
བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི་ཟླའ་ིམེ་སྤལེ་ལོ། བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ།

ལོ་ ༩ ཨང༌། ༤༧ དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

23rd  November 2016

Vol. 9 Issue 47 Price Rs. 1

གནས་ཚྱུལ་སྙངི་བསྡསུ།

Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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། 

སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ་ལགས་གཏངོ་ལེན་
སླབོ་གྲྭར་དབུ་བརྙསེ་པའ་ིམཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ 
ཉིན་གཏངོ་ལེན་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ 
༡༢ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་གཏངོ་
ལེན་སླབོ་གྲྭར་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་ད་ུསིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་སྐུ་
ཚབ་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ་ལགས་དང་། གཞན་
ཡང་གཏངོ་ལེན་སླབོ་གྲྭའི་སིྦན་བདག་གཙོ་བ་ོཁག་
བཅས་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། སླབོ་ཕུག་ཚོས་རི་མོ་
སྣ་ཚོགས་བསི་ཡོད་པ་རྣམས་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་འདགུ་ཅིང་། ད་ེརསེ་སླབོ་
ཕུག་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་གཞས་སྣའི་རིགས་མང་པ་ོ
འཁབ་སནོ་ཞུས་གནང་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ིམཇུག་
ཏུ་གཏངོ་ལེན་སླབོ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་གིས་སྔ་ཕི་
བར་གསུམ་གི་སླབོ་གྲྭའི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་འབལེ་བའི་
གསུང་བཤད་ཀང་གནང་། ད་ལའྟ་ིཆར་གཏངོ་
ལེན་སླབོ་གྲྭར་སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་པའི་སླབོ་ཕུག་
གངས་ ༡༦༠ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། །

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་ར་ན་ི Arif Virani མཆོག་

གིས་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
བཀུར་འསོ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེརིང་

ངས་བོད་མིའི ་ཆབ་སིད་ཀི ་འགོ་ཁིད་བླ ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གི་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས ་བ ོད ་ མིའི ་ཆབ ་
སི ད ་ ཀི ་ སྐུ ་ ད བ ང ་
ཡོངས ་རོགས ་མང ་
གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་
འདེམས ་བྱུ ང ་ བའི ་
སིད ་སྐོང ་བླ ོ་ བཟང ་
སེང ེ་མཆོག་ལ་རིྩས་
སྤོ ད ་ མ ཛ ད ་ རེ ས །  
འབུམ ་རམས་པ ་བླ ོ་
བཟང ་ སེ ང ེ་ མ ཆོག ་
མང་ཚོགས་ཀིས་འསོ་
འདེམས ་བས ་པའི ་
བ ོད ་ མིའི ་ཆབ ་སིད ་

ཀི་འགོ་ཁིད་སིད་སྐངོ་ཐགོ་མ་ཆགས་ཡོད། 
བཙན་བལོ་ནང་སྐསེ་པའ་ིསྐ་ུཞབས་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ནི་ཨ་རི་བདོ་མིའི ་སླབོ ་ཡོན་ 

Fulbright  ཐབོ་མཁན་ཁངོས་ཡིན་པ་མ་
ཟད། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁདོ་ཨ་རིའ་ིཧ་
ཝར་ཌི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ནས་ S J D 
ཁིམས་ལུགས་རིག་པའི་མཁས་དབང་གི་
ཕག་ཁརེ་ཐབོ་མཁན་བདོ་མི་ཐགོ་མ་ཆགས་
ཡོད། ཁ་ེན་ཌའ་ིནང་བདོ་མི་མང་ཤོས་
གནས་ཡུལ་ནི་ང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་
འདམེས་མཁན་གི་ས་གནས་ Parkdale 

-High Park ཆགས་ཡོད།  བདོ་མི་ད་ེ
དག་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་
འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་ཆོད་སེམས་བརྟན་
པསོ་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་འདགུ   དབུ་མའ་ིལམ་
གི་ལངས་ཕགོས་ནི་བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་
ཁངོས་སུ་བསདྡ་ནས་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་
ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད། 
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་

འད་ིན་ིའདྲ་མཉམ་དང་ཕགོས་གཉསི་མཐུན་
འབལེ་རྒྱྱུ ན་སྐོང་གི་སིད་བྱུས་གཞི་རྩར་
བཟུང་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཞི་བའི་ལམ་
ནས་གསལ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ འི་ལངས་ཕོགས་
ཤིག་ཡིན་པར་བརྟནེ།   སདི་བྱུས་དསེ་སིྤ་
ཚོགས་ནང་བརྟན་ལྷངི་སུང་སྐབོ་འགོ་ཕགོས་
གཉིས་མཉམ་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་སིད་བྱུས་
ལག་བསར་དནོ་འཁལོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
གསལ་པ་ོརེད།   ངས་སྐ་ུཞབས་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
སྐུ་ཞབས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཁངོ་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐརོ་
གོ་རྟགོས་སྤལེ་ཐབས་གནང་བཞིན་པ་དརེ་
ངས་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
གསུངས་རསེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ཀིས་དགའ་བསུ་ཞུས་འདགུ །

བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀྲསི་དཔལ་འཁིལ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༩ དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།
༄༅། །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་བལ་
ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀྲསི་དཔལ་འཁིལ་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སབྐས་ ༩ པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ཚོགས་མི་
རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཡོང་བའི་ཞུ་
སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའ་ི
ནང་གསེས་ ༡ ཆ་རྐནེ་འགོ་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་
བཀྲསི་གླངི་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚྱུལ་ཁམིས་ར་ོ
ར་ེལགས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་
བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༧ ཉནི་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
པའ་ིམདནུ་ད་ུས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༩ 
པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་ ༡༥ དང་། 
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གུབ་བྱུང་འདགུ་
པ་དང་། བལ་ཡུལ་བཀྲསི་དཔལ་འཁིལ་ས་འཐུས་
སབྐས་ ༩ པའ་ིཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་། ཚོགས་གཞནོ་ཚེ་རིང་དབངས་
འཛོམས་ལགས་གཉསི་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་འདགུ །

སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་

མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ །
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཱ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་པའི་སིྤ་
འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་ར་ས་
ནས་ལྡི་ལིར་ཕབེས་ཐོན་གིས་ཁུལ་དརེ་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  
ད་ེཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ནང་དགུན་དསུ་གསོ་ཚོགས་
འཚོགས་སབྐས་དང་བསནུ། སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལནྷ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་སདླ་
བཀའ་བསྡརུགནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སོག་ཡུལ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སོག་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བྷ་
ཏར་ Ulaanbaatar རྒྱལ་སིྤའ་ིགནམ་ཐང་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས། མཁན་པ་ོ
བ་ླམ་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་
གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག    ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག  ད་ེ
བཞིན ་ ཆིབས་སྒྱུ ར ་གསོལ་འདེབས་ ཞུ ་
མཁན་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི ་དགོན་སྡ ་ེཁག་གི ་མཁན་པ ོ་ སོགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདགུ ད་ེཡང་ཐགོ་མར་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་ཡུལ་དའེི་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགྱུར་
བརྙན་འཕིན་ཚན་པའི་བཅར་འདྲརི་དང་
ལེན་མཛད། སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ཐེངས་འདིར་སླར་ཡང་སོག་ཡུལ་
ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཐུབ་པ་དརེ་ཐུགས་
དགསེ་ཚོར་བྱུང་བ་དང་། སོག་ཡུལ་ནང་
སེར་སྐ་མི་མང་རྣམས་དང་གཞནོ་སྐསེ་ཁག་
གཅིག་བཅས་ལ་ཆོས་འབལེ་སོགས་སྩལ་
གནང་མཛད་རྒྱྱུའི་མཛད་འཕནི་ཁག་གཅིག་
སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ། ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་

༸གོང་ས་མཆོག་སོག་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིདགའ་ལནྡ་ཐགེ་
ཆེན་གླིང་དགོན་པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ནས་ར་ོར་ེའཆང་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ད་ུགནས་
གཟགིས་མཛད། ད་ེནས་དགའ་ལནྡ་དགནོ་

པའི་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་བསནུ་མཁན་པ་ོབ་ླམ་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་ནས་མནྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདེགས་
འབུལ་ཞུས་རེས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་། ད་ེནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་པཎ་
གུབ་ ༡༧ ལགྗས་ལུང་སྩལ་གནང་མཛད། 
ཉནི་གུང་ལགྗས་སྨནི་གུབ་རསེ་སོག་ཡུལ་དད་
ལྡན་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་སངོ་ཕག་བརྒལ་

བས་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གང་ངར་ཆེ་མིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸ཞལ་
མཇལ་གསུང་ཐསོ་ཆེད་སྤན་རས་གཟིགས་
ལྷ་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུའད་ུའཛོམས་ཐགོ་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའི་

སྙངི་དནོ།   སོག་པ་ོཚོས་ནང་ཆོས་ལ་
དད་པ་ཡོད། ནང་ཆོས་བརདོ་སབྐས་ཆོ་ག་
ཕག་ལེན་རྐང་རྐང་ཡིན་པ་ལ་ྟབུ་བ་རྒྱྱུ ་མེད་
པ་དང་།  དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་པ་ཞིག་
བེད་ཐབས་ཆེད་ནང་པའི་གཞུང་ལ་ཐོས་
བསམ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་དགོས་སྐརོ་སོགས་
བཀའ་སྩལ། ད་ེནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ཡིད་དགའ་ཆོས་གླངི་གྲྭ་ཚང་ད་ུགཙོ་བ་ོསོག་

པའོ་ིདག་ེའདནུ་པ་ ༡༠༠༠ བརྒལ་བར་
དངེ་སྐབས་ཚན་རིག་པ་དང་ཤེས་ལྡན་མི་
སྣ་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ནང་
ཆོས་ནས་གསུང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་
པ་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སོགས་
ལ་ངེས་པར་ད་ུསླབོ་གཉརེ་གནང་དགོས་
པ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ྟ
བུར་མཚོན་ན་ཚན་རིག་པ་རྣམས་དང་ལྷན་
གཙོ་བ་ོའཇིག་རྟནེ་ཁམས་ཀི་རིག་པ་དང་། 
དབང་རྩའ་ིརྣམ་གཞག དངསོ་ཁམས་རིག་
པའི་ནང་གི་ཚད་རུལ་དངོས་ཁམས་རིག་
པའམ་ཀནོ་ཊམ་དངསོ་ཁམས་རིག་པ། ད་ེ
བཞིན་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བཅས་སྡ་ེཚན་
བཞིའི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་སྦངས་བཤད་དང་བག་ོ
གླངེ་སོགས་མཛད་དང་མཛད་མུས་སྐབས།   
ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཕགོས་གཉསི་ཀར་
ལེགས་སྐསེ་བངླ་རྒྱྱུས་མཚོན་ཕན་ཐགོས་ཧ་
ཅང་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གུབ་བསནུ་
དྲ་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།  ཕི་ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྟནེ་འབལེ་
བསདོ་པ་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་སོགས་
ཀི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་ཡོད། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣2

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་ཁ་ེན་
ཌའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྤ ེལ ་ ཡུལ ་ གི ་ ཚོགས ་ཁང ་དུ་ 
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བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ་ེམཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས། དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་འདགུ སབྐས་
དརེ་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
རིབ་ཝི་ར་ན་ིམཆོག་ Arif Virani གིས་གཙོ་
སྐངོ་འགོ ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་རཱ་ཌལ་སྒ་ེ
རི་སོན་ Radal Garrison མཆོག་དང་གརྷ་
ན་ེཌི་ཇི་ན་ེསི་ Garnett Genuis མཆོག 
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའ་ིཐགོ་
མར་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་ར་ནི་
མཆོག་གིས་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། ད་ེརིང་
འདི་གར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་
ཚོགས་ཀི་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཁང་ནང་ཕབེས་
ཡོད། བདོ་མི་དང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་
ཐུག་སབྐས་ཁ་ེན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་ནང་ཆབ་
སིད་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀས་ལངས་ཕོགས་

གཅིག་གྱུར་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ངས་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་དང་ང་ོཤེས་ཆགས་ནས་ལོ་གཅིག་
ལགྷ་ཙམ་འག་ོབཞིན་འདགུ ཁངོ་ན་ིའག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཕི་འབལེ་སིད་བྱུས། 
རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་སོགས་

ཀི་ཐགོ་མཁནེ་རྒྱ་ཡངས་པ་ོརེད། ངདེ་
གཉིས་དབར་མཚྱུངས་ཆོས་འགའ་ཤས་
ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ངདེ་གཉསི་ཀ་ཕ་མེས་ཨེ་
ཤི་ཡ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ང་ཡང་ར་སར་
འག་ོམངོ་ཡོད། འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཐགོ་མའ་ིཆར་རྒྱ་
གར་ནང་སླབོ་སྦོང་གནང་རེས་ཨ་རིའི་བྷ་ོ
སི་ཊོན་ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད། ཁ་ེན་
ཌའི་ནང་བདོ་མི་མང་ཤོས་གནས་ཡུལ་ན་ིང་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་འདམེས་མཁན་གི་
ས་གནས་ Parkdale -High Park ཆགས་

ཡོད།   ཁངོ་ཚོའ་ིབརྒྱྱུད་ནས་ངས་འབུམ་
རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གི་སྐརོ་ལ་
ཤེས་རྟགོས་གང་བྱུང་བ་ན།ི   ཁངོ་ན་ི
དབུ་ཁིད་འཇོན་ཐང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད། དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་ལ་ཆོད་
སེམས་བརྟན་པསོ་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་གནང་མཁན་

ཞིག་ཡིན་འདགུ དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལངས་
ཕགོས་ན་ིརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་མངའ་དབང་འགོ་བདོ་དང་བདོ་མི་
ཚོར་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་
ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་
རསེ་ཚོགས་གཞནོ་གྷར་ན་ེཌི་ཇི་ན་ེསི་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོ་གསོ་ཚོགས་ནང་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་རྣམས་བདོ་དནོ་ཐོག་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པསོ་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་མུས་
ཡིན། དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལངས་ཕགོས་དསེ་
ཁ་བལ་རྩདོ་ཀི་མེད། ལངས་ཕགོས་དའེ་ི
འགོ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སངས་དང་བདོ་ནང་དམག་དཔུང་རྒྱ་
སྐེད་ཀི་ལས་གཞི་བཅས་ཀི་གནས་སངས་
ཐགོ་དནོ་དམ་གི་སེམས་འཚབ་འགོ   རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྩ་ཁིམས་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་
ཞིག་རྩདོ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་འད་ིག་ཁ་ེན་
ཌར་མཚོན་ནའང་རྩ་ཁིམས་གཅིག་འགོ་
མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་འཆམ་
མཐུན་ངང་འཚོ་གནས་བེད་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་འདིར་འཛམ་གླིང་གཞན་གི་
མིག་དཔརེ་རིྩ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཁ་ེན་
ཌའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐརོ་ལ་ག་ོརྟགོས་
གཞན་ལས་བཟང་བ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚོས་ད་ེ
ལྟར་ལག་བསར་བས་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད་
སབས་བདོ་མི་ཚོས་རྩོད་བཞིན་པའི་དབུ་
མའི་ལམ་གི་ལངས་ཕོགས་དརེ་ང་ཚོས་
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་
དབང་འགོ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་
གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་རྩདོ་བཞིན་ཡོད་
པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེལརྟ་ལག་བསར་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ནི་ང་ཚོ་ཁེ་ན་ཌར་དཔ་ེབླང་བ་
ཡིན་ན་ད་ེལས་གསལ་རྟགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། 
ངས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཆེད་ལས་འགུལ་ནང་ཆ་
ཤས་བངླས་ཐུབ་པ་དསེ་ངར་ཆེ་མཐངོ་ཐབོ་

པ་ཞིག་བྱུང་། ཞསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་ཁ་ེ
ན་ཌའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཌལ་
སྒ་ེརི་སོན་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ད་ེརིང་
ངས་སྡངིས་ཆ་གཅིག་ཐགོ་མང་གཙོའི་ལམ་
ནས་འསོ་འདམེས་བྱུང་བའི་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་ལནྷ་སདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུའ་ི
གོ་སབྐས་ཐབོ་པར་ཆེ་མཐངོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་པ་
ཞིག་བྱུང་། ང་ཚོའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོན་ིབདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ནས་བདོ་མི་
ཚོར་ཚད་ལནྡ་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་
ཆེད་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་གི་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་
ཚད་མཐནོ་པརོ་གནས་ཆེད་རེད། ངའ་ིརེ་
བར་ད་ལྟའི་གཞུང་གིས་ད་ེསྔའི་གཞུང་གི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལངས་ཕགོས་བཟུང་
བ་དའེི་ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོའ་ིགཞུང་གིས་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཐད་སེམས་འཚབ་
ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་འདོན་བཞིན་ཡོད་
སབས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐད་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོ
ཤིག་མཐངོ་གི་འདགུ ཅསེ་གསུངས་རསེ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་གནང་།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དག་ེབཤེས་མཚན་བཏགས་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ 
བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལ་ྷབབས་དསུ་ཆེན་
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག་མོན་གྷ ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་
བླ་ོགསལ་གླིང་ད་ུཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དག་ེབཤེས་མཚན་
བཏགས་ཀི་རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ
 དེ་ཡང ་དགེ ་ བ ཤེས ་མཚན ་
བཏགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོཉནི་གཉསི་པའི་ཐགོ་
འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གིས་
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་
སྐབས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་སྐུ་
མགནོ་རྣམ་པས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

ད་ེརསེ་གླངི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་རྟནེ་འབྱུང་
མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས། ཉནི་རྒྱབ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་མོན་གྷ་ོས་གནས་འགོ་
འཛིན་གིས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ། མོན་གྷ་ོས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཆྱུ་
ཚོད་གཅིག་རིང་གི་བག་ོགླངེ་ལས་རིམ་ཞིག་
གི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ ལས་
རིམ་ལརྟ་ན། བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ

དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ 
༣༤ ག་ོསིྒག་ཞུ་ཕགོས་ཀི་ལས་དནོ་དང་
འབལེ་ས་གནས་རྒྱ་གར་གི་དཔནོ་རིགས་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།   

ད་ེབཞིན་དསུ་དབང་ཚོགས་ཡུལ་ས་གནས་
སུ་མཚམས་གཟིགས་བཅས་ཀི་ཆེད་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།།

རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་གཞི་རིམ་བར་མའ་ིབདོ་
དགའེ་ིཟབ་སྦངོ་གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ནས་ ༡༢ བར་གི་
གཞི་རིམ་བར་མའི་བདོ་དགེ་ཟབ་སྦངོ་དང་
པ་ོད་ེམཇུག་བསིྒལ་ཟནི་ཏ།ེ ཕི་ཚེས་ ༡༦ 
ནས་ ༢༤ བར་གི་ཟབ་སྦངོ་གཉསི་པ་ད་ེ
ཡང་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུའག་ོའཛུགས་གནང་ཞིང་། དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ཚོགས་ཕབེས་གནང་བ་དང་། མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
དངསོ་གུབ་བསན་པ་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་
གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཚོགས་བཅར་བའི་

ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ། ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་
སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ར་ོར་ེ

ལགས་ཀིས་སླབོ་ཕུག་གི་སདྐ་ཡིག་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རྒྱྱུ འི་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐེན་གལ་གནད་
ཆེ་ཤོས་བཞི་ན།ི ཉན་རྩལ་དང་། ཀླགོ་
རྩལ། འབ་ིརྩལ། བཤད་རྩལ་བཅས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོམཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མར་
འཚམས་ཞུ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། འདས་པའ་ིལོ་ཤས་སྔནོ་ལ་སིྤ་ཚོགས་
ནང་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་ཀང་བདོ་
ཨིན་ནང་སནྙ་ཞུ་ཡང་འབ་ིག་ོམི་འཕརེ་བའི་
གསུང་སདྐ་འཆོར་བཞིན་ཡོད་ཀང་། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་གལ་གནད་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་ཕབེས་པའི་ཉརེ་
ལེན་ལས་ད་ལའྟ་ིཆར་ང་རང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་

ནང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ད་ོདབིངས་ཆེ་རུ་
སོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་བདོ་

ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཀང་ཅྱུང་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་མངནོ་བཞིན་འདགུ སིྤར་ང་ཚོས་དསུ་ཚོད་བསྐལ་ཏ་ེསྡདོ་ཀི་མེད་རངུ་། གལ་ཏ་ེསོ་
སོའི་ཕག་པར་བབས་པའི་ལས་འགན་དའེི་ཐགོ་གུབ་འབས་འབུར་ད་ུཐནོ་པ་ཞིག་བཟ་ོམི་ཐུབ་ན་སོ་སོའི་ལས་འགན་སུྒབ་ཕགོས་ཐད་ཅྱུང་ཟད་
འཐུས་ཤོར་འག་ོགི་ཡོད་པས། ངསེ་པར་ད་ུང་ཚོ་ཚང་མས་སོ་སོར་འགན་ཡོད་པའ་ིལས་ཀ་ད་ེཉདི་ནསུ་པ་ཐནོ་ཐབས་སུ་སརྔ་ལགྷ་ཧུར་བསྐདེ་
གནང་རོགས་གསུངས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ 3

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

བལ་ཡུལ་བདོ་མིའ་ིས་ཡོམ་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༦ ཞགོས་པ་ཚོདུ་ ༡༠།༠༠ ཐགོ་བལ་
ཡུལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུ
བལ་ཡུལ་བདོ་མིའི་ས་ཡོམ་ཛ་དྲག་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་ཕགོས་
ཞུགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་སནྙ་ཐ་ོདབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༢༥ ཉནི་བལ་ཡུལ་ནང་བསམ་ཡུལ་
ལས་འདས་པའི་ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་ཤུགས་
ཆེ་བྱུང་བའི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་དང་སིྐད་

སྡུག་མཉམ་མངོ་མཚོན་སདླ་ཕི་ནང་གང་ས་
སྒརེ་སོ་སོའི་བླསོ་བཅད་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་
བསྐལུ་གནང་བར་བརྟནེ།  བལ་ཡུལ་བདོ་
མིའི ་ས ་ ཡོམ་ཛ ་
དྲག་ཚོགས་ཆྱུང་
ཟུར་འཛུགས་ཀི་
ད ་ བར ་ ཚོ གས ་
ཐེངས་བཅྱུ ་དུྲག་
ཙམ་ཚོགས་ནས་
ས་ཡོམ་གི་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་པའི་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡུལ་མི་
ཚོ་ལས་ལགྷ་པ་ལ་ྟརྟགོ་དང་གུན་གསབ་ཐབོ་པ་

བྱུང་ཡོད། བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཕི་ནང་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་ཚང་མར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་

སྦྲགས་སྙན་ཐོའི་དབེ་རེ་ས་གནས་སོ་སོའི་
སྦྲག་བང་ཐགོ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས།།

ཐ་ེཝན་ད་ུབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་སྐརོ་གི་
འགམེས་སནོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅། །ར་སར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིདབུས་
བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་༸སྐུའི་སྨན་ཞབས་
པ་བསན་འཛིན་མཐའ་ཡས་ལགས་ཀི་སྣ་ེ
ཁདི་འགོ  སནྨ་དང་རིྩས་ཀི་སྡ་ེཚན་ནས་
ལས་བདེ་ལ་ྔབཅས་ཀིས།  ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༡ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་
ཉནི་གངས་ ༢༠ རིང་ཐ་ེ
ཝན་ Taiwan གངོ་ཁརེ་
ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་སྐརོ ་
བསྐོད་གནང་ནས་སྨན་རིྩས་
སྐ ོར ་ གི ་གཏམ་བཤད་དང་
འགམེས་སནོ།   ནད་པ་འདྲ་མིན་ལ་སནྨ་
བཅོས་བརྟག་དཔྱད་སོགས་བདོ་མིའི་ཐུན་
མིན་རིག་གནས་སྐརོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད། ཐངེས་འདརི་ཐ་ེཝན་གི་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེ 
Taipei དང་། ཐ་ེཛོང་།  Taizhong ད་ེ
བཞིན་ཀའ་ོཤོང་ Kaoshiung བཅས་གངོ་
ཁརེ་ཆེ་ཁག་ནང་གི་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་
དང་སྐར་རིྩས་ཀི་འགམེས་སནོ་སྐརོ་བསྐདོ་
ལས་གཞི་ད་ེཐེ་ལྦན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་
ཚོགས་སིྐད་འདྲ་མིན་ཁག་གཅིག་མཉམ་
རུབ་ཐོག་ནས་གོ་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་

འདགུ ཕི་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་
སྐར་རིྩས་རིག་པ་བ་བསོད་ནམས་དབངས་
སིྐད་ལགས་དང་སྨནོ་ལམ་ཡེ་ཤེས་ལགས་
ཀིས་གཏམ་བཤད་གནང་སྐབས་མི་མང་ 

༢༥༠ ཙམ་ཕབེས་ཡོད་འདགུ   ཕགོས་
མཚྱུངས་ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་སནྨ་པ་བསན་
འཛིན་མཐའ་ཡས་ལགས་ཀིས་ཚོགས་དསུ་
གཉསི་རིང་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་གཞི་
རྩའི་བདོ་སྨན་གི་ལམ་ལུགས་སྐརོ་གཏམ་
བཤད་གནང་བར་མི་མང་ཚོས་ད་ོསྣང་ཆེན་
པ་ོགནང་ཡོད།     ཐངེས་འདའི་ིསྐརོ་
བསྐདོ་ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དསུ་དྲན་གི་
ཆ་ཤས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། །

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གངོ་མཐརོ་
གཏངོ་ཐབས་གནང་བཞིན་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་དནོ་ཁང་གི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚན་པའི་ལས་བདེ་རིག་
འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་གཉསི་ཀིས་ཡུ་རོབ་

གསོ་ཚོགས་ European Parliament 
སུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་པན་
ཛེ་རི་ Pier Antonio Panzeri མཆོག་
དང་ཁངོ་གི་ལས་རོགས་ཁག་གཅིག་མཇལ་
འཕད་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཨི་ཊ་ལི་ནས་
ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་པན་ཛེ་རི་མཆོག་ནི་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
དང་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་ཡར་ཐོན་
སྣ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་ཞིང་། 
ཐངེས་འདིའི་མཇལ་འཕད་ད་ེནི་གཙོ་བ་ོཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
མུ་མཐུད་གནས་ཆེད་དང་གསོ་ཚོགས་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཚོགས་མི་གང་མང་ལ་ཞུ་
གཏུགས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ཆེད་ཡིན་
འདགུ་པ་དང་། ལགྷ་པར་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནང་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ཆབ་
སིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁདོ་བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་
ཡིན་འདགུ སིྤར་སྐ་ུཞབས་པན་ཛེ་རི་མཆོག་
གིས་ཉ་ེལམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་སབྐས་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཇི་
འདྲ་སྤལེ་དགོས་མིན་ཐད་ལམ་སནོ་ཡང་
གནང་ཡོད། བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་གཙོ་གས་ཁག་གིས་བདོ་མི་དང་༸གངོ་ས་

མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་པར་
བརྟནེ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། སྐ་ུཞབས་པན་ཛེ་རི་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་སབྐས་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཁངོ་ནས་
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བ་བརྒྱྱུད་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་ས།ེ ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་
ཐོག་ངེས་པར་ད་ུསྔར་ལས་ལྷག་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་དགོས་པའི་ཞིབ་ཕ་སནྙ་
སེང་ཞུས་གནང་བ་དརེ་ཡི་རང་བསྔགས་
བརོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་དྲནི་ཆེ་
ཞུས་ཡོད། སྐ་ུཞབས་པན་ཛེ་རི་མཆོག་ནས་
ཀང་སབྐས་དརེ་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གི་སབོས་
ཤུགས་ད་ེའཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཁབ་ཡོད་པ་
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡིན་ནའང་། ཁངོ་ནས་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་ཁོང་གི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ལ་བདོ་མིའི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་
གསལ་བཤད་སོགས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་
བརྒྱྱུ ད་གང་ཐུབ་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་ཡོང་ཐབས་སླད་འབད་བརྩོན་
གནང་རྒྱྱུའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། །

དཔ་ེརིས་ཅན་གི་ཨང་རིྩས་ཚིག་མཛོད་བསྐར་
ཞིབ་དང་གཏན་འབབེས་ཚོགས་འད།ུ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཉནི་གསུམ་རིང་འད་ིག་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་
སིྤ་ཁབ་ཡིག་ཚང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ གཉའ་
ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུའཛིན་རིམ་དང་པ་ོནས་
བཅྱུ་པ་བར་གི་ཚིག་གནད་གཅིག་བསྡུས་
ཀི་དཔ་ེརིས་ཅན་གི་ཨང་རིྩས་ཚིག་མཛོད་
བསྐར་ཞིབ་དང་གཏན་འབབེས་ཀི་ཚོགས་

འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་། ཉནི་གསུམ་གི་
ཚོགས་འདའིུ་ནང་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་སིྤ་
ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་འབལེ་ཡོད་འགན་འཁུར་
བ་རྣམ་པ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བསྐ་ོབཞག་གནང་བའི་བདོ་ཁིམ་དང་དབུས་
བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་བཅས་ཀི་བསྐར་ཞིབ་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ། ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་རྩམོ་
སིྒག་པ་གཉསི་བཅས་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་

བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་
སདི་བྱུས་ཀི་དགངོས་དནོ་ལརྟ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའ་ིགཞི་རིམ་འགོ་མ་དང་། བར་མ། གངོ་
མ་བཅས་ཀི་ཨང་རིྩས་བསབླ་གཞིའ་ིརྩ་འཛིན་
གི་འབུ་དནོ་ལརྟ། ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་གཏན་འབབེས་ཟིན་
ཏ་ེབཙན་བལོ་ནང་གི་བདོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་ལག་
བསར་གནང་བཞིན་པའི་སླབོ་དབེ་ད་ེདག་

ལས་ཨིན་ཡིག་ལས་ཚིག་གནད་ཐ་སདྙ་ཁག་
ཟུར་འདནོ་གིས་བདོ་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་ཟིན་
པ་རྣམས་ཞིབ་བསྡུར་གིས་ཕགོས་སིྒག་དང་། 
གསར་སིྒག་བས་པའི་རགས་ཟིན་ལ་སྦངས་
བཤད་ཀིས་བསྐར་ཞིབ་དང་གཏན་འབབེས་
བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་མའ་ིགཏན་
འབབེས་ད་ེའཆར་ལོའི་ལོ་འགོར་གནང་
འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ནང་ད་ུབུད་མེད་གཉསི་ཀིས་ཞི་རྒལོ་གནང་རསེ་ཁངོ་གཉསི་ཀི་
གནས་སངས་ཇི་ཡིན་ད་ལ་ྟཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ 
ཉནི་བདོ་ཆས་གཙང་མ་སྤས་པའི་བདོ་པའི་
བུད་མེད་ན་གཞོན་གཉིས་ཀིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་
དགོན་གི་གླིང་མདའོི་སྒ་ོཆེན་འགམ་ད་ུལག་
ཏུ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་རེ་བཟུང་ནས་
ནམ་མཁར་འདགེས་བཞིན་ད།ུ སདྐ་གསང་
མཐནོ་པསོ་༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོ་ནས་
ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག  ཅསེ་སོགས་ཀི་

འབདོ་སྒ་སྒགོ་བཞིན་ཞི་རྒལོ་རྔམ་
སནོ་གནང་འདགུ  ད་བར་བུད་
མེད་ད་ེགཉིས་ཀི་མིང་དང་ཁིམ་
ཚང་སོགས་གང་ནས་ཡིན་མིན་
སྐརོ་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་
མེད།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣4

ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིདཀའ་སེལ་སདླ་
སདི་བྱུས་གང་མགགོས་གཏན་འབབེས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་
བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཨ་
ར་ུནཱ་ཅལ་པྲ་ད་ེཤི་ Arunachal Pradesh 

མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་ཨི་ཊ་ན་གར་ Itanagar 

ནང་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་
འག་ོམཆོག་གི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་འདགུ 
སབྐས་དརེ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་

བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་མེའ་ོདང་ཀུྲ་ཀྲངི་། ཏ་ི
ཛུ། བསན་འཛིན་སངྒ་བཅས་སུ་གནས་སྡདོ་
བདེ་བཞིན་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་དཀའ་སེལ་སླད་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནས་
མཐུན་འགྱུར་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ བཙན་བལོ་
བ ོད ་ མིའི ་མ ཐུན ་རྐེན ་སྦོར ་སྤོད ་བེད ་
ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས། ཞསེ་པ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་ཟིན་
པའི་སིད་བྱུས་ད་ེཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
གཞུང་གིས་གང་མགོགས་གཏན་འབབེས་
གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུ་

སབྐས། སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཀུྲ་
ཀྲིང་ཁུལ་དུ་རོགས་སྐོབ་དགོས་གལ་ཆེ་
བའ་ིབདོ་མི་ཁིམ་ཚང་ ༩༦ གི་གཞིས་
ཆགས་བསྐར་གསོ་དང་མཐུན་རྐེན་སྦོར་
སྤོད་ཐད་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ས་ེཐག་གཅོད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། 
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་
སྦརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་གང་མྱུར་

ལག་བསར་བདེ་རྒྱྱུའ་ིཁས་ལེན་གནང་འདགུ་
པར་བརྟནེ་མཇལ་འཕད་འདི་བཞིན་དནོ་
སྙངི་ལནྡ་པ་ཞིག་བྱུང་འདགུ
  ད་ེརསེ་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་བ་ྷལུཀ་པངོ་ Bhalukpong ཏུ་
ཕབེས་ཏ་ེའཕགས་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པས་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ིརྟ་དབང་གམོ་བགདོ་
ཅེས་པའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུགས་འཕད་གནང་
འདགུ ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་འཕགས་བོད་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ལྷན་ཚོགས་
སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ལནྷ་ཚོགས་

ཀི་བརདོ་གཞི་ན།ི  རྒྱལ་ཡོངས་ཆིག་སིྒལ་
གངོ་སྤལེ་སདླ་རྟ་དབང་ན་གཞནོ་གམོ་བགདོ་
ལས་འགུལ་ཞསེ་ཡིན་ཞིང་།  སབྐས་
དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་། ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
མངའ་སྡའེི་མེ་འཁོར་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ར་
ཇནེ་གྷ་ོཧནེ་ Rajen Gohain མཆོག་དང་། 
འཕགས་བོད་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི ་
རྐང་འཛིན་པ་སྐུ ་ཞབས་ཨིན་དི་རེཤ་ཀུ་
མཱར་ Indresh Kumar ལགས། རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཁིར་མེ་ལགས་བཅས་
ཡིན་འདགུ ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕད་གནང་སྐབས་
མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བཀའ་བརྒྱྱུ ད་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་། 
ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཞི་འགོ་གཡང་
སུྒབ་ལགས། ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་གི་མཉམ་
འབལེ་དུྲང་ཆེ་བསན་འཛིན་རྣམ་གལོ་ལགས་
བཅས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ །

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ཀུན་ད་ིཡ་ག་ྷ
ཡ་ཏ་ིསིྦན་སགེ་གི་སྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ 
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣།༠༠ ཙམ་ལ་ཧ་ི
མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཀང་ར་རངོ་གི་ཉ་ེའགམ་
ད་ུཡོད་པའི་ཀ་ཅ་རི་ཉནེ་རྟགོ་པའི་ཐང་ཆེན་
ད་ུ Akhil  Visha Gayathai Pariwar 

ནས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ཀུན་དི་ཡ་གྷ་ཡ་ཏ་ི 
24th Kundiya Gayatri སིྦན་སགེ་དང་། 
Kailash Yatra གངས་རིན་པ་ོཆེར་གམོ་
བགདོ་ཅསེ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེ
ཡང་མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་གུབ་ཟིན་རསེ་

བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ཐགོ་མར་ངས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཁདེ་རྣམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། སིྤར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་མི་
འདྲ་བ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་ཚང་མ་ཕན་ཚྱུན་
མཐུན་སིྒལ་གནང་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། ང་ཚོའ་ིནང་པའ་ིཆོས་ད་ེཡང་རྒྱ་
གར་ནས་ཚྱུར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲནི་ལ་བརྟནེ་
ནས་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་བཙན་བལོ་ནང་རང་

གི་རིག་གཞུང་དང་། སདྐ་ཡིག་སོགས་མི་
ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འནོ་
ཀང་ད་ཆ་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་
གི་ཛ་དྲག་པ་ོཡིན་ལ། བདོ་ནང་གནས་པའ་ི
བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་མེད་པ་མ་ཟད། ཐ་
ན་རང་ཉིད་ཀི་འདི་ཕི ་གཉིས་ཀི་མགོན་
སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ ་པར་ཙམ་ཡང་ཉར་མི་ཆོག་
པའ་ིགནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། ཁདེ་རྣམ་པ་ཚོ་ད་
ཆ་རང་ཉིད་རང་ཡུལ་ལ་རང་དབང་ཐོག་

གནས་ཡོད་པས། རང་གི་རིག་གཞུང་དང་། 
སདྐ་ཡིག ལེགས་བང་སོགས་ལ་བདག་
གཅེས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། མཇུག་
ཏུ ་གོ ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ལ་ཕག་རྟགས་ཕུལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་པའ་ིདག་ེབཙྱུན་ཁདོ་ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་པ་ལ་ྟབུ་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་མཁན་ཧ་ལམ་མེད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སོག་ཡུལ་རྒྱལ་
ས་ཨུ་ལན་བྷ་ཏར་ནང་ར་ེབཙྱུན་དམ་པའི་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ ༡༥༠ རྣམས་ལ་
མཇལ་ཁ་སྩལ། སབྐས་དརེ་ཚོགས་པའ་ི
ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒོན་ཞུ་སྐབས་ཚོགས་
པའི་འགན་འཛིན་ངསོ་ནས་ར་ེབཙྱུན་དམ་
པ་ཚོགས་པས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་
དནོ་འདྲ་མིན་ཐགོ་རོགས་རམ་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།
 ད་ེཡང་ཚོགས་པས་བཙོན་ཁང་
ནང་གི་བཙོན་པ་རྣམས་དང་ས་གནས་སྨན་
ཁང་ནང་གི་དྲག་སྐདེ་ཡོང་རྒྱྱུར་རེ་བ་མེད་
པའི་ནད་པ་འཆི་སྒུག་བདེ་ནས་སྡདོ་མཁན། 
ད་ེབཞིན་ཁོང་ཚོའི་ནང་མི་བཅས་ལ་ནང་
ཆོས་ཀི་བསབླ་བའི་ཐགོ་ནས་སེམས་ལ་སྙངི་
སབོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་རེ་བ་སིྦན་རྒྱྱུ ་སོགས་སནྙ་
སྒནོ་ཞུས་པར། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་

གིས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པསོ་ཚོགས་
པའི་ལས་དནོ་ལ་བསྔགས་བརདོ་མཛད་པ་
དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་དགེ་བཙྱུན་ཁདོ་ད་ེའདྲའི་

ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་མང་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་མཁན་ཧ་ལམ་མེད། གལ་ཏ་ེའད་ིལརྟ་
བྱུང་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐགོས་རླབས་ཆེན་ཡོང་རྒྱྱུ ་
རེད། སབྐས་ཤིག་ངསོ་རང་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་

མངའ་སྡའེ་ིནང་བསྐདོ་སབྐས་ས་གནས་ཡུལ་
མི་ཚོས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ད་ེ
ལ་ྟབུའི་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་བརདོ་བྱུང་། ཡུལ་མི་ཚོས་བརདོ་པ་

ལརྟ་ན། ནང་པའ་ིདགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཚོས་
ཞལ་འདབེས་བསྡུ་བ་མ་གཏགོས་ད་ེའདྲའི་
སིྤ་ཚོགས་ནང་མང་ཚོགས་ཆེད་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་མཁན་མེད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང་། 

 ད་ེསྔ་ངོས་རང་ཐེ་ལེན་ད་ུཐོག་
མར་བསྐོད་སྐབས་ཁུལ་ད ེར་སང་ར་ཇ། 
ཞེས་པའི་ནང་པའི་བླ་མ་ཁོང་དང་མཇལ་
སྐབས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཚོས་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་
ཞབས་ཞུའི་ལས་རིམ་འདྲ་མིན་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་པ་ལྟར་ང་ཚོ་ནང་པའི་དགེ་འདནུ་པ་
ཚོས་ཀང་ད་ེམཚྱུངས་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་
མཚན་ཆེ་སྐརོ་ཞུས་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་
ཁོང་གིས་ནང་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཚོ་གནས་
དབནེ་པར་བསམ་གཏན་ལ་བརྩོན་དགོས་
སྐརོ་གསུངས་བྱུང་། སིྤར་ཁངོ་གི་བཀའ་
མོལ་དརེ་ངསོ་རང་མོས་མཐུན་ཡོད། འནོ་
ཀང་སིྤ་ཚོགས་ནང་མར་ཐོན་ནས་མང་
ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་
གཉསི་ཕན་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  ད་ཆ་
རེ་བཙྱུན་དམ་པ་ཚོགས་པ་འདི་ནང་ཆོས་
སླབོ་གཉརེ་བེད་ཡུལ་ཙམ་མིན་པར་སིྤར་

ནང་པའི་ལ་ྟགུབ་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་
གཞག་སོགས་ཐུན་མོང་གི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
སྦོང་བེད་ཡུལ་བསི་གནས་ཁང་ཞིག་བཟ་ོ
དགོས་སྐརོ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས། 
རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བ་ྷཏར་གི་ Corporate 
Hotel & Convention Centre ཚོགས་
ཁང་དུ་ཚན་རིག་པ་དང་འཕུལ་རིག་པ། 
རྩམོ་པ་པ།ོ སནྙ་ངག་པ་སོགས་ཤེས་ཡོན་
ཅན་མི་སྣ་ཁནོ་ ༡༢༠༠ ལནྷ་འཛམས་ཐགོ་
ནང་པའི་ལྟ་གུབ་དང་ཚན་རིག་དབར་གི་
བག་ོགླངེ་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུདབུ་བཞུགས་
མཛད། 
 བགོ་གླ ེང ་གོ ་ སིྒག ་ ཞུ ་མཁན ་
དགའ་ལནྡ་དགནོ་པ་དང་། Tritiya Dharma 

Chakra ཐབེས་རྩ། སོག་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།  ཚན་རིག་
དང་འཕུལ་ལས་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་བཅས་ཚོགས་པ་བཞི་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

༄༅།།༸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།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

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



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ 5

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཉ་ེལམ་ཁ་ེན་ཌའ་ིགངོ་ཁརེ་ཧ་ེ
ལི་ཕགེ་སིའི་ནང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བད་ེའཇགས་
ལནྷ་ཚོགས།  The Halifax Interna-

tional Security Forum  ཞསེ་པ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་ 
༢༠ བར་འཚོགས་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའ་ིདབུ་
ཁིད་དང་མཁས་དབང་སོགས་གགས་ཅན་
མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་
ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་སྐརོ་དང་། དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆེ་
ཁག་སངེ་ཆྱུ་རགས་གང་བྱུང་བརྒྱབ་པ་དང་། 
ཤིང་ནགས་གཅདོ་བགེ  ཁམིས་ལུགས་
ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ནས་གཏརེ་ཁ་
གང་བྱུང་སྔགོ་འདནོ་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་
བཅས་ལ་བརྟནེ་བདོ་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་
ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ལགྷ་པར་ག་ོ

ལ་སིྤའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་འགསོ་སོགས་
ལའང་ཤུགས་རྐནེ་ངན་པ་མངནོ་གསལ་ཇ་ེ
ཆེར་འག་ོབཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།  འཇིག་
ས་ླབའི་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
སླད་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་ཚོས་སྣ་ེཁིད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ་བརྒྱྱུ ད་
བདོ་ཀི་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་སོགས་སུང་སྐབོ་
གནང་ཐབས་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་སབྐས་དརེ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་
སིྤ་ཚོགས་ནང་འགན་ཁུར་མང་ཙམ་སྤད་
ནས་བུད་མེད་འགོ་ཁིད་ཐུབ་མཁན་གང་
མང་ཡོང་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་། 
གཞན་ཡང་བགོ་གླ ེང ་ལས་རིམ་གཞན་
ཞིག་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐབས་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་དབང་ཆས་མི་འཕ་ོབརླག་
བཏང་སྐརོ་སོགས་ཀི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་
བག་ོགླངེ་གནང་། སིྤར་ལནྷ་ཚོགས་ག་ོསིྒག་

གནང་མཁན་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ཡོངས་བད་ེ
འཇགས་ལས་ཁུངས་ཡིན་འདགུ ཐངེས་
འདིའི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཨིན་ཡུལ་ཕི་སིད་
ལྷན་ཁང་གི་བད་ེསུང་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མེ་
ཁལ་ཕ་ེལོན་ Sir Michael Fallon མཆོག་
དང་། ཕ་རན་སིའ་ིབད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུ
ཞབས་ཇནེ་ཡུ་ཝ་ེསི་ལེ་ཌི་རེན་ Jean-Yves 

Le Drian  མཆོག ཀ་ོརོ་ཤི་ཡའ་ིསདི་འཛིན་
ཀ་ོལིན་ཌ་ Kolinda Grabar-Kitarovi 

མཆོག   ཨི་སི་ཏ་ོན་ིཡའ་ི Estonia བད་ེ
སུང་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ཧན་ན ེ་ སི ་ཧན་
སོ་ Hannes Hanso མཆོག་སོགས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ  གཞན་ཡང་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀའི་
ཐུན་མོང་གི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་ 
John McCain མཆོག་ཀང་ཕབེས་འདགུ 
སིྤར་ཉནི་གསུམ་གི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་བརདོ་
གཞི་གཙོ་བ་ོའཇིགས་སྐལུ་དྲག་སྤདོ་པ་དང་། 

ཡུག་རེན་ནང་དམང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
ལ་འགོག་རྐེན་བཟོ་བ་སོགས་ཡིན་འདུག   
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་

ཟུར་ད་ུཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགྱུར་
བརྙན་འཕནི་ཚན་པ་སི་ཨེན་ཨེན་ CNN 

གསར་འགོད་པ་ཟུར་པ་ལྕམ་ཇེན་ནི་མེ་སི་
རབ་ Jeanne Meserve ལགས་ཀི་བཅར་

འདྲརི་དང་ལེན་གནང་སྐབས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་
དང་རིག་གཞུང་། ཁརོ་ཡུག་སོགས་ཀི་

གནད་དནོ་ཐད་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ   
སིྤར་ཧ་ེལི་ཕགེ་སི་རྒྱལ་སིྤའི་བད་ེའཇགས་
སུང་སྐབོ་ལས་ཁུངས་ད་ེཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཊོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་ཡོད་པ་བཅས།།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་
བཞུགས་སརྒ་ར་སའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་པའི་
དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབཙན་བོལ་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་ས་

གནས་ཁག་ ༣༧ ཙམ་ནས་སནྨ་ཁང་འགན་
འཛིན་དང་། སནྨ་ཞབས་པ། ད་ེབཞིན་ས་
གནས་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ིའབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༤༡ 
ལ་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བཙན་བལོ་བདོ་

མིའི་སནྨ་བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའི་སྐརོ་གོ་
རྟགོས་དང་འབྱུང་འགྱུར་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་
༡༨ ནང་ལས་གཞི་འདའི་ིཐགོ་མིང་མང་གི་
འཛུལ་ཞུགས་གང་མང་ཡོང་སླད་སྐརོ་ཟབ་
སྦངོ་དབུ་འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།

 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་ཚབ་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་། འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་

དབང་ཕྱུག་མཆོག འཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་ཚེ་
རྒྱལ་ལགས། འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམ་
པ། ཟབ་ཁདི་པ་རྒྱ་གར་གི་ཆེད་ལས་མི་སྣ། 
ཕགོས་མཐའི་ས་གནས་ཁག་ནས་ཟབ་སྦངོ་
ད་ུབཅར་མཁན་རྣམ་པ། གསར་འགདོ་པ་
བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་། ད་ེ
རསེ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་རྣམ་པ་ཚོ་
འདིར་ཕབེས་ཏ་ེཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ས་
གནས་ས་ཐགོ་ལ་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལས་
གཞི་འག་ོསངས་ཇི་ལརྟ་འག་ོམིན་གི་ཐགོ་ག་ོ
བསྡརུ་སྦངས་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་རེད། ལགྷ་
དནོ་ཆེད་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་བའི་ཟབ་ཁིད་
པ་དང་ལནྷ་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེལེན་བས་པའི་
ཐགོ་ནས་མཐར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡༨ ལོའ་ི
ནང་སནྨ་བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལས་གཞིའི་སིད་
བྱུས་སམ་ལམ་སནོ་གང་འདྲ་ཞིག་གཏན་
ལ་དབབ་དགོས་མིན་ཐད་ཐེངས་འདིའི ་
འད་ུའཛོམས་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབབེས་ཆགས་ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱྱུ ་རེད་

སམྙ།  བཀའ་སིྤ་གཉསི་ནས་ལས་གཞི་འད་ི
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དབུས་ལས་ཁུངས་ཀི་
འགོ་ལས་ཡོངས་ཀིས་ལས་གཞི་འདའིི་ཐགོ་
ཤུགས་སྐནོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་
པར་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་རྣམ་པ་ཚོས་དནོ་
ལ་དམིགས་པའི་བ་ར་སངས་འཛིན་གནང་
མཁན་གཙོ་བ་ོརྣམ་པ་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པར་
བརྟནེ། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ེས་ྔལརྟ་མུ་མཐུད་
ཤུགས་སྐནོ་དགོས་རྒྱྱུ ་དང་ལས་གཞི་འདིའི་
ཐགོ་འབད་འབུང་གནང་དགོས་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསནུ། སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོམཆོག་ནས་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་
གཞིའི་ཁདོ་མི་མང་གི་འཛུལ་ཞུགས་མང་
ཤོས་བྱུང་བའི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ལ་ལ་བ་
དགའ་གསོལ་རས་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟ
སྐངོ་གི་ལས་གཞི་འད་ིལས་འཆར་མང་པའོི་
ནང་ནས་གསར་ཤོས་ཤིག་རེད།  ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ལ་འག་ོའཛུགས་

གནང་འདགུ  ལས་འཆར་འད་ིཉདི་ཕལ་
ཆེར་ལོ་ལ་ྔལ་ཁ་གཏད་བཞིན་ཡོད།  སནྨ་
བཅོས་ལྟ་སྐངོ་གི་ལས་གཞི་འདི་ཉདི་ལ་ལྟ་
སྐབས་ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་འག་ོ
བཞིན་འདགུ  ཐགོ་མར་ཚོགས་མི་དགུ་
སངོ་ཙམ་མ་གཏགོས་མེད་པ་དང་། དངེ་གི་
ཆར་སངོ་ཕག་ཉི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤིག་སླབེས་
ཡོད་ངསེ་རེད།  སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་
ལས་གཞི་དྲལི་བསྒགས་ཡིག་ཆའི་ནང་ཁད་
ཆོས་གསུམ་ཙམ་བཀདོ་འདགུ ད་ེནས་
དང་པ་ོད་ེདག་ེབའ་ིརྩ་བ་དང་ལནྡ་པ། དག་ེ
རྩ། གཉསི་པ་ཁ་ེབཟང་དནོ་གཉརེ་ཆེད་མིན་
པ། གསུམ་པ་སིྤ་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་ཡར་
རྒྱས་ཀི་ཐབས་བྱུས།  བཅས་ད་ེགསུམ་
འདིར་བཀོད་པ་ལྟར་སྔ་དྲ་ོངས་བལྟ་སྐབས་
རསེ་སུ་ཡི་རང་སྐདེ་བྱུང་།  དམིགས་ཡུལ་
འད་ིགསུམ་བཟུང་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་
བསྐནོ་པ་ཡིན་ན་བསྐནོ་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་རེད་
འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་འག་ོཁདི་ཚོར་བརིྩ་མཐངོ་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་པའ་ིརྣམ་པ་གསལ་པ་ོའདགུ
༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་གི་དགངོ་དྲའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཙམ་ལ་ཁེ་ན་ཌའི་གངོ་ཁེར་ཊོ་རོན་ཊོའི་ 
Toronto གནམ་ཐང་ད་ུབད་ེའཁདོ་བྱུང་
འདགུ  སབྐས་དརེ་གནམ་ཐང་ད་ུབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་
མི་རྣམས་ཀིས་སལོ་རྒྱྱུན་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། གནམ་ཐང་ནས་
སིད་སྐངོ་མཆོག་དགའ་ལྡན་ཆོས་ལྡན་གླིང་
ད་ུཕབེས་ནས་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་།  
 ད་ེཡང་ཁོང་གིས་ཚོགས་ཁང་
ནང་དནོ་གཉརེ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་བདོ་རིགས་
ཚོར་ཉ་ེལམ་ཁེ་ན་ཌའི་ཧ་ེལི་ཕགེ་སི་རྒྱལ་
སིྤའི ་བདེ་འཇགས་གླ ེང ་ས ེགས ་སྐབས ་
བརོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་བགོ་གླངེ་ལྷན་
ཚོགས་དང་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་སོགས་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་།  
གཞན་ཡང་ད་ེསྔནོ་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་
ཌོན་དུ་ཨིན་ཡུལ་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གཙོས་གལ་ཆེའི་

གནད་ཡོད་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་
དང་མཁས་དབང་། ད་ེབཞིན་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
སནོ་གི་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་རསེ།  རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་གྷ ་ོཝ་མངའ་སྡའེི ་ནང་རྒྱ་གར་
མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་ཇི་ལྟར་མགནོ་
འབདོ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་། དངེ་སབྐས་རྒྱལ་
སིྤའི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་ཤུགས་ཡོད་མིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགོ་ཁིད་ཚོར་གུས་བཀུར་

ཆེ་མཐངོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་པའི་རྣམ་
པ་ཇེ་ཆེར་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོསོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣6

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སོག་ཡུལ་ད་ུནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་དང་ཚན་རིག་དབར་གི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་དང་པརོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སོག་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཨ་ལན་
བྷ་ཏར་ནང་ཏ་ིཏི་ཡ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ 
Tritiya Dharma Chakra  དང་ར་ེ
བཙྱུན་དམ་པའི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ  ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་དང་ཚན་རིག་དབར་
རྒྱལ་སིྤའི་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་དང་པརོ་དབུ་
བཞུགས་མཛད་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
ལནྷ་ཚོགས་འདི་ལ་ྟབུ་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་
དང་། རྒྱ་གར། ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་བཅས་ནང་
ད་ེསྔ་འཚོགས་སྐབས་ངསོ་རང་སྐདོ་བཞིན་
ཡོད།  ད་ཆ་སོག་ཡུལ་ཁུལ་འདརི་ཡང་
ལནྷ་ཚོགས་འད་ིལ་ྟབུ་ཧ་ལམ་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརིང་ལནྷ་ཚོགས་
འདི་ལྟ་བུའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་ངསོ་
རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོདང་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་
པ་ཞིག་བྱུང་། སབྐས་རེ་ངསོ་རང་ཕདེ་ཀ་
ནང་པ་དང་ཕདེ་ཀ་ཚན་རིག་པ་ཡིན། ཞསེ་
བརདོ་ཀི་ཡོད།  ལོ་ང་ོ ༣༠ ལགྷ་རིང་ངསོ་
ཀིས་ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་གཙོ་བ་ོདབང་རྩ་ 
Neurology  དང་འཇིག་རྟནེ་ཁམས་ཀི་
རིག་པ།  Cosmology  ལགྷ་པར་ཀནོ་
ཊམ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ི Quantum 

Physics རྣམ་གཞག་དང་སེམས་ཁམས་

རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་ Psychology  སྐརོ་
ལ་བག་ོགླངེ་བ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། རྣམ་གཞག་ད་ེ
དག་ཐགོ་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་དའུང་
འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ ཡོད་སབས་ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་འདགུ  ནང་པའ་ིམཁས་པ་
ཚོས་ཚན་རིག་པ་ལས་དངསོ་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ལ་བླ་ོསྐདེ་བངླ་ཐུབ་པ་
དང་། ཚན་རིག་པ་ཚོས་ནང་པའ་ིགཞུང་
ནས་བླའོི་རྣམ་གཞག་ཕྱུག་པ་ོཡོད་པ་ལས་བླ་ོ
སྐདེ་བླང་ཐུབ་པ་བཅས་ཕགོས་གཉསི་ཀར་
ཁ་ེཕན་ཐབོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ། ད་ེནས་བདོ་སོག་གཉསི་ཀི་འབལེ་
བའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། རསེ་དགའ་ལནྡ་
དགནོ་པའི་ནང་པའི་ལ་ྟགུབ་མཁས་དབང་སྐུ་
ཞབས་ Kabju D. Nyamsambuu ལགས་
ཀིས་བཟང་སྤདོ་སོགས་ཀི་སྐརོདང་། ཨ་
རིའི་ཁེ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་ 
University of  California ཀདླ་ཁམས་
རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་
འཕདོ་བསནེ་གི་སྨན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཧ་ེལེན་ཝང་ 
Helen Y. Wang  ལགས་ཀིས་སབྐས་
དརེ་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་ཐོག་ནས་ཀླད་
པའི་བེད་ལས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཚྱུལ་
དང་། རྒྱྱུན་ལནྡ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའ་ིཁདོ་
ནང་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྲགས་ནས་མི་

ཚེ་སྐལེ་སངས་སྐརོ་སོགས་གསུངས། ཉནི་
གུང་ལྗགས་སྨནི་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་
ཁང་ནས་ཇི་ལརྟ་གདན་ཞུའ་ིགསོལ་འདབེས་
ཞུ ་ད ོན་ལྟར་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་
གིས་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པསོ་རྒྱ་གར་

གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་
ནས་ལགྗས་སྨནི་དགསེ་བཞསེ་མཛད། ད་ེ
རསེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུསརླ་ཡང་བག་ོགླངེ་དབུ་
འཛུགས་སབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།  ངསོ་ཀིས་རྒྱྱུན་ལནྡ་ནང་
ཆོས་ལ་ཆ་གསུམ་དབ་ེབཞིན་ཡོད།  ནང་
པའ་ིཚན་རིག  ལ་ྟགུབ། ནང་ཆོས་ཀི་
ཉམས་ལེན།  དའེ་ིནང་ནས་ནང་པའ་ི
ཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུབ་གཉསི་ན་ིགཙོ་བ་ོདནོ་

དམ་བདནེ་པ་དང་ཀུན་རབོ་བདནེ་པ་གཉསི་
དང་འབལེ་ནས་གསུང་བཞིན་ཡོད།  ནང་
ཆོས་ཉམས་ལེན་གི་ཆ་ད་ེནང་པ་ཁོ་ནས་
བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན།  དརེ་བརྟནེ་
ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུབ་གཉསི་ཐགོ་

ནས་ང་ཚོས་ད་བར་ལོ་ང་ོ ༣༠ ལགྷ་རིང་
ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་བས་པ་རེད། 
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེརསེ་སོག་ཡུལ་
ཚན་རིག་དང་འཕུལ་རིག་བས་ིགནས་ཁང་ 
Mongolian University of Science and 

Technology གི་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་པ་
བྷལོ་སེ་ཁང་ B. Boldsaikhan ལགས་ཀིས་
སྨན་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་གསུངས། 
ཕགོས་མཚྱུངས་སྐབས་དརེ་དངསོ་ཁམས་

རིག་པའི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ནམ་སི་ར་
ཡི་ K. Namsrai ལགས་ཀིས་ཚད་རལུ་
དངོས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་
ནང་པའི་ལྟ་གུབ་དབར་འབལེ་བ་ཇི་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།   ༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་སོག་པའོི་འབགོ་པ་དང་ཕྱུགས་
རི་སོགས་མི་མང་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
སྨནོ་སྐབས་འཇུག་ཡོང་བའི་གསོལ་འདབེས་
ཞུས། ད་ེརསེ་དབང་རྩ་དང་ཕུང་པའོ་ིགུབ་
ཆའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་གི་ཚན་རིག་པ་ཉ་ེབའི་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ ་ཞབས་ཕ་དལེ་
ཛེ་དནེ་ Fadel Zeidan ལགས་ཀིས་དྲན་
པ་ཉརེ་བཞག་དང་སྒམོ།  ད་ེབཞིན་ཟུག་
ངུའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།  
སེམས་ངལ་དང་ཁག་ཤེད། དངངས་སྐྲག་
སོགས་བཅོས་ཆེད་སྨ་ོརས་ལས་བཟསོ་པའི་
དངེ་དསུ་ཀི་སནྨ་བསནེ་པ་ལས་དྲན་པ་ཉརེ་
བཞག་ཐགོ་ནས་བཅོས་ཐབས་བདེ་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས། 
བག་ོགླངེ་སབྐས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
མཐའ་མ་སྐེས ་ཁམས་ཚན་རིག ་པ ་སྐུ ་
ཞབས་ཨེ་རི་འནོ་ N. Ariun ལགས་ཀིས་
སྐེས་ཁམས་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་སྐརོ་
གསུངས་རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཇུག་
བསྡམོས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་ཁ་ེན་
ཌའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་ཡུལ་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒགས་སྤལེ་དནོ།   ཁདེ་རྣམ་
པས་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་
གཞུང་གསར་པས་ཆབ་སིད་ལངས་ཕགོས་
དྲལི་བསྒགས་གནང་སབྐས། འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།  བུད་
མེད་ཀི་ཐོབ་ཐང་སོགས་སུང་སྐོབ་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་བསྒགས་པ་དརེ་ངས་བསགྔས་

བརདོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ལ་མཚོན་ན། གངོ་
ད་ུགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་གསུངས་
པ་ལརྟ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འདནོ་གནང་
མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་
ཁ་ེན་ཌའི་སིད་གཞུང་གསར་པས་རྒྱབ་སྐརོ་

གནང་རོགས་ཞེས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཁ་ེ
ན་ཌར་མཚོན་ན་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
རྩོད ་བ ཞིན ་པའི ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་སབས་
བད་ེཔ་ོཡོད། གང་
ཡིན་བརདོ་ན། ཁ་ེ
ན་ཌའི ་ཡུལ་ནང་
ཁུ་སྦགེ་ Quebec 

དང་ཕར་སི་ཊི་ན་ེཤེན་ First Nations 

སོགས་ཀི་གནད་དནོ་རྣམས་གསལ་ཆེད་ས་
ཁུལ་ད་ེདག་ནང་རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་
ཚད་མཐ་ོཤོས་སྤད་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་ཀང་
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབས་ཀི་
རྩ་ཁིམས་འགོ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་
སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་རྩདོ་བཞིན་
ཡོད། སདི་བྱུས་འད་ིན་ིརྒྱ་ནག་གཅིག་གི་

སདི་བྱུས་ཟརེ་བ་དང་ One China Policy 
ནང་འགལ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་མེད་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ས་ཁནོ་ཆིག་སིྒལ་
གི་བདག་དབང་ལའང་རྒྱབ་འགལ་བས་པ་
ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་མེད།  སདི་བྱུས་འད་ི
ན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་སནྨ་གི་སདི་བྱུས་ཤིག་ཡིན། 
དརེ་བརྟནེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐགོ་
ཁེ་ན་ཌའི་སིད་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་འསོ་འཚམས་ལྡན་
པ་ཞིག་ཡིན་སབས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་ཡུལ་
ལས་མ་འདས།  སིྤ་ཚོགས་མཉམ་བསྐདོ་
ཀི་སདི་བྱུས་ Inclusive Policy ལ་མཚོན་
ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩ་ཁམིས་ནང་བདོ་
སྐད་དང་བདོ་ཡིག་སུང་སྐོབ་བེད་དགོས་
པའ་ིཆ་རྐནེ་གསལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་རྒྱྱུན་འཛིན་ཆེད་འབད་བརྩནོ་བདེ་
དགསོ་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད། འནོ་ཀང་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་ནི་བདོ་ནང་མཐོ་རིམ་
སླབོ་གྲྭ་དང་། སླབོ་འབངི་སླབོ་ཆེན་སོགས་
ནང་སླབོ་ཁིད་བརྒྱྱུད་ལམ་རྒྱ་སདྐ་ལས་བདོ་
སདྐ་བཞག་མེད། དརེ་བརྟནེ་རྩ་ཁམིས་ནང་
གསལ་བའི་ཆ་རྐནེ་ད་ེདག་དནོ་དངསོ་ལག་
བསར་བས་མེད།  འནོ་ཀང་ཁ་ེན་ཌའ་ིཡུལ་
འདིར་མཚོན་ན་སྐད་ཡིག་གཉསི་ལྡན་ཞིག་
ཡིན།  ཁུ་སྦགེ་ས་ཁུལ་ལ་ྟབུར་ཕ་རན་སིའ་ི
སྐད་ཡིག་རྒྱྱུ ན་འཛིན་བདེ་ཆེད་གཞུང་ནས་

མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐོར་
གང་ཐུབ་གནང་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་
ནང་ལ་མཚོན་ན་བདོ་མི་ཚོར་རང་གི་སྐད་
ཡིག་ཐོག་ནས་སླབོ་ཚན་སླབོ་ཁིད་བ་རྒྱྱུ འི་
ཐབོ་ཐང་བཙན་འཁགོ་བས་པ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་གནད་དནོ་དའེི་ཐགོ་ཁེ་ན་ཌའི་སིད་
གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་གཞུང་ལ་རང་
གི་ཉམས་མངོ་བར་ེལེན་གནང་ནས་བདོ་མི་
ཚོར་རང་གི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐབོ་སླད་ལམ་
སནོ་གནང་ཐུབ་ངསེ་རེད། ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གསེར་རྟ་བ་ླརུང་སརྒ་དགོན་པ་གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།  ཡ་ཆེན་སརྒ་
ཡང་རིམ་བཞིན་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་
འཆར་གཞིའ་ིནང་ཡོད་འདགུ བ་ླརངུ་སརྒ་
ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གྲྭ་བཙྱུན་ཁི་གཉིས་ལྷག་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགནོ་
པའ་ིགྲྭ་བཙྱུན་གི་གངས་ཚད་ ༦༠༠༠ བཟ་ོ
རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་འདི་འཕལ་
མར་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།  ཁ་ེན་
ཌར་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་བེད་
མཁན་གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་གཞུང་
ཚབ་བཙྱུགས་ཡོད།  འཛམ་གླངི་ནང་
ད་ེའདྲ་ཡོད་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོརེད། 
དརེ་བརྟནེ་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་

སྐརོ་གསུང་པ་ཡིན་ན་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཐགོ་ནས་
བརདོ་ན། བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ན་ིའཛམ་གླངི་
ལ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་
ཡོད་སབས་ཁེ་ན་ཌའི ་སིད་གཞུང་གིས་
གཙོས་སིད་གཞུང་སུ་ཞིག་གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་
སུང་སྐབོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་
ཚོས་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།
 མཐའ་དནོ་ཞུ་རྒྱྱུར། ད་ེསའྔ་ི
ཁེ་ན་ཌའི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་ཐོག་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ེསའྔ་ི
སིད་བླནོ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ལ་ཁེ་ན་ཌའི་མི་སེར་གི་ཕག་ཁེར་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་། ཡུལ་འདརི་བདོ་
མི་ ༡༠༠༠ གཞི་སྤ་ོབ་རྒྱྱུའ་ིམཐུན་འགྱུར་
གནང་བར་ང་ཚོས་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། སིྤར་སངས་ད་ལའྟ་ིསདི་བླནོ་
མཆོག་གི་ཡབ་སྐ་ུཞབས་ Pierre Trudeau 

མཆོག་ན་ི༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཞུ་
མཁན་ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་བླནོ་ཐགོ་མ་ཡིན་ཞིང་། 
ཁུལ་དརེ་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་གནས་
སྤ་ོཆེད་ཆོག་མཆན་གནང་མཁན་སིད་བླནོ་
ཐགོ་མ་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།


