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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་ལེགས་པར་
གུབ་ས་ེབཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུ་རོབ་གླངི་ཆེན་ནང་གི་བལྷ་
ཊིག་མངའ་ཁུལ་ཡིན་པའི་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་	
Lithuania	 རྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་སིར་	 Vil-

nius	 དང་།	 ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ི	 Latvia	 རྒྱལ་
ས་རི་གར་ Riga	 ཆིབས་བསུྒར་བཀའ་དནི་
བསྐངས་ཏ་ེམང་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཆོས་དང་
བཀའ་སླབོ།	 གསར་འགདོ་པ་དང་མཇལ་
འཕད།	 ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་སོགས་ཀི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
འཕིན་ཁག་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་གུབ་ས་ེཕི་
ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད།	ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༡༢	ཉནི་
ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་ནང་གི་བྷལ་ཊིག་མངའ་
ཁུལ་ཡིན་པ་ལི་ཐུ་ཝེ་ན་ིཡའི་རྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་
སིར་ནང་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ད་ེཕི་
ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བཞུགས་གནས་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ	 lrytas.tv channel	
ཞེས་པའི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགུར་ཚན་
པའི་གསར་འགོད་པའི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་

སྩལ།	 ད་ེནས་ཝིལ་ན་སི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུམང་ཚོགས་	 ༢༠༠༠	 བརྒལ་
བར་	 ༼དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ནང་འག་ོབ་མིའི་བཟང་སྤོད་རིན་ཐང་གི་
སླབོ་གསོ་དགསོ་གལ།༽ཞསེ་པའི་ཐགོ་བཀའ་

སླབོ་སྩལ་རསེ་བདོ་ཀི་ས་ཚིགས་	 Tibet 

Square ཞསེ་པའ་ིས་གནས་སུ་ཆིབས་སུྒར་
བཀའ་དིན་བསྐངས་ཏ་ེཡུལ་ད་ེཉིད་རང་
བཙན་ཐོབ་ནས་མི་ལོ་ཧིལ་པ་ོབརྒྱ་འཁོར་
བའ་ིཉནི་མོ་དང་བསནུ།	 བདོ་དང་ལི་ཐུ་ཝི་
ཡ་ན་ཡུལ་གཉསི་དབར་མཛའ་བརྩའེི་འབལེ་
ལམ་མཚོན་སླད་ཤིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས་
མཛད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་ཡོ་

རོབ་བྷལ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལི་
ཐུ་ཝེ་ན་ིཡའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རེས་སི་མེན་སི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་

མོར་	 Siemens Arena ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དནི་བསྐངས་ནས་མང་ཚོགས་	 ༢༥༠༠	
བརྒལ་བར་བད་ེསིྐད་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞེས་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་
སྩལ།	ཕི་ཚེས་	༡༥	ཉནི་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ིརྒྱལ་
ས་རི་གར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་ད་ེ
ཚེས་	 ༡༦	 དང་	 ༡༧	 བཅས་ཉནི་གངས་
གཉསི་རིང་ཡུ་རོབ་བྱང་བརུྒྱད་ལ་ཊི་ཝ་ེཡའི་

རྒྱལ་ས་རི་གའ་ི Riga	 ནང་རནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིསྐནོ་ཊོ་	Skonto	ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ི
ནང་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའི་ལམ་
རིམ་བསྡསུ་དནོ་དང་།	 རནེ་འབལེ་བསདོ་པ།	
ར་ོརེ་གཅོད་པ་བཅས་ཀི་བཀའ་ཆོས་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་
བཀའ་དབང་དང་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པའོ་ི
རསེ་སྣང་སྩལ་བ་སོགས་ཀི་མཛད་འཕནི་རྒྱ་
ཆེ་བསྐངས་ཏ་ེཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༡༥	 ཐགོ་ར་ས་ག་ྷགལྷ་
གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་
སྐབས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
དང་སིད་ཚབ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླ
བང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	ད་ེནས་
ཆིབས་འག་ོབརུྒྱད་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་
མི་མང་བརྒྱ་ཕག་མང་པསོ་ལག་ཏུ་ད་ིབསང་
བདགུ་སྤསོ་དང་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
ཐགོས་ཏ་ེཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།

བདོ་ནང་རགོ་ཞིབ་ཚད་ལནྡ་བྱ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་མ་སྤྲད་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༨	
ཉིན་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་	
༣༨	 ཐགོ་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་བདོ་དང་ཡུ་
གུར།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་བཅས་ཀི་ནང་ད་ུའག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཐད་རགོ་
ཞིབ་བྱ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་ཚད་ལནྡ་ཞིག་མ་སྤྲད་

པར་བརནེ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་པི་རིན་སི་
ཛི་ཡ་ད་ིར་ཐི་ཛི་ཡ་ཐི་ཨལ་ཧུ་སེན་ Prince 

Zeid Ra’ad Zeid མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དནོ།
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་
གིས་རྒྱ་ནག་དང་གོས་མོལ་བརུྒྱད་ནས་
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་ཡུ་གུར་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་གཉསི་ཀི་ནང་དངེ་སབྐས་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་
འག་ོབཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ལ་དནོ་
དངསོ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་ང་ཚོའི་ལས་བྱདེ་
བསྐདོ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་
ཤེས་ཐབས་བྱས་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ག་ོསབྐས་མ་སྤྲད་པ་རེད།	ད་ེཡང་འདས་

པའ་ིལོ་ལའྔ་ིརིང་ས།ེ		ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ནས་
ད་བར་ང་ཚོས་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་སནྙ་ཐངེས་	༡༥	
ཙམ་ཕུལ་ཡོད་ཀང་།	 	 འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོད་མཁན་
ལས་བྱདེ་གཉསི་ལ་མ་གཏགོས་ཆོག་མཆན་
སྤྲད་མེད།			གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རགོ་ཞིབ་
ཚན་པ་དང་།	འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆིངས་དནོ་བསྐར་ཞིབ་སྡ་ེཚན།	
UN Treaty Body reviews	 ད་ེབཞིན་ལོ་
རེའ་ིདསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་	Universal Pe-

riodic Review	ལ་ྟབུ་དང་།		གཞན་ཡང་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མཁས་ལས་རགོ་ཞིབ་མི་སྣ་	
mandate-holders	 སོགས་གཞུང་འབལེ་
ལས་ཁུངས་ཁག་དང་འབལེ་བ་བྱ་རུྒྱར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་འགོག་རྐེན་

སྣ་ཚོགས་བཟ་ོབཞིན་འདགུ་པ་དརེ་ང་རང་
སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་
འབུྱང་འགུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚན་པ་ཇི་
འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་དརེ་གུ་ཡངས་དང་
གཉསི་མོས་ཀི་བསམ་བླའོི་ཐགོ་ནས་མཐུན་
འགུར་ཞུ་ཐགོ	 	 རྒྱ་ནག་ཁནོ་ཡོངས་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་དགསོ།	 ཞསེ་གསུངས།	 ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་འད་ིལོའི་ལོ་མཇུག་
ནང་གཙང་རུྒྱ་ཡིན་སབས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཐགོ་འཇིགས་ཞུམ་མེད་པར་
ད་ེསྔ་ལས་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་བ་གནང་
དགོས་པའི ་ད ུས་ལ་བབ་ཡོད་སྐརོ ་དང་།	
རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད་འབལེ་ཡོད་གཞུང་
སྒརེ་སོགས་ལའང་ད་ེལརྟ་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛུགས་བྱདེ་དགོས་

པ་མའ་ོཙེ་ཏུང་རང་གིས་ངསོ་ལ་བརདོ་བུྱང་།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༤	ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལི་ཐུ་ཝི་ཡ་ནའི་མི་མང་རྣམས་ལ་བད་ེསིྐད་
ཀི་ཐབས་ལམ་	The Art of Happiness 
སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་ལག་ཏུ་བཟུང་མཁན་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་ཐུགས་ཞིིབ་མཛད་ད་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།		ཁདེ་རང་ཚོའ་ིཁདོ་འགའ་ཤས་ཀིས་ལག་
ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་འཛིན་འདགུ	 	 ངསོ་ཀིས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།			དའེ་ིསྐརོ་ངསོ་ལ་
གནས་ཚུལ་ཞིག་བཤད་རུྒྱ་ཡོད།	 	 དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་ས་གནས་དམར་ཤོག་དཔནོ་རིགས་བླ་ོགུ་
དགོ་པ་ོད་ེའད་འགའ་ཤས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
འཁརེ་རུྒྱར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་དཔནོ་རིགས་ད་ེཚོར་གསལ་
བཤད་འད་ིལརྟ་བྱདེ་རུྒྱ་ཡིན།
ཕི་ལོ་	༡༩༥༤།༡༩༥༥	ལོར་ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་པ་ེ
ཅིང་ད་ུཡོད་སབྐས་མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་ཐངེས་འགའ་
ཤས་མཇལ་རུྒྱ་བུྱང་།		ད་ེནས་རིམ་བཞིན་མའ་ོ
དང་ངོས་གཉིས་དབར་ཕ་བུའི་འབལེ་བ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ནས་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ངསོ་ལ་བྱམས་སྐངོ་
ཧ་ཅང་གནང་བུྱང་།		ཉནི་གཅིག་ཁངོ་གིས་ཁདེ་
ཚོར་རྒྱལ་དར་ཡོད་དམ།	 ”	 ཞསེ་འད་ིསབྐས་
ངསོ་ཀིས་བདོ་ལ་རྒྱལ་དར་ཡོད།”	ཅསེ་ཞུས་པ་
ཡིན།	ད་ེནས་མའ་ོཡིས་རྒྱལ་དར་ད་ེངསེ་པར་ད་ུ
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་དང་ལནྷ་བསྒངེས་འཛུགས་
དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་གནང་བུྱང་།			དརེ་བརནེ་
མའ་ོཙེ་ཏུང་རང་གིས་ངསོ་ལ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
བསྒེངས་འཛུགས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་གནང་
བ་རེད།	 	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་ཚོས་
ཁདེ་ཚོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་འཁརེ་བ་དརེ་སྐནོ་
བརདོ་བྱས་ཚེ་ཁདེ་ཚོས་	 མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛུགས་
ཆོག་པའ་ིཆོག་མཆན་གནང་བ་རེད།	 ཅསེ་ལན་
འདབེས་བྱསོ།	”ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་
གིས་ཨ་རི་གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་ཁག་དང་ཐུག་

འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབྱརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་
འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སལྐ་རརོ་ལགས་ཟླ་
འདའི་ིཕི་ཚེས་	༡༨	ནས་	༢༡	བར་ཉནི་གངས་
བཞིའ་ིརིང་ཨ་རིར་ཕབེས་ས།ེ	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་
རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་	 USAID, NED, 
DRL, PRM, ECA སོགས་ཀི་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་ཁག་གི་སྐརོ་ང་ོ
སྤྲདོ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ལ་ྟའག་ོབཞིན་པའ་ིགལ་
ཆེའི་ལས་གཞི་ཁག་གི་གནས་སངས་ང་ོསྤྲདོ་ཞུས་
འདགུ་པ་མ་ཟད།	 ཨ་རི་གཞུང་ནས་བདོ་དང་
བདོ་མིར་མུ་མཐུད་རོགས་རམ་ཡོང་སདླ་གཞུང་
གི་འཛིན་སྐོང་དང་ཁིམས་བཟའོི་འབལེ་ཡོད་
ལས་བྱདེ་ཁག་གཅིག་ཀང་མཇལ་འཕད་གནང་
འདགུ	ལས་རིམ་འད་ིཉདི་བྱང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་ནས་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ་པ་དང་སབྐས་དརེ་
བྱང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་།	དནོ་ཁང་གི་ཨ་རིའ་ིསདི་གཞུང་གི་
འབལེ་མཐུད་པ་བསན་འཛིན་དཔལ་སིྐད་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀང་ཕབེས་འདགུ་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་བྱང་	www.bod.asia	

ཐགོ་གཟགིས་པར་འཚལ།

རྒྱ་མིའ་ིསོ་པ་ཡིན་པའ་ིབདོ་མི་དརེ་ཟླ་བ་	༢༢	རིང་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལ་ོོ	 ༢༠༡༨	 ཕི་ཟླ་	 ༤	 ནང་
སུ་ཝི་ཌནེ་	 Sweden	 གཞུང་གིས་བདོ་མི་
ར་ོརེ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བ་དསེ་ཡུལ་དརེ་
གནས་སྡདོ་བྱེད་བཞིན་པའི་བདོ་མི་བཙན་
བྱོལ་བ་རྣམས་ཀི་འག་ོའདགུ་སྤོད་གསུམ་
ལ་སོ་ཉུལ་བྱས་པ་མ་ཟད།	 	 སྡདོ་ཁང་དང་
ཁིམ་ཚང་གི་གནས་སངས།	 	 ཆབ་སདི་ཀི་
ལས་དནོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཇི་ལྟར་བྱས་
མིན་གི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་ཕ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་དསུ་ཐགོ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོགཏངོ་
བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་དགོས་གཞིའི་འོག་

ཉསེ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཀང་ད་བར་ཁིམས་
ཐག་བཅད་མེད།	 	 འནོ་ཀང་ཕི་ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༡༥	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་སུ་ཝི་
ཌནེ་	 Sweden	 ཁམིས་ཁང་གིས་རྒྱ་མིའ་ི
སོ་ཉུལ་བའ་ིབདོ་མི་དརེ་ཟླ་བ་	 ༢༢	 རིང་
བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་བུྱང་བ་ལྟར་
ན།	 བདོ་མི་དསེ་པ་ོལེན་ྜ	 Poland	 ཡུལ་
ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་བྱེད་
པ་དང་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཐུག་འཕད་བྱས་
ཡོད་འདགུ	 	 དངེ་སབྐས་ག་ོལའ་ིདཔལ་

འབྱརོ་དང་དམག་དནོ་སབོས་ཤུགས་སོགས་
ཀི་ཁོད་རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་
འག་ོབཞིན་པ་དང་བསནུ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རང་གི་ལངས་ཕགོས་དང་ལ་ྟཕགོས་མི་
མཐུན་པ་འཛིན་མཁན་ཕི་སྡདོ་བདོ་རིགས་
དང་རྒྱ་མི་རིགས་བཅས་ཀི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་
གསུམ་དང་།	 ཆབ་སདི་ཀི་ལས་དནོ་ཇི་འད་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་མེད་ཐད་ཆེད་མངགས་སོ་
པ་བཙུགས་ནས་གསང་ཉུལ་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུབཏང་ཡོད་པ་ར་སྤྲདོ་གསལ་པ་ོབུྱང་ཡོད།	
ལྷག་པར་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་འཐབ་རྩོད་

པ་ཚོའི ་གཞིས་སུ་ཡོད་པའི ་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་རྣམས་ལ་དམིགས་འཛུགས་བྱས་
ནས་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁུང་ཙི་བས་ི
གནས་ཁང་ཟརེ་བ་ Confucius Institutes  

དང་།	 རྒྱ་རིགས་མཁས་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་
ཟརེ་བ་ད་ེའད་འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་འད་
མིན་ནང་བཙུགས་ནས་ཕི་ཚུལ་ལ་རྒྱ་ནག་
གི་རིག་གཞུང་སླབོ་གསོ་ཁང་ཡིན་ཁུལ་བྱས་
ཀང་།	 	 ནང་དནོ་རྒྱ་རིགས་ཚན་པའ་ིརིང་
ལུགས་ཁབ་སྤལེ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པའི་ཁིམས་འགལ་གི་བྱ་སྤདོ་
ས་ྦགསང་བྱ་རུྒྱ།	 འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་སྤདོ་
དང་འགལ་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་
ཀི་ལངས་ཕགོས་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་དགག་
བྱ་བྱེད་མཁན་ཚོར་གདོང་ལེན་བྱས་པ་
བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁོག་བཤད་
དང་དལི་བསྒགས་ལོག་པ་སྤལེ་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་ཁིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དངསོ་
ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་
མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལག་ཆ་གཙོ་བ་ོཞིག་
ཏུ་གུར་ཡོད་པ་བཅས།།

ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་གིས་བདོ་ཕུག་ཆེད་སནྨ་པའ་ིཟུར་བཅད་ས་མིག་གཅིག་འཕར་མ་གནང་འདགུ	
༄༅།	 །ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིཤེས་ཡོན་སླབོ་དསུ་
སྐབས་བདོ་ཕུག་ཆེད་མངའ་སྡའེི་མཐ་ོསླབོ་

ནང་ད་ུསྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་གཅིག་	
MBBS	 འཕར་མ་གནང་བར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

དགའ་བསུ་དང་སྦྲགས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
འདགུ	
སིྤར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནས་ས་ྔལོ་

ནས་བཟུང་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བའ་ིསླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་མདནུ་ལམ་ལ་དགོངས་
བཞེས་ཀིས་སྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་

གངས་བཞི་གནང་ཟནི་ཡང་།	 	 འད་ིལོར་
ཞབས་སགེས་འཕར་མ་གཅིག་ཁ་གནནོ་
བརྒྱབ་པར་བརནེ་ད་ཆ་ཁནོ་སནྨ་པའི་ཞབས་
སགེས་ལ་ྔགནང་ཟནི་འདགུ	 	 ད་ེཡང་སནྨ་
པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་གནང་ཡུལ་མཐོ་
སླབོ་ཁག་ན་ི།	 སིམ་ལར་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི
ཨིན་དྷ་ིར་གནྷ་དྷ་ིསནྨ་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ In-

dra Gandhi Medical College (IGMC) 

Shimla	དང་།		ད་ེབཞིན་ཏན་ཌར་	Tanda	
རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཌོག་ཌར་རཱཇནེྡྲ་པཱ་སཱད་
གཞུང་གི་སནྨ་པའ་ིམཐ་ོསླབོ།	Dr. Rajendra 

Prasad Govt. Medical College	ཕགོས་
མཚུངས་ན་ཧན་	Nahan	ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་
པའི་ཡཤཝནྟ་སིངྒ་པར་མར་སྨན་གི་མཐོ་
སླབོ་	Dr. Yashwant Singh Parmar Govt 

Medical College	དང་།		ད་ེབཞིན་ཅམ་
བརྷ་ Chamba རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཔཎ་ིཏ་ན་ེ

ར་ུསནྨ་གི་མཐ་ོསླབོ་	 Pandit Jawaharlal 

Nehru Govt Medical College	 གཞན་
ཡང་ཧ་མིར་པུར་	Hamirpur	ད་ུརནེ་གཞི་
བྱས་པའ་ིརཱ་དཱ་ཀཤིཎ་སནྨ་གི་མཐ་ོསླབོ་	 Dr. 

Radha Krishna Govt Medical College	
བཅས་ཡིན་འདགུ	 སིྤར་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	ཉནི་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་གི་འཕདོ་བསནེ་དང་ཁིམ་
ཚང་བད་ེདནོ་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ཝི་པིན་
སིངྒ་པར་མཱར་	 Shri Vipin Singh Par-

mar མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་སབྐས་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་གིས་བདོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཕུག་སླབོ་མ་རྣམས་
མ་འངོས་པར་སནྨ་གི་སླབོ་སྦརོ་མཐར་ཕིན་
རསེ་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་འདགེས་

ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ཞུས།	 ཕགོས་མཚུངས་
སྐབས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་གསར་པ་མཆོག་གིས་བདོ་
ཕུག་ཚོའི་སླབོ་ཡོན་གནང་རུྒྱའི་ཐད་བཟང་
ཕགོས་ཀི་རྣམ་པ་བཏནོ་གནང་བ་དསེ་བདོ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་སླབོ་ཕུག་
གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་བླ་ོསབོས་སྐ་ེགཞི་ཞིག་གུར་
ཡོད་སྐརོ་ཞུས་འདགུ	
ཐངེས་འདིར་སྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་
འཕར་མ་གནང་བ་ལ་བརནེ་ནས་འབུྱང་
འགུར་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
སྨན་པ་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་
རུྒྱའ་ིརེ་བ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།།

དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀི་བྱས་རསེ་ལ་ཡི་རངས་དང་སྦྲགས་ཆེ་བསདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ།	
༄༅།	 	 །ཨ་རིའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིཀ་ནགེ་
ཀཊ་བོད་རིགས་སིྤ ་མཐུན་ཚོགས་པས་
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་།	 བྱང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་མགནོ་འབདོ་ཞུས་ནས་
འཇིགས་བལ་གླ ོག་བརྙན་བཟོ་འགེམས་
གནང་མཁན་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀི་བྱས་རེས་
ལ་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་དགོང་མོ་དཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་འབྱརོ་མཚམས་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ང་ོལས་དང་།	 ཆབ་སདི་བཙོན་
ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས།	 ས་
གནས་བདོ་རིགས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ནས་
སལོ་རུྒྱན་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཤིང་།	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོི་རྒྱལ་གླུ ་ཕུལ་བ་དང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོ
དབུ་འཛུགས་གནང་།	 ས་གནས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས།	 	 བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོ་མ་འོངས་བ ོད་ཀི་བདག་པ ོ་ཡིན་པར་

བརནེ།	 ཀ་ནགེ་ཀཊ་སུ་ཡོད་པའ་ིབིྱས་པ་
དང་།	 གཞནོ་སྐསེ་མི་རབས་ཚོའ་ིརུྒྱད་ལ་
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་།	
རིག་གཞུང་གི་བག་ཆགས་འཇགོ་ཐུབ་ཆེད་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	ཕ་མ།	ས་གནས་
མང་ཚོགས་བཅས་ནས་འབད་བརྩོན་གང་
ཡོང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ས་གནས་ཀི་
གནས་སངས་དང་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་
ང་ོསྤྲདོ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 འད་ིལོ་ན་ིསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བདོ་ལུགས་དགུང་ཀེག་སྔ་བསུའི་དསུ་ཚོད་
ཡིན་པར་བརནེ།	 	 དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་
རིན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་རིས་མེད་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གི་བ་ླསུྤྲལ་དགེ་བཤེས་རྣམ་པས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྔནོ་གི་ཐུགས་སྐདེ་དམ་བཅའ་ལརྟ་༸སྐུ་ཚེ་
༸ཞབས་པད་ཡུན་རིང་བརན་ཞིང་།	 རླབས་
ཆེན་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་
འགེགས་མེད་ལྷུ ན་གིས་འགུབ་པའི་ཐུགས་
སྨནོ་སྐབས་འཇུག་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་གདངུ་
ཤུགས་དག་པསོ་གསོལ་འདབེས་ཞུས།		ད་ེ
རསེ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་

ཆེན ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས།	 	 འཇིགས་བལ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོ
དགོས་པའི་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་དང་།	
དེའི ་རྐེན ་ གིས ་བཙོན ་ཁང ་དུ་ ལོ ་ དུག ་
བཞུགས་དགོས་བུྱང་བའི་གནས་སངས།		
ད་ེརསེ་བཙོན་གལོ་ཐབོ་རསེ་དམ་བསྒགས་
སུན་གཙེར་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཇི་ཙམ་མྱངས་
པའི་བརུྒྱད་རིམ་དངསོ་རྣམས་མང་ཚོགས་
ལ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་།	 	 	 སབྐས་དརེ་བྱང་ཨ་
རི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་སབྐས།			རིང་མིན་ཟླ་བ་འདའི་ིནང་
སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའ་ིསགོ་ཤིང་དཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་	
༣༣	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་འཁལེ་
བར་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཀི་འཚམས་འད་ི
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 	 	 བདོ་མི་ཚང་མས་
ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་ཟངོ་ཁ་ཆིག་སིྒལ་དགསོ་
གལ་སྐརོ་དང་།	 	 	 ན་གཞནོ་ལོ་ཆུང་ཚོ་
དང་ཕ་མ་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་
ཐུན་མིན་སདྐ་དང་ཡི་གེར་ད་ོསྣང་མི་ལྷདོ་པ་
གནང་དགསོ་རུྒྱ་དང་།
ལགྷ་པར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
བཀའ་དནི་དན་དགོས་པའི་སྐརོ་གསུང་པ་
མ་ཟད།	 ཀ་ནགེ་ཀཊ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཆབ་སིད་བཙོན་
ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
ས་གནས་སུ་མགནོ་འབདོ་གནང་ནས་ཁོང་
གི་བྱས་རེས་ལ་ཆེ་བསདོ་གནང་བ་ད་ེནི་
ཧ་ཅང་འསོ་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 	 ཐངེས་འདརི་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆེ་
བསདོ་ཀི་མཛད་སྒ་ོགོ་སིྒག་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེ

ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ་སྐརོ་ལེགས་གསོ་
བསགྔས་བརདོ་གནང་།
ད་ེནས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་ཕག་ནས་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་
ལགས་སུ་ཆེ་བསདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་
ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོང་དནོ་ཚན་
པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་
ཁེ་ན་ཌའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འགོ་བ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོང་དནོ་ཚན་པའི་ཚོགས་
མི་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་ས་བབ་ཆགས་སངས་
དང་གལ་གནད།	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ས་ཡ་
དུག་གི་མངནོ་འདདོ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ང་ོསྤྲདོ་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་བདོ་ན་ིརྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
བར་གནས་ས་ཁུལ་ཡིན་སབས།	 རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པ་ོད་ེགཉིས་དབར་ཐད་ཀར་གདངོ་
ཐུག་མི་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀང་ད་
ཆ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
དབང་སུྒར་བྱས་སབས་བར་བཞུགས་སུ་
གནས་ཐབས་མེད་པར་བརནེ།	 རྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་ས་མཚམས་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་འཕད་
བཞིན་པ་དང་།	 	 རྒྱལ་ཁབ་ད་ེགཉསི་ཨེ་
ཤི་ཡའི་ནང་གི་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་
སབས་བར་བཞུགས་མེད་པར་ཐད་ཀར་

གདངོ་ཐུག་བྱས་པ་ན།ི	 ཨེ་ཤི་ཡ་མངའ་
ཁུལ་སིྤའི་བརན་ལྷངིས་ལའང་ད་ོཕགོ་འག་ོ
རུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་བདོ་མཐོ་སྒང་
གི་ཁོར་ཡུག་ནི་ཧ་ཅང་འཇིགས་སླ་ཞིང་གོ་
ལ་སིྤའི་གནམ་གཤིས་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
ཡང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ།	 	 ལགྷ་པར་
བདོ་ནས་གཙང་པ་ོཆེན་པ་ོབཅུ་རུྒྱག་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༥༠	རིང་
བ ོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚད་
མེད་བཏང་བ་དསེ་བདོ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཁིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོི་ཁརོ་ཡུག་སོགས་
ལ་གནོད་སྐོན་ཧ་ཅང་ཐེབས་ཡོད་སྐརོ ་
གསུང་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁརོ་
ཡུག་ལ་བག་ཟནོ་མེད་པའི་སིད་བུྱས་ལག་
བསར་བྱདེ་བཞིན་པར་བརནེ་བདོ་ཀི་རྩ་ཐང་
ཉམས་རུྒད་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་པ་མ་ཟད།	
ས་བཅུད་ཉམས་ཆགས་དང་།	 ས་རདུ་གདོ་
ཆགས།	རང་བུྱང་སྐསེ་ཁམས་ཁརོ་ཡུག་ལ་
གནདོ་སྐནོ་ཕགོ་བཞིན་པ་ནི་བདོ་ཀི་གཅན་

གཟན་དང་རི་སྐསེ་སགོ་ཆགས་རྣམས་རིམ་
བཞིན་རྩ་ཡལ་འག་ོརུྒྱ་དང་།	 	 གཏརེ་ཁ་
ཚད་མེད་བསྔགོས་འདནོ་བྱདེ་བཞིན་པ་དསེ་

ས་བཅུད་ཉམས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 རུྒྱག་ཆུ་
དང་གཙང་ཆུ་ད་ེདག་འབག་བཙོག་བཟ་ོབ་
སོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ད་ེདག་བདོ་ཙམ་མ་
ཟད།	 ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུའང་
ཐབེས་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
བདོ་མིའི་མངོན་འདདོ་སྐརོ་འགལེ་བརོད་
གནང་སབྐས།	 	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ད་ཆ་
རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་དབུ་མའི་ལམ་གི་

སིད་བུྱས་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་
ཁིམས་ནང་གསལ་ལྟར་བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་ད ོན་མཚུངས་པའི ་རང་སྐོང་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་
ཚོགས་ Reporters Without Borders དང་།	
རང་དབང་ཁང་པ་ Freedom House ཞསེ་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རགོ་ཞིབ་
ཚན་པ་སོགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སངས་ཇི་ཡིན་སྐརོ་བཏནོ་པའི་སྙན་

ཐའོི་གུབ་འབས་གང་བུྱང་བ་རྣམས་གསལ་
འདནོ་གནང་འདགུ
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་སྐབས་ད ེར་བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་སྐརོ ་
གསུང་སྐབས་བདོ་མི་བཀ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཀིས་བླསོ་གཏངོ་ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་
བ ོད་མིའི ་སྐད་དང་ཡི་གེ་མི ་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་ཡོང་ཐབས་སླད་བླསོ་གཏངོ་ཇི་ཙམ་
བྱདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཉ་ེལམ་ཁོང་ལ་ལོ་ལྔའི ་ད ུས་བཀག་
བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་
བརུྒྱད་རིམ།	 	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ངསོ་ནས་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་
ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་
སླད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤྲོད་
དགསོ་སྐརོ།	 	 ད་ེབཞིན་ཁ་ེན་ཌས་རྒྱ་ནག་
དང་འབལེ་བ་གནང་སབྐས་འད་མཉམ་ཐགོ་
ནས་ག་ོསབྐས་བར་ེལེན་གནང་ཐབས་དགསོ་
སྐརོ་སོགས་གསུང་།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཁ་ེན་
ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་

ཞུ་སྐལུ་གནང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་
གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་སྐབས།	
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	 མཁས་དབང་།	
གསར་འགདོ་པ།	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།	ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིའཛིན་སྐངོ་མི་སྣ་ཁག	 ས་

གནས་བདོ་མི་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་རུྒྱའ་ིལས་འཆར་ཡོད་པ་བཞིན།	 ད་
རེས་སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་བཞི་པ་
ཁེ་ན་ཌའི་གངོ་ཁརེ་ཁག་གཅིག་ལ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༢	
ཉིན་གི་སྔ་ད་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
སིྤ་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་མི་འགུར་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་

དང་།	 ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་པདྨ་ཕག་
མཛོད་ཚང་ལགས་བཅས་གསུམ་གིས་རྒྱལ་
ས་ཨོ་ཊ་ཝ་ལ་ཁ་ེན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཌཝེ་ེཝན་ཀ་ེསེ་ཀ་ིརན་ MP 

Dave Vankesteren	 མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུ

ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སིྤ་འཐུས་
དནོ་གུབ་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་དཀར་ལགས་རྣམ་
གཉསི་དང་།	 ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་
ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་བཅས་གསུམ་
གིས་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཞནོ་དང་།	 གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་
ཡར་རྒྱས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་སྐ་ུཞབས་གརྷ་ན་ེཌ་ེཇི་ན་ེསི་ MP Garnett 

Genius, Co-Chair of Parliamentary 

Friends of Tibet Canada and member 

of Standing Committee on Foreign 

Affairs and International Develop-

ment	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད་འདགུ	 དའེ་ིསབྐས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་
ཁ་ེན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་གཉསི་
ལ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་སིྤ་
དང་།	 དམིགས་བསལ་བདོ་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ལ་
གསུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཇི་ལརྟ་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་
གསུང་ཡོད་འདགུ	ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཐབས་སདླ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་དབར་
གོས་མོལ་སླར་གསོ་ཡོང་སླད་རྒྱབ་སྐོར་
གང་ཐུབ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་
ཞུས་གནང་འདགུ	 ས་ྔདའོ་ིལས་རིམ་ཁག་
གུབ་རསེ།	 ཁ་ེན་ཌ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
དང་།	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པར་ཉནི་གུང་གསོལ་
ཚིགས་ཤིག་འདགེས་འབུལ་ཞུས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེནས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་གསོ་ཚོགས་ནང་

བིྱས་པའ་ིགླུ་གཞས་དང་བིྱས་སུྒང་འགུལ་
བརྙན་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།	

༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་
པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སྔནོ་འགའོི་སླབོ་ཕུག་ལ་
དམིགས་ནས་སྔནོ་འགའོི་གླུ ་གཞས་དང་།	
བིྱས་སུྒང་ཕགོས་ཚད་གཉསི་ལནྡ་	2D		གི་
འགུལ་བརྙན་བཟ་ོའགོད་བགོས་གཏངོ་ཞུ་
འཆར་ལགས་ན།	 རང་རེ་བདོ་རིགས་ན་
གཞོན་ཁངོས་ནས་འགུལ་བརྙན་བཟ་ོའགོད་
བགོས་མ་ལེན་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༥	 འགངས་མེད་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོ་སོའི་ཤེས་ཚད་
དང་ཉམས་མྱངོ་ཇི་ཡོད་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་
དང་།	 ད་ེས་ྔབཟ་ོའགདོ་གནང་བའ་ིའགུལ་
བརྙན་དཔ་ེམཚོན།	 སརྐ་མ་གཅིག་ལ་རིན་
གོང་ཇི་ཡིན་བཅས་སྙན་ཞུ་ཞིབ་ཕ་འབུལ་
གནང་དགསོ་པ་བཅས།	
འབལེ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ།

Secretary

Department of Education

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong

Dharamsala- 176215

Distt Kangra

H.P India Fax: 01892-223481Tel: 

01892-222572/222721

Email: education@tibet.net/doe.edu-

council@tibet.net

website: www.tcewf.org

བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་སབྐས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཆེད་བཅར་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ	 ཕགོས་
མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ལྷན་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་རྒྱས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་མདནུ་ད་ུབདོ་དནོ་
སྐརོ་ལ་ཉན་ཞིབ་གནང་ཡོད་འདགུ	 ད་ེཉནི་གི་ཕི་ད་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 མཛད་སྒརོ་ཁ་ེན་ཌའ་ིརིག་གཞུང་བླནོ་ཆེན་
ལམྕ་སྐ་ུམི་ལ་ན་ི	ཇ་ོལི་	 Mélanie Joly, Minister of Canadian Heritage	མཆོག་དང་།	
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་
ཀང་ཕབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་ནས་ལོ་གཉསི་ཧལི་པ་ོའཁརོ་བ་དང་བསནུ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་བཅར་འད་ིདང་ལེན་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་དབུ་
ཁདི་པའ་ིསབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་
ལས་ཁུར་ཞུས་ནས་ད་ཆ་ལོ་གཉིས་ཧིལ་
པ་ོའཁོར་བར་བརནེ་ད་བར་ལས་དནོ་གང་
ཅིར་དམིགས་ཡུལ་དང་གུབ་འབས།	 	 མ་
འངོས་འཆར་སྣང་དང་གདངོ་ལེན་གནང་
དགོས་པའི་གནད་དནོ་སོགས་དང་འབལེ་
ནས་འདི་ག་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕིན་
ཚན་པའི ་གསར་འགོད་པ་པདྨ་ཚེ ་རིང་
ལགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེངྒ་ེམཆོག་ལ་བཅར་འད་ིཞུས་པ་
ཁག་གཤམ་གསལ།
ད་ིབ།		གཞི་རྩའ་ིང་ཚོས་བཀའ་བླནོ་རྣམས་
ལ་བཅར་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལོ་གཉསི་ནང་བཀའ་
ཤག་གི་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་དང་གུབ་
འབས་ཇི་བུྱང་ཐོག་ཁོན་ཡོངས་ཀི་གནས་
སངས་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་གནང་
རོགས།
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 	 གཞི་རྩའ་ིཆ་ནས་
ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་སོ་
སོའི་ལྷན་ཁང་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་
གནང་ཕགོས་སྐརོ་རིམ་པས་ཞིབ་ཕ་གསུང་
གནང་གི་རེད།	 སིྤ་ཡོངས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་
ན་ལོ་གཉསི་རིང་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་མེད།	
གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་མངོན་འདདོ་
སུྒབ་རུྒྱའ་ིཆེད་ད་ུབཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	
ལརྟ་བཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༥	སབྐས་སུ་གུབ་
འབས་ཕན་བུ་བུྱང་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་
སྣང་བུྱང་།

ཆོས་རིག
དཔརེ་ན།	 	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོ
སིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིདསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ་རེད།	 	 རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕོགས་སུ་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སྨད་གྲྭ་
ཚང་ནས་ལོ་ལྟར་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་
ནང་ཆོས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་དང་བར་སྤྲདོ་སོགས་སླབོ་ཁདི་གནང་

མུས་ཡིན།	 	 རུྒྱན་ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
༸སྐུའི་ཚེའི་ཞབས་རིམ་བསུྒབས་དང་སུྒབ་
མུས་རེད།				

ནང་སདི།

ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་གཞིར་མཚོན་
ན་ལས་གཞི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གིས་	 ༢༠༡༤	 ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིམཐུན་
རྐེན་སྦོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སིད་བུྱས་	
The Tibetan Rehabilitation Policy, 

2014	ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ནས་
བཟུང་།	 	 འབལེ་ཡོད་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་
གིས་ད་ེལརྟ་ལག་བསར་རུྒྱན་འཁངོས་ཡོང་
སདླ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརྩནོ་
མུ་མཐུད་གནང་མུས་ལརྟ།	 	 	 ཀར་ན་ཊ་
ཀ་	 Karnataka མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་གིས་
སདི་བུྱས་ད་ེལག་བསར་གནང་འག་ོབཙུགས་
ཟནི།		ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་
ཨུཏྟརཁཎ་ Uttarkhand	 མངའ་སྡརེ་
མཚོན་ནའང་སདི་བུྱས་ད་ེལག་བསར་གནང་
བཞིན་ཡོད།		ད་ེབཞིན་ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་ Arunachal Pradesh 

མངའ་སྡའེི ་གཞུང་ནས་ཀང་ལག་བསར་

གནང་བ་རེད།	 	 ད་ཆ་ལ་དགྭས་ Ladakh 

དང་གཞན་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་སིད་བུྱས་ད་ེ
ལག་བསར་གནང་རུྒྱ་ལུས་ཡོད།		རྒན་གསོ་
ཁང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་དང་གཞོན་སྐེས་
ལས་མེད་ཚོར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་རུྒྱ།	 གཞིས་
ཆགས་ཁག་ནང་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་	 Record 

of Tenancy Certificate	 དབེ་སྐལེ་བྱ་རུྒྱ་
སོགས་རེད།	

དཔལ་འབྱརོ།
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་ཁང་
འཛུགས་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་བཏིངས་ཡོད།	
སུད་ཚོང་བ་ཚོར་འཚོ་རནེ་རོགས་སྐརོ་དང་།	

བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
ནང་འགུལ་སྐལེ་གླ་འཁོར་གཏངོ་མཁན་མི་
གངས་	 ༡༠༠	 ཙམ་ལ་ལོ་གསུམ་རིང་ཧནི་
སྒརོ་འབུམ་དུག་རེ་རོགས་སྐོར་གནང་རུྒྱ་
རེད།	

ཤེས་རིག
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་
བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་བདོ་པའི་སླབོ་
གྲྭ་ད་ེདག་ཚུར་རིྩས་ལེན་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་
ཆགས་ཡོད།		ཕི་ཟླ་	༥	དང་	༦	ནང་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ཡོངས་རོགས་རིྩས་ལེན་ཚར་འག་ོ
གི་རེད།	 ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་ལག་བསར་
རུྒྱན་འཁངོས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་
ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོརེད།

བད་ེསུང་།
བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་
ཐགོ་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་གནང་གི་ཡོད།	
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སྦོར་བཞིན་
འདགུ		བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབྱརོ་བ་རྣམས་
ལ་སྣ་ེལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཉ་ེཆར་
རྒྱ་གར་ནང་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ RC 

མེད་མཁན་བདོ་མི་གངས་	༩༥༥	ལ་སྐབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་གསར་པ་བཟ་ོརུྒྱའི་བཀའ་
འཁལོ་ཐབོ་ཡོད།

འཕདོ་བསནེ།
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྨན་བཅོས་
ལྟ་སྐོང་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་
བཞིན་ཡོད།	སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ི
ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱདེ་མཁན་མང་ད་ུའག་ོ
གི་ཡོད།	 ནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་ཐགོ་ལའང་
ཕག་ལས་གནང་མུས་རེད།	

ཕི་དལི།
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་ཡིག་ད་རྒྱ་	
bod.asia དང་།	ཨིན་ཡིག་	 tibet.net	རྒྱ་
ཡིག་	 xizang-zhiye	 བཅས་ཀི་ད་རྒྱ་དང་

བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ TTV	 ལ་གཟགིས་
མཁན་མང་ད་ུཕིན་ཡོད།	
ད་ིབ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་ད་ལའྟ་ི
ཆར་ཕི་ནས་རོགས་དངུལ་མང་དག་ཅིག་
ཐབོ་ཡོད།	 རོགས་དངུལ་ད་ེདག་ལས་གཞི་
གང་དང་གང་གི་ཆེད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	 	 རོགས་དངུལ་བདེ་སྤདོ་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་གསུང་རོགས།
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 	 	 རོགས་དངུལ་
ད་ེདག་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་
བཞུགས་པའི ་མི ་མང་ཚོའི ་ཆེད་དུ་རེད།		
བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་གངས་	༡༠༠༠	ལ་ཧནི་
སྒརོ་འབུམ་རེ་འཚོ་རནེ་རོགས་སྐརོ་གནང་
ཡོད།		འགུལ་སྐལེ་ག་ླའཁརོ་གཏངོ་མཁན་
དང་ཚོང་ཆུང་ཙག་རིགས་རྒྱག་མཁན་ཚོ་
ལའང་འཚོ་རནེ་རོགས་སྐརོ་ཡོད།	 	 སླབོ་
ཡོན་ལ་མཚོན་ན་སླབོ་ཡོན་གི་དངུལ་འབརོ་
བརྒྱ་ཆ་ད་ེས་ྔལས་མང་བ་སརྤ་ཆ་བྱས་ཡོད།	
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་རྐང་རྩདེ་པ་ོལོའི་
རྩེད་ཐང་གསར་བཟ་ོབྱ་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་
ཡོད།	 	 ད་ེབཞིན་ལུས་སྦངོ་ཁང་ Gym 

འཛུགས་རུྒྱ་སོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ས་
བརན་ཡོང་ཆེད་རེད།	
ད་ིབ།	ལས་དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ད་ེཆབ་
སདི་ཆགས་ཡོད།	 སྐ་ུང་ོསདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་
དལི་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་རེད།	 དརེ་
བརནེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་གནས་བབ་ཐགོ་
ནས་བདོ་ཀི་གནས་སངས་ད་ེགང་འད་ཞིག་
གི་ཐགོ་གནས་ཡོད།
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 	 སིྤ་ཡོངས་ཆབ་
སདི་ཀི་གནས་སངས་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་བདོ་
ཀི་གནས་བབ་ད་ལའྟ་ིཆར་ཡག་པ་ོཡོད།	ཨ་
རི་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གཉསི་ནས་ཀང་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་
གནང་བཞིན་འདགུ	
ད་ིབ།	 	 འདས་མ་ཐག་པའ་ིལོ་འདའི་ིནང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
འཆར་སྣང་ལནྷ་ཚོགས།	ཞསེ་གགས་ཆེ་བའ་ི
ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 རིང་མིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞོན་སྐེས་ལྔ་
དང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་ལནྷ་ཚོགས་ཚུགས་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 	 མ་འངོས་པར་ད་ེལ་ྟ
བུའི་ལས་འཆར་གཞན་གང་དང་གང་ཡོད་
སྐརོ་གསུང་རོགས།
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་དསུ་རག་ཏུ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ་ལརྟ།		
རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་།	ག་
སིྒག་སྡགུ་ས་ནས་བྱདེ་དགསོ།	 ཞསེ་བཀའ་
སླབོ་དགངོས་དནོ་ལརྟ།	 ལོ་ལའྔ་ིནང་བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རང་སིད་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་ཐུབ་
པ་བྱ་རུྒྱ་ད་ེརེད།		ན་ནངི་ཕི་ཟླ་	༡༠	ནང་ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་ལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་

པ་རེད།		དབུ་མའ་ིལམ་དང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཐུབ་པ་གང་ཡོད་མེད་ཐགོ་
བག་ོགླངེ་བྱས་འབས་སུ་བསམ་འཆར་དནོ་
ཚན་	 ༩༧	 ཐནོ་ཐུབ་ཡོད།	 	 ད་ེདག་ལས་
བཀའ་ཤག་གིས་ལག་བསར་ཐུབ་པ་གང་
འདགུ་རིམ་པས་འཐནོ་ཡོང་གི་རེད།	 	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༤	དང་	༢༠༡༦	ལོར་ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་གི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་ནང་སདི་འཛིན་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨོ་བ་ྷམ་ Barak Obama 

མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	 	 ཅསེ་བསགྔས་བརདོ་དང་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་ཡོངས་གགས་ཆགས་
ཟནི།		མི་མང་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག		ད་ེབཞིན་
མཐ་ོསླབོ་ཁག་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག		 ཕི་
རྒྱལ་ཁག་བཅས་ཀི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སདི་བུྱས་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་སོགས་རེད།	
ད་ིབ།	 བཀའ་ཤག་ནས་ཉ་ེལམ་	 Thank 

you India	ཞསེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོགཞི་རྒྱ་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 མུ་མཐུད་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གི་ནང་དའུང་ལས་རིམ་ད་ེའད་སྤལེ་
འཆར་འདགུ	 ལས་འགུལ་ད་ེདག་ཆབ་སདི་
ཐགོ་ནས་གནད་འགག་གང་ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 གཙོ་
བ་ོ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཕབེས་དནོ་ལརྟ།	 	 ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་
དང་བྱམས་སྙངི་ར་ེཟརེ་བ་ད་ེང་ཚོ་བདོ་པའི་
གཤིས་ཀའི་ནང་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་
ཡོད།	 ང་ཚོ་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཡིན།	
ཞེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་
བཞིན་ཡོད།	 	 ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་གནས་
ཐུབ་པ་ད་ེགཞན་གི་རྒྱབ་སྐོར་དང་བཀའ་
དནི་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་བ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་
ངསོ་འཛིན་བྱདེ་དགསོ་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་
གཞན་གི་བཀའ་དནི་ལ་བསམ་ཤེས་ཡོད་ན།	
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 	 ང་ཚོས་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ནང་
འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བ་རེད།	 	 འད་ིལོར་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་རིག་གཞུང་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་
ཧ་ེཤི་ཤརྨ་	Mahesh Sharma མཆོག་དང་།	
བྷ་ིཇེ་པི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་རཱམ་
མཱ་དབ་	 Ram Madhav	 མཆོག	 	 ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀི་ཤན་
ཀ་པུར་	 Kishan Kapoor མཆོག་སོགས་
ཕབེས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོཧ་ཅང་
ལེགས་གུབ་བུྱང་བ་རེད།	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉིས་ནས་ཀང་བདོ་པ་ཚོ་ཡ་རབས་
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བཟང་སྤདོ་དང་ལནྡ་པ་རེད།	 ང་ཚོས་ཁདེ་
རང་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགོས་པ་འདགུ			
ཅེས ་རྒྱ ་གར ་གཞུང ་མང ་གཉིས ་ནས ་
གསུངས་བུྱང་།	 	 ཉ་ེལམ་ང་འཇར་མན་ 
Germany	 ཡུལ་ད་ུཕིན་པ་ཡིན།	 སབྐས་
དརེ་འཇར་མན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམ་
པས་གསུང་གི་འདགུ	 	 “ང་ཚོས་བདོ་པ་
ཚོར་ལོ་ང་ོ	 ༣༠	 ཙམ་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་
པ་དསེ་ཁདེ་རང་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཀི་འདགུ་
གམ།	 ཞསེ་དསི་བུྱང་།	 ”	 སབྐས་དརེ་ང་
ཚོས་འཇར་མན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིཞལ་ལག་
དང་གཟངེས་རགས་ཤིག་ཕུལ་བ་ཡིན།	ཁངོ་
ཚོས་ཧ་ཅང་མཉསེ་པ་ོགནང་བུྱང་།
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་ཁེ་ན་ཌའི་གངོ་ཁརེ་ཨོ་ཊ་ཝའི་ནང་ཁེ་
ན་ཌ་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་ཟླ་	 ༧	 ནང་
སརྦ་སེལ་ Brussels	ནང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	ཕིི་ཟླ་	༡༢	ནང་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ཨ་རི་ནང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་རེད།		འཛམ་གླངི་
ནང་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་བྱདེ་སའི་ས་གནས་
ཁག་གི ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་གཙོས་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་སོགས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	
ད་ིབ།	 དངེ་སབྐས་ར་ས་གངས་སིྐད་དཀིལ་
འཁོར ་ནང ་ཨར་པོ་རྒྱག ་ རུྒྱས ་མཚོན ་
འཛུགས་སུྐན་གི་ལས་གཞི་མང་པ་ོཞིག་འག་ོ
བཞིན་པ་ད་ེདག་ཕུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་
གང་ཡིན་ནམ།	
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 	 བཞུགས་སརྒ་ད་ྷ
རམ་ཤཱ་ལ་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་གནས་
ཡིན་ཞིང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀང་
དརེ་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཕི་ནས་ལ་ྟ
སབྐས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས།	 	 ཕིས་སུ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་
བཅས་ཕུད།	 གཞན་བདོ་མི་ཁ་ིགཅིག་ལགྷ་
རྒྱ་གར་གངོ་ཁརེ་ནང་བསྡད་འདགུ་བསམ་
པ་མ་གཏགོས་བདོ་མི་ད་ེཙམ་མང་པ་ོགནས་
སྡདོ་བྱདེ་བཞིན་པའི་བས་ིགནས་ཁང་ཞིག་
རེད་འདགུ་བསམ་པའི་མཐངོ་སྣང་ཧ་ལམ་
ཁག་པ་ོཆགས་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་
ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྒ ་ོདང་སྒའེུ ་ཁུང་ལ་
སོགས་བདོ་ལུགས་སུྒར་ནས་མ་འངོས་པར་
གངས་སིྐད་ནང་འཛུལ་སབྐས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བསི་གནས་ཁང་ཞེས་གགས་
པ་ལྟར་ཕིའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཀང་བདོ་
ལུགས་བཟ་ོབཀོད་ཀིས་རྒྱན་འདགུ་བསམ་
པའ་ིཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོང་ངསེ་ཡིན།
ཕོགས་མཚུངས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་དང་
འབལེ་བའི་འགམེས་སནོ་ཁང་ཆེན་པ་ོཞིག་
འཛུགས་སུྐན་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
སྐརོ་སྤྲོ་འཆམ་པའམ་ཕི་མི་སུ་འད་ཞིག་
ཕབེས་ཀང་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 འགམེས་སནོ་བརུྒྱད་ནས་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་མཛད་རྣམ།		གཞིས་ལུས་བདོ་མིས་བླསོ་
གཏངོ་གནང་བའ་ིཔར་རིས་ཁག	 བཙན་
བྱོལ་བདོ་མིའི་གནས་སངས་སོགས་ཞིབ་
ཕ་མཁནེ་རགོས་ཡོང་བ་བརུྒྱད།	 	 སེམས་
ནང་རང་བཞིན་གིས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཚོར་བ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོཞིག་སླབེ་ཐུབ་པ་དང་།	 ད་ེའདའ་ི
སེམས་ཤུགས་ཤིག་སྐ་ེབ་ཡིན་ན་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐུབ།		ར་ཤོད་ནས་པ་ོཏཱ་

ལའི་གཞུང་ལམ་བརུྒྱད་ནས་ཡར་མེག་གན་	
Mcloed Ganji	 ལ་ཕབེས་སབྐས་དཀིལ་ད་ུ
བདོ་ཆུང་	Little  Tibet		ཞིག་ཡོད་བསམ་
པའི་བསམ་བླའོི་ནང་བག་ཆགས་བཟང་པ་ོ
ཞིག་འཇགོ་ཐུབ།
ད་ིབ།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་
མང་པ་ོཞིག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་འད་མིན་
ནང་ཁ་ཐརོ་གནས་ཡོད།	 	 བདོ་མི་ད་ེདག་
དང་ལགྷ་པར་གཞོན་སྐསེ་ཚོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་འོག་གནས་ཐབས་ཆེད་འབད་
བརྩནོ་གང་འད་གནང་ཡོད་དམ།
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།		བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་
བ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་མི་འད་བ་	 ༤༠	 ནང་
འཚོ་སྡདོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ཀི་བརྙན་
འཕནི་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་གི་ད་རྒྱ་ཁག་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོ
གཅིག་ན།ི	 བདོ་མི་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་	 ༤༠	
ནང་གནས་ཡོད་ནའང་བདོ་མི་ཚང་མ་ཉནི་
རེ་བཞིན་འབལེ་བ་མཐུད་ཐུབ་ཆེད་ཡིན།	
ཕོགས་མཚུངས་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་
ལས་གང་གནང་གི་ཡོད་མེད་མཁནེ་རགོས་
ཡོང་སདླ་བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་	  APP  

ཡང་གསར་བཟ་ོགནང་ཡོད།	 	 དད་ལནྡ་
མང་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོདསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསིང་བརུྒྱད་
སེམས་ནང་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་སྐསེ་ཐུབ་
ཡོད།	 ད་ེནས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་མཚོན་
ན་འད་ིལོའི་ཕི་ཟླ་བདནུ་པའི་ནང་ཕི་རྒྱལ་ད་ུ
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ནས་ཕི་
སྡདོ་བདོ་རིགས་གང་མང་ཐུག་རུྒྱར་འབད་
བརྩནོ་གནང་རུྒྱ་རེད།
གཞོན་སྐེས་ཚོར་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་
དང་ལེགས་བྱང་།	 སདྐ་ཡིག་རྣམས་མི་

ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཡོང་སླད་ས་གནས་སུ་
ཆོས་ཚོགས་ཁག་གིས་འབད་བརྩོན་ཡག་
པ་ོགནང་བཞིན་འདགུ	 ད་ེདག་མུ་མཐུད་
གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		
གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཡིག་ཀླགོ་
དབེ་བཀདོ་སིྒག་བྱདེ་ཕགོས་དང་།	 སླབོ་
ཁིད ་གནང་སངས་ཐོག་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་རསེ་ད་ཆ་
ཡག་ཐག་ཆོད་འག་ོབཞིན་འདགུ	 	 འད་ི
ལོའི་ཕི་ཟླ་བདནུ་པའི་ནང་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་མི་ནི་སོ་ཊར་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་
གི་སླབོ་དགེ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གཅིག་བྱས་
ན་	 New York	 ཏུ་ཟབ་སྦངོ་སྤྲདོ་འཆར་
ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤྲདོ་དང་།	
གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་ཐད་ཟླསོ་གར་ཟུར་པ་
རྣམས་ཕབེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ
ད་ེནས་གཞོན་སྐསེ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་ཚོགས་
འད་ུཞིག་འཚོགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་ཕིའི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་སྐད་བཏང་
ནས་ར་ས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཞོར་ལ་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུསོ་སོའི་ངསོ་ནས་འགན་
ཁུར་གང་འད་འཁརེ་དགོས་མིན་དང་།བདོ་
མིའ་ིཁད་ལས་དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་	 Tibet 

Corps	བརུྒྱད་ནས་གཞནོ་སྐསེ་ཕནོ་ཆེ་ཞིག་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སུ་དང་བླང་ཞབས་
ཞུ་གནང་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུཕིན་ཡོད།
ད་ིབ།	 	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོར་བར་
ལན་གང་ཡོད་དམ།
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་།	
གཙོ་ཆེ་ཤོས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་མངོན་
འདདོ་སུྒབ་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཆབ་སདི་

གནས་སངས་འགོ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་
ཡོད།	 དའེ་ིནང་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་གཞིར་
བཞག་ཐགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་
ཐབས་བྱ་རུྒྱ་ད་ེརེད།		
དཔརེ་ན།	རང་དབང་ཁང་པས་	Freedom 

House	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	དང་	༢༠༡༧	སནྙ་
ཐོ་བཏནོ་པའི་ནང་འཛམ་གླིང་ནང་རང་
དབང་ཉུང་ཤོས་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སི་
རི་ཡ་	 Syria	 ཡིན་ཞིང་།	 གཉསི་པ་བདོ་
ཡིན་པ་སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་འདགུ	 	 དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ད་ེཡོངས་གགས་
དལི་བསྒགས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ནང་
ད་ུབདོ་མི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་
མི་གངས་	 ༡༥༢	 བུྱང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་
མངནོ་འདདོ་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་
ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་རང་
དབང་དགསོ་པ་བཅས་ཡིན།
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ལ་ང་ཚོས་བདོ་ནང་གི་
གནད་དནོ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཉ་ེཆར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པ་ོཞིག་དང་མཇལ་
ནས་ར་སར་ཕབེས་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་པ་ལརྟ།	 ཨ་རི་	 USA	 དང་སུ་ཝི་
ཌན། Sweden	སུད་སི།		Swiss	ཨོ་གླངི་།		
Australia	 ཨིན་ཡུལ་	 England	 བཅས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་བཞུགས་
སརྒ་ད་ུཕབེས་བུྱང་།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་མ་ཟད།		
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས་དང་།	 བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སངས་སོགས་ཞིབ་ཕ་ང་ོསྤྲདོ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་།།

དུང་ཟུར་གྲྭ་བཞི་བརྒྱ་དཔནོ་སལྐ་བཟང་དག་འདལུ་མཆོག་ལ་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །དུང་ཟུར་གྲྭ་བཞི་བརྒྱ་དཔནོ་སལྐ་
བཟང་དག་འདལུ་མཆོག་ཁ་སང་ཉནི་རྒྱབ་
ཆུ་ཚོད་	 ༤།༠༠	 ཡོལ་ཙམ་ལ་ལ་ྷརྒྱལ་རིའ་ི
བགསེ་ཤག་ཏུ་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་
ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་བུྱང་བ་དང་།	 	 དམ་
པ་ད་ེཉདི་ཀིས་མི་ལོ་	 ༤༠	 ལགྷ་ཙམ་རིང་
བ ོད་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་སིྤ ་
སྨན་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་པར་རེས་དན་ཞུ་

ཆེད་ད།ུ	 	 ཕི་ཚེས་
༢༡	 ཉནི་ཆུ་ཚོད་	
༢	 ཐགོ་གངས་སིྐད་
ཚོགས་ཁང་གསར་
པ འི ་ ན ང ་ དུ ་ བ ོད ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་མང་གཙོ ་ཀ་བ་
ག སུམ ་ གི ་ མཛད ་
གཙོ ་རྣམ་པ་དང་།	
བོ ད ་ མི ་ མ ང ་ སིྤ ་
འ ཐུ ས ་ རུྒྱ ན ་ ལ ས ་
རྣམ་པ།	 ལས་བྱདེ་
རྣམས་ཚང་འཛོམས་

ཐོག་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་སྐབས་བཀའ་
དུང་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དམ་
པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་སྒགོས་སྦང་ཞུས།			
ད་ེརསེ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་།	 དམ་
པ་ཁངོ་ལ་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
མཚོན་སདླ་ཆུ་ཚོད་	༣	ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་

མཚམས་བཞག་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་གྲྭ་བཞི་བརྒྱ་དཔནོ་སྐལ་བཟང་དག་
འདལུ་མཆོག་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༢༥	 ལོར་
འཕངོས་རྒྱས་སུ་འཁུངས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༣	
ལོར་དགུང་གངས་	 ༡༨	 སོན་སབྐས་བདོ་
གཞུང་ཁ་དང་གྲྭ་བཞི་གཡུལ་རྒྱལ་བསམ་
འཕལེ་དམག་སྒར་ད་ུའཕོངས་རྒྱས་རོང་
ཁོངས་གཞུང་རུྒྱགས་དམག་རྐང་མཁར་
གཙང་ཆུ་འཁོར་བའི་མི་ངའོི་དམག་ཞབས་
སུ་སིྒག་ཞུགས་གཞི་རིམ་དམག་རྩལ་སླབོ་
སྦངོ་ཁག་ལེགས་ཐནོ།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༨	 ལོར་གནས་བདནུ་པ་ལྡངི་
དཔནོ་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༡	ལོ་གནས་དུག་
པ་བརྒྱ་དཔནོ་བསྐ་ོབཞག	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལོར་ལྷ་སར་མི་མང་སྒརེ་ལངས་རསེ་ནརོ་
གླིང་ཕ་ོབང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པའོ་ི༸སྐ་ུབཅར་ཉནེ་སུང་ཆིབས་ཞབས་
སུ་བཅར།		རྒྱ་གར་ད་ུའབྱརོ་གདངོ་འབས་
ལྗངོས་སུ ་ལམ་ལས་ཁོངས་གནས་མང་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་།

ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ལོར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུབྱེས་འབྱོར་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སེར་
སྐ་མང་ཚོགས་ནས་མནའ་གན་མཐུ་མོ་
ཆེ་འབུལ་སྐབས་འཐུས་མིར་ཆེད་བཅར།		
རང་གཞུང་མང་གཙོའི ་ལམ་སོལ་སིྒག་
འཛུགས་གསར་གཏོད་བསྐངས་གཤིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་དང་པརོ་འསོ་
ཐནོ་ལརྟ་ཐགོ་མར་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་སུ་
ལས་བགསོ་བཞིན་འགན་ཁུར་དང་།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༣	 ལོར་སིྤ་འཐུས་སབྐས་གཉསི་
པར་འདམེས་ཐནོ་གིས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
ལས་རོགས་ཀི་འགན་བཞསེ།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༥	
ལོར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བགོས་
ཞབས་ཞུ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༦་་་་་་༡༩༦༩	 སོ་
སོར་སིྤ་འཐུས་སབྐས་གསུམ་པ།	 བཞི་པར་
འདམེས་ཐོན་ཚོགས་གཞོན་གི་ལས་ཁུར་
ཞུས།		ཕི་ལོ་	༡༩༦༩—	༡༩༧༣	བར་བལ་
ཡུལ་དནོ་གཅདོ་ང་ོམ་དང་།	 དནོ་གཅདོ་
གསར་པར་ལས་དནོ་རུྒྱས་མངའི་སླབོ་སནོ་
འགན་ཁུར་ཞུས།	 	 གླ་ོཁུལ་ཆོལ་གསུམ་

དང་བངླས་སིྒག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ཚགས་
ཚུད་ས་བརན་ཡོང་སདླ་འབདོ་སྐལུ་དནོ་བྱདེ་
ད་ུབད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཆེད་
བསྩལ་ང་ོབསྐདོ།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 —	 ༡༩༧༧	 བར་ལ་
དགྭས་ལྷ་ོབྱང་གཞིས་སིྤ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༧	
ལོར་ར་སར་བདེ་སུང་ཡན་ལག་འགན་
འཛིན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨—	 ༡༩༨༠	
བ ར ་ མེ ་ སོ ར ་ ལུ ག ས ་ བ ས མ ་ ག ཞི ས ་
འག	ོ 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོར་ར་སར་
དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་།	
ཡང་བསྐར་བད་ེསུང་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་
བཅས་ཁོན་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་ཞི་དག་
སི་ཞུ་མི་ལོ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པའི་རིང་ལེགས་
བསུྒབས་ཀིས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༣	 ལོར་
རྒས་ཡོལ་ཞུས་བསྩལ་གིས་ད་བར་ར་སར་
བཞུགས་སྒར་ལྷ་རྒྱལ་རིར་བཞུགས་མུས་
ཐགོ་ཁ་སང་ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༠	ཉནི་རྒྱབ་
ཆུ་ཚོད་	 ༤	 ཡོལ་ཙམ་ལ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པ་བཅས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

དསུ་རབས་	༢༡	འག་ོསདོ་ལ་སེམས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཚན་རིག་པ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་འདགུ	
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ིབདོ་སྐབོ་ཚོགས་
པ་དང་།	མོ་སི་ཁ་ོབདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ།	ར་ུསོག་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་བཅས་ཐུན་
མོང་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་ཡུ་རོབ་བྱང་བརུྒྱད་ལ་ཏ་ིཝ་ེཡའ་ི
རྒྱལ་ས་རི་གའྷ་ི	 Riga ནང་རནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིསྐནོ་ཊོ་	Skonto ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ི
ནང་།	 	 ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའ་ི
ལམ་རིམ་བསྡུས་དནོ་དང་རནེ་འབལེ་བསདོ་
པ།	 ར་ོར་ེགཅདོ་པ་བཅས་ཀི་བཀའ་ཆོས་
ཉནི་གཉསི་པའི་སྐབས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་
སངོ་ཕག་བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		
འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་ཆོས་དད་མེད་མཁན་
གི་མི་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་ལ་
སྐནོ་བརདོ་བྱདེ་མཁན་ཡང་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་གང་
ཡང་མེད་མཁན་རིགས་གཅིག་དང་ད་ོསྣང་
བྱེད་མཁན་བཅས་ཁག་གསུམ་ལྟ་བུ་ཡོད།	
ད་ེདག་ཚང་མ་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་
བད་ེབ་འདདོ་མཁན་གཅིག་མཚུངས་རེད།
སིྤར་ཁ་སྔནོ་བརདོ་པ་ལརྟ།	 སིྤར་མི་ཕལ་ཆེ་
བས་བད་ེབ་དང་སྡགུ་བསལྔ་ཟརེ་སབྐས་ལུས་
ཚོར་གི་བད་ེསྡུག་ཁོ་ནར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
མཁན་ཆགས་འདགུ	ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྡ་ེཚན་
ད་ེདག་གིས་གཙོ་བ་ོལུས་ཚོར་གི་བད་ེསྡུག་
ཙམ་མིན་པར་སེམས་ཀི་གཏངི་ནས་བད་ེབ་
སུྒབ་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་

བྱམས་བརྩ་ེདང་དད་པ།	 དད་པ་ཟརེ་རུྒྱ་
ད་ེཡིད་བླའོ་ིསངེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	 མིར་
དཀའ་ངལ་དང་རྐནེ་ངན་ད་ེའད་འཕད་ནས་
འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ལྟ་བུ་ཡོང་སབྐས་དད་པ་
ཡོད་པ་དསེ་སེམས་འཇགོ་ས་ཤིག་ཡོང་རུྒྱར་
ཕན་ཐགོས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མས་དད་པ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 	 གཙོ་ཆེ་
ཤོས་དད་པའི་ཐོག་ནས་བསུྒབ་བྱ་གཙོ་བ་ོ
གང་རེད་ཅ་ེན།	 ངསོ་ཀིས་ལ་ྟསབྐས་བྱམས་
བརྩ་ེཟརེ་རུྒྱ་འད་ིརེད་འདགུ
འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་

བརུྒྱད་ཚོས་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པའོི་རྣམ་
གཞག་བཤད་རུྒྱ་ད་ེཡང་མིར་བྱམས་བརྩེ་
སྤལེ་རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུདམིགས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོརེད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་
དང་མེད་མཁན་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་
སབྐས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་ཚོར་
ཕན་བུ་བླ་ོའཇགོ་ས་ཡོད་པའི་བཟ་ོའད་ཞིག་
འདགུ	 ཆོས་དད་ཡོད་པའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
ད་ེདག་གི་ནང་ལ་ྟགུབ་གི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་མི་
འད་བ་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལུགས་
ནང་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས།	 	 སྡགི་པ་ཅི་
ཡང་མི་བྱ་ཞིང་།	 །དག་ེབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པར་སྤད།	 །རང་གི་སེམས་ན་ིཡོངས་སུ་
འདལུ།	 །ཞསེ་སེམས་འདལུ་དགསོ་རེད་
ཅསེ་གསུང་གི་འདགུ	 སེམས་འདལུ་སངས་
ན་ིཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་བདེ་
སྤདོ་བྱས་ནས་སེམས་འདལུ་ཐབས་བྱདེ་རུྒྱ་
དང་།	 སྨནོ་ལམ་རྒྱག་པ་དང་དད་པ་བྱདེ་
པ་གཅིག་པུ་མིན་པར་རུྒྱ་མཚན་ལ་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་སེམས་མ་དལུ་བའི་སྐནོ་གང་
ཡོད།	 སེམས་མ་དལུ་བ་ཉནོ་མོངས་པའ་ི
གཞན་དབང་ད་ུགཏང་ན་ང་ཚོར་གངོ་གང་
འདགུ		ད་ེདག་ལ་བསམ་བླ་ོཐངོ་།	སེམས་
མ་དལུ་བས་འཕལ་ད་ུཡིན་ནའང་མ་སིྐད་པ་
ཡོང་བ་ཞིག་དང་།	 གང་ལརྟ་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ཡིན་ནའང་མ་སིྐད་པ་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སེམས་མ་དལུ་བའི་
ཉསེ་དམིགས་མཐངོ་དགསོ།	 	 ད་ེམཐངོ་
ནས་སེམས་དུལ་བའི་ཆ་ད་ེམ་དུལ་བའི་
དབང་གིས་བུྱང་བའི་སྐོན་ད་ེདག་སེམས་

དལུ་བའི་ཆ་ནས་ཉུང་ད་ུའག་ོཐུབ་པ་ཏན་
ཏན་ཡོང་ཐུབ།	 	 དརེ་བརནེ་སེམས་འདལུ་
ཐབས་ཞེས་གལ་ཆེན་པ་ོབྱས་ནས་གསུང་
པ་རེད།	 ད་ེའདའི་ིསེམས་འདལུ་ཐབས་
བྱེད་རུྒྱ་ད་ེལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་ནས་འདུལ་
ཐབས་བྱདེ་རུྒྱ་ཁ་ོན་མིན་པར།	 སེམས་ཀི་
འག་ོསངས་ཡག་པ་ོཤེས་པར་བྱས།	 སེམས་
མ་དལུ་བ་བྱདེ་མཁན་ད་ེགང་གིས་བྱདེ་ཀི་
འདགུ	 འད་ིརྒྱ་གར་གི་ལོ་སངོ་ཕག་གསུམ་
བཞིའི་ནང་ཉནོ་མོངས་ཞསེ་པའི་རྣམ་གཞག་
ཅིག་གསུང་ཡོང་གི་འདགུ	 སེམས་མ་དལུ་

བ་བྱདེ་མཁན་ནི་ཉནོ་མོངས་ཡིན་པ་དང་།	
ཉནོ་མོངས་ཞེས་པའི ་མིང་ཚིག་ཁོ་རང་
སེམས་མ་ཞི་བ་བྱེད་མཁན་སེམས་འཁུག་
ཡོང་མཁན་ཞིག་ལ་ཉནོ་མོངས་ཟརེ་གི་ཡོད།	
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་མ་བུྱང་གོང་
རྒྱ་གར་ནང་ཉནོ་མོངས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་
གསུང་ཡོང་གི་འདགུ	
ཉནོ་མོངས་འདལུ་ཐབས་ནི་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་

པ་ཙམ་མིན་པར་ཞི་གནས་དང་ལགྷ་མཐངོ་
སྒམོ་པའི་ཐགོ་ནས་སེམས་བཅསོ་རུྒྱ་ཡོང་གི་
འདགུ	སེམས་མ་དལུ་བ་བྱདེ་མཁན་ད་ེངསོ་
འཛིན་པའི་ཐགོ་ནས་དའེི་གཉནེ་པ་ོསྐསེ་པའི་
སྒ་ོནས་སེམས་དལུ་བ་བྱདེ་རུྒྱ་ཞིག་གསུང་གི་
ཡོད།	 དའེ་ིནང་ནས་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་
ཀིས་སྔནོ་ལ་སེམས་དལུ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་
ཁ་ེགང་ཡོད་པ།	སེམས་མ་དལུ་བའ་ིསྐནོ་ཆ་
དང་གངོ་གང་ཡོད་པ་དརེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ།
མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕངེ་
བའ་ིནང་།	བསུྒབ་བྱ་ན་ིགནས་སབྐས་མངནོ་
མཐ་ོདང་མཐར་ཐུག་ངསེ་ལེགས།	 ཞསེ་
གསུང་གི་འདགུ	 མངནོ་མཐ་ོདང་ངསེ་
ལེགས་ཞེས་བསུྒབ་བྱ་མངོན་མཐོའི་བད་ེ
སིྐད་དང་ངསེ་ལེགས་ཀི་བད་ེསྐདེ་ཅསེ་ངསེ་
ལེགས་ན་ིཐར་པ་རིྩ་ཡི་ཡོད།	 ངསེ་པར་
ལེགས་པ་ཟེར་རུྒྱ་འདི་སྡུག་བསྔལ་གི་རུྒྱ་
གཏན་ད་ུསངྤས་པ་འད་ིཉནོ་མོངས་སངྤས་པ་
ཡིན་སབས།	 སྡགུ་བསལྔ་གི་རུྒྱ་བྱདེ་མཁན་
མེད་པ་ཆགས་ནས་སེམས་མ་དལུ་བ་བྱདེ་
མཁན་མེད་པ་ཆགས།	 	 དརེ་བརནེ་ངསེ་
པར་ལེགས་པ་ཞེས་གཏན་ད་ུབད་ེབ་བཤད་
པ་རེད།	
འདི་མཐར་ཐུག་གི་བསུྒབ་བྱ་དང་གཏན་
ད་ུབད་ེབ་བྱས།	 འད་ིཡོང་བར་གཙོ་བ་ོ
སེམས་སྦོང་བརར་བྱས་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་
རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཆོས་
རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་
གཙོ་བ་ོཤེས་རབ་ཀི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་
ཀི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་མིའ་ིལུས་རནེ་འདརི་
ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད།	 དདུ་འག་ོདང་མི་མ་ཡིན་ད་ེ
ཚོའི་གས་ལ་གང་ཙམ་ཤེས་རབ་ཡོད་ངསེ་

རེད།	 འནོ་ཀང་མི་ནང་བཞིན་གི་ཤེས་རབ་
སྤུས་དག་པ་ོདང་ཟབ་པ་ོཞིག་ཕལ་ཆེར་ཁག་
པ་ོརེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་གནས་སབྐས་
མངནོ་མཐ་ོབསུྒབས་ནས་མངནོ་མཐའོི་སངེ་
ནས་བསབླ་པ་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱས།	གཙོ་
བ་ོཤེས་རབ་གི་བསླབ་པ་ཉམས་ལེན་བྱས་
ནས་ངསེ་ལེགས་སུྒབ་རུྒྱ་དང་།	 དབུ་མ་
རིན་ཆེན་ཕངེ་བའ་ིནང་གནས་སབྐས་ཀི་བད་ེ

སིྐད་མངནོ་མཐ།ོ	 མཐར་ཐུག་གི་བད་ེསིྐད་
ངསེ་ལེགས་ཞསེ་གསུང་ཡོད་སབས།	 ད་ེལ་ྟ
བུའ་ིགནས་སབྐས་མངནོ་མཐ་ོསུྒབ།	 མངནོ་
མཐའོ་ིབད་ེསིྐད་ཐབོ་པར་བྱས།	 ད་ེནས་ཚེ་
ཕི་མའི་མངནོ་མཐའོི་སདྐ་ཆ་ཙམ་མིན་པར་
ཚེ་འདའིི་མི་ཚེ་འད་ིབད་ེཞིང་སིྐད་པ་དགོས་
རུྒྱ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་མངནོ་མཐའོ་ི
བད་ེསིྐད་ཟརེ་དསུ་མ་འངོས་པའི་སྐད་ཆ་
ཙམ་མིན་པར་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་སེམས་སིྐད་
པ་དང་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་པ་ཡོད་དགོས་པ་
ཞིག་རེད་འདགུ	 ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོད་ན་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱའ་ིནསུ་པ་བཟང་བ་ཡོད།	
སེམས་འཁུག་པ་ཡིན་ན་སེམས་ཀི་རྣམ་
དཔདོ་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱར་ཏན་
ཏན་དཀའ་ངལ་ཡོད།	 མི་སེམས་ཧ་ཅང་
འཁུག་པ་ཞིག་ལ་གཞན་ཕན་གི་བླ་ོབསམ་
བླ་ོགཏངོ་ཟརེ་བ་དང་།	 བདག་མེད་པའ་ིལ་ྟ
བའ་ིཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་།	 ཞསེ་བརདོ་ཚེ་
སྣ་ཁུག་དང་མདངོ་གཅུས་ནས་སྡདོ་ཀི་རེད།	
སྔནོ ་ལ་སེམས་ཞི ་བདེ་བག་ཕེབས་མེད་
ན།	 ད་ེའདའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ཞིག་ཡོང་
གི་མི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་སྔནོ་ལ་སེམས་ཞི་
བད་ེདགསོ།	 སེམས་ཞི་བད་ེབཟ་ོརུྒྱའ་ིརིམ་
པའ་ིནང་།	 ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་
རབ་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་།	 ད་ེནས་
ཚན་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་བཤད་བཞིན་པ་ད་ེ
ཚོའི་གས་འབལེ་ཡོང་ན་ཆོས་ཕགོས་ཐགོ་
ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དསུ་ལྐགོ་གུར་ལྟ་
བུ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཆོས་ཕགོས་
ཀི་གནས་ཚུལ་རིགས་གཅིག་ནི་ཤིན་ཏུ ་
ལྐགོ་གུར་བྱས་ནས་ལུང་ལ་བརནེ་དགོས་
པའ་ིབཟ་ོའད་བ་ོདང་།	 ཉམས་མྱངོ་ཡོད་
མཁན་གང་ཟག་ཅིག་གི་ངག་ལ་བརནེ་ནས་
ཤེས་རུྒྱ་མ་གཏགོས་མེད་པ་ད་ེའད་ཡོང་གི་

འདགུ	 ང་ཚོས་ཚན་རིག་ཟརེ་སབྐས་མཐངོ་
ཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་རེད།	 མཐངོ་བ་མངནོ་གུར་
ཐགོ་ནས་ཤོད་ཀི་འདགུ	 མཐངོ་བ་མངནོ་
གུར་ཐགོ་ནས་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེཡོད་ན་ཕན་
ཐོགས་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚན་རིག་པའི་
ཐགོ་ནས་བཤད་རུྒྱ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ	 དངེ་སབྐས་ང་ཚོའ་ིའཛམ་གླངི་
འདརི་ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད།	
ཕལ་ཆེར་དསུ་རབས་	 ༢༠	 སདྨ་ཙམ་གི་
བར་ད་ུཚན་རིག་པ་ཚོས་ཕི་དངསོ་པརོ་ཞིབ་
འཇུག་བྱདེ་རུྒྱ་ཁ་ོན་རེད་འདགུ	དསུ་རབས་	
༢༠	 སདྨ་ནས་ཀདླ་པའ་ིཚན་རིག་པ་ད་ེཚོའ་ི
གས་ཀིས་གཞི་ནས་སེམས་ཀི་རྣམ་གཞག་
ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་སླབེས་ནས་དསུ་རབས་	
༢༡	 འག་ོསདོ་ལ་སེམས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་
ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཚན་རིག་པ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ
འག་ོབཞིན་འདགུ
དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་ཚན་རིག་པའ་ིནང་
ནས་ད་ོསྣང་བྱདེ་རུྒྱ་ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆེ་རུ་
འག་ོགི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	ཚན་རིག་པས་
ད་ོསྣང་བྱདེ་པའི་ཐགོ་ནས་ཆོས་ཡོད་མཁན་
དང་མེད་མཁན།	 སྐ་ེབ་ས་ྔཕིར་བསམ་
བླ་ོགང་ཡང་མེད་མཁན་ལའང་གང་ལྟར་
སེམས་ལ་ཞི་བད་ེཡོད་ན།	 ཉནི་རེ་བཞིན་
སེམས་སིྐད་པ་དང་ལུས་བད་ེབ།	 ཁིམ་ཚང་
ཡིན་ནའང་འཆམ་མཐུན་ཡོད་པར་བརནེ་
སིྐད་པ་ཡོང་རུྒྱ།	 ད་ེནས་ཕར་རྒྱ་སྐདེ་ནས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སབྐས་སིྤ་ཚོགས་ཡིན་ནའང་
བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཞིག་ཡིན་པ་བརདོ་
ཐུབ།	 	 དརེ་བརནེ་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་གོ་ལ་སིྤ་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའི་
བཟང་སྤདོ་ཀི་རིན་ཐང་	Universal Value 

ཐགོ་འག་ོརུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ད་ེ
ནས་ཚེ་འདིའི་མངནོ་མཐ་ོདནོ་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་བྱསོ།	 སྐ་ེབ་ཕི་མ་ཡིན་ནའང་མངནོ་
མཐོ་ཐོབ ་ ཐུབ་པ་ཞིག་རྒྱ་གར་གི ་ ཆོས་
བརུྒྱད་ནང་རུྒྱ་དང་འབས་བུ་ཞེས་བཤད་ཀི་
འདགུ	 དཔརེ་ན་རུྒྱ་བཟང་པ་ོབསུྒབས་ན་
འབས་བུ་བཟང་པ་ོཡོང་རུྒྱ་དང་།	 རུྒྱ་བཟང་
པ་ོབསུྒབས་མེད་ན།	 	 སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་
ཙམ་གིས་འབས་བུ་བཟང་པ་ོཡོང་གི་མ་
རེད།	 ཅསེ་ལས་དང་འབས་བུ་ཞསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།


