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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་བཅྱུ་འཁརོ་བའ་ི
རནེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་  ༩།༣༠ ཐགོ་
རྡ་ས་གངས་སིྐད་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་མེས་
དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ ་གྲྭ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་བཅྱུ་འཁོར་བའི་རནེ་འབལེ་
གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ བཀའ་བླནོ་
ཁི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་གཙོས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་དང་།  སླབོ་གྲྭའ་ིསིྦན་བདག ད་ེ
བཞིན་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་སངེ་ཤོད་གཉསི་ཀི་
དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་དང་ཕ་མ། ཕི་ནང་གི་
གསར་འགོད་པ་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དཔ་ེསནོ་སླབོ་སླབོ་གྲྭའི་པར་
རིགས་འགམེས་སནོ་རྣམས་ལ་གཟགིས་ཞིབ་
མཛད་རསེ། སླབོ་དག་ེབསམ་གུབ་ལགས་
ཀིས་ལས་རིམ་ང་ོསྤདོ་ཀིས་ཐགོ་མར་སླབོ་
གྲྭའི ་གཞི་རིམ་འོག་མའི ་སླབོ ་ ཕུག་ཁག་

གཅིག་ནས་༼དསུ་བཟང་གཉིས་འཛོམས་
ཀི་མཆོད་སིྤན།༽ ཞསེ་པའ་ིབཀྲ་ཤིས་རནེ་
འབལེ་གི་མཉམ་གཞས་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས།  ད་ེརསེ་སླབོ་སིྤ་བསན་འཛིན་རྡ་ོར་ེ
ལགས་ནས་ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒོན་ཞུས་

གུབ་མཚམས། འབངི་རིམ་སླབོ་ཕུག་ཁག་
གཅིག་གིས་བདོ་ཡིག་གི་དབངས་གསལ་
སྐརོ་རགས་གསལ་སྤན་འབུལ་ཞུས།  ད་ེ
ནས་དཔལ་ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་བསནུ། ཤེས་རིག་

བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
མཛད་སྒ་ོདང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེརསེ་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་
བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།  

ད་ེནས་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་འཛིན་གྲྭ་དང་
པ་ོནས་ལྔ་པའི་བར་གི་སླབོ་ཕུག་ལྔས་བདོ་
ཡིག་སྙན་རྩོམ་༼༸སྐབས་མགོན་ལགས།༽ 
ཞེས་པ་གེར་འདནོ་ཞུས་རེས་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་པའི་སླབོ་ཕུག་གཉིས་ནས་ཨིན་ཡིག་
སནྙ་རྩམོ་གརེ་འདནོ་ཞུས་པ་སོགས་ཡོངས་

སུ་གུབ་རསེ། ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་
ཐགོ་མར་དབུ་བརྙསེ་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་དག་ེལས་དུག་ལ་
གཟངེས་བསདོ་ཀི་ཕག་འཁརེ་གནང་། ད་ེ
བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དཔ་ེསནོ་
སླབོ་གྲྭའི་བུ་མོ་བརྒྱད་ཀིས་སནྙ་རྩམོ་ཕགོས་
སིྒག་ཁདེ་ཀི་ལེགས་སྐསེ་ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་
དབུ་འབདེ་གནང་གུབ་བསནུ། ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འདི་
ཕིའི་བླང་དརོ་གི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་
སྦྲགས། གང་བླ་ོམའ་ིལགྗས་ལུང་བཀའ་དནི་
སྩལ།  མཛད་རིམ་གི་མཐར་དག་ེརྒན་ཕ་
མའི་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དསུ་ཆེན་
གི་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གལོ།   །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ན ོ་བ ེལ་ཞི ་བདེའི ་
གཟངེས་རགས་ཐབོ་མཁན་གི་ཚོགས་པར་

འཚམས་འད་ིམཛད་པ།
༄༅། །བང་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིགླངི་ཆེན་གི་ཏུ་ན་ི
ཤི་ཡའ་ི Tunisia ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་ཚོགས་པར་National Dialogue Quar-
tet འད་ིལོའ་ིན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་
ཀི་བ་དགའ་ཐབོ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདིའི ་
གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ཏུ་
ན་ིཤི་ཡའི་ནང་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཅན་
གི་དསུ་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་
པས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ལངས་
ཕགོས་མི་མཐུན་པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་འད་
མིན་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ཕན་ཚྱུན་གསོ་མོལ་
དང་ཞི་བདའེི་ལམ་ནས་བསམ་ཚྱུལ་མི་མཐུན་
པ་རྣམས་སེལ་ཐབས་ཀིས་རིམ་བཞིན་འཆམ་
མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་བསུྐན་རྒྱྱུ ར་ཞབས་
འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་བ་ད་ེནི་འཛམ་གླིང་
གི་མིག་དཔ་ེཞིག་ཏུ་གྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གུབ་
འབས་ད་ེདག་ཞི་བད་ེདང་གསོ་མོལ་གི་ལམ་
ནས་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་
འདདོ་མཁན་ཚང་མར་བླ་ོསྤབོས་སྐ་ེགཞི་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་ཡོད། དངེ་སབྐས་ང་ཚོར་རྙགོ་འཛིང་དང་
འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་གང་སར་སྤལེ་བཞིན་པར་
གདངོ་ལེན་བེད་དགོས་པའི་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་
གཉན་འཕང་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནའང་།  གལ་ཏ་ེང་
ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མིའི་ཁིམ་ཚང་གཅིག་གི་སྤུན་
མཆེད་ཕ་ོམོ་ཡིན་བསམས་པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེ
སུྐན་ཐུབ།  འད་ིལོའ་ིན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རགས་དསེ་མི་སྒརེ་དང་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་
དཀའ་རྙགོ་ད་ེདག་དག་སྤདོ་ལ་མ་བརནེ་པར་
འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱྱུའི་
སེམས་འགུལ་འཕར་མ་ཞིག་འཐབེ་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ ། 

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོགཞིས་ཆགས་ཀི་གཞུང་ལམ་གསར་བཟའོ་ིལས་གཞི་
དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢ ཉནི་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་
མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་

ས་སྦངེ་ལོར་དང་གངོ་ཁརེ་མེ་སོར་བཅས་
ཀི་ནང་འབལེ་ཡོད་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་ལས་
བེད་རྣམས་དང་མཇལ་ནས་བཙན་བོལ་
བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་
ཀི་སིད་བྱུས་ལམ་སནོ་ཐགོ་གོ་བསྡུར་གནང་

འདགུ ད་ེཡང་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་གོང་ཚེས་ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་
ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ནང་

མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཀ་ོཤིག་
མུ་ཁར་ཇི་ Shri. Kaushik Mukherjee 
ལགས་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་
མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་སའི་ནང་རིང་མིན་འཛམ་
གླིང་ས་ཕགོས་འད་མིན་ནས་ལག་ཤེས་ཀི་

དངསོ་ཟགོ་ཚོང་རྒྱྱུ འི་འགམེས་སནོ་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་བ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་སབྐས།   བདོ་
མིའི་ལག་ཤེས་ཚོང་ཟགོ་རྣམས་ཚོང་ཆེད་

ཁོམས ་རྲྭ ་གནང ་སྐོང ་ ཡོང ་
བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད།  
མངའ་གཞུང་གི་ཟ་འབུ་མཁོ་
གཏངོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་
ས་གནས་བོད་རིགས་རྣམས་
ལ་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་ཐོབ་
ཐང་འད་མཚྱུངས་སུ་ཟ་འབུའི་
ཐབོ་ཐང་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐུལ་གནང་བར་འབལེ་
ཡོད་ནས་གང་མགགོས་དགངོས་
བཞེས་གནང་རྒྱྱུ འི ་ཁས་ལེན་

ཡང་གནང་འདགུ  གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེ་ིཁལ་བསྡ་ུལས་ཁུངས་
སུ་ཕབེས་ནས་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་བ་ྷས་ཝ་རཱ་ཇུ་ 
Dr. Basavaraju ལགས་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བདོ་

མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་ད་ེསྔ་མངའ་
གཞུང་གིས་བགོས་གཏངོ་གནང་བའ་ིས་ཁང་
ས་ཞིང་ད་ེདག་ས་ཐབོ་ལག་འཛིན་བཟ་ོགནང་
ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ་ལརྟ། འབལེ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་མེ་སོར་དང་ཀར་ཝར། 
ཅམ་རཱཇ་ན་གར་བཅས་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་
ཀི་རངོ་དཔནོ་སོ་སོར་བཀདོ་མངགས་བཏང་
ནས་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ལྔའི་ནང་ས་ཐོབ་ལག་འཛིན་བཟོ་དགོས་
པའི་བཀོད་མངགས་གནང་བར་ནང་སིད་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུས།  
ཕགོས་མཚྱུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཕི་
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉནི་མངའ་སྡའེ་ིཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཤི་པན་ཌེ་ 
Shri. R.V. Deshpande མཆོག་དང་མོན་
གྷ་ོས་གནས་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་(MLA) 
སྐ་ུཞབས་ཧ་ེབརྷ་མཆོག་བཅས་དང་ལནྷ་མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་
གཞུང་ལམ་གསར་བཟའོི་ལས་གཞི་དབུ་
འབདེ་གནང་འདགུ 

འཕོད་བསནེ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༧ 
བར་བདནུ་ཕག་གཅིག་གི་རིང་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་
གླིང་དང་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད། ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་ལམ་
བརྒྱྱུ ད་རྡིབ་རུ་གྷར་ནས་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླིང་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་
། ཕི་ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༥ བར་མེའ་ོདང་ཏ་ི
ཛུ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་གཟིགས་སྐརོ་དང་
བསནུ་མི་མང་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་རྒྱྱུ ་
དང་། འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞི་
ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་ནད་
གཞིའ་ིཐགོ་ག་ོརགོས་དང་སླབོ་གསོ། ལགྷ་པར་
མང་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་དང་། སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟ
སྐངོ་ལས་གཞི་བཅས་ཀི་ཐགོ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་
རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་མེའ་ོནས་ཏ་ིཛུར་ཕབེས་
འཐནོ་གིས་ཁུལ་དརེ་ཕི་ཚེས་ ༡༥ བར་གངོ་
གསལ་ལརྟ་ལས་རིམ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤2

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ཟས་བཅད་པར་
ཐུག་འཕད་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབདོ་སྐལུ།

རྩམོ་པ་པ་ོསྒལོ་མ་སྐབས་ལགས་བཙོན་བཀྲལོ་བཏང་འདགུ
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༨ ཉནི་རྩམོ་པ་པ་ོསྒལོ་མ་སྐབས་ལགས་ལོ་
བཅྱུའི་དསུ་བཀག་བཙོན་དསུ་གཙང་རསེ་
རྒྱའི་བཙོན་འོག་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་བྱུང་ས་ེ
རང་ཁིམ་ད་ུའབརོ་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་དང་། འད་ིགར་
འབལེ་ཡོད་ནས་ཀང་གནས་ཚྱུལ་མཁ་ོསྤདོ་
གནང་བ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༩ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོས་
པས་ལྷ་ས་གངོ་ཁེར་ཁུལ་ད་ུའཛིན་བཟུང་
གིས་ཐགོ་ མར་སིྤ་བད་ེལས་ཁུངས་སུ་
བཀག་སིྐལ་བས་པ་དང་། ད་ེནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་ལ་ྷས་

གངོ་ཁེར་འབིང་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་
ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ལ་གནདོ་
སྐོན་བཏང་བའི་ཉསེ་མིང་འོག་ལོ་བཅྱུའི་
བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ད་ེཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཉནི་དསུ་བཀག་
བཙོན་འཇུག་གི་ལོ་དསུ་གཙང་ནས་རྒྱའི་
བཙོན་འགོ་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་ས་ེརང་
ཁིམ་ད་ུའབརོ་ཡོད་འདགུ འནོ་ཀང་སྒལོ་
མ་སྐབས་ལགས་ཀི་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་
ཡིན་མིན་ལ་སོགས་པའི་ཞིབ་ཕའི་གནས་
ཚྱུལ་ད་ལ་ྟཤེས་རགོས་གང་ཡང་ཐུབ་མེད།
 རྩམོ་པ་པ་ོསྒལོ་མ་སྐབས་ལགས་
ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་བདོ་མད་ོསདྨ་

མཚོ་སྔནོ་བང་ཁུལ་མད་ོལ་རོང་དུ་སྐེས་ 
ཞིང་། ཁངོ་གི་ཕའ་ིམིང་ལ་མཁས་བཙྱུན་
དང་། མ་མིང་ལ་སྒལོ་མ་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་
དང་། ཆྱུང་དསུ་ཨ་རིག་སྡ་ེབའ་ིསླབོ་ཆྱུང་
ད་ུསླབོ་སྦངོ་གནང་ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ 

ལོར་རོང་སླབོ་འབིང་ནས་སླབོ་མཐར་ཕིན་
རསེ་དག་ེའསོ་སླབོ་སྦངོ་གནང་ས།ེ མཐར་
མད་ོལ་རོང་གི་འབིང་རིམ་སླབོ ་གྲྭ་ཞིག་
ཏུ་དག་ེརྒན་གི་ཕག་ལས་གནང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༣ ལོར་རྒྱ་ནག་པ་ེཅིང་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་
ར་ུཞིབ་འཇུག་སླབོ་མའ་ིསླབོ་སྦངོ་གནང་གུབ་
མཚམས་རྒྱ་གར་ད་ུཡོང་ས་ེཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སླབོ་གླིང་ད་ུདབིན་ཡིག་ལ་སྦང་བརྩནོ་
གནང་ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༥ པའ་ི
ནང་ཕིར་བདོ་ད་ུལོག་རསེ་ལྷ་སའི་སླབོ་གྲྭ་
ཞིག་ཏུ་ལོ་རྒྱྱུས་དག་ེརྒན་གི་ཕག་ལས་གནང་
སབྐས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོས་པས་ལ་ྷས་

གངོ་ཁེར་ཁུལ་ད་ུའཛིན་བཟུང་གིས་ཐོག་
མར་སིྤ་བད་ེལས་ཁུངས་སུ་བཀག་སིྐལ་བས་
པ་དང་། ད་ེནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༣༠ ཉནི་ལ་ྷས་གངོ་ཁརེ་འབངི་རིམ་
ཁིམས་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ལ་
གནདོ་སྐནོ་བཏང་བའི་ཉསེ་མིང་བཀལ་ཏ་ེ
ལོ་བཅྱུའ་ིབཙོན་འཇུག་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་
ད་ེལྷ་སའི་ནབུ་ཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་ཆྱུ་ཤུལ་
བཙོན་ཁང་ད་ུབཙོན་འཇུག་བས་ཡོད། ཁངོ་
གིས་བརྩམས་པའི་༼ལྷངི་འཇགས་མེད་པའི་
ཧ་ིམ་ལ་ཡ།༽ ཞསེ་པ་དའེ་ིནང་དནོ་གཙོ་བ་ོ
ན།ི མང་གཙོ་དང་རང་སྐངོ་། བདོ་དནོ་སྐརོ་
སོགས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་ཀརྨ་ཡི་ཤེས་ལགས་
ཀིས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། 
བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་དབུས་རྒྱྱུ ན་
ཚོགས་གཞོན་ར་མགིན་སི་གཅོད་ལགས་
དང་། དཔལ་འབརོ་འགན་འཛིན་བསན་
འཛིན་དབང་ཕྱུག་ལགས། ཕི་དལི་འགན་

འཛིན་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་གསུམ་གིས་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཇན་ཏར་མན་
ཏར་ད་ུ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
དགསོ་འདནུ་དནོ་ཚན་ལ་ྔཅན་ཞུ་འབུལ་ཐགོ་
དསུ་ཚོད་ངེས་མེད་ཀི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་
གནང་ནས་ཉནི་གངས་ ༢༡ སོང་མཚམས་
ཏ་ེཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ དགངོ་མོ་ཚེ་དབང་
སྒོལ་མ་ལགས་རྒྱ་གར་ཉནེ་རགོ་པས་སྨན་
ཁང་ད་ུཁརེ་ནའང་སྐབས་དརེ་སྨན་ཁང་ད་ུ
མུ་མཐུད་ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ་གནང་བ་དང་
ད་ལྟ་གཟུགས་པོ་གསོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། 
གཞན་གཉསི་པསོ་མུ་མཐུད་ཟས་བཅད་ང་ོ
རྒལོ་གནང་ས་ེཉནི་གངས་ ༣༠ ཕིན་པའ་ི
ཉནི་མོ་ས་ེ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ཉནི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུན་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་གཞནོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་རྣམ་གཉིས་ལྡི་ལིར་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཟས་བཅད་ང་ོརྒོལ་གནང་
མཁན་རྣམས་ལ་ཐུག་འཕད་ཀིས་ཚོགས་

གཞོན་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམ་པས་བཏནོ་
པའི་དགོས་འདནུ་དནོ་ཚན་ལྔ་པརོ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
ཡོད་པ་དང་། ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ་མཚམས་
འཇགོ་གིས་ཞེས་ཞུ་ཐབས་མེད་ནའང་ཁོང་
རྣམ་པའི་སྐུ ་གཟུགས་ཀི་གནས་སངས་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ། རྒྱལ་ཚོགས་ནས་

ཡ་ལན་ཞིག་གནང་ས་ེལས་འགུལ་ད་ེརྒྱལ་
ཁའི ་ངང་མཚམས་འཇོག་ཐུབ་རེ ་ཡོད་
གནས་སོགས་དང་། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ནའིུ་
ཡོག་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་
དུང་ཆེ་ Mr. Ban Ki-Moon མཆོག་ 
དང་། སུད་སི་ཇི་ན་ིཝར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མི་ཡི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་
འཛིན་ Zeid Ra'ad AI Hussein མཆོག 
ལྡི་ལི་རྒྱལ་ཚོགས་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་
ཀི་འགན་འཛིན་ Mr. Rajiv Chandran 
མཆོག་བཅས་སུ་ད་ལན་བ ོད་ཀི ་གཞོན་
ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་དགོས་
འདནུ་དནོ་ཚན་ལ་ྔབཏནོ་གནང་བ་ད་ེརྣམས་
ནི་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་བསུྒབ་འོས་པ་དང་
། བསུྒབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ད་ེལུགས་
དགོངས་བཞེས་དགོས་སྐརོ་སོགས་འཁོད་
པའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་གཏངོ་གནང་བའི་ངོ་
བཤུས་དབུས་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་
ལ་འབུལ་ལམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། །

ཨུ་ར་ུསུའ་ིགངོ་ཁརེ་ནང་ད་ུནང་པའ་ིདགནོ་པ་བཞངེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་གནང་བ།

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༩ ཉནི་ཨུ་ར་ུསུ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་གནས་
ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན། ཡུལ་དའེ་ིགངོ་ཁརེ་
ཆེ་ཤོས་གཉསི་པར་གགས་པ་སན་པི་ཊར་
སི་བགྷ་ Saint-Petersburg ཏུ་ནང་
པའི ་དགོན་པ་ཐོག་མ་བཞེངས་ནས་ད་
བར་མི་ལོ་ ༡༠༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ སིྤར་ “Datsan 
Kunzechoinei”ཞེས་པའི་དགོན་པ་ད་ེནི་
༸གངོ་ས་སྐ་ུཕངེ་ ༡༣ པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཚན་ཞབས་སོག་པའོི་མི་རིགས་ཡིན་
པ་མཚན་ལ་བླ་ོབཟང་ངག་དབང་འམ་རྡ་ོར་ེ
ཡིབ་ Agwan Dorjiev མཆོག་གིས་ཕག་
བཏབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ཁངོ་གིས་
བདོ་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཡུལ་གཉསི་ཀི་དབར་
འབལེ་ལམ་འཛུགས་རྒྱྱུར་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེ་
བསུྒབས་ཡོད། ད་ེཡང་ལོ་བརྒྱ་འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་གི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཨུ་རུ་སུའི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་ཁལ་མུཀ་ནང་
པའི་གཙོ་འཛིན་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག  བྷུ ་རི་ཡ་ཏ་ིནང་པའ་ིགཙོ་
འཛིན་སམྡ་པ་ཨ་ཡུ་ཤེབ་ Damba 
Ayusheev ད་ེབཞིན་ཐུ་ཝ་ནང་
པའི་གཙོ་འཛིན་བླ་ོབཟང་བམས་
བརྩ་ེསོགས་ཕབེས་འདགུ  གཞན་
ཡང་དུས་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཆེད་
གོང་ཁེར་ད ེའི ་ནང་དུ་འགེམས་
སནོ་ཞིག་ཀང་གོ་སིྒག་གནང་བ་མ་
ཟད།  སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་རྡལུ་
ཚོན་དཀིལ་འཁརོ་ཞིག་ཀང་བཞེངས་འདགུ 
ཕགོས་མཚྱུངས་དགནོ་པའི་ནང་དསུ་འཁརོ་
དང་རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་སྐུ་འད་གསར་
བཟ་ོབྱུང་བར་རབ་གནས་ཡང་གནང་འདགུ  
ད་ེཡང་ཨུ་རུ་སུའི་ཤེས་ལནྡ་མི་སྣ་སྐུ་ཞབས་
ཨེ་ཨེན་ད་ེརེབ་ A. Andreev ལགས་
ཀིས་བསི་པའི་ཕག་དབེ་ནང་གསལ་ལརྟ་ན།  
༸གངོ་ས་སྐ་ུཕངེ་ ༡༣ ཆེན་པའོ་ིམཚན་
ཞབས་བླ་ོབཟང་ངག་དབང་འམ་རྡ་ོར་ེཡིབ་

མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༠༨ ལོར་བདོ་ནས་
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་ ༡༣ ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྩལ་བའི་ཕག་བསི་ཤིག་མནམས་
ནས་ཨུ་རུ་སུའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་
བ་དང་སྦྲགས།  ༸གངོ་ས་སྐ་ུཕངེ་ ༡༣ 
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་པ་ིཊར་སི་བགྷ་གངོ་ཁརེ་
གི་ནང་པ་ཚོར་མཆོད་འབུལ་བདེ་སའི་རནེ་
གཞིའི་ཆེད་ནང་པའི་དགོན་པ་ཞིག་རྒྱག་
ཆོག་པའི་ཐུགས་རེ་མཛད་སྐརོ་དང་སིྤར་
༸གངོ་ས་སྐ་ུཕངེ་ ༡༣ ཆེན་པ་ོམཆོག་གངོ་
ཁརེ་པ་ིཊར་སི་བགྷ་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
མེད་ཀང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༠༦ ལོར་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་མཚན་ཞབས་བླ་ོབཟང་
ངག་དབང་འམ་རྡ་ོར་ེཡིབ་མཆོག་ལ་གངོ་
ཁརེ་པ་ིཊར་སི་བགྷ་གི་བང་ཕགོས་སུ་དགནོ་
པ་ཞིག་གསར་བཞེངས་གནང་དགོས་གལ་
བཀའ་སྩལ་ཡོད་པ་དང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༠༩ 
ལོར་མཚན་ཞབས་རྡ་ོར་ེཡིབ་མཆོག་གིས་

སན་པི་ཊར་སི་བགྷ་ཏུ་ནང་པའི་དགེ་འདནུ་
རྣམས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་སོགས་གནང་
ཐུབ་པའི་འད་ུཁང་ཞིག་རྒྱག་ཆོག་པའི་ཆོག་
མཆན་ཞུ་སྐབས་མཚན་ཞབས་མཆོག་གིས་
འབདོ་སྐུལ་དང་སྦྲགས་ཁོང་ལ་འད་ུཁང་
གསར་བཞེངས་ཆེད་འག་ོགནོ་རུ་སུའི་སྒརོ་
མོ་ཁ་ི ༨ ཡོད་ཁངོས་ནས་ཁ་ི ༥ མཚན་
ཞབས་སྒརེ་གི་དངུལ་ཡིན་པའི་ཡིག་ཆའང་
ལྷན་ད་ུཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་ལ་ཕུལ་སྐརོ་ཕག་

དབེ་དརེ་གསལ་འདགུ ཕི་ལོ་ ༡༩༡༥ ལོར་
དགོན་པ་ད་ེགསར་བཞེངས་ལེགས་པར་
གུབ་ཡོད། དགནོ་པ་ད་ེགསར་བཞངེས་
ཐུབ་པར་བརནེ་ལོ་རྒྱྱུས་ཁདོ་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་
བསན་ཨུ་རུ་སུའི་མངའ་ཁངོས་ཀི་ཡུལ་གུའི་
ནང་དར་སྤལེ་ཡོང་རྒྱྱུར་རླབས་ཆེན་གི་ཕན་
ཐགོས་བྱུང་བ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་བྷུར་ཡ་
ཏ་ིདང་ཁལ་མུཀ་གྲྭ་རྒྱྱུན་བདོ་ད་ུཕབེས་ནས་
བདོ་པའི་བླ་སུྤལ་དགེ་བཤེས་སོགས་ནས་
ནང་པའི་གཞུང་ལ་སླབོ་གཉརེ་མཐིལ་ཕིན་
པ་གནང་རསེ་སརླ་རང་ཡུལ་ད་ུཕིར་ཕབེས་
ནས་ཨུ་རུ་སུ་དམར་ཤོག་འགོ་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཡོད་སྐབས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་
འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་གནང་ཐུབ་པར་
བརནེ་དསུ་ད་ལྟའང་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་ནང་
བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཁ་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། སིྤར་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་དགནོ་པ་དརེ་
ཕིར་བལསྟ་ཤིག་གནང་བ་ཡིན་ན། ཕི་ལོ་ 

༡༩༡༩ ལོར་ཨུ་ར་ུསུར་དམར་པའོ་ིགསར་
བར་ེབྷལོ་ཤེ་ཝིག་རི་ཝ་ོལུ་ཤེན་ Bolshevik 
Revolution ཟརེ་བ་ད་ེབྱུང་སབྐས་དགནོ་
པ་དརེ་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བར་
བརནེ་དགོན་པའི་མཆོད་པའི་ཡོ་ཆས་དང་
རིང་བསལེ་རྩ་ཆེ་མང་པ་ོཤུལ་མེད་ད་ུབཏང་
འདགུ །
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༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་

དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་བོད་

དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་

གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་

བ་ཞུ།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་འཁརོ་
བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །།ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་
སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་བཅྱུ་འཁོར་བའི་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་ཐོག་མར་འཚམས་འད་ིཞུས་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུགར་དགསོ་བྱུང་
བ་ནས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོལྔ་བཅྱུ་ང་དུག་ང་
བདནུ་གི་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་
དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་
ལ་ངོམ་སོ་ཆོག་པའི་ང་རང་ཚོའི་གནས་
སངས་སྐ་ོབའོི་འགོ་ནས་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་
ཡོངས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྤད་ཐུབ་པ་ནི་དགའ་
སྤབོས་ཆེན་པ་ོབདེ་འསོ་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད། དའེ་ིནང་ནས་ད་ེརིང་གི་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་གི་འོག་ནས་སྐུ ་ཚེ་ཧིལ་པ་ོ
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཤེས་ཡོན་སྤད་རྒྱྱུའི་
ཐུགས་འགན་བཞསེ་ཡོད། ད་ེབཞིན་ང་ཚོའ་ི
གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོསངས་ཡིན་ནའང་རིན་
པ་ོཆེས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་ཏ་ེད་བར་ང་ཚོ་

འག་ོལུགས་ཚད་ལྡན་ཞིག་གི་ཐགོ་བསླབེས་
ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
གི་ཕག་ལས་གནང་བའ་ིསབྐས་ལའང་བཀའ་
ཤག་གི་འག་ོལུགས་འག་ོསངས་དང་ལས་
དནོ་བདེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་ཐགོ་ལ་རིན་པ་ོ
ཆེས་ཕག་རསེ་ཆེན་པ་ོབཞག་ཡོད། ལགྷ་
པར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་བླནོ་ཁི་པ་
གནང་སབྐས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ལས་རིམ་
མང་པ་ོཞིག་བརྒྱྱུད་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
གཏན་འབབེས་གནང་རྒྱྱུའ་ིཐགོ་སྐ་ུལས་མང་
པ་ོསྐནོ་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་
འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་ད་ེགསོ་ཚོགས་ནང་བསྣམས་ཕབེས་
ཡོད། རྩ་བའ་ིརིན་པ་ོཆེས་གསོ་ཚོགས་ནང་
ཆ་ཤས་བཞེས་སྐབས་གནད་དནོ་གང་འད་
ཞིག་ཡིན་རུང་བཀའ་ལན་གཏིང་ཟབ་པ་ོ
དང་འགལེ་བཤད་ཁ་གསལ་གནང་གི་ཡོད། 
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
འད་ིགཏན་འབབེས་གནང་རྒྱྱུའི་ཐགོ་ཐུགས་
འགན་གཙོ་བ་ོབཞེས་པའི་ཐགོ་ནས་འཛིན་
སྐངོ་བཀའ་ཤག་གིས་མ་འངོས་པར་ང་ཚོའི་
མི་རབས་མང་པ ོ ཞིག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་
རྒྱྱུའ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ་པ་དརེ། ད་ེརིང་
གི་གོ་སྐབས་འདིའི་བརྒྱྱུ ད་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིའདདོ་པ་བྱུང་།  

ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་སྒམོ་གཞི། 
རྒྱྱུ ་མཚན་སོགས་ཟམ་གདོང་རིན་པ ོ་ཆེ ་
མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་སྔནོ་གླངེ་
ནང་གསལ་པརོ་བཀདོ་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེ

ཆར་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་
གྲྭ་བཙྱུགས་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དངསོ་
སུ་ལག་བསར་བས་ཏ་ེལོ་ང་ོ ༡༠ འཁརོ་
བའ་ིདསུ་དང་སབས་བསནུ། མང་ཚོགས་
ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཚྱུལ་དང་ལྡན་པ་
ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་ཡོད་མེད་ཀི་གླངེ་སླངོ་
བྱུང་ཡོད་སབས། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ནས་སིྤ་འཐུས་ལ་ྔལས་གུབ་པའི་
ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་བཙྱུགས་ཏ།ེ འདས་པའ་ི

ལོ་ང་ོ ༡༠ རིང་ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་ལག་
བསར་དང་འབལེ་བའི་གནས་སངས་ཇི་མ་
ཇི་བཞིན་ཞིབ་ཚགས་པ་ོབལསྟ་ཏ།ེ གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དསུ་ ༡༠ བའ་ིསངེ་ཉནི་

གཅིག་ལགྷ་རིང་བག་ོགླངེ་
བས་ཡོད། ཚོགས་ཆྱུང་
གིས་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག་ད་ེ
དག་ལ་གསོ་ཆོད་བཞག་
ཡོད། གསོ་ཆོད་ནང་
ནས་གཙོ་བ་ོཚོགས་ཆྱུང་
གིས་གཟིགས་ཞིབ་ནང་
མེས་དབོན་གཙྱུག་ལག་
དཔེ་སནོ ་སླབོ ་གྲྭའི ་སླབོ ་
ཕུག ་ ཚོ ་སླ ོབ ་གྲྭ ་གཞན་
གི་སླབོ་ཕུག་དང་མི་འད་
བའི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་

ཡག་པ་ོཞིག་ལ་འགྱུར་ཡོད་པའི་གཟིགས་
ཚྱུལ་ཡོད་པ་དང་།  ཚོགས་ཆྱུང་གི་རྒྱབ་
གཉརེ་ནང་མ་འངོས་པར་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་
ཚང་མར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་
གནང་དགསོ་པའ་ིགསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད་པར་
བརནེ། ད་ལ་ྟསླབོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་ནང་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་འག་ོཐུབ་མིན་
དང་། སླབོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་ནང་དག་ེརྒན་
ཉུང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་བཏནོ་ཡོད་པར་

བརནེ་དགེ་རྒན་གསོ་སྐོང་བ་རྒྱྱུ ར་འབད་
བརྩནོ་བས་ནས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་ཐུབ་པ་ཡོང་
རྒྱྱུར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་
རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སྤད་དགསོ་
པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་དང་། དགསོ་པ། དམིགས་
ཡུལ་སོགས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་
དབེ་ནང་འཁདོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ངས་བལསྟ་
སྐབས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀའ་
ངལ་ཆེ་ཤོས་གཉསི་ཆགས་འདགུ དང་པ་ོ
ནི་ཤེས་ཡོན་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་ཀང་བཟང་
སྤདོ་ཀི་ཆ་འཛིན་མ་ཐུབ་ན། ད་ལའྟ་ིང་ཚོའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བཟང་སྤདོ་རྩ་
བ་ནས་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚྱུལ་མང་
པ་ོཞིག་འག་ོབཞིན་འདགུ ད་ལ་ྟའད་མིན་སྣ་
ཚོགས་འབ་ིམཁན་ཚོ་དང་མ་འངོས་པའི་མི་
རབས་ཚོ་ལའང་ད་ེད་ེབཞིན་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། བཟང་སྤདོ་དང་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་
ལས་ཀ་གང་འད་ཞིག་བས་ན་གཞན་གིས་
ཡིད་སྨནོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད། བཟང་སྤདོ་
དང་མ་ལནྡ་པ་གང་འད་ཞིག་བས་ཀང་སྡུག་
པ་མ་གཏགོས་ཡག་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད་པ་དའེི་
ཐགོ་དགངོས་པ་བཞསེ་དགསོ། ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་སིྤ་འཐུས་འསོ་མི་རྣམས་བག་ོགླངེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣ ཉནི་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་
ཤི་ཡའི་ཡུལ་གུ་ཁག་དང་་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་

AUSTRALIA ནས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་
མི་མང་གི་སིྤ་འཐུས་འསོ་མིར་བཞངེ་མཁན་
མི་བཅྱུ་ཡོད་ཁོངས་ནས་བརྒྱད་ཀིས་ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡེའ་ིགངོ་ཁརེ་ཀནེ་བྷ་ེར་ Canberra 

ནང་འསོ་བསྡའུ་ིསྐརོ་གི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་
གངོ་སྨསོ་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ི

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་མིར་བཞེང་
མཁན། འཇིག་མེད་རྡ་ོར་ེལགས་དང་ཕུར་
བུ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། སིྐད་འཛོམས་གངོ་བསྡ་ུ
ལགས། དངསོ་གུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 

བསམ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས། ཐུབ་བསན་དནོ་
གུབ་ལགས། བརྩནོ་འགུས་འདོ་ཟརེ་ལགས་
སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས།  བག་ོགླངེ་སབྐས་
རང་ཉདི་སིྤ་འཐུས་འསོ་མིར་བཞེང་དགོས་
པའི ་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་དམིགས་ཡུལ་ཙམ་
མ་ཟད། ད་ལའྟ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་འཕ་ོ
འགྱུར་འག་ོབཞིན་པའི་གནད་དནོ་དཔརེ་
ན། རང་བཙན་དང་དབུ་མའ་ིལམ་ཀི་སདི་
བྱུས། ཉ་ེལམ་ཇ་ོནང་རསེ་འབང་པས་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཕི་རོལ་ད་ུཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ། དལོ་ཚོགས་ཀིས་
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་སྐནོ་བརདོ་ཀི་
ང་ོརྒལོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།  གཞན་ཡང་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐོང་
སྤལེ་གསུམ་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་

ལ་སོ་སོའི་བསམ་འཆར་ལྷུག་པ་ོའདནོ་རྒྱྱུའི་
ག་ོསབྐས་བྱུང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིབག་ོ
གླངེ་སབྐས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ནིའུ་ཛི་ལེན་
ཌི། ད་ེབཞིན་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིམངའ་ཁུལ་
གི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་མཚོ་སྒ་ོལགྷ་པ་ལགས་
དང་། སིྤ་འཐུས་སྒལོ་དཀར་སྐབས་ལགས། 
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཨ་ཏ་ི
ཤ་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་
ལྷན་ཞུགས་ཐགོ་ཨ་ཏི་ཤ་བསན་འཛིན་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་
གནང་འདགུ བསན་འཛིན་སྒལོ་མ་དགྭས་
པ་ོལགས་ཀིས་ལས་རིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེ
ཡང་བག་ོགླངེ་སྐརོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཚོ་
སྒ་ོལགྷ་པ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ། ཐངེས་
འདིར་བག་ོགླངེ་འདི་ལྟ་བུ་གོ་སིྒག་གནང་
ཐུབ་པ་དསེ་ས་གནས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་

རྣམས་ལ་རང་གི་བསམ་ཚྱུལ་རྣམས་དམ་
བསྒགས་བཀག་སྡམོ་དང་འཇིག་སྣང་སོགས་
རྩ་བ་ནས་མེད་པར་མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་
ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་པའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་
སུྐན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། བག་ོ
གླངེ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་
རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ (Australian Capital Territory) 
ཞསེ་པ་འད་ིཡིན་འདགུ མཐུན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒནོ་ལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་།  སིྤར་བག་ོགླངེ་
འདི་ལྟ་བུ་ཐོག་མར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གངོ་
ཁརེ་སི་ཌི་ནའི་ི Sydney ནང་གནང་རསེ་
རིམ་བཞིན་གངོ་ཁརེ་མེལ་བྷནོ་Melbourne 
དང་ཀནེ་བྷ་ེརར་Canberra གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ །

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །འད་ིགར་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དནོ། 
རྡ་སངེ་མེ་གྷན་གནས་སྡདོ་ཀ་ཏ་ཀུན་དགའ་
ཟ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་བསན་འཛིན་
རིག་གལོ་གང་དརེ།   ཆེད་ཞུ། ཉདི་རང་
ཀ་ཏ་ཀུན་དགའ་ཟ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
དང་དངུལ་གཉརེ་གཅིག་ལྕགོས་ལས་ཐགོ་
སྐབས་རིྩས་ཞིབ་སྙན་ཐའོི་ནང་ཉདི་ཀི་མིང་

ཐོག་གཞུང་དངུལ་ཕནོ་ཆེ་རིྩས་ཆད་ཐོན་
ཡོད་པ་ནས་ཆ་ཤས་སུྒབ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་
པ་དང༌། ད་དངུ་དངུལ་ཆད་གང་འཚམས་
ཞིག་རིྩས་གཙང་ཞུ་བསདྡ་ཡིན་པ་འདི་ནས་
སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ཡིག་ངག་ཉསི་ཐགོ་ནས་
བརྡ་འདདེ་ཞུས་ཡོད་ཁར། ཉདི་ནས་རིྩས་
ཆད་སུྒབ་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་གན་ཡིག་སྔ་རསེ་
བཞག་ཡོད་ཀང༌། བརིྩ་བཀུར་དང་ལེན་མ་

གནང་བར་ད་བར་རིྩས་གཙང་བྱུང་མེད། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་དསུ་
ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་ཚྱུད་དངུལ་ཆད་རིྩས་
གཙང་མ་བྱུང་ཚེ་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་
ཉིད་ནས་སིྤ་རྒྱྱུ ་སྒརེ་ཟས་བས་པའི་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི ་ཉནེ་བརྡ་ཞིག་བཏང་
ཀང༌། ཉདི་ཀི་སྤུན་མཆེད་ཀི་བཟའ་ཟླ་ནས་
ཉདི་རང་གར་ཡོད་ཤེས་རགོས་མེད་གནས་

ཞུས་པ་བཞིན། གནད་དནོ་འད་ིབཞིན་ད་ེ
མུར་འཇགོ་ཐབས་བལ་བས་ད་རིང་གསར་
ཤོག་ཁག་བརྒྱྱུད་ཉནེ་བརྡ་འད་ིའབུལ་བཞིན་
ཡོད་ན། དངུལ་ཆད་ཆ་ཚང་འད་ིགར་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ འགངས་
མེད་རིྩས་འབུལ་དགསོ་པ་དང༌། ཅི་ཏ་ེདསུ་
ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་ཚྱུན་རིྩས་གཙང་མ་
བྱུང་ཚེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་

དང༌། སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་སྣང་ཆྱུང་བརིྩ་མེད་
བཏང་བ་ངསོ་འཛིན་གིས་གསར་ཤོག་ཁག་
གི་ནང་ཉདི་ནས་སིྤ་རྒྱྱུ ་སྒརེ་ཟས་བས་པའི་
གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། ད་ེལུགས་
རང་དནོ་རང་གཅད་ཀིས་གནང་ཕོགས་
འཕལ་ད་ུདགསོ་པ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་
ཞུ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ལ།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤4

བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་བཅྱུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

 ༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ 
ཉིན་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་
གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་བཅྱུ་འཁོར་བའི་དསུ་
ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་མཁས་
དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་བསན་

འཛིན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ི
དབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་གཟིགས་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུབཏང་
ས།ེ  ད་ེརིང་འདརི་སྐབས་ཡུལ་དག་ེའདནུ་
རྣམ་པ་དང་། བདོ་མི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ཆེས་མཐོའི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ། སམ་བྷ་ོཊ་དང་དཔ་ེསནོ་སླབོ་
གྲྭའི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོར་གཏགོས་པའི་ལས་བདེ་
རྣམ་པ། སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་
ཕགོས་མཐའ་ནས་འདསུ་པའ་ིསྐ་ུམགནོ་རྣམ་
པ་ཚང་མར་ད་ེརིང་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་
དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་
འཁོར་བའི་དསུ་ཆེན་འདིའི་ཐགོ་ལ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་དངསོ་
སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པའི་སྐལ་བཟང་
དགའ་སནོ་འདིར་འཚམས་འད་ིདང་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 ད་ེརིང་འདིར་གཏམ་བཤད་ཞུ་
རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཐོབ་པ་འདིའི་
ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མི ་འདུག་
ས།ེ ང་རང་སྒརེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ི
དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་དང་། གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག མཐངོ་ཚྱུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཡིན། ཐགོ་མར་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེབར་
ལམ་ཞིག་ནས་ཕི་ནང་གི་མི་མང་པ་ོཞིག་
དང་ལྷག་པར་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭར་ཉམས་
ཞིབ་གནང་བར་ཕབེས་མཁན་གི་རྒྱ་གར་བ་
མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ངསོ་ལ། ཁདེ་
རང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་སབྐས་དཔ་ེསནོ་སླབོ་
གྲྭ་འད་ིཧ་ཅང་གུ་དགོ་པ་ོཞིག་ནང་བཙྱུགས་
འདགུ འད་ིགང་འད་བས་པ་རེད། ཁང་
པ་སྐ་ོཔ།ོ ས་ཆ་ཡང་གུ་དགོ་པ།ོ རིྩག་རནེ་
ཡང་མེད་པ། ད་ེའད་ཞིག་གི་ནང་དཔ་ེསནོ་

སླབོ་གྲྭ་ག་རེ་བས་ནས་བཙྱུགས་པ་ཡིན། ད་ེ
ནརོ་འཁུལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་ངསོ་ལ་ལབ་
མཁན་ད་ེའད་བྱུང་། འད་ིད་ལ་ྟཕིར་བལསྟ་
ཤིག་སླགོ་སྐབས་འདི་དངསོ་ཡོད་ཀི་གནས་
སངས་ཤིག་རེད་འདགུ སབྐས་ད་ེདསུ་ས་
ཁང་སངོ་པ་ལམ་སེང་ཡོད་པ་ཞིག་འདི་མ་

གཏགོས་མེད་པ་རེད། ཕགོས་གཞན་ཞིག་
ནས་འགོ་འཛུགས་ད་ེརྡ་རམ་ས་ལར་བས་
པ་ཡིན་ན་ང་རང་དང་ཕག་སྦྲལེ་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ། གཞན་ཡང་རྡ་སར་ཡོད་པའ་ི
མཁས་དབང་ད་ེཚོས་ཡང་ཡང་གཟིགས་
རགོས་གནང་རྒྱྱུ ར་ཁད་པར་ཞིག་ཡོང་གི་
རེད་བསམ་ནས་བཙྱུགས་པ་ཞིག་རེད། 
ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་སབྐས་དརེ་དཔ་ེསནོ་
སླབོ་གྲྭར་སླབོ་ཕུག་འཛུལ་མཁན་ཉུང་ཉུང་
ཞིག་ལས་བྱུང་མེད། ཁལ་གི་བཟ་ོའད་བ་ོ
བས་ནས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་འཁིད་
ཡོང་བའི ་སླབོ ་ཕུག་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་
བཙྱུགས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས།  ས་ཁུལ་ད་ེ
འགིག་གི་ཡོད་པའི་བཟ་ོའད་བ་ོཞིག་མཐངོ་
བ་རེད། བར་ལམ་ཞིག་ནས་དཔ་ེསནོ་སླབོ་
གྲྭར་སླབོ་ཕུག་ཇ་ེམང་ད་ུསོང་བ་ཡིན་སབས་
ད་ལ་ྟགུ་དགོ་པ་ོཞ་ེདགས་ཆགས་ཡོད་པ་འད། 
དེར་བརནེ་སྐབས་ད ེའི ་འཛིན་སྐོང་གིས་
ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་བསམ་བླ་ོབཏང་མ་
ཐུབ་པའི་སྐནོ་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་འད་ིངསོ་ལེན་
ཞུས་ཐགོ་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 ད་ེནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱྱུ འི ་
དནོ་ད་ེག་རེ་རེད་ཅསེ་ཞུས་ན། བདོ་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་འད་ིངས་བཟསོ་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་
ལ་དགོངས་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ཚོད་འདགུ  
ཁེད་རང་གིས་བཟསོ་པའི་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་དང་། ཁདེ་རང་གིས་བརྩམས་པའ་ི
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའད་
འབ་ིམཁན་དང་གསུང་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་
ཚོད་འདགུ ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་སབྐས་ལ་
འགོ་འཛུགས་བས་པ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་རེད་མ་གཏགོས། ཤེས་ཡོན་སདི་
བྱུས་འད་ིང་མི་གཅིག་གིས་བཟསོ་བཞག་པ་

ཞིག་མིན་པ་ད་ེངེས་པར་ད་ུམཁེན་དགོས་
པ་ཞིག་རེད། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ཌགོ་ཌར་བ་ིཨར་ཨཱམ་བྷཊེ་ཀར་  Dr.B.R. 
Ambedkar མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་རྩ་ཁམིས་
ཀི་རྩོམ་པ་པ་ོརེད་ཟརེ་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་
བ་རེད། ད་ེའད་ལབ་མཁན་ཡོང་སབྐས་
བི་ཨར་ཨཱམ་བྷཊེ་ཀར་མཆོག་གིས་གསོ་
ཚོགས་ནང་ང་རང་ང་ོཚ་ས་ེརུལ་ཆྱུ་ཐནོ་གི་
འདགུ་ཅསེ་གསུངས་མངོ་བ་རེད། གང་
ཡིན་ཟརེ་ན། བ་ིཨར་ཨཱམ་བྷཊེ་ཀར་གིས་
རྒྱ་གར་རྩ་ཁིམས་ཀི་ཟིན་བསི་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་གནང་པ་རེད། ངས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ཟནི་བསི་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་ལ་
ཐ་ེགཏགོས་གང་ཡང་བས་མེད། ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་འདིའི་ཐོག་མའི་བསམ་བླའོི་ས་
བནོ་གང་ནས་རྙདེ་པ་རེད་ཟརེ་ན། འདས་
པའི་ལོ་བཞི་བཅྱུ་ཞེ་གངས་རིང་ལ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡང་
ནས་ཡང་ད་ུབདོ་མིའི་མ་འངོས་ཤེས་ཡོན་
ཐགོ་ལ་བཀའ་སླབོ་རིམ་པ་སྩལ་བ་ད་ེཚོའི་
ནང་ནས་ཕགོས་བསྡསུ་དང་། སནོ་པ་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་
དམ་པའ་ིཆོས་ནས་འབྱུང་བའ་ིརིགས། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་གི་སྔནོ་བྱུང་མཁས་པ་
མང་པའོི་གསུང་ད་ེཚོར་གཞིར་བཞག་ས།ེ 
༢༠༠༢ ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡ པའ་ིནང་ལ་ཤེས་
རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དུག་པ་རྒྱྱུ ན་རིང་
ཉམས་མངོ་ཡོད་པའ་ིདག་ེརྒན་དང་། སླབོ་
སིྤ་ ༢༠༠ ཡས་མས་སྐརོ་ཞིག་འད་ུའཛོམས་
བས་པ་ད།ེ ཉནི་གསུམ་གི་བག་ོགླངེ་གི་གུབ་
དནོ་ནང་ནས་བསམ་བླའོི་ས་བནོ་ལ་ྟབུ་ད་ེད་ེ
འད་བས་ནས་རྙདེ་པ་རེད།  དའེ་ིཐགོ་ནས་
རྙདེ་པའི་བསམ་བླའོི་ས་བནོ་དརེ་དངསོ་སུ་
ཡིག་ཐགོ་ལ་ཕབ་མཁན་ད།ེ སབྐས་ད་ེདསུ་
ཀི་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལེགས་
ཀི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་བདོ་ཁིམ་གི་དག་ེཟུར་ཌགོ་
ཌར་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། བདོ་ཁིམ་
གི་ཤེས་རིག་འགན་འཛིན་ངག་དབང་རྡ་ོར་ེ
ལགས། རིགས་ལམ་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེརྒན་བླ་ོ
བཟང་རིན་ཆེན་ལགས། ཤེས་རིག་གི་ལས་
བདེ་ཆྱུང་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཁངོ་ཚོ་ལས་
གུབ་པའི་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཚྱུང་བཙྱུགས་
ཏ།ེ ཟནི་བསི་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་གཉསི་
ཀ་ཟིན་བསི་ཚོགས་ཆྱུང་ད་ེརང་གིས་བརྒྱབ་
པ་རེད། དའེ་ིརསེ་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་མཁས་པ་
ཁག་གི་ཚོགས་འད་ུདང་། སྡ་ེར་ལྡནུ་གི་སངོ་
བཙན་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་མཁས་པ་
ཁག་གི་ཚོགས་འད།ུ ད་ེརསེ་རྡ་རམ་ས་ལར་
ནབུ་ཕོགས་མཁས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་འད།ུ 
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཀིས་ཐོག་ནས་ཚོགས་འད་ུ
རིམ་པ་གསུམ་གི་ནང་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བས། 
ད་ེབཞིན་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་

ཡོངས་རགོས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་ཟིན་
བིས་དང་པ་ོདང་གཉིས་པ་འགམེས་སནོ་
ཞུས་ནས། དའེ་ིནང་ལ་དགངོས་འཆར་ཡོང་
བ་ཆ་ཚང་ཕགོས་བསྡསུ་བས་པ་ད།ེ མཐའ་
མ་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཆྱུང་དང་བཀའ་ཤག་
གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ད།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༩ པའ་ིནང་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཕུལ། སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀིས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་བག་ོགླངེ་དང་། 
ད་ེབཞིན་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་བགོས་ཀིས་བག་ོ
གླངེ་། དའེ་ིརསེ་དནོ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་སིྤ་
མོས་མང་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དནོ་
ཚན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཆེས་མཐའོི་མང་མོས་
ཐགོ་ནས་ཕིན་པ་དང་། མཐའ་མའ་ིཕགོས་
བསྡམོས་ཀི་ཡིག་ཆ་ད་ེསིྤ་མོས་ཀི་ཐགོ་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་འདི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ཁིམས་དང་གནས་ཚད་མཉམ་པའི་ཡིག་
ཆ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་ལེན་གནང་དགོས་
པ་ཞིག་ཡིན་སབས། མ་འངོས་པར་འད་ིལ་
བསྐར་ཞིབ་དང་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པའི་
རིགས་ད་ེཚོ་གང་ཟག་བ་ེབག་པ་དང་། ལས་
ཁུངས་བ་ེབག་པ་ཞིག་གི་དབང་ཚད་འགོ་ལ་
མེད་པ་བས་ཏ།ེ སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་རང་
གིས་བསྐར་ཞིབ་དང་བསྐར་བཅོས་གནང་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།  
དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
འད་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཤིག་
ཡིན་པ་དང་། སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ངསོ་
ནས་ཀང་འདི་རང་ཉདི་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའ་ིཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་དགངོས་ཏ།ེ བདག་
པའོི་འད་ུཤེས་བཟུང་ནས་འདི་ལ་སུང་སྐབོ་
དང་རྒྱྱུན་གནས་ཡོང་རྒྱྱུ ། བསྐར་བཅསོ་
དགོས་པའི་རིགས་ད་ེཚོ་དསུ་ལ་གཟིགས་
ཐུབ་པ་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱྱུ འི་འདནུ་པ་ཞིག་
བྱུང་སོང་། 
 ད་ེནས་ང་རང་གི་མཐོང་ཚྱུལ་
འདི་ལ་ཐོག་མར་དཔེ་སནོ ་སླབོ ་གྲྭ ་འདི་
བཙྱུགས་སྐབས་ཚང་མ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་
གི་ངང་ལ་བསདྡ་པ་རེད་ལ། འཛུལ་མཁན་
ཡང་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད་པ་རེད། ད་
ལྟ་འཛུལ་མཁན་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་བས་
ནས་འདིའི་ནང་མ་ཚྱུད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
མ་གཏགོས་འདིའི་ནང་འཛུལ་མཁན་མེད་
པའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་གནས་སངས་ད་ེ
ཡག་པ་ོརེད་བསམ་གི་ཡོད། ཕགོས་གཅིག་
ནས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་དཔ་ེ
སནོ་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཐནོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་
གཞི་རིམ་གོང་མའི་འཛིན་གྲྭ་བཅྱུ་པ་བཅྱུ་
གཅིག་ནང་ལ་འག་ོརྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་བྱུང་ཡོད། 

སབྐས་དརེ་དགེ་རྒན་ཚོ་དང་སིྤ་ཚོགས་ནང་
སེམས་ཁལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གང་ཡོད་རེད་ཅེ་
ན། འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ནས་མ་གཏགོས་སདྐ་
ཡིག་གཞན་སླབོ་ཀི་མེད་པར་བརནེ་དབིན་
སདྐ་ལ་སོགས་པ་ལ་རསེ་ལུས་ཐབེས་ཀི་རེད་
བསམ་པའ་ིདགོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འནོ་
ཀང་ད་ལྟ་དངསོ་སུ་ཁོང་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅྱུ་
པ་བཅྱུ་གཅིག་ལ་བསླབེས་སྐབས་རསེ་ལུས་
ཐབེས་རྒྱྱུའི་ཚབ་ལ་སྔནོ་འག་ོའཛིན་གྲྭ་ནས་
ཨིན་ཇི་བསླབས་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོ་དང་
ཁོང་ཚོ་བསྡུར་སྐབས་སྔནོ་ལ་མ་གཏགོས་
རསེ་ལ་མ་ལུས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མིག་མཐངོ་
ལག་ཟནི་བྱུང་འདགུ འད་ིགནས་ཚྱུལ་
བཟང་པ་ོཞིག་རེད་བསམ་གི་འདགུ ཕི་
ནང་གི་མི་རིགས་མང་པ་ོཞིག་གིས་ང་ཚོའི་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འད་ིདཔ་ེབལ་ྟརྒྱྱུ ་འད་བ་ོ
ཞིག་ཡོང་གི་འདགུ་ཟརེ་ནས་བསགྔས་བརདོ་
གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད། དརེ་
བརནེ་སྔནོ་མ་ང་ཚོ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོད་
པ་ད་ེདག་ཚང་མ་བསངས་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། 
སྔནོ་མ་ང་ཚོ་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་འཛུགས་པའི་
སབྐས་དརེ་འད་ིལ་ཚོད་ལ་ྟསླབོ་གྲྭ་ཞེས་ལབ་
དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་
བ་རེད། སབྐས་དརེ་ང་ཚོས་ཚོད་ལ་ྟབདེ་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད། སྔནོ་གི་མཁས་པ་
གངོ་མ་ཚོས་ཚོད་ལ་ྟགནང་གུབ་པ་ཞིག་རེད། 
འདི་ང་ཚོ་དཔ་ེསནོ་གི་ཆེད་ད་ུབཙྱུགས་པ་
ཡིན་ཟརེ་ནས་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་འད་ིབཙྱུགས་
པ་ཞིག་རེད།  དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་དཔ་ེསནོ་
སླབོ་གྲྭ་ལོ་བཅྱུ་འཁོར་བའི་དསུ་ཆེན་འདིའི་
ཐོག་སླབོ་གྲྭ་འདིའི་ནང་རྒྱྱུ ན་མཐུད་ནས་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ལས་
བདེ། ཞིབ་ཚགས་པསོ་སླབོ་སྦངོ་གནང་
མཁན་གི་སླབོ་ཕུག་ཚང་མར་ངས་རསེ་སུ་
ཡི་རང་དང་བསགྔས་བརདོ་ཡོད། ལགྷ་པར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་བཟསོ་པའི་སྐབས་
ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུཐུགས་ཞིབ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་། དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་
འདརི་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་
གྲྭ་ཞསེ་མཚན་གསོལ་མཛད་པ། ད་ེརིང་
མཛད་འཆར་མང་པ་ོཞིག་ཕིར་བསྡུ་མཛད་
པའི་སྐབས་ཤིག་ཡིན་ནའང་ལོ་བཅྱུ་འཁོར་
བའ་ིདསུ་ཆེན་འདའི་ིཐགོ་དངསོ་སུ་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་པ་འདི་ཚང་མའི་བསོད་ནམས་
ཀི་བསལྐ་པ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་རེད། དརེ་
བརནེ་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་ཆབས་གཅིག  
ཁདེ་རང་ཚོར་མི་ཚེ་དནོ་ལནྡ་ཡོང་བའི་སྨནོ་
ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། །



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ 5

མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་བཅྱུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒརོ་
བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་རྡ་ས་གངས་སིྐད་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་
མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧིལ་པ་ོབཅྱུ་འཁོར་བའི་
དགའ་སནོ་མཛད་སྒརོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་འཕིན་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ལརྷ་
བཅས་སདི་ཞིའ་ིགཙྱུག་རྒྱན། རྒྱལ་བསན་
ཡོངས་རགོས་ཀི་མངའ་བདག འཛམ་གླངི་
ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་ཆེན་པ།ོ བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་
གུས་པ་ཆེན་པསོ་ལ་ྷཕག་གངས་མེད་སྔནོ་ད་ུ
བཏང་ས།ེ དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་དཔལ་
ལྡན་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོ
ཆེས་དབུས་པའ་ིསྐབས་གནས་དག་ེའདནུ་གི་
སྡ།ེ མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ། སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་སིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་དང་ལས་བདེ་རྣམ་པ། མེས་
དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་
སིྦ་དང་དགེ་ཆེས་གཙོས་པའི་དགེ་རྒན་ལས་
བདེ་རྣམ་པ། གངས་སིྐད་ཕ་མའ་ིཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཕ་མ་རྣམ་པ། མཛའ་
ཞིང་བརྩ་ེབའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་
སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་གུས་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེད་རིང་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་
ལོ་ ༡༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་ཉནི་མོར་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ལ་དསུ་
འགྱུར་བྱུང་རསེ་བདོ་ཀི་ར་ེའབངས་འབུམ་
ལ་ཉ་ེབ་བཙན་བལོ་ད་ུགར་དགསོ་བྱུང་བའི་
སབྐས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ད་འཛིན་དང་ཉམས་
པ་སོར་ཆྱུད་ཡོང་ཐབས་དང། ཆབས་
གཅིག་དངེ་རབས་ཀི་རིག་གནས་ཁག་ལ་
སྦང་བརྩོན་བས་ཏ་ེམ་འངོས་བདོ་གསར་
པ་འཛུགས་སུྐན་ཡོང་ཐབས་ཆེད། འདབ་
གཤོག་གཉིས་ལྡན་གི་བདོ་ཕུག་གསོ་སྐོང་
གནང་རྒྱྱུ འི་ད ུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་
ཀི་ཐབས་མཁས་མཛད་བྱུས་བསྐངས་པའི་
བཀའ་དནི་ཉག་ཅིག་ལ་བརནེ། བཙན་
བལོ་ད་ུབདོ་མིའི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོས་དང་རྒྱྱུན་
འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐོག་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཕིར་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི ་
ལས་དནོ་མཇུག་སྐངོ་དང་། གཞན་ཡང་
སིྤ་སྒརེ་ལས་དནོ་ལ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་ཐུབ་
པའི་གཞོན་སྐསེ་མང་དག་ཅིག་སྐདེ་བསིང་
ཡོང་བར་གུབ་འབས་རླབས་ཆེན་ཐནོ་ཡོད། 

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་སླབོ་ཚན་ཆ་ཚང་བདོ་སདྐ་ཐགོ་
བསླབ་རྒྱྱུ འི་བཀའ་སླབོ་ནན་བསུད་ཕབེས་
པར་བརནེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་ད་ྷས་བདོ་
ཕུག་ཁིམ་སྡསེ་འཛིན་རིམ་དང་པ་ོནས་ལ་ྔཔ་
བར་གི་སླབོ་སྦངོ་གི་བརྒྱྱུད་ལམ་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་ཐགོ་བསྒྱུར་བའི་རླབས་ཆེའི་བ་བཞག་
བསུྒབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དནོ་
བདོ་མིའི་འཕལ་ཕུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་
དང་དགོས་མཁོར་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡོན་
གི་ལམ་སལོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བསུྐན་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེ་བར་བརནེ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༩ ནང་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐབས་བཅྱུ་གསུམ་
པའི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བརྒྱད་པར་
དཔལ་ལྡན་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་དབུ་འཁདི་པའི་སབྐས་བཅིུས་པའི་
བཀའ་ཤག་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞི་
རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འཆར་འབུལ་གིས་
གསོ་ཚོགས་ནས་སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༡༠ ཉནི་མེས་དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེ
སནོ་སླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ལག་བསར་བ་འགོ་བཙྱུགས་པ་
དང། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་སཾ་བྷ་ོཊའ་ི
ཁབ་ཁོངས་སླབོ་ཁག་ཡོངས་ནང་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ལག་བསར་བ་འགོ་བཙྱུགས་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་ ༢༠༠༨ ལོར་ད་ྷས་བདོ་ཁིམ་ཁབ་
ཁོངས་ལ་བང་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་དང། ༢༠༡༡ ལོར་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་
དང་དྷ་ས་བདོ་ཁིམ་གི་སྔནོ་འགའོི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ལ་ལག་བསར་བ་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད། 
 ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་
བས་ནས་ལོ ་བཅྱུ ་འཁོར་བ་དང་བསུན། 
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་རྒྱབ་
གཉརེ་ལརྟ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་བདོ་མི་སྣ་ལ་ྔ
ལས་གུབ་པའི་ཤེས་ཡོན་མཁས་པའི་ཚོགས་
ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་སླབོ་ཁག་ལ་ཉམས་
ཞིབ་གནང་བ་དང་། ད་ེརསེ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་
ཆྱུང་ཆེད་བཙྱུགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
ལག་བསར་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ཞིབ་འཇུག་
གནང་ཡོད། གངོ་གསལ་ཚོགས་ཆྱུང་གཉསི་
ཀའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་། ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་
ལག་བསར་ཞུ་ཡུལ་སླབོ་མ་ཚོའི་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་གཙོ་གྱུར་སིྤ་ཡོངས་ཤེས་ཚད་གང་
ལེགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཕི་ནང་
ཀུན་སྤོད་སོགས་གང་ཅིར་མིག་དཔ་ེའསོ་
པའི་གུབ་འབས་ཐནོ་པར་ངསོ་བཞསེ་གནང་
ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གསོ་ཆོད་དགོངས་དནོ་བཞིན། 
སླབོ་ཁག་གཞན་ནང་རིམ་པས་ལག་བསར་
ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ལའྟ་ིཆར་དཔ་ེསནོ་

སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་ཁང་དང་སྡདོ་ཁང་སོགས་
ཕིའི་མཐུན་རྐནེ་ཐད་དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་
ཞིག་ཡོད་པས་སེལ་ཐབས་ཐད་འབད་བརྩནོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་
དང་འབལེ་བའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
སྔནོ་འག་ོནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་གི་
བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་བཟ་ོའགོད་ཀིས་སླབོ་
ཁག་ཡོངས་ལ་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་ཟིན་པ་
དང་། གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིབསབླ་གཞི་རྩ་
འཛིན་ཡང་བཟ་ོའགདོ་ཟནི་ཡོད། ད་ེབཞིན་
བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་གི་དགོངས་དནོ་སླབོ་
དབེ་བཟ་ོསིྒག་བས་དང་བེད་མུས་བཞིན། 
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བེད་སའི་
སླབོ་ཁག་ནང་གཞི་རིམ་འགོ་མ་རྣམས་ལ་
བདོ་སྐད་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ནས་སླབོ་ཁིད་བེད་
བཞིན་པ་དང་། གཞི་རིམ་བར་མར་སིྤ་
ཚོགས་ཚན་རིག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་
སླབོ་ཚན་གཞན་རྣམས་རིམ་བཞིན་བདོ་སདྐ་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཐོག་སླབོ་ཁིད་བ་རྒྱྱུ འི་འཆར་
གཞི་སིྒག་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་སྔནོ་འགའོི་
དག་ེརྒན་དང།  གཞི་རིམ་འགོ་མ་དང་
བར་མ། ཆོས་དག་ེདང་ཟླསོ་དག་ེསོགས་
ཀི་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་ཐངེས་མང་ཕུལ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད་ལ། ལགྷ་པར་ད་ུབྷུན་ཏར་དག་ེ
འསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ཆེད་བཙྱུགས་ཀིས་དགེ་
རྒན་གསོ་སྐངོ་བདེ་མུས་ཡིན། ད་ེབཞིན་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་རིགས་ལམ་སླབོ་ཁིད་བ་
རྒྱྱུར་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་མུས་མ་ཟད། འད་ུ
འཛོམས་ཀང་ཐངེས་ཁ་ཤས་ག་ོསིྒག་ཞུ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད། 
 བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་བཞི་པས་
ཤེས་ཡོན་གི་ལས་དནོ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་
སུ་འཛིན་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་ཤག་ནས་
ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཊའི་རོགས་དངུལ་ཤུགས་
ཆེ་ཐབས་འཚོལ་གནང་བ་བརྒྱྱུད་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་སིྤ་ཡོངས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུར་ཞིབ་འཇུག་
དང་ཐབས་ཤེས་གང་དགའ་འཚོལ་སུྒབ་
བས་པས། གཅིག་ནས་སྔནོ་འག་ོདང་གཞི་
རིམ་འགོ་མར་ཤེས་ཡོན་གི་གཞི་རྩ་བརན་
པ་ོཞིག་འཛུགས་རྒྱྱུ ར་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ 
དང་། གཉསི་ནས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་དག་ེ
རྒན་གངས་ ༡༥༠༠ སྐརོ་ཡོད་པར་ད་ེདག་
གི་ཤེས་ཚད་དང་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རྒྱྱུ ། གསུམ་ནས་མཐ་ོརིམ་གི་སླབོ་སྦངོ་
ཐགོ་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབས་ཏ་ེརིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་གི་སླབོ་མ་གང་མང་སྐེད་སིང་
ཐུབ་ཐབས་བཅས་ཀི་ཆེད་གོ་རིམ་དང་ཞིབ་
ཚགས་ཀི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལས་འཆར་
སྣ་མང་སྤལེ་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་གཏདོ་

ཞུས་ཏ་ེསླབོ་མ་རྣམས་སླབོ་གྲྭ་ཐནོ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་ཨང་རིམ་རྩ་ེཕུད་ནང་ཐནོ་ཐབས་
ལ་དམིགས་དནོ་བཞིན་བར་ལམ་ནས་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉིས་རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱྱུ གས་སྤོད་
ཆེན་མོའི ་ནང་ཚད་མཐོའི ་བརྒྱ་ཆ་ལོན་
མཁན་སླབོ་མ་ཇ་ེམང་ད་ུཐནོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་། ཆབས་ཅིག་སནྙ་གསན་ཞུ་རྒྱྱུར་ཉ་ེ
ཆར་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་སླབོ་ཟུར་འཇིགས་
མེད་ཚེ་རིང་ཞུ་བ་ནས་ Hindustan 
Institute of Technology & Science, 
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Scientist) བ་རྒྱྱུའ་ིདམིགས་ཡུལ་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད་འདགུ ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་ལྟར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སླབོ ་
གཉརེ་ཐད་དམིགས་བསལ་ཤུགས་སྣནོ་ཞུ་
མུས་ཡིན་པས། ད་ལའྟ་ིཆར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་དྷ་ས་བདོ་ཁིམ་གཉིས་ཀི་སླབོ་
ཡོན་ཁོངས་འབུམ་རམས་པ་སླབོ་ཐནོ་བྱུང་
བ་གངས་ ༡༣ དང་སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་
པ་གངས་ ༢༢ བཅས་ཡོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
གཞན་ཡང་ཁད་ལས་མི་སྣ་གསོ་སྐངོ་དང་
འབལེ་བའི་ལས་དནོ་ལ་དམིགས་ནས་འདི་
ལོ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཡོན་གངས་ ༦༣༨ ཕུལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ན་ིགཙོ་བ་ོ༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ནས་སླབོ་ཡོན་
མ་དངུལ་ཤུགས་ཆེ་གསོལ་བསྩལ་གནང་
བ་དང། ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་སིྤ་སྒརེ་རོགས་
ཚོགས་ཁག་ནས་སླབོ་ཡོན་རོགས་དངུལ་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་གནང་སོན་ལ་བརནེ་ནས་
བྱུང་བར་ཚང་མར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་
རྒྱྱུ ། མད་ོདནོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
མ་འངོས་བདོ་ཀི་སོན་རྩ་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའི་ལས་དནོ་ཆེད་སྒ་ོགང་ས་ནས་
ཤུགས་སྣནོ་གང་ཐུབ་བརྒྱབས་དང་རྒྱབ་མུས་
ཡིན། ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ་ཤེས་
ཡོན་ན་ིམི་སྒརེ་དང། རྒྱལ་ཁབ། སིྤ་ཚོགས་
བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བའི་ལྡ་ེམིག་ཡིན་པ་
དང། ཤེས་ཡོན་ན་ིམི་རིགས་འཚོ་གནས་

དང་དར་འཕལེ་གི་ཆ་རྐནེ་དམ་པ་ཡིན་པས། 
ཕི་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་ལནྡ་པ། མི་རིགས་
ཀི་ལར་ཞནེ་དང་ལནྡ་པ། ཡ་རབས་བཟང་
སྤདོ་དང་ལནྡ་པ། ལགྷ་བསམ་སྙངི་སབོས་
དང་ལནྡ་པ་ས།ེ ལནྡ་པ་བཞིའ་ིཁད་ཆོས་ཚང་
ཞིང་། ཕི་ཤེས་བ་རིག་གནས་ལ་མཁནེ་པ་
རྒྱས་ཤིང། ནང་བཟང་པའོ་ིཡན་ཏན་གིས་
ཕྱུག་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ཤེས་ཡོན་གི་དགསོ་
པ་ཚང་ཞིང། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་གཞི་སུྒབ་
པ་དང།  ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་ཀི་དམིགས་

ཡུལ་སུྒབ་པ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
རེ་བ་སུྒབ་པ་བཅས་སུྒབ་པ་གསུམ་གིས་
བརྒྱན་པ་ཡོང་རྒྱྱུར། རང་རིགས་སླབོ་ཕུག་
ཕ་མ་དང་བཅས་འབལེ་ཡོད་ཚང་མས་ཤེས་
ཡོན་ཐོག་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཡོང་བ་
གོ་སབྐས་འདི་བརྒྱྱུད་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
གཞན་ཡང་ "ཕ་མ་ན་ིདག་ེརྒན་དང་པ་ོདང། 
ཁིམ་ཚང་ན་ིསླབོ་གྲྭ་དང་པ་ོཡིན།" ཞསེ་
པའ་ིགསུང་རྒྱྱུན་དནོ་ལ་གནས་ཏ།ེ འད་ི
ག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭའི་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆྱུང་
ནས་རྒྱྱུ ན་གཏན་སླབོ་གྲྭར་ཕར་གུ་མཉམ་
འདགེས་གནང་བར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ས་གནས་གཞན་གི་ཕ་མའ་ི
ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་ནས་ཀང་སླབོ་གྲྭར་ཕར་བ་
གུ་འདགེས་ཡོང་བའ་ིརེ་བསྐལུ་ཞུ། མདརོ་
ན་སླབོ་ཕུག་དང་། དག་ེརྒན། འཛིན་སྐངོ་
དང་ཕ་མ་བཅས་ཚང་མས་ནསུ་པ་མཉམ་
འབུངས་གནང་ཚེ་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་འདི་
བཞིན་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་
བསྒྱུར་ཐུབ་པ་གདནོ་མི་ཟ་བ་བཅས། མཐའ་
དནོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་སྐུ ་ཚེ ་མགོན་པ་ོཚེ་དཔག་མེད་
ཀི་ང་ོབརོ་བརན་ཅིང། ཐུགས་ཀི་བཞདེ་
དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གིས་
གུབ་པ་དང། བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་མྱུར་ད་ུ
གསལ་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་བཅས། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས།  ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ལ།། 



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤6

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིར་དམ་བསྒགས་བདེ་པའ་ིསདི་བྱུས་ལ་ཨ་རིས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཐགོ་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་
འཛུགས་ ཡོད་པ་དསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༨ ཉནི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོཞིག་
བཏནོ་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་ད་ུའཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་
སྐརོ་བཤད་པ་རྣམས་ལ་རིྩས་མེད་བཏང་
ནས། པ་ེཅིང་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུམུ་
མཐུད་ནས་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད་པར་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་བས་ཏ་ེབདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡིག ཁརོ་ཡུག་སོགས་སུང་
སྐོབ་བ་རྒྱྱུ འི ་ཐོབ་ཐང་སྤོད་ཀི་མེད་པའི་

སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་མ་ཟད། ཡུ་
གུར་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བས་པར་བརནེ་དག་སྤོད་ལས་ 
འགུལ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པ་དང་བདོ་ནང་
དའུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བས་ནས་བདོ་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལ་གཞུང་གིས་སངས་འཛིན་བས་པའི་
སྐནོ་བརདོ་གནང་ཡོད།
 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་བའི་གནས་ཚྱུལ་མུ་མཐུད་
ནས་གནས་ བཞིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བདོ་ཀི་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བརྒྱྱུད་ཡུན་རིང་
ལུས་པའི་བདོ་མིའི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་
བ་རྒྱྱུའི་རྣམ་འགྱུར་གང་ཡང་བཏནོ་གི་མེད་
པའི་སྐནོ་བརདོ་སནྙ་ཐའོི་ནང་གསལ་འདགུ 
སནྙ་ཐའོ་ིམཐའ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ནང་བརན་
ལྷངི་ཡོང་བར་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་དངས་ལེན་བས་ནས་
ཆོས་དང་སདྐ་ཡིག རིག་གཞུང་དང་བཅས་
པར་གུས་བཀུར་དང་ཆེས་མཐོང་ཞུ་ཐོག་
ཨར་རྒྱ་ཡུལ་གཉིས་ཀི་བད་ེའཇགས་བག་ོ
གླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གསལ་བཤད་དགསོ་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་

སྙན་ཐོའི ་ནང་བོད་དང་ཡུ ་གུར་སོགས་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་
ཁག་ཏུ་རྒྱལ་སིྤའི་རགོ་ཞིབ་པ་དང་གསར་
འགོད་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བཀག་
སྡམོ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་འག་ོབསྐདོ་
བཅྱུག་ནས་གནས་སངས་ངོ་མར་ཉམས་
ཞིབ་བདེ་འཇུག་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་
བཏནོ་འདགུ ད་ེཡང་སནྙ་ཐ་ོདལི་བསྒགས་
གནང་སབྐས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཀི་
རི་སི་སི་མི་ཐི་ Chris Smith མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་

ཕིན་མེད་པ་མ་ཟད། སདི་འཛིན་ཞིས་ཅིན་
ཕིང་གིས་ཡུལ་གི་ཁིམས་དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་
ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བའི་
སིད་བྱུས་ལ་བརནེ་རྒྱ་ནག་ནང་ཡུལ་ཁམིས་
དང་འག་ོབ་ མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
ཐགོ་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་
ད་ེདག་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱྱུ འི་ཚབ་ཏུ་མར་
གུད་འག་ོབཞིན་འདགུ དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་
ནང་རང་དབང་རྩོད་ལེན་པ་ཙམ་མ་ཟད། 
ཨར་རྒྱ་གཞུང་གཉསི་དབར་གི་མཐུན་ལམ་
ལའང་ད་ོཕགོ་འག་ོཉནེ་འདགུ སིྤར་སནྙ་ཐ་ོ
དརེ་ཤོག་གངས་ ༣༣༦ ཡོད་འདགུ

སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའ་ིསེལ་སི་བྷུ ་རིའ་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭས་གསེར་གི་རགས་མ་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་
ཨ་རིའི་སེལ་སི་བྷུ ་རི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་
Salisbury University གིས་གསེར་གི་

རགས་མ་ Presidential Medal འབུལ་
སབྐས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ད་ེརིང་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་ཁང་གིས་ངསོ་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་རགས་མ་
འདི་འད་ཞིག་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ངསོ་ལ་ཆེས་
མཐངོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་པ་ཞིག་བྱུང་། དང་ཐགོ་
ཞུ་རྒྱྱུར།  ངསོ་རང་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་

སངས་ལ་གཞིགས་ན་མི་ཚང་ཉམ་ཆྱུང་ཞིག་
ནས་ཡིན། ངསོ་ལ་འད་ིལ་ྟབུའ་ིརགས་མ་
ཐབོ་རྒྱྱུ འི་འསོ་ཆོས་གང་ཡང་ཚང་བ་ཞིག་
མཐངོ་གི་མེད། འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་བདནེ་

པའི་འཐབ་རྩདོ་བདེ་བཞིན་པའི་དསུ་སབྐས་
འདིར་ངསོ་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་
འདི་འད་ཞིག་གནང་བ་དསེ་གཞིས་ལུས་
བདོ་མི་ཚོར་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ངསེ།  བདོ་ནང་གི་གཞིས་
ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ཡོད་
པ་དང་ཁངོ་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་
དང་བདནེ། རང་དབང་སོགས་རྩདོ་ལེན་

བདེ་བཞིན་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་འཛམ་གླིང་
ཕི་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་
བཏནོ་བས་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་ནང་གི་
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་དང་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་ཚོར་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་སལོ་སྩལ་
མཛད་རྒྱྱུའ་ིཐུགས་ཀི་འཆར་སྣང། ད་ེབཞིན་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་འབལེ་དང་འག་ོབ་མིའི་བཟང་སྤདོ་
དང་འབལེ་བའི་བམས་བརྩེ་དང་བཟོད་
བསན་སོགས་བཟང་པའོི ་རིན་ཐང་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུའི་མཛད་རསེ་
ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་
ཐགོ་ངསོ་ཀིས་རགས་མ་འད་ིདང་ལེན་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས། གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་འད་ི
དང་ངེས་སནོ་པ་ཇེ་ན་ེཊི་ཌུ་ལི་ཨེ་སི་བྷཆེ་ 
Dr. Janet Dudley-Eshbach མཆོག་
བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ལགྷ་པར་
ད་ུསྐུ་ཞབས་ཇནོ་མེཀ་ཌ་ོནལ་མཆོག་སོགས་
ལ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ད་ེརིང་འདརི་ཨ་རནུ་གཱན་
དྷ་ིམཆོག་ལ་བླ་ོབུར་ད་ུགསུང་བཤད་གནང་
རོགས་ཞསེ་སྐ་ུཞབས་བ་ྷར་ཡིན་ལགས་ཀིས་

ཞུ་སྐབས་ཁོང་ཏགོ་ཙམ་ཧང་སང་བ་རེད། 
སིྤར་ཨ་རུན་གྷན་ད་ིམཆོག་གསུང་བཤད་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས་
མཛད་སྒ་ོའདིར་ངོས་ཀིས་རགས་མ་ལེན། 
ཨ་རུན་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་
ཡིན་ན་འསོ་འཚམས་ཤིག་འདགུ ཅསེ་སྐ་ུ
རྩེད་དང་སྦྲགས་གསུང་སྐབས་ཚོགས་ཁང་
གད་སྒས་ཁངེས། ད་ེརསེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་མུ་མཐུད་གསུང་དནོ། གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གྲྭའི་ངེས་སནོ་པ་མཆོག་གིས་ངོས་ལ་
ལོ་ལྟར་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་འདིར་བདོ་པའི་
དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་ཕབེས་ནས་རྡལུ་
ཚོན་དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་རྒྱྱུ ས་མཚོན་
བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་འགམེས་སནོ་གོ་
སིྒག་གནང་སལོ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་
སྦྲགས། རྡལུ་ཚོན་དཀིལ་འཁརོ་གི་མཛེས་
སྡུག་ལ་ངེས་སནོ་པ་མཆོག་ཧ་ཅང་ཡིད་
དབང་འཕགོ་བྱུང་གསུང་པ་མ་ཟད། རྡལུ་
ཚོན་དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་སུྐན་སྐབས་
དགེ་འདནུ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པསོ་
བཞེངས་སུྐན་གནང་ཡང་མཐར་དཀིལ་
འཁོར་ཤིག་པ་ད ེར་ཏ ོག་ཙམ་ཡ་མཚན་
བསྐསེ་སྐརོ་གསུང་བྱུང་། ད་ེན་ིནང་པ་ཚོས་

དསུ་རག་ཏུ་ཡིད་ལ་དན་བཞིན་པའི་འདསུ་
བདེ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཡིན་པ་ད་ེསེམས་
འགུལ་གཏངོ་ཆེད་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་
འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཐགོ་མར་སྐསེ་
ཤིང་ད་ེནས་མཐར་འཆི་རྒྱྱུ ་རེད།  འཆི་བ་
ལས་གཡོལ་ཐབས་མེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་
འཚོ་བའི་རིང་མི་ཚེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་
བདེ་དགསོ། ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གསོན་
དགསོ་ཆོད་པ་རེད། རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་
ནས་ངོས་ཀིས་ཨ་རིའི་ཀེམ་བྷི་རི་ཆི་མཐོ་
སླབོ་བཞག་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུཕིན་པ་རེད། ཉ་ེ
ལམ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་
ཨ་རིར་བསླབེས་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཨར་
རྒྱ་ཡུལ་གཉསི་དབར་བག་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུའི་
གནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ན་ིད་རྒྱའི་བད་ེ
འཇགས་ (Cyber Security) ཐགོ་རེད།  
སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་སྐ་ུཚེའ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་ལོ་
རྒྱྱུས་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་
འཕལེ་རིམ། དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ད་ི
བ་རྣམས་ལ་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ 

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་བདོ་དནོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིགངོ་ཁརེ་པ་ིཏ་ོ
རི་ཡ་ Pretoria ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་དནོ་
གཅདོ་སྣང་ས་ཆོས་ སྒནོ་ལགས་ཀིས་གངོ་
ཁརེ་ཇ་ོཧ་ན་སི་བཀྷ་ Johannesburg ཁུལ་
གི་ཤེས་ཡོན་བསི་གནས་ཁག་གསུམ་ནང་
གཟགིས་སྐརོ་དང་སྦྲགས། བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་སདླ་ཁུལ་དའེ་ིགཞནོ་
སྐསེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བག་ོགླངེ་གི་ལམ་
ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
འདགུ ད་ེཡང་ཇ་ོཧ་ན་སི་བཀྷ་ཁུལ་གི་ Wits 
University གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
ཕི་འབལེ་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་སླབོ་དཔནོ་
གརྷ་ཐཱ་ཤེལ་ཌནོ་ Prof. Garth Sheldon 
ལགས་ཀིས་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་བཞིན་

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་སྣང་ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ 
དང་། ད་ེགའ་ིལས་བདེ་བསན་འཛིན་ཀུན་
བཟང་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྣང་
ས་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀིས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
དའེི་ནང་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་སླབོ ་ཕུག་ 
དང་། སྡ་ེཚན་དའེ་ིལས་བདེ་རྣམས་ལ་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་
སྐརོ་དང་། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
འཁུར་གསུམ་ སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ 
ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཀལ་
སི་ཝི་སལ་ klasie wessels ལགས་ཀིས་སྣ་ེ
ཁིད་ཐགོ་ཨི་ཌེན་ཝ་ལི་གཞི་རིམ་གོང་མའི་ 

Edenvale High School སླབོ་གྲྭ་དང་། 
ཀིང་ཌེ་ཊི་ཝིཊ་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སླབོ་གྲྭ་ 
King David High School བཅས་ལ་
གཟགིས་སྐརོ་ཡང་གནང་ཡོད་འདགུ སིྤར་
སྐ་ུཞབས་ཀལ་སི་ཝི་སལ་ལགས་ན་ིཡུན་རིང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། ཁངོ་གིས་ལོ་ལརྟ་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིབདོ་
ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་ཟུང་འབལེ་གིས་ལྷ་ོ
ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་སླབོ་ཕུག་ཁག་
གཅིག་རྡ་སར་སྐརོ་བསྐོད་ད་ུའཁིད་ད་ེརྡ་
སར་ཡོད་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གནས་
སངས་རགོ་ཞིིབ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་
འདགུ ད་ེབཞིན་ཐངེས་འདརི་བདོ་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་དང་བདོ་
དནོ་སྐརོ་གི་དབེ་ཆྱུང་ཁག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་

ད་ེདག་གི་སླབོ་ཕུག་དང་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་
བག་ོའགམེས་གནང་ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༧ ཉནི་པ་ཝར་ཨེབ་ཨེམ་རུླང་འཕནི་ལས་
ཁང་ Power FM radio station གིས་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྣང་ས་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བླསོ་ཐུབ་
གགོས་པ་ོལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཁའི་ཡི་ཤུའི་
ཆོས་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་
ཊུ་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་གི་དསུ་
ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་དང་བསནུ། 
ཆོས་དཔོན་མཆོག་གི་འཁུངས་
སྐར་གི་གནས་སངས་སྐརོ་བཀའ་
འད་ིགནང་བར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལགས་
ཀིས་ཉ་ེསྔནོ་ཆོས་དཔནོ་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་

མི་བད་ེབ་བྱུང་ས་ེསནྨ་ཁང་ལ་བསནེ་གཏུགས་
གནང་སབྐས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་དཔནོ་མཆོག་ལ་སྙུང་
གཞི་དག་སྐདེ་ཡོང་བའི་གསུང་འཕནི་སྩལ་

བ་ད་ེང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་འདགུ


