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གླིང་ཆེན་ཨབ་རི་ཀ་ད་ེབཞིན་གླིང་ཆེན་ཁྱད་
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ཀི་ཡོད།	 	 ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཀང་
རེད།	དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ལ་མགནོ་ཤོག་འབརོ་
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དགསོ་པ་རེད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོགཉསི་
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བརྟནེ་ང་རང་འདིར་མགནོ་འབདོ་གནང་
བ་ལརྟ་བཅར་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་མཐངོ་བུང་།	 དརེ་བརྟནེ་ངས་འདརི་
བཅར་ཐུབ་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུ་རཙལ་
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རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་
གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་གངས་ཅན་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་
སྟངོ་ཕྲག་མང་པསོ་མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་
མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བར་ཞི་

རལོ་ཆེད་སྒརེ་ལངས་རྔམ་སྟནོ་བས་པའ་ིདསུ་
དན་ཐངེས་	༦༠	དང་།	རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་
བ་ོདཔའ་མོའི་ཉིན་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོ
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསྦཌོ་སྭ་ནའ་ི		
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རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཤཱན་ཏ་
ཀུ་མཱར་མཆོག	 	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་དང་ཐ་ེཝན།	 འཇར་མ་ན།ི	 ཁ་ེན་
ཌ།	ཨི་ཊ་ལི།	སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ།	ཀནེ་ཡ།		པ་ེ
ར།ུ	ཨུ་ར་ུསུ།	ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀ།	སོགས་དང་།	

ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ།	 ཡུ་རོབ་
ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་
དང་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
ནག་སྐམ་ས་བཅས་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི ་ཀ་བ་གསུམ་གི ་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	རང་དབང་ཅན་གི་ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་
བདེ་རྣམ་པ།	 སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་
སེར་སྐ་མི་མང་།	 སླབོ་ཕུྲག་སོགས་ཁྱནོ་
མི་གངས་སྟངོ་ཕྲག་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་
ཚང་མ་སྐུ ་བཞེངས་ཐོག་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་
རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་
གནང་སབྐས།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་
རྔ་རོལ་དང་བཅས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་
རྒྱལ་གླུ་དང་།	རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་།	ད་ེ
ནས་བདོ་དང་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ཆེད་གཅེས་
པའི་ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་དང་བཅས་པ་
བླསོ་གཏངོ་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕ་ོམོ་
རྣམས་ཀི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་མྱ་ངན་
གུས་འདདུ་མཚོན་སླད་ངག་བཅད་སྐར་མ་
གཅིག་རིང་ཞུས་གུབ་བསྟནུ།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་གསུམ་

བཅུའ་ིདན་གླུ་བཏང་།	 ད་ེརསེ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སདི་སྐངོ་
གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་འཕྲིན་སྒོགས་སྦྱང་
གནང་བ་དང་བསྟནུ།	 གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	
༦༠	 དང་།	 རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་
མོའི་ཉནི་མོར་ཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
སྦཌོ་སྭ་ནའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་
འབུམ་རམས་པ་ཨེ་ཡན་ཁ་མ་མཆོག་གིས་
གཙོས་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་འདརི་ཆེད་མངགས་
ཕབེས་པར་ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་ད་ེརིང་འདརི་ཕབེས་པར་གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་ཚོར་རེ་བའི་བརྡ་ལན་བཟང་
པ་ོཞིག་སྤད་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་མངནོ་ཐུབ།	 དརེ་བརྟནེ་ངས་སརླ་
ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་

ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༤	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གངས་ལྗངོས་དཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་
གཟིམ་ཆུང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་ཚོགས་གཙོ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་།	 	 དུང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་
དབང་མོ་ལགས།	 	 འཆར་འགདོ་འགན་འཛིན་
དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུས་ལགས།	 ཨ་ལོག་པཱ་
སཌ་ལགས།	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའ་ི
འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡརོ་ལགས།	
ད་ེབཞིན་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་བཅས་ཡོད་འདགུ	
ད་ེཡང་ཚོགས་གཙོ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་
ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ལ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་ངོ་སྤོད་དང་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས།		
བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ཀི་འཚོ་རྟནེ་ལ་
ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རུྒྱའ་ིལས་འཆར།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ལས་དནོ་སོགས་
ལྷ་སྙན་སྒོན་འབུལ་ཞུས་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བསྔགས་
བརདོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།	 	 འབུང་འགུར་
ལས་དནོ་ད་ེདག་ཐགོ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་ལྷདོ་
མེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་
སྩལ་འདགུ་པ་བཅས།	།	

གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀི་གཙོ་སྐོང་འོག་བདོ་
མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་
དན་ཐངེས་	 ༦༠	 ཐམ་པའ་ིམཛད་སྒརོ་ཆེད་
ད་ུདམིགས་ནས་ཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ།	 ཨོ་སི་
ཊི་ལ་ཡ་སོགས་ནས་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་
གཉརེ་བ་གངས་	 ༤༠	 ལགྷ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
སར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 སྟངེ་
བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ནརོ་བུ་མགནོ་ཁང་ད་ུབདོ་
མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་
དན་ཐངེས་	 ༦༠	 ཐམ་པའ་ིཐགོ་གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་སོང་།		ད་ེཡང་
ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་ནང་གནས་སྡདོ་རྒྱ་ནག་མང་
གཙོའི་མནའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཆིན་ཅིན་	Chin	Jin	ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།	 ང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཡོང་དགསོ་དནོ་
ན་ིབདོ་མིའི་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩདོ་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིཆེད་ད་ུབཅར་བ་ཡིན།
བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་ན།ི	 བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་
ཐབོ་ཐབས་དང་།	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་
ཡིག་སོགས་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་པས།	བདོ་
མི་དང་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་འདས་པའི་ལོ་
ང་ོ	 ༣༠	 རིང་རྒྱ་ནག་མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་
ཅན་ལ་སུྒར་ཐབས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིམངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་སདླ་མཉམ་རུབ་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་
བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་
མཐུད་བ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།
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གསུམ་བརྒྱད་ཀི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༨	ཉནི་མོ་འད་ིབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕི་
ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མིའ་ི
ཐོག་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་དག་གནནོ་
གི་ཁིམས་གཞི་བསྡམས་པ་ནས་བཟུང་ད་
བར་མནར་གཅདོ་དང་གཉའ་གནནོ།	 བཤུ་
གཞོག་འགོ་བདོ་རིགས་རྒྱལ་གཅེས་སེར་
སྐ་ཕ་ོམོ་རན་བིས་གངས་ལས་འདས་པ་
ཞིག་དསུ་མིན་རྐེན་ལམ་ད་ུབཏང་བ་དང་།	
ཉསེ་མེད་ཁི ་ཚོ ་མང་པ ོར་བཙོན་འཇུག་
དང་མནར་གཅདོ།	 ད་ེབཞིན་གར་སོང་
ཆ་མེད་བཟསོ་པ་སོགས་ཀི་ཀླ་ཀླའོི་བ་སྤདོ་
འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 བདོ་ནང་གི་རྒྱལ་
གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དནི་རེས་དན་
དང།	 ཁངོ་རྣམ་པའ་ིརསེ་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་
ཉ་ེརྣམས་ལ་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མྱངོ་གི་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་ཆེད་དང་།	 ལགྷ་པར་
སྐུ ་གཤེགས་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་
རབས་ཕྲངེ་བར་བས་བསགས་སྡགི་ལྟུང་ཅི་

མཆིས་བང་ཞིང་དག་ཏ་ེའཕགས་མཆོག་
སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་མཉསེ་བཞིན་རསེ་
སུ་བཟུང་བའི་མཐུ་ལ་བརྟནེ་ནས་མངོན་
མཐའོི་རྟནེ་བཟང་རིམ་བརུྒྱད་མཐར་ཐུག་
སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གི་གོ་འཕང་མུྱར་ད་ུ
འཐབོ་པ་དང་།	 པཎ་ཆེན་ཡང་སདི་མཆོག་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་བླ་སུྤལ་
དག་ེབཙུན་སགྔས་གསུམ་དང།	 སྐ་བ་ོརན་
བིས་བར་གསུམ་བཅས་མནར་གཅོད་མྱངོ་
བཞིན་བཙོན་དངོ་ད་ུཡོད་པ་རྣམས་མུྱར་
ད་ུབཙོན་བཀལོ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་གཅསེ་སྐ་ུ
གཤེགས་རྣམས་ཀི་བས་རསེ་དང་།	 གསོད་
རྡུང ་བཀོལ་གསུམ་གི ་དག་གནོན ་འོག ་
མནར་གཅདོ་མྱངས་དང་མྱངོ་མུས་ཀི་རྒྱལ་
ཞེན་སྙིང་སྟབོས་ལྡན་པའི་ཕ་ོམོ་རན་བིས་
བར་གསུམ་གིས་ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་
བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་དང།	 ད་ེདག་གི་
རེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེརྣམས་ལ་བཀའ་
དནི་རེས་དན་མཚོན་སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	ཟླ་	༣	 ཚེས་	 ༨	ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་ཐགོ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟནེ་མཆོག་སྤན་
སའྔི་དུང་ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་ལྔ་འབུལ་གཤོམ་

དང་འབལེ།	 མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གི་
ཚོགས་མགོན་ད་ུརྣམ་རྒྱལ་གྭ་ཚང་གི་སླབོ་
དཔནོ་ངག་དབང་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་

དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་
པ།	བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་རིས་མེད་
ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ།	
ཚོགས་སྡ་ེསིྒག་འཛུགས་ཁག་གི་ལས་བདེ།	
གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ

བུར་ད་ུལགྷས་པའ་ིདག་ེབཙུན་སགྔས་གསུམ།	
ད་ེབཞིན་མི་མང་།	 ཕི་རྒྱལ་བ་སོགས་ཁྱནོ་
མི་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་མུར་
རྣམ་རྒྱལ་གྭ་ཚང་གི་དགེ་བསྐསོ་ནས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐ་ོསྒོགས་སྦྱང་

གནང་རསེ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 བར་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་
མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་
བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགདེ་ཧིན་སྒརོ་	
༡༠༠	 རེར་ཕུལ་ཏ་ེམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
གལོ་མཚམས་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ ་ ལེགས་མཆོག་
གིས་གསར་འགདོ་པ་ཚོར་གསུང་དནོ།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་
བོད་མི་རྣམས་མ་གོས་བསམ་པ་གཅིག་
མཐུན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
རང་དབང་སོགས་ལ་སྡུག་རུྩབ་བས་པར་
ཞི་བའི་སྒརེ་ལངས་བས་པའི་ཉནི་མོ་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ལོ་ལརྟ་གསུམ་
བརྒྱད་མཆོད་འབུལ་ཞསེ་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་
ཚོགས་དང་འཚོགས་བཞིན་པ་རེད།	 ཅསེ་
གསུང་།	།

པཱག་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་པས་གངོ་ཁྱརེ་ལྡ་ེམིག་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངརེ་ཕུལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༦	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་ལ་པཱག་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་	

Zdeněk Hřib	 མཆོག་གིས་གཞུང་འབལེ་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།		
ཆེ་བསྟདོ་མཚོན་སླད་པཱག་གངོ་ཁྱེར་གི་ལྡ་ེ
མིག་ཕུལ་འདགུ			དའེ་ིམཚོན་དནོ་ན་ིཕན་
ཚུན་དབར་མཐུན་ལམ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་

པ་མཚོན།	 	 སིྤར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་རྒྱ་
ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ཡུལ་དརེ་
འབོར་མཚམས་མཐོ་སླབོ་དང་གངོ་ཁྱེར་
ལས་ཁུངས་སོགས་ནང་བཙུགས་པའི་བདོ་

ཀི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་བཅུག་ཡོད།	 	 འནོ་
ཀང་ད་ཐངེས་སླར་ཡང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒངེ་འཛུགས་ཆོག་པ་ནི་ཡུལ་དའེི་བདོ་དནོ་
ཐགོ་འཛིན་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕགོས་
ད ེར་བཟང་ཕོགས་ཀི ་འགུར་བ་ཕིན་པ་

གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ།		
པཱག་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་པ་མཆོག་གིས་སབྐས་
ད ེར་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་གཞུང་འབེལ་
ཕབེས་བསུ་ཞུ་ཐུབ་པར་དགའ་སྤབོས་དང་
ཆེ ་མཐོང ་ཐོབ ་པ ་ ཞིག་བུང་སྐ ོར ་དང་།			
ཕོགས་མཚུངས་རིང་མིན་གསུམ་བཅུའི་
དསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༠	 སབྐས་གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་ཡོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ི
ནང་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་གི་
གནས་བབ་རྩོད་བཞིན་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་སླད་ང་ཚོས་
གངོ་ཁྱརེ་ས་ཚིགས་འད་མིན་ནང་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	
བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཡུལ་དརེ་རྒྱ་ནག་གི་
གནནོ་ཤུགས་འགོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་

འཛུགས་བདེ་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བས་ཡོད་
ཀང་།	 	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༨	 ནས་	 ༡༡	
བཅས་ཉནི་གངས་བཞིའི་རིང་གངོ་ཁྱརེ་གི་
ཚོགས་ཁང་རྙིང་པའི་ནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒངེ་འཛུགས་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།		བདོ་མིའ་ི
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་སབྐས་སུའང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་སདླ་གངོ་ཁྱརེ་གི་ཚོགས་
ཁང་	 ༧༠༠	 དང་།	 སླབོ་ག།ྭ	 ད་ེབཞིན་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་རྒྱ་ཆེ་གནང་
གཏན་འཁལེ་འདགུ	
སིྤར་རྒྱལ་ས་པཱག་ན་ིབཟ་ོབཀདོ་རུྒྱ་སྩལ་ཐགོ་
ལ་སནྙ་གགས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།		ལགྷ་པར་
ནབུ་ཕགོས་རིག་རྩལ་བསྐར་དར་ Renais-

sance	 དསུ་སབྐས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེཡང་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་འགངེས་
འཛུགས་དང་འབལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 སིྤར་

མཚོན་དནོ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 མཚོན་དནོ་ཙམ་ཡང་ལོངས་སུ་སྤདོ་
མ་ཐུབ་ཚེ་མི་ཚེའི་ནང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་
ཐབོ་ཐང་ཞིག་མེད་པར་གུར་བ་རེད།	 དརེ་
བརྟནེ་ད་ཐེངས་ཡུལ་འདིའི་ནང་ཙམ་མ་
ཟད།	 སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ་དང་ཡུ་རོབ་བཅས་ཀི་
གངོ་ཁྱེར་ཆེ་ཆུང་མང་པ་ོཞིག་གི་ནང་ད་ུ
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་ནས་
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་
མཚོན་པར་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དརེ་ངས་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་
ལམ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་མཚོན་བཞིན་
ཡོད།	 མཚོན་དནོ་ད་ེན་ིདག་གནནོ་དང་
བཙན་འཛུལ་ལ་གདངོ་ལེན་བས་པ་ཞིག་
མཚོན་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་དསེ་
མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 འཚེ་
མེད་ཞི་བ་མཚོན་བཞིན་ཡོད།		ཅསེ་གསུང་།		

ཨིན་ཡུལ་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུལོ་འཁརོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཐངེས་	༢༠		སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨིན་ཡུལ་གི་
གངོ་ཁྱརེ་ཆེ་གས་ནརོ་ཐམ་ཊོན་ནང་ཡོད་
པའ་ིགལེཌ་ཧལོ་	Guildhall	ཞསེ་པའ་ིཁང་
པའི་མདནུ་ཐང་ད་ུལོ་འཁོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་སྒངེ་འཛུགས་ཐངེས་	༢༠		སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གངོ་ཁྱརེ་གི་སིྤ་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ནི་
ཨན་སལ་	 Tony Ansell	 ལགས་དང་།	
ལམྕ་ཇནེ་	Jayne Crofts	ལགས།		ཕལི་
ལ་ཏཊེ་	Phil Larratt		ལགས།	ད་ེབཞིན་
ལས་འགུལ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོ
ཡིན་པའི་ལམྕ་སྐུ་ཀ་ེརོ་ལིན་སི་ཀ་ེཊར་གུ་ཌི་ 

Caroline Scattergood ལགས།	ཨིན་ཡུལ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་
ཚེ་རིང་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་དབ་རྩ་བསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ས་གནས་
ཀི་མི་མང་སོགས་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠	
ལགྷ་ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ལོ་འཁརོ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཐངེས་	༢༠		ད་ེ
སུང་བརིྩ་གནང་འདགུ	 	 གངོ་ཁྱརེ་དའེ་ི
ནང་ལོ་ང་ོ	༢༠	གངོ་ནས་བཟུང་ལོ་ལརྟ་ཕི་
ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་
གི་དསུ་སབྐས་དང་བསྟནུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒེང་འཛུགས་ཀི་ལམ་ནས་བདོ་དང་བདོ་
མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་བཞིན་

ཡོད་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གངོ་ཁྱརེ་སིྤ་ཁྱབ་པས་གཙོས་སྐ་ུམགནོ་
རྣམ་པ་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
མཚོན་སླད་ཆེད་ཕབེས་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ལས་
འགུལ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོལྕམ་
སྐུ་ཀེ་རོ་ལིན་སི་ཀེ་ཊར་གུ་ཌི་ལགས་ཀིས་
ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 དཀའ་ངལ་ལ་མི་
ལྟསོ་པར་གངོ་ཁྱེར་དའེི་ནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་གོ་སིྒག་

གནང་བར་བཀའ་
དནི་ཆེ་ཞུས་པ་དང་།	
ཨིན་ཡུལ་གི ་གོང་
ཁྱེར་ཆེ ་གས་ན ོར་
ཐམ་ ཊོན ་ནང་ ལོ ་
ལརྟ་ཕི་ཟླ་	༣	ནང་
བོད ་ ཀི ་རྒྱལ་དར་
སྒེང ་ འ ཛུགས ་དེ ་
བཞིན་བདོ་མི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཀི་
ཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་གི་ཡོད།	 གལ་
ཏེ་བ ོད་ནང་བ ོད་མི་རྣམས་ཀིས་བ ོད་ཀི ་
རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་བ་ཡིན་ན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་བརིྩས་ནས་

བཙོན་འཇུག་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་
འཛུགས་ཀི་ལམ་ནས་བདོ་ནང་ཡོད་པའི་
བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེགནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	།
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རྒྱལ་ཁབ་བཞིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུག་གིས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གཏམ་བཤད་
ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཐགོ་རྡ་
ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་
ད་ུའཇར་མ་ན་ིདང་ཁ་ེན་ཌ།	 སི་ལོ་ཝ་ཀི་
ཡ།	 	 ཐ་ེཝན་བཅས་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ཀིས་འདི་ལོའི་གསུམ་བཅུའི་དསུ་
དན་ཐངེས་	 ༦༠	 དམིགས་ནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་གཏམ་བཤད་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་
གནང་འདགུ	 	 	 སབྐས་དརེ་ལོ་རུྒྱས་དན་
གསོ་དང་སྦྲགས་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་
ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་སྐབས་འགོ་ཏུ་འཚོ་
ཞིང་།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་
སུྒར་བས་ནས་མི་ལོ་	༦༠	སོང་ཡང་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སྙངི་སྟབོས་ཞུམ་པ་
མེད་པའི་ཐོག་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 	 ང་ཚོ་
བཙན་བོལ་ནང་ད་ུམང་གཙོ་ལག་བསྟར་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	
སིྤར་བཙན་བོལ་ནང་གི་མང་གཙོ་བརོད་
སྐབས་དངོས་འགལ་ལྟ་བུ་ཡོད་སིད་ཀང་།	
འདིར ་མང་གཙོའི ་ཀ ་བ ་གསུམ་ གི ་ཆ ་
ལག་ཡོངས་སུ ་རོགས་པའི ་མང་གཙོའི ་
ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་ཡོད།			
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་རང་དབང་དང་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་
རྩོད་ཀི་འགུལ་བཞུད་ནི་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་
མུ་མཐུད་ས་བརྟན་གནས་ཐུབ་པ་ནི་གཙོ་

བ་ོབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ཀི་བཀའ་
དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡིན་པ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་མོ་ན་ིབདོ་མི་ཚོར་དསུ་
ཚོད་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་
བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མཚོན་ནའང་དསུ་
ཚོད་ད་ེནི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 དརེ་
བརྟནེ་འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ད་ུ
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་འགུལ་ནང་

ཆ་ཤས་ལེན་རུྒྱ་མེད་པ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་
ནས་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།	 ཐངེས་
འདརི་ཡང་ཁྱདེ་རྣམ་པ་ཁག་གཅིག་ལ་འད་ི
ག་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒརོ་མཉམ་
ཞུགས་མ་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་
བས་པ་མ་ཟད།	 	 ཅི་སྟ་ེམཉམ་ཞུགས་བས་
ཚེ་སདླ་ཕིན་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་ལམ་ད་ོཕགོ་
འག་ོརུྒྱའ་ིཉནེ་བརྡའང་བཏང་འདགུ	 ངས་
རེ་རེ་བཞིན་མཚན་འདནོ་ཞུ་རུྒྱ་མིན།		དརེ་
བརྟནེ་ད་ེརིང་འདིར་ཕབེས་མཁན་རྣམས་
ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ ོ་ཁྱད་དུ་གསད་
ནས་བདོ་མི་ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཁྱདེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་
རྣམས་ལ་ངས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་
ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་	༡༥༣	གིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དབང་སུྒར་ལ་ཞི་རལོ་རྔམ་སྟནོ་བས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརེས་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་  Michael Brand  མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་མི་ཚོས་
འཚེ་མེད་ཞི ་བའི ་ལམ་ནས་འཐབ་རྩོད་
གནང་བཞིན་པ་ནི་ངོ་མཚར་ལྡན་པ་ཞིག་
རེད།	 ད་ལའྟ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ཨུ་ར་ུསུ་དང་
རྒྱ་ནག	 ཏར་ཀི་བཅས་ཀི་བདེ་སྟངས་ལ་
བརྟནེ་ནས་གནས་སྟངས་འཁུག་ཆ་དདོ་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
བདེ་སྟངས་ད་ེན་ིཧ་ཅང་རང་ཤེས་ཅན་ཞིག་
རེད།	ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་
པ་ཞིག་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ངས་བདོ་མི་ནང་པ་
ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་
སྡང་ཟུག་ཆེན་པསོ་ང་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུའག་ོ
སྐོད་ལ་དམ་བསྒགས་བས་པ་སོགས་བེད་
ཀི་འདགུ	 ད་ེལརྟ་བདེ་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན་
ཤེས་རྟགོས་དཀའ།		དསུ་རབས་འདའི་ིནང་
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནད་དནོ་ནི་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་
པར་ངས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 	 ང་
ཚོ་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་མིའི་
ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ཆེད་རྒྱབ་

སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 	 ད་ེ
རིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་ནས་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་མང་པ ོ་ཞིག་རྡ་སར་ཕ ེབས་པ་
མཐངོ་སབྐས་ང་རང་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་སྐ་ེ

བཞིན་འདགུ	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་བདོ་མིར་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ང་ཚོའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་
ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་བེད་སྐབས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་སོགས་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་གི་འདགུ	 	 འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཁ་
གཅིག་གག་རེད།		སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ནང་ཕབེས་
ཐུབ་པར་དགའ་པ་ོབུང་།	 གང་ཡིན་བརདོ་
ན་བདོ་ནང་གནས་སྟངས་ཇི་འད་ཡིན་སྐརོ་
འཛམ་གླིང་ཕིས་ཤེས་རྟགོས་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 ང་ཚོ་གསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་གཏམ་བཤད་
སྤལེ་མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚང་མར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱ་མཚན་གང་བས་ནས་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་བེད་
སྐརོ་སདྐ་ཆ་དསི་བུང་།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཕན་ཚུན་དབར་དབནེ་སྦྱརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།		
ང་ཚོས་བདོ་མི་ཚོའི་གཞི་རྩའི་ཁིམས་མཐུན་
གི་ཐབོ་ཐང་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་དགསོ་མ་ཟད།	
ཁིམས་མཐུན་བདོ་མིའི་སྐུ ་ཚབ་དང་ལྷན་
མཉམ་རབུ་ཞུ་དགསོ།	 	 	 	 ཞསེ་སོགས་
གསུངས།	
ད་ེརསེ་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་གར་ན་ེཊི་ཇི་ན་ེསི་ Mr. Garnett 

Genuis	 མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ང་རང་སྒརེ་གི་མི་ཚེར་མཚོན་ན་
ངའི་རྨོ་རྨོ་ལགས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་
གཉསི་པའི་སབྐས་འཇར་མན་གཅིག་བསྡུས་
དབང་འཛིན་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་
ཡོད།	 	 ད་ེབརུྒྱད་ནས་ང་ཚོ་ནང་མི་རྣམས་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེར་འཛིན་
བཞིན་ཡོད།	 ངའ་ིརྨ་ོརྨ་ོལགས་ཀི་ཚབ་བས་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཚོ་ངའི་བསམ་
བླརོ་འཁརོ་སབྐས་རྨ་ོརྨ་ོལགས་ལ་ྟབུ་འག་ོབ་

མིའི་ཐབོ་ཐང་མེད་མཁན་དཀའ་སྡུག་མྱངོ་
བཞིན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ངའ་ིལས་
འགན་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ངའི་རྨ་ོརྨ་ོལགས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་

ཡོད་ཀང་བསམ་བླའོི་ནང་འཁོན་འཛིན་རྩ་
བ་ནས་མེད་པ་དརེ་ང་རང་ང་ོམཚར་སྐསེ་
བུང་།	 ང་རང་ལོ་གསུམ་དང་ཕདེ་ཙམ་
གངོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཐགོ་མར་
སླབེས་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།		
སབྐས་དརེ་ང་རང་བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་ད་ེཙམ་
རུྒྱས་མངའ་མེད།	 	 འནོ་ཀང་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་ཞལ་རས་མཇལ་སབྐས་
ངའི་རྨོ་རྨོ་ལགས་དང་འད་བར་ཁོང་གི་
ཞལ་རས་སྟངེ་འཁོན་འཛིན་རྩ་བ་ནས་མེད་
པ་མཇལ་བུང་།	 	 ཕྲན་བུ་བླ་ོཕམ་གི་རང་
བཞིན་ཡོད་ཀང་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་དགའ་སྤ་ོ
དང་དགའ་སྤབོས་ལནྡ་ལ།	 	 བམས་བརྩའེ་ི
རང་མདངས་ཆེ་ཆེར་མངནོ་ཞིང་།	 	 མི་
ཚེའི་ནང་རེ་བ་གསར་པ་ཞིག་སིྦྱན་ཐུབ་པའི་
ཞལ་མདངས་ཤིག་མཇལ་བུང་།	 	 དསུ་
སབྐས་ད་ེནས་བཟུང་ངས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་རུྒྱ་ཐག་གཅདོ་བས་པ་ཡིན།	 	 ང་
རང་གསོ་ཚོགས་ནང་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་ཞིག་
ན་ིབདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 བདོ་
མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་
འཐབ་རྩདོ་གནང་བཞིན་པ་ད་ེནི་ང་ཙམ་མ་
ཟད།	 	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
མང་པ་ོཞིག་ལ་སྙིང་སྟབོས་འཕལེ་བཞིན་
ཡོད།
ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་དབནེ་
སྦྱརོ་བས་ནས་འགལ་ཟླ་བཟ་ོབཞིན་པ་དརེ་
ང་ཚོས་ཡིད་གཟབ་བས་དགསོ།	 ལས་
དནོ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཐབ་ཕགོས་
གཅིག་གུར་ཟརེ་བས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།		ང་
ཚོས་ཀང་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གུར་འགོ་
དང་བདནེ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩོད་
ལེན་བདེ་དགསོ།	 ང་ཚོ་མཉམ་རབུ་གནང་
དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོའདགུ	
ཁ་སང་ང་ཚོའི་རོགས་པ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནནོ་

ཤུགས་སྤདོ་ཐབས་བས་པའ་ིསདྐ་ཆ་ག་ོབུང་།	
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསལ་པརོ་ཞུ་
རུྒྱར།	 ང་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོའ་ིའག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་ཙམ་བས་པ་
ལྟར་ང་ཚོས་བདོ་མི་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་
སུྒར་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་མཁན་རྒྱ་མི་
རིགས་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་
བ་ཚོ་ཡང་ཚུད་ཡོད།	 ང་རང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་ཁེ་ན་ཌ་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་
ཐོག་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པ་གནང་གི་འདགུ		
ལྷག་པར་བ ོད་མི ་གཞོན་སྐེས་ཁོད་གོས་
ཚོགས་ནང་དང་ཞབས་ག་ོསབྐས་བངླས་ནས་
ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་རིང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའ་ིལས་དནོ་ལ་ཕགས་རོགས་ཞུ་དགསོ།	
གོ་སྐབས་དསེ་བདོ་དནོ་ཐགོ་བཟང་ཕགོས་
ཀི་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཐབེས་ཀི་
འདགུ	རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་
པ་ཡིན་ཟེར་བ་ཁེ་ན་ཌར་འབོར་སྐབས་
ངའི་ལས་ཁུངས་ནང་བདོ་མི་དང་ཞབས་པ་
གཅིག་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་སབྐས་དརེ་ང་ལ་
རོགས་ཕན་ཧ་ཅང་གནང་བུང་།	 འཆི་མེད་
ལ་ྷམོར་མཚོན་ན་ཁ་ེན་ཌའི་མཐ་ོསླབོ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་འསོ་འདམེས་བུང་
ཡོད།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སླབོ་གརྭ་
དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་ནས་གནནོ་ཤུགས་ཧ་
ཅང་སྤད་པ་མ་ཟད།	 འཆི་མེད་ལ་ྷམོ་སྒརེ་
ལའང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་བཟ་ོཐབས་བས་
ཡོད།	ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོཊོ་རོན་ཊོར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་བས་པ་ཞིག་རེད་
འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་ཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་
ཁང་ད་ུརྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་གནནོ་ཤུགས་
སྤདོ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཚང་མས་
ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེརེས་སླར་ཡང་ཁེ་ན་ཌའི་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལིན་ཌན་ཀན་ Ms. Linda Dun-

can	 མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	
རིང་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་དབང་སུྒར་འགོ་
དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་
ནི་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གདོད་མའི་མི ་རིགས་
ཁག་གཅིག་ད་ེསྔ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་པ་དང་
མཚུངས་ཤིང་།	 ད་ཆ་གསོ་ཚོགས་ནང་
གདདོ་མའི་མི་རིགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གསོ་ཚོགས་ནང་གཏམ་
བཤད་གནང་སྐབས་རང་གི་སྐད་ཐགོ་ནས་
གཏམ་བཤད་གནང་ཆོག་པ་རེད།
ངས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གི་ཕག་དབེ་མང་པ་ོབཀླགས་མྱོང་
ཡོད།		ད་ལ་ྟངས་ཁངོ་གི་བམས་བརྩའེ་ིསྐརོ་
གི་ཕག་དབེ་གཅིག་ཀླགོ་བཞིན་ཡོད།		དརེ་
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བརྟནེ་ཐེངས་འདིར་ངས་རྡ་སའི་བདོ་པའི་
སླབོ་མ་རྣམས་དང་ལནྷ་ག་ོབསྡརུ་བདེ་དགསོ་
པའ་ིགནད་དནོ་གཅིག་ཡོད།	 ད་ེན་ི༸གངོ་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བམས་བརྩེའི་
གསར་བར་ེདགསོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའི་
སྐརོ་ཡིན།	 	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	
ད་ེནས་སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུ	 Lucia Duris Nicholsonova 

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡའི་ནང་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་གི་ཕུྲ་གུ་
བདནུ་ཕྲག་གཉསི་ཙམ་ལས་སོན་མེད་ཀང་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་ཕག་དབང་
སྩལ་བ་ད་ེཁོང་གིས་དསུ་ནམ་ཡང་བཀའ་
དནི་བསམ་ཤེས་ཞུ་བཞིན་པ་དང་།	 	 ད་ེ
ཡང་ཁངོ་གིས།	ང་ཚོའ་ིཡུལ་མི་མང་པ་ོཞིག་

གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགོས་དནོ་ནི་
ལོ་ང་ོསུམ་ཅུའི་གོང་ང་ཚོའི་ལུང་པའི་ནང་
དའུང་དམར་ཤོག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་དཀའ་
སྡགུ་ཧ་ཅང་མྱངས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་འཐབ་རྩདོ་བས་
འབས་སུ་མཐར་མང་གཙོར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
ནས་གཅིག་བསྡསུ་དབང་འཛིན་ཕམ་པ་རེད།		
ཅསེ་སོགས་གསུངས།	
ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་མང་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་

པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་མེ་ན་ུཡུ་	
Ms.Mei Nu Yu	 མཆོག་གིས།	 	 འད་ི
ལོའི་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་ནི་གསུམ་དསུ་
ཐངེས་	 ༦༠	 འཁལེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་དག་གནནོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོབ་

ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།		ད་ེས་ྔཐ་ེཝན་ནང་
དའུང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 གངོ་མང་གཙོ་དང་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་མེད།	 ང་ཚོས་དམག་
ཁིམས་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟནོ་བས་འབས་སུ་
གཞི་ནས་ཐ་ེཝན་ནང་མང་གཙོ་དར་འཕལེ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ད་ཆ་ཐ་ེཝན་ནང་མང་
གཙོའི་རིང་ལུགས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་
ཡོད།		ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།

སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་
ས་པཱག་ནང་ཡུལ་དའེི་གཞུང་མང་གཉིས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཞུའ་ིམཛད་སྒ་ོ“Thank You, 

Czech Republic”	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
དེ་ཡང་བ ོད་ད ོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་
ཆེ་གནང་མཁན་དང་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐུགས་
ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོཡོད་མཁན་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཝས་ལབ་ཧ་ཝལེ་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་
དན་རྟནེ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་	 Vaclav Havel 

Library	 ད་ུཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ		སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་
མིའ་ིརང་དབང་དང་།	 འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་ནི་རིན་
ཐང་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།
ད་ེསའྔི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ཝེལ་
དམ་པ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ཕི་ཟླ་	

༤	 ནང་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཡུལ་དརེ་གཞུང་འབལེ་གདན་ཞུའི་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་ད་ེནི་ཆེས་ཐགོ་མ་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།		
ད་ེརསེ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷུ ་ཤི་	
George Bush	 མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་
སིད་འཛིན་ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་ནང་གདན་
འདནེ་ཞུས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ཡུལ་ད ེའི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་།	 ༢༠༠༠	 ཞི་བདའེ་ིགླངེ་
སྟགེས་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན།	 ཉམ་
ཐག་རོགས་རམ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པས་གཙོས་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་དང་།	བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བཅས་
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིཕི་འབལེ་ལས་དནོ་དང་།	 བད་ེ

སུང་ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་པ་ཝེལ་
ཕཤིར་ Pavel Fischer	 མཆོག་གིས་བདོ་
དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་གསུང་པ་མ་ཟད།	

སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
ད ེས་བླ ་ོསྤབོས་སྐེ་གཞིར་གུར་ཡོད་སྐརོ ་
གསུངས།	
ན་ནིང་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོས་
ཚོགས་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་མིའ་ིགངས་འབརོ་	༥༠	ཡོད་པ་ཞིག་

གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད།	 དའེ་ིནང་གསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ཀའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཡོད་ཅིང་།	 ད་བར་ཡུ་རོབ་ནང་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་
ཤོས་ཆགས་ཡོད།	

སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི ་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཡུལ་དའེི་གསོ་ཚོགས་ནང་
ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཆེ་ཤོས་བཙུགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 མང་
ཚོགས་ཁདོ་དའུང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ ་ཤོས་གནང་མཁན་ཡིན་པར་

བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ	
ད་ེས་ྔཡུལ་དའེི་ནང་དམར་ཤོག་དབང་སུྒར་
ལ་གསར་བརའེ་ི	 Velvet Revolution 

གནེ་ལོག་བས་པ་དསེ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སྙངི་
སྟབོས་འཕལེ་གཞིར་གུར་ཚུལ་དང་།		རྒྱལ་
ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་རང་དབང་
དང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁ་ད་ེའད་ཞིག་ཐོབ་
པ་ད་ེནི་བདོ་མིར་མཚོན་ན་བླ་ོསྟབོས་འཕལེ་
གཞི་ཞིག་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་
ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བ ོད་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་པ་ People in Need	 དང་།	
ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་གཅིག་	 One World 

ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་དང་།	 	 ཝས་ལབ་ཧ་
ཝལེ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་	 Vaclav Havel 

Library	 དང་།	 	 ཞི་བདའེ་ིགླངེ་སྟགེས་	
༢༠༠༠	Forum 2000	བཅས་ཀིས་ག་ོསིྒག་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པར་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །སརྦ་སེལ་ད་ུཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་	 Thomas Mann 

མཆོག་གིས་གཙོ་སྐོང་འོག་ཡུ་རོབ་གོས་
ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་འད་ུམཐའ་མའི་སབྐས་འཇིགས་བལ་
ཞསེ་པའི་དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོམཁན་
དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དམིགས་བསལ་

སྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་རྒྱ་ནག་
གི་བཙོན་འགོ་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་ཆེད་ཡུ་

རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གིས་རོགས་སྐརོ་བ་ླམེད་གནང་ཡོད་སྟབས།	
དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་འདུ་མཐའ་མར་བདནེ་དཔང་དུ་
ཕབེས་ཡོད།		སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས།	 ལོ་ན་	
༤༥	ལ་སོན་པའ་ིགླགོ་བརྙན་བཟ་ོམཁན་དནོ་

གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	
ལོར་འཇིགས་བལ་ཞེས་པའི་དངོས་བུང་
གླགོ་བརྙན་བཟསོ་པར་བརྟནེ།	 རྒྱ་ནག་གི་

བཙོན་འགོ་ཏུ་ལོ་ང་ོདུག་གི་རིང་དཀའ་སྡུག་
གི་མནར་གཅདོ་མྱངས་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྟ་ེ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༥	 ཉནི་རྒྱ་
ནག་གི་བཙོན་འགོ་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ།	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ནང་བདོ་ནས་ཨ་རི་
ལ་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 རིམ་
པས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་བཙན་བལོ་
བའ་ིཐབོ་ཐང་གནང་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརེས་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་
སྐད་སུྒར་བ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་
བརུྒྱད་གསུང་དནོ།	 སིྤར་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་
ཁིམས་ནང་མི་མང་དང་བཙོན་པ་ཚོར་
ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་སྤད་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་
བཀདོ་ཡོད་ནའང་།	 དནོ་དངསོ་སུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ད ེ་དག་ལག་བསྟར་བེད་ཀི ་
མེད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་པའ་ིབཙོན་པ་ཚོར་
དམིགས་བསལ་གིས་དབ་ེའབདེ་གཏངོ་གི་
ཡོད།	 རང་ཉདི་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་

ཉནི་ཞག་བདནུ་རིང་བཟའ་བཏུང་མེད་པར་
ཟུར་བཀག་བཙོན་འཇུག་བས་པ་མ་ཟད།	
ཐ་ན་བཙོན་འགོ་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་ཟིན་
པའི་རེས་ལའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་
ཀི་གགོས་པ་ོརྣམས་ལ་སུན་གཙེར་དང་།	
མི་གཞན་ལ་འབལེ་གཏུག་བས་མ་ཆོག་
པ་བཟསོ་པ་སོགས་ཧ་ཅང་མནར་གཅོད་
མྱངས་པ་ཡིན།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་དང་ཡང་སྒསོ་ང་
རང་བཙོན་འགོ་ནས་གླདོ་བཀལོ་སླད་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་
ཤུགས་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མུ་མཐུད་ཁྱདེ་རྣམ་
པས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་
བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	
སྐུ ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་མན་མཆོག་གིས་བདོ་
ནང་གི་བཙོན་པ་ཚོའི་ཆེད་བདོ་ཕི་ལོགས་ཀི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེབདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་

མཁྱནེ་རྟགོས་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་སྐརོ་དང་།	
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཊུ་ན་ེཀེ་
ལམ་	 Tunne Kelem	 མཆོག་གིས་མི་
གངས་	༡༠༠	ལགྷ་གིས་འཇིགས་བལ་གླགོ་
བརྙན་ནང་ཆ་ཤས་བངླས་པའ་ིསྐརོ་དནོ་གུབ་
དབང་ཆེན་ལགས་ལ་དསི།	 ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ས་བྷ་སོ་གོར་	
Csaba Sogor	མཆོག་གིས་དནོ་གུབ་དབང་
ཆེན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་འགོ་ནས་
དཀའ་སྡུག་མྱངས་པའི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་སྦར་སེལ་ནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་གཞུང་འབལེ་
མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་
དང་ལནྷ་ཐུག་འཕྲད་དང་།	ད་ེབཞིན་ཡུ་རོོབ་
བདོ་མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༠	 ཐམ་པའ་ི
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་ཚོར་འགན་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིདབང་
སུྒར་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་རྔམ་སྟནོ་བས་ནས་
མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་པའ་ིདསུ་
སབྐས་དང་བསྟནུ།	 	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པ་ེལོ་
སི་	Nancy	Pelosi	མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ི
གསུམ་བཅུའ་ིསྒརེ་ལངས་ཐངེས་	༦༠	ཐགོ་
བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 གངོ་བདོ་མི་ཚོས་རང་
གི་ཚེ་སགོ་དང་རང་དབང་སུང་སྐབོ་སདླ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དག་གནནོ་ལ་ངོ་རོལ་སྒརེ་
ལངས་བས་པ་རེད།			གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་
དན་ནམ་ཡིན་ལ་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་

རང་སོག་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་ཆོད་སེམས་དང་སྙིང་
སྟབོས་ལ་རསེ་དན་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།		བདོ་

མི་ཚོར་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་བསྐར་གསོ་ཐུབ་སླད་མུ་མཐུད་

རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 	 འད་ིལོ་ན་ིབདོ་ཀི་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་རྒྱ་གར་

ད་ུབཙན་བལོ་ལ་༸ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་
མི་ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་ཤིག་

ཀང་ཆགས་ཡོད།	
འདས་པའི་ལོ ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་བ ོད་ཀི་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་བདོ་མིའི་
བཟདོ་པར་དཀའ་བའི་སྙིང་སྟབོས་མཚོན་
ཞིང་།	 ཁངོ་གི་སྐ་ེའག་ོཀུན་ལ་ཕན་པའ་ི
བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་གིས་རང་དབང་ལ་དགའ་
བའི་མི་རྣམས་ལ་སྙིང་སྟབོས་སྤལེ་ཞིང་།		
བདོ་མི་རན་གཞོན་ཚང་མའི་མངནོ་འདདོ་
ལྟར་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་།	
ཆོས་དད་སུང་སྐོབ་མཛད་བཞིན་ཡོད།		
དུས་ཆེན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བཞིན་པའ་ིཉནི་མོ་འདརི།	 བདོ་མི་དང་ཨ་
རི་མི་མང་དབར་ཉམས་པ་མེད་པའི་མཛའ་
བརྩའེ་ིའབལེ་ལམ་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་དགསོ།	

ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་
བ ོད་ནང་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི ་ཁིམས་
གསར་པ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ད་ེད་ཆ་
དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 ཁམིས་ད་ེབརུྒྱད་ནས་བདོ་མི་ཚོར་
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་སུང་
སྐབོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་བསྐར་གསོ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་ཟད།		
བདོ་མིའི་རིག་གཞུང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་མཁན་ཚོར་འགན་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་
བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་མི་ཚོའ་ིཞུམ་པ་མེད་པའ་ི
སྙིང་སྟབོས་ཀིས་རུྒྱད་སྐུལ་འགོ་ང་ཚོ་གསོ་
ཚོགས་ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཞི་བད་ེདང་
ཡར་རྒྱས།	 རེ་བའ་ིམདནུ་ལམ་གསར་པ་
ཞིག་མ་བུང་བར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་སྐ་ུམགནོ་རྣམས་ལ་འཚམས་
འད་ིདང་གཞུང་འབལེ་གསོལ་སྟནོ་བཤམས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་
ཐངེས་	 ༦༠	 སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
ཕབེས་པའ་ིཡུ་རོབ་དང་།	འཇར་མ་ན།ི		ཁ་ེ
ན་ཌ།		ཨི་ཊ་ལི།		སི་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ།	ཐ་ེཝན།			
ཀནེ་ཡ།	 པ་ིར།ུ	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀ་སོགས་ཀི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༤།༤༥	ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་
ད་ུཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་ཁང་ནང་སྣ་ེལེན་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
གཉསི་ཀི་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ལས་དནོ་ཁག་ང་ོསྤདོ་
གནང་རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་སདི་སྐངོ་
དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡའུ་ིསྐརོ་ད་ིབ་
ཕུལ་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེནས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ནརོ་བུ་
གླངི་ཁའི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པར་དགོང་དའོི་གསོལ་སྟནོ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་གནང་སོང་།
སྐབས་ད ེར་དཔལ་ལྡན་བ ོད ་མི ་མང་སིྤ ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་
ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འད་མིན་ནས་ཕབེས་
པའི ་གོས ་ ཚོགས ་འ ཐུས ་ མི ་རྣམ ་པར ་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 ད་ེ

རིང་ནི་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ཤིན་ཏུ་གལ་
འགངས་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་སྟ་ེབདོ་མིའི་རང་
དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་ཅུའི་ད ུས་དན་
ཐངེས་	 ༦༠	 སུང་བརིྩའ་ིཐགོ་ཁྱདེ་རྣམས་
བཞུགས་སྒར་ད་ུཕབེས་པར་ངས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཁྱདེ་རྣམས་
མཛད་བ ེལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ོ་ ཡིན་ཡང་།	
ད་ེརིང་གི་དསུ་ཚོད་དམིགས་བསལ་ཅན་
འདརི་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	གདངུ་

སེམས་མཉམ་སྐེ་སླད་འདིར་ཕབེས་པར་
དམིགས་བསལ་གིས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
ཁྱེད ་རྣམ་པའི ་རྒྱབ་སྐོར ་ གིས ་ང ་ ཚོར ་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་
ནས་གསལ་རུྒྱར་བླ ་ོསྟབོས་སྤལེ ་བ་དང་
ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འད་
མིན་གི་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་ཁག་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་
འད་མིན་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་བསྐངོ་འཚོགས་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་བར་རྒྱལ་
ཁབ་འད་མིན་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༦	
ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་
དང་པ་ོཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡི ་ ལིར་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
གཉསི་པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ི

ཡའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཝིལ་ན་ིཡ་ས་དང་།	 གསུམ་
པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཊོན།	བཞི་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་སི་
ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིརྒྱལ་ས་ཨི་ཌིན་བརྷ།	 ལ་ྔཔ་
ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ལོར་ཨི་ཊ་ལི་རྒྱལ་ས་རོམ།	
དུག་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	 ལོར་ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་
ས་ཨོ་ཊ་ཝ་བཅས་ལ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༧	ནས་	༡༠	
བར་ལ་ཊི་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གར་རྒྱལ་སིྤའི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	 ༧	 ད་ེབཞིན་ག་ོསིྒག་གནང་འཆར་
ཡོད་པ་དང་།	 ཁྱདེ་རྣམ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་དང་།	
ཚོགས་ཆེན་སྐརོ་ལ་མཁྱེན་རྟགོས་ཡོད་པ་
རེད།	ཚོགས་ཆེན་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོནི་ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་སྤལེ་རེས་དང་།	
ད་ལའྟ་ིགནས་སྟངས་ལ་བསྐར་ཞིབ།	 གསོ་
ཚོགས་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་རྒྱལ་སིྤའི་
ནང་ཁྱབ་སྤལེ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སྐུ་ཚབ་དབར་གསོ་མོལ་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཞི་འགིག་ཡོང་རུྒྱར་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཚད་
ལནྡ་ཡོང་ཐབས་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉམས་རུད་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པ་སོགས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་དང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
ཉམས་ཉསེ་སུ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་བཅས་
ཀི་ཐགོ་ལའང་བཀའ་བསྡརུ་གནང་གི་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ད་ེབརུྒྱད་འབུང་
འགུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་ལ་འགུར་
བ་ཕིན་རསེ།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་ཤུགས་རྐནེ་
གང་ཐེབས་མིན་ཐད་དཔྱད་ཞིབ་བ་རུྒྱར་
ཡང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་མཛད་བལེ་ཆེ་བའི་

ཐ་ེཝན་ནང་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བས་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོདུག་ཅུ་འཁོར་བའི་
དསུ་དན་ཐ་ེཝན་ནང་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡང་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་དང་།	 བདོ་དང་ཐ་ེཝན་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་
སོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	
གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་	 ༢༦	
བཅས་མཉམ་འབལེ་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་གི་མཛད་སྒ་ོདང་
ཐ་ེཔ་ེགངོ་ཁྱརེ་དང་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་གོ་
སིྒག་གནང་ཡོད་པ་
རེད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༠	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༡།༣༠	 ཐགོ་མཛད་
སྒ ོ ་ ད བུ ་ འ ཛུ ག ས ་
ག ན ང ་ བ ་ བ ཞི ན ་
བ ོད ་རིགས་ཚོགས་
པ འི ་ ཚོ ག ས ་ ག ཙོ ་
སོགས་ནས་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་
བའ་ིགཏམ་བཤད་གནང་རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་
གི ་ག ཙོ ་བ ོ་ཐེ ་ཝན ་གཞུང ་འཛིན ་མང ་
གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་དང་།	
ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པ་དསུ་རབས་ནསུ་
སྟབོས་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ།	གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་ཝུའུ་གཡུས་ཇིན་ལགས།	 ཐ་ེ
ཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་	 Freddy Lim	 ལགས་
སོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགཏམ་
བཤད་སྤལེ་རསེ།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་

ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་གི་གསུམ་
བཅུའི་ད ུས་དན་གི་གསུང་འཕྲིན་སྒོགས་
སྦྱང་གནང་།	 ད་ེརསེ་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེ
པ་ེགངོ་ཁྱརེ་གི་མི་ཚོགས་མང་བའི་གཞུང་
ལམ་ཐགོ་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་དང་།	 ལམ་
བར་སྣམུ་འཁོར་སྟགེས་བུའི་ཐགོ་ཐ་ེཔ་ེགངོ་
ཁྱརེ་ས་གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སོགས་ནས་བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེ་ིགཏམ་བཤད་སྤལེ།

ཆུ་ཚོད་	 ༣།༡༠	 ཐགོ་ཁམོ་སྐརོ་འག་ོ
མཚམས་བཞག་སྟ་ེབ ོད་ཀི ་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་
མཚོན་ཆེད་གཞུང་ལམ་ཐགོ་ཕག་འཚལ་བ་
དང་།	 སརྐ་མ་གཅིག་གི་ངག་བཅད་མྱ་ངན་
ཞུས།	 ཁམོ་སྐརོ་མཇུག་སིྒལ་རསེ་ཉ་ིཧངོ་
དགནོ་པའི་ཐང་ཆེན་ད་ུའཛོམས་ནས་སྡངིས་
ཆའི་ཐོག་ཕ་ོབང་པ་ོཏ་ལའི་སྐུ་པར་མདནུ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་
པ་ོཆེ་སིྒག་ནས་མཇལ་དར་སྒོན་ཡོད་པ་
བཅས།	།

རྐནེ་གིས།	 ཚོགས་ཆེན་ད་ེཉནི་གཉསི་རིང་འཚོགས་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ངས་ཁྱདེ་རྣམ་པ་
ལ་ཊི་ཝི་ཡར་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་བའི་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་	 ༧	 ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཁྱདེ་རྣམས་
རྡ་སར་ཕབེས་ནས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་སརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུང་གནང་སོང་།	།
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རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་དང་མི་འད་བར་ང་ཚོ་འདརི་ཡང་དག་པའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཐགོ་སྐདོ་བཞིན་ཡོད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཐ་ེཝན་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ།	 ཨ་
རི།	 ཡུ་རོབ།		རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་བཅས་ནས་
རྒྱ་རིགས་ཕ་ོམོ་ཁག་གཅིག་བདོ་མིའི་གསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༠	 སུང་བརིྩའ་ི
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།		ད་ེ
ཉནི་རྒྱ་རིགས་ད་ེདག་ལ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུམཇལ་ཁ་དང་སྦྲགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་དགའ་བསུ་ཡོད།	
འདིར་ངསོ་རང་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་ཕིན་པ་རེད།	
ངོས་རང་སྡདོ་སའི་ནང་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།	
ཕོགས་གཅིག་ནས་བཙན་བོལ་བ་ཆགས་
པ་འད་ིསེམས་སྐ་ོཔ་ོཞིག་རེད།	 ཕགོས་
གཞན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་
ཅིང་རང་དབང་ལུང་པ་རེད།	 ད་ེའདའ་ི
ཐོག་ནས་ངོས་རང་འདིར་བཙན་བོལ་བ་
ཆགས་ནས་མི་མང་པ་ོཞིག་དང་ཐུག་རུྒྱ་
ཡོད་པ།	 	 བག་ོགླངེ་བ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ད་ེའདའ་ི

ཐོག་ནས་ངོས་རང་བཙན་བོལ་བ་ཆགས་
ཡོད་ཀང་བསམ་བླ་ོཞིག་གཏངོ་སབྐས་བཙན་
བལོ་བའ་ིམི་ག་ོཆོད་པ་ཞིག་རེད།	 རྒྱ་གར་
ད་ུསླབེས་ནས་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་དབུ་

ཁིད་དང་མི་སྣ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞིག་ཐུག་གི་
ཡོད།	 ཕན་ཚུན་བག་ོགླངེ་བ་རུྒྱ་དང་ལགྷ་
པར་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་ཚན་རིག་པ་དང་
ཐུག་རུྒྱ་རེད།	 ད་ཆ་ཧ་ལམ་ལོ་ང་ོབཞི་བཅུ་
ཙམ་རིང་ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོཞིག་དང་
ཐུག་ནས་ང་ཚོ་ག་ོབསྡརུ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཉ་ེ
ལམ་ང་ཚོས་ཐ་ེཝན་ནས་རས་འགུར་རིག་
པའ་ིཚན་རིག་པ་དང་ཐུག་པ་རེད།	 ཁངོ་
གིས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ནང་འཛམ་གླིང་

ཚ་དདོ་ཆེ་རུ་ཕིན་པའི་རྐེན་གིས་འགུར་
བ་ཧ་ཅང་འགོ་རུྒྱ ་ཡིན་པ་བཤད་སོང་།	
དརེ་བརྟནེ་ངོས་རང་སྐབས་དརེ་བསམ་
བླ་ོཞིག་འཁརོ་བུང་།	 	 ད་ཆ་ངསོ་རང་ལོ་

བརྒྱད་ཅུའ་ིནང་སླབེས་ཡོད།	མ་འངོས་པར་
ལོ་བརྒྱད་ཅུའི་མཚམས་སུ་འགུར་བ་འག་ོ
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བརདོ་པ་དརེ་སེམས་ཁལ་བདེ་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མི་འདགུ	 འདརི་ཁྱདེ་
རང་ཚོ་ཕུྲ་གུ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེར་ཚེ་ཚད་ལོ་
བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུའི་བར་བསྡད་པ་ཡིན་ན་
ཁྱདེ་རང་ཚོའི་འཛམ་གླངི་ནང་ཁརོ་ཡུག་གི་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་རུྒྱའི་བཟ་ོལྟ་ཞིག་
ཡོད།	 	 	 ཚན་རིག་པ་དང་ཐུག་སབྐས་བླ་ོ

སྐདེ་ཧ་ཅང་ཡོང་གི་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་ཚན་རིག་པར་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་
པ།	 ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་
གཞག་ད་ེདག་ཐགོ་ཕར་བླ་ོསྐདེ་སྤདོ་རུྒྱ་ཡོད་
པ།	 ཚན་རིག་པའ་ིཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་
ཚུར་ཤེས་རུྒྱ་ཡོད་པ་བས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཧ་
ཅང་ཡོང་གི་འདགུ	 	 ཕན་ཚུན་སླབོ་སྦྱངོ་བ་
རུྒྱ་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	
ང་ཚོ་འདིར་བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་འབུམ་
གཅིག་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་སོ་སོའ་ིཆོས་
དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་པཎི་ཏ་ན་ེ
རུ་མཆོག་ལ་སྐབས་འཇུག་ཞུས་ནས་བདོ་
པའ་ིསླབོ་ག་ྭཟུར་ད་ུབཙུགས་ཡོད།	 ཐ་ེཝན་
ནས་ཀང་རྒྱབ་སྐརོ་ཧ་ཅང་བས་ཡོད།	 བདོ་
མི་བཙན་བོལ་བའི་ཚོགས་པ་ཧ་ཏག་ཏག་
གཅིག་ཚུགས་ཡོད།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཕི་
ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་སླབེས་པ་རེད།			ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	 ཐམ་པའ་ིལོ་ནས་མང་གཙོའ་ིལས་
འགུལ་འག་ོབཙུགས་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	
ཙམ་ནས་ངསོ་ཀིས་ཆབ་སིད་ལས་ཀ་བཞག་

པ་རེད།	 མི་མང་གིས་མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་
འསོ་འདམེ་བ་རུྒྱ་བས་པ་རེད།	 ད་ེནས་ཐགོ་
མར་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེས་ལོ་བཅུ་གནང་
བ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོ་ནས་བླ་ོབཟང་
སེང་ེལགས་ཀིས་གནང་ནས་ང་ཚོ་འདིར་
བཙན་བལོ་བ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡིན་ནའང་།	
ཆབ་སིད་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་མང་
གཙོ་ཚད་ལོན་པ་ཞིག་བདེ་བཞིན་ཡོད།		ང་
ཚོར་དཔག་ཚོད་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་
ཟུར་ད་ུཡོད།	 གསོ་ཚོགས་ཟུར་ད་ུཡོད།	 ད་ེ
ནས་འཛིན་སྐོང་བས་ནས་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་ཡོད།	 མི་
གངས་ཉུང་ངུ་ལས་མེད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཐ་ེ
ཝན་དངསོ་གནས་དང་གནས་མང་གཙོའི་
སངྒ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	ང་ཚོའང་བཙན་བལོ་
བ་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་ཀང་མང་གཙོའི་སྒང་
ལ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 གང་ལརྟ་རྒྱ་ནག་སམྐ་
ས་ཆེན་མོ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་མང་
གཙོའ་ིསངྒ་ལ་སླབེས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་
ཆེན་མོར་ད་དངུ་ཡང་མང་གཙོ་མེད།	 	 རྒྱ་
མིས་ད་ལའྟང་ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་བ་ཟརེ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

ངས་པར་འད་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་གཏང་གི་ཡིན།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་
ར་བར་བདོ་མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བས་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	 ཐམ་པ་འཁརོ་བའ་ི
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོགླིང་ཆེན་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་བྷཌོ་སྭ་ནའི་
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨི་ཡན་ཀ་མ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་བདོ་མིའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	
༦༠	 མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་མགནོ་
འབདོ་གནང་བར་ང་ལ་ཆེ་མཐོང་ཧ་ཅང་
ཐབོ་པ་བུང་།	 ངའ་ིལུང་པའ་ིནང་གི་མི་
མང་ཕ་ོམོ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ེརིང་མཛད་
སྒ་ོའདི་བརུྒྱད་བདོ་མི་རྣམས་ལ་འཚམས་
འད་ིགནང་སོང་།	 ཁ་སང་དགངོ་ད་ོབདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་རིག་གཞུང་གི་གཞས་
སྣ་འཁབ་སྟནོ་གནང་བ་མཐངོ་བུང་།	 ད་ེ
རིང་འདིར་ཡང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་མང་པ་ོ
མཇལ་རུྒྱ་འདགུ	 ཕ་གརེ་བདོ་མི་གཞནོ་
སྐསེ་གཉསི་ཀི་གདངོ་པར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
གི་རི་མོ་བསི་འདགུ	 	 གཏམ་བཤད་ཚར་
རསེ་ངས་ཁོང་གཉསི་དང་ལྷན་པར་བརྒྱབ་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་གཏངོ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ད་ེརིང་གི་ཉནི་
མོར་བདོ་མི་སྟངོ་ཕྲག་མང་པསོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་
ཉནེ་སུང་ཆེད་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བས་ཡོད།	
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དག་གནནོ་སིད་བུས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་
འག་ོབཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གདངོ་ལེན་

ཆེད་ང་ོརལོ་རྔམ་སྟནོ་བས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་མཚོན་
ཆ་མ་ཐགོས་པའི་བདོ་མིའི་ཐགོ་དག་གནནོ་
ཚབས་ཆེ་བས་མཐར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་ཁི་བརྒྱད་ལགྷ་

རྒྱ་གར་ད་ུབསོ་བལོ་ལ་ཕབེས་དགསོ་བུང་བ་
རེད།	 	 དརེ་བརྟནེ་ངས་ད་ེརིང་ག་ོསབྐས་
འད་ིབརུྒྱད་རྒྱ་གར་གི་སིད་གཞུང་རིམ་པས་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ད་བར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ང་རང་གིས་གཙོས་འདརི་དབུ་
ཁིད་རྣམ་པས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་མཚོན་
བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་འདརི་ཡོང་བ་འདསི་
རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་མིའི་དཀའ་
སྡགུ་ནམ་ཡང་རདེ་ཐབས་མེད་པའ་ིབརྡ་ལན་
ཞིག་མཚོན་ཐུབ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གིས་ལམ་སྟནོ་མཛད་པ་ལྟར་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུས་འགོ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་འགོ་རང་
སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་རྩདོ་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོས་མའ་ོཙེ་ཏུང་དསུ་སབྐས་

དང་མའ་ོཙེ་ཏུང་རསེ་ཀི་དསུ་སབྐས་སུའང་
དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱངས་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ུ
བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉསི་སནྨ་གི་ཐབས་ལམ་
བདམས་པ་ད་ེན་ིང་ོམཚར་ལནྡ་པ་ཞིག་རེད།	
བོད ་མཐོ་སྒང ་ གི ་ཁོར ་ ཡུག ་ལ ་མཚོན ་

ན་ཉ ེ་ལམ་ཁོར་ཡུག་ཚན་རིག་པ་ཚོས་
བ ོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་ད ེ་བཞིན་ཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་བརོད་
ཡོད།	 	 འཛམ་གླངི་ལྷ་ོབང་གི་སྣ་ེགཉསི་
ཕུད་འཁྱགས་རོམ་ཆེ་ཤོས་ད་ེབདོ་མཐ་ོསངྒ་
སྟངེ་ཡོད།	 	 ཨེ་ཤི་ཡའ་ིགཙང་པ་ོཆེ་ཁག་
བཅུའི་འབུང་ཁུངས་བདོ་མཐ་ོསྒང་ཆགས་
ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་
ནང་ཆུ་མཛོད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབརྒྱབ་དང་
རྒྱག་བཞིན་པ་དང་།	 ཤིང་ནགས་ཧ་ཅད་
གཅོད་བགེ་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་
ནས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་
ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པ་ོཐེབས་བཞིན་ཡོད་པ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཁདོ་
བསམ་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་ནང་བདོ་མིའ་ིམི་རབས་གསུམ་
གི་རིང་རྒྱ་ནག་གིས་ཆབ་སིད་དམ་བསྒགས་
འགོ་གཞི་རྩའི་བདོ་མིའི་སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་

དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་ནང་གི་བདོ་
མི་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་
༸སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་ཉར་བ་ཡིན་ཚེ་བཙོན་
འཇུག་གི་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་གི་ཡོད།	 ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་སྡ་ེཁག་
གི་དག་ེབཙུན་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་
སྒརོ་སྟངས་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་མ་ཟད།	
དགནོ་པ་ནས་ག་ྭབཙུན་མང་པ་ོབཙན་དབང་
འགོ་ཕིར་འབུད་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད།	ད་ེརང་ས་ྔད་ོང་རང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་མཇལ་རུྒྱའི་སལྐ་བཟང་
ག་ོསབྐས་ཐབོ་བུང་།	 ཁངོ་ན་ིཧ་ཅང་བམས་
བརྩེ་ལྡན་ཞིང་གཞན་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ཧ་ཅང་
མཛད་མཁན་ཁེངས་དགེས་རྩ་བ་ནས་མེད་
པའ་ིགང་ཟག་ཞིག་ཏུ་མཇལ་བུང་།	 ཁངོ་
གིས་དསུ་རབས་འདི་ནི་ད་ེསྔ་དང་མི་འད་
བར་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་དག་པའོི་ལམ་ནས་
མིན་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སེལ་
དགསོ་པ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མིར་
འད་ིལ་ྟབུའ་ིའཇིགས་སྣང་བདེ་དགསོ་པ་གང་
ཡིན།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་
མེ་མདའ་དང་རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་ལ།	
ལགྕས་ཁབ་འཁརོ་ལོ་དང་མཚོ་དམག་གི་གུ།	
དམག་གི་གནམ་གུའང་མེད།	 	 ཁངོ་ལ་རྒྱ་
ནག་གི་སདི་འཛིན་བདེ་དགསོ་བསམ་པའང་
མེད།	 		༸གངོ་ས་ཏ་ྰལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་
ཡོད་པ་ན་ིབམས་པ་དང་བརྩ་ེབ་རེད།	 ད་ེ
ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཞདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཕི་

ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་ང་རང་བྷཌོ་སྭ་ནའ་ིསདི་
འཛིན་ཡིན་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་ཤུགས་
ལ་མ་འཛེམས་པར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གདན་ཞུའི་མགནོ་བརྡ་ཕུལ་བ་ཡིན།		
སྐབས་དརེ་རྒྱལ་སའི་ནང་ད་ུསེམས་དང་
སགོ་གི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་
སབྐས་རེད།	 	 ལནྷ་ཚོགས་ད་ེན་ིཨ་ཕ་ིརི་
ཀའི་ཡུལ་གི་སལོ་རུྒྱན་གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སྟངས་	 Ubuntu	 ཞསེ་པ་དརེ་གཞི་བཅལོ་
ནས་ཚོགས་ཡོད།		དའེ་ིག་ོདནོ་ན་ིགཞན་ལ་
བརྟནེ་ནས་རང་ཉདི་འཚོ་ཐུབ་པའི་དནོ་རེད།		
ངའི་ལུང་པའི་སིད་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་འག་ོབཞིན་
པ་མཐོང་སྐབས་ང་རང་ཧ་ཅང་ངོ་ཚ་པ་ོ
འདགུ	 ངའ་ིལུང་པའ་ིསདི་གཞུང་ནས་ཀང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཚུངས་པར་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་
མཁན་རྣམས་ལ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་ནས་
གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།		
ཐངེས་འདརི་ང་རང་རྡ་རམ་ས་ལར་༸གངོ་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་
རུྒྱར་འགོག་རྐེན་བཟོ་ཐབས་བས་བུང་།		
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་མཚན་སནྙ་
ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ལོ་ལྟར་གགས་ཆེ་བའི་
མི་སྣའི་མཚན་གཞུང་ནང་ལོ་བསྟུད་མར་
འཐནོ་བཞིན་ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་ཁངོ་༸སྐ་ུ
དངསོ་ཕབེས་རུྒྱར་འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་པ་ཡིན་
ན་ཁོང་གི་ཆེ་མཐངོ་ཉམས་དམས་སུ་འག་ོ
རུྒྱའི་རེ་བ་ད་ེནི་རུྒྱ་མཚན་ཁུངས་ལུང་མེད་
པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།


