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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། 

༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཐ་ེཝན་གི་སདི་འཛིན་གསར་པར་འསོ་
འདམེས་བྱུང་བའ་ིལམྕ་སྐ་ུཚའ་ིཨིང་ཝིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལམྕ་སྐ་ུཚའ་ིཨིང་ཝིན་ Tsai 

Ing-wen མཆོག་ལ་ཐངེས་འདརི་ཐ་ེཝན་
རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་
ཁ་ཐོབ་ནས་ཡུལ་དའེི་སིད་འཛིན་ད་ུའསོ་
འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་འདའིི་གསུང་
འཕནི་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ཐའ་ེ
ཝན་ད་ུམང་གཙོ་བརྟན་པརོ་ཚྱུགས་ཡོད་པ་
ད་ེནི་རང་དབང་དང་འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་
འགོ་ཁིད་ལ་མོས་པ་ཡོད་མཁན་ལ་མཚོན་
ན། མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་དང་སྙངི་སབོས་
སྐ་ེགཞི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ངསོ་རང་མང་
གཙོ་གོང་སྤལེ ་གཏོང་རྒྱྱུ ར་འབད་བརྩོན་
བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཐའ་ེ
ཝན་མང་ཚོགས་ཀི་གུབ་འབྲས་ལ་གུས་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་དང་།  གཞན་
ཡང་གསུང་འཕིན་ནང་ད་ུངོས་རང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ལོར་སྐ་ུཉདི་དང་མཇལ་འཕད་བྱུང་
བ་དང་། ད་ེསྔནོ་ཐའ་ེཝན་ད་ུཐངེས་ཁ་ཤས་
ཡོང་སྐབས་བཅས་སུ་ད་ེགར་དཔལ་འབརོ་
དང་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས། ཐའ་ེཝན་དང་
རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པ་ོགཉིས་དབར་ཚོང་
འབྲལེ་བཟང་པ་ོབཙྱུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་བཅས་
དངསོ་སུ་མཐངོ་ཞིང་། ཚོང་ལས་ཀི་འབྲལེ་
བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། མང་ཚོགས་དབར་གི་
འབྲལེ་བའི་ལས་དནོ་ལ་ཤུགས་སནོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། སྐ་ུཉདི་ནས་སདི་
འཛིན་གི་ལས་འཁུར་བཞེས་རིང་དཀའ་

ངལ་ས་ཚོགས་ལ་གདངོ་ལེན་དང་། ལས་
དནོ་ཚགས་ཚྱུད་དང་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་
བའི་སྨནོ་འདནུ་བཅས་ཞེས་སོགས་འཁོད་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༦ པའ་ིནང་
༸གོང་ས་མཆོག་ཐའ་ེཝན་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་
བསྐངས་སྐབས་ཀའ་ོཞུན་གངོ་ཁརེ་ད་ུལྕམ་
ཚའ་ེཨིང་ཝིན་ལགས་ཀིས་མཇལ་ཁ་ཞུས་

ཡོད་པ་རེད།  
 ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་ཚའི་ཨིང་
ཝིན་ Tsai Ing-wen མཆོག་ལ་ཐངེས་
འདིར་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་
མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་ཡུལ་དའེི་སིད་
འཛིན་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་
འད་ིཞུས་ཡོད། ལམྕ་སྐ་ུཚའ་ིཨིང་ཝིན་
མཆོག་ནི་བ ོད་ད ོན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་
ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཉ་ེལམ་
ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ ་ ཆེན་མོའི ་

ནང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གི་དམངས་གཙོ་ཡར་
ཐནོ་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་ས་ེ
གསོ་ཚོགས་དང་སིད་འཛིན་གི་འོས་བསྡུ ་
གཉསི་ཀའི་ནང་གོ་མིང་ཏང་གཞུང་འཛིན་
པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་ཕམ་ཉསེ་ཆེན་
པ་ོབཏང་ཡོད།  ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་སིད་འཛིན་

ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་བ་ལྕམ་སྐུ་ཚའི་ཨིང་
ཝིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།
 སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གི་དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པར་ཉ་ེ
ལམ་ཐ་ེཝན་སིད་འཛིན་དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་
རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་
ཁ་ཆེན་པ་ོཐབོ་པར་ངསོ་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་
དང་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་
ཞེ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  རྒྱལ་ཁ་འདསི་ཐ་ེཝན་ནང་

མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ས་བརྟན་ཐོག་མུ་
མཐུད་གནས་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་
གསལ་བཏནོ་བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་
མི་ཚོ་ལའང་སྙངི་སབོས་ལགྷ་པར་སྤལེ་གཞི་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ཆོད་
སེམས་དང་འཆར་སང་། ད་ེབཞིན་ཐ་ེ
ཝན་མང་ཚོགས་ཀི་བད་ེདནོ་ཆེད་ཞབས་
ཞུ་བསུྒབ་རྒྱྱུ འི་ལྷག་བསམ་བཅས་ལ་མང་
མོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པ་ཞིག་རེད།  ཐངེས་
འདིར་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་ནང་བུད་
མེད་ཀི་སིད་འཛིན་ཐོག་མའི་ཆབ་སིད་ཀི་
འགན་དབང་བཞེས་རྒྱྱུ ར་མངནོ་ད་ུཕགོས་
པའི་སྐབས་འདིར་ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་
གི་ལས་དནོ་གང་ཅིའི་ཐད་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།  སྐ་ུཉདི་
མཆོག་ཡུན་རིང་ནས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་བདོ་
ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་སྒྱུར་འགོ་
གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་
པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པའོི་ཚོར་ཤུགས་
ཡང་ཡང་བཏོན་གནང་བ་ད ེར་ང་ཚོས་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། འབྱུང་
འགྱུར་ཡང་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་
གི་སིད་འཛིན་གི་ལས་ཡུན་སྐབས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཆེད་
རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།  ཞསེ་འཁདོ།།

ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུས་རཱ་སི་ཝལ་མཆོག་རྡ་སར་ཕབེས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ 
ཉནི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐུ་ས་རཱ་སི་
ཝལེ་ Sarah Sewall མཆོག་རྡ་སར་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན ་གི ་
ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཙམ་ལ་
ལྕམ་སྐུ་མཆོག་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་གྷ་གལ་
གནམ་ཐང་དུ་ཕ ེབས་འབོར་སྐབས་
བཀའ་དུང་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
ལགས་དང་། དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་

འགན་འཛིན་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་སོགས་

ཀིས་ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་
པར་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།

 ད་ེཡང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ཕི་ཚེས་ 

༡༥།༡༦ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་
བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་མཛད་འཆར་ཁོད་
༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག 
ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་
པའི་བས་ིགནས་ཁང་བཅས་ལ་འཚམས་
གཟིགས་སུ་ཕ ེབས་ནས་བོད་ཀི་ཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་འགམེས་སནོ་ཁག་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་དང་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ། བདོ་མིར་
ཤེས་ཡོན་གོ་སབྐས་བསུྐན་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱྱུའ་ི མཛད་

འཆར་ཡོད་འདགུ ཁངོ་དང་ལནྷ་ད་ུཨ་རིའ་ི
གཞུང་འབྲལེ་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག་
ཀང་ཕབེས་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འཚམས་འད།ི

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ལམྕ་སྐ་ུཚའི་ཨིང་ཝིན་ 
Tsai Ing-wen མཆོག་ལ་ཐངེས་འདརི་ཐ་ེཝན་
རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ནས་
ཡུལ་དའེ་ིསདི་འཛིན་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་
འད་ིཞུས་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
 སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ཆབ་
སིད་ཚོགས་པར་ཐངེས་འདརི་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་
བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རྒྱལ་ཁ་འད་ིལ་ྟ
བུ་ནི་ལོ་རྒྱྱུས་རང་བཞིན་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། ཐ་ེཝན་མང་གཙོའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ཁདོ་བུད་མེད་ཞིག་
སིད་འཛིན་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་བ་ཐགོ་མ་ཆགས་ཡོད།   
རྒྱལ་ཁ་འད་ིན་ིསྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་ས་ེཁདི་པའི་མང་གཙོ་
ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པར་འསོ་ཤོག་འཕནེ་མཁན་རྣམས་ལ་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ཞིག་དང་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུམང་གཙོའི་
སིྤ་ཚོགས་ལ་བླ་ོསབོས་སྤལེ་གཞི་ཞིག་ཡིན།   སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གིས་ད་ེསྔ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ནི་བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གི་ཤེས་འཇནོ་གཉསི་ལནྡ་གི་ལམ་སནོ་དབུ་ཁིད་
འགོ་ཐ་ེཝན་གི་དསུ་རབས་གསར་པའི་ལམ་བུའི་ཐགོ་
རང་དབང་དང་ཡར་རྒྱས། ཞི་བདའེ་ིའདོ་སང་ཕགོས་
བཅྱུར་འཕ་ོབར་གདནོ་མི་ཟ། ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གི་སིད་གཞུང་གསར་པས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེཐ་ེཝན་
གཞུང་གི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དནོ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་གནང་རོགས་ཞེས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་ཚོགས་དུང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་
འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕནི་ནང་བཀདོ་འདགུ །

ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟགིས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ནས་ ༥ 
བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དནོ་གུབ་
མཆོག་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་ལམ་རིམ་གསུངས་ཆོས་སྩལ་བར་སྒརེ་
དགོངས་ཐགོ་ཕབེས་བཅར་དང་སབས་བསནུ་ལྷ་ོཕགོས་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་གནང་
ས།ེ ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་སིྤ་ཡོངས་དངསོ་ཟགོ་
ཚང་བཤེར་ལ་བཀདོ་མངགས་དང་། ལས་ཁུངས་ཀི་
སིྤ་ཡོངས་བདེ་སྒརོ་ལམ་སནོ་གནང་གུབ་མཚམས་ཕི་
ཚེས་ ༡༡ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་འབརོ་བྱུང་ཡོད་
པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་མཐ་ོརིམ་གཞུང་ཞབས་ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུགཟགིས་བསྐརོ།

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་
བདེ་ (IAS) མི་གངས་ ༡༦ རྡ་ས་ཁུལ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེ
རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ས་ེཤན་གནང་ས་ེའདི་
ཟླའ་ི ཚེས་ ༩ ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ
གཟགིས་བསྐརོ་ཕབེས་པར། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་མཉམ་མཇལ་འཕད་དང་། གསོ་
ཚོགས་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་སངས་
དང་འག་ོལུགས་སྐརོ་བཅས་འགལེ་བཤད་དང་། ད་ིབ་
དསི་ལན་བཅས་ས་ྔད་ོཚོུད་ ༡༠།༤༥ ནས་ཕི་ད་ོཚོུད་ 
༡།༠༠ བར་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ད་ུགནང་ཡོད། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣2

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཀར་ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡའེ་ིགཞུང་གི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ 
ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡའེི ་རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་དུ་བདོ་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་
མ་མཆོག་གིས་ཀར་ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁབ་དུང་ཆེ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཝིན་ཇ་
ཌབོ་ Mr. Arvind Jadhav མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འདི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བོད་མི ་སྐབས་ 
བཅོལ་བའི་གནས་བབས་ཐོག་གོ་བསྡུར་

གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝིན་ཇ་
ཌབོ་མཆོག་ན་ིད་ེས་ྔཀར་ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་
དུང་འཕར་ཡིན་པ་དང་། ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༢ 
ནང་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
སི་དཱ་རམ་ཡ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེའི་
གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སརྤ་གནང་འདགུ
 དེ་ཡང་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་
མཇལ་འཕད་སྐབས་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི ་
བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཞསེ་
པའི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་གནང་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། 
ཀར་ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་གིས་ཁུལ་
དརེ་གནས་སྡདོ་བེད་བཞིན་པའི་བདོ་མི་
སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་སིད་བྱུས་འད་ིལམ་
ལྷངོ་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་ལག་བསར་ཇི་ལྟར་
གནང་དགསོ་པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་

སྦངས་བཤད་གནང་འདགུ
 ད་ེབཞིན་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་མཆོག་ནས་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་གི་དུང་ཆེ་རྣམས་ཚང་
འཛོམས་ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ས་ེདང་ལྷན་ཚོགས་འད་ུཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་ནས་ཚོགས་འདའིུ་གཙོ་སྐངོ་གནང་
རོགས། ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པར་ལནྷ་
ཚོགས་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༧ ཉནི་འཚོགས་རྒྱྱུའ་ིའཕལ་སེལ་གཏན་
འབབེས་གནང་འདགུ
 ཐངེས་འདརི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་ལྷན་ལྷ ་ོ སིྤ ་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས་ 
དང་། ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་མཐུད་
པ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ ཉནི་དའེ་ིདགངོ་
མོར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སྦངེ་ལོར་གནམ་
ཐང་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས། །

སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་རིགས་ལམ་སླབོ་ཁདི་ཀི་ཐབས་
ལམ་ཐགོ་ནས་ཚན་རིག་སླབོ་ཁདི་གནང་
ཕགོས་ཐད་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༦ བར་སྦལེ་
ཀོབ་སེར་བསེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཡིད་དགའ་ཆོས་
གླིང་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུདངེ་དསུ་ཚན་རིག་
སླབོ་ཚན་ད་ེདག་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་
རིགས་ལམ་སླབོ་ཁིད་བདེ་སངས་ཀི་ཐབས་
ལམ་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སླབོ་ཁིད་
ཇི་ལརྟ་གནང་དགསོ་པའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་དབུ་
འཛུགས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་སམ་བྷ་ོ
ཊ་དང་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་དང་། ད་ེབཞིན་མ་

སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་ཁབ་ཁོངས་ནས་
ཁནོ་ཚན་རིག་སླབོ་དག་ེགངས་ ༢༢ ཕབེས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་རམ་པ་ངག་དབང་
རབ་རྒྱས་ལགས་དང་ཤེས་རིག་སལོ་རྒྱྱུ ན་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་
ལགས་སོགས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཁག་
གཅིག་དང་། ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་
བད་ེརྩའི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཡང་ཕབེས་
འདགུ ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་གནང་མཁན་
ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་རམ་པ་ངག་དབང་
རབ་རྒྱས་ལགས་ཡིན་པ་དང་། སབྐས་དརེ་
ཁངོ་གིས་དངེ་སབྐས་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
ནང་རིགས་ལམ་སླབོ་ཁིད་གནང་རྒྱྱུ ་དགོས་
གལ་ཆེ་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཚན་རིག་གཙོ་

བརོ་གྱུར་བའི་སླབོ་ཚན་གཞན་ཁག་ཀང་
རིགས་ལམ་ཐོག་ནས་འཁིད་ཐུབ་ཚེ་དགེ་
མཚན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།
 ད་ེཡང་ཟབ་འཁདི་གནང་མཁན་
རྣམས་ན།ི སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་
རྒྱྱུས་སནོ་པ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བརྩོན་
འགུས་ལགས་དང་། རྩམོ་སིྒག་པ་བླ་ོབཟང་
རྒྱ་མཚོ་ལགས། རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའ་ི
ཚན་རིག་སླབོ་དགེ་བསན་འཛིན་དངསོ་གུབ་
ལགས། གཞན་ཡང་སེར་བསེ་གྲྭ་ཚང་གི་

ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
ངག་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་དང་ཁངོ་གི་ཕག་
རོགས་རྒན་ཐབས་མཁས་བླ་ོགསོ་ལགས་
དང་རྒན་བམས་པ་མཁས་མཆོག་ལགས་
བཅས་གསུམ་གིས་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་
དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་དང་ནང་པའི་གཞུང་
ནས་གསུང་པའ་ིཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག ད་ེ
བཞིན་རིགས་ལམ་སླབོ་ཁིད་ཀི་ཐབས་ལམ་
བརྒྱྱུ ད་ཚན་རིག་སླབོ་ཁིད་ཇི་ལྟར་གནང་
དགོས་པའི ་སྐརོ ་གོ ་རྟགོས་སྤལེ ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ ཟབ་སྦངོ་དརེ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་ཌནེ་མག་རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ཁང་ Danish International 

Development Agency ཞསེ་པ་ད་ེཡིན་ 
འདགུ །

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཅིག་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།
༄༅། །ཁ་ེཎ་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Garnett Genius 

(Conservative Party) རྡ་ས་ཁུལ་ད་ུ
ཕབེས་ཏ་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ནས་ས་ེཤན་གནང་ས་ེའདི་ཟླའི་
ཚེས་ ༡༥ ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་པར། སིྤ་འཐུས་
རྒྱྱུན་ལས་མཉམ་མཇལ་འཕད་དང་། གསོ་
ཚོགས་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
གནས་སངས་དང་འག་ོལུགས་སྐརོ་བཅས་
འགལེ་བཤད་དང་། ད་ིབ་དསི་ལན་བཅས་
གནང་ཡོད།
 ཁོང ་ཁེ ་ཎ ་ཌའི ་གོས ་ ཚོགས་

འཐུས་མིར་ཕབེས་ནས་ཟླ་གསུམ་ཙམ་ལས་

ཕིན་མེད་པ་དང་། ཁངོ་ད་རེས་རྡ་རམ་ས་

ལར་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིགནས་སངས་མཁནེ་

རྟགོས་འབྱུང་སདླ་ཕབེས་གནང་ཡོད།།

རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་འཕཌ་བདོ་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལྷག་
པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཧི་མཱ་ལ་
ཡའི་ཁིམ་ཚང་ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་
གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་
ལ་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་གསུང་
བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།
 དེ་ཡང་གོང ་ ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཨཱ་ཅརཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་། དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སླབོ་
ཕུག་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ལས་ས་ེསན་ཇེ་ཤརྨ་
ལགས་དང་། ཨར་ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཚོགས་པའ་ི
དལི་བསྒགས་འགན་འཁུར་པ་ཨོྃ་པྲ་ཀཱཤ་
ལགས་བཅས་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བང་

ཤར་ཁུལ་གི་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༢༩ དང་
ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མི་
གངས་ ༦༠ ཙམ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག ་མར་ཨཱ ་ཅརཱ ་ ཡེ ་ ཤེས་ ཕུན ་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་སང་གསལ་ཞལ་འབདེ་གནང་
གུབ་མཚམས། སྐ་ུཞབས་ཨོྃ་པྲ་ཀཱཤ་ལགས་
དང་སན་ཇེ་ཤརྨ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང། ད་ེརསེ་དལི་བསྒགས་དུང་
ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ཐགོ་མར་ངས་འདརི་
ཕབེས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡིའི་ཕ་ོམོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་
ཞུ་རྒྱྱུར། རྣམ་པ་ཚོ་ད་ེརིང་འདརི་ཕབེས་
པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེརིང་གི་
མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་གཞས་ཤིག་སྔནོ་ད་ུབངླས་
པའ་ིཐགོ་ནས་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད། ད་ེཡང་
གཞས་དའེི་བརདོ་བ་གཙོ་བ་ོནི་བླསོ་གཏངོ་

དང་འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་
བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་བླསོ་
གཏངོ་བས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་འགྱུར་
ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་འདསུ་སླབོ་ཕུག་ཕལ་
ཆེ་བ་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་ནས་ཡིན་སབས་
ཁེད་རང་ཚོའི་ད་ལྟའི་ཆར་འཚོ་བཞུགས་
ཡོད་པའི་མེས་པ་ོཚོར་ད་ེསྔནོ་ས་མཚམས་
ཐད་གནད་དནོ་ག་རེ་བྱུང་མིན་སདྐ་ཆ་དསི་
དང་། སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་གི་གླུ་མ་ལ་ཏའ་
མང་གི་ཤི་ཀར། སབྐས་ད་ེདསུ་ཀི་སདི་བླནོ་
པཎ་ིཏ་ན་ེརུ་སོགས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ནས་གསལ་
པ་ོརྟགོས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གང་ལ་
བརདོ་ན་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་
རྒྱ་གར་ནང་ཚྱུར་རྒོལ་བས་པའི་སྐབས་མི་
གསོད་ཁག་སྦོར་མཚོན་པའི་བླསོ་གཏངོ་
མང་པ་ོབདེ་དགསོ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ 

༡༩༦༢ བར་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིགནས་སངས་
ད་ེབཞིན་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་གི་བ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཞི་བད་ེབག་ཕབེ་
ངང་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ལོ་
རྒྱྱུ ས་ད་ེདག་དན་གསོ་གནང་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གི་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད། འདརི་
འདསུ་སླབོ་ཕུག་ཁདེ་རང་ཚོ་ལོ་ན་ཆྱུང་ཞིང་

མཐ་ོརིམ་སླབོ་སྦངོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་
སབས། ཇརོ་ཇི་སན་ཊ་ཡ་ནས་ George 

Santayana ལོ་རྒྱྱུས་མ་ཤེས་ཐབས་མེད་
རེད། ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་རསེ། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཨཱཅརཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་འབྱུང་རབས་ལོ་རྒྱྱུ ས་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་སོང་བ་བཅས། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ 3

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནང་པའ་ིཤོག་ཁག་གཅིག་བདམས་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིལས་འགུལ་
ཐགོ་འབད་འབུང་བདེ་བཞིན་པ།  

ར་ུཊར་སི་ (Reuters) གསར་འགདོ་པ་
ཌ་ེཝི་ཌི་ལེག་ (David Lague) པལོ་མུ་
ན་ི (Paul Mooney)  བནེ་ཇ་མིན་ཀངེ་
ལིམ་ (Benjamin Kang Lim) ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་སྤལེ།

༄༅། །འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི་ (Aldershot) རྐང་
རྩེད་སྤ་ོལོའི ་ཐང་ཆེན་ནང་དུ་ཨིན་ཡུལ་
ཁནོ་ཡོངས་ནས་ནང་པ་སངོ་ཕག་མང་པསོ་
ཉ་ིམའི་ཚ་གདངུ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཁ་ཁུ་
སིམ་པའོ་ིངང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
ཕབེས་སྒགུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 ཕོགས་མཚྱུངས་རྩེད་རའི ་ཕི ་
རོལ་ད་ུནང་པ་ཁག་གཅིག་གིས་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ཕབེས་སྒུག་ཞུ་བཞིན་ད་ུ
རྔ་བརྡངུ་བ་དང་སྦྲགས།  རྒྱང་གགས་ཐགོ 
ཏཱ་ལ་རུན་མ། རུན་ཤོད་རྒྱྱུ ་མཚམས་ཞགོ  
ཅེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པསོ་བསྐར་ལྡབ་ཡང་
ལབྡ་བས་པར་བརྟནེ།  རྣ་བར་སུན་བཙེར་
ཆེ་བའི་བྲག་ཆའི་ཁདོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་གསུང་
སདྐ་ཆྱུང་ཆྱུང་ལས་ཐསོ་མ་ཐུབ་པར་གྱུར། 
ད་ེཡང་མེན་ཆེ་སི་ཊར་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
གསུང་ཆོས་ཉན་ད་ུབཅར་བའི་བདོ་བརྒྱྱུ ད་
ནང་བསན་གི་རསེ་འཇུག་པ་སྐུ་ཞབས་གེ་རི་
བྷ་ིསི་ལེ་ (Gary Beesley) ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།  ལས་འགུལ་འདརི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དགའ་པ་ོཡོང་ངསེ་གཏན་རེད། 
 ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་འཛམ་གླིང་
ས་གནས་གང་སར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐངོ་སབྐས་
ཁངོ་ལ་རསེ་དདེ་ཀིས་ང་ོརྒལོ་སདྐ་འབདོ་བ་
རྒྱྱུ འི་ལས་གཞིའི་ཁོངས་ནས་ཨལ་ཌར་ཤོ་
ཊིར་བྱུང་བའི་ང་ོརྒལོ་ད་ེཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་
འདགུ   ཁ་ོཔ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་
གི་བདེ་སངས་དང་གཅིག་མཚྱུངས་ཐགོ་ནས་
ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མངོ་
མཁན་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
ཕི་ཚྱུལ་ད་ུགླངེ་གཞི་འདི་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་
མང་པའོི་རིང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་རྩདོ་
གཞི་རྙངི་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ྟབུར་མངནོ་ཡང་། 
འད་ིག་གསར་ལས་ཁང་གིས་རྟགོ་ཞིབ་བདེ་
སབྐས་ང་ོརྒལོ་བདེ་མཁན་ནང་པའ་ིཤོག་ཁག་
དའེི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་
ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་།  
ཆབ་སིད་ཀི་བཙན་བོལ་བ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་ལ་རྒྱ་རིགས་ས་ཡ་མང་པསོ་དད་
གུས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གི་ངན་བྱུས་
ཤོམ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་རིྩས་ཏེ་ཡུན་
རིང་ནས་ཁོང་གི་རྒྱབ་སྐོར་གི་ནསུ་པ་ད་ེ
དག་གཅོག་ཐབས་བེད་བཞིན་པའི་སྐབས་
འདིར་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ནག་གི་ལག་
ཆ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བ་རེད།  ང་ོརྒལོ་བ་
ད ེ་དག་རྡ ོ་རེ་ ཤུགས་ལྡན ་བསནེ ་གསོལ་

བེད་མཁན་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ོཔ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་
རྩ་ཆེའི་སུང་མར་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་
ཡོད། འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་དལོ་རྒྱལ་
ད་ེདམ་སི་འབྱུང་པ་ོཞིག་ལ་རིྩས་ནས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ར་ལམ་ནརོ་ལྡགོ་
ཤེས་མཛད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ། དལོ་
རྒྱལ་རེས་འབྲང་པ་ཁོ་པ་ཚོའི ་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལ ་རྡ ོག ་ རོལ ་བཏང་བྱུ ང ་ ། 
ཞེས་བདོ་མིའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ལ་
སྐནོ་འཛུགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
 སིྤར་རྩོད་གཞི་འདི་སྐབས་ཤིག་
ལ་མཐ་ོསྒང་བདོ་ཀི་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིལ་ྷཁང་དང་དགནོ་པ། ད་ེ
བཞིན་ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་རྒྱ་ལས་མ་འདས་ཀང་།  ད་ཆ་བང་ཨ་
རི་དང་། ཡུ་རོབ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སོགས་
ཀི་གཞུང་ལམ་དང་རྩདེ་རའ་ིནང་དའུང་རྩདོ་
གཞི་འད་ིབསླབེས་ཡོད།   ང་ོརྒལོ་ད་ེདག་
ཨ་རིའ་ིཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡ་མངའ་སྡའེ་ིནང་དག་ེ
རྩ་ཚོགས་པའི་མིང་ཐགོ་ནས་དབེ་སྐལེ་བས་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་ཡན་
ལག་ཅིག་ཡོད་པ་དསེ་གོ་སིྒག་བེད་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་དའེ་ིཚོགས་མི་ཁ་ོཔ་
ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཁ་ོནའ་ིཆེད་འཐབ་
རྩདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་ང་ོརྒལོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐོར་གང་ཡང་མེད་
སྐརོ་གསལ་བཤད་བས་བྱུང་།  
 ཕོགས་མཚྱུངས་ངོ་རྒོལ་ནང་
ཡང་སེ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ཧངོ་ཀངོ་
ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པའི་མགིན་ཚབ་པ་ནི་ཀོ་ལ་སི་པིཊ་
སིས་(Nicholas Pitts) བརདོ་པ་ལརྟ་ན།   
རྡ་ོར་ེཤུགས་ལྡན་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་དབར་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་མེད། 
ཅསེ་བརདོ། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཕིར་གར་
བྱུང་བ་ལརྟ་ན། རྩདོ་གཞི་དའེ་ིནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཐེ་བྱུས་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་ར་
སྤདོ་བྱུང་ཡོད། ས་ྔལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ལས་བདེ་ཁདོ་འགམེས་སྤལེ་བས་པའི་ཡིག་
ཆའ་ིནང་དནོ་ལརྟ་ན། ཤུགས་ལནྡ་གནས་
ཚྱུལ་འདི་ནི་ང་ཚོས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ལ་
འཐབ་རྒལོ་བ་རྒྱྱུའི་མིག་སརྔ་གི་ནསུ་ཤུགས་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། ཅསེ་འཁདོ།  ད་ེས་ྔ
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་གལ་ཆེའི་
ཚོགས་མི་ཟུར་པ་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲ་ལགས་ཀིས།     
འད་ིག་རུ་ཊར་གསར་ལས་ཁང་ད་ུབརདོ་པ་
ལརྟ་ན། 
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་དང་
གཞན་ཁག་གཅིག་ལ་གླ་རྔན་སྤད་ནས་རྒྱལ་
སིྤའི་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབྲང་པ་རྣམས་ལ་ང་ོ
རྒོལ་བ་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་དང་ལས་འགུལ་

བཀོད་སིྒག་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་བས་
ཡོད་པ་དང་།  ལམ་སནོ་བདེ་མཁན་རྒྱ་ནག་
ཀུྲང་དབང་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་འགྱུར་གི་
དམིགས་བསལ་ཆབ་སདི་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ི
ལས་བདེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དཔལ་འབརོ་གི་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བདེ་མཁན་ཡང་
འཐབ་ཕོགས་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པ་དང་། 
རྒྱ་མིའི་ལས་བདེ་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས། ད་ེབཞིན་
ནབུ་ཕོགས་ཡུལ་གུར་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་
པའི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚོར་རྒྱྱུ ད་སྐུལ་བས་ནས་
ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་འཇུག་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།  གྲྭ་པ་ད་ེདག་དལོ་རྒྱལ་ཆོས་
ཚོགས་ཁག་གི་འག་ོགཙོ་ཡིན་པ་བརདོ་བྱུང་། 
གཞན་ཡང་བླ་མ་ཚེ་བཀྲས་ད་ིབ་དསི་ལན་
སབྐས་གསུང་དནོ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཁོང་ཚོ་ལག་ཆར་བཀོལ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
རུན་མ་ཡིན་པ་དང་། བདོ་རྒྱྱུད་ནང་བསན་
ཉམས་རུྒད་གཏངོ་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
གོང་བུའི་ནསུ་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏངོ་
རྒྱྱུའ་ིརེ་ངན་ད་ེདག་བསུྒབ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད། ཅསེ་གསུངས། 
 ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་གྲྭ ་པ་
རྒན་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་
གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒའོི ་སྐབས་སུ་གལ་
ཆེའི ་སྐུ ་མགོན་ལ་བརིྩས་ནས་ས་ེལེན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  མང་ཚོགས་ཡོད་
སར་གྲྭ་པ་ད་ེདག་པ་ེཅིང་སིད་གཞུང་གིས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ནསུ་པ་ཉམས་
དམས་སུ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་
བདེ་མཁན་རེད། ཅསེ་འཚམས་འད་ིབདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་མིག་མཐངོ་ལག་ཟནི་བྱུང་བའ་ི
གནས་ཚྱུལ་ཙམ་མིན་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་
འབྲལེ་གསར་ཤོག་དང་། རྡ་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་
ད་རྒྱ་སོགས་ནང་བཀདོ་འདགུ    
 ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་གྲྭ ་པ་
རྒན་པ་ད་ེདག་གིས་ལམ་སནོ་ལྟར་ཕི་སྡདོ་
བདོ་རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་ངོ་རྒོལ་ལས་
འགུལ་ད་ེདག་ས་ེཁདི་བཞིན་འདགུ  ཁ་ོཔ་
ཚོས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཏཱ་ལའི་
བླ་མའི་རསེ་དདེ་བས་ནས་ཁོང་ལ་མཚན་
སདྨ་དང་སྐནོ་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ཁ་ོཔ་
ཚོའི་ཁདོ་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུགཞུང་
འབྲལེ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་མ་
ཟད།  ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་དང་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་
དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་འདགུ  འནོ་ཀང་ཁ་ོ
པ་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཁ་ོནའི་དནོ་ད་ུ
རྒྱགས་རང་ཁུར་ཐགོ་ནས་འཐབ་རྩོད་བདེ་
བཞིན་པ་མ་གཏགོས་ལས་འགུལ་དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབྱུས་གང་ཡང་མེད་སྐརོ་
བརདོ་ཀི་འདགུ  
ཚབས་ཆེའ་ིཉནེ་ཁ།
ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ང་ོརྒོལ་བདེ་མཁན་ཕལ་ཆེ་

བ་པཊི་སི་(Pitts)ལ་ྟབུ་ནབུ་ཕགོས་པ་ཡིན་པ་
དང་།  རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པའི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚོར་ནབུ་ཕགོས་པ་ང་ོརྒལོ་
བེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་མིང་ཐོ་བསྡུ་
རུབ་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་བས་སྐརོ་བ་ླ
མ་ཚེ་བཀྲས་འད་ིགར་བརདོ་བྱུང་།  རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་བ་ཚོར་
ཐད་ཀར་གླ་རྔན་སྤད་པའི་དཔང་རྟགས་ང་
ཚོར་མེད་ཀང་།  རྒྱ་གར་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རྒན་པ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་
བརདོ་པ་ལརྟ་ན།  ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དཔལ་འབརོ་གི་རོགས་
སྐརོ་ཐབོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
ཤེས་ཀི་ཡོད། ཅསེ་ཁངོ་གིས་འགལེ་བརདོ་
གནང་བྱུང།      
 གཞན་ཡང་མིང་དངསོ་སུ་སྨསོ་
འདདོ་མེད་པའི་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་
ཁུངས་ཀི་རྒྱལ་ནང་བད་ེའཇགས་ཚན་པའི་
ལས་བདེ་ཞིག་གིས་གསུང་དནོ།  ང་ཚོས་
ཀང་དལོ་རྒྱལ་རེས་འབྲང་པ་ཚོར་གཟབ་
ནན་ངང་ལ་ྟབཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་
ན་ཁོ་པ་ཚོར་བལ་ཡུལ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་ནག་ནས་
རོགས་དངུལ་ཐབོ་བཞིན་ཡོད།  དརེ་བརྟནེ་
ཁོ་པ་ཚོ་དམིགས་བསལ་ད་ོསང་བེད་གཞི་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།  
 ད་ེཡང་འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་
ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པར་རྒྱབ་སྐརོ་བས་
ཚྱུལ་སྐརོ་འད་ིསྐབས་རྒྱ་ནག་ཕི་སིད་ལྷན་
ཁང་གིས།  ཏཱ་ལ་སྐ་ེཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པས་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་བཙན་བཤད་བས་
ནས་ཉ་ེལམ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ལ་སྡགིས་
སྐལུ་གི་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་འགོ་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད།  
གསར་ལས་ཁང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་
གནད་དནོ་འདའིི་སྐརོ་བཀའ་འད་ིཞུ་ཐབས་
བས་ཡོད་ཀང་ཁོང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་སུ་གསུང་ཆོས་སོྩལ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་
འཁལེ་ཡོད་སབས།  མཛད་ཁམོས་མེད་སྐརོ་
རྡ་སར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་། 
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབྲང་པ་ཚོའི་ལས་འགུལ་ད་ེ
དག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་སྙན་ལ་ད་ོ
ཕགོ་ཇི་ཙམ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་མིན་གསལ་པ་ོཞུ་
རྒྱྱུ ་མེད་ཀང་།    ཤུགས་རྐནེ་ཏན་ཏན་
ཐབེས་བཞིན་ཡོད་པ་ན་ིདཔརེ་ན།  ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཆོག་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ། ཨོ་སི་ཊོ་
ལི་ཡ་སོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཐོན་རེ་བཞིན་དལོ་རྒྱལ་རེས་
འབྲང་པས་ཁོང་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀི་རྨོངས་
ཞནེ་བདེ་མཁན་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་ལ་བདོ་
མིའི་ཚབ་བས་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུ འི་ཐོབ་
ཐང་མེད་སྐརོ་སྐནོ་འཛུགས་བས་པ་གསར་
ཤོག་ཁག་གི་ནང་འཆར་ཅན་ཐོན་བཞིན་

འདགུ   དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབྲང་པའ་ིང་ོརྒལོ་
ལས་འགུལ་འདི་ད་ཆ་ངར་ཤུགས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སབས། ཨ་རི་དང་རྒྱ་
གར་སོགས་ཀི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས། 
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཡོད་
སྐརོ་ཉནེ་བརྡ་བཏང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཞིག་འད་ིག་
ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་ནས་བསྐར་ཞིབ་
བས་པའ་ིནང་འཁདོ་འདགུ   འད་ིལོར་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་
ཐངེས་གཉསི་བསྐངས་ཡོད།  ཁངོ་ཆིབས་
སྒྱུར་མ་བསྐང་གངོ་ཙམ་ད་ུཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་
དང་འབྲལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཤོག་གངས་ ༡༨ 
ཅན་ཞིག་ཡོད་འདགུ་པ་དའེི་ནང་དའུང་སྐུ་
ཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཚབས་ཆེ་ཡོད་པ་གསལ་འདགུ 
ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ཨིན་ཇིའི་ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྱྭའི་
ཉནེ་སུང་དང་འབྲལེ་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕུལ་
བའ་ིནང་ད།ུ ཉ་ེལམ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
ཨ་རི་དང་། ན་ིདར་ལེན་ཌི། སུད་སི་བཅས་
སུ་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་སྐབས་ཡུལ་གུ་ད་ེ
དག་གི་སིད་གཞུང་ཁག་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
སྐ་ུཕྱྭར་ད་ེས་ྔལས་སུང་སྐབོ་ད་ོདམ་ད་ུབཏང་
གནང་ཡོད་སྐརོ་གསལ་འདགུ  འནོ་ཀང་
ཡིག་ཆ་དའེི་ནང་ད་ུཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྱྭར་
ཉནེ་ཁ་བཟ་ོམཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་རེད། ཅསེ་
ཉསེ་འཛུགས་བས་མེད། 
 ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ལས་བདེ་ཟུར་
པ་ཞིག་གིས། ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་
གཞུང་འབྲལེ་མི་ས་སུང་སྐབོ་ཚན་པར་རྡ་ོར་ེ
ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་སྐརོ་ལ་རྒྱྱུས་མངའ་
ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོཔ་ཚོར་དམིགས་བསལ་ད་ོ
སང་བདེ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་
ཡོད་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས།  
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༠༩ བར་
ཨ་རིའི་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་སླབོ་སནོ་པ་རྒན་གས་ཡིན་པ་ཀ་ེ
ལི་ཀ་རི་ཡིས་ (Kelly Currie) གསུང་དནོ། 
 ཤུགས་ལྡན་རསེ་འབྲང་པ་ཚོར་
གནད་དནོ་འདའི་ིཐགོ་ལ་སེམས་ཚོར་ཧ་ཅང་
དག་པ་ོའདགུ  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ོཔ་ཚོ་
གསོ་སྐངོ་བས་པ་བརྒྱྱུད་བདོ་མིའི་ཆིག་སིྒལ་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ལག་ཆར་བཀོལ་
བཞིན་ཡོད།  ཅསེ་གསུངས། ཀ་ེལི་ཀ་རི་
ཁངོ་ན་ིད་ེས་ྔརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་ད་ུཕག་ལས་གནང་མངོ་ཡོད། ལས་
འགུལ་ཁང་ད་ེན་ིབདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། 
 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་སབྐས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་
སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་གི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་
པ་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་མགནི་ཚབ་
པས་ངསོ་ལེན་གནང་ཡོད་ཀང་ཞིབ་ཕའི་སྐུ་
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སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
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༼འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།༽

ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་ཐོག་ལས་དནོ་ཇི་འད་སྤལེ་
ཡོད་པའི་སྐརོ་ལ་རྒྱས་སྤསོ་གང་ཡང་གནང་
མ་བྱུང་། 
 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ནསུ་
མེད་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ འི་འབད་བརྩོན་ད་ེནི་རྒྱལ་
སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་ཁ་རྡངུ་འགགོ་ཆེད་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད།   འཛམ་གླངི་ནང་རང་གིས་གང་
བཤད་ཅིག་བདེ་ཐུབ་ཆེད། གསང་བའ་ིལམ་
ནས་སྤལེ་བཞིན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་
ཤིག་ཡིན།  འད་ིལོར་ར་ུཊར་སི་གསར་
ལས་ཁང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་འབྲས་སུ།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆེད་གཉརེ་མི་ས་བརྒྱྱུད་
གསང་བའི་ལམ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་རུླང་འཕནི་
འབྲལེ་མཐུད་ཁང་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་པ་ེཅིང་
སིད་གཞུང་གི་ལངས་ཕོགས་རྣམས་སྦིར་
བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་
ཡོད།  
 ད་ེབཞིན་ཆེད་རྩོམ་གཉིས་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཡིན་ཟརེ་ནས་རུན་འབག་གནོ་པའ་ི
ཚོགས་པ་ད་ེའདས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་སིད་བྱུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བེད་མཁན་སུ་
ཡིན་རུང་དརེ་ཧམ་པ་ཆེན་པསོ་ཐགོ་ནས་ཁ་
གཏད་གཅགོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།  དནོ་
དངསོ་ཚོགས་པ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རྒྱྱུད་སྐལུ་བས་པ་ཞིག་རེད།  
 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་མཚོན་ན། པ་ེ
ཅིང་སིད་གཞུང་གིས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་
གཅིག་བདམས་པ་བརྒྱྱུ ད་བདོ་མིའི་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ལ་གདངོ་ལེན་བས་པ་
ཙམ་མ་ཟད། ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་
ལ་དཔལ་འབརོ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་འབྲལེ་ལམ་
གི་སབོས་ཤུགས་ངམོས་ནས་དག་བརོ་འཛིན་
བཞིན་པའི་བདོ་མི་ད་ེདག་ཉམས་དམས་སུ་
གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།  ནབུ་ཕགོས་
སིད་གཞུང་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་
ཤུགས་འགོ་ཚྱུད་བཞིན་ཡོད། དཔརེ་ན། 
འདས་པའ་ིལོ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀའ་ིནང་ཨིན་
ཇིའི་སདི་བླནོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་ཀམེ་མེ་རོན་
(David Cameroon)མཆོག་དང་། ད་ེསའྔ་ི
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ན་ིཨེ་
བྷ་ོཊི་ (Tony Abbott) མཆོག ད་ེབཞིན་
ནརོ་ཝའེི་སིད་བླནོ་ལམྕ་སྐུ་ཨེར་ན་སོལ་བགྷ་ 
(Erna Solberg) མཆོག་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་མེད།  གནད་དནོ་
དའེི་སྐརོ་ལ་འདི་ག་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་
ཁང་གིས་ད་ེསའྔི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སིད་བླནོ་
སྐ་ུཞབས་ཊོ་ན་ིཨེ་བ་ོཊི་མཆོག་དང་ནརོ་ཝའེ་ི
སིད་བླནོ་ལྕམ་སྐུ་ཨེར་ན་སོལ་བྷག་མཆོག་
རྣམ་གཉིས་ལ་བཅར་འད་ིཞུ་བརིྩས་བས་
ཀང་ཁོང་གཉིས་ཀིས་ཡར་ལན་གང་ཡང་
གནང་མ་བྱུང་། 
ལོན་ཌནོ་ད་ུརསེ་དདེ་བས་པ།
ཨིན་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་

ཤུགས་ལགྷ་པར་ཐབེས་ཡོད།  ནབུ་ཕགོས་
ཡུལ་གུ་གཞན་དང་མི་འད་བར་ཨིན་གཞུང་
གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཆིབས་སྒྱུར་སབྐས་༸སྐུ་
ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་གི་མེད།  
འདི་ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་ཐངེས་གཉསི་ག་སིྒག་ཞུ་སབྐས་ག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་
སུང་གི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་ཡིག་ཆ་
ཤོག་གངས་ ༡༨ ཅན་ཞིག་ཨིན་གཞུང་
ལ་ཕུལ་བ་བརྒྱྱུ ད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་༸སྐུ་ཕྱྭར་
ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཡོད་སབས་འགན་མི་བཟདོ་
པར་བརྟནེ།  ཨིན་གཞུང་གིས་༸སྐའུ་ིསུང་
སྐབོས་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགསོ་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ  འནོ་ཀང་ཌ་ེཝིཌ་ཀ་ེ
མེ་རུན་གཞུང་གིས་དརེ་མོས་མཐུན་གནང་
མེད་པ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་བརདོ་ཡོད།   
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཆིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉསི་པ་
མཇུག་སིྒལ་ནས་ཆིབས་ཞལ་སྒྱུ ར་བཞིན་
པའི་སབྐས་ང་ོརྒལོ་བ་ཚོས་ལོན་ཌོན་གཞུང་
ལམ་ཐགོ་ཁོང་གི་ཆིབས་འགརོ་རསེ་འདདེ་
བས་ཡོད་འདགུ
 ད་ེཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་
ཨིན་ཡུལ་ནང་ཆིབས་སྒྱུ ར་ཐེངས་གཉིས་
པའི་མཛད་འཕནི་རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་
གུབ་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ལོན་ཌནོ་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་
སབྐས་སནོ་འཁརོ་ཚོར་སམུ་འཁརོ་ག་གེ་མོ་
ཞིག་གིས་ཁོང་ཚོར་རསེ་དདེ་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་པའ་ིཚོར་སང་བྱུང་འདགུ  ད་ེཡང་སནོ་
འཁརོ་ནང་ཡོད་པའི་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་དབང་འདསུ་
ཚེ་རིང་ལགས་ན་ིསབྐས་དརེ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
ཆིབས་འགའོ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡོད་འདགུ  ཁངོ་
གིས་གསུང་དནོ།  སབྐས་དརེ་གཞུང་ལམ་
འགུལ་བཞུད་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་གླགོ་
དམར་པསོ་མོ་ཊ་གཞན་རྣམས་འག་ོམི་ཆོག་
པར་བཀག་བསྡམོས་བས་ཡོད་ཀང་།  གླ་ོ
བུར་ད་ུམོ་ཊ་ཆ་རྒྱྱུས་མེད་པ་ཞིག་གླགོ་དམར་
པ་ོདརེ་རིྩས་མེད་བཏང་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱབ་
ཏུ་ལགྷས་པར་བརྟནེ། ང་ཚོ་རསེ་དདེ་བདེ་
ཀི་ཡོད་པའི་དགོས་པ་བྱུང་ཞེས་བརདོ་བྱུང།  
ད་ེནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་སུང་བ་ཚོས་ཉནེ་
རྟགོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་པར་བཏང་རསེ་སརྐ་
མ་བཅྱུའི་ནང་ཚྱུད་ལ་ཉནེ་རྟགོ་མི་ས་འབརོ་
ནས་རསེ་དདེ་གཏངོ་མཁན་མོ་ཊ་ད་ེབཀག་
ཡོད་འདགུ    རསེ་དདེ་གཏངོ་མཁན་མོ་
ཊའི་ནང་ད་ུཡོད་པའི་མི་གཉསི་ལས་གཅིག་
ཤུགས་ལནྡ་ང་ོརྒལོ་བ་ཡིན་པ་སྐ་ུསུང་བ་ཚོས་
ང་ོརྟགས་ཆོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།  ང་ཚོས་ཁ་ོཔ་སུ་
ཡིན་ཤེས་ཀི་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ལོན་
ཌོན་ཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་ཀི་མགིན་ཚབ་
པས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཞིག་བྱུང་བའ་ིདཔང་
རྟགས་མེད་སྐརོ་བརདོ། 
ཨིན་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་
སུང་གི་མཐུན་འགྱུར་མི་ཞུ་བའི་རྒྱྱུ ་མཚན་
སྐརོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཊིམ་ལོབ་ཊོན་

(Tim Loughton)མཆོག་ལ་དསི་པར་ཁངོ་
གིས།   ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གི་གནནོ་ཤུགས་ལ་
མགོ་བ་ོའགུར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁོ་ན་ལས་རྒྱྱུ ་
མཚན་གཞན་གང་ཡང་མཐངོ་གི་མིན་འདགུ  
ཅསེ་གསུངས། 
 སིྤར་ཁངོ་ན་ིསདི་བླནོ་ཌ་ེཝི་ཌི་ཀ་ེ
མེ་རནུ་(David Cameroon)མཆོག་གིས་
གཞུང་འཛིན་བཞིན་པའི་རྙིང་ཞེན་ཚོགས་
པའ་ི (Conservative Party) གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་འདགུ 
 ཨིན་ཇིའི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ཀིས།  བད་ེའཇགས་དང་འབྲལེ་བའ་ིགནད་
དནོ་ཐགོ་ང་ཚོས་འགལེ་བརདོ་བདེ་ཀི་མེད། 
ཅསེ་གསུངས། 
 འདི་ག་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་
ཁང་གི་དི་བར་ཨིན་ཇིའི ་སིད་བླནོ ་ལས་
ཁུང་ནས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། ང་
ཚོས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ནི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
མི་ས་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།  ཁངོ་ཨིན་ཡུལ་ད་ུད་ེས་ྔཆིབས་སྒྱུར་
ཐངེས་མང་བསྐངས་པར་ང་ཚོས་དསུ་རྟག་
ཏུ་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
ལནྷ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་གླངེ་
སྐབས་ང་ཚོས་ལངས་ཕགོས་བརྟན་པ་ོརྒྱྱུ ན་
སྐངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།  ཅསེ་གསུངས། 
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རསེ་ཏ་ེཕི་ཟླ་ 
༩ ནང་རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་
ཐངེས་དང་པརོ་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཕབེས་སྐབས་
ཨིན་ཇིའི་སིད་བླནོ་ཀ་ེམེ་རུན་གིས་ས་གདན་
དམར་པ་ོབཏངི་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་པ་མ་ཟད།  ཡུལ་གཉསི་དབར་ཨིན་
སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་ ༤༠ (ཨ་སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་ 
༦༠)ཙམ་གི་ཚོང་འབྲལེ་ཐགོ་གན་རྒྱ་འཇགོ་
ཐུབ་ཡོད་སྐརོ ་ཨིན་གཞུང་གིས་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།
མིག་གསུམ་དང་རལ་ག་ིཞིག
 ལོ་ངོ་ལྔ་བཅྱུ་ལྷག་ཙམ་གོང་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ས་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་དརེ་
གདོང་ལེན་བས་ཀང་ལམ་ལྷངོ ་མ་བྱུང་
སབས།   ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུ
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་བྱུང་ཡོད། ད་
ཆ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དགུང་གངས་  ༨༠ ཕབེས་
ཡོད།  རྒྱ་ནག་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གིས་
གཙོས་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ལྷག་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མའ་ིཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད།  ཁངོ་
གིས་འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་གང་སར་ཕབེས་ཏ་ེ
བདོ་མི་ཚོར་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབས་ཚད་
ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད་ཀང་། 
པ་ེཅིང་སིད་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་
བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གཏངོ་ཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐནོ་འཛུགས་བདེ་ཀི་
ཡོད།   ད་ཆ་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་རྒྱ་ནག་གུང་
ཁན་ཚོགས་པས་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པར་
ནསུ་པ་ཡོད་ཚད་སྤུངས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད། ཤུགས་ལནྡ་ཟརེ་བ་ད་ེདགནོ་

པ་དང་ལ་ྷཁང་གི་ལྡབེས་རིས་ངསོ་སུ་ཁ་ོབའི་
རྣམ་འགྱུར་ལནྡ་ཞིང་མིག་གསུམ་དང་ལག་
ཏུ་རལ་གི་ཐགོ་ནས་སེངརེ་ཞོན་པའི་འབྱུང་
པ་ོཞིག་ཡིན། ས་ཁནོ་ཆེ་ཞིང་རང་འབྱུང་
ཐནོ་སྐདེ་ཕྱུག་པ་དང་། ས་བབ་ཆ་ནས་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བའི་བདོ་ནང་དབང་
བསྒྱུ ར་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་མཐར་ཐུག་དམིགས་ཡུལ་
ཡིན།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་
ནང་ད་ུབདོ་མི་ ༡༤༠ ལགྷ་གིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་
རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་མཁན་གཙོ་གས་ཁག་གཅིག་
གིས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།   རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམའི་ཆེ་མཐངོ་མུ་མཐུད་ཉམས་མེད་
ད་ུགནས་ཡོད་པ་དང་།  དངེ་སབྐས་སུའང་
ཁོང་གིས་མི་ཚོགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུ་
བསྐངོ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད།  འད་ིལོའ་ིཕི་
ཟླ་ ༢ ནང་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུ
རྒྱལ་ཡོངས་སྨནོ་ལམ་གསོལ་སནོ་གི་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་སིད་འཛིན་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གིས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན་ིཁངོ་གི་གགོས་པ་ོཡག་པ་ོ
ཞིག་ཡིན། ཞསེ་ཆེ་བསདོ་ཞུས་ཡོད།  ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
མཁན་རི་ཆ་ཌི་གརེ་(Richard Gere)གིས།  
ཁ་ོཔ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདེ་ཕགོས་དང་
གཅིག་མཚྱུངས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་སྨད་ཞུ་བཞིན་པ་ད་ེནི་ཧ་ཅང་ཅོལ་
ཆྱུང་གི་བདེ་སངས་ཤིག་ཡིན།  པ་ེཅིང་
གཞུང་གིས་ཤུགས་ལྡན་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་
སིད་བྱུས་ཇི་འད་ཞིག་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་
ན།ི  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཏང་གི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ནང་མོལ་ཐགོ་དལོ་རྒྱལ་
གནད་དནོ་ལ་སངས་འཛིན་བདེ་ཕགོས་ཀི་
ལམ་སནོ་ཡིག་ཆ་འགམེས་སྤལེ་བས་པ་དའེི་
ནང་གསལ་ཡོད།  
 ཡིག་ཆ་ད་ེན་ིས་ྔལོ་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པས་འགམེས་སྤལེ་བས་པ་ད་ེའདི་
ལོར་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་ལ་
ཕིར་གར་བྱུང་འདགུ   ད་ེཡང་ལམ་སནོ་
ཡིག་ཆ་དའེི་ནང་ཏང་གི་ལས་བདེ་པ་ཚོས་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཐགོ་གླངེ་གཞི་ཡོད་
སྐརོ་གི་དལི་བསྒགས་མི་ཆོག་པ་དང་། འནོ་
ཀང་ཏང་གི་ཚོགས་མི་ཚོས།  ཏཱ་ལའ་ིར་ུ
ཚོགས་ཀིས་རྩདོ་གཞི་དརེ་སདྙ་འདགོས་བས་
ནས་མེ་རྒྱལ་ཁ་བྲལ་དང་མཐུན་སིྒལ་གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ངསེ་
པར་ད་ུཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་བྱུས་ངན་ད་ེདག་
ཐལ་བར་རླགོ་དགསོ། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཏང་གི་ལས་བདེ་ཚོས་ཀུྲང་དབང་
སིད་གཞུང་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་ལ་རྒྱ་
ཡོད་པའ་ིབ་ླཆེན་མི་ས་ཁག་གདན་འདནེ་ཞུས་
ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ཤུགས་ལནྡ་བསནེ་གསོལ་
མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་ད་ེརང་
ཚང་དམར་རནེ་ད་ུབཏནོ་ནས་སྐནོ་བརདོ་

བདེ་དགསོ།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཤུགས་ལནྡ་
ཐགོ་འཛིན་པའ་ིལངས་ཕགོས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
བས་ཏ་ེསིྤ་ཚོགས་བརྡབ་དཀུྲག་བཟ་ོམཁན་
ཚོར་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ཁིམས་གཅོད་
ནན་པ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།   
ཧངོ་ཀོང་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་
ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་མགིན་ཚབ་པ་ནི་
ཀ་ོལ་སི་པཊིས་ (Nicholas Pitts)གིས།    
ཁདེ་ཚོས་ཡིག་ཆ་འད་ིའཁརེ་ནས་ལྟསོ་དང་།  
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པར་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་ཀི་འདགུ  ཟརེ་ནས་ཁུངས་སྐལེ་
ར་སྤདོ་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ཅསེ་ཟརེ་བ་མ་
ཟད། ད་དངུ་ཁ་ོཔས་ཡིག་ཆ་དའེ་ིདནོ་ཚན་
ཞིག་ལ་དམིགས་འཛུགས་བས་ནས། འདརི་
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་སུས་ཀང་
ཤུགས་ལནྡ་ཁ་འཁརེ་བས་ནས་མང་ཚོགས་
འད་ུསྐངོ་བས་ནས་ཟིང་འཁུག་བསླངས་པ་
ཡིན་ན་ཁམིས་ཆད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་གསལ་
ཡོད། ཅསེ་བརདོ།  
བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་ཉསེ་འཛུགས་བས་པ།
ཆ་འཇོག་འསོ་པའི་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་
ཐགོ་གི་མཁས་དབང་ཨ་རིའི་ཀོ་ལམ་བྷ་ིཡ་
མཐ་ོསླབོ་ནས་ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་
བརྷ་ན་ེཊི་(Robert Barnett)དང་། ཨ་རིའ་ི
ཨིན་ཌི་ཡ་ན་མཐ་ོསླབོ་ནས་ཡིན་པ་སྐ་ུཞབས་
ཨེལ་ལོ་ཡི་ཊི་སི་པར་ལིང་(Elliot Sper-

ling) རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཡིག་ཆ་དརེ་བསྐར་
ཞིབ་བས་མཐར་གསུང་དནོ།   ཡིག་ཆ་ད་ེ
དག་ང་ོམ་རང་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བདེ་
ཀི་ཡོད།  ཅསེ་བརདོ། 
 ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་ཟུར་པ་ཡིན་པ་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས།  འད་ི
ཤུགས་ལྡན་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་མིན་པར་
ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
ཅསེ་བརདོ།  རང་ལོ་ ༤༢ ལ་སོན་པའ་ི
བ་ླམ་ཚེ་བཀྲ་ན་ིད་ེས་ྔཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་
ལས་ས་ེརྒན་གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ཁངོ་གི་ལས་
འགན་གཙོ་བ་ོད་ེརྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་ཚོ་
དང་འབྲལེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 


