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བདོ་རིགས་བུད་མེད་ཅིག་ཁ་ེན་ཌའ་ིས་གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་འདམེས་ཐནོ་བུང་བར་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིགནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་རིགས་བུད་མེད་བུ་ཁདི་
དཀར་པ་ོཆེ་	 Bhutila Karpoche	 ལགས་

ཁ་ེན་ཌའ་ིཨོན་ཊེ་རིའ་ོ	 Ontario	 ས་
གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་འསོ་འདམེས་

བུང ་བར་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག་
གིས་འཚམས་འད་ིགནང་དནོ།	 	 	 བུ་

ཁིད་དཀར་པ་ོཆེ་ལགས་ཐེངས་འདིར་ས་
གནས་གསོ་ཚོགས་འསོ་བསྡུའི་ནང་གངས་

ཚད་མཐོ་བ ོའི ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་
འདི་ནི་བདོ་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་
དགའ་སྤབོས་བེད་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	
ང་ཚོས་ཁོང་གི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 སེམས་གཏངི་ནས་དགའ་བསུའ་ི
འཚམས་འད་ིཞུ་བཞིན་ཡོད།	 འབུང་འགུར་
ཁོང་མོ་ལྟ་བུ་བདོ་མི་གང་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོའི་ནང་གཞུང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་
གང་མང་འཐོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
འད་ིན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཆར་སྣང་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
སིྤར་འསོ་བསྡའུ་ིསྔནོ་ད་ུབུ་ཁདི་དཀར་པ་ོཆེས་		

Cheri DiNovo	 ཞསེ་པའ་ིནང་ཕྱག་ལས་
གནང་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	Parkdale-High 

Park	 ས་ཁུལ་ནང་ལོ་	 ༡༡	 རིང་ཕྱག་ལས་
གནང་མངོ་ཡོད་འདགུ	 	 ཕྱགོས་མཚུངས་
ཨོན་ཊེ་རིའ་ོས་གནས་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་	 Canadian Tibetan Associa-

tion of Ontario འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་
ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་	  In-

ternational Tibet Network 	གི་ཚོགས་མི་
ཡང་གནང་མངོ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུ་རོབ་གླངི་ཆེན་ནང་གི་བལྷ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་
ཡིན་པ་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིརྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་སིར་ Vilnius ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།	

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་ནང་གི་བྷལ་ཊིག་	
Baltic	 མངའ་ཁུལ་ཡིན་པ་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ི
ཡའ་ི	 Lithuania	 རྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་སིར་ 
Vilnius ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་
འདགུ	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཝིལ་
ན་སིར་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁོད་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་
ཞབས་རཱཇནེྡྲ་ཀུ་མཱར་ཅ་ོད་ེརི་	 Rajinder 
Kumar Chaudhary	 མཆོག་དང་།		
བདོ་ཁང་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཝི་ད་ུན་སི་	
Vytis Vidunas	 ལགས་སོགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	
ད་ེཡང་ཁུལ་དརེ་རནེ་གཞི་བས་པའི་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་བདོ་ཁང་ནས་
ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་
ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས་ེ
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཕིྱ་ཚེས་	 ༡༣	
ནས་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཁུལ་དརེ་ཆོས་
ཕྱགོས་ཀི་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་གནང་
མཛད་རུྒྱ་དང་།	 མཛད་འཕནི་གི་ཐགོ་མར་
ཕིྱ་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབཞུགས་གནས་
གསོལ་མགོན་ཁང་དུ་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཤིག་བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱ་དང་།	
ཐེངས་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་ཡུལ་དརེ་
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཐངེས་བཞི་པ་ཆགས་

འདགུ		ཆིབས་སུྒར་ཐགོ་མ་ཕིྱ་ལོ་		༡༩༩༡	
ལོར་བསྐངས་རསེ་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༠༡	 དང་
༢༠༡༣	 བཅས་སུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པར་

བརནེ་ཐེངས་འདིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
ཐངེས་བཞི་པ་ཆགས་འདགུ	 	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་ཆིབས་སུྒར་དང་འབལེ་
བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་
ལརྟ་ན།	 	 ཐངེས་འདརི་༸གངོ་ས་མཆོག་
ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་པ་ན་ིཡུལ་ད་ེཉདི་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་
ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཐམ་པ་འཁརོ་བའི་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ིསབྐས་དང་འཁལེ་ཡོད་འདགུ
ཡུལ་དའེི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཆིབས་
སུྒར་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པ།
གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐངས་ཟིན་
མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱལ་སའི་མཐོ་

སླབོ་	 University of Vilnius	 ནང་ཆིབས་
སུྒར་བསྐང་ནས་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་གཙོ་བརོ་
གུར་བའ་ིམང་ཚོགས་བཅས་ལ།	 དངེ་དསུ་

ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་མིའི་རིན་ཐང་།	
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་དང་
ད་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་གནང་མཛད་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།
ད་ེརསེ་༸གོང་ས་མཆོག་བདོ་ཀི་ས་ཚིགས་	
Tibet Square	 ཞསེ་པ་དརེ་ཆིབས་སུྒར་
བཀའ་དནི་བསྐང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དརེ་རང་
བཙན་ཐབོ་ནས་ལོ་ང་ོབརྒྱ་འཁོར་བའི་དསུ་
དན་མཛད་སྒའོི་རནེ་འབལེ་མཚོན་ཆེད་ཤིང་
སྣ་འདབེས་འཛུགས་མཛད་རུྒྱ་དང་།	 ས་
ཚིགས་ད་ེན་ིཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ནང་
ཝིལ་ན་སི་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་སྐ་ུཞབས་	 Mr	
Remigijus Šimašius	 མཆོག་གིས་དབུ་

འབདེ་གནང་ཡོད་འདགུ
ཕྱགོས་མཚུངས་ཡུལ་དའེི་རྩམོ་པ་པ་ོགགས་
ཅན་དང་།	 	 བདོ་དནོ་སྐརོ་དབེ་འགའ་ཤས་
བིས་མངོ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཨུར་གྷ་ཨི་ཝ་ན་ོ
སི་ཀཌེ་ Jurga Ivanauskaite	 དམ་པ་ཁངོ་
གིས་ཕྱགོས་སིྒག་གནང་བའི་བདོ་དནོ་པར་
རིས་འགམེས་སནོ།		༼	བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སངས་ཕྱགོས་གཞན་ཞིག	༽	Tibet – 

A Different Reality	 ཞསེ་པ་དརེ་ཆིབས་
སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱ་དང་།
ཕིྱ་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་ཡུལ་དའེ་ི
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་རུྒྱ་མ་
ཟད།	 	 ད་ེཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མང་
ཚོགས་ལ།		བད་ེསིྐད་ཀི་ཐབས་ལམ།	ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རུྒྱ་
དང་།	 	 ད་ེརསེ་ཆིབས་སུྒར་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་ཉནི་གུང་
ལྗགས་སྨནི་ལྷན་བཞེས་མཛད་རསེ་ཕིྱ་ཚེས་	
༡༥	ཉནི་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ིརྒྱལ་ས་རི་གར་	Riga 

ཆིབས་༸ཞལ་སུྒར་གནང་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་
ཚོགས་རིྩས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སབྐས་དགུ་པའི་

ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	 ༡༦	
པའི ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི ་གོས་
ཆོད་ཨང་	 ༢༠༡༨།༡༦།༥།༢༦	 དང་།	 ཡིག་
ཆ་ཨང་	 ༢༦	 ལརྟ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འག་ོལུགས་དང་།	
ལས་དནོ་བདེ་ཕྱགོས་ཀི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	
༡༢༠	 དང་	 	 ༡༢༡	 དགངོས་དནོ་བཞིན་
ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པསོ་མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའི་
ཚོགས་ཆུང་སབྐས་དགུ་པའ་ིམི་འགརོ།	 སིྤ་
འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་དང་།	སིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གུབ་བསོད་
ནམས་ལགས།	 	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷ
རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།	 སིྤ་
འཐུས་དནོ་གུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་
བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ་ལགས་བཅས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད་པས།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༨	 ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་སིྤ་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་
ལགས་དང་།	 དུང་ཆེ་མཁན་པ་ོཀཿ	 བག་
དངསོ་གུབ་བསོད་ནམས་ལགས་བཅས་སུ་སིྤ་
མོས་ཐུགས་གཏན་ཁལེ་བ་དང་།	ཕིྱ་ཚེས་	༡༡	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 པའ་ིཐགོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་སྦེལ་པ ོ་མཆོག་ནས་ལས་དོན་གནང་
ཕྱགོས་ཀི་ལམ་སནོ་ཞུས་རསེ་དངསོ་སུ་ལས་
དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་འཇམ་དབངས་དཀར་པའོི་རསེ་

གནང་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༦	
ནས་	 ༨	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུབདོ་རིགས་ན་གཞོན་གཙོ་བརོ་
གུར་བའ་ིསེར་སྐ་མི་མང་དང་།	 ཆོས་ཞུ་བ་
བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠༠༠	 ལགྷ་ལ་ནང་
ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལྷས་
མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤདོ་པ་ལ་
འཇུག་པའི་བཀའ་ཁིད་ཉནི་མཐའ་མའི་སབྐས་
འཇམ་དབངས་དཀར་པའོི་རསེ་གནང་བཀའ་
དནི་སྩལ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 སྤདོ་
འཇུག་ནང་སྡུག་བསྔལ་འདརོ་འདདོ་སེམས་
ཡོད་ཀང༌།	 །སྡགུ་བསལྔ་ཉདི་ལ་མངནོ་པར་
རུྒྱག	 །བད་ེབ་འདདོ་ཀང་གཏ་ིམུག་པས།	
།རང་གི་བད་ེབ་དག་ལརྟ་འཇམོས།	 །ཞསེ་པ་
འདིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབུ་སིན་མི་མ་
ཡིན་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་སྡགུ་བསལྔ་མི་
འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་མཁན་ཤ་སག་རེད།	
དའེི་ནང་ནས་འག་ོབ་མིར་ཆ་བཞག་ན་སྡུག་
བསྔལ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ང་ཚོ་
ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའི་
བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐོང་དང་འཇམ་དབངས་
དཀར་པའོི་རསེ་གནང་བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།།
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ཨ་རིའ་ིཕིྱ་སདི་དུང་ཆེས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕིྱ་
འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཨ་རིའི་ཕིྱ་སིད་
དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་མ་ཡིག་པམོ་པའི་ོ	 Mike 

Pompeo མཆོག་ལ།	 བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་སདླ་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་སིད་
བུས་ལངས་ཕྱགོས་ཇི་འད་ཡིན་སྐརོ་གི་ད་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།		“ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་ཚད་མཐའོ་ིགཞུང་འབལེ་བརུྒྱད་
ལམ་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ།		ཆ་རྐནེ་
གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་ཐད་
ཀར་གསོ་མོལ་བརུྒྱད་ཕྱགོས་གཉསི་དབར་
མི་མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་ནས་བདོ་ནང་གི་

གནས་སངས་ཞི་འཇམ་ད་ུགཏངོ་དགོས།	
ཞསེ་བསམ་ཚུལ་འདནོ་རུྒྱ་དང་།	 ཕྱགོས་
མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་ལམ་ལུགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	 	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་ལ་ྟབུ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླ
སུྤལ་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཐག་གཅདོ་དང་།	
འསོ་སུྤལ་འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱའི་སལོ་རུྒྱན་
ལམ་ལུགས་ལའང་ངསེ་པར་ད་ུབརིྩ་འཇགོ་
ཞུ་དགསོ།	 ཞསེ་ལན་འདབེས་གནང་བ་མ་
ཟད།	 	 བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་
གིས་གཙོས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་
དནོ་ཐགོ་དང་།	 	 ཨ་རི་བ་ཚོ་བདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་འག་ོརུྒྱར་དམ་བསྒགས་བཀག་

སྡམོ་བདེ་བཞིན་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་གླདོ་བཀྲལོ་གི་གནད་

དནོ་སྐརོ་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།		
ངས་ཨ་རིའ་ིགསར་འགདོ་པ་དང་།	 མང་
ཚོགས།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི།	 མཁས་

དབང་བཅས་བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་ཀིས་
གཙོས་བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་

ཁག་ཏུ་འགོག་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་རང་
དབང་ཐགོ་ནས་འག་ོསྐདོ་ཆོག་པ་ཞིག་བ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ལར་ནས་ངས་ད་ེས་ྔཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༠༢	

ལོར་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སིད་བུས་	
Tibetan Policy Act		ཞསེ་པ་ལག་བསར་
རུྒྱན་སྐངོ་ཡོང་སདླ།		རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་།	 ད་ེབཞིན་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་
སོགས་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ལེགས་བང་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་འཕལ་
མར་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་སདླ་ངས་རྒྱ་ནག་
དཔནོ་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་བ་རུྒྱ་
ཡིན།		ལགྷ་པར་བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་
རྣམས་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་ཆེད་
འབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།

བདོ་ཡིག་སླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་བས་ནས་ལོ་ང	ོ༢༢	འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ	 ༦	
ཚེས	 ༩	 ཉནི་གི་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཐགོ་
ནི འུ ་ ཡོག ་ཇག ་ སེན ་ཧ ་ ཡེཌ ་ Jackson 

Heights	 ཚོགས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་།	

ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་བདོ་ཡིག་སླབོ་
གྲྭའི་འཛིན་སྐོང་དང་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་
བཅས་ནས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་ཀིས་
མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་

ཆེད་ཕབེས་ཀིས་སླབོ་ཕུག་དང་།	 	 ཕ་མ།	
དག་ེརྒན་བཅས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ད་ལམ་དསུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་སླབོ་ཕུག་
ཚོས་བདོ་ཀི་ཞབས་བ་ོཡག་པ་ོསྦྱངས་འདགུ	

དག་ེརྒན་དང་སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཕན་རང་རྒྱ་གར་ནས་ཨ་རི་དནོ་
གཅོད་ལས་ཁུར་ཞུ་བར་ཡོང་ཁར་༸གོང་
ས༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་ནང་བདོ་ཕུག་གཞོན་སྐསེ་ཚོའི་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་དང་བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོམ་བརླག་པར་

ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་གནང་བ་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགས་
རྒྱག་དགསོ།	 ལགྷ་པར་ཕ་མ་ཚོས་ནང་ད་ུབུ་
ཕུག་མཉམ་བདོ་སདྐ་རྒྱག་བ་དང་།	 	 བདོ་
ཕུག་ནང་ཁུལ་བདོ་སདྐ་ཤ་སག་རྒྱག་དགོས་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕིྱ་ཟླ་	 ༧	 ནང་བདོ་ཡིག་
སླབོ ་གྲྭའི ་དགེ ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་
འབུལ་འཆར་ཡོད།		བདོ་ནང་བདོ་མི་བཀྲ་
ཤིས་དབང་ཕུྱག་སོགས་མང་པསོ་སྐུ་ལས་
སྐནོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་བདོ་ཕིྱ་ནང་གཉསི་
ནས་ཤུགས་རྒྱག་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ད་ེརིང་འདིར་ཕ་མ་དང་མི་མང་གང་མང་
ཕབེས་ཡོད་སབས་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་
བཞསེ་དགསོ་པ་ཞིག་ན།ི	 ང་ཚོས་དན་པ་
རདེ་མི་རངུ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་ན།ི	༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་དནི་རདེ་མི་རངུ་།	 	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་ང་ཚོའི་གཞུང་ཡིན་
པ་རདེ་མི་རངུ་།	 སོ་སོ་བདོ་པ་ཡིན་པ་རདེ་

མི་རངུ་བཅས་གསུངས།	 ཡང་ཁངོ་གིས་ས་
གནས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ན་ིརྒྱ་གར་ནང་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ྟབུ་ཡིན་སབས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ནས་ལམ་སནོ་ཇི་ཕབེས་ལྟར་
གནང་དགསོ།	 འད་ིལོའ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་
སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིས་གནས་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་འསོ་བསྡུ་
གནང་སྐབས་མང་ཚོགས་ནས་སིྤ་བའི་ཐགོ་
སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་ཡོད་པའི་
མི་སྣ་དག་འདམེས་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།	 བདོ་ཡིག་
སླབོ་གྲྭ་འད་ིཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་གསར་
འཛུགས་བས་པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིསབྐས་སྔནོ་
འག་ོནས་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བར་སླབོ་ཕུག་
གངས་	 ༣༠༠	 ལགྷ་ཙམ་དང་།	 དག་ེརྒན	
༣༣	 ཡོད་པ་ནས་དང་བངླས་	 ༤	 ཡོད་པ་
དང་།	གཞན་ཡང་དམིགས་བསལ་འཛིན་གྲྭ་
ཞེས་ནང་ཆོས་གོ་རགོས་སྤལེ་བའི་འཛིན་གྲྭ་

ཞིག་ཟུར་ད་ུའཚོགས་བཞིན་ཡོད།	 ཕིྱ་ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་༩	 ནས་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་མཆོག་ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་གསར་བཟ་ོ
ལས་འཆར་གུབ་ལ་ཉ་ེབའི་ཚོགས་ཁང་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་དང་།	 སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་བཟ་ོབཅོས་
ཀི་ལས་འཆར་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་སནྙ་
སེང་ཞུས་རསེ་ཁ་ེན་ཌར་གནམ་ཐགོ་ཕྱགོས་
ཐནོ་གནང་བ་བཅས།།

ཨུ་ར་ུསུའ་ིཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའ་ིམཁས་དབང་དབར་བག་ོགླངེ་གནང་བའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	།སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་ཌ་ཝི་སི་ཌུབ་བྷ་ོ
རོ་སི་ཀི་	Davis Dubrovsky	ལགས་ཀིས་	
ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ིཨུ་ར་ུསུའ་ིལ་ྟགུབ་རིག་
པའི་ཚན་རིག་གི་དསུ་དབེ་འདནོ་ཐེངས་
གསུམ་པ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་དང་།	
སབྐས་དརེ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སླབོ་
དཔནོ་ཆེན་མོས་ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀིས་ཨུ་
རུ་སུའི་ལ་ྟགུབ་རིག་པའི་ཚན་རིག་དསུ་དབེ་
ཕྱགོས་སིྒག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	
ཨུ་རུ་སུའི་ལྟ་གུབ་རིག་པའི་ཚན་རིག་གི་
དསུ་དབེ་འདནོ་ཐངེས་གསུམ་པའི་ནང་སླབོ་
དཔནོ་ཆེན་མོ་ཌ་ཝི་སི་	Davis Dubrovsky	
ལགས་དང་།	 ཝི་ཀི་ཊོ་རི་ཡ་	 Viktoria 

Lysenko	 ལགས།	 མཱ་རི་ཡ་	 Maria Fa-

likman	 ལགས་བཅས་ཀི་རྩམོ་ཡིག་དང་

གཏམ་བཤད་སྤལེ་བ་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ཨུ་ར་ུསུའ་ིཚན་རིག་མཁས་དབང་
དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་ལ་བླའོི་
རྣམ་གཞག་དང་།	 དན་ཤེས་བཞིན་སོགས་
ཀི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་བ་ཁག་ཀང་འཁོད་
ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༧	དང་	༢༠༡༨	
ལོའི་ཨུ་རུ་སུའི་ཚན་རིག་མཁས་དབང་དང་
ནང་པའ་ིམཁས་དབང་དབར་	 འཇིག་རནེ་
ཁམས་ལ་དཔྱད་པ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་བའ་ིསྐརོ་དང་།		བག་ོ
གླངི་ད་ེན་ིསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པ།		
རྡལུ་ཕན་གཅིག་ཁོ་ནའི་སངེ་གི་འཇིག་རནེ།	
The Universe in a Single Atom  ཞསེ་
པ་དརེ་གཞི་བཅལོ་འདགུ	 	 གསུང་རྩམོ་
ད་ེཨུ་རུ་སུའི་སདྐ་ད་ུབསུྒར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	

ཀླགོ་མཁན་མང་པ་ོབུང་སབས་པར་ཐངེས་
དང་པ་ོརགོས་ཟནི་འདགུ			མི་འགང་བར་
ར་ུསུའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 བདོ་སྐབོ་

དག་ེརྩ་ཚོགས་	 Save Tibet Foundation	
པས་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་ད་ེབཞིན་ཡུལ་

དའེ་ིནང་གི་ཤེས་ཡོན་པ་དང་།	 སླབོ་ཕུག	
ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་།	 དཔ་ེམཛོད་
ཁང་སོགས་ལ་དམིགས་ཏ་ེརིན་མེད་ཐོག་

འགམེས་སྤལེ་བ་འཆར་ཡོད་པ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།

ཨུ་རུ་སུའི་ཚན་རིག་མཁས་དབང་དང་ནང་
པའི་མཁས་དབང་དབར་བག་ོགླངེ་གནང་
བ་ད་ེསིྤར་ཨུ་རུ་སུའི་མི་མང་ཁདོ་གསར་པ་
ལ་ྟབུ་ཡིན་སདི།	 འནོ་ཀང་ཨུ་ར་ུསུའ་ིཤེས་
ཡོན་པ་ཁག་གཅིག་ད་ེསྔ་སེམས་དང་སགོ་
གི་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་གནང་བའི་བག་ོགླངེ་
ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མོང་བ་མ་ཟད།	
ད་ལྟའི་ཆར་ཨུ་རུ་སུའི་ཚན་རིག་མཁས་
དབང་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་
ཐད་ཀར་བག་ོགླངེ་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	 མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་ཨུ་ར་ུ
སུའི་ཚན་རིག་མཁས་དབང་དང་ནང་པའི་
མཁས་དབང་དབར་ཤེས་ཡོན་བར་ེལེན་དང་
ཉམས་ཞིབ་ཀི་ལས་གཞི་ཁག་སྤལེ་འཆར་
ཐད་མཉམ་འབལེ་བ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།།

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

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ཀི་ས་ྔཕིྱའ་ིབུང་རིམ་དང་གུབ་འབས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཞིབ་ཕ་སྩལ་བ།	

‘འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕསོ།	

་་་་་་་་་་་་་་་ངསོ་ཀིས་གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ད་ེརེད།	
རྒྱ་མིའི་མཁས་དབང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
ཡོད་མཁན་ད་ེཚོའི་གས་ཀིས་བདོ་སདྐ་སླབོ་
རུྒྱར་ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་དསུ་ད་ེཚོའི་
གས་རགས་མཚན་ཞིག་རེད།	 འད་ིང་ཚོ་
བདོ་མི་རིགས་ཀི་གཟ་ིབརིད་རེད།	 འཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་མི་དངུ་ཕུྱར་བདནུ་ཅུ་ཙམ་
ཡོད་པ་རེད།	 ནང་པ་དངུ་ཕུྱར་བཅུ་གངས་
ཙམ་ཡོད་ཀི་རེད།	 དའེ་ིནང་ནས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་གཞི་དང་ལམ།	 འབས་
བུའི་རྣམ་གཞག་དཔིྱས་ཕིྱན་པ་ཞིག་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་སྐབས་བདོ་སྐད་ཡག་ཤོས་རེད་
འདགུ	 མཁནེ་སོང་ངམ།	 	 འད་ིང་ཚོ་བདོ་
མི་རིགས་ཀི་དངསོ་གནས་གཟི་བརིད་རེད།	
མ་འངོས་པར་ཡང་ང་ཚོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 ལགྷ་པར་སངས་རྒྱས་པའ་ིལ་ྟ
གུབ་འདིའི་ཐགོ་ནས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་ཕན་
ཐགོས་གང་ཙམ་བདེ་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐནེ་ཡོད་
པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཁདེ་
རང་ཚོ་གཞོན་སྐེས་ཚོ་བདོ་སྐད་དང་བདོ་
ཡིག་ལ་ད་ོསྣང་ཆེ་ཙམ་བདེ་དགསོ།	 མཁནེ་
སོང་ངམ།	ད་ེནས་ཆོས་ལ་དད་པ་བས་ནས་
སྐབས་སུ་མཆི་ཟརེ་རུྒྱ་གཅིག་པུའི་སྐད་ཆ་
མིན་པར།	བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས།		
།དགེ་སླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས།		
།བསགེས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་
ད།ུ	 །ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།	
།བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིྱར་མིན།	 ཞསེ་
གསུངས་འདགུ	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལ་དད་
པ་བས་ནས་རསེ་སུ་འབང་མཁན་དགེ་སླངོ་
དང་མཁས་དབང་ཡིན་ནའང་རེད།	 ངས་
བསན་པའི་བཀའ་འད་ིསངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་
རེད།	 སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རེད།	 ཅསེ་
དད་པ་བས་ནས་ཡིད་ཆེས་བས་དགོས་མ་
རེད།	 ངས་བཤད་པ་དརེ་བརག་དཔྱད་དང་
ཚོད་ལྟ་བས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཀི་འདགུ་ན་
ཡིད་ཆེས་བསོ།	 ཞསེ་ད་ེལརྟ་གསུང་མཁན་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་སནོ་པ་མང་པ་ོཡོད་
ཀང་འདི་འད་གསུང་མཁན་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་གཅིག་པུ་མ་གཏགོས་
མེད།	 དརེ་བརནེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་
འབང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོ
མང་པ་ོཞིག་གིས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་རང་གི་
བཀའ་དཔརེ་ན།	 མད་ོསྡ་ེདགངོས་འགལེ་
ལ་ྟབུ་རྒྱ་ནག་གི་ནང་པ་ཚོས་མད་ོསྡ་ེདགངོས་
འགལེ་རྩ་ཆེན་པརོ་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	
རྒྱ་ནག་ནང་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་བ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོའདགུ	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཀླུ་སུྒབ་ལ་
སོགས་ད་ེདག་གིས་མད་ོསྡ་ེདགོངས་འགལེ་
འདི་སྒ་ཇི་བཞིན་ད་ུཁས་བླང་ན་རུང་གི་མ་

རེད།	 འད་ིལ་རིགས་པས་གནདོ་ཀི་འདགུ	
ཅསེ་གང་ལརྟ་སེམས་ཙམ་པའི་ལ་ྟགུབ་དང་
དབུ་མ་པའི་ལྟ་གུབ་གི་དབེ་བ་འདི་ལྟར་
འབདེ་ཡོང་གི་ཡོད།	 	 དབུ་མ་པས་སེམས་
ཙམ་པར་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སྐནོ་འདནོ་
ཡོང་དསུ་སེམས་ཙམ་པའི་ཁུངས་བཅོལ་
ས་མད་ོསྡ་ེདགོངས་འགལེ་གཙོ་བ་ོཆགས་
ཡོང་གི་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིབཀའ་སྒ་
ཇི་བཞིན་ད་ུཁས་བླངས་ན་གནདོ་ཀི་འདགུ་
ཅསེ་བཤད་ཡོང་གི་འདགུ	ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་
རེད།	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པའ་ིདབང་པ་ོབཅམོ་
ལྡན ་འདས་ཀི ་རེས་འབང་གཅིག་གུར་
ཆགས་ཡོད།	འནོ་ཀང་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་
བཀའ་རང་ལའང་སྒ་ཇི་བཞིན་ད་ུཁས་བངླ་
ན་རིགས་པས་གནདོ་ཀི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
སྒ་ཇི་བཞིན་ད་ུཁས་བླང་རུང་གི་མ་རེད།	
ཅསེ་དང་།	 དཔརེ་ན་དབུ་མ་འཇུག་པའ་ི
ནང་།	 །རྣམ་པ་ད་ེལའྟ་ིམད་ོསྡ་ེགཞན་ཡང་
ན།ི	 །དང་དནོ་ཉདི་ད་ུལུང་འདསི་གསལ་
བར་བདེ།	 ཅསེ་པའ་ིརྣམ་པ་ད་ེལའྟ་ིམད་ོསྡ་ེ
འཇུག་པ་རང་འགལེ་རང་བགང་ཡོང་དསུ་
མད་ོསྡ་ེདགོངས་འགལེ་ནང་བགངས་འདགུ	
དརེ་བརནེ་འདི་ཧ་ཅང་མི་འད་བ་ཞིག་རེད་
འདགུ	 ཆོས་ལུགས་སུ་གཅིག་ལའང་འད་ི
འད་མེད།	 རང་གི་སནོ་པས་གསུང་པའ་ི
བཀའ་ཡིན་ནའང་།	 རིགས་པས་དཔྱད་
པ་བས་ནས་རིགས་པས་གནོད་པ་ཡོད་
ན།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་རེད།	 ད་ེསྒ་ཇི་
བཞིན་ད་ུཁས་བངླ་ན་རངུ་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་
པ་འད་ིཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་དངོས་གནས་
རིགས་པས་ལམ་ནས་བཤད་རུྒྱ་ཞིག་དང་
རིགས་པའི་ལམ་ནས་གནདོ་ན་ཁས་མ་བངླ་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དསུ།	 སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་འད་ིདངསོ་གནས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་
པའ་ིཆོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
རེད།	 བདོ་པའ་ིཡི་ག་ེན་ིཧ་ཅང་ཕུྱག་པ་ོརེད་
འདགུ	དངེ་སང་རིག་གསར་གི་ Economy 

དང་	 Science	 	 ཟརེ་རུྒྱ་བཟ་ོའད་བ་ོད་ེ
ཚོའི་ནང་བདོ་སྐད་ཡར་རྒྱས་འག་ོརུྒྱའི་གོ་
སབྐས་མ་བུང་བ་ཡིན་སབས།	 མིང་ཚིག་
འདང་གི་མེད།	 དངེ་སབྐས་བདོ་ནས་ཚིག་
མཛོད་ད་ེའད་བཟསོ་པའི་ནང་མིག་ཚིག་
གསར་པ་ད་ེའད་བཟ་ོགི་འདགུ	ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོའདགུ	 ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་ད་ེ
འད་བཟ་ོམཁན་ད་ེཙམ་མེད།	 ད་ེཚོར་ཁདེ་
རང་ཚོས་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ།	 ཤེས་སོང་
ངམ།	དངེ་དསུ་སླབོ་ཚན་ Modern subject	
ད་ེས་ྔབདོ་ཡིག་ནང་བདེ་སྤདོ་བདེ་མ་མངོ་བ་
ད་ེཚོའི་ནང་མིང་ཚིག་བདོ་ཡིག་གསར་པ་
བཟ་ོདགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 འད་ི
ཁདེ་རང་ཚོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་།	 	 རྩ་བའ་ིང་
ཚོ་བདོ་པའི་ཡི་གེ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་

འདགུ	 བརདོ་བ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀི་
གཞི་དང་ལམ།	 འབས་བུའ་ིརྣམ་གཞག་ཇི་
འད་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་།	 ལེགས་
སྦྱར་སྐད་ནང་བཞིན་དཔིྱས་ཕིྱན་པ་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 ལེགས་སྦྱར་གི་
སྐད་འདི་སྐད་དདོ་གཅིག་གིས་དནོ་ད་ུམར་

འཇུག་པའི་རྙགོ་ག་མེད་པ་བདོ་ཡིག་འད་ིཧ་
ཅང་གཙང་མ་དང་གསལ་པ།ོ	 ཐག་ཆོད་
པ་ོབཅས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་ཁདེ་
རང་ཚོར་བརདོ་འདདོ་བུང་།	 དརེ་བརནེ་
ང་ཚོ་དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་སྐབས་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་འཛམ་གླིང་ལ་ངམོ་ཆོག་པ་ཞིག་
དང་།	 འཛམ་གླངི་ལ་ཕན་ཐགོས་བདེ་ཐུབ་
པའི་ནསུ་པ་ཡོད་པའི་རིག་གཞུང་འདི་ང་
ཚོས་འགན་ཆ་ཚང་འཁེར་ནས་བདག་པ་ོ
རྒྱག་ཐུབ་པ།	 ད་ེཡང་ང་ཚོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
ཞསེ་ད་ེས་ྔདབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀི་ཆོལ་
ཁ་ཞསེ་དང་།	 མད་ོསདོ་མིའ་ིཆོལ་ཁ་དང་
མད་ོསདྨ་རའི་ཆོལ་ཁ་ཞེས་བརདོ་སལོ་ཡོད།	
དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁ་ཟརེ་
གི་ཡོད་ཀང་ངསོ་རང་ལ་ྷསར་གྲྭ་སྐརོ་བཞག་
ནས་རྒྱ་གར་ད་ུཡོང་སབྐས་དགེ་བཤེས་ཕལ་
ཆེ་བ་ཁམས་པ་དང་ཨ་མད་ོམ་གཏགོས་
དབུས་གཙང་མི་ད་ེཙམ་མི་འདགུ	འནོ་ཀང་
མིང་ད་ེདབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀི་ཆོལ་ཁ་
ཞསེ་མིང་འཁརེ་བཞིན་ཡོད།	 ༼ཞལ་ཤོབ་
མཛད་	༽		
ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེ་
སྐབས་སེར་འབས་དགའ་གསུམ་དང་རུྒྱད་
གྲྭ ་སདོ་སྨད་ད ེ་ཚོའི ་མཁན་པོ་ལས་ཟུར་
དང་དགེ་བཤེས་མང་ཆེ་བ་ཁམས་པ་རེད་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཨ་མད་ོཁ་ཤས་ཡོད་པ་
རེད།	 ཨ་མད་ོའཇམ་དབངས་ཡེ་ཤེས་
སྒ་ོམང་མཁན་པ་ོགནང་མཁན་བཀྲ་ཤིས་
འཁིལ་ནས་རེད།	 དཔ་ེཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཡོད།	 ཉནི་ཞིག་ངདེ་གཉསི་སདྐ་ཆ་བུང་།	
ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་མཁས་པ་ཡིན་ན་ཨ་མད་ོ
བ་ཡིན་པའ་ིཁབ།	 ཅསེ་གསུང་མངོ་།	 ཕན་
བུ་ཧམ་པ་ཚ་དགས་པའི་བཟ་ོའད་ཞིག་རེད།		
༼ཞལ་ཤོབ་མཛད་	༽		
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དནོ་དངོས་
སུ་བདག་པ ོ་རྒྱག་མཁན་ནི་བ ོད་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གི་མི་ད་ེདག་ཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་བདོ་
སིལ་བུར་ཆགས་པའི་རསེ་ལ་བདོ་ཁ་ཐརོ་

ཕིྱན་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་ནི་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་གི་མི་ཡོངས་རོགས་ཀིས་ཤུགས་
བརྒྱབ་ནས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་རེད་འདགུ	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་ཆོལ་ཁའ་ིའཐནེ་ཁརེ།	 ང་
ཚོ་ཁམས་པ་ཡིན།	 ང་ཚོ་དབུས་པ་དང་

གཙང་པ་ཡིན།	 ང་ཚོ་ཨ་མད་ོཡིན་ཟརེ་བ་
ལ་ྟབུ།	 ཨ་མད་ོནང་ཁུལ་བཤད་པ་ཡིན་ན།	
བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བ་རེད་ཟརེ་རུྒྱ་དང་།	 ཁངོ་
ཚོ་ཡས་རེད།	 མས་རེད།	 ཟརེ་ནས་ཕིྱན་
པ་ཡིན་ན་མཐར་སོ་སོའི་ཁིམ་ཚང་སངེ་སླབེ་
ཡོང་གི་འདགུ	 ང་ཚོ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ།	 ད་ེས་ྔཡིན་ནའང་བདོ་སིལ་
བུ་ཆགས་པའི་རསེ་ལ་དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུཆབ་
སདི་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ནའང་།	 བདོ་
ཀི ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་དང་
བཅས་པ་ད་ེདག་སདྐ་ཀི་གདངས་མི་འད་བ་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་གང་ལྟར་ཡི་གེ་ནི་
བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རགོས་
ལ་གཅིག་གུར་བས་ནས་བཀའ་འགུར་
བསན་འགུར་པ་ོཏི་གསུམ་བརྒྱའི་ཡི་གེ་འདི་
གཅིག་གུར་བས་ནས་ལོ་སངོ་ཕག་ལགྷ་རིང་
ད་ེལརྟ་བཟུང་བ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་ལ་
ཕལ་ཆེར་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་སིྒལ་
གི་ནསུ་པ་འད་ིད་ེས་ྔཕལ་ཆེར་བུང་མངོ་མེད་
པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 འད་ིསུའ་ིབཀའ་དནི་རེད་ཅ་ེ
ན།	 རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་གི་བཀའ་དནི་རེད།	
རྒྱ་གུང་ཁན་གིས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་
རོགས་ལ་དབུག་པ་ལེབ་རྡུང་བཏང་ནས་
སྡགུ་པ་ོགཅིག་བཏང་།	 ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མ་དབེ་བ་མེད་པར་སྡུག་པ ོ་གཏོང་
སྐབས་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་བནོ་དང་བཅས་
པ་ཚང་མ་གཅིག་སིྒལ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད།	
བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་གཅིག་
སིྒལ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད།	
ད་ེས་ྔཡིན་ནའང་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་
སིྒལ་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
བཟུང་བ་རེད།	 དངེ་སབྐས་ཆབ་སདི་ཀི་
ཐགོ་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འཇམ་རུྩབ་ཐབས་ཤེས་སྣ་
ཚོགས་བས་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་བདོ་པ་རྩ་བ་
ནས་མ་ཐུབ་པར་གནས་ཡོད།	 འད་ིཆོལ་ཁ་
གསུམ་གཅིག་སིྒལ་ཐགོ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།		
ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་མཁན་བདོ་པ་ཚང་

མས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དབ་ེབ་མེད་པར་གཅིག་
སིྒལ་བེད་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 སབྐས་རེ་ལུང་ཚན་ཐགོ་ནས་འཐནེ་
ཁརེ་བས་ནས་ང་ཚོ་ཨ་མད་ོཡིན།	 དབུས་
གཙང་ཡིན།	 ཁམས་པ་ཡིན་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེའད་
སབྐས་རེ་ཡོང་གི་འདགུ	 འད་ིམི་དགསོ་པ་
རེད།	 ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།		
ཆོས་བརུྒྱད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ང་
བཀའ་བརུྒྱད་ཡིན།	 ང་རྙངི་མ་ཡིན།	 ང་ས་
སྐ་ཡིན་ཟརེ་ནས་ཕན་བུ་ཐག་རིང་པ་ོསྡདོ་
རུྒྱ་ད་ེའད་མ་བས་པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་གཅིག་གི་རསེ་འབང་པ་རེད།	
དེ་བཞིན་ཆབ་སིད་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་རང་
བཙན་རྩདོ་མཁན་ཡིན་ཟརེ་རུྒྱ་འད་བ།ོ	 ང་
ཚོ་དབུ་མའི་ལམ་རྩདོ་མཁན་ཡིན་ཟརེ་ནས་
ཤོག་ཁག་འབདེ་རུྒྱ་ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་བདེ་རུྒྱ་
མེད།	 སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་ལ་ྟཚུལ་མི་
འད་བ་ཡོང་གི་རེད།	 འད་ིགནས་ཚུལ་ཁག་
ཁག་རེད།	 དཔརེ་ན་ནཱ་ལེནྡྲར་ཆ་བཞག་ན།		
བ་ེབག་སྨྲ་བ།	 མད་ོསྡ་ེཔ།	 སེམས་ཙམ་པ།	
དབུ་མ་པ་བཅས་གུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ཡོད་
པ་རེད།	 དའེ་ིནང་གསེས་མི་འད་བ་ཡོད་པ་
རེད།	 ད་ེདག་ཚང་མ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་
བརུྒྱད་གཅིག་གུར་བས་ནས་གནས་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏགོས་ད་ེའདའི་ཤོག་ཁག་གང་
ཡང་མེད།	 མཁས་པ་མཁས་པའ་ིནང་ན་
མཛེས།།	 གསུང་པ་རེད།	 མཁས་པའ་ིཐགོ་
ནས་དཔྱད་བསྡུར་བེད་རུྒྱ་ཡོང་གི་རེད་མ་
གཏགོས་གཞན་ད་ེའདའ་ིའཐནེ་ཁརེ་བདེ་རུྒྱ་
རྩ་བ་ནས་ཡག་པ་ོམེད།	 ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་
ད་ེནང་བཞིན་བས་ནས་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་
བནོ་དང་བཅས་པ་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐེན་
ཁརེ་བདེ་རུྒྱ་དང་གཅིག	 ཆོལ་ཁའ་ིའཐནེ་
ཁརེ་བདེ་རུྒྱ་དང་གཉསི།	 ཆབ་སདི་ཀི་
ལངས་ཕྱོགས་ཕན་བུ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་
ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་འཐནེ་ཁརེ།	 ཤོག་ཁག་
འཐནེ་ཁརེ་བདེ་རུྒྱ་བཟ་ོའད་བ་ོད་ེའད་ཁནོ་
ནས་བདེ་རུྒྱ་མེད།	 མཁནེ་སོང་ངམ།	 ཚང་
མ་གཅིག་སིྒལ་བདེ་དགསོ།	 བསམ་ཚུལ་མི་
མཐུན་པ་ཡོང་གི་རེད།	 འད་ིགནས་ཚུལ་ཐ་
དད་རེད།	 ད་ེལརྟ་བསོ་ཨང་།	 གཞན་འད་ི
རང་ཡིན།	 བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	 	 ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕིྱ་རྒྱལ་མི་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	
༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༩	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཙམ་
ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཨ་རི་དང་ཨོ་གླངི་།	 ཡུ་རོབ།	རྒྱ་གར་
སོགས་ཕིྱ་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་པ་	 ༣༠༠༠	 ཙམ་ལ་ཐགོ་མར་
སྐུ་པར་ལནྷ་སྒནོ་མཛད་རསེ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རའི་ནང་
བཀའ་སླབོ་འཁུག་ཙམ་སྩལ་བསནུ་གཙོ་ཆེར་
ད་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	
ཁདེ་རང་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་སང་ཁ་ཉནི་བཀའ་
ཆོས་བདེ་སར་ཡོད་ངསེ་རེད།	 དརེ་བརནེ་
ངསོ་ལ་ད་ེརིང་འདརི་དམིགས་བསལ་ཞུ་རུྒྱ་
གང་ཡང་མེད།	གཙོ་བ་ོཁདེ་རང་ཚོར་ད་ིབ་
ཡོད་ན་ངསོ་ཀིས་ལན་རྒྱག་ཆོག	 	 རྩདོ་པ་
བདེ་ནའང་འགགི		འནོ་ཀང་ཨིན་སདྐ་དང་
ཧནི་ཐགོ་ནས་རྩདོ་པ་བ་རུྒྱ་སདྐ་ཀིས་འདང་
རུྒྱ་མ་རེད་མ་གཏགོས་གཞན་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་
རྩདོ་པ་བདེ་ཆོག	 	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིརིག་
ལམ་ཐོག་ནས་དཔྱད་པ་བ་རུྒྱ་ད་ེདག་ཧ་
ལས་པ་རེད་འདགུ	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རསེ་ད་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།
སྐབས་དརེ་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་
དངེ་དསུ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ནང་
ཆོས་ཟུང་འབལེ་ཡོང་ཐུབ་མིན་སྐརོ་ད་ིབར་
བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	 སེམས་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་

གི་འག་ོསངས་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཕུྱག་པ་ོའདགུ	
འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་དངེ་རབས་རྒྱ་
གར་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
ཧ་ཅང་ཉམས་ཆག་སོང་ནས་ད་ོསྣང་བེད་
མཁན་དཀནོ་པ་ོརེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་

ངོས་ཀིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་
མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་དང་དབིག་གཉནེ།	
ཕྱགོས་གངླ་ཆོས་གགས།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་ལ་སོགས་པའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	དངེ་
དསུ་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ད་ེ
དག་ཨིན་ཇིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་།	 ཤེས་
ཡོན་གི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོཕིྱ་དངོས་
པའོི་མཐུན་རྐེན་དནོ་གཉརེ་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
དང་།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་
འཕལ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་རྒྱ་གར་
རང་གི་གནའ་བའོི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་

རྣམ་གཞག་ད་ེདག་གཞག་ཐུབ་ཡོད་ཚེ་མིའི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་དང་མི་ཚེའི་ནང་གི་
བསམ་བླ་ོདང་འབལེ་བའ་ིདཀའ་ངལ་རྣམས་
ལ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་ཁད་པར་ཆེན་
པ་ོཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་བསམ་པ་དན་བཞིན་

ཡོད་ཀང་ད་ེལྟར་བུང་མ་ཐུབ་པར་ཐུགས་
ཕམ་མཛད།	 ད་ེབཞིན་འག་ོབ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགོས་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཚུལ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་དང་
མི་རིགས།	 ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གནས་སངས་
ཡིན་པ་ལས་གཞི་རྩའི་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་
མི་རིགས་གཅིག་གུར་ཡིན་སབས།	 ལུས་
སེམས་དང་སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་ང་
ཚོ་ཚང་མས་བད་ེབ་འདདོ་ཅིང་སྡུག་བསལྔ་
མི་འདདོ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཡི་རང་

བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ལ་དམིགས་ནས་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའ་ིའཆར་སྣང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསལ་བསྒགས།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་བ ོད་མིའི ་སིྤ ་
ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་དང།	 འབུང་
འགུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ཞེས་
པའ་ིབརདོ་གཞི་ཐགོ་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་
༩	ཚེས་	༡༣	ནས་	༡༦	བར་ཉནི་གསུམ་
རིང་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་
འད་ུརྒྱས་པ་ཞིག་འཚོགས་རུྒྱ་ཐུགས་གཏན་
འཁལེ་ཡོད།	 ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་དནོ་སྙངི་

ལནྡ་པ་ཡོང་ཆེད་མཁས་དབང་དང་།	 ཁད་
མཁས་མི་སྣ།	 སླབོ་སནོ་པ།	 རོགས་ཚོགས་
ཀི་སྐ་ུཚབ།	 སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི།	 བདོ་
ཀི་གགོས་པ་ོསོགས་དནོ་གཉརེ་ཅན་གི་མི་
སྣ་གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་དང་
འབལེ་དནོ་ཕན་ལྡན་པའི་ཆ་ཤས་བཞེས་
རུྒྱའ་ིརེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད།
དའེང་ཚོགས་འདུའི ་སྡིངས་ཆ་ད་ེབསུྐན་
དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་
མིའི་འག་ོཁིད་དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གདངོ་ལེན་
བདེ་དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་བཞི་ས།ེ	 བདོ་

ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ཆོས ་ རིག ་ སུང ་སྐོབས་
དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་
དང་།	ཤེས་ཡོན།	འཕདོ་
བསནེ་བཅས་ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱར་
འཆར་གཞི ་གསར་པ ་
དང་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་

ཀིས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	ང་ཚོས་
ས་མིག་	 ༢༥	 སངོ་པ་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེན་ི
གོང་གསལ་གནད་དནོ་ཁག་ལ་ད་ོདབིངས་
ཅན་དང་དནོ་དམ་དགོངས་འཆར་གནང་
ཐུབ་མཁན་བདོ་མིའི་གགོས་པ་ོདང་བདོ་
མིའ་ིཆེད་ད་ུཡིན།	 ལགྷ་པར་བདོ་མི་གཞནོ་
སྐསེ་ཁད་ལས་པ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱར་
བསྐལུ་མ་བདེ་ཀི་ཡོད།
ཀ༽	 ད་ོདབིངས་ཅན་ཚོས་གླགོ་འཕནི་
ཁ་བང་	fivefifty2018@tibet.net 	འདའི་ི
ཐགོ་རང་ཉདི་ཀི་ལོ་རུྒྱས་འབུལ་དགསོ།
ཁ༽	 ཚོགས་འད་ུའདརི་མཉམ་ཞུགས་
དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་དང་རང་ཉདི་ཀི་དནོ་
ཕན་ལྡན་པའི་བསམ་འཆར་ཇི་ལྟར་གནང་
ཐུབ་མིན་ཚིག་འབུ་	 ༡༥༠	 ལས་མི་བརྒལ་
བ་རྩམོ་བསི་གནང་དགསོ།
ག༽	 མཐའ་མའི ་ད ུས ་ ཚོད ་ ཕིྱ ་ ལོ ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༣༠	ནང་ཚུན།

གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་
ཚོང་པ་གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐོར་
གཟངེས་རགས།	ས་ྔལོ་བཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་
མིའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་
གཞི་ཚན་པ་ནས།	 ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་
དང།	 ཐནོ་བསྐདེ་བཟ་ོབསུྐན་པ་གང་མང་
སྐདེ་སིང་ཡོང་ཐབས་སུ་ཚོང་གི་ལས་གཞི་
ཚད་ལྡན་ཡོད་པའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་
འདམེས་སུྒག་གི་ལམ་ནས་ཚོང་པ་སོ་སོའི་
ཚོང་གི་ང་ོབ་ོདང་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་
པའི་མ་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་
ནས་འདི་ལོ ་ཡང་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་
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་རུྒྱའི་
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་བུང་
བ་རྣམས་ལ་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་ཧནི་སྒརོ་
འབུམ་	༡༥	ནས་མཐུན་རྐནེ་སྦྱར་རུྒྱ།
གོང་གསལ་གཟེངས་རགས་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་
རྣམས་རིག་གསར་གི་བླ་ོདང་ལནྡ་ཞིང་འཕ་ོ
འགུར་གཏངོ་རུྒྱར་ནསུ་པ་ལནྡ་པ།	དའེ་ིཁར་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་ནསུ་ལྡན་པའི་
བཟང་ཕྱོགས་ཀི་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོབསུྐན་
ཐུབ་པའི་བླ ་ོསྤབོས་འདངེ་ཚོད་ཅན་དག་
གི་དབར་འགན་བསྡུར་གི་ལམ་ནས་དག་
འདམེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་དགུ་
པའི་ནང་མ་དངུལ་རོགས་སྐོར་གཟངེས་

རགས་ཐོབ་མི་རྣམས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རིག་གསར་གི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་སུ་
མཆིས་ནས་གོང་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་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་དང་ཡང་ན་དྲྭ་
རྒྱ་ནས་ཕབ་ལེན་བ་འཐུས།	 ཆ་རྐནེ་དང་
འཚང་སྙན་འབུལ་ཕྱོགས་སོགས་ཀི་ཞིབ་
གནས་ལས་གཞི་འདའིི་དྲྭ་རྒྱར་གཟིགས་རུྒྱ་
ཡོད་པས་ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་བ།	 དྲྭ་རྒྱའ་ིཁ་
བང་	 www.tibetanentrepreneurs.org	
ཡིན།	ཆ་རྐནེ་གཏན་འབབེས་ལརྟ་ཚང་བའ་ི
འཚང་སནྙ་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༠༧	 ཚེས་	
༡༠	འགངས་མེད་དྲྭ་ལམ་	 ted@tibet.net 

བརུྒྱད་དམ་ཡང་ན་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐོག་ཕུལ་འབོར་ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ་བཅས་
ཀི་གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།	 དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༠༦	
ཚེས་	༡༡	ལ།

བསྔགས་བརོད་ཧ་ཅང་མཛད་བཞིན་པ་
ན།ི	 སིྒག་འཛུགས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་འཛམ་
གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རེས་ཡུ་རོབ་
ནང་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་མང་པའོི་རིང་ཞི་བད་ེ
འཆམ་མཐུན་བསུྐན་ཐུབ་པ་དང་།	 ད་ེས་ྔ
དམག་ཆེན་གཉསི་པའ་ིསབྐས་རྒྱལ་ཁབ་དང་
མི་རིགས་ཕན་ཚུན་དཔརེ་ན་ཨིན་ཇི་དང་
འཇར་མན།	 ཕ་རན་སི་སོགས་ཕན་ཚུན་
དག་ལྟར་རིྩ་བཞིན་ཡོད་ཀང་རིམ་བཞིན་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་
སོགས་བཙུགས་པའི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་
ནས་ད་ཆ་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་གཉནེ་ད་ུབརིྩས་ནས་སིྤ་ཚོགས་
ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཞི་བད་ེབརན་ལྷངི་ཐུབ་པར་
བརནེ།	 ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་ནང་གི་ལས་འགུལ་བ་
གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་ཝ་ོན་ོབ་ྷབ་ྷཝ་ེ	Vinoba 

Bhave	 ཁངོ་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིཁནོ་དའུང་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའི་མཉམ་

འབལེ་སིྒག་འཛུགས་༼	 རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་
སི་ཐན།	ཨབ་ག་ྷན་ིསི་ཐན།	འབར་མ།	ཤི་
ལངྐ་སོགས་༽	 ཤིག་འཛུགས་རུྒྱའ་ིདགངོས་
བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་བསྔགས་བརདོ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 གལ་ཏ་ེད་ེལརྟ་བུང་ཐུབ་ཡོད་ཚེ་
ད་ལྟ་ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐན་སོགས་ནང་དམག་
འཁུག་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་ད་ེདག་
ཕལ་ཆེར་ཡོང་རུྒྱ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་ལན་
སྩལ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་
གཉསི་ཁ་མ་བལ་བར་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ངང་
གནས་ཐབས་ཆེད་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ཆེས་
ཐགོ་མ་གནང་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་ད་ེམོ་མཧཱ་མཌ་
ཨ་ལི་ཇིན་ན་Jinna	 མཆོག་ལ་ཕུལ་དགསོ་
པའི་དགོངས་འཆར་མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་
དྷསི་བཏནོ་ཡོད་ཀང་ད་ེམ་བུང་བ་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ།།


