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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། 

ཀ་སྤུག་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༦ 
པའ་ིས་འཐུས་དམ་འབུལ།

༄༅། །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་སབྐས་ 
༦ པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ཀ་སྤུག་ས་འཐུས་ཀི་ལས་
འཁུར་དམ་འབུལ་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་འབརོ་དནོ་
ལརྟ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་བདདུ་འདལུ་ར་ོར་ེལགས་འཕྲལ་སེལ་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉནི་འཕྲལ་སེལ་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སབྐས་ ༦ པའ་ིབདམས་ཐནོ་འཐུས་མི་
དང་། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ་བཅས་ནས་ལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་འདགུ་
པ་དང་། ཀ་སྤུག་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་
དནོ་གུབ་ལགས་དང་། ཚོཌ་གཞནོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས་གཉསི་སིྤ་མོས་ཀི་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་འདགུ།

ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་པར་ཚོགས་
སིྐད་ཁག་ནས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་བདོ་
ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད།ུ སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོནང་
སིད་དུང་འཕར་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་དང་། 
ར་ས་ཁུལ་གི་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད། 
སླབོ་གྲྭ་དང་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། འཕགས་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་
ཞབས་ཨ་ཇ་ེསིངྒ་མན་ཀ་ོཊི་ཡ་ལགས་སོགས་ནས་
ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་སབྐས་ ༤ ར་ས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་
འད་ིཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ཀིས་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་ལ་འཚམས་
འདའིི་མཇལ་དར་ཕུལ་རསེ་རནེ་འབྱུང་གསོལ་ཇ་
དང་འབས་གསིལ་ཕུལ། ད་ེརསེ་ར་ས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་དང་། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས། ནང་
སིད་དུང་འཕར་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་
ཨ ་ ཅཱརྱ ་ ཡེ ་ ཤེས ་ ཕུན ་ ཚོགས ་མཆོག ་དང ་ ། 
སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས་དང་། སིྤ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་
འཕལེ་ལགས་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་ནས་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་དབྱུག་རྩདེ་སྤ་ོལོའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
ཨ་ན་ུརག་ཋ་ཀུར་Anurag Thakur མཆོག་
ལ་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་
ནས། ཁངོ་ལ་ཡིག་ངག་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་རོགས་རམ་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་འངོས་
པར་ཕི་ཟླ་ ༩ པའ་ིནང་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིགསོ་
ཚོགས་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པར་ངསེ་ཕབེས་ཡོང་
བའ་ིམགནོ་འབདོ་ཀང་ཞུས་གནང་ཡོད།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡ་མངའ་སྡའེ་ི
གསོ་ཚོགས་སུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁེ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་མངའ་སྡའེི་
རྒྱལ་ས་སཀ་ར་མེན་ཏརོ་ཡོད་པའི་མངའ་
སྡའེི་གཞུང་འབལེ་ས་ེལེན་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་སབྐས། མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
ཇ་ེརི་བྷ་ོརོན་ Jerry Brown མཆོག་སྟངེ་
ཞལ་གཉསི་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཞུས་
འདགུ ད་ེནས་ཉནི་གུང་ལགྗས་སྨནི་ལནྷ་
བཞེས་སྐབས་ཁེ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་མངའ་སྡའེི་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ Anthony 

Rendon མཆོག་དང་མངའ་སྡ་ེགསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་བཅས་ལྷན་
ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་
ཉིད ་མཆོག་མངའ་སྡའེི ་ག ོས་ཚོགས་སུ ་
ཆིབས་སྒྱུར་སབྐས་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་ལུས་ལ་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་སྤས་
ཏ་ེལག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སོགས་ཐགོས་ཏ་ེ
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེརསེ་
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ནང་གསོ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་
གོང་འགོ་གཉིས་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་འད་ཆགས་
པ་ོད་ེའད་བ་རྒྱྱུར་དགའ་པ་ོམེད་སྐརོ་འགལེ་

བརདོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། བཀུར་འསོ་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་དང་
སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་ཚོ། གཞི་རྩའ་ིང་ཚོ་ཚང་མ་
འག་ོབ་མིའི་རིགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་
པ་དང་། ང་ཚོ་འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་ཚང་མ་
ཁིམ་ཚང་གཅིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་

མ་ལུས་སེམས་དང་། སེམས་ཚོར་གང་གི་
ཆ་ནས་འག་ོབ་མིའི་རིགས་གཅིག་མཚྱུངས་
ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་
ནས་འཚོ་དགོས་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་
སྟབས། འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་འགྱུར་གི་

འད་ུཤེས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་གོ་ལ་སིྤའི་
བད་ེདནོ་ཆེད་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ང་ཚོའ་ིདབར་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས། ཆོས་ལུགས་སོགས་མི་འད་
བའི་ཁད་པར་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རིམ་པ་
གཉསི་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོ་

ཐོག་མར་མ་ནས་སྐེས་སྟངས་དང་མཐར་
འཆི་སྟངས་སོགས་གཅིག་མཚྱུངས་ཆགས་
ཡོད། ང་ཚོ་སྐསེ་པའ་ིཉནི་ནས་མའ་ིབམས་
བརྩེར་བརནེ་ཏ་ེའཚར་ལོངས་བདེ་དགོས་
ཀི་ཡོད། ཚན་རིག་པ་ཚོས་གཞི་རྩའ་ིའག་ོ
བ་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་ད་ེབམས་བརྩ་ེ
ལྡན་པ་ཡིན་པ་བརག་དཔྱད་ཀི་ལམ་ནས་
ར་འཕྲདོ་བྱུང་ཡོད། གལ་ཏ་ེམིའ་ིལནྷ་སྐསེ་
རང་བཞིན་ད་ེཁོང་ཁ་ོསོགས་ཉནོ་མོངས་
པའི་གཞན་དབང་ཡིན་ན་རེ་བ་རྒྱག་ས་མེད། 
ང་ཚོར་འཛམ་གླིང་འདི་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་
བསུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་ཡོད་པར་བརནེ་ང་
ཚོས་དརེ་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། མི་
ཚེ་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་ནང་
སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན། ཕི་དངསོ་པའོ་ིམཐུན་རྐནེ་གཅིག་
པསོ་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་སུྐན་ཐུབ་
པའ་ིངསེ་པ་མེད། ཅསེ་སོཌ་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེ
མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐགོ་ཕི་
དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་གིས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཨ་འཁོར་བཟདོ་པ་ལགས་
ཀིས་འབི་རྩོམ་གནང་བའི་༼བདོ་ཀི་སལོ་
རྒྱྱུ ན་ཤེས་ཡོན་རིག་པའི་དཔྱད་ཞིབ།༽ཞེས་
པའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྒག་ཞུགས་མ་

ཡིན་པའ་ིཉམས་ཞིབ་དབེ་ཕྲངེ་དང་པ་ོད་ེདབུ་
འབདེ་གནང་སོང་།
 སྐབས་ད ེར་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་

མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྒག་
ཞུགས་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ཞིབ་དབེ་ཕྲངེ་
དང་པ་ོདབུ་འབདེ་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ད་རེས་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་
ཉམས་ཞིབ་དཔ་ེདབེ་པར་སུྐན་གནང་བ་
ཐངེས་དང་པ་ོཡིན་སྟབས། ང་སདི་སྐངོ་
དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་ཡིན་

པར་བརནེ་ངས་འགན་འཁུར་ནས་དགའ་
བའོི་ངང་ལས་གཞི་ཡག་པ་ོཕིན་པ་ད་ེརནེ་
འབལེ་རེད། ཅསེ་ད་ེརིང་འདརི་བཅར་བ་
ཡིན། གཞི་རྩའ་ིསིྒག་ཞུགས་མ་ཡིན་པའ་ི
ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོར་སོལ་རྒྱྱུ ན་ལམ་ནས་
གནང་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་ཁ་ོརང་
ཚོས་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་པའ་ིཐགོ་ནས་འག་ོ
དགསོ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལོར་ཝ་ར་ཎ་སིར་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་གནང་བ་
རེད། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ས་རཱ་
མཐ་ོསླབོ་ད་ུཟབ་སྦངོ་གནང་བ་རེད། གང་
ཡིན་ཞ་ེན། ལོ་རྒྱྱུས་སོགས་དབེ་ཅི་འད་ཞིག་
བརྩམས་པ་ཡིན་ནའང་། སྔནོ་མ་ཡིན་ན་དབེ་
བརྩམས་པ་མ་གཏགོས་ཟུར་བལྟའི་དཔྱད་
གཞི་བཀདོ་པ་ཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོརེད། དའེ་ི
ནང་ནས་ནབུ་ཕགོས་པས་ཞིབ་འཇུག་གནང་
སྟངས་ན།ི ཞབས་མཆན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
བརིྩས་ཀི་ཡོད། ཞབས་མཆན་དགསོ་རེད། 
གང་ཡིན་ཞ་ེན། རྩམོ་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཡིན་
མིན་ཞབས་མཆན་ཁུངས་སྐལེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་དང་

མེད། ད་ེབཞིན་དབེ་དང་རྩམོ་གང་གཟགིས་
པ་ད་ེདག་མཐའ་མར་སྦར་ན། འབུམ་
རམས་པའི་ལག་འཁརེ་བངླ་བ་ཡིན་ན་རེད། 
མཁས་པ་ཡིན་དང་མིན་ཐག་ཇི་ལརྟ་གཅོད་
ཐུབ་ཀི་རེད་ཟརེ་ན། མཁས་པས་དསུ་ནམ་
ཡང་དབེ་ཀླགོ་གི་མ་རེད། ཞབས་མཆན་
ཀླགོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་པ་ོཇི་ཙམ་
བས་འདགུ ད་ེབཞིན་ཟུར་བལའྟ་ིདཔྱད་གཞི་
དབེ་ག་ཚོད་བལསྟ་འདགུ་བལསྟ་ནས་དབེ་ཀི་
སྤུས་ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད། ཅསེ་བཤད་སལོ་ཡོད། 
ད་ཐངེས་ཨ་འཁོར་བཟདོ་པ་ལགས་ཀི་དབེ་
ལ་ནབུ་ཕགོས་མཁས་པས་གཟིགས་ན་ཚད་
ལནྡ་དང་། སལོ་རྒྱྱུན་གི་ཐགོ་ནས་གཟགིས་
ན་ཡང་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢2

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་སནྨ་ལའྷ་ིབཀའ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་ཁེ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་
མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁརེ་ཝེ་སི་ཊི་མིན་སི་ཊར་
ད་ུགསར་ད་ུབཞེངས་པའི་ཝེ་ཐི་ནམ་ནང་
པའ་ིདགནོ་པ་ Dieu Ngu ནས་ཇི་ལརྟ་
གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པར་བཀའ་

བཞསེ་ལེགས་པར་ཐབོ་སྟ།ེ བཀའ་ཆོས་
དང་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི ་བཀའ་དབང་
སྩལ་ཡོད། ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ཝེ་ཐི་ནམ་ནང་པའི་དགོན་པ་གསར་
པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་དགོན་པ་
དའེ་ིམཁན་པ་ོ Thich Vien Ly ལགས་
དང་། ཁངོ་གི་སྤུན་མཆེད་ Thich Vien 

Huy ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ི
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏ་ེབཞུགས་ཁིར་
༸ཞབས་སོར་མཁདོ་བསྟནུ། དརེ་འདསུ་
ཝེ་ཐི་ནམ་དང་བདོ་རིགས་དགེ་འདནུ་པ་
རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། བརྩ་ེབའ་ིསྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམ་
པ། ངསོ་རང་ད་ེརིང་འདརི་ཁདེ་རང་ཚོ་
དང་ཐུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་དང་སེམས་གང་གི་ཆ་
ནས་འག་ོབ་མི་གཅིག་མཚྱུངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད། ངསོ་རང་མི་སུ་འད་ཞིག་དང་འཕྲད་
སྐབས་ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགོ་བ ་ མི ་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡིན་བསམ་པ་དན་གི་འདགུ ང་
ཚོ་ཚང་མ་ཐོག་མར་མ་ནས་སྐེས་པ་དང་
མཐར་མཚི་སྟངས་སོགས་གཅིག་མཚྱུགས་
ཡིན། མའ་ིབམས་བརྩ་ེན་ིཕུྲ་གུའ་ིའཚར་
ལོངས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 

ཚན་རིག་པས་བརག་དཔྱད་བས་འབས་སུ་
གཞིས་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་རང་བཞིན་བམས་
བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་ཐུབ་ཡོད། 
ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སེམས་
ཞི་བད་ེཡོང་རྒྱྱུ འི་ཆ་རྐེན་གཙོ་བ་ོད་ེབམས་
བརྩ་ེཆགས་ཡོད། གཞན་ཡང་དསུ་རག་
ཏུ་ཞེ་སྡང་དང་འཇིགས་སང་སོགས་ཀིས་
གཞན་དབང་ད་ུའགྱུར་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན། 
ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོམ་རངུ་པ་ད་ེདག་གིས་མིའ་ི
ལུས་པའོི་ནང་ནད་སྔནོ་འགོག་གི་ནསུ་རྫས་ 
immune systems ཞསེ་པ་ད་ེཉམས་རུད་
ཕིན་ནས་ལུས་པ་ོརང་བཞིན་གིས་ཉམས་
རུད་འག་ོབ་དང་ནད་ཀི་ལམ་སེང་མནར་
ཉནེ་ཡོད་པ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེ
གལ་ཏ་ེགཞན་ལ་བམས་བརྩ་ེསྤལེ་བ་ཡིན་ན་
སྙངི་སྟབོས་འཕལེ་ཞིང་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེ
ཡོང་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ལུས་ཡང་བད་ེ

ཐང་ཡོང་བཞིན་ཡོད། སོ་སོའ་ིམི་ཚེ་འད་ི
དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་མི་ཚེའ་ིབརྒྱྱུད་
རིམ་ནང་བམས་བརྩེའི་རིན་ཐང་མཐོང་
གི་མེད། གཞན་ལ་ཇི་ཙམ་བརྩ་ེབ་བས་ན་
སོ་སོའ་ིལུས་པ་ོབད་ེབ་དང་། སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཡིད་ཆེས་བསླབེས་པ་བརྒྱྱུད། འཆམ་
པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ། གགོས་པ་ོམང་བ་བཟ་ོཐུབ་ཀི་
ཡོད། ཕི་དངསོ་པའོ་ིཡར་རྒྱས་དང་འགན་
ཟླ་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་འདིར་བམས་བརྩ་ེནི་
འབལེ་བ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་སང་སདི། ཆོས་དད་
མེད་མཁན་ཚོས་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདརེ་
ད་ོསང་ད་ེཙམ་མེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་རྒྱས་པ་ཞིག་
སྩལ་ཡོད། ཕདེ་ཡོལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
སངས་རྒྱས་སནྨ་ལའྷི་རསེ་གནང་བཀའ་དནི་
སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས། 

བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་
གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་གཟངེས་

རགས།
༄༅། །ས་ྔལོ་བཞིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཡར་
ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་
ལས་གཞི་ཚན་པ་ནས། ཡར་
ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་དང་། ཐནོ་
བསྐདེ་བཟ་ོབསུྐན་པ་གང་མང་
སྐེད་སིང་ཡོང་ཐབས་སུ་ལས་
འཆར་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པའི་ཡར་
ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་འདམེས་སུྒག་
གི་ལམ་ནས་དག་འདམེས་ཚོང་
པ་སོ་སོའི ་ཚོང་གི་ངོ་བ ོ་དང་
གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་
མ་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་བཅོ་

ལྔ་ཙམ་འདི་ལོ་ཡང་མཐུན་རྐེན་སྦརོ་སྤདོ་

ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡོད། ཡར་ཐནོ་ཚོང་པ་
གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་གཟངེས་
རགས་འབུལ་དགོས་དནོ་ནི་རང་རེའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་གཞོན་སྐསེ་ཚོང་ལས་བ་རྒྱྱུ འི་
འདནུ་པ་དང་འཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཡོད་
ནའང་དཔལ་འབོར་གི་རྒྱབ་བརནེ་གདངེ་
ཁལེ་མེད་མཁན་རྣམས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་
ཡིན། ཚོང་པ་གསར་པ་དག་འདམེས་བྱུང་
བ་གསུམ་ཙམ་ལ་མ་དངུལ་རོགས་སྐོར་
གི་མཐུན་རྐནེ་སྦར་རྒྱྱུ ་ཡིན། གངོ་གསལ་
གཟངེས་རགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ཡར་ཐནོ་ཚོང་པ་རྣམས་རིག་གསར་
གི་བླ་ོདང་ལནྡ་ཞིང་འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་རྒྱྱུར་
ནསུ་པ་ལནྡ་པ། དའེ་ིཁར་བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ལ་ཕན་ནསུ་ལྡན་པའི་བཟང་ཕགོས་
ཀི་འགྱུར་བ་ཆེན་པ ོ་བསུྐན་ཐུབ་པའི ་བླ ་ོ

སྤབོས་འདངེ་ཚོད་ཅན་དག་གི་དབར་འགན་
བསྡུར་གི་ལམ་ནས་དག་འདེམས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་དགུ་པའ་ིནང་
མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་གཟངེས་རགས་ཐབོ་
མི་རྣམས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། རིག་གསར་གི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་
སུ་མཆིས་ནས་གངོ་གསལ་མ་དངུལ་རོགས་
སྐོར་གཟངེས་རགས་ནང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་
རིགས་རྣམས་ནས་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་
ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་། ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱ་
ནས་ཕབ་ལེན་བ་འཐུས། ཆ་རྐནེ་དང་འཚང་
སྙན་འབུལ་ཕོགས་སོགས་ཀི་ཞིབ་གནས་
ལས་གཞི་འདིའི་དྲྭ་རྒྱར་གཟིགས་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པས་ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་བ། དྲྭ་རྒྱའ་ིཁ་བང་ 
www.tibetanentrepreneurs.org ཡིན། 

ཆ་རྐེན ་གཏན་འབེབས་ལྟར ་ཚང་བའི ་
འཚང་སནྙ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡ འགངས་མེད་དྲྭ་ལམ་ ted@tibet.net 
བརྒྱྱུད་དམ། ཡང་ན་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐོག་ཕུལ་འབོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ལ།།

Secretary
Department of Finance 
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala, 176 215 
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བདོ་དནོ་སྐརོ་ཧངོ་ཀངོ་ད་ུབག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཐའ་ེཝན་དནོ་ཁང་དང་། ༢༠༤༧ 
ཧངོ་ཀངོ་བལ་ྟསུང་། 2047 Hong Kong 

Monitor རྒྱ་རིགས་མང་གཙོའ་ིསླབོ་གྲྭ། 
New School for Democracy བཅས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༩ ཉནི་ཧངོ་ཀངོ་གི་ཕི་རྒྱལ་གསར་
འགདོ་པའ་ིསིྐད་སྡགུ་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ ༼ད་
ལྟའི་བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་དང་མ་འོངས་
ཧངོ་ཀངོ་གི་མདནུ་ལམ། ༽ ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ཉནི་གཅིག་གི་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ 
བར་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔརེ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁུལ་བདོ་རྒྱ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་འདུ་གང་མང་བསྐངོ ་
ཚོགས་ཞུ་དགོས་པའི་གསོ་འཆར་བྱུང་བ་
བཞིན། ད་ལན་ཧངོ་ཀངོ་ད་ུཚོགས་འད་ུ

འད་ིསྐངོ་ཚོགས་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཧངོ་
ཀོང་དང་ཐེ་ཝན་གི་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་
དང་། ཧངོ་ཀངོ་གི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་། ཕི་རྒྱལ་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ཆབ་སིད་འགན་འཛིན། 
གསར་འགདོ་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་རིགས་དང་
བདོ་དནོ་དནོ་གཉརེ་ཅན་བཅས་ཁནོ་སྡམོ་མི་
གངས་ ༤༠ ཙམ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུནང་
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་། ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ། ད་ེབཞིན་ཧངོ་ཀངོ་དང་འབལེ་
བའ་ིགནད་དནོ་ཁག་གི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད། ༢༠༤༧ ཧངོ་ཀངོ་བལ་ྟསུང་གི་
སྐ་ུཞབས་ Edward Chin ལགས་དང་། ཐ་ེ
ཝན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཕ་ེརེ་ཌི་
ལིམ་ Freddy Lim མཆོག་ནས་ད་ལམ་ 
skype བརྒྱྱུད་ཚོགས་འདའུ་ིདབུ་འབདེ་
གསུང་བཤད་གནང་། ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཕ་ེརེ་ཌི་ལིམ་མཆོག་
གིས་ང་འབིང་རིམ་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐོ་སླབོ་
ཏུ་བསྐདོ་པའི་དསུ་ནས་བཟུང་ངས་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུ ས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་སྐརོ་ཤེས་རགོས་བྱུང་རེས་གླུ ་དབངས་
བརྒྱྱུད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་འག་ོབཙྱུགས་
པ་ཡིན། ཉ་ེབའ་ིཆར་ཧངོ་ཀངོ་ནང་གི་མང་
གཙོའ་ིལས་འགུལ་དང་། ཧངོ་ཀངོ་གཞནོ་
སྐསེ་ཀི་སྙངི་སྟབོས་ནས་ང་རང་ལ་སེམས་
འགུལ་ཆེན་པ་ོཐེབས་སོང་ཞེས་གསུངས། 
ཁངོ་གིས་ད་དངུ་ཐ་ེཝན་གི་སིད་གཞུང་དང་
གསོ་ཚོགས་གསར་པས་བཙན་གནནོ་མངོ་
བཞིན་པའི་མི་རིགས་ཚོར་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས། 
ཧངོ་ཀངོ་མང་གཙོའ་ིསླབོ་གྲྭ་གསར་པའ་ིསླབོ་
དཔནོ་ Prof. Joseph Cheng ལགས་ཀིས་
གཙོ་སྐངོ་འགོ རྒྱ་ནག་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་

མི་སྐ་ུཞབས་ John Clancy མཆོག་གིས་
རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་
སྟངས་དང་། ཧངོ་ཀངོ་གིས་བདོ་ལ་ད་ོསང་
བེད་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་རྐེན་ཞེས་པའི་བརོད་
གཞི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་། ཐ་ེསྡདོ་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞནོ་བསྟན་
འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་ཀིས་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེབཞིན་དསུ་དབེ་ཀུན་གསལ་འདོ་

སང་གི་རྩམོ་སིྒག་པ་ལམྕ་སྐ་ུལུ་ Hui-chuan 

Lu ལགས་དང་། ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཡོང་ཆབ་
སདི་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསླབོ་དཔནོ་ Prof. 

Lee Yeau-tarn ལགས། ཐ་ེཝན་བདོ་རང་
དབང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལྕམ་
སྐ་ུ Cheng Kai-Jung(Karen) ལགས་
བཅས་ནས་བདོ་དང་། རྒྱ་ནག ཧངོ་ཀངོ་
དང་འབལེ་བའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།
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ཚན་རིག་ཟབ་སྦངོ་གི་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །མཚྱུངས་མེད་ཁབ་ཁངོས་དགནོ་
སྡའེི་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་མཁན་ལས་ས་ེལྷན་
རྒྱས་མཆོག་ལ།
                ཆེད་ཞུ། འད་ིནས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་
ཀི ་ཆོས་ཚོགས་སྔ་ ཕིའི ་གོས་ཆོད་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བསྐངོ་འཚོགས་
བཤད་སུྒབ་བསྟན་པ་གོང་སྤལེ་ལྷན་ཚོགས་
ཐངེས་དང་པའོ་ིགསོ་ཆོད། ད་ེབཞིན་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་བཅས་ལ་གཞིར་
བཅས། དབུ་མའ་ིའཛིན་གྲྭར་སྐདོ་བཞིན་
པའམ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་དགེ་འདནུ་པ་
རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་གི་ང་ོསྤདོ་དང་
ག་ོརགོས་སྤལེ་ཕིར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་
བཟུང་ཚན་རིག་འཛིན་གྲྭ་མེད་པའི་ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་གི་སླབོ་གཉརེ་བར་དམིགས་ཏ་ེའདི་ག་
ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
གི་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་འགོ་༼དགེ་
འདནུ་པའི་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་ཟབ་སྦངོ་།༽
ཞེས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ལག་བསྟར་བགིད་
མུས་བཞིན། ཐངེས་འདརི་དག་ེའདནུ་པ་
སུམ་ཅྱུ་༼༣༠༽ལ་བཞུགས་གནས་བཞེས་
ལག་དང་ལམ་གནོ་བཅས་པ་ནར་གཏངོ་
གིས། འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ 
༡༥ བར་ར་ས་དབུས་ས་ེལེན་ཁང་ད་ུཚན་

རིག་ངོ་སྤོད་དང་གོ་རགོས་སྤལེ་བའི་ཟབ་
སྦངོ་ཐངེས་གསུམ་པ་གོ་སིྒག་གནང་གཏན་
འཁལེ་བ་ན། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ འགངས་
མེད་སོ་སོའི་འཚང་སྙན་འབལེ་ཡོད་དགོན་
ལས་བརྒྱྱུད་ཕུལ་འབརོ་དགསོ་ལ། དགསོ་
མཁའོི་ཆ་རྐནེ་སོགས་ན་ིགཤམ་གསལ་དནོ་
ཚན་ཁག་ཏུ་གསལ་བས་ཐུགས་སང་བཞེས་
པར་འཚལ། དང་པ།ོ འཛུལ་ཞུགས་པའ་ི
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ། ༡༽ སོ་སོའ་ིཆོས་
སྡརེ་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་གི་འཛིན་གྲྭ་མེད་
པ། ༢༽ དབུ་མའ་ིའཛིན་གྲྭར་སྐདོ་བཞིན་
པའམ་བསབླ་པ་མཐར་སོན་པ། ༣༽ དངེ་
དསུ་ཚན་རིག་སྦོང་འདདོ་ཡོད་པ་བཅས། 
གཉསི་པ། ས་མིག་བག་ོཕགོས། ཐགོ་མར་
བཤད་གྲྭ ་རེ ་ནས་དགེ་བཙྱུན་གཅིག་རེ ་
མ་གཏགོས་ངོས་བཞེས་བ་རྒྱྱུ ་མིན་ཀང་། 
ས་མིག་སྟངོ་པ་ལྷག་ཚེ་སྙན་ཞུ་འབརོ་རིམ་
ལརྟ་གཉསི་རེ་ངསོ་བཞསེ་བ་རྒྱྱུ ། གསུམ་པ། 
ལམ་གནོ་ཆ་རྐནེ། ༡༽ མེ་འཁརོ་དཀྱུས་མ་
རིམ་པ་གཉསི་པ་ Sleeper Class དང་། 
སིྤ་སྤདོ་རླང་འཁརོ་ལེགས་གས། Deluxe 

bus ཐག་ཉའེ་ིའགུལ་འཁརོ་འཁརོ་ལོ་
གསུམ་ཅན། Auto rickshaw ༢༽ ལྷ་ོ
ཕགོས་སོགས་ཐག་རིང་ནས་ཕབེས་མཁན་
རྣམས་ལྡ་ིལི་ལ་ྟབུར་ཉནི་གཅིག་བཞུགས་ཚེ་
མགནོ་ཁང་ག་ླཡོན་ཧནི་སྒརོ་ ༥༠༠། ༣༽ 

ལམ་བར་ལྟ་ོདདོ་ཉནི་རེ་ཧནི་སྒརོ་ ༢༥༠། 
ཉ་ེཁུལ་ནས་ཕབེས་མཁན་རྣམས་ལ་ཧིན་
སྒརོ་ ༡༢༥། ༤༽ འཁརོ་ལོ་གསུམ་ཅན་
དང་ལྟ་ོདདོ་མ་གཏགོས་གཞན་རྣམས་ཀི་
བྱུང་འཛིན་དང་ལག་འཛིན་ངོ་མ་ངེས་
པར་ཉར་ཚགས་གནང་དགསོ་ལ། ད་ེདག་
གཞིར་བཞག་ལམ་གནོ་གུན་གསབ་འབུལ་
རྒྱྱུ ། ༥༽ སྦརི་སོགས་ཉ་ེཁུལ་ནས་ཕབེས་
མཁན་རྣམས་སིྤ་སྤདོ་འགུལ་འཁོར་ནང་ད་ུ
ཕབེས་དགསོ། གལ་ཏ་ེག་ླའཁརོ་ཆྱུང་བར་
ཕབེས་མཁན་བྱུང་ཚེ་སིྤ་སྤདོ་འགུལ་འཁརོ་
གི་ག་ླའབབ་གང་ཡིན་འབུལ་རྒྱྱུ ། ༦༽ ར་
ཤོད་ནས་ས་ེལེན་ཁང་བར་ད་ུགླ་འཁརོ་ཆྱུང་
བ་ནང་ད་ུཕབེས་ཆོག འནོ་ཀང་བྱུང་འཛིན་
ངསེ་པར་བཞསེ་དགསོ། ༧༽ ས་གནས་སུ་
ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥ ནང་
ཚྱུད་ཕབེས་འབརོ་དགསོ་ཤིང་། དའེ་ིདགངོ་
མོ་ནས་གསོལ་ཚིགས་ག་ོསིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས།
བཞི་པ། འཚང་སནྙ་འབུལ་སྟངས། སོ་སོའ་ི
ང་ོསྤདོ་ལག་འཁརེ་གི་འད་བཤུས་དང་ལོ་
རྒྱྱུས་ཐུང་ཙམ་དང་སྦྲགས་འཚང་སྙན་འདི་
ག་ལས་ཁུངས་སུ་གླགོ་འཕྲནི་ནམ་སྦྲག་ཐགོ་
བརྒྱྱུད་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ འགངས་མེད་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་དགསོ་པས་ད་ེདནོ་དགངོས་
འཇགས་ཞུ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ལ།། 

༸གངོ་ས་མཆོག་བམས་བརྩ་ེདར་སྤལེ་དནོ་གཉརེ་བ་བུད་མེད་འག་ོཁདི་ཀི་ལནྷ་ཚོགས་སུ་
ཆིབས་སྒྱུར་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་
ཁུལ་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་
རསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་ཨ་རིའ་ིཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡ་ California 

མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁེར་ལོ་སི་ཨེན་ཇི་ལེ་སི་

Los Angeles ནང་བམས་བརྩ་ེདར་སྤལེ་
དནོ་གཉརེ་བ་བུད་མེད་འགོ་ཁིད་ཀི་བག་ོ
གླངེ་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུཇི་ལརྟ་གདན་ཞུས་
ལྟར་ཆིབས་སྒྱུ ར་བཀའ་དིན་བསྐངས་ཏ་ེ
བུད་མེད་ཚོར་བམས་བརྩེ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་
རྒྱྱུར་ནསུ་པ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་སྐརོ་

སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། ད་ེཡང་
གོང་ཚེས་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ཚོགས་
མགོན་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་ཨ་རི་
ནང་གི་བུད་མེད་ནསུ་ལནྡ་ཁག་གཅིག་དང་། 
འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན། སྒྱུ ་རྩལ་བ། 
བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཁནོ་མི་
གངས་ ༢༧༥ ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར་ཨ་ནེ་ཧམེ་ Anaheim གངོ་ཁརེ་སིྤ་
ཁབ་ཀི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུཇུ་ལི་ཊེཊ་Julie Tait 
ལགས་ཀིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྡངིས་
ཆའི་སྟངེ་གདན་ཞུས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ཀིས་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས་
ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བརྩ་ེབའ་ིསྤུན་ཟླ་ཕ་ོ
མོ་རྣམ་པ། ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་

གཅིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡོད། སགོ་ཆགས་
གཞན་ལརྟ་ང་ཚོར་ཡང་འཚོ་རྒྱྱུའི་ཐབོ་ཐང་
ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཆ་
ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་
རང་བྱུང་ཁམས་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་
ཡོད། ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་ཚང་མས་བམས་
པ་དང་བརྩེ་བ་ཉམས་ལེན་སྐརོ ་གསུང་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ེན་ིའག་ོབ་མིའ་ི
བད་ེསིྐད་ཀི་གཞི་རྩ་ཡང་ཆགས་ཡོད། དརེ་
བརནེ་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ནང་བཟང་སྤདོ་དང་འབལེ་བའི་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་གསོ་གཏན་འབབེས་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། བུད་མེད་ཚོ་ལུས་
ཁམས་ཀི་ཆ་ནས་མི་གཞན་གི་སྡགུ་བསལྔ་ལ་
སེམས་ཁུར་དང་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་

པར་བརནེ། གལ་ཏ་ེའཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་ནང་བུད་མེད་ཀི་གངས་འབརོ་མང་
བ་ཡོད་ཚེ། འཛམ་གླངི་འད་ིཞི་བདའེ་ིགནས་
ཞིག་ཆགས་ངསེ་རེད། ངསོ་ཀི་བསམ་པར་
བུད་མེད་ཚོས་དམིགས་བསལ་འབད་བརྩནོ་
ཐོག་དངེ་གི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུནང་སེམས་
ཀི་བམས་བརྩ་ེགོང་འཕལེ་ཡོང་ཆེད་འགན་
མང་ཙམ་བཞསེ་དགསོ། བུད་མེད་ཚོར་
རང་བཞིན་ལྷན་སྐསེ་སུ་བམས་བརྩེའི་ནསུ་
པ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་སྟབས། བུད་མེད་རྣམས་
ནས་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའི་ལམ་ལུགས་ནང་
ལེགས་བཅསོ་གནང་རྒྱྱུའི་འགན་འཁ་ིའཕར་
མ་བཞེས་དགོས་ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།

ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་
ཀུ་མར་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐགོ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་ཚོགས་གཞོན་རྣམ་གཉསི་ཀིས་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབལེ་མཐུན་འགན་
འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་རིམ་པ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འབྱུང་

འགྱུར་ལོ་དསུ་ནང་འདས་པའི་གསོ་ཆོད་
ཁག་དང་། འད་ིག་སིྤ་ལནྷ་ནས་འབདོ་སྐལུ་
ཞུས་པའི་གནད་དནོ་ཁག་ཐགོ་རིམ་བཞིན་
གསོ་ཚོགས་དང་། གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོགས་
བཅས་སུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་དང་འབལེ་
བའི་ལས་འགུལ་རིགས་སྤལེ་ཐབས་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཡིག་ངག་གཉསི་
ནས་ཞུས་པ་ལརྟ། ཁངོ་གིས་ད་ེདནོ་ལརྟ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་བཀའ་
བསྡུར་གིས་གནང་འོས་གནང་རྒྱྱུ འི་ཞལ་
བཞསེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།
༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
འཕྲནི་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་ཡོད་པའ་ིནང་འཁདོ་
དནོ།   སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་གནནོ་ཤུགས་དང་ཨོར་ལེན་ཌའོ་ི Or-

lando གངོ་ཁརེ་ད་ུགདོ་ཆག་ཕགོ་པའ་ིབླ་ོ

ཕམ་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡོད་མིན་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་  ༦ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་ལནྷ་ཨ་རིའི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་
ནང་གདན་ཞུའི་མཇལ་འཕྲད་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།  དརེ་བརནེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་

སྙངི་ཁངོས་རུས་པའི་གཏངི་ནས་བཀའ་དནི་
ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་བཞེངས་ཕགོས་ལ་མུ་མཐུད་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།  བདོ་རྒྱ་
ཕོགས་གཉིས་དབར་མི་མཐུན་པ་རྣམས་
སེལ་ནས་འགིག་ཆགས་ཡོང་སླད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་
གམ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དནོ་སྙངི་ལྡན་

པའི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཞུ་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ་བཏནོ་པར་ང་ཚོས་བཀའ་དནི་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ད་ལའྟ་ིབདོ་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞེན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོ
བཞིན་པ་དརེ་སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་སྐ་ུཉདི་ཀི་
སིད་གཞུང་ནས་ཐུགས་འཚབ་གནང་བ་མ་
ཟད།  བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡིག ད་ེབཞིན་འཇིགས་ས་ླ

བའི་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སོགས་སུང་
སྐོབ་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེར་བརིྩས་ནས་བསམ་
ཚྱུལ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་གནང་བ་དརེ་ང་ཚོས་
བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།   ང་ཚོས་སརླ་
ཡང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་དང་། ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་བཅས་ཀིས་བདོ་མིའི་དནོ་
དམ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དརེ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་  ༢༢4

ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ 
རེས་གཟའ་ལགྷ་པའི་ཉནི་ཨ་རིའི་ས་ྔདའོི་ཆྱུ་
ཚོད་ ༡༠།༡༥ ཙམ་ལ་ཨ་རིའ་ིཕ་ོབང་དཀར་
པའོ་ི  Map Room  ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་
མཆོག་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་མཛད་
འདགུ  སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ཉ་ེལམ་ཨ་རིའི་ཕ་ོལོ་རི་ཌའི་མངའ་སྡའེི ་
གངོ་ཁརེ་ཨོར་ལེན་ཌའོ་ི Orlando ནང་
མི་གསོད་དནོ་རྐནེ་གི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བར་
ཐུགས་ཕམ་དང་སྦྲགས་སིད་འཛིན་མཆོག་
ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་སབྐས་སིད་འཛིན་ཨོ་
བྷ་མ་མཆོག་ནས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་ལནྷ།  མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་གཞན་ལ་བམས་བརྩ་ེ
དང་གུས་བརིྩ་སོགས་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་
མཛད་བཞིན་པ་དརེ་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་
ཡོད་སྐརོ་ཞུས་འདགུ  གཞན་ཡང་སབྐས་
དརེ་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་བདོ་ནང་གི་བདོ་

མིའི་གནས་སྟངས་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་མཛད་
པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་སདི་འཛིན་ཨོ་བ་ྷམ་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག ཡུལ་གམོས་གཤིས་

ལུགས། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་ནན་པའོི་ཐོག་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས། ཕགོས་མཚྱུངས་སདི་འཛིན་
མཆོག་གིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འདནོ་གནང་
མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་
བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་སྐརོ ་གསུངས་པ་མ་ཟད། 

མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཆོད་སེམས་
བརན་པསོ་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིབཞངེས་ཕགོས་
ད་ེརྒྱྱུ ན་སྐངོ་མཛད་བཞིན་པར་གུས་བཀུར་
ཆེ་བསྟདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ ལགྷ་
པར་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་

མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་
སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོཁིད་
ཚོ་དང་ལནྷ་ཐད་ཀར་གསོ་མོལ་གནང་ནས་
ཕགོས་གཉསི་དབར་མི་མཐུན་པའི་གནས་
སྟངས་འགོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་སེལ་ཐབས་མཛད་དགོས་པའི་ལམ་
སྟནོ་ཞུས་འདགུ གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་
སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་
གིས་ཡུན་རིང་ནས་འཛིན་བཞིན་པའ་ིལངས་
ཕོགས་ད་ེགསལ་སྟནོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། 
བདོ་རང་བཙན་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་ཀི་མེད་ཅསེ་ཞུས་འདགུ སབྐས་
དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩདོ་
གནང་མཛད་ཀི་མེད་པ་དང་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་
དབར་མགགོས་མྱུར་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
ཡོང་རྒྱྱུའི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་སྩལ། དབུ་ཁདི་རྣམ་གཉསི་ཐུན་མོང་

གི་དགོངས་བཞེད་མཛད་བཞིན་པ་ནི་རྒྱ་
ནག་དང་ཨ་རིའ་ིཡུལ་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་
བཟང་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་
གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན་འདགུ  མཐར་སདི་
འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གོ་
ལ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་
ལ་གདངོ་ལེན་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་
སྟནོ་དབུ་ཁདི་ཀི་མཛད་བཟང་ལ་དགའ་བསུ་
ཞུས་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ག་ོ
ལ་སིྤའི་ཚ་དདོ་རྒྱས་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་
དང་། ལགྷ་པར་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིརི་རྒྱྱུད་ཀི་
ཁགས་རོམ་དང་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་གནམ་
གཤིས་སུང་སྐབོ་དགོས་པའི་སྐརོ་གོ་རགོས་
སྤལེ་གནང་མཛད་བཞིན་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་ཞུས་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གསོལ་སྩལ་མཛད་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིརིང་ལུགས་ཀི་གུབ་འབས་ལ་ཆེ་བསྟདོ་
ཀི་གཟངེས་རགས་ད་ེསདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཞསེ་གནང་བ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་
ཡར་རྒྱས་བསྟ་ིགནས་ཁང་ National 

Endowment for Democracy གི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་མར་ཊིན་ཕ་ོརོ་སི་ཊི་ Mr Martin 

Frost མཆོག་གིས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཙན་
བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་
བཟང་གསོལ་སྩལ་མཛད་ནས་ད་བར་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གི་ཆ་ལག་ཆ་
ཚང་ཚང་ཞིང་། མི་མང་གིས་མང་གཙོའ་ི
ལམ་ནས་བཀའ་སིྤ་འསོ་འདམེས་བ་རྒྱྱུ ས་
མཚོན། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
གུབ་འབས་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་
གནང་བ་ད་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་བཞསེ་གནང་
འདགུ ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས་ཀི་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པི་
ལོ་སི་ Nancy Pelosi མཆོག་དང་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་རན་གས་ལྕམ་
ཌནེ་ཕ་ཡིན་སི་ཊེན་ Diane Feinstein 

མཆོག ཨ་རིའ་ིགླགོ་བརྙན་འཁབ་སྟནོ་པ་
གགས་ཅན་རི་ཆ་ཌི་སྒརེ་ Mr Richard 

Gere ལགས་བཅས་ལནྷ་ཞུགས་མཛད་
འདགུ སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཐགོ་ཁིད་
གནང་མཛད་རྒྱྱུ འི་ཐུགས་ཀི་འཆར་སང་

ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་
གཙོའི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་
ལུགས་ཀི་གུབ་འབས་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་
བ་འདིས་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
རེ་བའི་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མ་
ཟད། བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་རྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ངསེ་རེད། 
ཅསེ་གསུངས་རསེ། ཕི་ལོ་ཆིག་སྟངོ་དགུ་
བརྒྱ་དུག་ཅྱུ་རེ་གངས་ནང་བདོ་མི་རྣམས་
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་རིང་པརོ་མ་ཐགོ་
པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མང་གཙོའི་ལམ་
བཟང་ཐོག་ཁིད་ཐབས་མཛད་པའི་བརྒྱྱུ ད་
རིམ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལགྷ་
པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བཟུང་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་
སྐ་ུདབང་ཡོངས་རྫགོས་མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་
འསོ་འདམེས་བྱུང་བའི་སིད་སྐོང་ལ་རིྩས་
སྤདོ་མཛད་པའ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ། ༸གངོ་
ས་མཆོག་དགུང་གངས་ ༢༤ སོན་སབྐས་
ཏ་ེཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་
བ་རེད། ད་ེརསེ་བཙན་བལོ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་བསྟནུ་ཕི་ལོ ༡༩༦༠ ནང་ཌལ་
ཧརོ་ལམ་བཟ་ོརྒྱྱུག་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཁག་
གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སབྐས། ང་ཚོ་
བདོ་མི་རྣམས་དངེ་རབས་མང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་ཐགོ་བསྐདོ་དགསོ། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
དགུང་གངས་ ༢༤ ལས་སོན་མེད། འནོ་
ཀང་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྐབས་དརེ་ཡང་

བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་ཐགོ་བསྐདོ་དགསོ་པའ་ིརླབས་ཆེན་གི་
དགངོས་བཞདེ་མཛད་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༠ སབྐས་ནས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་འསོ་
འདམེས་བ་འགོ་བཙྱུགས་ཟིན་པ་མ་ཟད། 
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་འོས་བསྡུའི་
ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་ཐུབ་ཡོད། ལགྷ་
པར་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་ནང་
ཆ་ཤས་བླངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་སྙན་
སྒནོ་ཞུས། སིྤར་བཙན་བལོ་ནང་གི་མང་
གཙོ་བརདོ་སབྐས་ཡོང་མ་སིད་པ་ལ་ྟབུ་ཡོད། 
གང་ཡིན་བརདོ་ན་བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་ཕིན་
དམིགས་ཡུལ་གཅིག་བཟུང་ནས་ཚང་མས་
རགོ་སིྒལ་ནས་འཐབ་རྩདོ་བས་མཐར་རང་
ཡུལ་ད་ུཕིར་ལོག་བ་རྒྱྱུ འི་དམིགས་ཡུལ་
འཛིན་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གནས་
སྟངས་འདའིི་འགོ་འཐབ་རྩདོ་བདེ་མཁན་མི་
མང་ཚང་མས་དབུ་ཁིད་གཅིག་ཁ་ོནའི་འགོ་
ཤར་བསྐདོ་བདེ་དགསོ་པ་ལ་ྟབུ་ཡིན། འནོ་
ཀང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནང་དབུ་ཁིད་
གཅིག་ལས་མང་པ་ཡོད་དགོས་པ་མ་ཟད། 
སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚྱུལ་གཅིག་ཁོ་ན་མིན་པར་བསམ་
ཚྱུལ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཡང་འད་མིན་ཡོད་
དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན། དརེ་བརནེ་བཙན་
བལོ་ནང་གི་མང་གཙོ། བརདོ་སབྐས་ཚིག་
འགལ་འད་ུལ་ྟབུ་ཡིན། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་བདོ་
མི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ཀིས་མང་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་ཐགོ་བསྐདོ་ནས་ད་བར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་

ལམ་སྟནོ་དང་མཐུན་ཞིང་ཐུགས་ཀི་འཆར་
སང་ལྟར་གུབ་འབས་ལམ་ལྷངོ་ལྡན་པ་བྱུང་
ཡོད། གངོ་ད་ུའགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་ཕ་ོརོ་སི་ཊི་
མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལརྟ། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་སྐབས་
བཅོལ་བའི་སིྒག་འཛུགས་ཚགས་ཚྱུད་ཤོས་

གས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། 
ད་ེརསེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཡར་
རྒྱས་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་
ཕ་ོརོ་སི་ཊི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
སྐབས་༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ཡང་དག་
པའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་བཟང་ཐགོ་ཁདི་གནང་
མཛད་པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རེས་ལ་
ཆེ་བསྟདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གུབ་འབས་དང་ཆོད་
སེམས་བརན་པསོ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
རྒྱྱུ ན་སྐངོ་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པ་དརེ་

བསགྔས་བརདོ་གནང་དནོ། བཙན་བལོ་
ད་ུབདོ་མི་གངས་ ༡༥༠༠༠༠ ཡོད། ཆིག་
སིྒལ་དང་བཟདོ་སན། ཤེས་ཡོན་བཅས་
ཚང་བའི་སིྒག་འཛུགས་ས་བརན་འདི་ལྟ་བུ་
ཞིག་འབད་བརྩོན་གང་ཡང་མེད་པར་རང་
བཞིན་ངང་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཡོང་ཐབས་མེད་
པ་མ་ཟད། བཙན་བལོ་བའ་ིགནས་སྟངས་

འགོ་ཡོད་སྟབས་འབྱུང་འགྱུར་གནས་སྟངས་
བཟང་ངན་ཇི་འད་ཆགས་མིན་གཞན་དབང་
སྟབས་བསྟནུ་ཁ་ོན་ཡིན་པ་ལས་མ་འངོས་པའ་ི
གནས་སྟངས་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། 
ཅེས་ཁ་ཚོན་གཅོད་ནས་སུས་ཀང་བརོད་
ཐབས་མེད། བཙན་བལོ་བ་བས་ནས་གནས་
དགསོ་ན་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད། འནོ་ཀང་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ལམ་
སྟནོ་དབུ་ཁིད་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀིས་ས་ེཁདི་འགོ་ཧྲ་ཏག་ཏག་བས་ནས་འཚོ་
གནས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།


