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སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཞི་པ་
གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཞི་པ་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༤	 བདོ་
ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༩	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	
ཚེས་	༡༩	ནས་	༢༨	བར་དབུས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་གངས་ཅན་སིྐད་
གཤོངས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདངོས་སུ་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ།	 ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་
བཅས་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	 ཟུར་ཉན་
པ་རྣམ་པ།	གསར་འགདོ་པ་དང།	ཟུར་ཉན་
གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པ་དབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་རནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་།	
འབས་ སིལ ་ ཕུལ ་ གུབ ་རེས ་ཚང་མ ་སྐུ ་
བཞེངས་ཀིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་
གླུ ་བཏང་ས་ེབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ལརྷ་བཅས་སདི་
ཞིའ་ིགཙུག་རྒྱན།	 འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་
དཔནོ།	 ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ།ོ	 སིྤ་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུབཏང་བའི་
ཐགོ་ནས་ད་ེརིང་སབྐས་	 ༡༦	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཞི་པའི་ཐོག་ལ་ཆིབས་སུྒར་གནང་
བའི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་དབུས་
གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	 ང་ཚོ་ཟླ་
བ་དུག་གི་རསེ་ལ་ཚང་མ་སྐ་ུགཟུགས་གསལ་
ཐང་གི་ཐོག་ནས་ལྷན་འཛོམས་བུང་ཐུབ་
པར་ཚོགས་གཙོ་གཉསི་ཀི་ངསོ་ནས་དགའ་
བསུ་དང་བཅས་ཐགོ་མར་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་ང་
ཚོ་སབྐས་	༡༦	གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཞི་

པ་ད་ེརིང་ནས་བཟུང་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 བར་ད་ུ
ལས་ཉནི་དགུའ་ིརིང་ལ་ཚོགས་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
རིང་གི་གསོ་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ལ་བཀུར་

འོས་སིྤ ་འཐུས་གཅིག་ཙམ་སྐུ ་གཟུགས་
བད་ེམིན་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་མ་
གཏགོས།	 	 ད་ེམིན་ཚང་མ་ལནྷ་བཅར་ཞུ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
སབྐས་	༡༦	སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཞུང་འབལེ་
ས་བགོས་ཐོག་ནས་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་
ཚང་མས་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གི་ས་གནས་མང་
ཆེ་བ་ཞིག་ལ་བཀུར་འོས་སིྤ་འཐུས་མང་
ཆེ་བ་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ས་
གནས་ཀི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་རིགས་
གཅིག་ལགྷ་ཡོད།	 རིགས་གཅིག་ལགྷ་པ་
ད་ེགསོ་ཚོགས་ཚར་བའི་རསེ་ས་གནས་ལ་
ཕབེས་རུྒྱ་དང་།	 ས་གནས་ལ་ཕབེས་ནས་
གཙོ་བ་ོམི་མང་གི་གནས་སངས་གཟགིས་རུྒྱ།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་
བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་པ་
འཕནི་ལས་ང་ོསྤདོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཞརོ་ད་ུ
བདོ་མིའི་གནས་ཡུལ་ཁག་ལ་འཕདོ་བསནེ་
དང་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་སངས་ཐགོ་ལ་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པས་དངསོ་གནས་ཐུགས་འཁུར་
ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་སནྙ་ཐ་ོཕབེས་སོང་།
	 སྙན་ཐ་ོཕབེས་པ་ལྟར་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་ཐོག་ནས་སྙན་སྒོན་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
དབ་ེབསལ་བས་པའི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ།	 བཀའ་ཤག་ཐགོ་ནས་
འབལེ་ཡོད་ལནྷ་ཁང་འབལེ་ཆགས་ལ་བཏང་

ནས་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་
ནས་ལན་འདབེས་གང་ཙམ་འབོར་བུང་།	
ལན་འདབེས་འབོར་བ་དང་ས་གནས་ཀི་

གནས་སངས་དངསོ་སུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་
མཁན་གི་ཐགོ་ནས་བར་ཁྱད་ཤོར་བ་ད་ེའད་
བུང་ཡོད་ན་ད་ེརིང་གསོ་ཚོགས་ཀི་གཙོ་བ་ོ
ལས་བསྡམོས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཡིན་སབས།	
འདའི་ིཐགོ་ལ་བག་ོགླངེ་དང་ག་ོབསྡརུ།	 གླངེ་
སླངོ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བུང་།	
	 དེ་བཞིན་བ ོད་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སངས་སྐརོ་རེད།	 རྩ་བའ་ིམང་གཙོ་
དབུ་བརྙ ེས་པའི་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ལ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་
གཏམ་བཤད་ཡོང་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
གནང་ཡོད།	ད་ེབཞིན་ད་ེརིང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐེའི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་གཅིག་
རིམ་པས་ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་བདོ་
ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་དང་ཆབ་སིད་
ཀི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ལ་ཡོང་
གི་ཡོད་སབས་ད་ེརིང་དབུ་འབདེ་ཀི་གཏམ་
བཤད་ཐགོ་ལ་ཞིབ་ཕ་ཞུ་རུྒྱའི་འབད་བརྩོན་
ཞུ་གི་མིན།	
	 འོན་ཀང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་
གི་གནས་སངས་འདི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
རུྒྱའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་བ ོད་ནང་ལ་
འཛུགས་སུྐན་གི་ལས་གཞི་མང་པ་ོཞིག་སྤལེ།	
ད་ེཚོའི་ཐོག་ནས་བདོ་ནང་ལ་སླབོ་གསོའི་
བསམ་བླ་ོམང་པ་ོསྤད།	 ད་ེའདས་ཀི་ཐགོ་
ནས་བདོ་ནང་ལ་བད་ེསིྐད་དང་འཛུགས་སུྐན་
གི་སིྤ་ཚོགས་ཡོད་ཅེས་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ལའང་
གསལ་བསྒགས་དང་དལི་བསྒགས་གནང་
བཞིན་ཡོད།

	 འནོ་ཀང་དནོ་ད་ུབསམ་གཞིགས་
བེད་ན་བདོ་ནང་ལ་འཛུགས་སུྐན་གི་ལས་
གཞི་མང་བ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁེ་ཕན་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཆགས་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་ད་ལ་ྟབར་ད་ུབདོ་ནང་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	
ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་སེག་གནང་
མཁན་	 ༡༤༩	 ཙམ་བུང་ཡོད།	 ཁངོ་རྣམ་
པའི་མངོན་འདདོ་གཞིར་བཟུང་བའི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དའེི་ཐགོ་ལ་གཏརོ་
བཤིག་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་འགན་འཁུར་
བའི་ཐགོ་ནས་ལན་འདབེས་ཚུལ་ལྡན་ཞིག་
གང་ཡང་གནང་མེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གནས་སངས་དང་།	 ཁརོ་ཡུག	 ཆོས་
དད་རང་དབང་།	 ད་ེབཞིན་འག་ོའདགུ་
སྤདོ་གསུམ་གི་རང་དབང་གི་གནས་སངས་
གསལ་པ་ོརེད།	 དརེ་བརནེ་ཉ་ེའཆར་ཨ་
རིའི་ཕི་སིད་ཀི་སྙན་ཐའོི་ནང་ལ་ཆོས་དད་
རང་དབང་མེད་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་སནོ་
གནང་ཡོད།	
	 དེ་ བ ཞིན ་རྒྱལ ་ སིྤའི ་ མཉམ ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུརིམ་པའི་ནང་ལ་
གླངེ་སླངོ་བུང་ཡོད།	གླངེ་སླངོ་བུང་བ་ད་ེདག་
དངསོ་གནས་དནོ་ལ་གནས་པ་ཆགས་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་
ད་ེམ་གསལ་བར་ད་ུགནས་ཐུབ་རུྒྱ་མེད་པ་
གསལ་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ིའག་ོཁདི་
སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕནི་རེད།	 འབུང་འགུར་
ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༩	 ཚོགས་ཀི་
རེད།	 དའེ་ིརསེ་ཀི་རསེ་འབས་འག་ོཁདི་
ཡོང་མཁན་གི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཟབ་
རྒྱས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་དནོ་
ཐོག་ལ་དངོས་གནས་བསྐར་ཞིབ་ཡོང་རུྒྱ་
དང་།	སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་གཞི་དང་།		བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་ལངས་ཕོགས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་ཡོང་རུྒྱར་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཞུ་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།།

སྐ་ུཞབས་དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུས་ལགས་སིྤ་
ཁྱབ་འཆར་འགདོ་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅།	 །ད་ེས་ྔདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
འཆར་འགོད་ཁྱད་ལས་དུང་འཕར་སྐུ ་ཞབས་
དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུས་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༨	 ཚེས་	 ༡༨	ནས་སིྤ་ཁྱབ་འཆར་འགདོ་པ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།
	 དེ་ཡང་སྐུ ་ཞབས་དཀོན་མཆོག་
བརྩནོ་འགུས་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༢༠	 ནས་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཐགོ་ལོ་
གཅིག་རིང་གསར་བསྐ་ོཆོད་བལ་ྟབསྐ་ོགཞག་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་འཆར་
འགོད་ལས་ཁང་གི་ཁྱད་ལས་ཟུང་དུང་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག		ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	ནས་
ལས་ང་ོབསྐ་ོགཞག་གནང་ཐགོ་ལས་འགན་རང་
འཇགས།
	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༩	
ནས་ཞབས་ལོའི་འབབ་ཀི་དུང་འཕར་གནས་རིམ་
ད་ུགནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢	 ནས་འཆར་འགདོ་ལས་ཁང་གི་ཁྱད་ལས་རང་
འཇགས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༦	
ནས་ཞབས་ལོའི་འབབ་ཀི་དུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	
ཚེས་	 ༡༨	 ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་
ཁྱབ་འཆར་འགོད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཁ་ེབབ་མེད་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་ཁམིས་
ལུགས་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱའ་ིཟབ་སྦངོ་

མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་གོ་སིྒག་འགོ་
གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཉནི་གངས་
གཉསི་རིང་ཁ་ེབབ་མེད་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་
ལ་ཁིམས་ལུགས་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་བའི་ཟབ་
སྦངོ་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་གནང་འདགུ			
	 དེ་ཡང ་ཟབ ་སྦོང ་ གི ་ ད མིགས ་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རིྩས་
པ་གངས་	 ༣༢	 ལ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་
རོགས་དངུལ་ལེན་ཐབས་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ད་ེསྔའི་ཁིམས་ལ་འགུར་བ་ཕིན་ནས་ཁིམས་
ལུགས་གསར་པའི་ཐགོ་གོ་རགོས་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་
ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདགུ	 ད་ེབཞིན་འབབ་ཁལ་གི་
སིྒག་གཞི་འགུར་བ་ཕིན་པ་རྣམས་གོ་རགོས་སྤལེ་
ཆེད་ཡིན་འདགུ	 ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་སབྐས་
ཟབ་ཁདི་པུ་རན་ཇ་ཱ Puran Jha	ལགས་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་འབར་མའ་ིཁ་ཆེའ་ིམི་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་འཕད་བཞིན་པའ་ི
དཀའ་ངལ་དརེ་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་མཛད་པ།

སི་པནེ་སདྐ་ཡིག་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིདསུ་དབེ་གསར་ཤོག་གགས་ཅན་ནང་
བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཆེས་མཐའོ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	༣༦	ཐགོ་བདོ་དནོ་ཤུགས་ཆེ་གླངེ་བ།

༄༅།	 །བང་ཕགོས་ཨ་ཡིར་ལེནྜའི་ི	
Northern Ireland	 རྒྱལ་ས་ཌ་ེརི་ Derry 

ནང་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	ཉནི་གི་ས་ྔ
དརོ་ཐགོ་མར་སྐ་ུཞབས་རི་ཆཌ་མོར་	Rich-

ard Moore	མཆོག་ལནྷ་བཅར་ཐགོ་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་བཀའ་སླབོ་དང་གསར་
འགོད་པའི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་མཛད་འདགུ	
ད་ེཡང་ངོ་སྤདོ་མདརོ་ཙམ་གུབ་མཚམས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པའི་ལས་འགན་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 དངེ་སབྐས་མང་
གཙོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་གསར་འགོད་པ་ཚོར་
ལས་འགན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་
པ་ན།ི	 	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞི་ལ་
བཞག་ས་ེམང་ཚོགས་ལ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན།	 	 ངསོ་ཀིས་རྒྱ་རིགས་གགོས་པ་ོཚོ་
དང་ཐུག་སབྐས་རྒྱ་ནག་མི་འབརོ་དངུ་ཕུར་
གཅིག་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་

ཆ་ཚང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 	 	 དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་ལེགས་ཉསེ་
བླང་དརོ་འབདེ་རུྒྱའི་རྣམ་དཔདོ་ཀང་ལྡན་
ཡོད།	 ཅསེ་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	 	 	 དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དམ་བསྒགས་བཀག་

སྡམོ་བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་
བུས་ད་ེན་ིབཟང་སྤདོ་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་
བ་ཞིག་རེད།	རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
ནང་གི་གསར་འགོད་པ་ཚོས་ལས་འགན་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་སུྒབ་བཞིན་ཡོད།
ངོས་ལ་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོགསུམ་ཡོད།	

ངོས་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་མི་ཞིག་ཡིན།		
འནོ་ཀང་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་
བསུྐན་རུྒྱའི་འགན་ད་ེང་ཚོ་ཚང་མར་ཡོད།	
འག་ོབ་མིའི་བཟང་སྤོད་ཀི་རིན་ཐང་གོང་
མཐོར་གཏོང་རུྒྱར་ངོས་ལ་ཆོད་སེམས་

བརན་པ་ོཡོད།	 གཉསི་ནས་ངསོ་རང་ནང་
པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་སབས་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་དང་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་དའེང་ངསོ་ཀི་འགན་རེད།				

ཅེས་བཀའ་སླབོ་གུབ་བསནུ་གསར་འགོད་
པའ་ིད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ།	 ད་ེཡང་ཐགོ་
མར་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་ཐུགས་འདདོ་ཡོད་པའི་གནས་
ཚུལ་གཅིག་དང་ཐུགས་ཕམ་འབུང་གཞིའི་
གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་སྐརོ་གི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སོྩལ་སབྐས།	 	 འཛམ་གླངི་གི་གནས་
སངས་འདི་ད་ལྟ་ལས་ཕན་བུ་ཞི་བད་ེབག་
ཕབེས་ལནྡ་པ་ཞིག་དང་།	 འཁུག་རྩདོ་ཉུང་
ཞིང་མིའི་རུྒྱན་ལྡན་འཚོ་བའི་ནང་མཚོན་
ཆའི་རིགས་བཀོལ་སྤདོ་བ་རུྒྱ་ཉུང་ད་ུའག་ོ
ཐུབ་ན་དགངོས་པ་དང་།	 	 	 ཞི་བད་ེན་ི
གསོ་མོལ་ཁོ་ནའི་ལམ་ནས་བསུྐན་ཐུབ་རུྒྱ་
དང་།	 ཡ་མན་	 Yemen	 ཡུལ་གི་གནས་
སངས་དང་འབར་མའ་ི	 Burma	 ནང་རོ་
ཧངི་རྒྱ་	Rohingyas	ཁ་ཆེའ་ིགནས་སངས་
སྐརོ་ཐུགས་དན་གསོ་མཛད་ནས་ཧ་ཅང་
ཐུགས་ཕམ་མཛད་པ་དང་འབལེ།	 	 གནས་
སངས་ད་ེདག་མིས་བཟསོ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
བརནེ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མིའི་ཐབས་ལམ་

ཐགོ་ནས་སེལ་དགོས་པ་ཆོད་ཉདི་ཡིན་སྐརོ་
བཀའ་ལན་སྩལ།	 ད་ེནས་གསར་འགདོ་པ་
ཞིག་གིས་བང་ཀ་ོརི་ཡའ་ི	 	 North Korea	
ནང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་གི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སོྩལ་སབྐས་སདི་འཛིན་པུ་ཏནི་ Putin 

མཆོག་གིས་ལྷ་ོབང་ཀོ་རི་ཡའི་དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་གསོ་མོལ་ལམ་ནས་སེལ་དགསོ་པའི་
བསམ་ཚུལ་དརེ་རྒྱབ་སྐོར་མཛད་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 དག་པ་ོདང་འཚེ་བའ་ིབ་
སྤདོ་སྤལེ་ཚེ་དཀའ་ངལ་སེལ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་ལྷ་ོ
ཀོ་རི་ཡ་དང་ཉ་ིཧངོ་ནང་དའུང་དཀའ་སྡུག་
ཚད་མེད་མྱང་སདི་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ལགྷ་
པར་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་བཀོལ་སྤདོ་བ་རུྒྱ་
ཟརེ་བ་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་
ཡིན་སབས་རུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་མེད་པའི་
འཛམ་གླངི་ཞིག་བསུྐན་ཐབས་ཆེད་དནོ་དམ་
གིས་སེམས་ཁུར་བླང་དགོས་སྐརོ་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།	།སི་པནེ་སདྐ་ཡིག་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིདསུ་
དབེ་གསར་ཤོག་གགས་ཅན་ནང་བདོ་དནོ་
དལི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་འདགུ			ད་ེཡང་
བདནུ་རེའ་ིདསུ་དབེ་གསར་ཤོག་གགས་ཅན་	
Newsweek	ཞསེ་པའ་ིརྒྱབ་ཤའ་ིསངེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གི་པར་བཀོད་ནས་
འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་བདོ་ད་ེགལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཇི་ཙམ་ཡིན་སྐརོ་ལུང་འདནེ་གནང་ས་ེབཀདོ་
འདགུ	 	 	 དསུ་དབེ་གསར་ཤོག་ད་ེསི་པནེ་		
Spanish 	སདྐ་ཡིག་ནང་འདནོ་སྤལེ་གནང་
བཞིན་ཡོད་འདགུ
	 ད་ེཡང་ལྷ་ོཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལརྟ་ན།			
གསར་ཤོག་དའེི་རྒྱབ་ཤར་བདོ་དནོ་འཁོད་
པ་ཐངེས་གཉསི་པ་ཆགས་འདགུ	 	 ཐངེས་
དང་པ་ོད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ཕི་ཟླ་	༡༠	ནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་
ཡིན་འདགུ

	ཕགོས་མཚུངས་མེག་སི་ཀོ་བདོ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་ 
Tony Karam ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།	 	 དསུ་དབེ་རྒྱབ་
ཤར་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གི་པར་དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་འཁོད་
པ་ད་ེན་ིབདོ་དནོ་ལ་ཆེ་མཐངོ་དང་
གུས་བཀུར་ཆེན་པ་ོཐོབ་པ་ཞིག་
མཚོན།	ལགྷ་པར་དསུ་དབེ་འདནོ་
སྤལེ ་བེད་པའི་ད ུས་སྐབས་ད ེར་

ཡུལ་འདིའི་སིད་འཛིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚམས་
གཟགིས་བསྐདོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 	 འདརི་
ས་ཡོམ་གི་གོད་ཆག་ཀང་ཕགོ་པའི་སྐབས་
ཤིག་འཁལེ་ཡོད་པ་ད་ེལརྟ་ནའང་།	 	 དསུ་
དབེ་རྒྱབ་ཤར་བདོ་དནོ་སྐརོ་བཀོད་པ་དསེ་
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་ལ་གལ་
གནད་ཇི་ཙམ་ཆེན་པརོ་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་
གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ།	 ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེཡང་དསུ་དབེ་གསར་ཤོག་དའེི་རྒྱལ་སིྤའི་
ཆབ་སིད་གནད་དནོ་སྐརོ་གི་རྩོམ་སིྒག་པ་	
Adriana Amezcua	 ལགས་དང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་དབར་བདོ་དནོ་སྐརོ་
བག་ོགླངེ་གནང་བ་རྣམས་དསུ་དབེ་དའེི་ནང་
གསལ་པ་ོབཀདོ་འདགུ་ཅིང་།	 བག་ོགླངེ་
བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བུས་སྐརོ་དང་།	 ཆབ་སདི་ཀི་ལངས་
ཕོགས་མི་མཐུན་པ་རྣམས་གོས་མོལ་གི་
ལམ་ནས་འགིག་འཇགས་ཇི་ལརྟ་ཡོང་ཐུབ་

མིན།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཨེ་ཤི་ཡ་ཙམ་མ་
ཟད།		རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ལའང་གལ་གནད་ཇི་
ཙམ་ཆེ་ཚུལ་བཅས་བག་ོགླངེ་གནང་འདགུ
	 དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་
གིས་ལྷ་ོཨ་རི་དང་ལགྷ་པར་མེག་སི་ཀོ་སིད་
གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལ་བསྐར་ཞིབ་
གནང་ས་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསལ་
རགོས་དགསོ་གལ་སྐརོ་དང་།	བདོ་ན་ིའཛམ་
གླིང་ནང་དམ་བསྒགས་ཆེ་ཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་
ཨང་གཉིས་པར་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་
ཡོད་ཀང་།	བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་དནོ་དམ་གི་རང་
སྐངོ་རྩདོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་གཞི་
རྩར་བཟུང་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་
ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུང་པ་རྣམས་དསུ་
དབེ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་འདགུ
	 དེ་ཡང ་སྐུ ་ ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་
ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།	 དསུ་དབེ་རྒྱབ་ཤར་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་གི་འད་པར་བཀོད་ནས་དསུ་
དབེ་ནང་དནོ་ད་ུརྩམོ་སིྒག་པ་	 Adriana 

Amezcua ལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་ལ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
གལ་ཆེའི་གནད་དནོ་ཐད་བཅར་འད་ིདང་
ལེན་གནང་བ་རྣམས་ཞིབ་ཕ་གསལ་འདགུ	
ཅསེ་གསུངས།།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་	UN High Commissioner 

for Human Rights	ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་
པི་རིན་སི་ཛེ་དི་རཱཌ་ཨལ་ཧུ་སེན་མཆོག་	
Prince Zeid Ra’ad Al Hussein	 གིས་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༣༦	 	 ཐགོ་བདོ་དནོ་
ཤུགས་ཆེ་གླངེ་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་དང་།	
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་ལས་འགུལ་
སྤལེ་མཁན་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀི་གནད་དནོ་གཙོ་བཟུང་ཐགོ་
བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་
དད་རང་དབང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་སིྤར་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་
ཀི་གནས་སངས་ཛ་དག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པ་
དརེ་སེམས་འཚབ་དང་སྦྲགས།	 འཛམ་
གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སིད་གཞུང་ནས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་
སྔར་ལྷག་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་
བཏནོ་འདགུ	 	 སབྐས་
ད ེར ་ སུྤལ ་ སྐུ ་ བསན ་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་
པ ོ་ ཆེ ་ ཞིང ་གཤེགས་
མཆོག་དང་རྒྱ་རིགས་

མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་བཞསེ་མྱངོ་མཁན་སྐུ་ཞབས་
ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོ	 Liu Xiaobo མཆོག་བཙོན་
ཁང་ནང་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་སྐརོ་
སོགས་གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ
	 སིྤར་ཟླ་བ་འདིའི ་འགོ་སདོ་དུ་
འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ར ོག་ཞིབ་ཚོགས་
པས་  Human Right Watch	སནྙ་ཐ་ོཞིག་
བཏནོ་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཀི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བཞིན་པ་དརེ་དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་
གསུམ་ནས་འགོག་རྐེན་ཇི་ལྟར་བཟ་ོབཞིན་
པ་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།
	 ཕགོས་མཚུངས་ཟླ་བ་སྔནོ་མའི་
ནང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་
དད་རང་དབང་གི་གནས་སངས་ཐོག་ལོ་
འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའ་ིནང་།			རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་ནང་
ཆོས་བེད་རབ་བུང་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀི་རུྒྱན་
ལནྡ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒརོ་དམ་བསྒགས་
བསུན་གཙེར་བཟ་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་
འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸ཞྭ་དཀར་བསན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རི་བའ་ིཁ་ིའཛིན་སོ་གསུམ་པ་༸སྐབས་ར་ེལུང་རགོས་
བསན་པའ་ིཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགངོས་པ་བནོ་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསན་པར་གཞུང་འབལེ་

མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་དང་ལནྷ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་བནོ་འབངས་ཡོངས་
རོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་༧ཞྭ་དཀར་བསན་པའི་
གཙུག་རྒྱན་༧སྐབས་ར་ེ༧རྒྱལ་བ་སནྨ་རི་ཁི་
འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རགོས་བསན་པའ་ིཉ་ི
མ་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གཡུང་དུང་བནོ་
གི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོ༧དཔལ་གཤེན་བསན་
སནྨ་རིའ་ིགླངི་གི་བ་ླབང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༤	རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་
གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦།༢༥	 ཐགོ་དགངོས་པ་
བནོ་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསན་པའི་ཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་མ་ཐག	 བཀའ་ཤག་
ལནྷ་རྒྱས་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པ་ོདང་བཅས་ཏ་ེ
སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ་༧སྐབས་ར་ེ༧རྒྱལ་བ་
སྨན་རི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གང་གི་
ཐུགས་ཀི་བཞདེ་དགངོས་མཐའ་དག་ཡོངས་
སུ་རགོས་པ་དང་སརླ་ཡང་ཞིང་འདའི་ིབསན་
འགའོི་དཔལ་མགནོ་ད་ུམཚན་དཔའེི་དཀིལ་
འཁོར་མུྱར་ད་ུབཞད་ཕིར་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༩		ཚེས་	༡༥	ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	
༡༢	 ཐགོ་ལས་བདེ་གསོལ་ཚང་གི་གཉའ་
ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པས་དབུས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ་དང་།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་
ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་དུང་སབོས་
རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་༸ཞྭ་དཀར་བསན་
པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རི་
བའི་ཁི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་༸སྐབས་ར་ེལུང་
རགོས་བསན་པའི་ཉི་མ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་མཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་སྒགོས་སྦང་
ཞུས་རེས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
མུར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་
འདརི་འཛོམས་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཚང་མས་

མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 བླ་ོཕམ་པའ་ིགནས་
ཚུལ་ཞིག་ལ་ཁ་སང་ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་
༸ཞྭ་དཀར་བསན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་
ར་ེ༸རྒྱལ་བ་སནྨ་རི་བའི་ཁ་ིའཛིན་སོ་གསུམ་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་
ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་རིའི་
གླིང་གི་བླ་བང་ད་ུདགོངས་པ་རོགས་པར་
བརནེ།	 ཐུགས་དམ་གཡོ་མེད་བནོ་གི་སྐ་ུར་ུ
བཞུགས་བཞིན་པ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་གཞུང་
འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
རྩ་བའི་བཀའ་དུང་ནས་༸སྐབས་རེ་སྨན་
རི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མཛད་
པ་འཕིན་ལས་ཞིབ་ཕ་སྙན་སྒོན་གནང་གི་
རེད།	 ཁ་ིའཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུ
ཚེའི་ནང་མཛད་པ་འཕནི་ལས་ཧ་ལས་པའི་
རྒྱ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 དཔནེ་ན།	 གཡུང་
དུང་བ ོན་གི ་གདན་ས་ཆེན་མོས་དབུས་
འཛམ་གླིང ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གཡུང་དུང་
བནོ་གི་བསན་པ་དར་སྤལེ་མཛད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་བདོ་ནང་དུའང་གདན་ས་ཁག་
བསྐར་གསོ་དང་དར་སྤལེ་མཛད་ཡོད།
	 ད་ལྟ ་རེས ་ ཤུལ ་བླ ་བང་དང་
གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་མཁན་སླབོ་རྣམ་པས་
དབུས་འདསུ་ཚོགས་དང་།	 ཕི་ནང་ལ་ཡོད་
པའི་སླབོ་མ་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་བཀའ་ཤག་
གི་ཚབ་བས་ཏ་ེཐུགས་གསོ་གཏིང་ཟབ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ༸སྐབས་ར་ེདམ་
པ་མཆོག་གང་གི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་
མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རགོས་པའི་སྨནོ་ལམ་

ཤུགས་དག་ཞུ་གི་ཡོད།
	 ང་རང་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་སྐབས་
རེ་སྨན་རི་ཁི་འཛིན་དམ་པ་མཆོག་ཐེངས་
འགའ་ཤས་མཇལ་རུྒྱའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་
སབྐས་ཐབོ་བུང་།	 ཕལ་ཆེར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	
ལོར་མཇལ་ཁ་ཐངེས་དང་པ་ོདང་།	 ད་ེ
རསེ་ཐངེས་འགའ་ཤས་དང་ད་ེནས་མཇལ་
ཁ་མཐའ་མ་ད་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	 ༨༠	
བཞསེ་པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་རནེ་འབལེ་མཛད་
སྒའོ་ིསབྐས་མཇལ་བ་ཡིན།	 མཇལ་ཁ་ནམ་
ཞུ་སབྐས་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིབ་ླཆེན་ཡིན་པ་ཙམ་
མ་ཟད།	 ཐུགས་ཧ་ཅང་བརྩ་ེབ་ཆེན་པསོ་སྐ་ེ
འགའོི་བད་ེདནོ་སདླ་དགོངས་བཞེས་གནང་
བ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཕག་ལས་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་གསལ་པརོ་མཇལ་ཐུབ།
	 དརེ་བརནེ་ག་དསུ་མཇལ་ཡང་
སྐ་ུབག་ཕབེས་དང་།	 ཐུགས་ཧ་ཅང་སྙམོས་
ཆུང་ཞིང་།	 ཐུགས་གཤིས་བཟང་པ།ོ	 དསུ་
རག་ཏུ་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་
ཡག་པ་ོའཁྱརེ་དགསོ་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་ལམ་སནོ་ལརྟ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་
གནང་ས་ེབདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་
དགོས་པའི ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སནོ་གནང་
བཞིན་ཡོད།
	 དེར་བརནེ་ང་རང་སྒརེ ་ཐོག་
ནས་ཡིན་ནའང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཁ་སང་
དགོངས་པ་རོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་

སབྐས་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	 ཕགོས་གཅིག་
ནས་ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་བརོད་བཞིན་པ་
ལྟར་བདོ་ཡུལ་ཤོར་ནས་མི་རབས་རྒན་པ་
རྣམས་རིམ་བཞིན་ཕབེས་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་ཁོང་ཚོའི་མངོན་འདདོ་ད་ེདག་ང་ཚོ་
མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་བསུྒབ་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩོན་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ོ་
རེད།			རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཇལ་ཁ་མཐའ་
མ་ད་ེག་སནོ་སབྐས་སུ་ཡིན།	 ག་སནོ་མཛད་
སྒ་ོཡོངས་སུ་གུབ་ནས་ཕིར་བཞུགས་གནས་
སུ་ཕབེས་ཁར་ཡང་ཆིབས་འགའོི་ནང་ནས་
མཇལ་སབྐས་སྐ་ུགཟུགས་དངྭས་སྐདེ་ད་ེཙམ་
མེད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཕབེས་
ལམ་ལ་སྐུ་ལྷ་ོལྷདོ་གནང་ནས་ཕབེས་རོགས་
ཞསེ་རེ་སྐལུ་ཞུས་པ་ཡིན།	 ད་ེསྔནོ་དའུང་
མི་རབས་གསར་པས་འགན་ཡག་པ་ོའཁྱརེ་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
ལམ་སནོ་འགོ་ཤར་བསྐདོ་གནང་དགསོ་པའ་ི
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གནང་བ་ད་ེདག་དསུ་
ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་མེད།	ད་ེརིང་སྐབས་
ར་ེདམ་པ་མཆོག་དགོངས་པ་རོགས་སབས་
སྐུ ་ཚེ ་རེས་མ་དརེ་ཡང་གཡང་དུང་བནོ་
གི་བསན་པ་དར་སྤལེ་ཆེད་ད་ུསྐུ་ལས་སྐོན་
མཁན་ཞིག་ཡོང་བ་དང་།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
ཆེད་ད་ུསྐུ་ལས་སྐནོ་མཁན་ཞིག་ཡོང་བར་
ཤོག	 ཅསེ་སྨནོ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཚང་མས་
ཐུགས་སྨནོ་གནང་རོགས།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་ལྡ་ིལིར་བླནོ་ཆེན་ཁག་གཅིག་མཇལ་
འཕད་ཀི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་གུབ་བུང་
འདགུ	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ལྡི་ལིར་
ཕ ེབས་འབོར་རེས་ཕི ་ད ་ོབ ོད ་ད ོན་ཐོག་
ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཧ་རི་ཡ་
ན་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་རྒྱ་གར་སིྤ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་སྐུ ་ཞབས་སྭ་མི་ཨགི་
ཝཤེ་ Swami Agnivesh	 མཆོག་དང་།	
འབུག་ནང་ཡོད་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ Resident Coordinator སྐ་ུ
ཞབས་ Gerald Daly མཆོག	 རྒྱ་གར་ 
JDU སདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ིའཛིན་སྐངོ་
དུང་ཆེ་མེ་ཐི་ལེཤ་	 Mithilesh Prasad	
མཆོག	 ད་ེབཞིན་	 JDU	 གཞནོ་ནའུ་ི
ཚོགས་གཙོ་སན་ཇ་ེཀུ་མཱར་ Sanjay  

Kumar 	 བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
ས་ེབདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ	 ད་ེརསེ་ཕི་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༧	 ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི ་འཐུས་མི་བ ོད་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་ Shri Sharad  

Yadav	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་དང་
སྦྲགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་
དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་
འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབདོ་ཀི་
རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོའི་ཚོགས་པའི་འགན་
འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ལ་ྔཔའི་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ས་ེབདོ་ཀི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་དང་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་སིད་དནོ་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་དགོས་གལ་གི་
བཀའ་སླབོ་གསུང་གི་བདདུ་རིྩ་ཕབེས་གནང་

མཛད་པ་བཞིན།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་ཚོགས་པ་ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་
ཚོགས་དབུས་སིྤ་ཁྱབ་ཀི་འགན་ཁུར་འགོ་ཕི་
ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉནི་སདི་དནོ་
ཚོགས་པ་དངསོ་སུ་གསར་འཛུགས་གནང་
སྐརོ་དང་།	ཕགོས་མཚུངས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་ལ་གསུང་
དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ཡི་ལོ་འགརོ་གནས་
མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
དང་།	 ཆོས་ལུགས་སོ་སོ་ནས་འཐུས་མི་
འསོ་འདམེས་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་བཀའ་
དནི་ཆེ་སྩལ་གནང་བ་བཞིན།	 ལོ་དའེ་ིཕི་ཟླ་	
༩	ཚེས་	༢	ཉནི་སིྤ་འཐུས་སབྐས་དང་པསོ་
དམ་འབུལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།		ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརྒྱ་
གར་བླནོ་ཆེན་ཤིབ་པྲ་ཏཱབ་ཤུཀལ་ཱ Shiv 

Pratap Shukla	 མཆོག་དང་།	 རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབལེ་མཐུད་

པ་ཟུར་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་གསར་འགདོ་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་
ཏ་ིཀ་ N.K.Trika 	 མཆོག་བར་ལམ་སྐ་ུ
གཟུགས་བད་ེམིན་བུང་ནས་ད་ཆ་ཅུང་ཟད་
དག་བསྐདེ་བུང་ཡོད་སབས་ཁངོ་དང་མཇལ་
འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་
རསེ་སྐུ་ཞབས་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པའོི་ངང་ནས་
དགོངས་ཚུལ་དང་ལམ་སནོ་
སོགས་གནང་ཡོད་འདགུ	 ཉནི་
རྒྱབ་རྒྱ་གར་བང་ཆུབ་ཆེན་པའོི་
ཚོགས་པའ་ི Mahabodhi So-

ciety of India 	 ཟུང་དུང་སྐ་ུ
ཞབས་ཨར་སུ་མི་ཐ་ནན་ཱཐ་ེརོ་	
Ven. R.Sumiththananda 

Thero 	 མཆོག་དང་།	 ཕི་ད་ོ
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ ་
ཆེན་སྐུ་ཞབས་གཇནེྡྲ་སིང་ཤེ་ཁ་

ཝཌ་		Gajendera Singh Shekhawat 

དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༢	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབླནོ་ཆེན་
ཨཤ་ཝི་ན་ིཀུམཱར་ཅ་ོབྷ་ེ	 Shri.Ashwini 

Kumar Choubey	མཆོག་དང་།	ད་ེརསེ་	
JDU 	 ཡི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་	 ཨ་
རནུ་	 ཤི་ཝས་ཏབ་	 Shri.Arun Srivas-

tav  མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
གུབ་མཚམས་ལྡ་ིལི་ནས་ར་སར་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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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།
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རྒྱབ་སྐརོ་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཇར་མན་ནང་སོག་
པ་ོདང་རྒྱ་མི།	 	 ཡུ་གུར་གི་སླབོ་ཕུག་དང་
ཚོང་པ།	ད་ེབཞིན་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 	 	 སབྐས་དརེ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་
ཀི ་སྒོམ་གཞིའི ་འོག་མིང་ད ོན་མཚུངས་
པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེས་ྔཡུ་
གུར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་གགས་ཅན་
ལམྕ་སྐ་ུར་བྷ་ིཡར་ཁ་དརི་ Rebiya Kadeer 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་སྐབས་འཚེ་བའི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་ཡུ་གུར་རྒྱ་ནག་
ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་
ནས་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཚམས་
འཇོག་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་སྩལ་བ་དང་།				

དསུ་ཚོད་རིམ་སོང་རསེ་ལྕམ་སྐུ་ར་བྷ་ིཡར་
ཁ་དརི་ Rebiya Kadeer མཆོག་གིས་ཀང་
ཡུ་གུར་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པར་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་རྩདོ་ལེན་བདེ་འག་ོབརྩམས་པའི་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
	 ཚོགས་བཅར་བ་ཞིག་གིས་སྐུ ་
ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོ	Liu Xiaobo	མཆོག་

རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ད་ུདམ་བསྒགས་བཀག་
ཉར་ཡོད་མུས་ཐོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བའི་གནས་སངས་ལུང་འདནེ་དང་ལྷན།			

དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོ
བཞིན་པའི་སྐརོ་གི་ད་ིབར་༸གོང་ས་མཆོག་
ནས་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	 གུང་ཁན་ཏང་

ཡོན་རྒན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་
ཆབ་སིད་བཅོས་སུྒར་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་
དགག་བ་ཧ་ཅང་བེད་པའི་རྣམ་པ་མཐོང་
སབྐས་སདི་འཛིན་ཞི་	 Xi Jinping	 ཕན་
བུ་ཧང་སང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བུང་བ་
ངསོ་ཀིས་ག་ོཐསོ་བུང་།	འཚོགས་ལ་ཉ་ེབའ་ི	
༼ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༨	ནས།༽	རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་
སྐབས་གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་ལས་བེད་རྒན་
གས་ཁག་གཅིག་རྒས་ཡོལ་དང་ད་ུའག་ོརུྒྱ་
མ་ཟད།	 གསར་པ་ཁག་གཅིག་ཡར་བསླབེ་
རུྒྱ་རེད།	 བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་འག་ོ
རུྒྱར་ག་ོསབྐས་ཏན་ཏན་ཡོད།
	 རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་འདགུ		སདི་གཞུང་
བར་ེཔ་ོརྒྱབ་ནས་འག་ོདགོས་ཀང་མི་མང་
ན་ིདསུ་རག་ཏུ་གནས་རུྒྱ་རེད།	 	 བདོ་རྒྱ་

མི་རིགས་གཉསི་ལོ་ང་ོ	 ༢༠༠༠	 ལགྷ་རིང་
ནས་འབལེ་བ་ཡོད།	 	 	 རྒྱ་ནག་གུང་ཕན་
ཏང་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཡང་ཕིན་མེད།			
ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།
	 གཞན་ཡང་ཚོགས་བཅར་བ་
ཞིག་གིས་སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོ	 Liu 

Xiaobo	 མཆོག་དམ་པ་ཁངོ་གི་དན་རནེ་
ར ོ་ རིང་བཞེངས་རུྒྱའི ་བསམ་ཚུལ་ད ེར་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་སྦྲགས་
དམ་པ་ཁངོ་གི་དན་རནེ་ད་ེནའིུ་ཡོག་	 New 

York		གངོ་ཁྱརེ་གི་རྒྱ་གངོ་ནང་	China-

town	ནང་བཞངེས་ཐུབ་ཚེ་དམ་པ་ཁངོ་གི་
བས་རསེ་རྣམས་ནག་སུབ་ཏུ་མ་སོང་བར་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་གནས་ཐུབ་རུྒྱའི་དགེ་མཚན་ཡོད་
པའ་ིལམ་སནོ་ཡང་མཛད་འདགུ	།

སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ལུག་སུམ་སགྦ་ཏུ་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༢	
ནས་	༡༥	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ལུག་
སུམ་སགྦ་Luxembourg	 རྒྱལ་ཡོངས་

ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་ལས་ཁང་གིས་ཡུལ་
དའེི་རིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོདང་དངེ་དསུ་ཀི་
ཡར་རྒྱས་སོགས་ཀི་དལི་བསྒགས་ཆེད་ལས་
རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གིས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་
ལརྟ།	སྦལེ་ཇམ་དང་ཨིན་ཡུལ།	ཕ་རན་སི།	
འཇར་མ་ན་ིབཅས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་པ་
དང་སིྒག་འཛུགས་འད་མིན་ནས་མི་སྣ་	 ༡༢	
གདན་ཞུ་གནང་ཁངོས་སུ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀང་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད།
	 གཟིགས་སྐརོ་སྐབས་ཡུལ་དའེི་
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ས་གནས་ཁག་
དང་དངེ་དསུ་ཀི་མཐུན་རྐནེ་རྒྱ་ཆེ་རྒྱན་པའི་
སིྒག་འཛུགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་
གདན་འདནེ་ཞུས་པ་དང་མ་འོངས་པར་
རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མཐུན་འབལེ་མཛད་རིམ་ཁག་

སྤལེ་ཆེད་མདནུ་ལམ་ལ་ྟབུར་ང་ོསྤདོ་འབདོ་
སྐུལ་ཞུས།འཚམས་གཟིགས་གནང་ཞོར་ལ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཞབས་པ་ེ

ཨར་བུ་མཱན་དང་ཕ་ལོ་རནས་བུ་རི་ཀྲ་ིརྣམ་
གཉིས་མཇལ་འཕད་གནང་སྐབས་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཀིས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་
ཡུལ་དའེི་ནང་ཁོར་ཡུག་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུ
ཞིག་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པར་གདན་ཞུ་དང་།	
ད་ེདསུ་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་
སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
བདོ་དནོ་གོ་རགོས་སྤལེ་རུྒྱའི་ལས་འགུལ་
སོགས་ག་ོསིྒག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
དངེ་འདིའི་མཇལ་འཕད་བཀའ་མོལ་ཞུས་
པ་དསེ་བདོ་དནོ་ཐོག་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐོར་
དང་ད་ེསྔ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཐེངས་གཉིས་ཕབེས་
མྱོང་སབས་འབལེ་བ་བསྐར་མཐུད་དམ་
གཟབ་ཡོང་རུྒྱར་ཕན་རླབས་བུང་ཡོད།།

སྐབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ང་ཚོའ་ིསྤུན་མཆེད་ལ་ྟབུར་ངསོ་འཛིན་	
གནང་དགསོ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༧གངོ་ས་༧	 སྐབས་མགནོ་
ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་ སི ་ སི ་ ལི ་	
Sicily	 མངའ་སྡའེ་ིཔ་ལེར་
མོ་	 Palermo	 གངོ་ཁྱརེ་
ནང་༧ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁོད་སྐབས་གསར་འགོད་
པ་ཁག་གཅིག་གིས་པ་ལེར་
མོ་རྒྱལ་ས་ན་ིཨཕ་རི་ཀ་དང་
དཀིལ་ཤར་ཡུལ་གུ ་ཁག་
གི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་
ཉ ེན ་ཚབས་ ཆེ ་བའི ་ངང ་
མཚོ་ཐགོ་ནས་འགུལ་བཞུད་བས་ཏ་ེཡུ་རོབ་
ཁུལ་ད་ུསླབེས་རུྒྱའི་གུ་ཁའི་འགག་སྒ་ོཐགོ་མ་
ད་ེཡིན་པ་དང་།	 རྒྱལ་ས་ད་ེདངེ་གི་འཆར་
སྐབས་བཅལོ་བའ་ིཛ་དག་གནས་སངས་ཐགོ་
སངས་འཛིན་བེད་བཞིན་པའི་སྐརོ་བཅར་
འད་ིཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཡུལ་གར་བ་
དང་སྐབས་བཅོལ་བ་ཚོའི་ཆོས་དད་དང་ཤ་
མདགོ་ལ་བལྟས་ནས་དབ་ེདབདེ་མེད་པར་
སྤུན་མཆེད་ཀི་འད་ུཤེས་འཛིན་པའི་ཐོག་
ནས་སྐབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་སྤདོ་པའི་
ཐགོ་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་གོ་སྐབས་
དང་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་འཕུལ་
རིག་གི་སྦངོ་བརར་སྤདོ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོང་གི་རེད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་
ལ་བརནེ་མ་འངོས་པར་སྐབས་བཅོལ་བ་ད་ེ
དག་རང་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ད་ུའབོར་སྐབས་ཧྲ་
ཐག་ཐག་ཆགས་ངསེ་ཡིན།

	 སྐབས་བཅོལ་བར་རོགས་ཕན་
བ་རུྒྱ་ནི་བམས་སྙངི་ར་ེལག་བསར་བ་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	 ཕགོས་ཡོངས་ནས་
ཞུས་ན་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ད་ལ་ྟདཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པ་རྣམས་རང་ཉདི་ཀི་སྤུན་
མཆེད་ལ་ྟབུར་ངསོ་འཛིན་ཏ་ེཁ་ོཚོར་སྐབས་
བཅལོ་རོགས་རམ་གནང་དགསོ།
	 དེ ་ ཡ ང ་ སིྤ ་ ན ོར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ་འད་ིབཞིན།	 དངེ་སབྐས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་ཞནེ་རིང་ལུགས་ཤུགས་ཆེ་
དར་ཁྱབ་ལ་བརནེ།	 སྐབས་བཅལོ་ད་ུཡོང་
མཁན་ད་ེདག་ལ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་
ཙམ་མ་ཟད་སིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབོར་
གི་དཀའ་ངལ་ཁག་གི་འབུང་རྩ་ཡིན་ཚུལ་
ཁག་དཀྲ་ིབདེ་བཞིན་པའ་ིཁདོ་ཕབེས་པ་ཞིག་
ཡིན།
	 སྐབས་བཅོལ་བ་ད་ེཚོའི་དཀའ་
ངལ་གནད་དནོ་སྐརོ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་

ཉ་ེཆར་འཇར་མན་ནང་དའུང་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་ཡོད་མ་ཟད།	 ་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་
ནས་སྐབས་བཅོལ་བ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་སྣ་ེ
ལེན་ཞུས་པར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་མཛད་
ཅིང་།	 ད་ེན་ིརྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་བམས་
བརྩེའི་སིད་བུས་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་༧གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ཀི་མིང་ཐགོ་ནས་
འཚེ་བའི་ལས་བདེ་པ་ན་ིཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་རང་
བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།།
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བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༡༦	རྒྱལ་ཁའ་ི

ངང་མཇུག་སིྒལ་བ།

སདི་སྐངོ་ལ་མཚོན་ན་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་སེམས་ཤུགས།	
རྣམ་དཔདོ་ཀང་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ

མང་ཚོགས་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞི་རིམ་
ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འཇར་མན་གངོ་ཁྱེར་ཕརེེངྐ་
ཕཌོ་	 Frankfurt	 ནང་སྦལེ་ཇམ་དང་
སུད་སི།	 ཧལོ་ལེན་ཌི་སོགས་ནས་བཅར་
བའི་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཆབ་སིད་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་ཐགོ་
ཤར་བསྐདོ་བདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་ེནས་བདོ་སིྤ་པའ་ིདནོ་དག་ལ་

མཚོན་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ལོ་ནས་བཟུང་
ངསོ་ཀིས་ལས་ཀ་བཞག་པ་རེད།	 སབྐས་
དརེ་བཀའ་བླནོ་ཁི་པ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་
རེད།	 འསོ་བསྡ་ུབས་ནས་ཡར་སླབེ་རུྒྱའ་ི
ལམ་སལོ་བཟསོ་ཡོད།		ད་ེནས་བཟུང་ངསོ་
རང་ཕདེ་རྒས་ཡོལ་བས་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན།
ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོ་ནས་ངསོ་ཀིས་
རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན།	 འསོ་བསྡའུ་ི
ལམ་ནས་དབུ་ཁིད་ལ་བསླབེས་པའི་སིད་
སྐངོ་གི་ཐགོ་ནས་འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་ནས་

ད་ེལརྟ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིསདི་སྐངོ་
ལ་མཚོན་ན།	 འསོ་བསྡ་ུབདེ་པའ་ིསབྐས་
དརེ་གླངེ་གཞི་ད་ེའད་ཏགོ་ཙམ་བུང་བ་རེད།	
ངསོ་ནས་ཀང་སབྐས་དརེ་བསན་པ་འག་ོནས་
བཤིགས་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོརེད།	 ཅསེ་
སྐནོ་བརདོ་ཀང་བ་རུྒྱ་འཁལེ་བུང་།	 ད་ེ
ནས་རིམ་བཞིན་ལས་ཀ་བེད་ནས་ཡོང་
སབྐས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 ཡག་ཐག་ཆོད་
ཟརེ་དགསོ།	 དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་
པ།	 དངསོ་གནས་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ།	

རྣམ་དཔདོ་ཀང་ཡོད་པ།	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
འདགུ	ད་ེའད་ཡིན་སབས་མི་མང་གིས་འསོ་
བསྡུ་བས་ནས་ཡར་བསླབེས་པའི་སིད་སྐངོ་
ཐགོ་ནས་འགན་ཆ་ཚང་བསྣམོ་བཞིན་ཡོད།	
འགན་ཆ་ཚང་བསྣམ་ཟརེ་ནས་ངོས་ཀིས་
འགན་གང་ཡང་མ་འཁྱརེ་བ་ད་ེའད་མ་རེད།
	 ངསོ་ཀིས་བདོ་སིྤ་པའི་དནོ་དག་
བླསོ་བཏང་བ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།	 དཔརེ་
ན།	 ཁ་སེང་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་གྷ་ོ
ཝ་ཧ་ཊི་	 Guwahati	 ནས་དབི་ར་ུགར་			

Dibrugarh	ཞསེ་པའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཆུང་ཆུང་
ཞིིག་ཡོད།	 ཁུལ་དརེ་སླབོ་ག་ྭཞིག་ལ་ཡོང་
རོགས་ཞསེ་ཆེད་མངགས་ར་སར་ཡོང་ནས་
བརདོ་བུང་།	 ད་ེལརྟ་ཁས་ལེན་བས་ཡོད་
སབས་ད་ེཉིན་གནམ་གུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ནང་
ཕིན་པ་ཡིན།	 གནམ་གཤིས་ཡག་པ་ོམེད་
པ་སིྤན་པ་མང་པ་ོའཁགིས་འདགུ	 ལགྷས་
པའང་ཧ་ཅང་རྒྱག་བཞིན་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་གནམ་གུ་ཧ་ཅང་དཀུྲག་བུང་།	 ད་ེ
རིང་འཆི་རུྒྱ་རེད་བསམ་པ་དན་བུང་།	 བླའོ་ི
ཟུར་གཅིག་ལ་ངསོ་རང་འཆི་རུྒྱ་མི་གཅིག་
ཡིན་སབས་དརེ་ཁྱད་གང་ཡང་མིན་འདགུ		
འནོ་ཀང་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གིས་ངོས་ལ་
བླ་ོགཏད་དང་རེ་བ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་
མི་ད་ེདག་གང་འད་དན་ཡོང་བསམ་ནས་
སེམས་གང་ཙམ་སྐ་ོབུང་།	 དརེ་བརནེ་བདོ་
སིྤ་པའི་དནོ་ད་ེངོས་ཀིས་ནམ་ཡང་བརེད་
ཐབས་མེད།	 སདི་སྐངོ་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་
ནའང་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་བ་ད་ེའདའི་ཐོག་
ཁངོ་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ངསོ་
ལ་སདྐ་ཆ་དསི།	 ངསོ་ནས་ཀང་ག་ོབསྡརུ་
བས་ནས་མཐར་ཐག་གཅདོ་ཁངོ་རང་གིས་
བ་རུྒྱ་རེད།	 འནོ་ཀང་བསམ་འཆར་ལྷུགས་
པའོ་ིཐགོ་ནས་ག་ོབསྡརུ་བདེ་ནས་འག་ོབཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོ
བད་ེཔ་ོབདེ་ཆོག	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༨	
ནས་	 ༡༠	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཨ་
རིའི་གངོ་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་བང་ཨ་རིའི་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁོར་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༡༦	ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁའ་ི
ངང་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བང་

ཨ་རིའ་ིས་ཁུལ་འད་མིན་ཁག་	 ༢༧	 ནས་
འཐུས་མི་གངས་	༦༢	མཉམ་ཞུགས་གནང་
ས་ེགསོ་ཆོད་ཤོག་ལྷ་ེ	 ༡༣	 ཅན་ཞིག་གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད།	གསོ་ཆོད་གཙོ་བ་ོདནོ་
ཚན་གསུམ་གི་ཐགོ་ལ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ན།ི	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བང་ཨ་རིར་ཆིབས་སུྒར་
དང་འབལེ་བའི་སྐུ་ཕའི་ཉནེ་སུང་སྐརོ་དང་།	
མ་འངོས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
སྐརོ།	 བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་
དང་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་ས་བརན་གོང་

མཐརོ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་ཡིན་འདགུ
གཞན་ཡང་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ནིའུ་ཡོག་
གངོ་ཁྱརེ་ནང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཏ་ེའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉནི་མོར་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་དང་བདོ་དནོ་
ཐོག་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་
ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	 ཨ་རིའ་ི

ནང་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཏ་ེཚོགས་པ་ད་ེདག་
ས་བརན་བཟ་ོརུྒྱ་སོགས་སིྤ་མོས་ཐག་གཅདོ་
བུང་ཡོད་འདགུ
	 ཐངེས་འདིའི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཕ ོན་ཆེ ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 མི་རབས་རྒན་གཞནོ་
འད་མིན་དང་།	 ལགྷ་པར་འགའ་ཤས་ན་ི
ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བཅར་བ་ཐེངས་དང་པ་ོ
ཡིན་ནའང་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལྷག་བསམ་གཡོ་
བ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་སེམས་ཚོར་
དག་པ་ོཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མི་མང་
ཚོགས་དང་སླབོ་གྭ་ཁག་གི་ནང་ཤེས་ཡོན་
སིད་བུས་གོ་རགོས་སྤལེ་རུྒྱའི་ལས་གཞིའི་
འགོ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས	 ༡༠	 ཉནི་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་
དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ར་ཛ་པུར་བདོ་
ཁིྱམ་བཅས་ལ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གདན་ཞུས་
ཀིས་དགེ་རྒན་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཤེས་
ཡོན་སིད་བུས་དང་འབལེ་བའི་ལམ་སནོ་
གསུང་བཤད་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་གོ་སིྒག་
ཞུས།		ད་ེནས་ཕི་ཚེས་	༡༣	ཉནི་མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིྱམ་གི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས་
དང་ར་ཛ་པུར་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་སིྤ་མིག་དམར་
ལགས།	 བདོ་ཡིག་རུྒྱས་སནོ་པ་བཟང་པ་ོ
ལགས་བཅས་ནས་བད་ེསིྐད་གླིང་སླབོ་ཕུག་
གི་ཕ་མ་དང་མི་མང་	 ༢༥༠	 ཙམ་ལ་ཤེས་
ཡོན་སིད་བུས་དགོངས་དནོ་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་
པའ་ིདགསོ་དམིགས་དང་།	 ཕ་མའ་ིའགན་
ཁུར་གནང་ཕགོས་བཅས་ཀི་སྐརོ་གོ་རགོས་
ལས་གཞི་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

	 ཉ ེ་ཆར་སམ་བྷ ་ོཊའི ་ སིྤ ་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༥	ནས་
ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	བར་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེ
གླངི་དང་།	བན་ད་ྷར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་།	ཨོ་རི་
ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཅས་བདོ་མིའི་གནས་
སྡདོ་ས་གནས་ཁག་གསུམ་གི་སམ་བྷ་ོཊ་སླབོ་
གྭའི་དགེ་རྒན་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཤེས་
ཡོན་སདི་བུས་སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༡༡	
ནས་	 ༢༣	 བར་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་
དང་།	 ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་།	 བསན་འཛིན་
སྒང་བཅས་བང་ཤར་ཁུལ་གི་བ ོད་མིའི ་
གནས་སྡདོ་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ལ་ཤེས་
ཡོན་སིད་བུས་ཀི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད།	 ལས་འཆར་ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིརོགས་
དངུལ་ཁོངས་ནས་མཐུན་འགུར་ཞུས་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	།

རིག་གསར་ཚོང་ལས་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རམ་
འདགེས་ཀི་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར ་ལས་ ཁུངས ་ ཀི ་བ ོད ་ མིའི ་ཡར ་
ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི་		
Tibetan Entrepreneurship Devel-

opment (TED) Initiative དངསོ་སུ་
འགོ་བཙུགས་ཏ་ེད་ཆ་ལོ་གཉིས་ལྷག་སོང་
ཡོད་པ་དང༌།	 ལས་གཞི་འདསི་བདོ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་ད ེང་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་
དང་འཚམས་པའི ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་
པ་ (Entrepreneur)	 ཇ་ེམང་སྐདེ་སངི་
ཡོང་ཐབས་གཙོ་བ་ོདང༌།	 ཚོང་ལས་པ་ད་ེ
དག་བརུྒྱད་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་
རིགས་ཀི་གོ་སབྐས་མང་ད་ུའག་ོཐབས་དང་
རིམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་ཚོགས་
ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་ས་
བརན་ཡོང་རུྒྱར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།
ལས་རིམ་འདིའི་འགོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་དང༌།	 ཐནོ་
བསྐདེ་བཟ་ོབསུྐན་པ་སྐདེ་སིང་ཡོང་ཐབས་
སུ ་ རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཀི ་བསམ་བླ ོ་	
(Innovative Business Idea) ཡོད་

པ་གཞོན་སྐེས་གངས་བཅུ་བདནུ་གསལ་
བསྒགས་ཀི་ལམ་ནས་དག་འདམེས་བུང་བ་
རྣམས་ལ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཚོང་ལས་གཉརེ་
ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིསྐདེ་སངི་
ཟབ་སྦངོ་ (Pre-Incubation Support) 

དང་དེ་རེས་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་
དངུལ་གི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་རྣམས་རང་རང་གི་
ཚོང་ལས་ཐོག་ལས་དནོ་གང་ལེགས་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད།
༡༽	 སྔནོ་འགའོ་ིསྐདེ་སངི་སྦངོ་བརར།	
(Pre-Incubation Training)

༢༽	 ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་
མཐུན་འགུར།	(Start-up Funding)

༣༽	 ཚོང་ལས་དབེ་སྐལེ་ཀི་རམ་འདགེས།	
(Business Registration Support)

༤༽	 ཚོང་ལས་དངསོ་སུ་གཉརེ་ཕགོས་ཀི་
ལམ་སནོ་མཐུན་འགུར།	 (Mentorship 

Support)

	 རིག་གསར་གི་ཡར་ཐོན་ཚོང་
ལས་པ་སུ་མཆིས་ནས་གོང་གསལ་མཐུན་

རྐེན་གང་རུང་ངམ་ཆ་ཚང་ཇི་འསོ་ཞུ་བླ་ོ
ཡོད་ཚེ ་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཨིན་
ཡིག་ཐོག་ཡོད་པ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་དང་ཡང་ན་དྭ་
རྒྱ་ནས་ཕབ་ལེན་བ་འཐུས།	 ཆ་རྐནེ་དང་
འཚང་སྙན་འབུལ་ཕོགས་སོགས་ཀི་ཞིབ་
གནས་ལས་གཞི་འདའིི་དྭ་རྒྱར་གཟིགས་རུྒྱ་
ཡོད་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་བ་ཞུ།	 དྭ་རྒྱའ་ིཁ་
བང་	 www.tibetanentrepreneurs.org 

ཡིན།	ཆ་རྐནེ་གཏན་འབབེས་ལརྟ་ཚང་བའ་ི
འཚང་སནྙ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༠༡	 འགངས་མེད་དྭ་ལམ་བརུྒྱད་དམ་ཡང་
ན་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐོག་ཕུལ་འབོར་
ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་	༢༠༡༧	
ཟླ་	༠༩	ཚེས་	༡༥	ལ།།
Secretary
Department of Finance
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Dharamsala, 
176 215
Himachal Pradesh – India
Email: ted@tibet.net 
Phone No: +91-1892-223738/222487
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རི་ཁ་ིའཛིན་
སོ་གསུམ་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་གདལུ་བའི་རག་
འཛིན་གི་བླ་ོཟླགོ་ཕིར་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་བནོ་
དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསན་པའི་ཡིད་སྐོའི ་
གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	
༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སྨན་རི་ཁི་འཛིན་སོ་གསུམ་
པ་ཆེན་མོ་མཆོག་དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའི་
གླིང་གི་བླ་བང་ད་ུཐུགས་དམ་གཡོ་བ་མེད་པའི་
ངང་ནས་དགོངས་པ་བནོ་དབིངས་སུ་ཐིམ་པར་
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	 ཁ་ིའཛིན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གང་གི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་
མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་སླར་ཡང་
བསན་འགོའི ་དཔལ་མགོན་དུ་མཚན་དཔའེི ་
དཀིལ་འཁརོ་མུྱར་ད་ུབཞད་ཕིར་བདོ་མི་ཡོངས་
ནས་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
	 དེ་ཡང་༸སྐབས་རེ་ལུང་རགོས་
བསན་པའ་ིཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ན།ི	བདོ་ས་མོ་
སུྦྲལ་གི་ལོ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༢༩	 ཧརོ་ཟླ་ལ་ྔཔའ་ིཚེས་
བཅོ་ལྔ་ཉིན་མད་ོསྨད་ཤར་ཁོག་ཏུ་ལྗངོས་ལྡངོ་
ཚང་ཞསེ་པའི་དདུ་ཁིྱམ་ཆེན་པ་ོདརེ་ཡབ་ལྗངོས་
ལྡངོ་རྒྱལ་ལོ་དང་ཡུམ་བར་རོང་བཟའ་མཚོ་མོ་
གཉསི་ཀི་སས་སུ་འཁུངས་ཤིང་མཚན་ལ་བ་ླམ་
ཐར་ཞསེ་གསོལ།	ཕི་ལོ་	༡༩༣༥	དགུང་གངས་
བདནུ་བཞེས་སབྐས་སྐང་ཚང་དགོན་གི་རྒན་བ་
ཚང་སུང་ཐར་བ་བའི་སྐ་ུམདནུ་ནས་དང་པ་ོཀླགོ་
འདནོ་ཚེག་བརར་ནས་རིམ་བཞིན་སྦོངས་པ་
གནང༌།	 ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཆོ་ག་རྒྱས་བསྡསུ་
དང་ཡི་དམ་གི་སུྒབ་སྐརོ་སོགས་འདནོ་ཆོག་གི་
རིགས་ལ་བང་ཆུབ་པར་མཛད་ཅིང༌།	 ཞརོ་
ད་ུདཀིལ་འཁོར་ཐིག་རྩ་དང་རལུ་ཚོན་བཅས་
ལའང་ཧུར་བརྩནོ་ཆེན་པསོ་སྦངས་པ་གནང༌།
	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༡	 དགུང་གངས་བཅུ་
གསུམ་ཐགོ་འདནོ་དབངས་གརེ་གསུམ་དང༌།	
འབུད་རངུ་དཀྲལོ་གསུམ་སོགས་ལ་སྦངས་པ་
ལྷདོ་མེད་གནང༌།	སབྐས་དརེ་ཁངོ་གི་མ་ཡུམ་སྐ་ུ
ན་ཕ་བའི་དསུ་ནས་ལ་ྔལམ་ད་ུགུར་སབས་བསན་
པ་ལྷུན་གུབ་མཆོག་གི་སྐ་ུམདནུ་ནས་གསོ་བ་རིག་
པའི་གཞུང་ལས་དསུ་བཞི་ཁམས་རིྩས་དང༌།	
མ་བུ་དག་གགོས།	 རྩ་དཔད།	 སནྨ་ང་ོསྤདོ་པ་
སོགས་ལ་སྦངས་པ་གནང་ས་ེཟིང་ཆུ་སདོ་སྨད་
དང་བབ་བཟ་ོསོགས་ས་ཆ་གང་སར་མ་ཡུམ་གི་
དག་ེརྩར་དམིགས་ཏ་ེསྐ་ེའག་ོནད་ཀིས་གདངུ་བ་
རྣམས་ལ་སནྨ་སིྦན་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ།
	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༤	 དགུང་གངས་བཅུ་
དུག་གི་ཐོག་དགའ་མལ་དགོན་གི་དཔནོ་སླབོ་
ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་མཚན་ལམ་
དང་རནེ་འབལེ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་མཚན་ལ་
ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁམིས་སུ་གསོལ།	 སབྐས་ཤིག་
ཏུ་སྐབས་ར་ེམཆོག་མཁའ་ཡགས་མཁས་པའི་
ཡང་སུྤལ་ཡིན་ཞེས་སྐ་ེབ་ོཀུན་ལ་གགས་ནའང་
རིན་པ་ོཆེ་ཁོང་གིས་ངོས་བཞེས་མཛད་མེད་
ཀང་གསུངས་པ་ཐསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༥	 དགུང་
གངས་བཅུ་བདནུ་ཐགོ་རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་
པའོི་འཁུངས་སརྐ་དང་བསནུ་ཏ་ེསྐང་ཚང་བ་ླམ་
ཤེས་རབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་མདནུ་

ནས་གཙང་གཙུག་ཉརེ་ལའྔི་སྡམོ་པ་མནསོ་ཤིང་
མཚན་ལ་ཤེས་རབ་རྣམ་དག་ཏུ་གསོལ།	 ཧརོ་
པ་དུང་རམས་པ་བསན་འཛིན་བླ་ོགསོ་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏ་ེསུམ་རགས་དག་
གསུམ་དང༌།	 མངནོ་བརདོ་སནྙ་ངག	
རིྩས་དཀར་ནག	 མཚན་ཉདི་རིག་
པའི་བསྡུས་ཚད་ཐེག་རིམ་ས་ལམ་
ཕར་ཕིན་སོགས་ལ་གསན་བསམ་
ལེགས་པར་མཛད་ཅིང༌།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༣	 དགུང་གངས་ཉརེ་ལའྔ་ིཐགོ་
གཡུང་དུང་བནོ་གི་གཞུང་བཀའ་པདོ་
དུག་ལ་དམ་བཅའ་བཞག་ཅིང་བཀའ་
རབ་འབམས་པ་དགེ་བའི ་བཤེས་
གཉནེ་ཆེན་པའོི་མཚན་རགས་བཞསེ།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 དགུང་གངས་ཉརེ་
བརྒྱད་ཐགོ་ར་ཨ་བག་ཏུ་ཨ་ལགས་
སྣང་གསལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་
ཞེས་སནྙ་པར་གགས་པའི་བ་ླམ་དམ་
པ་དའེི་དུང་ནས་དབང་ལུང་མང་ད་ུ
ཞུས་ཤིང༌།	 ད་ེམཚམས་ག་ྭས་འགོ་
མ་རབ་ལེགས་གཡུང་དུང་གླིང་ད་ུ
ཕབེས་ཏ་ེལམ་ལྷ་དཔནོ་སླབོ་ཀི་མདནུ་ནས་གྭ་
སའི་སིྒག་སོལ་ལྟར་གཙང་གཙུག་གི་སྡམོ་པ་
ཞུས་ཤིང་མཚན་ལ་སངས་རྒྱས་བསན་འཛིན་
ད་ུགསོལ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 དགུང་གངས་སོ་
གཉསི་ཐགོ་རྒྱ་གར་ཕགོས་སུ་ཕབེས་སབྐས་ལམ་
བར་ད་ུབལ་བདོ་ས་མཚམས་ཀི་གླ་ོཆུ་མིག་བརྒྱ་
རྩ་དང༌།	ཀླུ་བག་དགནོ།	རངོ་གསར་པ།	དལོ་
པ་ོཚྭ་དགའ།	 ར་རབ་སབི་ཕགོས།	 བསམ་གླངི་
དགནོ་པ།	 མཚོ་སྤུངས་མོ།	 བར་གླ་ེསོགས་སུ་
ཕབེས་ནས་དརེ་བཞུགས་བླ་མ་རྣམས་ཀི་དུང་
ནས་རྩ་ཆེའ་ིདབང་ལུང་མང་པ་ོཞུས།	 ད་ེསབྐས་
རིན་བལ་གི་གསུང་རབ་ད་ུམའང་གཡར་ཞུས་
མཛད་ད་ེརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་འཕུལ་
དཔར་ད་ུབཏབ་པ་མ་ཟད།	 གསུང་རབ་རྣམས་
ནབུ་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའི་དཔ་ེམཛོད་
དང་རིག་གཞུང་གི་བས་ིགནས་གལ་ཆེན་ཁག་
ཏུ་འགམེས་སྤལེ་ཡང་མཛད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༡	
དགུང་གངས་སོ་གསུམ་ཐགོ་དབིན་ཇིའི་མཁས་
དབང་བད་ེགསལ་དག་ེརབ་(Prof.	 David	
Snellgrove)ཀིས་དབིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་
ཌོན་(London)གི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ཆེན་མོར་དག་ེརྒན་གནང་རུྒྱའི་རེ་བསྐལུ་ཞུས་པ་
བཞིན་དབིན་ཡུལ་ད་ུཕབེས་ཏ།ེ	སླབོ་གཉརེ་ཁང་
དརེ་བདོ་དང་བནོ་གི་རིག་གཞུང་འཆད་ཁིད་ཀི་
ཞོར་ད་ུདབིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ལ་སྦངས་བརྩོན་
གནང་ས་ེལོ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས།	 དབིན་ཡུལ་
ད་ུབཞུགས་སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་འད་
མིན་གི་རིག་གཞུང་ཚོགས་འད་ུད་ུམར་ཞུགས་
ཤིང༌།	ཁྱད་པར་ད་ུཡེ་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་(Pope	Paul	
VI)མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་གིས་ཆོས་ལུགས་
ཕན་ཚུན་གི་དནོ་སྙངི་སྐརོ་ལ་གསུང་མོལ་བག་ོ
གླངེ་གནང༌།
	 ཕི་ལོ་	༡༩༦༣	དགུང་གངས་སོ་ལའྔ་ི
ཐགོ་ཕིར་རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས།	 གངོ་ས་༧སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མ་སུ་རི་(Mussoorie)
རུ་ཡོད་པའི་བསེ་འབརོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྭ་ཐགོ་
མ་དའེི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོར་བསྐ་ོབཞག་མཛད་

པས།	 བར་སབྐས་སུ་སླབོ་ག་ྭརྒྱ་བསྐདེ་དང་
མཐུན་རྐནེ་སོགས་ཀི་དགོས་དམིགས་ལ་བརནེ་
ནས་སླབོ་གྭ་ད་ེརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་སྤ་ོརུྒྱའི་གྭ་
སིྒག་གཏན་འཁལེ་བུང་མོད་ཀང༌།	 གཞན་གི་

ཕག་དགོ་གི་རྐནེ་ངན་མང་པ་ོཞིག་ལ་བརནེ་ནས་
ལས་རིམ་ད་ེདག་འགུབ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	ཁངོ་
གི་སྐ་ུསགོ་ལའང་ཉནེ་ཁ་བུང་ས་ེགནས་སབྐས་སུ་
ཉནེ་ཡོལ་ཆེད་ནརོ་ཝ་ེ(Norway)ར་ུབསྐདོ་ད་ེཨོ་
སུ་ལོ་མཐ་ོསླབོ་(University	 of	 Oslo)ཏུ་ལོ་
གཉསི་རིང་དགེ་རྒན་གི་ཕག་ལས་གནང་ནས་
བཞུགས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༩	 དགུང་གངས་བཞི་
བཅུའི་ཐགོ་བནོ་གཞིས་ཐབོ་རྒྱལ་གསར་པ་རུ་
གཡུང་དུང་གླངི་གི་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་བསན་
པའ་ིརྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང༌།	 གཙང་སནྨ་རིའ་ི
དགོན་གི་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་
པའི་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་འཛོམས་པའི་བནོ་
གི་བ་ླསུྤལ་རྣམས་ཀིས་སརྔ་སལོ་ལྟར་བནོ་སྐངོ་
གནད་སུྒབ་ཀིས་ཟན་རགས་བསིྒལ་ཏ་ེཁོང་ཉདི་
སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་སོ་གསུམ་པར་བནོ་སྐོང་
བཀའ་སུང་གི་ལུང་རགས་སུ་བབས་པས།	 རྒྱལ་
བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་ཐེབས་ཀི་ཁི་རུ་
མངའ་གསོལ་གིས་མཚན་ལ་ལུང་རགོས་བསན་
པའ་ིཉ་ིམ་དཔལ་བཟང་པ་ོཞསེ་སུ་གསོལ།	ཕི་ལོ་	
༡༩༧༠དགུང་གངས་ཞེ་གཉསི་ཐགོ་བནོ་གཞིས་
ཐབོ་རྒྱལ་གསར་པའི་གནས་སུ་“དཔལ་གཤེན་
བསན་སནྨ་རིའ་ིགླངི་གི་དགནོ་སྡ་ེ”ཕག་འདབེས་
ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཕི་ནང་གི་རནེ་དང་
བརནེ་པ་བཞངེས་བསུྐན་མཛད་ད།ེ	 ག་ྭས་གངོ་
མའི་ཕག་སལོ་བཟང་པ་ོརྣམས་མི་ཉམས་རུྒྱད་
འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོའི་མཛད་པ་ངལ་
མེད་ད་ུབསྐངས།	ཕི་ལོ་	༡༩༧༥	དགུང་གངས་
ཞེ་བདནུ་ཐགོ་བནོ་གཞིས་ཐབོ་རྒྱལ་གསར་པའི་
ཉནི་མོའི་སླབོ་གྭ་”ཞེས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
ནས་གཟིགས་རགོས་ཡོད་པའི་སླབོ་གྭ་ཞིག་ཏུ་
བསུྐན་ཞིང༌།	 བདོ་དང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་
ཁག་ནས་སླབེས་པའི་བནོ་ཕུག་ཉམ་ཐག་དང་དྭ་
ཕུག་རྣམས་བསྡུས་ནས་བནོ་ཕུག་བད་ེདནོ་ཞེས་
པའི་ཚོགས་སྡ་ེབཙུགས་ཏ་ེབནོ་གི་རིག་གཞུང་
དང་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་སྦོང་བའི་སྐལ་པ་
བསྩལ།
	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨	 དགུང་གངས་ལ་ྔ

བཅུའི་ཐགོ་༧དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའི་གླངི་
ད་ུ“གཡུང་དུང་བནོ་གི་བཤད་སུྒབ་འདསུ་སྡ་ེ
”གསར་ད་ུབཙུགས་ནས་ཐུན་མིན་མད་ོསགྔས་
སེམས་གསུམ་དང་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀུན་

ལ་འཆད་ཉན་བས་ཏ་ེམཐར་རབ་
འབམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་
ཆེན་པའོི་མཚན་རགས་འབུལ་བའི་
བཅའ་སིྒག་གཏན་འབབེས་མཛད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 དགུང་གངས་
ང་དགུའི་ཐོག་ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་ཆེས་
མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་
བཀའ་བགསོ་གནང་ས་ེསླབོ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུགཡུང་དུང་བནོ་གི་དག་ེསླབོ་
ཁང་གསར་འཛུགས་མཛད།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༨༨	དགུང་གངས་དུག་ཅུའ་ིཐགོ་
སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བནོ་གཞིས་ཐབོ་རྒྱལ་
གསར་པར་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེ
༧དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའི་གླངི་
གི་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བཤད་སུྒབ་

འདསུ་སྡའེི་འཆད་ཉན་གི་འབས་རགས་རྣམས་
སྤན་སྔར་བསར་བས་༧གོང་ས་༧མཆོག་གིས་
ཐུགས་སྣང་ཆེན་པསོ་ཞིབ་གཟིགས་ཀིས་དགསེ་
ཉམས་དང་བཅས་འདི་ནས་བསླབ་པ་མཐར་
སོན་པའི་དག་ེབཤེས་རྣམས་ལ་ངསོ་བཞསེ་ཕག་
རགས་བསྩལ་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་ཀང་ཐབོ།	 ལོ་
དརེ་ཕོགས་མཐའ་ནས་སླབེས་པའི་བནོ་ཕུག་
ཕ་ོམོ་དབེར་མེད་བཞུགས་ཡུལ་བནོ་བུ་ཁིྱམ་
ཁང་”ཡང་གསར་ད་ུབཙུགས་གནང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༢	 དགུང་གངས་རེ་བཞིའ་ིཐགོ་རྒྱལ་
བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པའོི་འཁུངས་མཆོད་ཉིན་
ཡང་སནོ་དགེ་བཤེས་འཕིན་ལས་ཉ་ིམ་མཆོག་
༧དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་དཔནོ་
སླབོ་རིན་པ་ོཆེའི་བཞུགས་ཁིར་མངའ་གསོལ་
མཛད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	 དགུང་གངས་རེ་དུག་
ཐགོ་༧སྐབས་ར་ེམཆོག་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
སུ་ཐོག་མར་ཆིབས་བསུྒར་བསྐངས་ཏ་ེགྭ་ས་
གོང་མ་༧བཀྲ་ཤིས་སྨན་རིའི་གླིང་ད་ུརྒྱལ་བ་
མཉམ་མེད་ཆེན་པའོི་གསེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་
གི་རནེ་འབལེ་མཛད་ཅིང༌།	 གཞན་ཡང་བདོ་
ཡུལ་སདོ་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཕབེས་ནས་
གཡུང་དུང་བནོ་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་དབང་ལུང་
མན་ངག་གི་གདམས་ཟབ་མང་ད་ུགནང་ས་ེསྐ་ེ
འགའོ་ིཡིད་ཀི་ཞིང་སར་ཐར་པའ་ིས་བནོ་ཡོངས་
སུ་བསུྐན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 དགུང་གངས་རེ་
དགུའི ་ཐོག་ྋདཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་རིའི ་
གླིང་ད་ུགཡས་རུའི་འཆད་རྩོད་ཆེན་མོ་”དབུ་
འཛུགས་གནང་ས།ེ	 དགུན་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་
དམིགས་བསལ་གཡས་རུའི་སནོ་པ་རྣམས་ཀིས་
མཛད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་འཆད་ཉན་
མཛད་རུྒྱའ་ིསལོ་རུྒྱན་བསདུ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	
དགུང་གངས་དནོ་གསུམ་ཐགོ་ར་ེརུ་དགེ་བཤེས་
བསན་པ་གཡུང་དུང་མཆོག་བལ་ཡུལ་ཁི་བརན་
ནརོ་བུ་རྩེའི་མཁན་རིན་པ་ོཆེའི་བཞུགས་ཁིར་
མངའ་གསོལ་ཞིང༌།	 ལོ་དརེ་བནོ་གཞིས་ཐབོ་
རྒྱལ་གསར་པའི་ལྷ་ོངསོ་སུ་བཙུན་དགནོ་རད་ན་
སནྨ་གླངི་ཕག་བཏབས་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	

བནོ་གཞིས་སུ་གསང་སགྔས་སྒམོ་སུྒབ་གླངི་ཕག་
བཏབས་གནང་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་
ལེགས་འགུབ་བུང་ནས་ད་ལྟ་བནོ་གཞིས་དགེ་
བསྙནེ་སྔགས་པ་རྣམས་ཀིས་དགེ་སུྒབ་བཞུགས་
གནས་དང་།	བནོ་གི་དསུ་ཆེན་ཁག་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 དགུང་གངས་དནོ་
དགུའི་ཐགོ་༧དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའི་གླངི་
ད་ུགཡུང་དུང་བནོ་གི་དཔ་ེམཛོད་ཆེན་མོ་ཡོངས་
སུ་བཞེངས་བསུྐན་གུབ་ས་ེ༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི་
ཚོགས་མགནོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་པས།	 དཔ་ེ
མཛོད་ད་ུབནོ་བན་ཟུང་གི་བཀའ་འགུར་དང་
བརནེ་འགུར་གིས་གཙོས་པའི ་ཆོས་བརུྒྱད་
རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་
འཛོམས་པ་ལ་༧གོང་ས་༧མཆོག་གིས་ཐུགས་
དགསེ་མཉསེ་ཆེན་པསོ་གསུང་གི་བསདོ་བསགྔས་
ཡང་ཡང་བསྩལ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་དསུ་
རབས་དང་བསུན་ཏ ེ་གཡུང་དུང་བ ོན་གི་དྭ ་
ཚིགས་ཆེན་མོ་”ཞེས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་
དང་དབུ་འབདེ་གནང་ནས་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་
གཡུང་དུང་བནོ་གི་ལ་ྟསྒམོ་སྤདོ་གསུམ་དང་བནོ་
གི་རིག་གཞུང་གནས་ཚུལ་སོགས་ངོ་སྤོད་ཞུ་
སའ་ིསགེས་བུ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༤	 དགུང་གངས་ག་དུག་ཐགོ་བནོ་
གཞིས་སུ་“གསོ་རིག་འབུམ་བཞིའི་མཐོ་སླབོ་
སྨན་རིའི་གླིང་གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་ལོ་
དརེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སོགས་བཀོད་
ཅིང་ད་ལ་ྟསླབོ་ཕུག་ཀང་གངས་བཅ་ོལ་ྔཙམ་ཡོད་
པ་མ་ཟད་དབུས་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་
སུ་ཚད་ལྡན་དབེ་སྐེལ་ཡང་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་
ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 དགུང་གངས་ག་བརྒྱད་
བཞེས་པའི་དགུན་ཁ་ལ་སྙུང་གཞི་ཙམ་བཞེས་
ཚུལ་བསན་ཏ་ེགཡུང་དུང་བནོ་གཤེན་གླིང་གི་
གོ་སིྒག་འགོ་ཨ་རིའི་སནྨ་ཁང་སོགས་ལ་ཕབེས་
གནང་མཛད།ཕི་ལོ་༢༠༡༧	 དགུང་གངས་ག་
དགུ་བཞེས་ཐགོ་བདོ་རབ་བུང་བཅུ་བདནུ་པའི་
མེ་བ་ལོའི་ཧརོ་ཟླ་བདནུ་པའི་ཚེས་ཉརེ་བཞི་
ཉནི་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༤	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦།༢༥	 ཐགོ་གཡུང་དུང་
བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསན་
སནྨ་རིའི་གླངི་གི་བ་ླབང་ད་ུཁྱད་ད་ུའཕགས་པའི་
ཐུགས་དམ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ངང་ནས་དགོངས་
པ་བནོ་དབིངས་སུ་གཟགིས་གནང་མཛད།

	 མདོར་ན་ད་ལྟའི ་བར་དགུང་
གངས་	 ༨༩	 ལ་ཕབེས་པའ་ིབར་ད་ུབདོ་
གཞིས་བེས་གཉིས་དང་འཛམ་གླིང་ཤར་
ནབུ་ཁག	 ཁྱད་པར་ད་ུནབུ་ཕགོས་ཡུལ་
གུ་ཁག་ཏུ་བནོ་འབལེ་རྒྱ་ཆེར་བསྐངས་པ་
དང༌།	 ཕ་ཡུལ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སུའང་
ས་ྔཕིར་ཐངེས་གསུམ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་
ཏ་ེབནོ་དགོན་ཁག་ལ་གདམས་འབལེ་རྒྱ་
ཆེན་མཛད་པ་མ་ཟད།	 གསུང་རྩམོ་ལའང་
བནོ་གི་བསན་རིྩས་ཀུན་བཏུས་དང༌།	 བསདོ་
ཚོགས་སྣ་ཚོགས།	 ཆོ་ག་ཁག་གི་ཟནི་བསི་
སོགས་ད་ུམ་བཞུགས།།


