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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་དང་འབལེ་ལམ་བདེ་ཕགོས་ཀི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་དུག་པའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་ག་ོསིྒག་འགོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༢	 ནས་	
༢༥	 བར་ཉནི་གྲངས་བཞིའ་ིརིང་བཞུགས་
སྒར་རྡ་སའི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཆགས་པའི་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཁབ་ཁོངས་འཛིན་སྐོང་སྦོང་བརྡར་དང་།	
བད་ེདནོ་ཚོགས་པའི་ཐུ་མི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
རྒྱ་རིགས་ལས་དནོ་དང་འབལེ་ལམ་བེད་

ཕགོས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དུག་པའི་ཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་ད ་ོ ཆུ ་ ཚོད ་	
༡༡།༢༠	 ཐགོ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 	 རྒྱ་རིགས་

འབལེ་མཐུད་པ་གཅིག་
པུ ་ཙམ་མིན་པར་རང་
རིགས་གཞོན་སྐསེ་དང་།	
རབ་བུང་ན་རྒྱ་སདྐ་དང་།	
རྒྱ་ནག་ཐད་གོ ་ར ོགས་
ཡོད་མཁན་རྣམས་དང་
ལྷན ་དུ་འཛམ་གླིང ་ གི ་
ས་ཕགོས་འད་མིན་ནང་
རནེ ་གཞི་བས་པའི ་རྒྱ་

རིགས་མང་པ་ོཞིག་འབལེ་བ་བེད་དགོས་
ཀི་ཡོད་སྟབས་འདིར་ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་
བདེ་པ་ཞིག་རེད།	 	 ས་ྔལོར་མཚོན་ན་རྒྱ་
སྐད་ཤེས་མཁན་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀི་

ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 གཞི་རྩའ་ིད་ེ
རིང་འདིར་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་པས་རྒྱལ་
ཁབ་	 ༡༢	 ནས་ཚོགས་བཅར་བ་སླབེས་
འདགུ		འནོ་ཀང་ཚོགས་བཅར་བའ་ིགྲངས་
ཀ་ད་དངུ་ལོང་མི་འདགུ	 	 ཚོགས་འད་ུའད་ི
ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་
ངོས་འཛིན་བས་ནས་གོ་སིྒག་བེད་ཀི་ཡོད།		
གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་
ཡོད།	 རྒྱ་རིགས་ཐརེ་འབུམ་གཅིག་དང་།	
ས་ཡ་ཉསི་བརྒྱ་ཡོད།	 བརྒྱ་ཆར་བརིྩས་པ་
ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ཕདེ་ཀ་ལས་མེད།	 མདརོ་ན་
བདོ་མི་རེ་རེར་རྒྱ་མི་	༩༩	ལགྷ་ཡོད།		བསེ་
ལ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་རྣམས་ནས་ཕི་སྡདོ་
རྒྱ་རིགས་ས་ཡ་མེང་པ་ོད་ེདག་བསབྙ་ཐབས་
བདེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་སྟངེ་རྒྱ་ནག་གི་སྟབོས་
ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་
ནག་སྐརོ་ལའང་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་མང་ད་ུ

འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེལམ་ངསོ་རང་ཅགེ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་	 Czech Republic	 ཏུ་
འགྲ་ོསྐབས་ཡུལ་དརེ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	
༥༡	ལས་གུྲབ་པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་
ནས་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ནང་གི་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་
པ་རེད།		གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདི་
བུས་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ད་ེཉིད་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	 དང་༢༠༡༠	 ལ྄ོ་ནས་སདི་བུས་འད་ི
སླབེས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 སདི་བུས་དརེ་ཤར་
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཧང་ག་ེརི་ཕུད་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་	༢༧	གིས་སྐནོ་བརདོ་བདེ་ཡོད་པ་དང་།	
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་གནད་དནོ་ད་ེརིགས་རྒྱལ་
སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སྟངེ་གང་མང་སྤལེ་དགསོ་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡོདསྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་སྟ་ེཚོགས་བཅར་བས་ད་ིབར་རྣམས་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་གི་ཞི་བད་ེ
གངོ་འཕལེ་གཏངོ་མཁན་གཞནོ་སྐསེ་འག་ོཁདི་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ཝ་ཤིང་ཊོན་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཞི་བདའེི་བསྟ་ིགནས་
ཁང་	 USIP	 གིས་ག་ོསིྒག་འགོ་འཁུག་རྩདོ་
འགོ་ཚུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་བཞིའི་ནང་ཞི་
བད་ེགངོ་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་ལས་དནོ་ཐགོ་སྣ་ེ
འཁདི་མཁན་གཞནོ་སྐསེ་ཕ་ོམོ་གྲངས་	 ༢༨	
ལ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ	ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་
བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུཞི་བད་ེ
བསུྐན་ཐབས་ཀི་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་གསུམ་
པའི་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཐོག་མར་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད།	 ད་ེརསེ་
ཚོགས་བཅར་བ་ཚོས་རེ་རེ་བཞིན་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ངོ་སྤོད་
ཞུས་བསྟནུ་ཐགོ་མར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཐགོ་མར་ངསོ་ཀིས་
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ད་བར་ཞི་བདའེི་
ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་གོ་སིྒག་གནང་
བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གང་ཡིན་

བརདོ་ན་དསུ་ཚོད་ན་ིརག་ཏུ་འགུར་བའ་ིརང་
བཞིན་རེད།	 དསུ་ཚོད་རག་པ་བས་ནས་སྡདོ་
རུྒྱ་མེད།	 དསུ་འདས་པ་ད་ེཡོལ་ཟནི་སྟབས་
དེར ་འ གུར ་བ ་
གཏོང ་ རུྒྱ ་གང ་
ཡང་མེད།	 དརེ་
བརནེ་རེ་བ་རྒྱག་
ས་གཅིག་ཁོ་ན་
ཡོ ད ་ པ ་ ནི ་ མ ་
འངོས་པའི་དསུ་
ད་ེཡིན།	 དརེ་
བ ར ེན ་ ད ་ ལྟ འི ་
གཞོན་སྐསེ་ཚོར་མ་འངོས་པར་འཛམ་གླིང་
གི་གནས་སྟངས་ཇི་འད་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱའི་ཐད་
ག་ོསབྐས་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 ང་ཚོས་
དསུ་རབས་	 ༢༠	 ལ་ཕིར་བལསྟ་བསླགོས་
པ་ཡིན་ན་འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་དང་གཉསི་
དང་།	 ཝི་ཏ་ིནམ་དམག་འཁུག	 ཨུ་ར་ུསུ་
དང་རྒྱ་ནག་དབར་དམག་འཁུག་བུང་བ་
སོགས་ལ་བརནེ།	 ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་ཁག་གཅིག་
གིས་བརདོ་པ་ལྟར་ན་དམག་འཁུག་ད་ེདག་
ཁདོ་མི་གྲངས་ས་ཡ་ཉསི་བརྒྱའི་ཚེ་སགོ་ཤོར་
བ་དང་།		དམག་འཁུག་སབྐས་གཏརོ་བཤིག་

ཚབས་ཆེ་ཡོང་བཞིན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་རེད།	
ངསོ་ཀིས་ད་ེས་ྔཧི་རོ་ཤི་མ་དང་ན་ག་ས་ཀིའི་
འགྲམེས་སྟནོ་མཐངོ་བུང་།	ད་ལ་ྟདསུ་རབས་

ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་སབྐས་འདརི་ཡང་དཀའ་ངལ་
རྣམས་དག་པའོི་སྟབོས་ཤུགས་ཐགོ་ནས་སེལ་
ཐུབ་རུྒྱ་རེད་བསམ་པའ་ིཡིད་ཆེས་བདེ་བཞིན་
འདགུ	 བསམ་ཚུལ་ད་ེམཐའ་གཅིག་ཏུ་ནརོ་
འཁུལ་རེད།	 ད་ལ་ྟདསུ་རབས་	 ༢༡	 འག་ོ
སྟདོ་རེད།	 འཛམ་གླངི་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་
སྟངས་ད་ེས་ྔལས་རྦད་ད་ེའགུར་ཟིན་པ་རེད།	
རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་གི་གནས་སྟངས་དང་
གོ་ལའི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ན་
རྒྱལ་མཚམས་མེད།	 དརེ་བརནེ་འཛམ་གླངི་
མི་འབརོ་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཡོད་པ་རྣམས་

ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གཅིག་མཚུངས་སུ་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་འཕུྲལ་
ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པར་བརནེ་ད་ཆ་འཛམ་
གླིང་ས་གནས་གང་ད་ུགནས་ཚུལ་གང་བུང་
བ་རྣམས་ལམ་སེང་ཕགོས་བཞི་ཀུན་ལ་ཁབ་
ཐུབ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་གཞི་རྩའ་ིའགྲ་ོ
བ་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་གཅིག་གུར་གི་
འདུ་ཤེས་སྐེ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཡོད།	 སིྤར་ང་ཚོའ་ིརུྒྱད་ལ་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་
ཡོངས་རོགས་གཅིག་གུར་ཡིན་བསམ་པའི་
འད་ུཤེས་སྐེ་རུྒྱའི་མ་རྩ་ཞིག་རང་ཆས་སུ་
ཡོད།	 	 འབུང་འགུར་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེ
བརན་ལྷངི་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ཚེ་ཐགོ་མར་
རྙགོ་གྲ་བཟ་ོམཁན་སུ་ཡིན་རྩད་གཅོད་བདེ་
དགསོ།	 རྙགོ་གྲ་ད་ེདག་སུས་བཟསོ་པ་རེད།	
དམག་འཁུག་ད་ེདག་དདུ་འགྲསོ་བཟསོ་པ་མ་
རེད།	 མིས་བཟསོ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཚན་
རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་རང་
བཞིན་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བརག་
དཔྱད་ཀི་ལམ་ནས་ར་འཕྲདོ་བུང་ཡོད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསྟནུ་ད་ིབ་
རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།	།

སིྤ་འཐུས་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུྲབ་བུང་བ།	

༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུག་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའ་ི
ས་བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོ
ཀཿབག་དངསོ་གུྲབ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	
ནས་	༡༩	བར་ཉནི་གྲངས་	༡༢	རིང་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ནབུ་བྷངེ་གྷལ་མངའ་སྡའེི་ས་གནས་
བསུ་ན་མདའ་དང་།	 མི་རིག	 མཁའ་ཤང་།	
སུ་ཁི་ཡ།	 མ་ན་ིབ་ྷཇན།	 གུམ།	 བ་ླམ་ཧ་བཀྲ།	
ཨོཌ་བ་ྷརེ།	རྡརོ་གླངི་བཅས་ཀི་བདོ་མིའ་ིགནས་
སྡདོ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་
པར་གུྲབ་སྟ་ེཕི་ཚེས་	༢༠	ཉནི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
གཉསི་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་སུ་ཕབེས་འབརོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
དནོ་ཚན་བཞི་བཅུ་པའི་ནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་	
༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བདནུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༩	རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་
ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༩	རེས་གཟའ་པ་སངས་བར་
ལས་དསུ་ཉནི་གྲངས་བཅུའི་རིང་བཞུགས་སརྒ་
སིྤ་ལྷན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚུགས་
གཏན་འཁལེ་སོང་ན།	 ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་
ཐགོ་ཏུ་ཚོགས་བཅར་ཐགོ	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༨	ཉནི་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་འབརོ་ཐ་ོའགོད་
འབུལ་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀི་ཚོགས་བརྡ་
གསལ་བསྒགས་སུ།	 	 ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༤	ལ།།

ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་
དནོ་ཚན་པའི་ལས་བེད་ཁག་གཅིག་རྡ་སར་

འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕི་
འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་
དང་ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛོན་གཞོན་པ་
བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༢	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	༣༠	ཙམ་ལ་ཐགོ་
མར་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོ
བང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ	 ད་ེརསེ་
ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥	 ཐགོ་བཀའ་ཤག་གི་ཡང་
སྟངེ་ད་ུཐགོ་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བསྟནུ།	 	 སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་དབུས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་།	ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
པདྨ་དབང་ཅན་མཆོག	 	 འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་
གནང་བ་མ་ཟད།	 དགངོ་ཚིགས་གསོལ་སྟནོ་
ལནྷ་བཞསེ་གནང་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་བཀའ་
དུང་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀང་ལནྷ་བཅར་
ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་ཁངོ་རྣམས་ན་ིMichael	
Schiffer	ལགས།	Damian	Murphy	ལགས།	
Sajit	Gandhi	ལགས་བཅས་ཡིན་པ་དང་།		ད་ེ
བཞིན་ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛོན་གཞོན་པ་
བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀང་ཕབེས་ཡོད་འདགུ			
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་ད་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཡོངས་ཁབ་དསུ་མཚམས་བསྐར་ཞིབ་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།	
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ནང་སིྤ་ཡོངས་ཀི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཞིབ་འཇུག་
གནང་བའི་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་	
Universal Periodic Review	འད་ུཐངེས་
གསུམ་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 འག་ོསྟདོ་ད་ུ
སུད་སིའི་གྲངོ་ཁེར་ཇི་ནི་ཝ་ནང་འཚོགས་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་དང་།	 དསུ་བཀག་
བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འད་ུསླབེ་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་
འདརི།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༦	
ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཡུ་རོབ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་གོང་གི་གནད་
དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་
ཡོད།			
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཡོ་རོབ་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོམ་སི་
མན་ Mr. Thomas Mann	 ལགས་ཀིས་
སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་སྦར་སེལ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
ཚོགས་འདུའི ་སྐརོ ་འགྲེལ་བརོད་གཟབ་
རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཡུ་རོབ་ནང་
གི་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཡུ་རོབ་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་བཅས་ལ་བ ོད་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ཞུ་སྐུལ་གནང་
བའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
ཡུ་རོབ་གྲགོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་	 ༢༠	
ཙམ་གིས་མཚན་རགས་བཀོད་ད་ེརྒྱ་ནག་
གི་ཡོངས་ཁབ་དསུ་མཚམས་བསྐར་ཞིབ་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀི་
གྲསོ་འཆར་རྣམས་ལག་བསྟར་ཡོང་བར་
རེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 སྐ་ུ
ཞབས་ཐོ་མ་སི་མན་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ེ
ཆར་འཇར་མི་ནི་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

སྐབས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་སྐརོ་དང་།	
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	
ཚེས་	༡༤	ནས་	༡༨	བར་ན་ེདར་ལེན་ཌིའ་ི	
Netherlands	 ནང་ཆིབས་སུྒར་ཐངེས་
བདནུ་པ་བསྐངས་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་གནད་དནོ་གཞན་གྲསོ་
བསྡརུ་གནང་ཡོད་པ་ན།ི	 འབུང་འགུར་ཕི་

ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	རེས་གཟའ་
ཉི་མ་ཉིན་ཡུ་རོབ་བདོ་ཀི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་
ཡོད།	 ཅསེ་པའ་ིགསུམ་བཅུ་དསུ་དན་སུང་

བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 གསུམ་བཅུ་
དསུ་དན་གི་མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་སིྤ་
འཐུས་གཉིས་དང་ཡུ་རོབ་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ི
སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།	
རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་

ལས་བདེ་ཝིན་སེན་ཊི་མེ་ཊེན་ Mr. Vin-

cent Metten	 ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷས་ཁནོ་ཡོངས་ལ་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ལརྷ་པར་རུ་རྩ་བཙོན་ཁང་དང་།	
གྲྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་།	 ཆུ་ཤུར་བཙོན་ཁང་
སོགས་ཀི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	ད་ེབཞིན་བཙོན་ཁང་ད་ེདག་གི་
ཉ་ེའཁརོ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་
ཚོར་དམིགས་ཏ་ེསྤ་ོསིྐད་ཁང་དང་སརྐ་མ་ལ་ྔ
ཅན་གི་མགྲནོ་ཁང་སོགས་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་
སྐརོ་གསུངས།	 སིྤར་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་
ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐོང་གནང་
ཐགོ་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
སོ་གརོ་ལགས་དང་།	 སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་བདེ།	 ཡུ་རོབ་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ལས་རོགས་སོགས་ཚོགས་འདརུ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ར་ཇི་སི་ཐན་མངའ་སྡའེ་ིནང་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་ལེགས་གུྲབ་བུང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་
ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
ཡེ་ཤེས་སྒལོ་མ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེ

ལགས།	སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་ཡང་འཕལེ་
ལགས་བཅས་ལས་གུྲབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༨	 ནས་འག་ོ
བཙུགས་ཏ་ེརྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེམཧཱ་ར་ཤི་ཀྲ།	
(Maharashtra)	དང་།	གྷ་ོཝ།	(Goa)		གུ་
ཇུ་རཏ། (Gujurat)	 བཅས་ཀི་ནང་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་སོགས་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་
ཞུ་སྐལུ་ཁག་ལེགས་པར་གུྲབ་རསེ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ནས་ར་
ཇི་སི་ཐན་	 (Rajasthan)	 མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་
ས་ཇ་ེསྤུར་	(Jaipur) ནང་ཆེས་མཐའོ་ིདཔནོ་
རིགས་སོགས་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་
ཞུ་སྐལུ་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ར་ཇི་
སི་ཐན་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་ཇེ་སྤུར་གནམ་
ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས།	 འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་
ཞབས་སཱོ་རབ་སཱ་རཱ་ས་ཝཏ་	 (Saurabh 

Saraswat, President of Bharat-Tibbat 

Sahyog Manch)	 ལགས་དང་།	 ཚོགས་

མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཕ ེབས་བསུའི ་སྣ ་ེལེན་
ཞུས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་རྣམ་པས་
མངའ་སྡའེི་དཔནོ་རིགས་ཁག་མཇལ་རུྒྱར་
འབལེ་མཐུད་ཀི་མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་

གནང་ཡོད་འདགུ
ཉ་ེཆར་ར་ཇི་སི་ཐན་མངའ་སྡའེི་འསོ་བསྡུའི་
དསུ་ཚོད་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་རྐེན་
གིས་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་
པའི་མངའ་སྡའེི་དཔནོ་རིགས་མང་དག་ཅིག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྒྱ་ཕིར་འཐནེ་བདེ་
དགསོ་བུང་ཡང་།	 སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་རའ་ོརཱ་
ཇིན་དརྷ་སིང་	 (Honorable Shri. Rao 

Rajendra Singh, Deputy Speaker of 

Rajasthan Vidhan Sabha)	 མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་གྲསོ་བསྡརུ་
དང་ཕན་ཚུན་དགངོས་ཚུལ་བར་ེལེན་གནང་
ཡོད་འདགུ
ད་ེནས་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་
མངའ་སྡའེི་བྷ་ིཇ་ེཔིའི་སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་
ལས་ཁུངས་སུ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་།	
གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མ་
དནྷ་ལལ་སཡེ་ན་ི	(Shr.Madan Lal Saini, 

President of BJP Pradesh Committee 

and member of Rajya Sabha) མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་དང་།	 ད་ེབཞིན་མངའ་
སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཨ་རནུ་	 ཅཱ་ཏུར་ཝི་
ཌི་	 (Shri Arun Chaturvedi, Minister 

for Social Justice and Minority Af-

fairs)	 མཆོག	 ཇ་ེསྤུར་གྲངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་
ཀི་སིྤ་ཁབ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཤོག་	ལ་ཧ་ོཌི་	(Dr. 

Ashok Lahoty, Mayor of Jaipur) མཆོག	
ཇ་ེསྤུར་ས་གནས་ཀི་དབུས་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་རཱམ་ཅཱ་རན་བྷ་ོ
རཱ་	 (Shri Ram Charan Bohra, Mem-

ber of Parliament, Lok Sabha from 

Jaipur)	 མཆོག	 ཀ་ོཏ་ས་གནས་ཀི་དབུས་
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཨོམ་བྷརི་ལ་	 (Shri Om Birla, Member 

of Parliament, Lok Sabha from Kota) 

མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེརསེ་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ར་ཇི་སི་ཐན་ཀོང་རེ་སི་སིད་དནོ་ཚོགས་
པའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་སྟ་ེ
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་ཞབས་མམ་
ཏཛ་	 མ་སི་ (Mr. Mumtaz Masih, Vice 

President)	 ལགས་དང་།	 ཨ་ཇི་མིར་ས་
གནས་ཀི་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ར་གྷུ ་ཤརྨ་	 (Dr Raghu Sharma, 

Member of Parliament, Lok Sabha 

from Ajmer) མཆོག	 ད་ེབཞིན་ཀངོ་རེ་སི་
སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་ས་གནས་ཀི་ལས་བདེ་
མང་དག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་ཡོད་འདགུ
སིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་གི་མི་སྣ་ཁག་དང་།	
གཞན་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ར་
ཇི་སི་ཐན་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེ

བའི་རིག་བདག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཨཱར་
ཀ་ེཀ་ོཐཱ་རི་	 (Prof R.K Kothari, Vice 

Chancellor,University of Rajasthan) 

ལགས་དང་།	 ར་ཇི་སི་ཐན་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་ལྟ་ེགནས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སླབོ་དཔནོ་ཝི་ཇེ་ཝི་
སིང་	(Prof Vijay V. Singh, Dean, Cen-

ter for Social Sciences, University of 

Rajasthan) ལགས་བཅས་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༣	ཉནི་མི་མང་གཏམ་
གཤད་ཀི་ཚོགས་འད་ུགཉསི་ཚོགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་འད་ུདང་པ་ོད་ེབཞིན་
ར་ཇི་སི་ཐན་སཱ་མཇ་ཝ་དྷི་ཇན་པརི་ཤཏ་	
(Samajwadi Jan Parishad Rajasthan) 

ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་

དང་།	 མི་མང་གཏམ་བཤད་ཀི་བརདོ་གཞི་
ན་ིབདོ་དང་རྒྱ་གར།	 ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་
ལནྡ་པའ་ིའབལེ་བ།	 (Tibet and India: A 

Relationship of Mutual Trust)	 ཡིན་
པ་དང་།	 དའེ་ིསབྐས་མི་གྲངས་	 ༥༠	 ལགྷ་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 མི་མང་གཏམ་
བཤད་ཀི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་ད་ེའཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་ཞུས་
པ་དང་།	 དའེ་ིསབྐས་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་

དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་བརྒྱ་ཙམ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ
གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་གཉིས་ཀི་ཐོག་སིྤ་
འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བ ོ་བླ ་ོ
བཟང་ཕན་བད་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ན་ིགཏམ་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཡེ་
ཤེས་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་སིྤ་འཐུས་དགེ་
བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེ
ལགས་ཀི་གཏམ་བཤད་སྐད་བསུྒར་གནང་
ཡོད་འདགུ
གོང་གསལ་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཀར་ས་
གནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་པ་བརྩནོ་འགུྲས་
སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ལས་བདེ་རྣམ་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་མིའ་ིསུད་

ཚོང་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་རྣམས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	༥༨	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༥	 རབ་བུང་	
༡༧	 ས་ཕ་ོཁི་ལོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༢༣	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་
བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༨	
ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་
མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སུྒབ་བརུྒྱད་
བསྟན་པའ་ིསགོ་ཤིང་བམས་མགནོ་ཀྭན་ཏངི་
ཏཱའ་ིསི་ཏུ་པ་མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགྲནོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག		གཞན་
ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་
ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།			བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 སིྦན་
བདག་དང་སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པ།	བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྲྭ་གཞན་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམ་པ།	 མི་མང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་
ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ ་བཞེངས་ཐོག་
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་དནོ་ད་ུརང་

སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་
པ་རྣམས་ལ་རེས་དན་ཆེད་ངག་བཅད་
གུས་འདདུ་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ཞུས་གུྲབ་
མཚམས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་རྔ་
རོལ་དང་བཅས་པ་ཕུལ།
ད་ེརེས་བདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་གཙོ་འཛིན་ཐུབ་
བསྟན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་
བཤད་དང་འབལེ་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་
སྒགོས་སྦང་ཞུས་གུྲབ་བསྟནུ།	 	 དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགྲནོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།		དཔལ་ལནྡ་སུྒབ་བརུྒྱད་
བསྟན་པའི་སགོ་ཤིང་༸བམས་མགོན་ཀྭན་
ཏངི་ཏཱའ་ིསི་ཏུ་པ་མཆོག	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་གཞན་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་
རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 ཕག་སྦལེ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 རྒྱ་
གར་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་	 liason	

Officer	 གཙོས་པས་རྒྱ་གར་གི་སྐ་ུམགྲནོ་
རྣམ་པ།	 ད་ེརིང་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༨	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཆེན་གི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཕབེས་པའི་མི་
མང་དང་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་ཐགོ་
མར་ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་

ཁངོས་རསུ་པའ་ིསྟངེ་ནས་འཚམས་འད་ིབཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཐོག་མར་༸སྐུའི ་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒོལ་
མ་ལགས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་
ཐགོ་ནས་བུ་བཅོལ་ཁང་ནས་འགོ་བཛུགས་
ཀིས་ལོ་	 ༥༨	 རིང་ལ་བདོ་ཁིམ་ཐགོ་ནས་
གུྲབ་འབས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་མང་པ་ོཞིག་
ཡོད།		དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ནས་
བརདོ་ན།		ད་ལན་གི་ལས་བསྡམོས་གཞིར་

བཟུང་འཛིན་རིམ་
བ ཅུ ་ ག ཉི ས ་ ཀི ་
གུྲབ་འབས་དང་།	
མ ཐོ ་ སླ ོ བ ་ ཐོ ན ་
མཁན།	 ད་ེབཞིན་
གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
ཡ ར ་ རྒྱ ས ་ འ གྲོ ་
བ ཞིན ་ ཡོད ་པའི ་
རྣ མ ་ པ ་ ག ས ལ ་
པ་ོརེད།	 	 ཕི་ལོ་	

༢༠༡༡	 ལོར་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 ནས་
བཟུང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་
ནང་དའུང་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཟུར་
པ་ལས་བེད་གནང་མཁན་ལོ་ལྟར་མང་ད་ུ
འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 འད་ིན་ི
གནས་ཚུལ་བཟང་པ་ོཞིག་རེད།	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
ད་ེཡང་གངོ་ད་ུབདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་གཙོ་འཛིན་
ཐུབ་བསྟན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་གསུང་པ་ལརྟ་
བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེི་སླབོ་ཕུྲག་ཟུར་པའི་ཁདོ་
པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་བཀའ་བླནོ་གནང་
མཁན་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་བསདྡ་ཡོད།	ད་ེ
ཡང་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་བླནོ་ནང་ཕབེས་
པའི་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་སྡུར་
གནང་རུྒྱ་དང་།	ཕག་ལས།	དམིགས་བསལ་
ཤེས་རིག་ཐགོ་ནས་འགན་བཞསེ་སྟངས།	ད་ེ
བཞིན་ལས་དནོ་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ཡར་རྒྱས་
འགྲ་ོབཞིན་འདགུ	 ཁངོ་ལ་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་
སྡའེ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཚང་མས་མིག་དཔརེ་གཟགིས་

རེས་མ་འངོས་པར་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་
བླནོ་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཐནོ་
ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཕགོས་མཚུངས་ད་ེརིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་
ཀང་ཆགས་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ཀིས་ལས་འགུལ་དེ་གལ་ཆེན་པ ོར་བརིྩ་
དགོས་དནོ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར།		
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལས་ལྷག་པའི་
བདོ་དང་བདོ་མིར་བཀའ་དནི་ཆེ་བའི་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་སུ་ཡང་མེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	
༣	ཚེས་	༣༡	ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ད་ུབཙན་བོལ་ལ་༸ཞབས་སོར་ཐོག་མར་
འཁདོ་ཡོད།		ད་ེརསེ་མ་སུ་རི་དང་།		ད་ེ
ནས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་རསེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་གསར་འཛུགས་མཛད།
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་ད་བར་རྒྱབ་
སྐོར་དང་མཐུན་འགུར་ཧ་ལས་པ་གནང་
བ་ད་ེདག་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	
དརེ་བརནེ་བཞུགས་སྒར་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་
མང་དང་དང་།	རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་
ཀ་མངའ་སྡའེ་ིནང་།	 ད་ེབཞིན་ཉ་ེལམ་སིམ་
ལ་བཅས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་མང་
བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ཕོགས་མཚུངས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གི་

ནང་དུའང་ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་མཛད་སྒ ་ོ
ཚོགས་ཡོད།	 	 ལས་འགུལ་ད་ེལརྟ་སྤལེ་
བར་བརནེ་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་
ལ་བདོ་དནོ་ཐགོ་རང་བཞིན་གིས་གོ་རགོས་
དང་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡིན་
པ་གསལ་པ་ོརེད།	 	 ཅསེ་སོགས་གསུང་བ་

མ་ཟད།	 	 བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཆར་སྣང་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་གནང་
སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་རེ་བ་བཟང་
ས་ནས་བརྒྱག་དགསོ་པ་དང་།	 གྲ་སིྒག་སྡགུ་
ས་ནས་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་ལུང་འདནེ་ཞུས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀིས་ལོ་ལའྔ་ིནང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གང་ཡོང་བ་
རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཅི་སྟ་ེའབུང་འགུར་ལོ་ལ་ྔ
བཅུའ་ིརིང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མུ་མཐུད་ལགྷ་
ཀང་དརེ་གཞིགས་པའི་ད་ལ་ྟནས་གང་བདེ་
དགསོ་པ་དང་།	 གང་བདེ་ཐུབ་པའ་ིའཆར་
གཞི་ཞིག་དགོས་པ་མཐངོ་ནས་བཀའ་ཤག་
གི་ལམ་སྟནོ་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	
ནང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཆབ་སིད་ལྷན་ཚོགས་
དང་།	 འད་ིལོའ་ིཟླ་	 ༨	 ནང་གཞནོ་སྐསེ་
ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིལནྷ་ཚོགས།	 ད་ེབཞིན་ཕི་
ཟླ་	 ༩	 ནང་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ས་བརན་
ཡོང་ཐབས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་རྒྱལ་སིྤའི་
ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་པའི ་སྐབས་དགོངས་
ཚུལ་གང་བུང་བ་རྣམས་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
མཚམས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་།
ད་ེརསེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལནྡ་སུྒབ་བརུྒྱད་བསྟན་པའི་སགོ་ཤིང་བམས་
མགོན་ཀྭན་ཏིང་ཀྭའི་སི་ཏུ་པ་མཆོག་གིས་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེབཞིན་ཇི་
ལྟར་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་
སྐད་ཡིག་ད་ེཧ་ལས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོདང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།			
གཞན་གི་སདྐ་ཡིག་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རྒྱན་ཡིན།	
འནོ་ཀང་སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་མ་
ཤེས་པ་ཡིན་ན་མ་འགྲགི་པ་རེད།	 	 	 སིྤ་
ཚོགས་གང་དའུང་བདོ་སྐད་མི་ཤེས་ཀང་
ལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 	 	 འནོ་ཀང་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་མི་ཤེས་པར་བརནེ་ཆ་རྐནེ་

ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་མ་ཐུབ་པ་རེད།	 	 བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུ༸སྐུ་ངལ་ཇི་ལརྟ་བསྐནོ་
གནང་མཛད་པ་ད་ེདག་རག་ཏུ་ཡིད་ལ་དན་
གསོ་ཞུ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	

སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་རྣམས་
ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ།		
འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི ་སྒང་སྐབས་བཅོལ་
བའམ་བཙན་བལོ་བ་མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རེའི ་བིན་རླབས་ལ་
བརནེ་ནས་ང་ཚོ་བདོ་རིགས་རྣམས་གཞན་
དང་མི་འད་བ་འབུར་ད་ུཐནོ་ཡོད།	 སབྐས་
རེ་ལས་དནོ་གཞན་ལ་མགོ་བ་ོའཁོར་ནས་
རང་ཉིད་ཀི་ངོ་བ ོ་ད ེ་བརླག་རུྒྱའི ་ཉནེ་ཁ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཐུ་མི་སམ་བྷ་ོཊས་མཛད་
པའི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ད་ེང་ཚོས་ངསེ་པར་ད་ུ
བདག་གཅསེ་བདེ་དགསོ།	 སདྐ་ཡིག་ཡོད་
པའི་ལུང་པ་ཡིན་ན་ལུང་པ་དའེི་ལོ་རུྒྱས་
གང་ཡོད་པ་རྣམས་སདྐ་ཡིག་དའེི་ཐགོ་ནས་
ཁུངས་ལྡན་དང་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོང་ཐུབ།	
དཔརེ་ན།	 སུྒང་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
སྙན་པ་ོཡོད་ནའང་ཁུངས་ལུང་དང་གོ་བ་
གཏིང་ཟབ་པ་ོཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་རུྒྱ་
མེད།		བདོ་ལ་ཡི་ག་ེབུང་བ་ནས་བཟུང་བདོ་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་རྒྱལ་རབས་ལ་སོགས་གཏངི་
ཟབ་པ་ོདང་ཁུངས་ལྡན་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	
སྔར་གི་ཐ་སྙད་རྙིང་པ་རྣམས་ལ་འགུར་
བཅསོ་མ་བདེ་པར་ད་ེམུར་གཞག་དགོས་པ་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོམཐངོ་བཞིན་
འདགུ	 	 དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་བའ་ིརྣམ་གྲངས་
སོགས་བདོ་སྐད་ནང་བསུྒར་ཆེད་ཐ་སྙད་
གསར་བཟ་ོབདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་འགྲིག་པ་
རེད་བསམ་བཞིན་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ།	 	 ཞབས་ལོ་ཉ་ི
ཤུ་འཁརོ་བའི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་གཟངེས་
བསྟདོ་དང་ཤེས་ཡོན་གི་བ་དགའ།
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ིརྡ་སྟངེ་
བདོ་ཁིམ་གི་བུ་དང་བུ་མོའི་སླབོ་མ་རྩེ་ཕུད་
བུའི་སིྤ་ཁབ་རན་བདག་དང་བུ་མོའི་སིྤ་ཁབ་
རན་བདག་གཉསི་ལ་ལེགས་སྐསེ་གཟངེས་
བསྟདོ་གནང་ཡོད།	 མཐར་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀིས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་དང་དབིབས་ཅན་
འད་མིན་གི་ལུས་རྩལ་སོགས་རྩེད་རསེ་རྡ་
སྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་ངེས་སྟནོ་པ་ཚུལ་ཁིམས་
རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་
ནས་གྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་ད་རྒྱའ་ི
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དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ི
ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།	

༄༅།	།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༢༢	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༡།༣༠	ཐགོ་ཨ་
རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་
པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བདེ་སྐུ་ཞབས་མཱེ་
ཁལ་སི་ཆི་ཧྥར་ Michael Schiffer,Senate 

Foreign Relations Committee staff 

ལགས་དང་།	 ཌ་ེམན་མུར་ཕ་ི	 Damian 

Murphy,Senate Foreign Relations 

Committee staff ལགས།	སཱ་ཇི་ཊི་	གན་
དྷ་ི	 Sajit Gandhi, House Foreign Af-

fairs Committee staff	 ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ་བུ ་ཆུང་ཚེ ་རིང་ལགས་
བཅས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་སུ་སྣ་ེལེན་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐོག་
མར་ཁོང་རྣམས་འདིར་ཕབེས་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་སྦགས།	 སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཁག་མཇལ་འཕྲད་
གནང་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོ
ཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་གི་ཁིམས་

འཆར་	Reciprocal Access to Tibet Act 

དའེ་ིགལ་ཆེ་ཆུང་།	 	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་
འཐབ་རྩོད་ཐགོ་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་དང་།	
གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བཞིན་པར་

བསགྔས་བརདོ་དང་།	 མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་

གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མུ་མཐུད་མཁགེས་འཛིན་གི་སིད་བུས་

འཛིན་བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	ལགྷ་པར་
ད་ུམི་རིགས་དབ་ེའབདེ་ཀི་སིད་བུས་ཐགོ་
ཞིབ་ཕྲའ་ིའགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་ཁོང་རྣམས་ནས་བདོ་ནས་བཙན་
བལོ་ནང་བདོ་མི་སླབེས་མཁན་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོ
བའ་ིརུྒྱ་རྐནེ་དང་།	 ༧གངོ་ས་མཆོག་གི་ཡང་
སིད་དང་འབལེ་བའི་ད་ིབ་ཕུལ་གནང་བར།	
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་
དཔལ་ལནྡ་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ལནྷ་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟིགས་བསྐརོ་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་སྡ་ེཁག་ཏུ་འཚམས་འད་ི
གཟགིས་སྐརོ་ལེགས་གུྲབ་བུང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་དང་།	 རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་ཁག་ནང་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རགོ་ཞིབ་སླད་
འཚམས་འདི་གཟིགས་སྐརོ་གནང་མུས་
བཞིན།	 	 ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་ད་ུ
ཡོད་པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་ཏུ་འཚམས་འད་ིགཟིགས་སྐརོ་ལེགས་
པར་གུྲབ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༨	 ནས་	 ༢༣	 བར་ཉནི་
གྲངས་བཅོ ་ལྔའི ་ རིང་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ནས་བསྟན་འཛིན་སྒང་དང་།	
འབུམ་སྡ་ེལ།	 ད་ིརངས།	 ར་དབང་།	
མེའ།ོ	 ཏ་ེཛུ།	 ཤི་ལོངས་བཅས་ས་
གནས་ཁག་བདུན ་ནང་ཡོད ་པའི ་ རིས ་
མེད་ཆོས་སྡ ་ེཁག་ཏུ ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་དགནོ་པའ་ི
ཆོས་ར་དང་།	 རནེ་ཁང་།	 འཛིན་ཁང་།	

གྲྲྭ་ཤག		ཡིག་ཚང་།		དཔ་ེམཛོད་སོགས་
ལ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་སྟ་ེདགོན་ཁག་སོ་
སོའི ་མཁན་ལས་སྣ ་ེརྣམས་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་སབྐས་ཁོང་རྣམས་ཀིས་མི་ཚེ་
ཧལི་པའོི་རིང་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་ཙམ་མ་
ཟད།	 	 དགནོ་པར་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་
ཐགོ་ནས་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་བཞིན་པར་བསགྔས་
བརདོ་དང་འབལེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིས་མེད་ཆོས་
སྡ་ེཁག་ནང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གང་
ཐུབ་བདེ་རུྒྱའི་ཐགོ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
ཕན་ཚུན་འབལེ་ལམ་སྔར་ལས་དམ་ཟབ་
དང།	 ལགྷ་པར་དགནོ་སྡ་ེཁག་ནང་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་
གནང་མཁན་དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཀི་བསབླ་
པ་སླབོ་གཉརེ་མུ་མཐུད་གོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཕགོས་སྐརོ་སོགས་གསུང་ཡོད།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་དག་ེའདནུ་

པ་རྣམས་ལ་མང་ཇ་དང་བསྙནེ ་བཀུར་
སྒརོ་༡༠༠	 རེ་ཕུལ་ཡོད།	 ཆོས་སྡ་ེཁག་ཏུ་
འཚམས་གཟིགས་གུྲབ་རེས་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་ནས་ད་ེཁུལ་གི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གི་སླབོ་གྲྲྭ་དང་།	སནྨ་ཁང་།	ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་ཡང་གཟིགས་
སྐརོ་གནང་སྟ་ེམི་མང་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་སྨན་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཆར་སྣང་ང་ོསྤདོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་སྙངི་བཅངས་ཀིས་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་
དནོ་ཐོག་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རུྒྱ་ད་ེགཙོ་བརོ་
འཛིན་ནས་ལས་ཀ་བདེ་པ་ཡིན་ན་དསུ་རག་
ཏུ་དགོན་པར་འཕྲིན་བཅོལ་དང་ཞབས་
རིམ་གསོག་སུྒབ་སོགས་བེད་མི ་དགོས་
པར།		རང་བཞིན་གིས་རང་ཉདི་མི་སྒརེ་ལ་
མཚོན་ནའང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་
འགྲ་ོདང་མི་ཚེ་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་ཡོང་

རུྒྱ་ངསེ་སྐརོ།	 	 ད་ེབཞིན་ཕ་མེས་ནས་ཡོད་
པའི་བདོ་མིའི་སལོ་རུྒྱན་གི་ཡ་རབས་བཟང་
སྤདོ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་གནང་དགསོ་
པ་གལ་ཆེའ་ིསྐརོ།	 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸སྐུའི་དགུང་ཀགེ་འཁལེ་གི་ཡོད་
སྟབས་བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསྟན་ཡོངས་
ནས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་བདེ་སྒ་ོདང་།	

བསོད་ནམས་གསོག་སུྒབ།	 གང་ཟག་མི་རེ་
ང་ོརེས་སྡགི་སྤངོ་དག་ེསུྒབ་ཀི་ལས་ལ་འབད་
དགོས་པ་སོགས་བླང་དརོ་ལམ་སྟནོ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 མང་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ད་ིབར་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།	
དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རིང་
མིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་
ཆོས་སྡ་ེཁག་ཏུ་འཚམས་འད་ིགཟིགས་སྐརོ་
གནང་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིལོ་འཁརོ་རྩདེ་འགྲན་ཐངེས་	༢༣	པའ་ིསྐ་ུམགྲནོ་ད་ུཕབེས་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འབུམ་རམས་པ་
པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁིམ་

སླབོ་གྲྲྭའ་ིལོ་འཁརོ་རྩདེ་འགྲན་ཐངེས་	 ༢༣	

པར་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་མགྲནོ་འབདོ་ཞུ་
དནོ་ལརྟ།		གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཞགོས་པ་ད་ྷས་
ནས་ཕགོས་ཐནོ་གི་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁིམ་ད་ུཕབེས་

འབོར་མཚམས་སླབོ་གྲྲྭའི་རྒྱལ་སྒ་ོནས་རྔ་

རོལ་དང་བཅས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
ད་ེརེས་སྡིངས་ཆའི་སྟངེ་བཞུགས་གྲལ་ད་ུ
འཁོད་མཚམས་ཐོག་མར་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁིམ་
ངསེ་སྟནོ་པ་རན་རྣམ་གྲལོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
ཀིས་འཚམས་འད་ིདང་སྦགས་དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་
བསྡསུ་ང་ོསྤདོ་ཞུས།	 	 	 ད་ེརསེ་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ཀིས་གུས་འདདུ་རུ་སིྒག་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་རེས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་
རྩེད་འགྲན་གི་དར་ཆ་སྒེང་འཛུགས་ཀིས་
སླབོ་གྲྲྭའ་ིལོ་འཁརོ་རྩདེ་འགྲན་ཐངེས་	 ༢༣	
པ་དབུ་འབེད་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་
དང་སྦགས་རྩེད་འགྲན་དབུ་འཛུགས་ཀིས་
ཐགོ་མར་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་

གནང་བའ་ིནང་དནོ།	 	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ལ་མཚོན་ན་ཁོང་རང་ཉདི་ད་ེསྔ་སུ་ཇཱ་བདོ་
ཁིམ་གི་དགེ་རན་ཟུར་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ད་
རེས་ལོ་འཁརོ་རྩདེ་འགྲན་ད་ུབཅར་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་བུང་བར་དམིགས་བསལ་དགའ་ཚོར་
ཆེན་པ་ོབུང་སྐརོ་དང་།	 	 སླབོ་ཕུྲག་གནས་
སབྐས་ལུས་སེམས་གཉསི་ཀི་འཚར་ལོངས་
བདེ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 སླབོ་མ་རྣམས་ལ་
རྩདེ་མོ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།		
རྩེད་མོ་རྩེ་སྐབས་ཐོབ་ཤོར་དང་རྒྱལ་ཕམ་
ཡོང་བ་ན་ིཆོས་ཉདི་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ཕམ་
མཁན་ཚོས་བཟདོ་སྒམོ་ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་
མ་ཟད།	 རྩདེ་མོའ་ིབརུྒྱད་ནས་མཉམ་རབུ་
དང་།	འག་ོཁདི།	བཟདོ་སྒམོ།	གུས་ཞབས།	
སིྒག་འཛུགས།	ཁམིས་དང་མཐུན་པ་བཅས་

བཟང་སྤདོ་ཀི་རིན་ཐང་ད་ེདག་རང་རུྒྱད་ལ་
འཇགས་ཐུབ་རུྒྱ་བཅས་ལེགས་ཆ་མང་པ་ོ
ཞིག་ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིཐད་ད་ོསྣང་གནང་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་དང་།		སིྤ་ནརོ་
༸གོང་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་དགངོས་ལམ་སྟནོ་ལརྟ་བདོ་མི་བཟང་
པ་ོཞིག་དང་།	 སླབོ་མ་བཟང་པ་ོཞིག་བདེ་
དགསོ་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་གནང་།
ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་གུྲབ་རསེ་སླབོ་གྲྲྭའི་	
༼གངས་ལྗངོས་ང་ཚོའ་ིཕ་ཡུལ་༽	 འགྲམེས་
སྟནོ་ཁང་ད་ུགཟགིས་ཞིབ་གནང་སྟ་ེཉནི་རྒྱབ་
རྩེད་འགྲན་པ་རྣམས་ལ་བ་དགའ་གནང་
རསེ་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་ལོ་འཁརོ་རྩདེ་
འགྲན་རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ་བ་བཅས།།
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རྒྱ་རིགས་དང་འབལེ་ལམ་བདེ་ཕགོས་ཀི་ཚོགས་འད་ུདང་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་དུག་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༢	 ནས་	 ༢༥	 བར་ཉནི་གྲངས་བཞིའ་ི
རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཉ་ེའདབས་སུ་
ཆགས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་འཛིན་སྐངོ་
སྦངོ་བརྡར་དང་བད་ེདནོ་ཚོགས་པའི་ཐུ་མི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕི་དལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱ་རིགས་ལས་དནོ་
དང་འབལེ་ལམ་བདེ་ཕགོས་ཀི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་དུག་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༠༥	 ཐགོ་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོ་རྒྱ་རིགས་
མཁས་པ་སྐ་ུཞབས་ཏངི་དབི་ཕུ་	Dr.	Ding	
Yifu	 ལགས་དང་།	 	 ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་
དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ ་ལགས།	
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་
མཉམ་ཤར་གླིང ་བསྟན་འཛིན ་ཟླ ་སྒོན ་
ལགས།	 	 བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱ་ནག་
གནད་དནོ་དཔྱད་ཞིབ་དང་རྒྱ་རིགས་འབལེ་
མཐུད་པའི་དུང་ཆེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་
ལགས།		ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིརྒྱ་རིགས་འབལེ་
མཐུད་པ་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་
གསར་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།	 ཡུ་
རོབ་ཁུལ་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཉ་ི

མ་བླ་ོབཟང་ལགས།	 ཕི་དལི་དུང་འཕར་ཚེ་
རིང་དབངས་སིྐད་ལགས་དང་འཆི་མེད་ཚེ་
དབངས་ལགས།	 ཕི་དལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་ཤར་ཙོང་བསྟན་འཛིན་བད་ེ
ལནྡ་ལགས།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གཙོས་
པས་རྒྱལ་ཁབ་མི་འད་བ་ཁག་	 ༡༢	 ནས་
ཕབེས་པའ་ིབུད་མེད་གྲངས་	 ༡༩	 དང་
སྐསེ་པ་གྲངས་	 ༢༦	 བཅས་ཚོགས་བཅར་
བ་ཁནོ་	 ༤༥	 དང་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་ཕི་འབལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
ཐོག ་མར་ ཚོགས་བཅར་བ ་ ཡོངས ་ལ ་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་གི་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་
རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ཏིང་དབི་ཕུ་
ལགས་མགྲནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལརྟ་ཕབེས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕགོས་མཚུངས་
ང་ཚོའི་གྲགོས་པ་ོརྙིང་པ་ལྕམ་ལི་ཅང་ལི་
ལགས་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་པ་དགའ་བསུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 རྒྱ་རིགས་དང་ལནྷ་འབལེ་
བ་བདེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བདེ་དགསོ་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ཤེས་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཀི་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མ་འངོས་སྔནོ་གཟིགས་
ཀི་སྒ་ོནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་གར་ཏཛིེ་
པུར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་པ་རེད།	སབྐས་
ད་ེདསུ་རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་
ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་འཛུལ་
བས་རེས་བདོ་མི་ཚོར་མནར་གཅོད་ཚད་

མེད་བཏང་སྟབས།	 བདོ་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་
ཐབས་ཟད་ཀིས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ད་ུབཙན་བལོ་ལ་ཡོང་དགོས་བུང་བ་རེད།	
གལ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ནི་ང་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་
རྣམས་ལ་འཁོན་འཛིན་རྩ་བ་ཉདི་ནས་བདེ་
ཀི་མེད།	 ང་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ལནྷ་
འབལེ་བ་འཇགོ་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོར་བ ོདོ་ནང་འགྲ་ོ
འངོ་བེད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བར་བརནེ།	
བདོ་ནས་མཁས་པ་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་གར་

ནང་བཙན་བལོ་ལ་ཡོང་སྟ་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་
འཕྲནི་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་སདྐ་ད་ུསུྒར་རུྒྱའི་ལས་
འགུལ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་འབལེ་
བ་བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་

པའ་ིརྒྱ་རིགས་མཁས་པ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་
པ།	 ད་ེབཞིན་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་ཅན།	
སླབོ་ཕུྲག་སོགས་དང་ལྷན་འབལེ་བ་བེད་
དགསོ་པ་གལ་ཆེན་ད་ུགཟགིས་རསེ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༤	 ལོར་ཕི་འབལེ་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་
ཡིག་སྡ་ེཚན་ཞསེ་གསར་ད་ུབཙུགས་པ་རེད།
དརེ་བརནེ་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་
མཁས་པ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་པ།	 མང་གཙོ་
དནོ་གཉརེ་ཅན།	 སླབོ་ཕུྲག་སོགས་དང་ལནྷ་
འབལེ་བ་བདེ་རུྒྱ་དང་།	རྒྱ་ཡིག་ད་རྒྱའ་ིནང་

བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ཀི་གསར་འགུར་
འགདོ་རུྒྱ།	 	 ཕིའ་ིརྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་
ནང་རྒྱ་རིགས་དང་བདོ་རིགས་ཕན་ཚུན་
དབར་འབལེ་ལམ་བཟ་ོརུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
རིགས་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་གར་ད་ུམགྲནོ་འབདོ་
ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
བདེ་རུྒྱ་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞིག་
སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་རིགས་
མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ཏངི་དབི་ཕུ་ལགས་ཀིས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན།ི	 བདོ་གཅིག་པུའ་ི
གནད་དནོ་ཙམ་མིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་
ཀི་བླ་ན་མེད་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༧༠	 ལོར་འདནོ་གནང་མཛད་པའ་ིདབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཀི་གལ་གནད་རང་
བཞིན་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་
འགུར་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་འགྲ་ོདང་འགྲ་ོམུས་
ཡིན་པས།	གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེབདོ་མི་རང་ངསོ་
ནས་གྲ་སིྒག་བེད་དགོས་པའི་སྐརོ་སོགས་
གསུང་བཤད་གནང་།	 མཐར་ཕི་དལི་དུང་
ཆེ ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སྐུ ་ཞབས་ཏིང་དབི་
ཕུ་	Dr.	Ding	Yifu	ལགས་དང་ལམྕ་ལི་
ཅང་ལི་ལགས་གཉསི་སུ་ཕག་རགས་གནང་
སྟ་ེདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་ཌར་དསུ་ཆེན་གཉསི་འཛོམས་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཨ་རིའ་ིས་གནས་
པཌོ་ལེན་	 Portland ནབུ་བང་བདོ་མིའ་ི
རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ ་	
༢༥	 འཁརོ་བ་དང་།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་
གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་གསེར་གི་རགས་མ་འབུལ་
བཞེས་མཛད་ནས་ལོ་བཅུ་གཅིག་འཁོར་བ་
བཅས་དསུ་ཆེན་གཉསི་འཛོམས་ཀི་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་
མཛད་སྒརོ་ཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཉིན་གཅིག་སྔནོ་ཏ་ེཕི་
ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅསོ་ས་
གནས་ཀི་གནམ་ཐང་ད་ུའབོར་མཚམས་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་ཆོས་
འཕལེ་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་ཚེ་རིང་
ཆོས་འཕལེ་ལགས་ཀིས་གཙོས་རུྒྱན་ལས་
ཁག་གཅིག་གིས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་འདགུ		
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་ནས་
བདོ་མི་རྣམས་མཐུན་སིྒལ་རྡགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་
དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕ་མ་དང་རན་པ་
ཚོས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་
ནས་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་
ཡིག་དང་།		ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་གཞི་རྩར་

གུར་བའི་ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས་ད་ེདག་
ལམ་སྟནོ་དགསོ་གལ་ཆེ་སྐརོ།	 	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུསོ་སོ་རང་

ཉདི་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ེམ་རདེ་པའི་ཐགོ་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་དགོས་
པ་དང་།		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ིརང་
ཉིད་ཀི་གཞུང་ངོ་མ་ཡིན་བསམ་པའི་འད་ུ
ཤེས་རུྒྱན་བཅང་དགསོ་གལ་སྐརོ་གསུངས།	
ཕོགས་མཚུངས་བང་ཨ་རིའི ་སིྤ ་འཐུས་
ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་
རྡ་སར་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་སྐབས་
གྲསོ་ཆོད་གཏན་འབབེས་བུང་བའི་ཁིམས་
སྐརོ་གསུངས།	 	 	 པཌོ་ལེན་ནབུ་བང་བདོ་
མིའི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ནས་ས་གནས་ཀི་ལོ་
འཁོར་ལས་བསྡམོས་དང་ཚོགས་པ་ང་ོསྤདོ་

གནང་།	 སུ་སི་	 Swiss	 དང་སྦ་ོསེ་ཏནོ།	
Boston	 སེ་ཡ་ཊལ་ Seattle	 སོགས་ནས་
མགྲནོ་འབདོ་བེད་པའི་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་

ཚོགས་པའི་གཞས་པ་གཞས་མ་ཟུར་པ་ཁག་
གཅིག་ནས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་གནང་།	
ཨ་རིར་གཞིས་སྤའོི་ལས་གཞིའི་ཁངོས་ནས་
ས་གནས་སུ་འབརོ་བའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
སིྦན་བདག་ཡུལ་མི་རྣམས་མགྲནོ་འབདོ་
ཞུས ་ནས་ཁོང ་རྣམས་ལ་ ཐུགས་རེ་ ཆེ ་
ཞུའ་ིམཚོན་རགས་རེ་ཕུལ་འདགུ	 ཕགོས་
མཚུངས་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༡	
ཉནི་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་
གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་པཌོ་ལེན་	 Portland	
ནས་ཁ་ེན་ཌ་ཝན་ཁུ་ཝར་	 Vancouver	
ཕབེས།	 གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་
ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་འགུར་མེད་ལགས་
དང་རུྒྱན་ལས་ཁག་གཅིག་གིས་ཕབེས་བསུ་

ཞུས།	ད་ེཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༦	ཐགོ་ས་
གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་གོ་
སིྒག་འགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་
གསེར་གི་རགས་མ་འབུལ་བཞེས་མཛད་
ནས་ལོ་བཅུ་གཅིག་འཁོར་བ་བཅས་དསུ་
ཆེན་གི ་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོར་
ཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་།
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་བསྟན་འཛིན་འགུར་མེད་ལགས་ཀིས་
ལས་བསྡམོས་སྒགོ་སྦངས་གནང་སབྐས།	 ཉ་ེ
ལམ་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་
ནས་བདོ་མི་ཉསི་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ཝན་ཁུ་ཝར་
Vancouverས་གནས་སུ་གཞིས་སྤསོ་ཞུ་ཐུབ་
སདླ་ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་
གནང་བའ་ིསྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་འཁདོ་འདགུ
ལས་བསྡ ོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ན་བ ོད ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་གཞིས་སྤ་ོབ་
རྣམས་ས་གནས་སུ་མ་འབོར་གོང་སྔནོ ་
ཚུད་ནས་སིྦན་བདག་ཐབས་འཚོལ་དང་།	
དངོས་སུ་ས་གནས་ལ་འབོར་སྐབས་སྡདོ་
གནས་དང་ཞལ་ལག་བཅས་སྣ་ེལེན་ཁང་
གསར་འཛུགས་ཐོག་ནས་ཐབས་འཚོལ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 ད་ེརསེ་ཁངོ་ཚོར་ལས་
ཀ་འཚོལ་ཐབས་ཆེད་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་

གྲ་སིྒག་བ་རུྒྱ་སོགས་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་ཇི་དག་ེགནང་ཡོད་འདགུ	 	 ད་ེབཞིན་
གསར་ད་ུགཞིས་སྤསོ་གནང་བའི་བདོ་མི་ད་ེ
དག་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་
ཚོགས་མི་གཞན་ལྟར་སིྤ་མཚུངས་ཚོགས་
ཞུགས་བས་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་རུྒྱན་ལས་ནང་བརྩོན་འགུྲས་ལགས་
དང་ཆོས་སིྐད་སྒོལ་མ་ལགས་གཉིས་འསོ་
འདམེས་ཡང་བུང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་
རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ནས་གསར་
དུ་གཞིས་སྤསོ ་གནང་བའི ་བ ོད ་མི ་ཉིས་
བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་ད ེ་དག་ནས་ས་གནས་
བོད་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་མི་
མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ཚོགས་ནས་གསོལ་ཚིགས་ཞིག་ཕུལ་
བ་བརུྒྱད་ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུས་ཡོད་འདུག		
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒའོི་འགྲ་ོགྲནོ་ལགྷ་
མ་ཁེ་སང་ཨ་སྒརོ་ལྔ་སྟངོ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་འགུར་མེད་
ལགས་སུ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཁང་གསར་ཉའོི་ཆེད་ཞལ་འདབེས་
གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་གནས་མཆོག་རྡརོ་ར་ེགདན་ད་ུ
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༨	ནས་
ཚེས་	 ༣༡	 བར་རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་
བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་
མ་དང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༩	ཉནི་སྐསེ་རབས་
བཅས་སོ་སོར་གསུང་ཆོས་བཀའ་དནི་ཆེ་
སོྩལ་སབྐས་གྲྲྭ་བཙུན་དང་།	 རང་ལོ་	 ༦༠	
ཡན་བགྲསེ་སོང་།	 དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན།	 རྒྱ་
གར་བ།	 ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ལ་གསུང་ཆོས་
ཕག་འཁརེ་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་རིགས་
དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་
ཕག་འཁརེ་ཞུ་དགསོ་མེད།
གསུང་ཆོས་ཕག་འཁེར་ཞུ་བདའེི་སླད་ད་
རྒྱ་	 www.dalailamateaching.com	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ཉནི་ནས་སྒ་ོ
ཕ་ེརུྒྱ་ཡིན་པ་ད་ེལུགས་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ་
ཞུ།	 ད་རྒྱ་དའེ་ིད་ཐག་	 www.dalailama.

com	 དང་	 www.tibet.net	 བཅས་ནས་
ཀང་གཟགིས་རུྒྱ་ཡོད།	 ད་རྒྱ་དརེ་ཐ་ོའགདོ་

གནང་གུྲབ་རསེ་ད་ཐགོ་བཀང་བའི་འགངེས་
ཤོག་ང་ོབཤུས་དང་།	 སོ་སོའ་ིང་ོསྤདོ་ཡིག་
ཆ་	 (Passport/Aadhaar Card/Voter 

ID/Green Book/RC) བཅས་གང་རངུ་
མཉམ་འཁརེ་ཐགོ་རྡརོ་གདན་གསུང་ཆོས་
ཐ་ོའགོད་ལས་ཁང་ད་ུང་ོབཅར་གིས་ཕག་
འཁརེ་བཞསེ་དགསོ།	 གལ་ཏ་ེཆོས་ཞུ་བ་སུ་
ཞིག་ནས་ད་ེས་ྔགསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཞུས་
ཡོད་ཚེ་ད་ེསའྔ་ིགསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཨང་
རགས་(ID)ཐོག་ད་ོབདག་ངོ་བཅར་གིས་
གསུང་ཆོས་ཕག་འཁེར་གསར་པ་བཞེས་
ཆོག	 ད་རྒྱ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་མི་ཤེས་མཁན་
རིགས་ནས་རྡརོ་གདན་ཐ་ོའགོད་ཁང་ད་ུང་ོ
བཅར་གིས་ད་ེསྔ་བཞིན་གསུང་ཆོས་ཕག་
འཁེར་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སུ།	 རྡརོ་གདན་ས་གནས་སུ་ཐ་ོ
འགདོ་ཁང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༨	ནས་སྒ་ོཕ་ེརུྒྱ་ཡིན།
དོགས་འདི་ཡོད་ཚེ ་གཤམ་གསལ་གླ ོག་
འཕྲིན་དང་ཁ་པར་བརུྒྱད་འབལེ་བ་གནང་
དགསོ།		bsomcleod@tibet.net       

+91 1892 221560

བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	༥༨	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས	
༢༣	 ཉནི་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་
བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༥༨	 འཁརོ་བའ་ི
དུས་དན་གི་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་
ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེའདི་བཞིན་ཐོག་མར་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	 ལོར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་གི་
སྐབས་དའེི་པཱན་ཇབ་མངའ་ཁོངས་རྡ་རམ་
ས་ལར་དབུས་བརྙསེ་ཤིང་།	 ད་ེཡང་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ཀི་ཆོལ་གསུམ་ས་ཁོངས་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་
ནག་དམར་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་བས་
པར་བརནེ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་ཁི་
ཚོ་བརྒྱད་ལྷག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ད་ུབཙན་བོལ་ད་ུཕབེས་དགོས་བུང་ཡོད་
པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་
སུ་གནས་པའི་བདོ་མི་རིགས་དང་བདོ་མིའི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་སོགས་ཀི་
གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཉག་ཕྲའི་འགོ་གནས་
ཡོད་སྟབས།	 དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ད་ལའྟ་ི
བར་ད་ུབདོ་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བ་ོསུང་སྐོབ་
དང་རང་དབང་སླར་གསོའི་ཆེད་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རླབས་
ཆེའི་དགངོས་གཞི་དང་མཛད་འཕྲནི་བསམ་
གིས་མི་ཁབ་པ་བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་
པའི་ཁངོས་ནས་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེད་ེ
ཉདི་ནི་མཛད་འཕྲིན་དང་འབལེ་བའི་གལ་
འགང་ཆེ་ཤོས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་བུ་བཅལོ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་
ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་རེས་སུ་སླབོ་ཕུྲག་
གི་གྲངས་འབརོ་དང་དགོས་མཁོའི་མཐུན་
རྐནེ་སོགས་རིམ་པས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་སྟ་ེ
ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་གི་མཐུན་
རྐེན་ཆ་ལག་ཚང་བའི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེད་ེ
ཆགས་ཐུབ་པ་བུང་བ་རེད།	 འདས་པའ་ི
ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པའོི་ནང་༸སྐུའི་གཅེན་མོ་
དམ་པ་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་གངས་
ཅན་བདོ་ཀི་ཨ་མ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་
མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་བདོ་ཁིམ་
སིྤ ་ཁབ་འགན་འཛིན་རིམ་ཕ ེབས་དང་།	
དགེ་ལས་ཟུར་པ་དང་ལས་ཐོག་རྣམ་པ་
བཅས་ཡོངས་ནས་ངལ་བ་ལྷུར་བཞེས་ཀིས་

འབད་བརྩོན་རུྒྱན་མཐུད་གནང་བའི་ཉརེ་
ལེན་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེི་
སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ནས་འདབ་གཤོག་གཉསི་ལྡན་
གི་ན་གཞོན་ཇེ་མང་སླབོ་སྦངོ་ལེགས་པར་

ཐོ ན ་ ཏ ེ ་ ར ང ་
རེའི ་བ ོད ་མིའི ་
སིྒག ་འཛུགས་
མ ་ ལ ག ་ ད ང ་
བ ཅ ས ་ པ འི ་
ནང་དང་།	 སིྤ་
ཚོ ག ས ་ ག ང ་
སར་བོད་མིའི ་
བདནེ་དནོ་རྩོད་

ལེན་གིས་གཙོས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་སོགས་ལས་རིགས་འད་
མིན་ཐགོ་ཞབས་ཕི་ཞུ་བཞིན་ད་ུཡོད་པ་འད་ི
དག་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་སྔནོ་གཟིགས་
ཀི་མཛད་ཐབས་མངནོ་ད་ུགུར་བ་ཞིག་ཡིན་
པས།	 རང་རེ་ཚང་མས་དགའ་སྤབོས་དང་
བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་ཤིན་
ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་གི་
གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ནས་༸སྐུའི་གཅེན་མོ་
དམ་པ་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་གངས་
ཅན་བདོ་ཀི་ཨ་མ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་
མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་བདོ་ཁིམ་སིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་རིམ་ཕབེས་དང་།	 དག་ེ
ལས་ཟུར་པ་དང་ལས་ཐགོ་རྣམ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་ནང་སིྤ་སྒརེ་རོགས་ཚོགས་ཁག་
ཡོངས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཤེས་ཡོན་ན་ིམིའ་ིམི་ཚེ་
དནོ་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཐབས་དང་ལྷག་དནོ་
འཛམ་གླིང་ནང་འགུར་བ་དང་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ནསུ་ལྡན་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ལརྟ།	 རྡ་སྟངེ་
བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདང་ཡན་ལག་བདོ་ཁིམ་
ཚང་མའི་ནང་སླབོ་ཕུྲག་འདབ་གཤོག་གཉསི་
ལནྡ་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ད་ུའཚར་ལོངས་ཡོང་
ཆེད་ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་གང་ཅིའི་
མཐུན་རྐེན་དང་ཁོར་ཡུག་བཟང་པ་ོཞིག་
བསུྐན་གནང་ཡོད་པ་བཞིན།	 སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ནས་ཀང་སླབོ་སྦངོ་ལ་ཧུར་བརྩནོ་བ་
རུྒྱ་དང་།	 ཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་གངོ་སྤལེ་
སོགས་སླབོ་གྲྲྭའ་ིཉནི་རེའ་ིབདེ་སྒ་ོམཐའ་དག་
ཐགོ་འབད་རྩལོ་ལྷདོ་མེད་གནང་དགསོ།	 ང་
ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་འཛུགས་རུྒྱའི་
དགསོ་པ་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོན་ིབདོ་མི་རིགས་
དང་།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག	 ཆོས་རིག་བཅས་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་
གསོ་བས་ཏ་ེབདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་
བར་བཙན་བོལ་ད་ུགནས་དགོས་རིང་མི་
རེ་ང་ོརེས་སོ་སོར་འཁི་བའི་ལས་འགན་རེ་
ཡོད་པ་ད་ེབསུྒབ་དགསོ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	སླབོ་
ཕུྲག་ཚོར་ཆ་མཚོན་ནའང་སླབོ་ཕུྲག་རེ་རེས་

སོ་སོའི་སླབོ་སྦངོ་བ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་	
༡༠༠	 བདེ་སྤདོ་ཡག་པ་ོགཏངོ་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན།	 ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་བདོ་རིགས་ཤེས་
ཡོན་ཅན་མང་པ་ོསྐདེ་སངི་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་།	
དའེ་ིཐགོ་ནས་བདོ་མི་རིགས་དང་།	 སདྐ་
ཡིག	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བཅས་འཛམ་
གླངི་འདའིི་ཐགོ་གསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་རུྒྱའི་
དག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོཡོད།	 གཞིས་ཞུགས་
སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་རང་རེའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སདྐ་ཡིག་སོགས་སྦངོ་སྤདོ་གོང་སྤལེ་
གཏངོ་རུྒྱའི་འདནུ་པ་ཅི་ཆེ་ཡོད་པ་ལྟར་གླུ ་
གཞས་སོགས་སུྒ་རྩལ་འད་མིན་གི་ཐགོ་ནས་
འཇིགས་ལ་ཉ་ེབའི་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གང་
ཐུབ་གནང་དང་གནང་མུས་ད་ེལྟར་ཡང་།	
རྒྱ་གཞུང་གིས་རྩ་ཁམིས་དང་།	 མི་རིགས་
ས་གནས་རང་སྐོང་བཅའ་ཁིམས་བཅས་
ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་སྟ།ེ	 བདོ་ནང་
བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོརྩ་བརླག་གཏངོ་རུྒྱའི་
སིད་བུས་འགོ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སླབོ་སྦོང་
དང་བཀོལ་སྤོད་ལ་དམ་དག་ཆེ་རུ་བཏང་
བས་མ་ཚད།	 བདོ་ནང་གི་སདྐ་ཡིག་ལས་
འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་
མཚོན་པའི་ཉསེ་མེད་ཀི་བདོ་མི་མང་པརོ་
མིང་འདགོས་སམ་སྙད་འདགོས་འད་མིན་
གི་འགོ་ནས་བཙོན་འཇུག་དང་བཀག་ཉར་
གིས་མི་སྤདོ་ལས་འདས་པའི་དག་གནནོ་སྣ་
ཚོགས་བས་ཏ་ེདམྱལ་བ་མི་ཡུལ་ད་ུའཕསོ་པ་
ལ་ྟབུའ་ིསྡགུ་བསལྔ་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་པ་
དང་།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་ཕུྲག་ལོ་
ན་བཅོ་བརྒྱད་མ་སོན་པ་རྣམས་དགོན་པའི་
ནང་ཆོས་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་
བཏང་སྟ་ེགྲྲྭ་ཕུྲག་མང་པ་ོཞིག་དགོན་པ་ནས་
བཙན་ཁིད་བས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཙུགས་པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ནང་འཇུག་དགསོ་
པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་བ་སོགས་འགྲ་ོབ་མི་
ཡི་ཐབོ་ཐང་གི་རང་དབང་དང་།	 ཆོས་དད་
རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་དག་ཇ་ེཆེར་བདེ་
བཞིན་པ་ནས་ཤེས་རགོས་ཐུབ།
རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོར་སོ་སོའ་ིསདྐ་ཡིག་དང་།	 ཆོས་རིག་
བཅས་པ་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བ་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་བསུྐན་ཐབས་མ་བས་པ་དང་།	 སལོ་
རུྒྱན་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བེད་སྒ་ོརྣམས་ལའང་
དགག་ཆ་བདེ་ཀང་གིས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུདམ་
དག་བདེ་བཞིན་ཡང་།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
བའི་ནང་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་སྟབས་
བདོ་མི་རན་གཞོན་འབངི་གསུམ་ཚང་མས་
གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པའི་ཕུགས་བསམ་
རྣམས་དསུ་རག་ཏུ་ཡིད་ལ་བཅང་བཞིན།	
བདོ་མིའི་འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་སྐབས་གནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དསུ་གསུམ་གསལ་གཟིགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་མཛད་པ་རྣམས་

ལ་ཉམས་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ན་གཞནོ་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་ད ེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
འཛམ་གླིང་ཐགོ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་
ཐུབ་པ་དང་།	 ཁད་པར་བདོ་མི་རང་ཉདི་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་བཅས་པར་
ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་སྦངོ་བརྩནོ་དང་།	 རུྒྱན་
འཛིན་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱའི་དམིགས་བསལ་གི་
ལས་འགན་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཁུར་ད་ུབབ་
ཡོད་པས་དསུ་ཚོད་ཆུད་ཟསོ་སུ་མི་གཏངོ་
བར་སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀི་ཞབས་འདགེས་
སུྒབ་ཐུབ་པར་འབད་རྩོལ་ཧུར་ཐག་གནང་
དགསོ་པའ་ིནན་སྐལུ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་
ཕུྲ་གུའི་ཕ་མ་ཚོ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་བུ་ཕུྲག་
གི་ཤེས་ཡོན་དང་།	 འཕྲདོ་བསྟནེ།	 ཀུན་
སྤདོ།	 སིྤ་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་སོགས་ཀི་
ཐད་རུྒྱན་ད་ུནས་ཐུགས་སྣང་གིས་སླབོ་གྲྲྭའི་
དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་འཕར་བ་གུྲ་འདགེས་
ཀི་རམ་འདགེས་ཞུས་ཐུབ་ཚེ་མ་འངོས་པར་
ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་པའི་སོན་རྩ་བདོ་ཕུྲག་
སྤུས་ཚད་ལནྡ་པ་ཞ་ེགཅིག་ཡོང་ཐུབ་ངསེ་ལ་
སོང་ད་ེདནོ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སྐུལ་
མ་ནན་ཏན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཞན་ཡང་འདས་
པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་གཅིག་ཕན་ཆད་ཀི་སླབོ་
ཕུྲག་གི་གྲངས་འབརོ་དང་ད་ལྟའི་གྲངས་
འབརོ་གཉསི་བསྡུར་ན་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་
ཧ་ཅང་ཉུང་ད་ུཕིན་པའི་རྣམ་པ་ལོ་ཤས་གངོ་
ནས་གསལ་པ་ོམཐངོ་རུྒྱ་ཡོད་སྟབས།	 འད་ི
ཐད་བདོ་ཁིམ་ནས་འབལེ་ཡོད་རྣམས་དང་།	
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་ལྷན་གོ་
བསྡུར་གིས་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་ད་ེཚོ་འཐུས་

ཤོར་མི་འགྲ་ོབའི་སདླ་གང་འགབ་ཅི་ལེགས་
ཀི་དགོངས་པ་བསྐར་ནན་བཞེས་གལ་དང་།	
ད་ེབཞིན་དགེ་རན་དང་ལས་བདེ་རྣམ་པར་
མཐུན་རྐེན་གང་ལེགས་སྦོར་རུྒྱའི ་ཐོག་
ལའང་སིྤ་མཚུངས་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཐབས་
གནང་དགསོ།	 གཞན་ཡང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
ནས་སླབོ་གྲྲྭའི་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བ་
ཆེར་མེད་པའི་ལས་འགུལ་འད་མིན་སྤལེ་
བཞིན་པའི་ཐོག་སླབོ ་ཕུྲག་རྣམས་མཉམ་
བཞུགས་ཀིས་དསུ་ཚོད་ཆུད་ཟསོ་སུ་གཏངོ་
མི་དགོས་པར་ཤེས་ཡོན་རང་གི་ཐགོ་ལ་ད་ོ
སྣང་དང་མོས་པ་བསྐདེ་ཐབས།	 ད་ེབཞིན་
སླབོ་གྲྲྭའི་ནང་སྐད་ཡིག་བསེ་ལྷད་སོགས་
མི་འབུང་ཆེད་སླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་སྐོང་རང་
ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་ཕག་བསྟར་
གནང་ཐབས་དགསོ།	 བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡསེ་
གཙོས་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ཀི་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲདོ་
བསྟནེ་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ནི་ཡར་རྒྱས་
ཚགས་ཚུད་ངང་འགྲ་ོམུས་ལ་སོང་དངོས་
གནས་དགའ་སྤབོས་བ་འསོ་པ་ཞིག་དང་།	
ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང་སླད་
མར་ཡང་ད་ེལས་གངོ་མཐརོ་འགྲ་ོཐུབ་པའི་
ཕགོས་ཀུན་ནས་འབད་པ་ལྷདོ་མེད་གནང་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བཅས་
གསུང་བཤད་གནང་།	


