
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

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་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༥	རབ་གནས་ས་ཁི་ལོ།

ལོ་	༣	ཨང༌།	༥

བདོ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༥	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 30th  January 2019

Vol. 3 Issue 5 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ན་གཞནོ་བདོ་དནོ་ཉམས་ཞིབ་པ་
རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༤	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབྲང་
ད་ུརྒྱ་གར་ན་གཞནོ་བདོ་དནོ་ཉམས་ཞིབ་པའ་ི
ཚོགས་འད་ུཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
རྒྱ་གར་ནང་གི་མཐ་ོསླབོ་དང་ཉམས་ཞིབ་བས་ི
གནས་ཁང་ཁག་	༡༣	ནས་སླབོ་དཔནོ་དང་།	
འབུམ་རམས་པའི་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་
པའི་སླབོ་ཕུག་དང་ཉ་ེབའི་འབུམ་རམས་པ་
བཅས་ཁནོ་རྒྱ་གར་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པ་	
༢༢	ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ངསོ་རང་
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བལོ་ད་ུ
སླབེས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་ན་ིང་ཚོའི་ཁིམ་
ཚང་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་རསེ་འབྲང་པའམ་སླབོ་ཕུག་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིརིག་གཞུང་
ན་ིརྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་
བཤད་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ་དསུ་རབས་ཁ་ཤས་ནང་

ཚུད་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དའེི་ནང་ནས་མཁས་པ་
མང་པ་ོཞིག་བུང་བ་རེད།
དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་དརེ་བདོ་ཀི་

རྒྱལ་པསོ་རྒྱ་གར་ནང་ཁུངས་ལྡན་གི་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བརུྒྱད་
པ་ཡོད་པ་ད་ེཉདི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་གྲགས་ཅན་
ཤན་ཏི་རག་ཤི་ཏ་མཆོག་གིས་བ ོད་ནང་
གདན་འདནེ་གིས་དཔལ་ནཱ་ལེན ཱའི ་ རིག་
གཞུང་གཞིར་བཟུང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
ཆོས་ལུགས་ད་ེབཞིན་འགྲལེ་བརོད་གནང་

ཡོད།	 ནཱ་ལེནའཱ་ིམཁས་པ་ད་ེདག་གིས་
བརྩམས་པའི་གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་བདོ་མིས་
སླབོ་སྦངོ་བས་ནས་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་ལགྷ་ཙམ་

ཉར་ཚགས་བདེ་ཡོད།	 རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ནཱ་
ལེནའཱི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་བརདེ་འདགུ་ཅསེ།	
༼	ཞལ་ཤོབ་མཛད།༽
དཔལ་ནཱ་ལེནའཱི་རིག་གཞུང་ན་ིནང་པའི་ཆོས་
ལུགས་ཙམ་མིན་པར་ནང་པའི་ལྟ་གུྲབ་དང་
ཚད་མ་རིག་པ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིསེམས་དང་
སེམས་ཚོར།	 ད་ེབཞིན་སེམས་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ལའང་ཤེས་དཔྱད་བདེ་

ཐུབ།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཧ་
ལམ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་ཡོད་ཀང་
ཆོས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་དང་།	 ཚད་མ་རིག་པའ་ི
ཐགོ་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མི་འདགུ	 བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་དསུ་རུྒྱན་ནང་པའི་ལ་ྟགུྲབ་དང་ཚད་མ་
རིག་པའི་ཐོག་ལ་མཇུག་སྐེལ་བེད་བཞིན་
ཡོད།
ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་རྣམས་ཕན་ཐགོས་
ཆེ་ཤོས་གྲས་ཤིག་ཡིན།	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ད་ུ
རོགས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱའི་སླད་ཆེས་ཐགོ་མར་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་རྣམས་
བསྐར་གསོ་བདེ་དགསོ།	 རྒྱ་གར་བ་རྣམས་
ཀིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་
ཐད་ད་ོསྣང་ཇ་ེཙམ་བདེ་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདའེ་ིབསུྐན་མི་
ཐུབ་ཚེ་ཕི་ཡི་ཞི་བདའེི་ནམ་ཡང་མི་ཐོབ།	
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཉམས་
ཞིབ་པ་རྣམས་ཀིས་ད་ིབར་བཀའ་ལན་མཛད་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ཐགོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༣	
དང་	 ༢༤	 བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་དབུ་མའ་ིལམ་ལས་
འཆར་ཚན་པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ི	 Delhi  Youth  Hostel	
ད་ུལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ནང་བསྐདོ་བཞིན་
པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གཉསི་སནྨ་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་སྐརོ་ག་ོརགོས་དང་འབྲལེ་
བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐངེས་འདིའི་ཟབ་སྦངོ་ནང་སླབོ་ཕུག་བུ་
མོ་གྲངས་	 ༤	 དང་བུ་གྲངས་	 ༡༡	 བཅས་ཁནོ་
སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༡༥	མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ཟབ་ཁིད་གནང་མཁན་ཕི་དལི་ལས་
བདེ་མཁའ་འགྲ་ོསྒལོ་མ་ལགས་དང་།	 འབུྲག་
ལནྡ་སིྐད་ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཚེ་རིང་མཆོག་
ལེགས་ལགས་བཅས་ཡིན་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡:༣༠	
ཐོག་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ལ་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་ང་ོསྤདོ་དང་།	ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ཀི་
དགོས་འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
གནང་ཡོད།
སིྤར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་སྐརོ་གོ་རགོས་
སྤལེ་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སླབོ་
ཕུག་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་ཀི་ག་ོདནོ་དང་།	 བུང་རིམ།	 གུྲབ་འབྲས་
བཅས་ཀི་ཐགོ་གོ་རགོས་སྤལེ་ཆེད་ཡིན་འདགུ་པ་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༦	
ཉནི་སྡ་ེར་ལྡུན་དནོ་གུྲབ་གླིང་མད་ོསྨད་ས་གནས་
རུྒྱན་ལས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ད་ེགའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་
དགོན་པར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
པ་བླ་ོབཟང་འཕིན་ལས་ལྷུ ན་གུྲབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་
མཚན་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ ་
ཐིམ་ཚུལ་བསན་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༣༠	 འཁརོ་བའ་ི
དགོངས་རོགས་རསེ་དན་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐོག་
མར་འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 བཀའ་དནི་ཅན་ལ་རསེ་དན་བདེ་
རུྒྱ་ད་ེབཟང་པའོ་ིབ་བ་ཞིག་རེད།	 ད་ེའད་སོང་
ཙང་ད་ེརིང་མད་ོསྨད་ས་གནས་རུྒྱན་ལས་ནས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་དགོངས་རོགས་རསེ་དན་
གི་མཛད་སྒ་ོའདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་གནང་
བར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལོ་བཅུའ་ིགངོ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་ནི་བདནེ་དནོ་རྩོད་མཁན་གི་
དཔའ་བ་ོཞིག་རེད་ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་པ་ད་ེན་ིདནོ་
དམ་གི་ར་ོརའེ་ིཚིག་གཅིག་ཆགས་ཡོད།
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་ན་རིམ་གི་ནང་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་གཞན་རྣམས་བདོ་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་
ད་ུཆོས་ཕགོས་ཀི་བླ་ཆེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད།	 ལགྷ་པར་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་རང་
དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོར་དམིགས་
བསལ་གི་འགན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས་ཁ་སང་སྡ་ེར་
ལྡནུ་དནོ་གུྲབ་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིབ་ླབྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དགནོ་པར་
མད་ོསྨད་ས་གནས་རུྒྱན་ལས་ནས་གོ་སིྒག་
ཞུས་པའི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
པ་བླ་ོབཟང་འཕིན་ལས་ལྷུ ན་གུྲབ་ཆོས་ཀི་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་
སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསན་ནས་ལོ་ང་ོསུམ་ཅུ་འཁརོ་
བའི་དགོངས་རོགས་དསུ་དན་མཛད་སྒརོ་
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་ཐགོ་ཕབེས་
འདགུ
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་
དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་
ཀང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་འཇིག་རནེ་ད་ུབནོ་པའི་དསུ་སབྐས་
སུ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་ཆེས་གཉན་འཕང་ཆེ་
ཞིང་འཁུག་ཟིང་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་
ཤིག་ཆགས་པ་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་

བསོད་ནམས་སྣམུ་ཟད་ཀི་མར་མེ་ལརྟ་གུར་
བའ་ིདསུ་སབྐས་ཤིག་ཡིན་པ།	 	 དསུ་སབྐས་
ད་ེའད་ཞིག་གི་འགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སངས་ལས་གྲལོ་ཐབས་སུ་བདོ་ས་མ་ཤོར་
གོང་ནས་དསུ་བསནུ་ཆབ་སིད་བཅསོ་བསུྒར་
ཇི་དགེ་མཛད་ཐབས་ཀི་མཛད་འཕནི་རླབས་
པ་ོཆེ་བསྐངས་སྐརོ།	
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་
ནས་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་སིྤའི་འཕལ་
ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་བཞེས་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་དང་ཕགོས་
ཡོངས་ནས་བསནུ་མཁས་གང་ཐུབ་གནང་
ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་
པར་མུ་མཐུད་མཐངོ་ཆུང་ཁད་གསོད་དང་།	
བདོ་མིའི་ཐགོ་བག་ཚ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་དམ་
བསྒགས་དང་།	 དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་
བུས་ལག་བསར་བས་པར་བརནེ།	 ཡིད་ཐང་
ཡོངས་སུ་ཆད་ད་ེམཐར་	 ༡༩༦༢	 ལོར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་ཡིག་འབུྲ་ཁི་བདནུ་ཞེས་པའི་ཞུ་སནྙ་ད་ེ
མ་ཕུལ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་ལ་ལོ ་བཅུ ་
གསུམ་རིང་བཙོན་འཇུག་
གི ་ཁིམས ་ཐག ་ནན ་པ ོ་
བཅད་པ་དང་།	 	 ལོ་ལའྔ་ི
རིང ་བཟང་བཙོན ་འོག ་
བཅུག་པ་དང་།	
མཐར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༢	
ལོར་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་གྲལོ་
ཐབོ་ཡོད་ཀང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་གླ་ོབུར་
དུ་དགོངས་པ་གཞན་དནོ་དུ་གཤེགས་པ་
དང་།	 བར་དརེ་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་རིང་བདོ་
བསན་སདི་མི་རིགས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཟུར་གསལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་
གསོའི་ཆེད་སྐུ ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷུ ར་བཞེས་

ཀིས་ཐུགས་བརྩནོ་ཡོད་རུ་རྩལ་དཀུྲག་གནང་
འབྲས་སུ་བདོ་ཆོལ་གསུམ་སིྤ་དང་།	 བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དའུང་བདོ་ཀི་

སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་རིག་སླར་གསོའི་ལས་
དནོ་ཐོག་ད་ོསྣང་དང་འབད་བརྩོན་གི་རྦ་
རླབས་གསར་པ་ཞིག་ཕུར་བཞིན་པ་མཐངོ་
ཆོས་སུ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
ཉནི་རྒྱབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་བ་ླ
བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དགནོ་པ་དང་།	 སྨནི་
གྲལོ་གླངི་།	 བཀའ་བརུྒྱད་དགནོ་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་གི་
དགངོས་རགོས་དསུ་དན་གི་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་ཡོད།
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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
སུ་སྐ་ུཞབས་བཱས་སྦལེ་གྲར་ Bas Belder 

མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཀི་རིས་ཀྲའིན་དནྷ་
ས་ྤར་དརྷ་ Christian Dan Preda	 མཆོག	
སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསབ་	 Josef Weidenholzer 

མཆོག་བཅས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་འབྲལེ་བའི་ཚོགས་འདརུ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཁོང་རྣམ་པས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་
རང་དབང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	 གཞུང་
ཚབ་པ།	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ།	
གསར་འགདོ་པ།	མང་ཚོགས་བཅས་ཕབེས་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་

དནོ་གཅོད་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་
ཡུ་རོབ་འབྲལེ་མཐུད་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད།
ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་སྐབས་སྐུ་ཞབས་
སྤ་ར་དྷར་མཆོག་གིས་ཚོགས་འདའིུ་བརདོ་
གཞི་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་སྐབས་གནད་དནོ་

གལ་ཆེ་གཉསི་ཡོད་གསུངས་ཏ།ེ	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 ས་ྔལོར་

བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་གཤིག་དང་འབྲལེ་བའི་
ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་ཛ་དག་གྲསོ་ཚོད་
བཞག་པ་དན་གསོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ད་
ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་

གསུངས་ཡོད།
ད་ེརེས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་
རང་དབང་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སྐུ་ཞབས་ཀུ་ཛཀྲ་ཨལ་ཀྲ་ེམཆོག་གིས་དངེ་
སྐབས་ཤར་ཏུར་ཀིས་ཏན་ནང་ཡུ་གུར་མི་
རིགས་བཙོན་འཇུག་བེད་བཞིན་པ་དང་།	
ནང་མི་མནར་གཅོད་ལས་སྐོབས་ཐབས་
སུ་ཡུ་གུར་བ ེུད་རྣམས་རྒྱ་རིགས་དང་ལྷན་
གཉནེ་སིྒག་བདེ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་ཐབས་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་གླངེ་སླངོ་གནང་།
ཚོགས་འདའིུ་དི་བ་དིས་ལན་སྐབས་དནོ་
གཅོད་བཀྲསི་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གོང་
དུ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་
ཉམས་མོང་གསུངས་གནང་བར་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐེ་ཡོད་གསུངས་གནང་བ་
དང་།	 ཁངོ་རྣམ་པས་གསུངས་གནང་བའ་ི
གནས་ཚུལ་ད་ེདག་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ལོ་	

༦༠	 རིང་མངོ་ཡོད་བཅས་དང་།	 ད་ཆ་
བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སི་རི་ཡ་རསེ་རང་
དབང་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པ་དང་།	
བང་ཀ་ོརི་ཡ་ལས་འགུྲལ་བཞུད་དཀའ་བའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་རུྒྱན་ད་ུབཤད་སལོ་ད་ུཕི་བསྐདོ་
ལག་འཁརེ་རག་རུྒྱ་ན་ིལ་ྷཡུལ་འགྲ་ོརུྒྱ་ལས་
དཀའ་བ་ཡོད་པ་བཅས་བ ོད་ཀི ་ཛ་དག་
གནས་ཚུལ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་།
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནས་དངེ་སྐབས་རྒྱ་
ནག་གིས་བེད་ཐབས་ལ་གདངོ་ལེན་ཚད་
ལནྡ་གནང་མ་ཐུབ་ན།	 རྒྱལ་སིིྤའ་ིནང་རང་
དབང་ཅན་གི་ཁོར་ཡུག་རིམ་བཞིན་མེད་
པར་གུར་ནས་མ་འངོས་པར་གནད་དནོ་ཆ་
ཚང་རྒྱ་ནག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་
ཆོས་ལནྡ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཞིག་ཏུ་འགུར་ཉནེ་
ཡོད་བཅས་གསུངས།	།

རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།	

རྒྱ་གར་ན་གཞནོ་བདོ་དནོ་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༢	
ཉནི་སཱ་ར་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུབདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་
སིྒག་གནང་བའི་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་གི་
རྒྱ་གར་ན་གཞོན་བདོ་དནོ་ཉམས་ཞིབ་པའི་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོད་ེབཞིན་ལེགས་
པར་མཇུག་སིྒལ་འདགུ
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན ་གི ་ཕེད ་ཡོལ་ཆུ ་
ཚོད་	 ༣།༤༥	 ཐགོ་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོ་ི
སྐུ་མགྲནོ་ད་ུབདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད་
ལགས་དང་།	 བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རརོ་ལགས།	
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གཞོན་པ་བསན་འཛིན་ལེགས་བཤད་
ལགས།	 རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་འད་མིན་ནང་
ཡོད་པའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་	 ༡༣	
ནས་སླབོ་དཔནོ་དང་།	 འབུམ་རམས་པའ་ི
སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའ་ིསླབོ་ཕུག		ད་ེ

བཞིན་ཉ་ེབའི་འབུམ་རམས་པ་དང་ཟུར་ཉན་
པ་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་
སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས།	བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
ལྷག་རརོ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་

དནོ།	སིྤར་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་བ་
ན་ིདགེ་རན་དང་དགེ་ཕུག་གི་འབྲལེ་བ་ཟརེ་
གི་ཡོད་རེད།
འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་འབྲལེ་བ་ནི་ཆབ་
སིད་དང་དཔལ་འབོར་གི་འབྲལེ་བ་མིན་
པར་ནང་བསམ་བླའོི་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཡོད་
སབས།	 འབྲལེ་བ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ད་ེརིང་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་
སབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ལརྟ།	 ཚོགས་འད་ུ
གུྲབ་རསེ་སོ་སོའི་ས་གནས་སུ་ཕབེས་ནས་
མུ་མཐུད་ཉམས་ཞིབ་བམ་རུྒྱན་སྐངོ་གི་ལས་
ཀ་བདེ་དགསོ་པ་འགའ་ཤས་འདགུ	 དང་པོ་ོ
ན།ི	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།	
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
བརནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་སྤལེ་ཐབས་སུ་རྣམ་པ་
ཚོ་ངསོ་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ།	 གང་ཡིན་
ཟརེ་ན་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་
དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་

ནས་མང་ཆེ་བ་བཟང་སྤདོ་ཉམས་པའ་ིདབང་
གིས་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས་བཟང་སྤདོ་གོང་
སྤལེ་གཏངོ་དགསོ་ཀི་འདགུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལྟར་བཟང་སྤདོ་གོང་
སྤལེ་སླད་ཆོས་ལུགས་བ་ེབྲག་པ་གཅིག་ལ་
བརནེ་པ་ཡིན་ན།	 ཆོས་ལུགས་གང་ཞིག་ལ་

བརནེ་དགོས་པ་སོགས་གནད་དནོ་མང་པ་ོ
ཞིག་ཐགོ་ནས་དཀའ་རྙགོ་ཆེ་པ་ོཆགས་འགྲ་ོ
རུྒྱ་རེད།	 ལགྷ་པར་འཛམ་གླངི་མི་འབརོ་
ཐརེ་འབུམ་གཅིག་ཙམ་གིས་ཆོས་ཁས་ལེན་
གི་མེད།	 ཕགོས་མཚུངས་མི་མང་པ་ོཞིག་

གིས་ཆོས་ལ་འགལ་ཟླ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཆོས་ལུགས་ཀི་སདྐ་ཆ་མ་བཤད་པར་
ང་ཚོ་བདོ་པ་ནང་ལ་ཡིན་ན།	 འཇིག་རནེ་
མི་ཆོས་དང་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཞེས་གཉིས་
བཤད་པ་ནང་བཞིན།	 ཡོངས་ཁབ་ཀི་བཟང་
སྤདོ་སྤལེ་རུྒྱར་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིབཟང་
སྤདོ་སྤལེ་བར་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པར་དཔྱད་པ་བེད་
ཐུབ་པའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་ཤེས་རབ།	 	 ད་ེ
དང་མཉམ་ད་ུགཞན་ལ་བརྩ་ེསེམས་དགོས་
ཀི་རེད།	 གཞན་སྡགུ་བསལྔ་ལས་བྲལ་ན་
སྙམ་པའི་བརྩེ་སེམས་ཡོད་ཚེ་མི་གཞན་ལ་
མགོ་སྐརོ་སླུ ་བྲིད་དང་ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་
བདེ་རུྒྱ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞིག་རང་བཞིན་
གི་འགག་འགྲ་ོབ་རེད།	 	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་
སིྤ་ཚོགས་ནང་མིས་བཟསོ་པའི་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞིག་མེད་པ་ཆགས་ནས་སིྤ་ཚོགས་
ད་ེཡག་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ་
རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་སོ་སོར་ཕབེས་ནས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གི་བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་གང་ཐུབ་ལག་བསར་
གནང་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།
གཉསི་པ་ན།ི	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་

གནད་དོན་ཆེན་པ ོ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཀི་ཡོད།	 ཉ་ེཆར་ནས་
བཟུང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་
གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་བསྐར་གསོ་བེད་
དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་ཤེས་ཡོན་ཅན་
རྣམས་ཀིས་དའེ་ིཐགོ་དམིགས་བསལ་འགན་
ཁུར་བཞསེ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 སིྤར་རྒྱ་གར་
གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་བརདོ་སབྐས་རྒྱ་ཆེན་
པ་ོརེད།
འནོ་ཀང་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་
ཡོངས་ལ་ཕན་ཐགོས་པའི་གནད་དནོ་གང་
ཡིན་ནའང་རུྒྱ་མཚན་དང་རིག་པའི་ལམ་
ནས་དཔྱད་པ་བས་ནས་འགྲ་ོརུྒྱ་དང་།	 རུྒྱ་
མཚན་བཀོད་ནས་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་
དབབ་རུྒྱའ་ིརིག་གཞུང་གཏངི་ཟབ་ཅིག་ཡོད་
པ་ད་ེདག་བསྐར་ཞིབ་བ་རུྒྱ་དང་།	 ནང་གི་
བསམ་བླ་ོདང་འབྲལེ་བའི་བམས་སྙངི་ར་ེལ་
སོགས་པ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་སོགས་བླའོི་
རྣམ་གཞག་སྐརོ་ཡག་པ་ོཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་
སེམས་མ་སིྐད་པ་བཟ་ོམཁན་གཙོ་བ་ོཉནོ་

མོངས་བླ་ོད་ེདག་ཡིན་པ་ར་འཕདོ་པའི་ཐགོ་
ནས་བླ་ོད་ེདག་ཤུགས་ཆུང་ད་ུབཏང་ནས་
འཆམ་མཐུན་དང་བད་ེསིྐད་བསུྐན་མཁན་
བམས་པ་དང་སྙིང་རེའི ་བླ ་ོད ེ་དག་གོང་
འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
འཛམ་གླིང་འདིར་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་སེལ་དགསོ་ན།	 ཆོས་
དང་ཚན་རིག་གིས་དཀའ་ངལ་སེལ་གི་
རེད་དམ་ཞ་ེན།	 སེལ་གི་མ་རེད།	 དཀའ་
ངལ་དེ་དག ་ མིས ་བཟོས ་པ ་ ཞིག ་ ཡིན ་
སབས་མི་རང་ཉིད་ཀིས་སེལ་དགོས་པ་
ན་ིཆོས་ཉདི་རེད།	 དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་
ཚོས ་ད ེ་དག ་ལ ་ཉམས་ཞིབ ་བམ་ལག་
ལེན།	 སླབོ་སྦངོ་སོགས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་
གནང་དགསོ་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རེས་ཚོགས་འདུར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བའི ་ཕག་འཁེར་གནང་།	
ད་ེནས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བསན་འཛིན་ལེགས་
བཤད་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་ས་ེདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོམཇུག་
སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིརང་དབང་འདནོ་
ཐངེས་	 ༣	 ནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	 ༦	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་ལ་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམས་
ནས་བརན་ཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཞེས་
པའི་ཚབ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བརན་
ཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཞེས་བཀོད་ནརོ་
བུང་འདགུ་ན་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	 །
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སོགས་ལ་ཐུག་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༦	
ཉིན་ཉི་ཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀི་ཡོ་ནང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཉི་ཧ ོང་གི་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།	
གཏངོ་ཕདོ་ཅན་སོགས་ལ་ཐུག་འཕད་ཀིས་
ལ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཁ་དང་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་
འགོ་ཁིད་རྣམ་པ་ཚོས་བདོ་ནང་བུང་བའི་
གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་རྣམས་ངསོ་འཛིན་
གནང་བཞིན་པ་ལུང་འདནེ་གིས་འཛམ་གླངི་
གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐེན་ལ་
ང་ོརོལ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་སནོ་བཞིན་
པའ་ིསྐརོ་གསུང་།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ངས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབདནུ་
རིང་བདོ་ནང་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་བུང་
བ་བཞིན་ཁདེ་རང་ཚོ་ལའང་ད་ེལ་ྟབུ་འབུང་
སདི་པ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།	 ཡུ་རོབ་དང་།	
ལ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཁ།	 ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཁ།	 ཨོ་
སི་ཊི་ལི་ཡ་བཅས་ཀི་འགོ་ཁིད་ཚོས་སོ་སོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	
ཆབ་སིད་ལས་དནོ་སོགས་ཀི་ནང་རྒྱ་ནག་

གི་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ཀི་ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་	
Czech Republic	 ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་
ཞིག་རེད།	 རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོལུང་པ་དའེ་ིམཐ་ོསླབོ་དང་།	 ཚོང་
ལས།	 ཆབ་སདི་ལས་དནོ་སོགས་ཀི་ནང་

ཡོང་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད།
ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་
ཤུགས་རྐེན་ལ་ཁ་གཏད་ཀིས་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་	 ༥༡	 ལས་གུྲབ་པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ད་ེནི་ཡུ་རོབ་
ནང་གི་གྲོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་ནང་ཐངེས་དང་པ་ོགཞུང་
གི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 ཆབ་སདི་
ཚོགས་པའི་འགྲ་ོཁིད་སོགས་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀིས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་ཨོ་སི་ཊི་ལི་
ཡའི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
མཛད་སྒརོ་ཕབེས་ཡོད།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་
གིས་ཀང་ད་ེལརྟ་གནང་ཡོད།	ཅསེ་གསུང་།
བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་
འད་མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་ Recipro-

cal Access to Tibet Act	 ལ་ཨ་རི་སདི་
འཛིན་མཆོག་གིས་མཚན་རགས་བཀདོ་པ་ད་ེ
ན་ིཧ་ཅང་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་
དང་།	 རུྒྱ་མཚན་ན།ི	 བདོ་ན་ིཨ་རི་གཞུང་
གི་གཞུང་འབྲལེ་གི་སིད་བུས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད།	 འཛམ་གླངི་ཐགོ་ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་གསར་
འཛུགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གནང་
བ་དང་འབྲལེ།	ཉ་ིཧངོ་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་བུས་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་དགོས་
པའ་ིརེ་སྐལུ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་
གྲསོ་མོལ་ཡོང་བར་སྐུལ་མ་གནང་དགོས་
པའི་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་
རེད།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཉི་ཧངོ་
བ་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་དང་།	 དང་བདནེ།	
རང་དབང་།	 མང་གཙོ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ཉ་ི

ཧངོ་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་དང་ཉ་ིཧངོ་
བ་ཚོས་བདོ་དནོ་ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱའི་
སངེ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གི་མཐ་ོ
སླབོ་ཁག་གི་རྒྱ་རིགས་དགེ་རན་དང་སླབོ་
མ།	 ཤེས་ཡོན་པ་སོགས་དང་ལནྷ་བདོ་དནོ་
གླངེ་རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་
ལངས་གསུམ་བཅུ་དསུ་དན་ཐོག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུང་།	
སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་པ་
དང་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་ཞསེ་བདོ་ནང་
ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༣	 གིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ཡོད།	སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མི་རྣམས་
རང་ཡུལ་བདོ་དང་ཁ་གསེ་ནས་བཙན་བལོ་
ད་ུཧ་ཅང་ལོ་མང་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པས།	 ད་
ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མི་རྣམས་རང་ཡུལ་བདོ་ལ་ཕབེས་འཇུག་
དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༢༠༡༩	ལོའ་ིལྦཱ་སཱ་ཅི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །ཨ་རི་ཡུ་ཊ་མངའ་སྡའེ་ིཁངོས་ལྦཱ་
སཱ་ཅི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ Wasatch Acad-

emy, Utah, US	ཞསེ་པའ་ིསནྙ་གྲགས་ཅན་
གི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུའཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་
ཐནོ་པའི་རང་རིགས་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་
བའི་སླབོ་ཕུག་གཅིག་ལ་སླབོ་གྲྲྭ་མཐོ་བའི་
འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉསི་བར་སླབོ་
སྦངོ་ཆེད་ཕར་ཕིར་གནམ་གླ་རང་ངསོ་ནས་
གནང་དགསོ་ཕུད།	 གཞན་སླབོ་ཡོན་ཁངོས་	
Tuition fees, room and board	 ཆ་ཚང་
གོང་འཁོད་སླབོ་ཁང་ནས་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་
བཞསེ་བུང་ཡོད་ན།	 གཤམ་གསལ་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	 འགངས་མེད་འདརི་
གསལ་སྦྲེལ་མཐུད་ཁ་བང་བརུྒྱད་འཚང་

སནྙ་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ།
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སླབོ་ཡོན་གི་ཆ་རྐེན་འསོ་ཆོས་དང་དགོས་
མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 ད་ོབདག་དང་ཕ་མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 བར་གཙང་ཕུལ་
ཟནི་པའ་ིདཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོ	 བཤུས་
འབུལ་དགསོ་པ་དང༌།	 ཕ་མ་བདོ་ནང་ཡོད་
པའམ་ཡང་ན་ཁ་བྲལ་བ།	 འདས་གྲངོས་སུ་
ཕིན་པ་ཡིན་ཚེ་	 འབྲལེ་ཆགས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གི་ང་ོསྦརོ་འབུལ་དགསོ།
༢།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་གང་ཞིག་དབུས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་ཁག་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་	 འཛིན་རིམ་

བརྒྱད་པ་ཐནོ་པའི་ཐགོ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	
༧༥	 དང་ད་ེཡན་ལོན་པ་ཞིག་དགསོ་པས།	
འཛིན་རིམ་	 བརྒྱད་པའ་ིཡིག་རུྒྱགས་གུྲབ་
འབྲས་ཨང་ཤོག་གི་ང་ོབཤུས་འབུལ་དགསོ།
སླབོ་ཡོན་འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རིམ་ཁག་
གཤམ་གསལ།
༡།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	པའ་ིནང་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོང་གསལ་ས་མིག་
ཆེད་བདོ་ཡིག་དང།	 ཨིན་ཇི།	 ཨང་རིྩས་
བཅས་ཀི་འབྲི་རུྒྱགས་འབྲལེ་ཆགས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་
གཏངོ་རུྒྱ།	 འབྲ་ི	 རུྒྱགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་བག་ོ
ཕོགས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨང་རིྩས་ཐོག་
དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རུྒྱ་
ཡིན།	བདོ་ཡིག		༢༥	 ཨིན་ཇིའ།		༢༥	

ཨང་རིྩས།	༥༠
༢།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	པའ་ིནང་ཡིག་
རུྒྱགས་ཀི་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་རྩ་ེབཏགོ་
གིས་སླབོ་ཕུག་	 ༤	 ཡི་འཚང་སནྙ་འགངེས་
ཤོག་དང༌།	 ང་ོསྤདོ་རྒྱབ་གཉརེ་བཅས་ལྦཱ་སཱ་
ཅི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ལ་འབུལ་རུྒྱ་དང༌།	
མཐའ་མའི་འདམེས་སུྒག་ཆེད་རྩེ་ཕུད་སོན་
པའི་སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་ལ་ལྦཱ ་སཱ་ཅི་གཙུག་ལག་
སླབོ་ཁང་གི་ཚོགས་མི་	 ཞིག་ནས་དྲྭ་ཐགོ་
ངག་རུྒྱགས་བངླ་ས་ེསླབོ་ཕུག་གཅིག་འདམེས་
སུྒག་གནང་རུྒྱ།
༣།	 ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོ IC	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ནང་ཚུད་ཐནོ་ཐབས་
ཀི་འགན་འཁུར་ད་ོབདག་སོ་སོ་	ནས་གནང་
དགསོ་རུྒྱ།

དགོས་འདི་གནང་དགོས་རིགས་གཤམ་
གསལ་གླགོ་འཕིན་ཁ་བང་དང་ཞལ་པར་
ཐགོ་འབྲལེ་བ་གནང་འཐུས་བཅས།	
འབྲལེ་གཏུགས་བ་ཡུལ།	
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༄༅།	 	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་པའ་ིབ་ླཆེན་རྣམ་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པས་གཙོས་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་གནས་པའ་ིརང་རིགས་རྒྱ་ཆེའ་ིསེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་དང་།	 ལགྷ་པར་འཕགས་ཡུལ་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་བཀའ་དནི་སྙངི་
བཅངས་ཐགོ	 ས་ཕག་ལོའ་ིགནམ་ལོའ་ིགསར་ད་ུབཞད་པའ་ིདགའ་སནོ་ལ་འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ལོ་གསར་པ་འད་ིནས་བཟུང་སིྤར་འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུྲ་ཀུན་ད་ུནད་དང་མུ་ག	ེ དམག་འཁུག་
སོགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་འབུང་བ་བཞི་ལ་བརནེ་པའ་ིགདོ་ཆག་རིགས་ལོ་རེ་བཞིན་ཇ་ེཉུང་ད་ུསོང་ནས་འཇིག་རནེ་ཡོངས་ལ་བམས་བརྩའེ་ིའཚོ་བས་ཁབ་ཅིང་སྣདོ་བཅུད་གཉསི་ཀར་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོང་བ་དང་།	 	 ཡང་སྒསོ་
འཕགས་མཆོག་ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོི་གདལུ་ཞིང་བདོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་དང་བདནེ་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཁནོ་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་ཁའི་ཉ་ིགཞནོ་འཕལ་མར་འཆར་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་
གདན་འདནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་སལྐ་བཟང་གི་དསུ་བཟང་འཆར་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	།

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་དགའ་སནོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ།



4 30th January 2019   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༥	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༣༠

འཕསོ་སྔནོ་མའ་ིའདནོ་ཐངེས།	

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སབྐས་དརེ་ང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་
ངསོ་ནས་གཏན་འབབེས་བས་དནོ་ན།ི	 ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བདོ་ཀི་
བ་ླཆེན་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 ཁངོ་ཉདི་ལ་མངནོ་གསལ་དདོ་
པའོི་ཐགོ་རྒྱ་དམར་གི་སིད་ཇུས་ལ་ང་ོརོལ་
བདེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་བདེ་རུྒྱའི་ཚབ་
ཏུ།	 ང་ཚོ་རང་ངསོ་ནས་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁོང་ཉིད་ལ་དགོངས་
ཚུལ་གསུང་བར་རང་དབང་མེད་པའི་སྐརོ་
གསལ་སནོ་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱར་འབད་རྩོལ་ཞུ་
རུྒྱ་བཅས་ཡིན།	 འད་ིན་ིང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
བཤད་ན་བར་གནས་སུ་བསྡད་པ་འད་བ་ོ
ཞིག་རེད།	 བར་གནས་སུ་སྡདོ་རུྒྱ་ན་ིལས་
ས་ླབ་ོཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད།	 ཆོས་ལུགས་
དང་ཆབ་སིད་ཀི་ཁད་པར་འབདེ་རུྒྱ་དང་།	
བདོ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་གསལ་སནོ་ཆེད་སདྐ་
འབདོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་མི་བདེ་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་དང་ཁོ་ཚོའི་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་
ཀིས་ང་ཚོའི་ཚོགས་པ་འདི་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་བརིྩས་མེད་པ་བཅས་རེད།
ང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་འབུང་སིད་
པའི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞིག་ལ་གདངོ་
ལེན་གིས་གྲ་སིྒག་བས་པ་ཡིན།	 དཔརེ་ན།	
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་བདོ་ནང་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་
དབང་ཡོད་པའི་དཔང་རགས་ཀི་འགྲམེས་
སནོ་ལ་ྟབུར་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་བའམ།	རྒྱ་ནག་
དང་འབྲལེ་ཐག་ཉ་ེབརོ་འཛིན་འདདོ་མཁན་
གི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་འགོ་ཁིད་རྣམས་དལི་
བསྒགས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཁོང་ཚོའི་མངནོ་
འདདོ་སུྒབ་པ།	 རྒྱ་ནག་ལ་དགསོ་མཁ་ོཡོད་
པའི ་ལས་སྣནོ་མ་བས་པའི ་ཐོན་རས་སྣ་
ཚོགས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་དཔལ་འབོར་མཉམ་ལས་ལ་
ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོའདནོ་བཞིན་པའི་སབྐས་ཁལེ་
གི་ཡོད་པ་བཅས་རེད།
ང་ཚོས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མི་མང་ལ་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པའོི་ཆེའི་ཛ་དག་གི་
(མཆན།	 ཚོར་བ་སྐནེ་པ)ོ	 གནས་སངས་
སྐརོ་དང་དའེི་རྒྱབ་ལྗངོས་སྐརོ་ལ་འགྲལེ་
བཤད་རྒྱག་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གྲ་སིྒག་བས་
པ་ཡིན།
ཁངོ་གིས་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་མངནོ་འདདོ་
རྣམས་གསལ་ཁ་དདོ་པསོ་གསུང་ཐུབ་ཀི་
མེད་པ།	 ཁངོ་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་ལ་ྟརགོ་
དང་སུན་གཙེར་འོག་བཞུགས་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ།	 སྐ་ུཉདི་ལ་གཞན་གི་བཙན་གནནོ་
དང་དབང་སུྒར་འགོ་སྡུག་བསལྔ་མངོ་བཞིན་
པའི་རང་ཉདི་ཀི་མི་རིགས་ཀི་བད་ེསྡུག་ཆེད་

བཀའ་གསུང་གནང་རུྒྱའི་རང་དབང་མེད་པ་
སོགས་འཁདོ་ཡོད།
སབྐས་དའེི་སིད་དནོ་པ་ཚོར་ང་ཚོའི་གྲ་སིྒག་
བས་པའི་ཡིག་ཆ་ཤོག་ངསོ་བཞི་ཅན་པ་ད་ེ
ཀླགོ་པའི་དསུ་ཚོད་བུང་ཡོད་མེད་གསལ་བ་ོ
མི་ཤེས།	ཡིག་ཆ་དའེ་ིསངྒ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་གནང་བའི་གསུམ་བཅུའི་ད ུས་དན་
གི་གསུང་འཕནི་གསར་ཤོས་དང་།	 ཧའ་ོ
ཡོ་པང་གི་བཅོས་བསུྒར་ལེགས་འགུྲབ་མ་
བུང་བར་བརནེ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་
གཞུང་ལ་མི་འདདོ་པའི་རྣམ་འགུར་ཤུགས་
ཆེ་རུ ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི ་དངོས་ཡོད་
གནས་སངས་བཅས་ཡོད།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི
མི་མང་རྣམས་གནས་ཚུལ་འད་ིདག་ལ་རུྒྱས་
མངའ་མེད་པར་རང་ཉདི་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་
ཁུལ་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་འདདོ་པའི་བསམ་
ཚུལ་ལ་གོམས་འདསི་ལ་ྟབུར་ཆགས་བཞིན་
ཡོད་པ་རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་
ཚོགས་པ་རྒྱ་ནག་ལ་ལོག་ཚར་བའི་བདནུ་
ཕག་གཅིག་གི་རསེ་སུ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སིད་
བླནོ་(Bob)	 མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་དནོ་
འཚམས་གཟགིས་ལ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
རྒྱ་ནག་མི་མང་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་གཟིགས་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ད་ེཕི་ཟླ་༥	 ཚེས་༥	 ཉནི་
རྒྱལ་ས་ཁནེ་སྦ་ེརར་ཕབེས་དསུ་ང་ཚོ་ཚོགས་
པའ་ིགནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་འཁདོ་ཡོད་
པའི་ཤོག་ངསོ་གཅིག་ཅན་གི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་འགྲམེས་སྤལེ་བས་པ་
ཡིན།
དའེི་འགོ་བརདོ་ལ་”ད་ལྟའི་ཆར་ཞི་མིའི་
སྡརེ་མོ་སུ་རེད་དམ་”རྒྱ་ནག་གིས་ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡ་ཝེ་ནམ་གི་མགོ་སྐརོ་འགོ་ཚུད་པར་
བཤད་པའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་ཟུར་ཙམ་སོགས་
འཁོད་ནས་གཙོ་བ་ོཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་འགོ་
ཁདི་རྣམ་པར་ང་ོསྤདོ་བས་དནོ་ན།ི	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གྲསོ་ཚོགས་ང་ོམ་ཞིག་མེད་
པ་དང་།	 གལ་སདི་སདི་བླནོ་དང་ཕགོས་
འགལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཉསི་ཀིས་
གཟིགས་སྐརོ་ཚོགས་པ་འདི་ལ་དགའ་བསུ་
བས་པ་ཡིན་ན།	 ཁངོ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་ཞི་མིའ་ི
སྡརེ ་མོ ་ཆགས་སིད་པ་རེད་ཅེས་སོགས་
འཁདོ་ཡོད།
ས་གདན་དམར་པ་ོའདངི་དགསོ་སམ།
གཟིགས་སྐརོ་ཀི་དསུ་ཚོད་ཟིན་ལ་ཉ་ེབའི་
སབྐས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་བདེ་སངས་གང་འད་
ཡིན་ནམ་སམྙ་པ་བུང་།	 རིམ་པ་བཞིན་
གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་བརོ་ཆགས་སོང་།	
ཕི་ཟླ་༤	པའ་ིཚེས་༢༢	ཉནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི
ཚགས་ཤོག་གྲགས་ཅན་	 “དཔལ་འབརོ་
བསྐར་ཞིབ”ཟརེ་བ་དའེི་ཐགོ་གནས་ཚུལ་
ཞིག་ཐནོ་སོང།	 དའེ་ིནང་དནོ་ཁག་ན་ིརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དགོས་འདནུ་ཞིག་བཏནོ་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེན་ིཕི་ལོ་༡༩༨༢	 ༸གངོ་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆིབས་བསུྒར་སྐབས་སྤད་
པའི་ཆེ་མཐངོ་དང་གཅིག་པ་ཞིག་དགོས་པ་
ད་ེརེད།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགཞུང་ལ་དའེ་ི
ཐགོ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་མེད།	 གང་ཡིན་
ཟརེ་ན།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན་ི
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་པའི་དད་ལྡན་པ་དང་
གྲྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀིས་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་
མ་གཏགོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་འབྲལེ་གི་སྐུ་
མགྲནོ་མ་རེད།	 འནོ་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་མཚོན་ན་དའེི་ཁད་པར་ཤེས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
ཁག་པ་ོབུང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བདོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཨོ་སི་ཊོ་
ལི་ཡའི་གཞུང་འབྲལེ་མི་སྣ་དང་འབྲལེ་ཡོད་
རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡུས་སྙན་སེང་
ཞུས་ཚར་ཡོད་པ་དང་།	 “དཔལ་འབརོ་
བསྐར་ཞིབ”	 གསར་ཤོག་ཐགོ་སྤལེ་དནོ།	
ཐེངས་འདིའི ་གཟིགས་སྐརོ ་ཀིས་དབུས་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་བདེ་རྣམས་མག་ོའཐམོ་
བཅུག་ཡོད།	 གཟགིས་སྐརོ་འད་ིཕིའ་ིསྣང་
ཚུལ་ལ་དལི་བསྒགས་ཡོང་ཆེད་དམིགས་པ་
ཞིག་ཏུ་མཐངོ་གི་མེད་ཀང་།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མའི་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ཞི་འཇམ་གི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་གནནོ་ཤུགས་
སླབེས་ཡོད་པ་གསལ་བ་ོརེད་ཅེས་སོགས་
འཁདོ་ཡོད།
རྩོམ་ཡིག་ད་ེནི་གཟིགས་སྐརོ་ཆ་ཚང་ཁདོ་
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ལ་ཐནོ་པ་ཧ་ལམ་
གཅིག་པུ་ད་ེཡིན་པ་དང་།	 དནོ་དངསོ་ཐགོ་
མང་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཀང་ཕགོས་སུ་མ་
ལྷུང་བའམ་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་བས་མེད།	 རྒྱ་
གཞུང་གི་འདདོ་དནོ་ང་ོམ་ནི་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་གནད་ཡོད་
ཆོས་ལུགས་མི་སྣ་རྣམས་ཀིས་དགའ་བསུ་
དང་།	 ཁངོ་དང་མཉམ་ད་ུསྐ་ུཔར་མང་པ་ོ
བསྒོན་པ་སོགས་བས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་གུ་
ཡངས་པའ་ིསདི་ཇུས་མངནོ་ཐུབ་ཐབས་བདེ་
རུྒྱ་ད་ེརེད།	འནོ་ཀང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་
སྐུ ་སྒརེ ་གི་གོ་བབས་སམ་ཆེ་མཐོང་སྐརོ་
ད་ེཙམ་གིས་ཁབ་བསྒགས་བ་རུྒྱར་འབད་
བརྩནོ་བས་མེད།	 ཁངོ་ཚོས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་གང་གནང་བ་
ལརྟ་བཞག་འདགུ	 །དཔརེ་ན།	 དབུས་གྲསོ་
ཚོགས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་
གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་བསན་སླབོ་
གཉརེ་སྡ་ེཁག་ལ་འབྲལེ་བ་བས་ཏ།ེ	 ཁངོ་
ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གནས་བབས་
དང་གཅིག་པ་སྤོད་རུྒྱའི ་ རེ ་འདུན་ཡོད་
སྐརོ་བཤད་འདགུ་ཀང་།	 ཁངོ་ཚོས་ཐབས་
མཁས་པའོི་སྒ་ོནས་རོགས་རམ་བདེ་རུྒྱ་ཁས་
ལེན་བས་མི་འདགུ	 །ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ས་ཁནེ་
སྦ་ེརའི་ནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཀང་
ཐངེས་འདིའི་གཟིགས་སྐརོ་ལ་ཐ་ེགཏགོས་

མི་བདེ་རུྒྱ་བདམས་འདགུ།	 །སིཌ་ཎི་གྲངོ་
ཁརེ་ནང་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་ལ་”བདོ་ཀི་བ་ླམའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་
འཁིད”ཡིན་སྐརོ་ཁབ་བསྒགས་བས་ཡོད་
པ་དང་།	 ཕི་ཟླ་༤	 ཚེས་༣༠	 ཉནི་གི་ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡའ་ིཡི་ཤུའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ལནྷ་ཁང་གིས་
ག་ོསིྒག་བས་པའི་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་
ཁངོ་གིས་ཞི་བད་ེདང་།	 འད་མཉམ།	 སྙངི་
ར་ེདགསོ་པ་དང་།	 ཕན་ཚུན་སྤུན་གྲགོས་ཀི་
འད་ུཤེས་དགོས་པ་སོགས་སིྤར་བཏང་གི་
གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	།
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་
ཁག་ནས་སབྐས་དརེ་མཐ་ོརིམ་ཁིམས་ཁང་
གི ་ཁིམས་དཔོན་ཞིག་ནས་ལྐགོ ་ཟ་རུལ་
བསུངས་བས་ཡོད་མེད་ཀི་དཀྲགོས་གཏམ་
ལ་དབིངས་ཞུགས་ནས་ཁོང་གི ་གསུང་
བཤད་ཁག་ལ་ད་ོསྣང་བས་མི་འདགུ	།
ངསེ་གཏན་མེད་པའ་ིབར་གནས་པ་ཞིག
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མི་མང་གིས་ད་ོསྣང་མ་
སྤད་པ་དང་།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཀང་དཀར་
ནག་དང་བཟང་ངན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་
རྣམ་འགུར་ཞིག་བསན་པ།	 རྒྱ་གཞུང་གི་
ཕི་འབྲལེ་ལས་བདེ་ཚོས་ཁད་མཚར་བའི་
ཕག་ལས་གནང་སངས་བཅས་ཀིས་༸ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་རང་
ཉིད་ཀི་འདདོ་པ་ཤོད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་
མེད།
གཟིགས་སྐརོ་ཚང་མ་གུྲབ་པའི་རསེ་ལ་ང་
ཚོའ་ིཚོགས་པའ་ིལས་བདེ་David	 Tem-
pleman	འད་ིལརྟ་བྲསི་འདགུ	།
གཟགིས་སྐརོ་གི་མཛད་རིམ་མང་ཆེ་བ་ན་ིང་
ཚོས་འདདོ་པ་བཞིན་བུང་སོང་།	 གཟགིས་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་གཏམ་བཤད་ཕལ་ཆེ་བ་
ང་ཚོས་འགགོ་ཐུབ་བུང་ཡོད་ལ།	 རྒྱལ་ཁ་
མང་ཆེ་བ་ང་ཚོར་ཐབོ་སོང་བས་གཟིགས་
སྐརོ ་སྐབས་གང་དུ་ཡང་ང་ཚོའི ་སངས་
འཛིན་ལས་བརལ་སོང་བསམ་པ་མ་བུང་།	
གཟིགས་སྐརོ་འདའིི་སྐརོ་ལ་ང་ཚོས་གྲ་སིྒག་
ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ོབས་ཡོད་པ།	 དཔརེ་ན།	
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ནསུ་པ་ཆེ་བའི་འབྲལེ་
ལམ་ཁག	 །ད་དངུ་གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་སོགས་ཀིས་ང་ཚོར་མཐུན་འགུར་ཡག་
པ་ོགནང་སོང་།
རསེ་སུ་ཤེས་རགོས་བུང་བ་ན།ི	 ང་ཚོར་ཤ་
ཚ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་བས་པ་ན་ིཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི
མི་མང་གི་སབས་བདའེམ་རྒྱས་སྤོས་མེད་
པའ་ིགཤིས་ཀ་ད་ེམཚོན་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོ་ན་ི
བད་ེའཇགས་དང་ས་མཚམས་བརན་སུང་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་སྨོ་ཧམ་ད་ེཙམ་མེད་པ་
དང་།	 རྩ་བས་མི་མང་གི་ཕགོས་སུ་ལངས་
ནས་སབོས་ཤུགས་ཆེ་བའི་སིད་གཞུང་ལ་
ང་ོརལོ་བདེ་པ་ད་ེརེད།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་
མཚོན་ན་ཡང་སབྐས་དརེ་ལས་སྣནོ་མ་བས་

པའི་ཐནོ་རས་རྒྱ་ནག་ལ་བཙོངས་ནས་སྒ་ོལོ་
དངུ་ཕུར་མང་པ་ོབཟ་ོབཞིན་མེད་པ་དང་།	
གཉམོ་ཆུང་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་ཆེན་པ་ོལ་
ཁ་གཏད་ལངས་པ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རིག་
གཞུང་ལ་ྟབུར་གུར་ཡོད་པས་ཡིན།	 འནོ་
ཀང་།	ད་ལ་ྟད་ེའད་ཞིག་མིན།
རྒྱལ་ས་ཁེན་སྦ་ེརའི་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་
གཟིགས་སྐརོ་ཚོགས་པའི་མཐའ་མའི་ཉནི་
ད ེར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ ཆེ ་
མཆོག་དང་།	 ནམ་རུྒྱན་རྒྱལ་ནང་གི་རྙགོ་
གླངེ་སྐརོ་ལས་བྲལེ་ཆེ་བའི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་
ཆབ་སིད་འབྲལེ་ཡོད་ཀི་གསར་འགདོ་པ་ཚོ་
དང་ལནྷ་ད་ུཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་ཤིག་གྲ་
སིྒག་བས་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གསོལ་
ཚིགས་དརེ་ཕབེས་མཁན་སུ་སུ་ཡིན་མིན་
ཤེས་འདདོ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 ང་
ཚོས་སྔནོ་ཚུད་ནས་གྲ་སིྒག་བས་པའི་ཡིག་
ཆ་དང་འསོ་ཤིང་འཚམས་པའི་ད་ིབ་དསི་
ལན་རྣམས་ཁངོ་ཚོར་འཕདོ་ཐུབ་པ་བས་པ་
ཡིན།	 ང་ཚོས་ཐགོ་མར་མདནུ་སྒ་ོནས་སྐ་ུ
མགྲནོ་སུ་སུ་ཡིན་མིན་གི་ཐབས་ཤེས་བས་
པར་གུྲབ་འབྲས་བུང་མ་སོང་མོད།	 ལགྟ་
སྒ་ོབརུྒྱད་སྐུ་མགྲནོ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་
དང་ལྷག་པར་ད་ུཚོར་བ་ཧ་ཅང་སྐེན་པའི་
གནས་སངས་ཁོང་ཚོར་ང་ོསྤདོ་བདེ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ཀིས་
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ཆེ ་ལ་
མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་དབུས་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་
མགྲནོ་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་གཞུང་
འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི ་ནང་ཁོང ་ནི ་རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་ཀི་
གཟིགས་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཞིག་
དང་།	 སབྐས་དའེ་ིགཟགིས་སྐརོ་ཚོགས་པ་
དའེ་ིཚོགས་གཞནོ་ཙམ་རེད།
གཟིགས་སྐརོ་ཚོགས་པ་ད་ེམི་སྣ་མང་པསོ་
གུྲབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁོང་ཚོར་ལ་ྟ
རགོ་དང་བཀོད་འདམོས་བདེ་མཁན་མང་
པ་ོཡང་མཉམ་ད་ུབཅར་ཡོད་པར་མ་ཟད།	
རྒྱལ་ས་ཁེན་སྦ་ེརར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་།	ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡ་གཞུང་གིས་གོ་སིྒག་བས་པའི་སྐུ་
སུང་བ།	 གཞུང་འབྲལེ་རླངས་འཁརོ་ཁ་ལོ་
བ་དང་རླངས་འཁོར་སོགས་ཆིབས་ཞབས་
སུ་ཡོད་པ་རེད།
ཁངོ་ཚོ་གང་ད་ུཕབེས་ཀང་གཞུང་འབྲལེ་གི་
འད་པར་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་
འསོ་ཤིང་འཚམས་པའི་འད་པར་(གཟིགས་
སྐརོ་རྣམས་ཀི་འདདོ་མོས་ལརྟ)	 རྒྱབ་པ་
རྣམས་ད་ལ་ྟཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་གི་ཡིག་
མཛོད་ནས་རག་གི་རེད།

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཆིབས་བསུྒར་གནང་བ།	༼ཕི་ལོ་	༡༩༨༦	ཟླ་	༤	ཟླ་མཇུག་
ནས་	༥	ཟླ་སདོ།༽	
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སབྐས་དའེ་ིམཛད་རིམ་གཉསི་ཡོངས་གྲགས་
ཐགོ་ཡིག་ཆའ་ིནང་འཁདོ་མེད།	 གཅིག་ན་ི
སིཌ་ཎིར་སྣ་ེལེན་མཛད་སྒ་ོདང་།	 གཉསི་
པ་ན་ིམེལ་སྦནོ་ད་ུབདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་
ཆུང་ཆུང་ད་ེལ་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
པ་ོརིན་པ་ོཆེས་མཇལ་ཁ་གནང་བ་ད་ེརེད།	
ད་ལའྟ་ི༢༠༡༦	 གི་བདོ་རིགས་༡༧༠༠	 ལ་
བསྡུར་ན་སྐབས་དའེི་བདོ་རིགས་ཀི་གྲངས་
འབརོ་ན་ིཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད།
སིཌ་ཎིར་གཟིགས་སྐརོ་ཀི་སྐབས་སུ་ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡར་སྐབས་བཅོལ་རྣམས་ཀི་ཆེད་མ་
དངུལ་འད་ུའགདོ་ཀི་ལས་ཀར་འབད་བརྩནོ་
གནང་བཞིན་པའ་ིཚོགས་པ་གཉསི་ཏ།ེ	 བདོ་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཟརེ་བ་དང་བདོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོ
ཟརེ་བའི་ཚོགས་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ཁོ་ཚོས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་བསྐངས་
པ་རེད།	Australian Tibetan Society, and 

Tibetan Friendship Group གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་དའེི་ནང་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ནང་རང་དབང་
ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་མི་ཐུབ་པ་དང་།	
ཁོང་ལ་གནང་དགོས་ངསེ་བཀའ་མོལ་མང་
པ་ོཡོད་ངསེ་རེད་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་།	
མཛད་སྒ་ོདའེི་ཐགོ་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ནས་
རྒྱ་གཞུང་གི་གཡོ་བུས་ལ་མི་འདདོ་པའ་ིརྣམ་
འགུར་ཤུགས་ཆེར་བསན་པར།	ལ་ྟརགོ་བདེ་
མཁན་རྒྱ་མི་ཚོས་བདོ་མི་ཚོའི་བདེ་སངས་
ད་ེདག་ཁམིས་མེད་ལུགས་མེད་དང་།	 ཐ་ན་
དམའ་འབབེས་བདེ་པ་ཞིག་ཏུ་མཐངོ་ནས་
དགོས་འདགོ་གམ་དངངས་སྐག་སྐསེ་བཅུག་
ཡོད་འདགུ།།
གཟགིས་སྐརོ་མཇུག་རགོས་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་
སུ་ཁོང་རྣམས་གནམ་གུྲར་བསདྡ་ནས་མེལ་
སྦནོ་ལ་ཕབེས་པ་དང་།	 མེལ་སྦནོ་བདོ་
རིགས་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུ་
འཆར་ཡོད་པའི་མཛད་རིམ་ད་ེཕིར་འཐནེ་
བས་ཡོད་ཚུལ་དང་།	 གལ་སདི་མཇལ་
འཕད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་བདོ་རིགས་ཉུང་
ཉུང་ཞིག་ཁོང་བཞུགས་སའི་མགྲནོ་ཁང་ད་ུ
ག་ོསིྒག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཚུལ་བརདོ་པ་རེད།
མེལ་སྦནོ ་བ ོད ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི ་
མཛད་སྒ་ོད་ེའསོ་འཚམ་ཞིག་ཡོང་བའི་ཆེད་
དཀའ་ལས་མང་པ་ོརྒྱབ་ས་ེགྲ་སིྒག་གནང་
ཡོད།	རྒྱ་གར་བ་ཕུག་བདག་	Zarna	ཛར་
ན་དང་	Anil Somaia		ཨ་ནལོ་སོ་མ་ཡེའ་
བཟའ་ཚོ་གཉསི་ཀིས་ས་གནས་Ringwood	
རན་ཝུ་ཊིར་ཡོད་པའི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ཁང་པ་ཐགོ་བརྩེགས་ཅན་ཞིག་གཡར་
གནང་བ་དང་།	 ཁང་བའ་ིནང་བདོ་ཀི་ཐང་
ཀ་དང་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་སོགས་སིྒག་
ཤོམ་བས་པ།	 བཞུགས་ཁའི་ིམཐའ་ཟུར་
གཉསི་སུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་པར་
ཡང་བཤམས་ཡོད།
གཟིགས་སྐརོ་ཚོགས་པ་མེལ་སྦནོ་ལ་འབརོ་
ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གི་མཛད་སྒ་ོམ་
འཚོག་པའ་ིཆུ་ཚོད་	 ༢༤	 སྔནོ་ད།ུ	 ཁངོ་
ཚོས་ག་ོསིྒག་བས་པའི་མགྲནོ་ཁང་ནང་ཡོང་

དགསོ་པའ་ིསྐལུ་སླངོ་བས་སོང་།	 ང་ཚོས་
ད་ཐངེས་ཀི་མཛད་སྒ་ོའད་ིཕགོ་ཐུག་མེད་པ་
ཞིག་ཡིན་ཚུལ་ནན་བརོད་བས་ཀང་ཁོང་
ཚོས་རུྒྱ་མཚན་ཁུངས་ལནྡཞིག་ཤོད་རུྒྱ་མེད་
པར་མུ་མཐུད་དགོས་པ་བདེ་ཀི་འདགུ	།
སབྐས་དརེ་དགུང་མོ་ཧ་ཅང་འཕི་བ་ོཆགས་
ཟནི་ན་ཡང་།	 ང་ཚོས་ད་ེའད་ཡིན་ན་འད་ུ
འཛོམས་བེད་སར་ཁེད་རང་ཚོ་དངོས་སུ་
ཡོང་ནས་རགོ་ཞིབ་བདེ་རོགས་ཞེས་བསམ་
ཚུལ་བརདོ་པ་ཡིན།
ལྕམ་ཛར་ན་དང་བ ོད་མི ་ཚོས་བཞུགས་
ཁི་བརྒྱབ་ས་ེགྲ་སིྒག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོ
བས་པར་མ་ཟད་ཡིད་དབང་འཕགོ་ནསུ་
པའི་ཞལ་ལག་མཆོད་ས་ཞིག་ཀང་གོ་སིྒག་
བས།	 མེལ་སྦནོ་གནས་སྡདོ་བདོ་པའ་ིཆོས་
དགེ་གཉསི་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་མཉམ་ད་ུ
ཐགོ་ཁང་ད་ུཞལ་ལག་མཆོད་རུྒྱ་དང་གཞན་
རྣམས་འགོ་ཁང་ད་ུརླངས་འཁོར་འཇགོ་ས་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཡང་མཛེས་རྒྱན་
སྤས་ནས་ཧ་ཅང་སྙངི་ར་ེབ་ོཞིག་བཟསོ་ཏ་ེག་ོ
སིྒག་བས།
འཆར་གཞི་ན།ི	དང་པ་ོ༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་རུྒྱ་
དང་།	 ད་ེནས་མཇལ་ཁ་དང་སྐ་ུཔར་བསྒནོ་
པ།	 ཁང་བ་སྦུག་མའ་ིནང་ཁངོ་གིས་ཞལ་
ལག་མཆོད་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེནས་ཆིབས་ཞབས་
ཚོ་དང་མི་མང་རྣམས་ལནྷ་ཏུ་འགོ་ཁང་ནས་
དགངོ་ཚིགས་མཉམ་རོལ་བདེ་རུྒྱ།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་ཞལ་པར་བརུྒྱད་བཀའ་མོལ་
གནང་དསུ་མི་གཞན་གིས་ལྟ་རགོ་མེད་པ་
བཅས་བདེ་རུྒྱ་ད་ེརེད།
Zarna	 ལམྕ་ཛར་ན་ལགས་ནས་སབྐས་དརེ་
༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསུྒར་གནང་སའི་
འཇར་མན་ལ་ཐག་ཉ་ེཤོས་ཀི་བདོ་ཀི་དནོ་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཏ་ེསུད་སིར་ཡོད་པའི་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ད་ུའབྲདེ་མཐུད་བས་
པ་རེད།	དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་མཛད་
སྒའོི ་ཉིན་གཉིས་ཀི ་སྔནོ ་ད ུ་ལྕམ་ཛར་ན་
ལགས་སུ་གུས་ཞབས་དང་བཅས་ཞལ་པར་
བཏང་ནས་ཁོ་མོ་རྒྱ་གར་མི་ཚང་ཞིག་ཡིན་
མིན་དང་།	 ཁ་ོམོས་དནོ་དངསོ་ཐགོ་རླབས་
ཆེན་གི་བ་ླམ་རྣམ་གཉསི་དབར་ད་ུའབྲལེ་བ་
འཛུགས་ཐུབ་མིན་སདྐ་ཆ་དསི་འདགུ་པ་མ་
ཟད།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལ་བ་ླམ་མཆོག་ནས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེར་ཞལ་པར་
བརུྒྱད་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདདོ་འདགུ་ཅསེ་ཁངོ་
མོར་བཤད་འདགུ།།
ད་ནི་ཡོད་ཚད་རྒྱ་མི་ལས་བདེ་ཚོའི་དགོས་
པ་ཐ་ེཚོམ་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡོད།	 སབས་
ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཚོས་ལྕམ་ཛར་ན་ཡི་
ཁང་པའི་ནང་རགོ་ཞིབ་བདེ་ད་ུཡོང་རུྒྱ་ཁས་
ལེན་བས་པ་རེད།	བསོད་ནམས་རིག་འཛིན་
དང་	Gabriel Lafitte		ར་ེསལྦ་རེལ	ལ་
ཧ་ེཊི་གཉིས་ཀི་ཁོ་ཚོ་རླངས་འཁོར་ནང་
བཞག་ནས་གྲངོ་ཁརེ་མཐའི་མུན་ནག་པའི་
ཀག་ཀགོ་གི་ལམ་ཁ་མང་པ་ོབརུྒྱད་ནས་ཁདི་
པ་དང་།	 ཁངོ་ཚོ་མ་སླབེས་སྔནོ་ལམྕ་ཛར་

ན་ལགས་སུ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཕིར་འཐནེ་
བས་པའི་མཛད་སྒ་ོད་ེབསྐར་ད་ུའཚོག་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་འད་བས་ན།	 བཞུགས་ཁའི་ི
གཡས་གཡོན་གི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ ་
པར་སྦས་ཏ་ེམགྲནོ་པ་ོཕབེས་པར་གྲ་སིྒག་
ཞུ་རོགས་ལབ་ཅིང་།	 སབྐས་དརེ་ཧ་ཅང་
འཕི་པ་ོཡིན་པས་ལྕམ་ཛར་ན་ལགས་ཀིས་
མགོགས་པརོ་ནང་གོས་བརེས་ནས་གོན་
གོས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་གོན་པ་དང་
དགུང་ལོ་བགྲསེ་པའ་ིཨ་མ་ལགས་ཀང་ཡར་
བཞངེས་བཅུག་འདགུ།།
ལྟ་རགོ་བདེ་མཁན་རྒྱ་མི་ཚོར་སྣ་ེལེན་བདེ་
སངས་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཞི་ལྷདོ་དང་ཡིད་ད་ུ
འཐད་པ་ོཞིག་བུང་འདགུ།	 །ཁངོ་ཚོ་སྒ་ོ
འགྲམ་ད་ུའབོར་དསུ་གཤིས་རུྒྱད་འཇམ་
པའི་སྐུ་ལྕམ་མ་བགྲསེ་མོ་ཞིག་གིས་དགའ་
བསུ་བས་པ་དང་།	 ཁངོ་མོས་དད་གུས་ཀི་
རྣམ་འགུར་ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་
”ན་མ་སཾ་དྷ་ི”༼རྒྱ་གར་སྐད་ད་ེབདོ་སྐད་
ད་ུབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།༽	 ཞསེ་ཁངོ་ཚོར་
འཚམས་འད་ིཞུས་སོང་།	 མཆོད་བཤམས་
ནི་དངོས་གནས་ཡིད་ད་ུའངོ་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 ཁང་བའ་ིཕི་ནང་ཚར་མར་གླགོ་
བཞུ་སྦར་ཡོད་པས་ཡོད་ཚད་འདོ་མདངས་
འཕ་ོབའི་ངང་དགའ་བསུ་ཞུ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་།	
ཁོང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་ངང་ཚང་མར་ཞིབ་
འཇུག་བས་སོང་བ་དང་།	 རུྒྱན་ལནྡ་དང་མི་
འད་བ་རེ་མཐངོ་ཚེ་ཞིབ་ཚགས་པསོ་ལ་ྟགིན་
འདགུ།	 ཐ་ན་ཁངོ་ཚོས་ཁང་བའ་ིའགོ་ལ་
ཡང་སྔགོ་བཤེར་བས་པས།	 ཕལ་ཆེར་བདོ་
པ་ཚོས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
བཙན་ཁིད་བདེ་པར་བླ་ོའཚབ་བདེ་ཀི་ཡོད་
པ་འད།	 གང་ལརྟ་ཁང་བའ་ིསངེ་འགོ་ཚང་
མ་ཡང་དག་པའམ་སྐནོ་གིས་མ་གསོ་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་མཐངོ་རསེ་ཁོང་ཚོས་ཕབེས་བསུའི་
མཛད་སྒ་ོའཚོག་རུྒྱར་ངསོ་ལེན་བས་སོང་།
ཉནི་རསེ་མར་ལམྕ་ཛར་ན་ལགས་ནས་སུད་
སིར་ཁ་པར་བཏང་ས་ེགོ་སིྒག་སྐརོ་སནྙ་སེང་
ཞུས།	 དགུང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་བདནུ་པའ་ིཐགོ་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་གི་རླངས་འཁོར་
རྣམས་སླབེས་སོང་།	 ཁང་བདག་རྒྱ་གར་བ་
ཚང་དང་བདོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཕུ་བ་ཡག་
ཤོས་གནོ་ནས་དགའ་སྤའོི་ཕབེས་བསུ་ཞུས།	
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་
གིས་གོས་ཆེན་རྒྱ་སྨུག་གི་ན་བཟའ་སབས་
བད་ེཞིག་གསོལ་ཏ་ེགཟི་བིན་འདོ་སྣང་ལྷམ་
མེར་ཆིབས་བསུྒར་གནང་སོང་།
ཁངོ་ཉདི་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་གཡས་
གཡོན་ད་ུབཤམས་ཡོད་པའི་བཞུགས་ཁིའི་
ཐགོ་ཕབེས་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་བ་དང་།	
ཁོང་ལ་ཁ་བཏགས་སོགས་འབུལ་མཁན་
རྣམ་པར་ལེགས་སྐསེ་ཀི་ཚུལ་ད་ུཁོང་གི་བླ་
མ་བརུྒྱད་པའི་སྐུ་པར་སོགས་གནང་སོང་།	
དའེི་རསེ་ནས་ཚང་མ་ཁོང་གི་སྐུ་མདནུ་ད་ུ
འཛོམས་ནས་འད་པར་རྒྱག་པ་སོགས་བས་
རསེ་གཞི་ནས་ཞལ་ལག་གི་དསུ་ཚོད་ཟིན་
སོང་བ་དང་།	 པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་མེལ་

སྦནོ་ད་ུགནས་བཞུགས་ཆོས་དག་ེགཉསི་དང་
ལྷན་ད་ུཞལ་ལག་མཆོད་སར་གདན་འདནེ་
བས།	 ལམྕ་ཛར་ན་ལགས་མངནོ་གསལ་
མེད་པའི་ཐགོ་སོང་ས་ེསྔནོ་ཚུད་ནས་གྲ་སིྒག་
ཡོད་པ་ལྟར་འཇར་མན་ལ་ཁ་པར་བཏང་།	
མི་མང་བིངས་རྣམས་ཁང་བའི་གཤམ་ད་ུ
གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེཞལ་ལག་གྲ་རྒྱས་པ་ོ
ཞིག་བཏང་ནས་ཚང་མ་དགའ་དགའ་སྤ་ོསྤ་ོ
ཡོང་བ་བས།	 རྒྱ་མི་གཟུགས་སབོས་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡོང་བ་དསེ་ཁང་བའི་ནང་མེ་སྐནོ་
ཡོད་མེད་ལ་རགོ་ཞིབ་བདེ་དགོས་ཚུལ་ཨུ་
ཚུགས་རྒྱབ་སོང་ཡང་རིམ་བཞིན་ཁངོ་ཡང་
འགོ་ཁང་ད་ུཕིན་སོང་།	 ད་ེནས་ཐགོ་ཁང་
དང་འགོ་ཁང་བར་གི་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་དང་།	 སྐ་ུ
ཞབས་Gabriel	 ར་ེསལྦ་རེལ་ལགས་སྒ་ོ
འགྲམ་ནས་ཡར་ལངས་བསདྡ་ད་ེསྒ་ོསུང་བ་
བས།	 ད་ེནས་ཁ་པར་གི་སདྐ་གྲགས་སོང་བ་
དང་།	 ཞལ་ལག་འག་ོབཙུགས་མ་ཐག་པའ་ི
སབྐས་སུ་ཁ་པར་ད་ེཔཎ་ཆེན་རིན་པའོི་ཕག་
ཏུ་ཕུལ།
ཞལ་པར་བཀའ་མོལ་སརྐ་མ་༨༠	 རིང་
གནང་བ་རེད།	 བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་
པའི་སབྐས་དརེ་ཁངོ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཐགོ་ཁང་ལ་
འགྲ་ོའདདོ་ཆེན་པ་ོབས་སོང་ཡང་།	 གསོ་
རུྒྱ་རས་སྣམ་བཟ་ོལས་ཀིས་ཕུག་པརོ་གུར་
པའི་ཁང་བདག་སྐུ་ཞབས་ཨ་ནལེ་སོ་མེ་ཡ་
ནས་གཟགིས་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཉནི་ཤས་སྔནོ་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕུགས་ལས་ར་བ་དང་བལ་
ཀི་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་བས་ཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད་
པས།	 ཁངོ་ཚོར་བལ་གི་སྐརོ་ཡིད་སེམས་
འགུག་པའ་ིཁ་བར་བདེ་བཞིན་འདགུ།།
ཡང་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་རྒྱ་མི་ཞིག་ཐེམ་
སསྐ་ནས་ཡར་ཡོང་ཐབས་བས་སོང་བར་སྒ་ོ
སུང་མཁན་གིས་ཁ་ོཡར་བཏང་མེད།	 ཁང་
བའ་ིགཤམ་གི་མི་ཚོས་སངྒ་ན་གནས་ཚུལ་ག་
རེ་བུང་གི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀི་ཡོད་དམ།	གང་
ལརྟ་བཀའ་མོལ་གུྲབ་ཚར་བ་དང་སྒ་ོརྣམས་
ཕེ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཡར་འགྲ་ོམར་འགྲ་ོབེད་
བཅུག་པ་རེད།	རྒྱ་མི་ཚོས་ཁངོ་ཚོ་ཁ་སྐངེས་
པ་ོམི་ཡོང་བའི་ཆེད་སྐནོ་འཛུགས་མ་བས་
པར་ང་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་མ་ཚོམ་རོགས་
ཟརེ་གི་འདགུ།	 །ད་སྔནོ་ཐགོ་ཁང་ད་ུཡོང་
བར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་མཁན་གི་རྒྱ་མི་དསེ་
ཁའོི་པར་ཆས་གསུང་ཆོས་གནང་སར་ལུས་
སོང་བ་ད་ེལེན་པར་ཡོང་བ་སོགས་རུྒྱ་མཚན་
བཤད་སོང་།	 གང་ལརྟ་ཁངོ་ཚོར་ཆེ་བསདོ་
འདདོ་བླ་ོཁངེས་པ་ཞིག་བུང་འདགུ།།
བ་ླམ་སྐསེ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཐུགས་བསྐདེ་སྨནོ་
ལམ་ལ་བརནེ།	 བདནུ་ཕག་དགུའ་ིགངོ་གི་
སིྤར་བཏང་གི་བསམ་ཚུལ་ད་ེགུྲབ་འབྲས་
དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བུང་།	 ཐ་ན་ཁ་པར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡང་ཐུགས་བསྐདེ་སྨནོ་ལམ་གིས་
ཁབ་ཡོད་པ་འད།	 ལམྕ་ཛར་ན་ལགས་ལ་
ཁ་པར་གི་མཐུན་རྐནེ་ཡོད་ཀང་སབྐས་དརེ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁ་པར་བཏང་བའི་རིན་གོང་ཆུང་
ཆུང་མིན།	 བདོ་རིགས་རྣམས་ན་ིདགའ་སྤ་ོ
དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐསེ་པ་དང་ཁ་པར་གི་འགྲ་ོ

སོང་ཁངོ་ཚོས་སྤདོ་ཀི་ཡིན་ཚུལ་བཤད་མོད།	
ལྕམ་ཛར་ན་ལགས་ནས་ཨུ་ཚུགས་བསྐོན་
གི་འདགུ	 །རསེ་སུ་ཁངོ་མོར་འཛིན་བཏང་
དསུ་སརྐ་མ་ཉ་ིཤུ་མ་གཏགོས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་
དང་སརྐ་མ་ཉ་ིཤུའི་རིང་གི་འཛིན་བཏང་མི་
འདགུ་གསུང་གི་འདགུ།།
རསེ་སུ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་ང་ཚོ་ནི་སིྤར་
བཏང་གི་མི་ཕལ་བ་རྐང་ཡིན་ན་ཡང་།	འད་ི
དག་ན་ིརྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་
བསྐདེ་སྨནོ་ལམ་གི་མཐུ་ལས་བུང་བ་སྨསོ་ཅི་
དགསོ།
སྐབས་དརེ་ང་ཚོས་ནི་ག་རེ་བདེ་དགོས་ཀི་
ཡོད་མེད་གསལ་བ་ོཞིག་ཀང་ཤེས་ཀི་མེད།	
ད་ེབཞིན་ཧ་ཅང་བླ་ོདགོས་ཆེ་བའི་རྒྱ་མི་ཚོ་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་གཞུང་འབྲལེ་སྣ་ེཤན་ལས་
བདེ་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཕུགས་ཟགོ་ར་བ་
ཁག་ལ་ཕབེས་པའི་གཟིགས་སྐརོ་དཀུས་མ་
ཙམ་ད་ེབས་ཀང་ག་ལ་ཡིན།
གཟིགས་སྐརོ་སྔ་རེས་སུ་གནས་ཚུལ་མགོ་
རྙགོ་བུང་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པའི་གུྲབ་འབྲས་ན་ི
ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོརེད།	 དའེ་ིཕིར་ང་ཚོའ་ི
ངསོ་ནས་༸གངོ་ས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་དང་
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་
གཉིས་ལ་ཐུགས་ར་ེབླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ཞུ་འདདོ་
བུང་།
ལོ་གཅིག་གི་རེས་སུ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོས་བཟདོ་བསན་ཆེན་པ་ོགནང་བར་གུྲབ་
འབྲས་མ་བུང་བར་བརནེ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་
ང་ོརལོ་གི་མེ་ལྕ་ེའབར་བ་དང་།	 གླ་ོབུར་ད་ུ
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་ནང་ཁབ་
པར་བརནེ།	ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་བདོ་དནོ་ཁབ་
བསྒགས་ཆེད་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་
ལ་ཁབ་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་
བདེ་རུྒྱར་གྲ་སིྒག་འཐུས་ཚང་ཡོད་པ་བཅས་
སོ།།

༼	 ཡིག་ཆ་འད་ིལོ་རུྒྱས་ཀི་དམུ་མཚམས་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ས་ེརྩོམ་པ་པརོ་
བཀའ་འཁལོ་གིས་བདོ་བསུྒར་ཞུས་པ་ཡིན་
ཡང་།	 ཨིན་ཡིག་ད་ཐག་ www.rukor.

org	 འདརི་ཡོད་པས་ད་ེལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་
བ་ཞུ།	 རྩམོ་ཡིག་འད་ིབཞིན་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་
ཆིབས་བསུྒར་གནང་ནས་མི་ལོ་༣༠་འགོར་
བའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་ཆེད་རྩོམ་པ་ོཔསོ་
༢༠༡༦་ལོར་ཨིན་ཡིག་སྤལེ་བ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ	༽	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	བདོ་
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རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།	

༄༅།	།འད་ིལོ་ན་ིརྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་
གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་ནས་མི་
ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 དསུ་
སབྐས་དང་བསནུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་བདནུ་ཕག་
གཅིག་ཙམ་རིང་ཉི་ཧངོ་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་
ཕོགས་བསྐོད་གནང་ནས་བདོ་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སངས་གཞིར་བཟུང་།	 	 རྒྱལ་
སིྤའི ་ཐོག་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་སྔར་བས་
ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་རུྒྱར་དམིགས་ཏ་ེཁུལ་
དརེ་བདོ་དནོ་གོ་རགོས་ཀི་ལས་འགུལ་རྒྱ་
ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསནུ།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་ཉ་ི
ཧངོ་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་གྲགས་ཅན་ NHK	 ལས་རིམ་གཙོ་
སྐངོ་བའི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་སབྐས།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་
མངོན་འདདོ་ལ་ངེས་པར་ད་ུབརིྩ་བཀུར་
ཞུས་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་མགགོས་
མུར་འབྲེལ་མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་བ་
བརུྒྱད་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ
ལས་རིམ་ད་ེབཞིན་ད་ེཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཙམ་
ལ་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་རྒྱང་སིང་གནང་
འདགུ	ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསར་
འགོད་པའི ་དི་བར་ལན་འདེབས་གནང་
དནོ།	 “བདོ་ནང་ལ་མཚོན་ན་	 ༢༠༠༩	
ནས་ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༣	 རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ཐགོ་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པའི་དམ་

བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་
སནོ་བས་ཡོད།	 བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་བདོ་མི་
ཚོར་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དགོས་
པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནང་ད་ུམགོགས་མུར་
གདན་ཞུ་དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་བཏནོ་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་
སྨན་གི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་གནད་
ད ོན་གསལ་དགོས་ཚེ་བ ོད་མི་ད ེ་དག་གི་
འབདོ་སྒར་ངསེ་པར་ད་ུགསན་འཇགོ་གནང་
དགསོ།	 ད་ེལརྟ་བས་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལའང་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 བདོ་མི་
ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གི་རང་བཙན་རྩདོ་
ཀི་མེད།	 བདོ་མི་ཚོའ་ིམངནོ་འདདོ་ན་ིརྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁིམས་ནང་གསལ་ལྟར་བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་ད ོན་མཚུངས་པའི ་རང་སྐོང་གི ་
གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་རུྒྱ་ད་ེརེད།
ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེརང་བཙན་གཙང་
མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དརེ་སུ་གཅིག་
གིས་སྙནོ་ད་ུམེད།	 འནོ་ཀང་ད་ལ་ྟབདོ་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་
སིད་བུས་ལག་བསར་བེད་བཞིན་པ་དརེ་
བདོ་མི་ཚོས་ནམ་ཡང་ངསོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་
ཐབས་བྲལ།
དརེ་བརནེ་དམ་བསྒགས་ད་ེདག་འཕལ་མར་
མཚམས་འཇགོ་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ནང་གསལ་
བའི་ཆ་རྐེན་ལྟར་བདོ་མི་ཚོར་ཐབོ་ཐང་ད་ེ
དག་ངསེ་པར་ད་ུསྤདོ་དགསོ།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་ད་བར་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་མཚམས་ཆད་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་
རིགས་ནང་པས་གཙོས་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་
མང་པ་ོཞིག་དང་།	 རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་དང་
སླབོ་ཕུག་སོགས་མང་པ་ོཞིག་གིས་སྒརེ་གི་
ཐགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་སབྐས།		རྒྱ་
རིགས་ད་ེདག་གིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་
དགའ་ཞནེ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ལ་དད་གུས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའི་རྣམ་པ་
གསལ་འདནོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ”	 ཅསེ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་

རྩོད ་དང་འབྲེལ་ནས་སིད ་སྐོང་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 “བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ལ་མཚོན་ན་ད་ེསྔ་ལས་ནསུ་པ་ཇེ་ཆེ་དང་
རྣ་ོངར་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད་པ་
ནི་ད་ལྟའི་བདོ་མི་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོའི་
སྙངི་སབོས་ལས་གསལ་པརོ་རགོས་ཐུབ་པ་
དང་།	 བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་མཚོན་ན་
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་
གནས་སངས་སྐརོ་གོ་རགོས་ད་ེསྔ་ལས་ཆེ་
བ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་མི་རབས་
རན་པ་ཚོར་མཚོན་ན་རང་ཉདི་བདོ་མི་ཞིག་

ཡིན་བསམ་པའི་མི་རིགས་ཀི་ཞེན་ཁགོ་དང་
ཆོད་སེམས་ཧ་ཅང་བརན་པ་ོཡོད།	 “ཅསེ་
གསུངས།	
གཞན་ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་
ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཌ་ོནལ་ཊམ་	 Donald 

Trump	 མཆོག་གིས་ཨར་རྒྱ་ཡུལ་གཉསི་

དབར་བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་
སྐབས་འད་མཉམ་ཐོག་བརེ་ལེན་དགོས་
པའི་གྲསོ་ཆོད་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་པར་
བརནེ་ད་ཆ་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་བུང་
ཡོད་སབས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆབ་སདི་
ཀི་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བཏང་བ་དང་།	
བར་ལན་ཇི ་འད་ཞིག་བཏང་བ་བརོད ་
ན།		དང་བདནེ་དང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	
མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱལ་སིྤས་རྒྱབ་
སྐོར་དང་སུང་སྐོབ་བེད་བཞིན་ཡོད་པའི་
རྣམ་འགུར་གསལ་འདནོ་གནང་བ།	 	 ལགྷ་
པར་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཨ་རིའི་ས་གནས་
གང་ད་ུབསྐདོ་ཆོག་པ་ལྟར་ཨ་རིའི་མི་སེར་
དཀུས་མ་དང་།	 གསར་འགདོ་པ།	 མཁས་
དབང་།	 སླབོ་ཕུག་སོགས་ཀང་བདོ་ས་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་གང་འད་
ཞིག་ཏུ་འད་མཉམ་ཐོག་བསྐོད་ཆོག་པའི་
ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགོས་པའི་ཁིམས་ཀི་ཆ་རྐནེ་
གཏན་འབབེས་བས་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་
ད་ཆ་ད་ེསྔ་ལྟར་མིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་རིགས་ལས་བདེ་པ་སུ་ཞིག་
གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་དམ་བསྒགས་བས་ཚེ་རྣམ་སྨནི་ངསེ་
པར་ད་ུམང་དགསོ་པའ་ིབར་ལན་ཞིག་བཏང་
ཚུལ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུངས།	
	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཇ་ེ
ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ནི་དངེ་སྐབས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་
ཇེ་ཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པ་དརེ་ཞེད་སྣང་ཡོད་
པའ་ིརྣམ་འགུར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 གང་
ཡིན་བརདོ་ན་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརྒྱ་
རིགས་དམར་ཤོགས་ཚོགས་མིའི་གྲངས་
འབརོ་ལས་ཆོས་ལ་དད་གུས་དང་ཡིད་ཆེས་
བདེ་མཁན་མང་བ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ནང་པ་དང་།	 ཡུ་

གུར་ཁ་ཆེ་སོགས་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་
སྒ་ོནས་ད་ེས་ྔལས་དམ་བསྒགས་བདེ་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་མི་ཚོར་
མཚོན་ན།	 	 ཆོས་དད་ན་ིབདོ་མིའ་ིརིག་
གཞུང་ཟརེ་ནའང་འད།	 	 བདོ་མིའ་ིཐུན་
མིན་ང་ོབ་ོཟརེ་ནའང་འད།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་

ཚོགས་དཔལ་ཡོན་གི་བླ་སགོ་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད་སབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་
དགོན་པ་སོགས་སུ་གནས་མཇལ་ད་ུརང་
དབང་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོསྐདོ་བདེ་བཅུག་དགསོ་
པ་དང་།	 བདོ་མི་ཚོར་རང་གི་རྩ་བའ་ིབ་ླམ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་པར་ནང་ད་ུསིྒག་གཤོམ་ཆོག་
པ་དང་།	 དད་གུས་དང་ཕག་མཆོད་འབུལ་
ཞུ་རུྒྱའི་རང་དབང་སྤདོ་དགོས་པ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུངས།	“
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་
དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་དནོ།	 “ད་ལའྟ་ིཆར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཕ ོད་བཞེས་ལ་མཚོན་ན་༸སྐུ ་ཁམས་
གསལ་ཐང་རེད།	 ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ང་
ཚོས་བརན་བཞུགས་འབུལ་སབྐས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་ནས་ཀང་དགུང་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་
པར་༸སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱའི་༸ཞལ་
བཞསེ་ཐབོ་ཡོད།	 འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེམཐར་
བདོ་མི་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགོས་པ་ཞིག་
ཡིན་སྐརོ་ད་ེསྔའང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་མོང་
ཡོད།	 བདོ་མི་རྣམས་འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟིགས་ཀི་ཐུན་མིན་གདལུ་ཞིང་ད་ུསྐསེ་པ་
ཡིན་སབས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད།	 དརེ་བརནེ་ང་
ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ཚེ་རབས་
ནས་ཚེ་རབས་རསེ་སུ་འཛིན་པའི་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་བཞིན་ཡོད་སབས་མགོན་པ་ོམཆོག་གི་
འབུང་འགུར་ཡང་སིད་ཕབེས་དགོས་པ་ནི་
བདོ་མིའི་བསམ་བླའོི་ནང་དསུ་རག་ཏུ་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད།	

གུང་ཁན་རིང་ལུགས་དང་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་ཆོས་ཁས་ལེན་
མི་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས་ཡང་སིད་
ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱར་ཁིམས་
མཐུན་གི་དབང་ཚད་དང་རུྒྱ་མཚན་གང་
ཡང་མེད་པ་ཞིག་རེད།	 བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་
དམར་པའོ་ིདབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ཀི་དགནོ་པ་
བརྒྱ་ཆ་	༩༨	རྩ་གཏརོ་བཏང་བ་དང་།	དག་ེ
བཙུན་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༩.༩	 བཙན་དབང་ཐགོ་
ནས་སྐ་སར་ཕབ་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་དགནོ་
པའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸སྐ་ུཔར་ཙམ་ཡང་སིྒག་ཤོམ་བདེ་
མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད།	“ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེབཞིན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་འདས་པའི་
ལོ་ང་ོ	 ༧	 ཙམ་ནས་ཡུ་རོབ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ི
རི་ཀ།	ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིཡུལ་གུྲ་ཁག་ལ་སྐདོ་
སྐབས་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་སོགས་
ལ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་བ་གནང་སབྐས་ངསེ་
པར་ཡིད་གཟབ་དགོས་པའི་ཉནེ་བར་བཏང་
མངོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ད་ེས་ྔབདོ་ནང་སིམ་འཛུལ་བས་པ་ལརྟ་རུྒྱད་
གཅིག་ལམ་གཅིག་ཟརེ་བའི་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་སིད་
བུས་འགོ་ད་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ནང་དའུང་
སིམ་འཛུལ་གིས་དབང་ཤུགས་རྒྱ་སྐེད་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས།	
ཐེངས་འདིར་གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་བསྐདོ་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉ་ི
ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ས་གནས་བདོ་མི་དང་
ཉ་ིཧངོ་མང་ཚོགས་བཅས་དང་ཐུག་འཕད་
ཀིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སིྤ་
དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཆེད་མ་འངོས་ལངས་ཕགོས།	 	 བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་ད་ེཨེ་ཤི་ཡ་དང་འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་གལ་
གནད་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ	 	 སདི་སྐངོ་མཆོག་ཁུལ་དརེ་
ཕབེས་ཐེངས་ལྔ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཉི་ཧངོ་ནང་གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་
ཕབེས་ཆེས་ཐགོ་མ་ཡིན་པ་བཅས།


