུགས་
དགསོ།	 གསར་པ་མ་བསྐ་ོབའ་ིརིང་དརེ་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འགན་ད་ེགཅིག་ལྕགོས་
གནང་མིན་ཕིས་སུ་རིམ་བཞིན་གསལ་པ་ོ
ཆགས་ཀི་རེད།	 གསར་འགདོ་པས།	 ཉནེ་
བརྡ་བཏང་བུང་གསུང་པ་རེད།	 ནརོ་འཁུལ་
ཤོར་ཡོད་ན་ན ོར་འཁུལ་ཤོར་བའི ་དཔེ་
མཚོན་ཞིག་གསུང་རོགས།	 སདི་ཚབ་མཆོག་
གིས།	 འད་ིརིགས་འཛིན་སྐངོ་རང་གི་ནང་
ཁུལ་གི་ལས་ཀ་ཡིན་སབས།	 གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་ལ་ྟབུའི་ཐགོ་ཐརེ་ཐརེ་བས་ནས་
བཤད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོརྩ་བ་ནས་མེད།	 ང་
ཚོས་བཤད་རུྒྱ་མིན།	 འད་ིད་རེས་འགལེ་
བཤད་ཞུ་རུྒྱ་མིན།	 ནང་གི་གནས་ཚུལ་ནང་
རང་ལ་བཞག་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤར་ད་ེའདའ་ིསྐརོ་
བཤད་རུྒྱའི་ལམ་ལུགས་ཀང་མེད་ལ་ཡག་
པ་ོརྩ་བ་ནས་མེད།	 ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོད་ེརང་
རེད།	 ཆང་ངི་ཆུང་ངི་ལ་ྟབུ་འགའ་ཤས་བུང་

ནས་འཕ་ོའགུར་བཏང་བ་ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་
མ་རེད།	 གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་
བུང་།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ནས་བ་སྤུ་གནནོ་གི་སིྒག་
འཛུགས་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་གི་མེད་པའི་བཟ་ོ
ལའྟམ་རྣམ་འགུར་དང་།	 གནས་སངས་ཤིག་
ཐནོ།	 མར་བཀའ་ཤག་དང་ཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ནས་
མར་ཡིད་ཆེས་བླསོ་འགེལ་དགོས་པ་ད་ེདག་
ཀང་འཐུས་སྒ་ོཚང་བ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་པའི་
རྣམ་པ་ད་ེགནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་མ་རེད།	
མང་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ནས་ད་ེཚོ་འཐནོ་ཡོང་
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངས་ཞུ་རུྒྱ་འད་ིཡི་
ག་ེབཏང་བ་ད་ེདག་གི་དནོ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་
བལསྟ་ནས་མ་འགགི་པ་རེད།	 བརདེ་དགསོ་
རེད་ཅསེ་ཟརེ་རུྒྱ་མེད།	 ད་ེཚོ་བསྡམོས་ནས་
ཀང་བརདེ་དགསོ་རེད།	 ཅསེ་ཟརེ་རུྒྱ་མེད།	
ད་ེཚོའ་ིཐགོ་གང་སནོ་གི་ཡོད་ཟརེ་ན།	 ཕག་
ལས་གནང་ཕགོས་ད་ེབ་སྤུ ་གནནོ་གི་སིྒག་
འཛུགས་ལྟར་ཡོང་གི་མེད་པ་ཕར་ཕོགས་
དརེ་འཐུས་ཤོར་འག་ོརུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ།	
འདི་ནས་འགན་བཞེས་མཁན་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་བརོད་སྐབས་བཀའ་ཤག་དང་སིད་
སྐངོ་ཙམ་མིན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་སྦར་ཡོད།	
ད་ེཚོ་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་ནས་མར་ཡིད་
ཆེས་བླསོ་འགལེ་ཇི་ཙམ་བདེ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
འདའི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞིག་མཚོན་
རགས་འཐནོ་ཡོང་སབྐས་ཐག་གཅདོ་ད་ེལརྟ་
གནང་བ་ཞིག་བུང་བ་རེད་མ་གཏགོས་འཛིན་
སྐངོ་གི་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་ཡོད་པ།	
ད་ེཚོ་མ་འགིག་པ་གང་ཡིན་རེ་རེའི་ཐོག་
ནས་བཀའ་བཏང་བ་ཞིག་མ་རེད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
གསར་འགདོ་པས།	 སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་གིས་དནོ་
གཅོད་ཀི་ཕག་ལས་གནང་སངས་མ་འགིག་
པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་གསུང་བུང་།	 མ་
འགགི་པ་གང་ཡོད་དམ།	

སདི་ཚབ་མཆོག་གིས།	 འད་ིའཛིན་སྐངོ་གི་
ལས་ཀ་རེད།	 འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་ཀར་ད་
བར་ད་ེའད་མང་པ་ོབུང་ཡོད།	 གསར་པ་
མང་པ་ོབསྐསོ་ཡོད།	 རྙངི་པ་མང་པ་ོབར་ེ
འགུར་ཕིན་ཡོད།	ད་ེའདའ་ིསབྐས་ལ་གསལ་
བཤད་རེ་རེ་བཞིན་ཡོང་གི་མེད།	 འད་ིནམ་
རུྒྱན་གི་བེད་སྒ་ོཞིག་ཐེངས་འདིརབུང་བ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་
བའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེདག་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཐགོ་ནས་ཁོ་པས་འདི་འགིག་འདི་
ནརོ་ཟརེ་ནས་འག་ོརུྒྱའ་ིལམ་སལོ་མེད།	 རུྒྱ་
མཚན་རྡགོ་རྡགོ་གོང་ད་ུངས་ཞུས་པ་ཡིན།	
ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ནས་མཁནེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	གསར་
འགདོ་པས།	 ད་ོདག་ལ་གསལ་བཤད་བ་རུྒྱའ་ི
གོ་སྐབས་དང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ནས་གནད་དནོ་གང་བུང་བའི་ཐགོ་
རགོ་ཞིབ་གནང་རུྒྱའི་ཐད་བཀའ་ཤག་ནས་
དགངོས་པ་བཞསེ་ཡོད་དམ།	 གསལ་བཤད་
གནང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཕུལ་ཡོད་དམ།	 སདི་
ཚབ་མཆོག་གིས།	 འད་ིདག་གསན་ནརོ་ཆེན་
པ་ོརེད།	ལས་བདེ་བངླ་དརོ་སིྒག་གཞིའ་ིནང་
ལས་བདེ་པ་གཅིག་ལ་མང་ཚོགས་ལ་སོགས་
པས་སྐནོ་བརདོ་མང་པ་ོབདེ་ཡོང་སབྐས་ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་སལོ་ཞིག་ཡོད།	
ད་ེའད་མིན་པར་འཛིན་སྐངོ་ནང་ཁུལ་རང་
ལ་འགིག་མ་འགིག་རིགས་བུང་སབྐས་ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཟརེ་བ་གཞི་རྩ་གང་ཡང་
མེད།	 བ་སྤུ་གནནོ་སིྒག་འཛུགས་ཡོད་ཡོད་
རེད།	 བངླ་དརོ་སིྒག་གཞི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།	
མི་གཅིག་གིས་བླང་དརོ་སིྒག་གཞི་འགལ་
འདགུ་ཟརེ་མ་ཐག་དརེ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་ནས་བླང་དརོ་སིྒག་གཞི་དང་
འགལ་མིན་ལོ་ལརྟ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ངསོ་
ནས་འབུལ་ལུགས་འབུལ་སངས་ཤིག་ཡོད།	
ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ

༄༅།	 །ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེརྒྱལ་ཡོངས་
འགམེས་སནོ་ཁང་དཐུ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བདནུ་པའི་སྐབས་
Taiwan International Conference on 

Tibet	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་
སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་སླར་ཡང་གསལ་འདནོ་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་དང་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་གཉསི་
ཐུན་མོང་ཐགོ་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཀི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཐུན་མོང་གི་གཞི་
རནེ་འཚོལ་བ།	 	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐ་ེ
ཝན་གི་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་ལ་ྟཚུལ།	 ཞསེ་
པ་ཡིན་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཨ་རི་དང་ཨིན་
ཡུལ།	 	 ཧངོ་ཀངོ་།	 	 རྒྱ་གར།	 	 ཐ་ེཝན་
བཅས་ནས་མཁས་དབང་དང་ཆེད་ལས་
མི་ས།	 ལས་འགུལ་བ་བཅས་མགནོ་འབདོ་
ཞུས་པ་དང་།	 ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཨ་རི་ནའིུ་

ཡོག་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསླབོ་དཔནོ་
མིང་ཞི་ཡ་	Prof. Ming Xia	ལགས་ཀིས་
ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་།	 གསུང་བཤད་ཀི་
བརདོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི		མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་རི་
དང་གཙང་པའོི་གལ་གནད་སྐརོ་ཡིན་ཞིང་།	
སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ན་ིགཙང་ཆུ་བབ་པ་
ལ་ྟབུ་རེད།	 བདོ་ས་ནས་གར་ཡང་ཕ་ཡུལ་
བདོ་དང་འབལེ་བ་ཟམ་མ་ཆད་པར་གནས་
ཐུབ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།		གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་
ཚོར་ལེགས་སྐསེ་འབུལ་བཞིན་ཡོད།	 ངས་
འདརི་ཞུ་དནོ་གཙོ་བ་ོགང་ཡིན་ཞ་ེན།	 བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ནི་རི་བ་ོམཐནོ་པ་ོ
དང་འད་ཞིང་།	 	 རིག་གཞུང་ད་ེདག་ཡུལ་
དསུ་གནས་སབྐས་དང་བསནུ་ནས་འག་ོཐུབ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ན་ིདཔརེ་ན།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ད་ེཡིན།		སིྒག་འཛུགས་ད་ེན་ི

བཏང་འག་ོབཞག་སྡདོ་འཕརེ་བའི་གཙང་པ་ོ
ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	གཙང་པའོ་ིའབུང་ཁུངས་ན་ི
རི་མག་ོཡིན་སབས་ད་བར་རང་གི་ཆུ་མགརོ་
འབལེ་བ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད།	 དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སདི་བུས་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་དང་ཐ་ེ
ཝན།	 ད་ེབཞིན་ཡུ་གུར་གི་གནས་སངས་ཇི་
འད་ཞིག་ལ་གནས་འདགུ	 དརེ་དཔྱད་པ་
གནང་སབྐས་སེམས་ནང་གཞི་རིམ་གི་ད་ིབ་
ཞིག་བསླབེ་བཞིན་ཡོད་པ་ན།ི	 མི་རིགས་ད་ེ
དག་རི་བ་ོལརྟ་སོ་སོར་ཐ་དད་འབལེ་མེད་ད་ུ
གནས་རུྒྱ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་གཙང་ཆུ་རུྒྱག་
པ་ལྟར་ཕན་ཚུན་མཛའ་འབལེ་ངང་གནས་
རུྒྱ་ཡིན་པ་འད་ིརེད།	 རི་བ་ོལརྟ་སོ་སོར་ཐ་
དད་ད་ུམ་གནས་པར་གཙང་ཆུ་འདསེ་པ་
ལརྟ་གནས་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་མི་རིགས་ཙམ་མ་ཟད།	
བདོ་རིགས་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་བཅས་
ཀི་མདནུ་ལམ་ས་བརན་ཡོང་ཐུབ།	 ཅསེ་
གསུངས།	 ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་མཁས་དབང་
དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་
དགུས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག	ཡུ་གུར།	ཧངོ་ཀངོ་།		
དབེཞིན་ཐ་ེཝན་བཅས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་
བརྙན་ཐུང་རེ་བསན་པ་དང་།	 དལི་བསྒགས་
དུང་ཆེའི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླངི་བསན་འཛིན་
ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས།	 དངེ་སབྐས་ཡར་རྒྱས་
ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཐགོ་ནས་བཟང་སྤདོ་དང་ཁམིས་མཐུན་
ཐགོ་ནས་གདངེ་འཇོག་མ་ཐབོ་པའི་གནད་
འགག་གཙོ་བ་ོགཅིག་ན་ིའདས་པའ་ིལོ་	 ༦༠	

རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འཛིན་
བཞིན་པའ་ིསདི་བུས་དརེ་ཐུག་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུང་པ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་སར་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་སྐརོ་དང་།	
བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ད་བར་བདོ་མིའི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་
པ་རྩ་མེད་བཟ་ོཐབས་བས་དང་བེད་མུས་
ཙམ་མ་ཟད།	 གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སདི་བུས་
འགོ་བདོ་མི་རྣམས་དཀའ་སྡགུ་ཇི་ལརྟ་མངས་
དང་མངོ་བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་ད་ཆ་རྒྱལ་
སིྤའི་སེམས་འཚབ་བདེ་དགོས་པའི་གནད་
དནོ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོདཔ་དང་།	བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེའཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་
ནས་གསལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གི་མཚན་མཐོང་ལ་ཕན་རུྒྱ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གི་བརན་ལྷངི་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཞིབ་ཕ་གསལ་བཤད་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་
ལམ་སནོ་འགོ་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུས་ན་ིགཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་ཐུན་མིན་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་འཆམ་མཐུན་གི་རིག་གཞུང་
གཞི་རྩར་བཞག་ནས་གཏན་འབབེ་མཛད་
པའ་ིསདི་བུས་ཤིག་ཡིན་སབས།	 སདི་བུས་
དའེི་འགོ་ནས་གལ་ཏ་ེབདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་ཏ་ེབདོ་མིིའི་རང་དབང་སླར་གསོ་
དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་

བུང་ན།	 འཚེ་བ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འཐབ་
རྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་གཞན་ཚོ་
ལའང་མིག་དཔརེ་གུར་ངསེ།	 ཞསེ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའ་ིའཆར་སང་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གི་དབུ་
ཁདི་འགོ་ལོ་ལའྔི་ནང་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
བསུྒབ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གང་ཡོད་ཞུ་རུྒྱ་མ་
ཟད།	 འབུང་འགུར་ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིརིང་བདོ་
དནོ་འཐབ་རྩདོ་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ་པའི་
དསུ་ཤིག་ཤར་ཡང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་ག་
སིྒག་བདེ་བཞིན་ཡོད།	དའེ་ིཆེད་ད་ུབདོ་མིའ་ི
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་
ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཐབས་བུས་བང་སིྒག་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
	 ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བདོ་དང་རྒྱ་
ནག	 ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐ་ེཝན་བཅས་དབར་གསོ་
མོལ།	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ད་ེབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའི་ཚད་
མཉམ་ཤར་གླངི་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་
ཀིས་དབུ་འབདེ་གནང་བ་དང་།	 གངས་
ལྗངོས་པར་སུྐན་ཁང་ནས་འདནོ་སྤལེ་གནང་
འདགུ	དཔ་ེདབེ་དའེ་ིནང་དནོ་གཙོ་བ་ོཐ་ེཝན་
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ནས་	
༢༠༡༦	 བར་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
སབྐས་གསུང་བཤད་ཁག་ཕགོས་སིྒག་གནང་
བ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་སམྐ་སའ་ིནང་ད་ུནང་པའ་ིལ་ྷཁང་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བཞངེས་བཞིན་པ་ན་ིདཔལ་འབརོ་ཁ་ེཕན་ཁ་ོནའ་ིཆེད་ཡིན།
༄༅།	 །ཤི་ལངྐའ་ི	 Sri Lanka	 གཞུང་
གིས་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་ཐོག་ཉི་ཧངོ་
ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ནནེ་བྷུན་ཤུ་ཤུ་	 Nen-

busushu	 ཞསེ་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་ཤི་ལངྐའ་ི
ནང་འཛམ་གླངི་ནང་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་
བདནུ་པ་	 7th World Buddhist Summit	
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 	 སབྐས་དརེ་ར་ུསོག་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ		ཚོགས་བཅར་
བ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་		༤༧	ནས་སྐ་ུཚབ་འཐུས་
མི་དང་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་སོགས་ཕབེས་
འདགུ	དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཤི་ལངྐའ་ི
སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མེཏ་ིཔཱལ་སི་རི་སེ་ན་	
Mr Maithripala Sirisena	མཆོག་དང་།
སིད་བླནོ ་སྐུ ་ཞབས་ར་ནིལ་བྷིཀྲ་མ་སེང་ེ		
Ranil Wickremesinghe		མཆོག་སོགས་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	
ཕི་ཚེས་	 ༣	 དང་།	 ༤	 བཅས་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམ་པས་སོ་
སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུནང་པའི་བསན་པ་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གི་འཕལེ་རིམ་དང་

དཀའ་ངལ་ཇི་འཕད་སྐརོ་ལས་བསྡམོས་
སྒགོས་སྦང་གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཀང་བདོ་ད་ུནང་ཆོས་ཐགོ་
མར་རྒྱ་གར་ནས་དར་ཚུལ་དང་།
	 བདོ་ནས་སོག་ཡུལ་དང་ཨུ་ར་ུསུ་བཅས་
ནང་དར་འཕལེ་བུང་སངས་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་
གསུང་དནོ།	 	 དསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་ཨུ་
ར་ུསུ་དང་སོག་ཡུལ་གཉསི་དམར་ཤོག་རིང་
ལུགས་ཀི་སིད་དབང་འོག་དཀའ་སྡུག་ཧ་
ཅང་མངས་ཡོད་ཅིང་།	 དམར་ཤོག་གི་སདི་
དབང་སྐབས་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་ནང་ད་ུནང་
པའི་དགོན་པ་མང་པ་ོགཏརོ་བཤིག་བཏང་
བ་མ་ཟད།	 དག་ེའདནུ་པ་སངོ་ཕག་བརྒལ་
བ་བཙན་དབང་འགོ་སྐ་སར་ཕབ་པ་དང་།	
མང་པ་ོཞིག་བཙོན་འཇུག་འགོ་མནར་གཅདོ་
ཕགོ་ཡོད་པར་བརནེ།		ཕིས་སུ་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པ་སྦ་ོལུག་རསེ་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་ནང་
ད་ུབསན་པའི་མེ་རོ་རིམ་བཞིན་སརླ་གསོ་བ་
རུྒྱའི་བསལྐ་བཟང་གི་དསུ་ཤིག་ད་ལྟ་གནས་
མུས་ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་བདོ་མི་ནང་པའ་ི
ཆོས་གགོས་མང་པ་ོཞིག་ད་ལྟ་བདོ་ནང་རྒྱ་

ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་འགོ་དཀའ་སྡགུ་
ཧ་ཅང་མངས་དང་མོང་བཞིན་པ་རྣམས་
ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརདེ་མི་རངུ་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ནང་པ་ཚོར་
ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་དང་ཁབ་སྤལེ་བ་རུྒྱའི་
ཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་སྤདོ་ཀི་མེད་པའི་ཁར་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་སླབོ་གཉརེ་བསི་
གནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་གསེར་ར་
བ་ླརུང་སརྒ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད།		དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་འགོ་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་ས།ེ	 དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞིན་པ་རྣམས་
ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརདེ་མི་རངུ་།	 ངས་ནང་
པའི་ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་ཚོར་བདོ་མི་དང་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་ཀནེ་ཡ་	 	 Ke-

nya	ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་བནྷ་ཏ་ེཝི་མ་ལ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུནང་པའི་དགནོ་
པར་དམ་བསྒགས་བེད་བཞིན་ད་ུརྒྱ་ནག་
སམྐ་སའི་ནང་ད་ུནང་པའི་ལ་ྷཁང་སོགས་ཧ་

ཅང་མང་པ་ོརྒྱག་བཞིན་པ་གཉིས་འགལ་
ཟླ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་པར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས།	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བརུྒྱད་དཔལ་འབརོ་ཁ་ེ
ཕན་ཁ་ོནའ་ིཆེད་ཡིན་པ་ལས།	 ཅི་ས་ེསངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཁོ་ནའི་སླད་དནོ་དམ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་སེམས་ཁུར་ཡོད་ཚེ་བདོ་ནང་
དགོན་སྡ་ེཁག་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་དམ་
བསྒགས་བདེ་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན།	 ཞསེ་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ
བདོ་དནོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཤུགས་

ཆེན་པ་ོགསུང་པར་བརནེ་ཚོགས་འད་ུགལོ་
རསེ་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་མང་པ་ོཞིག་ཁོང་གི་
དུང་ད་ུབཅར་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཚོགས་
ཆེན་ཐགོ་གསུང་པར་བསགྔས་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་ཞུས་འདགུ	 	 ཡུལ་དའེ་ིསདི་འཛིན་
མཆོག་གིས་སྐུ ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་
གསོལ་སནོ་འབུལ་ལམ་ཞུ་སྐབས་ཏེ་ལོ ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་ལུགས་སནོ་པའི་
སྐུ ་བརྙན་ཞིག་སིད་འཛིན་མཆོག་ལ་ཕག་
རགས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།
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རྒྱ་ནག་འག་ོཁདི་མཁགེས་འཛིན་པ་ཚོས་ལོ་	༦༠	རསེ་སུ་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལ་སདི་བུས་འཛིན་རུྒྱ་དརེ་ད་ཇི་འད་བདེ་ཡོང་
སམྙ་པ་ཞིག་ང་ཚོས་བཟསོ་ཡོད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༤	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	ཙམ་
ལ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དརྨ་ཤཱ་ལའི་གཞུང་གི་མཐ་ོསླབོ་ཚོགས་
ཁང་ད།ུ	 ཆོས་དང་ཚན་རིག	 	 འཛམ་གླངི་
ཞི་བད།ེ	 ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ།	 	 	 བདོ་མི་ཚོགས་
བཅར་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པར་ཐུགས་
ཞིབ་མཛད་རསེ་དམིགས་བསལ་བདོ་མི་ཚོར་
བདོ་སདྐ་ཐགོ་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ང་
ཚོ་བདོ་པ་ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་བཤད་ན་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་གདལུ་ཞིང་
རེད།	 དངསོ་ཡོད་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་རིྩས་
པ་ཡིན་ནའང་དསུ་རབས་	 ༧།༨།༩	 སབྐས་
ད་ེདག་ཏུ་བདོ་གངས་ཅན་གི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོ་ཧ་
ལས་པ་རེད་འདགུ	 ང་རང་ཚོར་བདོ་ཡིག་
ཟུར་ད་ུཡོད།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་བདོ་ཡིག་འད་ི
འཛམ་གླིང་སངེ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་
ཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
དགོས་བུང་ན་བདོ་སདྐ་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་
འདགུ	 འད་ིངསོ་ཀིས་དངསོ་སུ་ཉམས་མངོ་
ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ལེགས་སྦར་སདྐ་

ད་ེད་ཆ་མཁས་དབང་རེ་ཟུང་མ་གཏགོས་
ཤེས་མཁན་མི་འདགུ	 ཧནི་སདྐ་ན་ིད་ེཙམ་
འབལེ་བ་མེད།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་སདྐ་དང་
རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡོང་ཐབས་མེད།	 དརེ་བརནེ་
དཔལ་ནཱ་ལེནའྜི་ཆོས་བརུྒྱད་བདོ་མི་ཚོས་ད་
བར་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེདག་འཛམ་གླིང་
འདིའི་སངེ་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་སྤབོས་པ་ཆེན་

པའོི་ཐགོ་ནས་སནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་ཐུབ་རུྒྱ་ཡོད་པ།	 དའེ་ིའགལེ་
བཤད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བདོ་སདྐ་ཁ་ོནའི་ཐགོ་
ནས་མ་གཏགོས་མེད།	 འད་ིང་ཚོ་མི་རིགས་
ཀི་སྤབོས་པ་བདེ་འསོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 བདོ་
ལ་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོད་པ་
དང་།	 བདོ་མིར་མཚོན་ནའང་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོམངས་མངོ་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་

རེད།	 ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་འདས་པའ་ིལོ་	 ༦༠	
ནང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ཡོད།	 བདོ་མི་
རིགས་ཀི་སྙངི་སབོས་དང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
སྤབོས་པ་ད་ེབརླགས་མེད།	 རྒྱ་རིགས་འག་ོ
ཁདི་བསམ་བླ་ོཏགོ་ཙམ་གུ་དགོ་པ་ོཡོད་པ་ད་ེ
ཚོའ་ིགས་ཀང་ད་ཆ་ལོ་	༦༠	ཕིན་པའ་ིརསེ་
སུ་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལ་སིད་བུས་འཛིན་རུྒྱ་དརེ་

ད་ཇི་འད་བདེ་ཡོང་བསམས་ནས་བསམ་བླ་ོ
གསར་པ་ཞིག་གཏངོ་དགོས་རུྒྱའི་མཚམས་
ལ་སླབེས་ཀི་འདགུ	 འད་ིབདོ་མི་རིགས་ཀི་
སྙངི་སབོས་དང་ལགྷ་བསམ་གི་ནསུ་པ་ཐནོ་པ་
ཞིག་རེད།	 ལགྷ་པར་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ཐོག་ཤར་བསྐདོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་གསོད་རུྒྱ་ཡིན།	
གཏུབ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ཟརེ་གི་མེད།	 ང་ཚོས་

རྒྱ་མི་རིགས་དང་ལྷན་འཆམ་པ་ོབས་ནས་
མཉམ་མཐུན་བས་ནས་སྡདོ་ཐུབ་རུྒྱའི་ཐགོ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་བ་ཆགས་ཡོད་ཀང་གོ་སྐབས་འདི་ང་
ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་སྙིང་སབོས་དང་སྤུས་
ཚད་ད་ེང་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཐགོ་བསན་ཐུབ་
ཀི་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་སྤབོས་པ་ཆེན་པ་ོབས་
ནས་སྡདོ་དགསོ།	 ཡང་སྤབོས་པ་བསོ་ཟརེ་
སྐབས་ང་རྒྱལ་བས་ནས་སྨ་ོརགས་སནོ་རུྒྱ་
མེད།	 ང་ཚོས་སེམས་གཏངི་ནས་སྤབོས་པ་
བདེ་དགསོ།	 སུ་གཅིག་ལའང་འཇིགས་མི་
དགོས་པ་དང་ཞུམ་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 གནའ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གངོ་ད་ུ
ངསོ་ཀིས་བརདོ་པ་ལརྟ་རེད།	 ས་ྔམོ་ང་ཚོས་
རྒྱ་གར་ནས་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སྦངས་
པ་རེད།	 ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་ལེགས་བཤད་
ད་ེདག་མེད།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ནང་
ཆོས་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བདོ་པ་ཁ་ོན་ལས་
མེད།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའ་ིསེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པ་ད་ེདག་
བདོ་ལ་མ་གཏགོས་མེད།	 ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་གི་གཅེས་ནརོ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་རིགས་
གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་

པའི་ཐགོ་ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལོ་ང་ོསངོ་
ཕག་རིང་ནས་ཡོད་པའི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་ལྡན་པའི་འདབ་ཆགས་ཤོག་པ་གཉསི་
ལནྡ་ཞིག་བདེ་དགསོ།	འད་ིའད་བུང་བ་ཡིན་
ན་ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་སངེ་ནམ་འཕང་གཅདོ་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 ལོ་ཤས་
གོང་བདོ་ནས་ཡེ་གེ་བསི་པ་ཞིག་ངསོ་ཀིས་
མཐངོ་བུང་།	 དའེ་ིནང་དངེ་སབྐས་ཆབ་སདི་
ཀི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ལ་ཚུར་དབང་
སུྒར་བདེ་ནས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་མ་འངོས་
པར་ང་ཚོས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་དབང་སུྒར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་
རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་བསི་འདགུ	 འད་ིའད་ཞིག་
ཏན་ཏན་ཡོང་སདི་པ་ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་
ད་ེའད་ཞིག་ཡོང་བར་ང་ཚོར་ཕགོས་གཅིག་
ནས་སྤབོས་པ་དགསོ།	 གཉསི་ནས་དངེ་
དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ད་ེདག་ཡོད་དགསོ།	 ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ལནྷ་ཚོགས་ག་ོསིྒག་ཞུ་
མཁན་རྒྱ་གར་ཧིན་ད་ུཆོས་ལུགས་ཀི་རིག་
བདེ་མཐའ་པའ་ིལ་ྟགུབ་རསེ་འཛིན་པ་བཀྷྟ་ིཝ་ེ
དཱནྟ་	 Bhakti Vedanta ཞསེ་པ་ཡིན་འདགུ		
བས་ིགནས་ཁང་ད་ེན་ིཧར་ཡ་ན་	 Haryana  

མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གསར་པ་རནེ་དང་བརནེ་པར་བཅས་པ་
རབ་གནས་དབུ་འབདེ་བཀའ་དནི་བསྐངས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་ལརྷ་བཅས་
སིད་ཞིའི ་གཙུག་རྒྱན་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གམ་
བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་
བཤད་གླིང ་ གི ་སླ ོབ ་གཉ ེར ་ཁང་གསར་
པ་རནེ་དང་བརནེ་པར་བཅས་པ་ལེགས་
གུབ ་ཟིན ་པར་དབུ ་འབེད ་རབ་གནས་
བཀའ་དནི་བསྐངས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 པའ་ིཐགོ་གྲྭ་
ཚང་གི ་མཁན་རིན་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་དང་།	
བསན་འཛིན་མཁནེ་རབ་རིན་པ་ོཆེ།	 གྲྭ་
ཚང་གི་དག་ེབསྐསོ།	 ཆོས་ཚོགས་གཉསི་
ཀི་གཙོ་འཛིན་བཅས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ནས་སྤན་རྒྱ་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་
བསུས།	 	 སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
ཐགོ་མར་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་སླབོ་མའ་ིཉལ་
ཁང་དང་།	 འཛིན་ཁང་།	 དཔ་ེམཛོད་ཁང་
བཅས་ལ་གཟགིས་ཞིབ་མཛད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 	 ཆོས་
ལུགས་ཚང་མ་བམས་བརྩེ་གསུང་མཁན་
གཅིག་པ་རེད།	 བཟདོ་པའ་ིཉམས་ལེན།	

ཆོག་ཤེས་ཉམས་ལེན་གསུང་མཁན་གཅིག་
པ་ཡིན་ནའང་ལྟ་གུབ་ཐགོ་ནས་ཆགས་སངྡ་
གི་སྡགུ་བསལྔ་བཟ་ོགི་ཡོད་པ།	 ཆགས་སངྡ་
གི་རྩ་བ་གཏ་ིམུག་ཡིན་པ།	 གཏ་ིམུག་ཟརེ་
རུྒྱ་ན།ི	 ལོག་ཤེས་ཡིན་པ།	 འད་ིབླརོ་སང་
བ་ནང་བཞིན་དནོ་གི་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་
ཚུལ་མིན་ཡེ་བདེ་ཀིས་རྣམ་རགོ་བསྐསེ་ནས་

ཉནོ་མོངས་ཆགས་སངྡ་སྐ་ེབཞིན་ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོང་ོསྤདོ་བདེ་བཞིན་པར་བརནེ།		
དནོ་བཞིན་གཟིགས་ནས་ལེགས་གསུང་པ།	
།ཁདོ་ཀི་རསེ་སུ་སླབོ་པ་ལ།	 །རུྒད་པ་ཐམས་
ཅད་རིང་ད་ུགུར།	 །ཉསེ་ཀུན་རྩ་བ་ལྡགོ་ཕིར་
རོ།	 །ཁདོ་ཀི་བསན་ལས་ཕིར་ཕགོས་པས།	
།ཡུན་རིང་ངལ་བ་བསནེ་བས་ཀང་།	 །ཕི་
ཕིར་སྐནོ་རྣམས་བསོ་པ་བཞིན།	 བདག་ཏུ་

ལ་ྟབ་བརན་ཕིར་རོ།	 །ཞསེ་བདག་ཏུ་ལ་ྟབའ་ི
འཛིན་པའམ་ལ་ྟབ་དསེ་འཕུང་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 	 དའེ་ིགཉནེ་པརོ་བདག་མེད་པའ་ིལ་ྟ
བ།	 	 ཞསེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཁ་ོནས་མ་
གཏགོས་གཞན་སུ་གཅིག་གིས་གསུང་མེད།
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མིར་ཕན་གི་ཡོད།	
གུས་བཀུར་འསོ་པ་རེད།	 ང་ོམཚར་སྐ་ེའསོ་

པ་རེད།	 ལ་ྟགུབ་ཐགོ་ནས་སེམས་ཁམས་
རིག་པ་དང་མར་འབལེ་ཡོང་དསུ་ལྟ་གུབ་
ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་ཡིན་ན།	སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་འད་ིམི་འད་བ་ཞིག་རེད་འདགུ	
དའེི་ནང་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ན་ིགཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་རེད།	 སབྐས་
སུ་བབ་པ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་འདི་
མཁན་པསོ་གསུངས་པ་ལརྟ་༸རྒྱལ་བ་རིན་

པ་ོཆེའི་གམ་བཅར་ཞེས་དམིགས་བསལ་
གིས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 གདན་
སར་མཚོན་ན་སོ་སོའི་ད་ེསའྔི་འག་ོསངས་ལ་
བསནུ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏགོས་ངསོ་ནས་
ལམ་སེང་བསུྒར་བཅོས་གཏངོ་བ་ལ་དཀའ་
ངལ་འདགུ	 ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་སོགས་དབུ་ཁདི་
ཚང་མར་ངསོ་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ི
འཆར་ཅན་གི་འག་ོསངས་འདིས་འདང་གི་
འདགུ་གམ་མི་འདགུ	 བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རན་དང་མ་རན།	
འཐུས་སྒ་ོཚང་དང་མ་ཚང་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་འག་ོདགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 ལོ་རསེ་མ་རྡ་ོར་ེགདན་ལ་འཛོམས་ཀི་
རེད།	 ད་ེདསུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའ་ིརིྩས་དང་
བཀའ་མོལ་ཡང་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེལརྟ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད།	 གམ་བཅར་ཕན་བད་ེལེགས་
བཤད་གླིང་ཞེས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ ོ་ཆེའི ་
འཁསི་ལ་ཡོད་པས་ཡར་ལ་སྐལེ་བ་དང་མར་
ལ་ཕབ་པ་གང་ཡིན་ཡང་ངའི་ལག་པར་ཡོད་
པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་བཞད་མོ་དང་འབལེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།	 གཞན་ཡང་།	
དསུ་འཁོར་གི་ཐིག་དང་རྡུལ་མཚོན་སྐརོ་
ནས་གྲྭ་ཚང་འདི་ཕལ་ཆེར་ཁུངས་གཏུགས་
ས་ཆགས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 སླབོ་གཉརེ་
མ་བས་པ་ལ་རྐེན་བས་ཏ་ེའཐུས་ཤོར་འག་ོ

བཞིན་ཡོད་པས་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླངི་
ལ་སྔནོ་ལ་མཚན་ཉདི་ལ་ལ་ྟདགསོ་པའ་ིའབདོ་
སྐལུ་ཞུས་པ་ཡིན།	 	 དགནོ་པ་ཆེ་ཆུང་གང་
ཡིན་ཀང་ཤེས་ཡོན་གི་ལྟ་ེགནས་ཤིག་ཆགས་
དགསོ་པ་དང་།	 གདན་སར་མཚོན་ནའང་
སུྒབ་གྲྭ་༼སྒམོ་གྲྭ།༽ཞིག་བཟསོ་དགོས་ཀི་
འདགུ་ཅསེ་ཞུས་ཡོད།	 གམ་བཅར་རྣམ་
རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ད་ེངོས་རང་ལ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 གསོན་པའ་ིསབྐས་ལ་
གསོན་གཡོག་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 	 གཞི་རྩའ་ི༸སྐ་ུབཅར་
རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ན་ིཐགོ་མར་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་གཉིས་པ་༸རེ་དགེ་འདནུ་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༡༥༠༩	ལོར་ཕག་བཏབ་
པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 ཕིས་སུ་བཙན་བལོ་
ནང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་བསེ་ཀི་རྣམ་གྲྭ་
གསར་འཛུགས་་མཛད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོ་ནས་བཟུང་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགངོས་
བཞེད་ལྟར་གྲྭ་ཚང་དརེ་མཚན་ཉིད་སླབོ་
གཉརེ་གནང་རུྒྱའ་ིསལོ་གཏདོ།	 	 ད་ཆ་སླབོ་
གཉརེ་བའ་ིཞལ་གངས་	 ༡༣༠	 ཙམ་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།།
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༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པར་ལས་འཆར་བཀོད་	
སིྒག་པའ་ི	 Programme, Digital and  

Production Officer ས་མིག་ཐགོ་ཆོད་གན་
ལས་བདེ་གཅིག་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ།	 ལས་
ཡུན།		ལོ་གཅིག		ཆོད་གན་གི་ས་མིག་	༡	
ས་སངོ་ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ད་ེ
ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་
འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་
རྐནེ་ཁག་གཤམ་གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
ཀ༽	 ཚོང་ལས་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་	(MBA)	ཐནོ་པ།
ཁ༽བདོ་ཨིན་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་ཤེས་
ཚད་རང་རྐ་འཕརེ་བ།
ག༽	ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་ཉམས་མངོ་ཡོད་
པ།
ང་༽	 རྒྱ་གར་ས་གནས་འད་མིན་ནང་
ཐངེས་མང་ཕགོས་བསྐདོ་འག་ོདགོས་ཀང་
ག་སིྒག་ཡོད་པ།
ལས་ཀའ་ིང་ོབ།ོ
༡༽	 འགམེས་སནོ་ཁང་འད་ིཉདི་ཤེས་ཡོན་
གི ་བསི་གནས་ཁང་ཞིག་ཏུ ་འགུར་ཆེད་
ཀླགོ་ཀླད་དང་ལག་སྩལ་བརུྒྱད་ས་ེཁིད་ཐུབ་
མཁན།
༢༽	 ཡུལ་དསུ་གནས་སབྐས་དང་འཚམས་
པའི་འགེམས་སནོ་གི་ལས་འཆར་བཀོད་
སིྒག་གནང་ཐུབ་མཁན།
༣༽	 འགམེས་སནོ་ཁང་གཞན་དང་།	 ད་ེ

བཞིན་སླབོ་གྲྭ།		ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་
རུབ་ཐོག་ལས་དོན་གོ ་ སིྒག་གནང་ཐུབ་
མཁན།
༤༽	 རྒྱ་གར་རམ་ཕི་རྒྱལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་འགམེས་སནོ་ཁང་དང་འབལེ་བ་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 	 ཤེས་ཡོན་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་དགསོ་པ།
༥༽	 འཕལ་སེལ་ལམ་ཡང་ན་བསྐརོ་བསྐདོ་
འགམེས་སནོ་གི་ལས་གཞིའ་ིའགོ་གནའ་བའོ་ི
རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་དང་།	 	 སུྒ་རྩལ་
རིག་གནས་གཅསེ་སྐངོ་ཡར་རྒྱས་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ལས་འཆར་བཀོད་སིྒག་
བ་རུྒྱ།
༦༽	 འགམེས་སནོ་ཁང་གསར་པའ་ིལས་
གཞིའི་ཆེད་སླབོ་སནོ་པ་དང་ལྷན་འགམེས་
སནོ་གི་བརདོ་གཞི།		པར་རིས་ཀི་བཀདོ་པ་
སིྒག་སངས་ག་ོབསྡརུ་གནང་དགསོ་པ།
༧༽	 འགམེས་སནོ་ལས་གཞི་དང་འབལེ་
བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་དང་།		
ཡིག་ཆ་པར་འགམེས།	 དལི་བསྒགས་སྦར་
ཡིག་སོགས་ག་ོསིྒག་གནང་དགསོ་པ།
༨༽	 གཞུང་སྒརེ་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་
འགམེས་སནོ་ལས་གཞིའ་ིཆེད་རོགས་དངུལ་
ཐབས་འཚོལ་ཞུ་དགསོ།
༩༽	 དལི་བསྒགས་དང་།	 རོགས་དངུལ་
ཐབས་འཚོལ་ལས་གཞི།	 མཉམ་རབུ་ལས་
གཞི་སྤལེ་རུྒྱ།
༡༠༽	 རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དཔ་ེདབེ་དང་

ལག་རགས་སོགས་པར་འགམེས་བ་རུྒྱ།

༡༡༽	 རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ཏུ་འགམེས་སནོ་ལས་གཞི་དང་འབལེ་བའི་
ཚོགས་འད་ུསོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་དགསོ་
པ་མ་ཟད།	 	 ཁད་ལས་པའ་ིཚོགས་པ་
གཞན་གི་ཚོགས་མིའི་ཁངོས་སུ་འཛུལ་ནས་
འགམེས་སནོ་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་འཚོལ་ཐུབ་མཁན།
༡༢༽	 འགམེས་སནོ་གི་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་མཛད་སྒ་ོསོགས་དསུ་
ཚོད་དམིགས་བསལ་སྐབས་བརདོ་གཞི་བ་ེ
བག་པའ་ིཐགོ་འགམེས་སནོ་ཁང་ནས་གཏམ་
བཤད་ག་ོསིྒག་ཞུ་རུྒྱ་དང་།			ད་ེབཞིན་ཟབ་
སྦངོ་སོགས་ག་ོསིྒག་གནང་དགསོ།
༡༣༽	 འགམེས་སནོ་ཁང་ནང་ཕབེས་མཁན་
སླབོ་ཕུག་གམ་མི་མང་དཀུས་མ།		ད་ེབཞིན་
དམིགས་བསལ་དནོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ཀི་
ཤེས་ཡོན་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཆེད་ལས་གཞི་
སྤལེ་ཐུབ་མཁན།
༡༤༽	 སུྒ་རྩལ་བ་དང་།	 ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་
སོགས་དང་མཉམ་རུབ་ཐགོ་གཏམ་བཤད་
དང་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་དགསོ་པ།
༡༥༽	 སླབོ་གྲྭ་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་རེ་
འདནུ་ལརྟ་ས་གནས་སུ་ལོ་རུྒྱས་རསེ་དན་གི་
འགམེས་སནོ་ལས་གཞི་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།
༡༦༽	ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་སོགས་ནང་
འགམེས་སནོ་ལས་གཞི་སྤལེ་ནས་འབལེ་བ་
མུ་མཐུད་རུྒྱན་སྐོང་ཐོག་གུབ་འབས་གང་
ལེགས་ཡོང་ཐབས་གནང་དགསོ།
༡༧༽	 ད་ལ་ྟའགམེས་སནོ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་

དང་པར་རིས་རྣམས་ཀླགོ་ཀླད་ཐགོ་འཇོག་
དགསོ་པ།	 	 	 གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་
རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་འཚང་
སྙན ་མཉམ་གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཆའི ་ངོ་
བཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རངུ་གིས་དག་མཆན་ལས་ཐམ་
འཁདོ་པ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཚོུད་	 ༥	 འགངས་མེད་
གཤམ་འཁོད་ཁ་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་
པ་དགསོ་རུྒྱ།
༡།	ཡིག་རུྒྱག་ཨང་ཤོག་དང་།	ལག་འཁརེ་	
(Marks Sheet and Degree Certificate) 

གི་ང་ོབཤུས།
༢།	དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
བུ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ།	 སིྒག་མཐུན་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦།༡༢།༣༡	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	 རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་
འཁརེ་	(RC)		གི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་
ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའི་ཤོག་
བུ་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༤།	 སྡ་ེཚན་གཞན་ད་ུལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ི
ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་ཡོད་དགསོ།
ལོ་ཚད།		 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༠	རང་ལོ་	༢༥	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་།	༤༠	
ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།

ཕགོས་ཐབོ་དང་ཁ་ེཕན་གཞན།		 དུང་ལས་
གནས་རིམ་དང་མཉམ་པ།
སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས་ཡང་ན་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡིག་རུྒྱག་འཕསོ་པའི་
ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།	 ད་ོབདག་སོ་
སོར་འབལེ་བ་གནང་བདའེི་སླད་ཁ་བང་	
དང་།	གླགོ་འཕནི།	(Email)	ཁ་པར་ཨང་	
(Phone)	 བཅས་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་
དགདོ་དགསོ།	 དསུ་བཀག་ནང་ཚུད་ཕུལ་
འབརོ་ཟནི་པའ་ིའཚང་སནྙ་ཁག་ལ་འད་ིནས་
ཞིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་
ཚོར་མཐའ་མའི་ངག་རུྒྱགས་ཆེད་བརྡ་ལན་
འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 ངག་རུྒྱགས་སབྐས་ལག་
འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་
དགོས་པ་བཅས་ཀི ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་སུ།
Secretary (Information)
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tional Relations

Gangchen Kyishong

Dharamshala 176215

District Kangra, 

H.P.

ཆོད་གན་ལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།

བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གནས་སྤསོ་གནང་བ།
༄༅།	 །འད་ིགར་བལ་ཡུལ་དནོ་ཁང་ནས་
བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།	 དཔལ་ལནྡ་

བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ལས་བདེ་གནས་
སྤསོ་བཀོད་སིྒག་དགོངས་དནོ་བལ་ཡུལ་
ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུང་
གཞོན་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བལ་ཡུལ་
འཇོ་ཁེལ་བསམ་གུབ་གླིང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	
ནས་གནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་སབས།	

བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་ཤ་ཝ་ར་ས་
གནས་འག་ོའཛིན།	རྒྱལ་འཕགས་ཚེ་གསུམ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་བེད་ཐུན་
མོང་ནས་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ལ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༥	 རེས་གཟའ་
ཉ་ིམའ་ིཉནི་ཕབེས་སྐལེ་གི་དགའ་སནོ་མཛད་
སྒ་ོཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་ཕབེས་སྐལེ་གི་དགའ་སནོ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་དང་ཕགོས་

བཞུགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས།	གཞན་ཡང་
དནོ་གཅོད་ཁང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་མཉམ་འཛོམས་
ཐོག་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ལ་དན་རནེ་
ཕག་རགས་ཕུལ་རསེ་དུང་གཞོན་ཀརྨ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཀིས་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་ལྷག་
ཙམ་རིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་ཡུན་
གི་ཉམས་མོང་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་དནོ་གཅོད་ཀིས་ལས་བེད་
ཡོངས་ལ་ལེགས་སྤལེ་ཉནེ་འགོག་གི་ལམ་
སནོ་གནང་སུྒབ་བསནུ་རནེ་འབལེ་གསོལ་
ཇ་དང་ཞལ་ཏགོ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེ
ནས་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ལ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་གཡོག་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་གུབ་
བུང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
གནང་བ།

༄༅།	 །སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རྣམས་ཕི་ནང་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་ས་
མཇལ་འཕད་དང་།	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སརྔ་
ལྷག་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་ཕོགས་ཕབེས་གནང་
རུྒྱའ་ིལས་རིམ་ཡོད་པ་བཞིན།	 སིྤ་འཐུས་
སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ས་ེཁིད་འགོ་སིྤ་
འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་
བརན་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སིྐད་ལགས།	 	 སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་
དབང་ཐར་པ་མ་ལགས་བཅས་ལས་གུབ་
པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་	 ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	

༡༡	ཚེས་	༡༡	ནས་	༣༠	བར་ཡུ་རོབ་གླངི་
ཕན་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་ལ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	
ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་སྦལེ་ཇམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་
ས་སྦརེ་སིལ་ཕགོས་ལ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ས་
གནས་སུ་འབརོ་མཚམས་མཛད་རིམ་དང་།
	 ད་ེརསེ་མུ་མཐུད་ཕ་རན་སི་དང་།	 སུད་
སི།	 ན་ིཐར་ལེན་ཊི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་
ལས་རིམ།	ཕི་ཚེས་	༣༠	ཉནི་རྡ་སར་ཕིར་
ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།


