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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༧	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔད་ོབདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་
ལྡན་པའི་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་གཏངོ་མཁན་
གི་ཚོགས་མི་༨༥	 རྣམས་ལ་འཛམ་གླངི་ཇ་ེ
བཟང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
འདགུ	 ད་ེཡང་བཅ་ོབརྒྱད་བརྒྱད་ཅུ་	 Club 

1880	 ཞསེ་པའ་ིཞི་བད་ེགངོ་འཕལེ་བས་ི
གནས་ཁང་གི་སྐུ་ཞབས་མཱག་ནི་ཀོལ་སན་	
Marc Nicholson	 ལགས་ཀིས་ཐགོ་མར་
ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ།	 “ང་ཚོ་ད་ེརིང་འདརི་
བཅར་རུྒྱ་བུང་བར་ཆེ་མཐངོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་པ་
ཞིག་བུང་།		འདརི་སིངྒ་པུར་ནས་མི་བརྒྱད་
ཅུ་ག་ལ་ྔཡོད།	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	ལས་
རིགས་འད་མིན།	 ད་ེབཞིན་ལོ་ནའ་ིཆ་ནས་
གཞོན་སྐེས་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་ལོ་དགུ་དང་།	
ལོ་རྒན་ཤོས་དུག་ཅུ་རེ་ལ་ྔབཅས་རྒྱབ་ལྗངོས་
གནས་སངས་ད་ེལརྟ་ཡིན་ཡང་།	འཛམ་གླངི་
ཇེ་བཟང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་ལས་དནོ་སྤལེ་ཆེད་
ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཐགོ་ནསུ་པ་འདནོ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་སིངྒ་པུར་
ནས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཆེད་བཅར་

བ་ཡིན།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་ང་ཚོས་བཟང་
ཕགོས་ཀི་རེ་བ་ཞུ་ས་སྐ་ུཉདི་ཡིན།	 ཐུགས་ར་ེ
ཆེ།	”	ཞསེ་ང་ོསྤདོ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས།	

སིྤར་ཚོགས་པ་ད་ེསིངྒ་པུར་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པ་དང་།	 ཚོགས་མི་ད་ེདག་རྒྱལ་ཁབ་
སིངྒ་པུར་དང་ཨ་རི།		ཨོ་གླངི་།	ཨིན་ཡུལ།	
རྒྱ་གར།	 ཁ་ེན་ཌ།	 རྒྱ་ནག	 	 ཕ་རན་སི།		
སུད་སི་སོགས་ནས་ཡིན་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འདརི་ཁདེ་རང་
ཚོ་མི་	 ༨༥	 ཡོད་པའ་ིནང་ཙམ་མ་ཟད།		
འཛམ་གླངི་ནང་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་
ཡོད་པའ་ིནང་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་གདངོ་རིས་
མི་འད་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོ་ཚང་མ་མའ་ི
མངལ་ནས་སྐ་ེལུགས་གཅིག་པ་རེད།	 ངསོ་

རང་ཆུང་བིས་པའི་སྐབས་ནས་ཉནོ་མོངས་
པའི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོཇི་ལརྟ་བསནེ་དགོས་པའི་
ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་མངོ་ཡོད།	 མི་ཚེའ་ིནང་

སྐབས་རེ་གནས་སངས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་
ཅན་འཕྲད་སདི་པ་ཞིག་རེད།	གཙོ་ཆེར་ནང་
གི་བསམ་བླ་ོཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཐགོ་གནས་
ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་
ངསོ་ལ་ངསེ་ཤེས་རྙདེ་བུང་།	 	 ནང་པའ་ིལ་ྟ
གུབ་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་སྡུག་བསལྔ་ན་ིའཁརོ་
བའ་ིཆོས་ཉདི་རེད།	 སྡགུ་བསལྔ་ད་ེདག་ལ་
གདངོ་ལེན་བདེ་སབྐས་བསམ་བླ་ོཞི་བད་ེབག་
ཕབེས་ཡོད་ན་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད།	 ད་ེ
འད་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་ནི་སེམས་
བསྐདེ་བླ་ོད་ེརེད།	 གཞན་དནོ་ལ་སེམས་
ཁུར་བ་རུྒྱ་དང་གཞན་གི་བཀའ་དནི་དན་

དགསོ་པ་ད་ེརེད།	 གཞན་ཡང་རང་ཉདི་དང་
འད་བར་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་འདདོ་
པ་མཚུངས་པ་རེད།	 དརེ་གཞི་བཅལོ་ནས་
བམས་བརྩའེ་ིབླ་ོསྐ་ེཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད།	འད་ི
ན་ིངསོ་ཀིས་ཉནི་རེའ་ིབདེ་སྒ་ོཞིག་ཡིན།
ང་ཚོ ་ཚང་མའི ་ རུྒྱད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི ་
རིགས་ཡོད་པ་རེད།	 གལ་ཏ་ེང་ཚོས་མི་
གཞན་ཡང་རང་ཉདི་དང་འད་བ་ཡིན་པའི་ལ་ྟ
ཚུལ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་མི་གཞན་སུ་འད་
ཞིག་དང་ཐུག་སྐབས་ལམ་སང་སེམས་ཐག་
ཉསེ་པ་ོཆགས་ཐུབ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་གསུམ་
ལས་གཉསི་པ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་དང་།	
ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་གསུམ་པ་བ ོད་
རིགས་ཀི་ལས་འགན་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 གསུམ་པ་ད་ེངསོ་རང་བདོ་མི་ཞིག་
དང་ལགྷ་པར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་མིང་ཞིག་ཡོད་
པ་རེད།	བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གིས་ངསོ་ལ་ཡིད་
ཆེས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 སིྤར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	
ནས་བཟུང་ངསོ་ཀིས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་
ལས་འགན་བཞག་ས་ེགཙོ་ཆེར་བདོ་མིའི་
རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཐགོ་ལས་ཀ་བདེ་
ཀི་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།	

ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་བམས་བརྩའེ་ིཉནི་
མོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་གཞུང་འབྲལེ་གསོ་ཆོད་

བཞག་པ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	
མཚན་མོ་ལ་ྷསའ་ིཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 མ་ཟནི་ཙམ་ལ་
ལ་ྷལནྡ་ནརོ་གླངི་བསལྐ་བཟང་ཕ་ོབྲང་ནས་སྐ་ུཕྱྭའི་
ཉནེ་གཡོལ་སླད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་
བཙན་བལོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ནས་ཉནི་གངས་བཅུ་བཞིའ་ིརསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༠	ཉནི་འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་
ཆུ་དྭངས་མར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་ད་ེ
ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་
བསནུ།	 ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡ་ེམི་ན་ིསོ་ཌའ་ིགངོ་ཁརེ་
མི་ནཱ་ིཡ་ཕ་ོལི་སིའ་ི	Minneapolis	གངོ་སྡ་ེ
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་མོ་འད་ིབཞིན་བམས་བརྩའེ་ིཉནི་མོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་གཞུང་འབྲལེ་གསོ་ཆོད་ཅིག་
བཞག་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢	
ཉནི་གི་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༤༥	 ཙམ་ལ་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབྲང་ནས་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་
བརུྒྱད་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༤	 ནས་	 ༦	 བར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་སིྤ་ཚོགས་
དང་མངོ་ཚོར།	 བཟང་སྤདོ་བཅས་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་བའ་ིསླབོ་གསོ་ Social, Emotion-
al, and Ethical Learning	ཞསེ་པའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་བསབླ་གཞི་གཏན་
འབབེས་ལེགས་གུབ་ཀི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་མཛད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༠	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉིན་ཤི་ལོང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་པདྨ་དནོ་གུབ་ལགས་དང་ལས་དུང་ཚེ་
རིང་ར་ོརེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་མེ་གྷ་ལ་ཡ་
མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་སྐ་ུཞབས་	Shri Tatha-
gata Roy མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་	 Raj 
Bhavan	 སུ་ཁངོ་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཤི་ལོངས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ི
དང་འབྲལེ་དན་རནེ་ཕག་རགས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ཤི་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་
དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་གཉསི་ཀིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོ	
༦༠	 རིང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 འཕགས་བདོ་གཉསི་
ཀི་དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ཁརོ་ཡུག	 ད་ེ
བཞིན་ས་མཚམས་སོགས་ཀི་ཐོག་ནས་འབྲལེ་
ལམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 རྒྱ་གར་གནའ་བའོ་ིརིག་
གཞུང་ན་ལེནྡྲའི་སླབོ་གཉརེ་གི་ཁདོ་འཕགས་བདོ་
གཉསི་ཀི་དབར་ཆོས་ཕགོས་འབྲལེ་ལམ་གཏིང་
ཟབ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཤི་ལོངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་མེ་ག་ྷལ་ཡའ་ི
སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་གི་
ཁམིས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཞི་པའ་ིཐགོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་
འད་མཉམ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་
བ་ནས་བཟུང་ཉནི་གངས་	 ༩༠	 ནང་ཚུད་

ལ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་སུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་མི་སྣ་

དང་།	 ལས་བདེ།	 གསར་འགདོ་པ།	 ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་བཅས་ལ་བདོ་ནང་བསྐདོ་
ཆོག་པའི་ཆོག་རྐེན་ག་ཚོད་སྤད་ཡོད་མེད་
ཀི་སྙན་ཐོ་ཞིག་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ཨ་རིའ་ི
ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་
བད་ེརྒྱ་མཚོ་མངའ་ཁུལ་གི་ལས་དནོ་ཚན་

པས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ལོའི ་བ ོད་ནང་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི ་གོ ་
སྐབས་འད་མཉམ་གི་ཁིམས་ཡིག་དནོ་ཚན་
བཞི་པ་ཞསེ་པའ་ིཐགོ་སནྙ་ཐ་ོཞིག་ཕུལ་ཡོད།
སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་
མི་སྣ་དང་།	 ལས་བདེ།	 གསར་འགདོ་པ།	
ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་པ་བཅས་ལ་བདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་དང་བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ས་
ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་ནང་བསྐདོ་པར་བཀག་
འགགོ་བས་ཡོད་པ་རེད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསར་
འགདོ་པ་དང་།	 གཞུང་འབྲལེ་མི་སྣ།	 ལས་
བདེ།	 ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་བཅས་ནས་
བདོ་ནང་བསྐདོ་རུྒྱར་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་
ལ་ཆོག་རྐནེ་ཞུ་དགསོ་པ་ལརྟ་ཆོག་རྐནེ་ཞུས་
ཡོད་ཀང་།	 དསུ་རག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁངོ་

རྣམས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ནང་
བསྐདོ་རུྒྱའ་ིཆོག་རྐནེ་སྤད་མེད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་
དང་ལས་བདེ་ཚོ་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོ་དང་
ལནྷ་ཐུག་འཕྲད་དང་སདྐ་ཆ་བཤད་པར་ཡང་
ཡང་དམ་བསྒགས་བས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པའི་བདོ་མི་
ཚོ་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་པར་དམ་
བསྒགས་བས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ི
ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་
མཆོག་དང་ལས་བེད་དགུ་ཡིས་བདོ་རང་
སྐོང་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ནང་བསྐོད་ཆོག་པའི་
ཆོག་རྐནེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞུས་ཡོད་ཀང་།	ཁངོ་
ཚོ་ཁདོ་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་
ཐསེ་པའི་ལས་བདེ་མི་གངས་ལ་ྔལ་བདོ་རང་
སྐོང་ལྗངོས་ལ་བསྐོད་རུྒྱའི་ཆོག་རྐེན་སྤད་
མེད་པ་རེད།	ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད།	།
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རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་ཉརེ་ལསྔ་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་སྙངི་སབོས་
གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་ཇི་ན་ིཝ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་
གཙོའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༡༡	
ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་
པ་ཁག་	 ༢༥	 ཐུན་མོང་གིས་འཇིགས་བྲལ་
ཞསེ་པའི་དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོམཁན་
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་
ལགས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གཟངེས་རགས་གགས་ཆེན་ད་ེཕུལ་ཡོད་
པ་དང་།	 གཟངེས་རགས་ཕུལ་དགསོ་དནོ་
ན།ི	 དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་དཔའ་
མ་ཞུམ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་རྒྱ་ནག་
ནང་ཨོ་ལེམ་པཀི་རྩདེ་འགན་འཚོགས་ལ་ཉ་ེ
བའི་སྐབས་འཇིགས་བྲལ་ཞེས་པའི་དངསོ་
བུང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་བཟསོ་ཏ་ེབདོ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐགོ་དག་
གནནོ་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མངོ་བཞིན་

པའ་ིདངསོ་ཡོད་ཀི་གནས་སངས་འཛམ་གླངི་
མི་མང་ལ་བསན་ཐུབ་ཡོད་སབས་གཟངེས་
རགས་ད་ེཕུལ་བ་ཞིག་རེད།

གླགོ་བརྙན་ད་ེབཟསོ་པར་བརནེ་དནོ་གུབ་
དབང་ཆེན་ལགས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་
ནང་ལོ་ང་ོདུག་གི་རིང་ལུས་སེམས་གཉསི་
ཀི་དཀའ་སྡགུ་ཚེད་མེད་མངས་ཡོད།	 རྒྱ་
རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཡཱང་ཇན་ལི་

Yang Jianli	 ལགས་ཀིས་གཟངེས་རགས་
ད་ེཇི་ནི་ཝ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་
གཙོའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༡༡	

ཐོག་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་ཕུལ་
ཡོད་པ་རེད།			གཟངེས་རགས་ཀི་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་ང་ལ་འད་ིལ་ྟབུའ་ིཆེ་
མཐངོ་གི་གཟངེས་རགས་ཤིག་གནང་བར་

ང་དང་ངའི་ལས་རོགས་ཀི་ཚབ་བས་ནས་
རྣམ་པ་ཚོར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་འད་ིན་ིའཛམ་
གླིང་གི་འག་ོབ་མིའི་རང་དབང་དང་ཐོབ་
ཐང་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་ཚོ་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 རྣམ་པ་ཚོའ་ིམདནུ་ནས་གཟངེས་
རགས་འདི་འད་ཞིག་ལེན་རུྒྱ་བུང་བ་དང་།	
རང་དབང་གི་ཁརོ་ཡུག་ལོངས་སུ་སྤད་ནས་
རང་གི་ཆེས་ཡ་ང་བའི་གནས་སངས་རྣམས་
ང་ོསྤདོ་ཞུ་རུྒྱར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་
དགའ་སྤབོས་སྐ་ེཡི་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་ཁག་དང་།	 གཞུང་དང་གཞུང་
འབྲལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ།	 མི་སྒརེ་པ་
བཅས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་

སྡ་ེཁག་ནས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རོགས།	 ཁདེ་རྣམ་པས་རྒྱབ་
སྐརོ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་འད་ི
བཞིན་བཟང་ཕོགས་སུ་འགུར་བ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོའག་ོམུས་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་དནོ་གུབ་
དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་ཁག་གཅིག་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་ས་ེ
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚོའི་གནས་སངས་
སྐརོ།	 ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོ་མགགོས་མུར་རྒྱ་
གཞུང་གི་བཙོན་འགོ་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་
པར་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོ་དང་ལནྷ་གླངེ་
སླངོ་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུ
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབང་ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེ
ཞིག་ཚོགས་ནས་ཚོགས་པ་དའེི་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཐངེས་	 ༡༡	 ཉནི་མོ་
རྒྱལ་ཁའ་ིངང་མཇུག་སིྒལ་གནང་འདགུ	

སྐབས་དེར་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ཁག་གཅིག་ཀང་ཕབེས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་།	 ཐངེས་འདརི་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་མངའ་
སྡ་ེའད་མིན་	༢༤	ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་	༡༣༤	ཚོགས་མི་
ཡོད་ཅིང་།	 ཚོགས་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་ཨ་རིའ་ིམི་
སེར་ཡིན་པའི་བདོ་མི་ན་གཞོན་རེད་འདགུ		

ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་བང་ཨ་རིའི་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་ལནྷ་ག་ོབསྡུར་སྦང་བཤད་གནང་སབྐས།	
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ནས་བདོ་དནོ་ཆེད་རང་གི་དསུ་ཚོད་
རྩ་ཆེ་བླསོ་གཏངོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།		སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་
ལས་དནོ་གཙོ་ཆེ་གསུམ་ཐགོ་འབད་བརྩོན་
གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུང་འདགུ
༡།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་
ཐབོ་ཆེད་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ།
༢།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་
གོང་འཕལེ་ཐགོ་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ས་
བརན་ཡོང་ཐབས།	
༣།	 རྒྱ་རིགས་དང་འབྲལེ་ལམ་རྒྱ་སྐདེ་ཐགོ་
བདོ་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གསལ་
བཤད་གནང་རུྒྱ།	 བཅས་གནད་དནོ་གཙོ་བ་ོ

བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཐངེས་	༡༡	ཉནི་མོ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་མཇུག་སིྒལ་བ།
ད་ེགསུམ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བདོ་
དནོ་གི་ལས་འགུལ་ད་ེདསུ་ཚིགས་ཁད་པར་
ཅན་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཉནི་ལྟར་རང་ཉདི་

མི་ཚེའི་འཚོ་བའི་ནང་སྤལེ་ཐབས་གནང་
གལ་ཆེ་སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་ད་ིབ་རྣམས་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད་གནང་འདགུ་པ་བཅས།

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།
Hang Over ཆང་ནད།
Harassment སུན་གཙེར།
Hard and fast rules ཁམིས་བཙན།
Hard copy ས་པར།
Hard drinker ཆང་རྒན།	ཨར་རྒན།
Suit case འགུལ་སམྒ།		
Pickpocket མཐབེ་དས་རྒྱབ་མཁན།	
Retrospective ཕིར་ལ།ྟ

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ད་རྒྱའ་ིཐགོ་ནས་
བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་བཞིན།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཐངེས་དང་པརོ་
ད་རྒྱའི་ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་ལམ་ཐགོ་ཐ་ེཝན་
དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དཔལ་མགོན་
འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་
མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བ་ཆོས་འབྲལེ་བསྐངས་
གནང་མཛད་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་
ཐ་ེཝན་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	༡༡	ནས་	༡།༣༠	
བར་ད་རྒྱའི་ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་ལམ་ནས་
མི་གངས་	 ༣༠༠༠	 ཙམ་གཤོངས་བའ་ིཐ་ེ
པ་ེརྒྱལ་སའི་གཞུང་གཉརེ་ཀུང་ཧན་ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོ་དང་།	 ལྷ་ོཕགོས་ཡུན་ལིན་
གངོ་ཁེར་ནང་ཆགས་པའི་ཚོགས་གཉིས་
ཆོས་ཚོགས་ཀི་དགནོ་པའ་ིསེར་སྐ་མི་གངས་	
༢༠༠༠	 ལགྷ་ལ་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བ་
ཆོས་འབྲལེ་དང་།	 ཆོས་ཞུ་བའ་ིད་ིབ་ཁག་
ལ་བཀའ་ལན་བཀའ་དནི་སྩལ་གནང་ཡོད་
པ་རེད།	
སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ནས་བདོ་སྐད་ཐོག་ཆོས་འབྲལེ་
གནང་བ་རྒྱ་སྐད་ཐོག་དསུ་མཉམ་གསུང་
སུྒར་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཐེངས་འདིའི ་ད་རྒྱའི་ཐད་གཏངོ་གསུང་
ཆོས་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་གི་ཚོགས་སྡ་ེནི།	
ཐ་ེཝན་གཞུང་ལ་དབེ་སྐལེ་ཡོད་པའི་ཆོས་

ལུགས་རིས་མེད་ཀི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
ཆོས་ཚོགས་གངས་	 ༢༧	 ཙམ་གིས་མཉམ་
འབྲལེ་གིས་ཐ་ེཝན་གཞུང་ལ་དབེ་སྐལེ་བས་
པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	 རུྒྱན་

ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་རིས་
མེད་ཀི་བླ་ཆེན་ཐེ་ཝན་ནང་ཆིབས་སུྒར་
གནང་སྐབས་གསུང་ཆོས་གོ་སིྒག་སོགས་
གནང་གི་ཡོད།

ལགྷ་དནོ་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་མོ་ན།ི	
མི་ལོ་	༦༠	གངོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་གཞུང་
འབངས་གཉིས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་འབོར་
བའ་ིཉནི་མོ་དང་བསནུ།	 ཐ་ེཝན་སྦྲག་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཆོག་མཆན་ཐགོ་ཐ་ེཝན་གི་
སྦྲག་རགས་མཉམ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་
པར་འཁོད་པའི་སྦྲག་རགས་ཚན་པ་ཁག་
གཉསི་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདན་
གསོའི་སྦྲག་རགས་ཚན་པ་གཅིག་བཅས་
འགམེས་ཚོང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བདནུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཚེས་	 ༢༩	
ཉནི་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་ནས་གལོ་ཡོད་ཅིང་།	 ་
ཚོགས་དསུ་མཐའ་མའི་ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
གིས་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དབུས་
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་དབུས་བཀུར་
འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 ད་ེརིང་
སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་བདུན་པ་འདི་རྩ་བའི ་སྔནོ ་ རིྩས་ཀི ་
ཚོགས་དསུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་རེས་
སྔནོ་རིྩས་ཀི་ཚོགས་འདསུ་འདའི་ིནང་གཞུང་
འབྲལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་གསོ་ཆོད་དུག་
ཙམ་ཞིག་བཞག་ཡོད།	 ད་ེཡང་རྙངི་མའ་ི
དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་བདནུ་པ་༸སྐབས་ར་ེ
ཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་འགུར་མེད་བསན་
པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་།	 མད་ོསདྨ་ཨ་
མད་ོརྔ་པ་ནས་ཡིན་པ་ར་ོཔ་ོལགས་སྐུ་ཚེ་
མ་ཟནི་པ་དང་།	 ད་ེད་ེབཞིན་བས་ནས་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྒྱ་
རི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་བདོ་མི་མང་དབུས་
གཙང་སིྤ་ཟུར་མངའ་རིས་ཁུང་ལྷ་ོགགས་པ་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག	 རྒྱ་གར་གི་མེ་འཁརོ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་ཇ་ཕར་ནན་ཌེས་	
George Fernandes	མཆོག	ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་ཇི་ཨེཇ་ཌབ་ལུ་
བྷུཤ་ George H.W. Bush	མཆོག་ད་ེདག་
གཤེགས་པའི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་མ་ངན་གུས་
འདདུ་ཀི་གསོ་ཆོད་བཞག་པ་རེད།
དའེི་རསེ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་གསོ་
ཆོད་བཞག་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ངས་གངོ་ད་ུ
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གཙོ་བ་ོསྔནོ་རིྩས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཡིན་སབས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་སྔནོ་རིྩས་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་།	 ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་
ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྙན་སྒོན་གནང་རེས་སིྤ་
ཡོངས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་བག་ོགླངེ་གནང་བ།	 ད་ེ
ནས་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་ད་ུལས་དནོ་
དང་རིྩས་འགོ་ཐགོ་ལ་གོ་བསྡུར་སྦང་བཤད་
གནང་བ་སོགས་གང་ལྟར་ཡག་ཐག་གཅོད་
བུང་སོང་།	ད་ེནས་ད་ིབ་ད་ིལན་གཉསི་ཙམ་
བུང་ཡོད།	 ཁམིས་བཟ་ོལས་དནོ་གསུམ་
སླབེས་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཕིར་བསྡུ་བས་
ནས་གཉསི་གཏན་འབབེས་བུང་ཡོད།	 ད་ེ
ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་དང་དའེ་ི
ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་ཚར་བའི་རསེ་ལ་ལན་
འདབེས།	 དའེ་ིརསེ་འབྲལེ་གསོ་ཆོད་འཇགོ་
པ།	 ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་རིྩས་ཁ་ཚོགས་
ཆུང་གི་སནྙ་ཐ་ོསནྙ་སྒནོ་གནང་ཡོད།	 དའེ་ི
རསེ་འབྲལེ་བག་ོགླངེ་དང་གསོ་ཆོད་བཞག་
པ་སོགས་ད་ེདག་བུང་ཡོད།	 རྩ་བའ་ིད་ེརིང་

ང་ཚོའི་གསོ་ཚོགས་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སྐརོ་དང་།	དལོ་རྒྱལ་གི་སྐརོ་སོགས་མང་པ་ོ
ཞིག་བསླབེས་སོང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་དནོ་
ངོ་མ་ནི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་པ་ནང་ལརྟ་རེད།	 རྩ་བའ་ི༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མ་འངོས་སྔནོ་གཟིགས་
ཀི་བཀའ་དགོངས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀིས་
རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེན་པ ོ་ཡོད་པའི ་ཐོག་
ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་དའེི་ཐགོ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཇུག་
སྐངོ་གནང་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	
ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ད་ེབདོ་པ་
གཅིག་ཡིན་ནའང་ཚུར་སྡུད་དགོས་ཀི་རེད།	
འནོ་ཀང་བདོ་པ་ཞིག་གི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་སོ་
སོས་སུང་དགོས་རུྒྱ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེ
ཚོ་སུང་དགོས་རེད་མ་གཏགོས་རྒྱབ་འགལ་
རང་བས་པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོས་ཚུར་ལེན་
ཐུབ་ཐབས་མེད།	 དརེ་བརནེ་གང་ལརྟ་ཁ་
སྔནོ་སིྤ་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་རྒྱབ་ལྗངོས་
རུྒྱ་མཚན་དང་བཅས་པ་གསལ་བཤད་ཡག་
ཐག་གཅདོ་གནང་སོང་།	 ད་ེག་རང་ཆགས་
ཡོད།དརེ་བརནེ་ཁ་ོཚོས་བངླ་དརོ་ལྡགོ་ཤེས་
བས་པ་ཡིན་ན།	 ག་དསུ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་
ཚུར་བསྡ་ུདགསོ་ཀི་རེད།	མ་བུང་ན་ཡོང་རུྒྱ་
ཡོད་པ་མ་རེད།	ད་ེགཅིག་ཞུ་འདདོ་བུང་།
ད་རེས་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་
སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་དང་།	 འཕྲདོ་བསནེ།	
ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀི་ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་།	 འཛིན་སྐངོ་
ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་སོང་གསུང་གི་འདགུ	
དངོས་གནས་གསོ་འོས་པ་ཆགས་སོང་
བསམ་པ་བུང་སོང་།	 འཛིན་སྐངོ་བཀའ་
ཤག་གི་ངསོ་ནས་གནད་དནོ་གང་དང་གང་
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབཀའ་
གནང་སོང་།	 ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ལེགས་
སོ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོ་ཚང་
མ་བདོ་དང་བདོ་མི་མང་གི་ཆེད་ད་ུལས་ཀ་
བདེ་རུྒྱར་མང་ཚོགས་ནས་བདམས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་སབས།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་དང་རགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་
བའ་ིཐགོ་ནས་གང་གནང་རུྒྱ་འདགུ་དའེ་ིཐགོ་
རིག་པ་རྩལ་བཏནོ་ནས་ཡག་ཐག་གཅོད་
གནང་སོང་།	 མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་བདོ་
མི་རིགས་དང་བདོ་སིྤ་པ།	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ཆེད་ད་ུསོ་སོའི་བླ་ོརྩེ་ནསུ་པ་གང་གདནོ་
རུྒྱ་ཡོད་ན་བཏནོ་གནང་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ད་ེརེས་ལས་རིམ་གཅིག་གི་ནང་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སིྒག་གཞི་
དགངོས་དནོ་བཀའ་བླནོ་འསོ་མི་ཞིག་འདནོ་
གནང་བ་རེད།	 གསོ་ཚོགས་ནང་ཚོགས་
གཙོས་སྔནོ་ནས་གསལ་བཤད་བས་པ་ནང་
བཞིན།	 ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉསི་ཡོད་ན་
བརྒྱ་ཆ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་དང་གངས་ཆུང་ལྔ་
ལོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེདག་འསོ་གངས་

བཤེར་མ་བས་གངོ་ལ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་
བསྒགས་བས་པ་ཡིན།	 དའེ་ིརསེ་འསོ་
གངས་བཤེར་ལོངས་བའ་ིསབྐས་སིྤ་འཐུས་ཉ་ི
ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་རྒྱབ་གཉརེ་བུང་བ་རེད།	སིྤ་
འཐུས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་གི་རྒྱབ་གཉརེ་བུང་བ་
ཡིན་སབས།	བཅའ་ཁམིས་དནོ་	༤༩	པའ་ི

ནང་གསས་དང་པ་ོནང་ལ་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ནའང་རེད།	
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ལས་ཀ་བ་རུྒྱ་ཡིན་
ནའང་རེད།	 རྩ་འབརོ་དང་ང་ོཡོད་རིྩ་པའ་ི
སྐབས་སྐར་ཆ་བརིྩ་མ་དགོས་ཞེས་གསུང་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བརྒྱ་ཆ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་
དང་གངས་ཆུང་ལ་ྔའད་ིརིྩས་ཇི་ལརྟ་སྐརོ་གི་
ཡོད་ནའང་།			དངེ་སབྐས་མི་མང་པ་ོཞིག་
གིས་རྒན་གྷུ ་གལྷ་	Google	ལ་ཁུངས་གཏུག་
གི་ཡོད་པ་རེད།	རྣམ་པ་ཚོས་	༤༣	འད་ིགྷུ ་
གལྷ་བརུྒྱད་ནས་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ལ་སྐརོ་བ་
ཡིན་ན་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་འདགུ	འད་ིགཅིག་
གཟགིས་དང་།	 བརྒྱ་ཆ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་དང་
གངས་ཆུང་ལ་ྔཆགས་འག་ོགི་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ང་ཚོ་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལོངས་བ་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་པའི་ཐགོ་ནས་ཐག་
གཅདོ་བས་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཆེས་མཐའོ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལོངས་མི་
འདགུ་གསུངས་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སངས་
འད་ིའད་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 བརྒྱ་ཆ་སྐརོ་
ཕགོས་འད་ིཕགོས་མི་འད་བ་རེད།	 ང་ཚོ་
ངོས་ནས་སྔནོ་མ་ནས་བསྐརོ་བ་འདི་གཞི་
རྩར་བཟུང་བ་རེད།	གྷུ ་གལྷ་བསྔགོས་པ་ཡིན་
ནའང་འད་ིག་རང་ཐནོ་ཡོང་གི་འདགུ	 འད་ི
མ་འགགི་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐངོ་གི་མི་འདགུ
མང་ཚོགས་རིྩས་ཁ་ཚོགས་ཆུག་གིས་སྙན་
ཐ་ོསྙན་སྒནོ་ཞུས་པའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་
བ་རེད།	 གང་ལརྟ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རུྒྱ་
ཞིག་རྒྱབ་གཉརེ་ནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཚོགས་
ཆུང་ཇི་ལྟར་འཛུགས་དགོས་ཀི་འདགུ་རསེ་
ལ་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ནང་གོ་བསྡུར་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་རང་གིས་
འཛུགས་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་རེད་ཡང་ན་འཛིན་
སྐངོ་དང་ལནྷ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་གནང་རུྒྱ་
རེད་འད་ིརསེ་ལ་བབ་གཟགིས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེནས་མང་ཚོགས་རིྩས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྙན་ཐོ་ནང་གང་གསལ་བ་ད་ེདག་ས་
བགོས་ལ་ཕབེས་པའི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་དང་

འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་འདགུ་
ད་ེདག་གཟགིས་དགསོ་འདགུ	 	 ད་ེདག་
གཟིགས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་སྐནོ་གནས་
གང་འདགུ་ད་ེདག་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་
པ་ཞིག་དང་།	 ད་ེནས་སནྙ་ཐ་ོནང་མང་པ་ོ
ཡོང་དགོས་པ་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཀི་འདགུ་ཅེ་

ན།	 རིྩས་ཞིབ་གནང་སདླ་ཕབེས་པའ་ིསབྐས་
གསལ་པ་ོམ་གསུངས་བའི་རྐེན་གིས་སྙན་
ཐའོ་ིནང་སླབེ་ཡོང་གི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
གསལ་པ་ོགང་བཟ་ོརུྒྱ་ཡོད་ནའང་རིྩས་ཞིབ་
གནང་བའི་སྐབས་བཟ་ོདགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་བཀུར་འསོ་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པ་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕབེས་
པའི་སྐབས་འདི་ཚོའི་གས་ལམ་སནོ་གནང་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	ཅསེ་ཞུ་འདདོ་
བུང་།
ད་ེནས་ཚོགས་གཙོ་ཁ་སང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་
ཁ་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་རུྒྱ་
གཅིག་ད།ེ	 སྔནོ་མ་སབྐས་བཅུ་གསུམ་པའ་ི
སྐབས་སུ་ལས་ཀ་བས་པའི་སྐབས་སུ་ལས་
ཀ་འཕྲ་ོལགྷ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 གང་ལརྟ་
ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་པ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་གནས་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡིན་
ཙང་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཁག་
ལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་བཙུགས་
དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ད་ེ
༸སྐབས་མགོན་རིན་པ ོ་ཆེས་ད ེ་ག་རང་
དགངོས་བཞསེ་གནང་གི་འདགུ	 ད་རེས་
ཡིན་ནའང་བཀའ་སླབོ་ད་ག་རང་ཕབེས་
སོང་།	 ས་ྔའཕྲསོ་རིང་དརེ་ང་རང་ཚོ་བདོ་
པ་གནས་ས་འདི་ཚོར་བཙུགས་དགོས་ཀི་
འདགུ་ཅསེ་གསུངས་སོང་།	 ད་ེའད་ཡིན་
ཙང་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོ་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕབེས་པའི་
སབྐས་སུ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ད་ེདག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྒྱ།	 བཙུགས་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྩདེ་ག	 བཙུགས་མ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་
བཙུགས་ཐུབ་དགོས་པ་དའེང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་རེད་འདགུ	 མཇུག་སྐངོ་ད་ེས་གནས་
འགོ་འཛིན་སོ་སོས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་
ཀི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
ག་དསུ་ཡིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཡོད་པ་མ་

རེད།	 དརེ་བརནེ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རེད།	 ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་རེད།	 ད་ེདག་གི་མཇུག་སྐངོ་གནང་
དགསོ་ཀི་རེད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བུང་།
ད་ེནས་ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདི་འགོ་
བཙུགས་པ་དང་ང་ཚོའི་ཚོགས་དུང་སྙུང་
གཞི་བུང་ནས་བཤགས་བཅསོ་གནང་དགསོ་
པ་ཆགས་པ་རེད།	 ད་ེནས་ང་ཚོའ་ིལས་
བདེ་ཚེ་བརན་བསྐལ་བཟང་གཙོ་བརོ་གུར་
པའི་ལས་བདེ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་
གནང་ས།ེ	 གང་ལརྟ་ད་རེས་འཐུས་ཤོར་
མེད་པ་ཞིག་བུང་སོང་།	 དརེ་བརནེ་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་
གསུམ་ཚང་མ་ལོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 མུ་མཐུད་ད་ེལརྟ་གནང་དགསོ་པ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེ
བཞིན་ང་རང་ཚོ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་པའི་
དསུ་ལ་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་
ཚོས་ཀང་སུང་བ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པ་ོགནང་
སོང་།	 ད་ེད་ེབཞིན་གི་ང་ཚོ་སྒ་བརྙན་སྡ་ེ
ཚན་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རེད།	 ད་ེ
དག་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་
གནང་སོང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
རྩ་བའི་ང་ཚོ་གསོ་ཚོགས་འདི་ཚོགས་པའི་
སབྐས་ལ་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་དང་འབྲལེ་བ་
ཡོད་པ་རེད།
གང་ལྟར་དངསོ་སུ་དནོ་བསྡད་མཁན་དང་
རྒྱབ་ལ་གནང་བསྡད་མཁན་གཙོས་པའི་
དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་གི་ལས་བེད་
ཚང་མ་ལོག་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	 གང་ལརྟ་ཚང་མས་ཕག་ལས་རེ་
རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཚང་མ་ལོག་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དམིགས་བསལ་
གི་ད་རེས་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
དཔ་ེམ་སིད་པའི་མཐུན་འགུར་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོགནང་སོང་།	 གང་ལརྟ་ཚོགས་གཙོས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་དརེ་གསན་བཞེས་
ཡག་པ་ོགནང་ས།ེ	 ཁ་སང་ངས་གསོ་ཚོགས་
འག་ོབཙུགས་པའི་སབྐས་ལ་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན།	 རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་ཐུགས་མ་ཕམ་
པ་བཟ་ོདགོས་པ་ད་ེང་ཚོའི་འགན་རེད་ཅེས་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དངོས་གནས་ད་རེས་
གནང་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བུང་།	
དརེ་བརནེ་ཚང་ལ་ལོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	མཐའ་མ་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་
བརན་པ་དང་།	 ཐུགས་ཀི་བཞདེ་དནོ་མཐའ་
དག་ལྷུན་གི་གུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེནས་ང་ཚོ་རེས་མ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བརྒྱད་པའ་ིསབྐས་ལ་བད་ེཞིང་སིྐད་པའ་ི
ངང་ལ་འཛོམས་རུྒྱའི་རེ་བ་དང་སྨནོ་འདནུ་
ཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས་སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དསུ་
བདནུ་པ་ད་ེགལོ་བ་ཡིན།	།

སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བདནུ་པ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་བ།
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༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུ
རནེ་གཞི་བས་པའི་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་
འགེམས་སནོ་ཁང་དུ་བ ོད་མིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དབང་སུྒར་ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སནོ་
བས་ནས་མི་ལོ ་དུག་ཅུ ་འཁོར་བ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བཙན་བལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བཀའ་
དནི་བསྐངས་ནས་མི་ལོ་དུག་ཅུ་འཁརོ་བའི་
དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ
མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་
བཀདོ་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཚོགས་
པ་དང་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་།	 	 The Huaxia 

Liberal Union	ད་ེབཞིན་	The Princeton 

China Initiative	དང་།		རྒྱ་ནག་འབྲལེ་
མོལ་	The China Dialogue དང་།		རྒྱ་
ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་བཅས་ཡིན་འདགུ		
སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་
སྐ་ུཞབས་མིངྒ་ཤི་ཡ་	Professor Ming Xia	
ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་གནང་
འདགུ	 	 ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་བུང་བ་དང་འཕལེ་རིམ།	
བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིརིང་ལུགས།	 དབུ་
མའི་ལམ་གི་སདི་བུས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་རིགས་ཤེས་ལནྡ་མི་སྣ་ཚོས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་ད་ོསྣང་གནང་བ་བརུྒྱད་
འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་
རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགོས་གལ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།		
ཚོགས་འདུར་ཕབེས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་འཕགས་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ	
ད་ེརེས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་

རིང་མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་
མིངྒ་གིས་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེགོ་སིྒག་གནང་ཆེད་
མཐུན་འགུར་གནང་བར་ཡི་རང་བསྔགས་
བརདོ་ཞུས་འདགུ	 	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་
ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་དབང་སུྒར་བས་རསེ་བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་
ལྷག་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་དགོན་སྡ་ེ

གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ།	 ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་རྩ་མེད་ཇི་ལྟར་བཏང་བའི་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གནང་བ་མ་ཟད།		ཕི་
ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའི་
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་
སརླ་གསོའི་ཆེད་འབད་བརྩནོ་ཧ་ཅང་མཛད་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༧	ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོབཏནོ་པའི་སྐརོ་
གསུང་སབྐས།	
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་
བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ནས་མང་གཙོའི ་

བཅསོ་སུྒར་ཟརེ་བ་བཏང་ཡོད་སྐརོ་གི་དལི་
བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 དནོ་
དངོས་ནི་ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེལོ་ངོ་དུག་ཅུའི་
རིང་བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་
པར་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བས་དང་བེད་
མུས་ཡིན་པ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།	 བཙན་
བལོ་ནས་བདོ་ད་ུལ་ྟསྐརོ་ཚོགས་ཆུང་ཕབེས་

སྐབས་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་སྐུ་ཚབ་
རྣམ་པར་དད་གུས་དང་དགའ་ཞེན་ཚད་
མེད་ཞུས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།				ཕགོས་
མཚུངས་རྒྱ་རིགས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་རྒྱ་རིགས་གཞན་གང་མང་ལ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་བུས་
སྐརོ་གོ་རགོས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ་ཐབས་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ
ད་ེནས་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ ་འཕགས་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་སྐད་ཐགོ་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་བདོ་རྒྱ་
འབྲལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སླད་
འབད་བརྩོན་ཇི་ཙམ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ཁངོ་རང་ཉདི་ཆེད་མངགས་བཀའ་
ཤག་ནས་ལྷན་ཚོགས་འདིར་ཆེད་བཅར་ཞུ་

དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་བ་དསེ་
ཀང་གནད་དནོ་དརེ་བཀའ་ཤག་གིས་གལ་
ཆེན་པ་ོཇི་ཙམ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་
པར་རགོས་ཐུབ་སྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ངོ་སྤོད་ཙམ་མ་
ཟད།	 ལནྷ་ཁང་སོ་སོའ་ིལས་དནོ་གནང་
ཕགོས་དང་།	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་
ཀིས་བཙན་བལོ་བའི་གནས་བབ་འགོ་ནས་
བ ོད་ཀི ་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་སླད་དཀའ་ལས་ཇི་
ཙམ་སྐནོ་བཞིན་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཆེད་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི ་ལམ་གི་
སིད་བུས་ཀི ་ཐོག་མའི ་ བུང་རིམ་དང་།	
སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག ་ གི ་ད བུ ་ཁིད ་ལམ་ས ོན ་འོག ་
སིད ་ བུས་ད ེར ་ད ་བར་བོད ་ མི ་ཙམ་མ་
ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་ཆབ་
སིད ་ ཀི ་ད བུ ་ཁིད ་རྣམ ་པས་རྒྱབ ་སྐོར ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་པའི་སྐརོ་གསུང་
པ་དང་སྦྲགས།	 ཚོགས་བཅར་བ་དང་།	
ལྷན་ཚོགས་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་རྣམས་
ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་མ་
འངོས་པར་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེལ་ྟབུ་ག་ོསིྒག་མང་
ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ཚེ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ལ་ཕན་
རླབས་ཆེན་པ་ོཡོང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེརསེ་ཡུ་གུར་མི་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨི་ལི་ཤ་ཏ་ི	 Mr. Il-

ishati	ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་ཁག་ད་ིབྲ་ོབའི་སིད་བུས་ལག་བསར་
བས་པ་དང་།	 སདི་བུས་དའེ་ིའགོ་བདོ་མི་
ཚོས་མངས་པའི་དཀའ་སྡུག་སྐརོ་ལོ་རུྒྱས་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཤོད་རུྒྱ་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་

མཚུངས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཚོས་ཀང་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་སུྒར་
འགོ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སིད་བུས་
ལག་བསར་བས་པར་བརནེ་ད་ེམཚུངས་
དཀའ་སྡུག་མངས་དང་མངོ་བཞིན་ཡོད་པ་
གསུངས།
ད་ེནས་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་
དང་སིྤ་དམངས་སབོས་ཤུགས་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པ་ོསྐུ་ཞབས་
ཡང་ཅ་ེལིན་	 Mr.Yan Jiaqi	 ལགས་
ཀིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དགུང་
གངས་	 ༡༡༣	 བར་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་མཛད་
རུྒྱ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ་
དང་།	 འད་ིལོའ་ིཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུ
བཙན་བལོ་ལ་༸ཞབས་སོར་བཀདོ་ནས་མི་
ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་པ་དང་།	 བདོ་མི་
ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་དབང་སུྒར་ལ་ང་ོ
རྒལོ་རྔམ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས་མི་ལོ་
ཧལི་པ་ོདུག་ཅུ་འཁརོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་མཆོག་ལ་ྟབུ་ན་ིལོ་ང་ོ	 ༥༠༠༠	 སོང་
བའི་འག་ོབ་མིའི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་བུང་མངོ་མེད་
པའི་གང་ཟག་ཁད་འཕགས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་ཁོང་གིས་ཀང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ལག་བསར་གནང་བཞིན་
པའི ་གཉིས་སྨན་དབུ ་མའི ་ལམ་གི ་སིད་
བུས་ལ་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།	 གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུས་ན་ིཐབས་མཁས་ཀི་སདི་བུས་ཤིག་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།

བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིནང་རྒྱ་རིགས་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་ འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཡར་ཐོན་
ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་
ལས་གཞི་ Tibetan En-

trepreneurship De-

velopment (TED) 

Initiative	 འདསི་བདོ་
མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་ནང་ད ེང་
དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་
འཚམས་པའི ་ཡར་ཐོན ་
ཚོང་ལས་པ་	 Entrepre-

neur	 ཇ་ེམང་སྐདེ་སངི་
ཡོང་ཐབས་གཙོ་བ་ོདང་།	
ཚོང་ལས་པ་ད་ེདག་བརུྒྱད་
རང་རེའི ་སིྤ ་ཚོགས་ནང་
ལས་རིགས་ཀི་གོ་སྐབས་
མང་དུ་འགོ་ཐབས་དང་
རིམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་

མིའི་མང་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་
བབ་ཡར་རྒྱས་ས་བརན་ཡོང་རུྒྱར་དམིགས་
པ་ཞིག་ཡིན།
ལས་རིམ་འདིའི་འགོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་དང་།	 	 	 ཐནོ་
བསྐདེ་བཟ་ོབསུྐན་པ་སྐདེ་སིང་ཡོང་ཐབས་
སུ་རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཀི་བསམ་བླ་ོ	 In-

novative Business Idea	 ཡོད་པ་གཞནོ་
སྐསེ་གངས་	 ༢༡	 གསལ་བསྒགས་ཀི་ལམ་
ནས་དག་འདམེས་བུང་བ་རྣམས་ལ་ཚོང་
ལས་གཉརེ་ཕོགས་དང་འབྲལེ་བའི་སྡནོ་
འགའོ་ིསྐདེ་སངི་ཟབ་སྦངོ་	 Pre-Incuba-
tion	 Support	དང་ད་ེརསེ་ཚོང་ལས་འག་ོ
འཛུགས་མ་དངུལ་གི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་རྣམས་
རང་རང་གི་ཚོང་ལས་ཐགོ་ལས་དནོ་གང་
ལེགས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།

འདི་ལོ་ཡང་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡར་
ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་དང་།	 	 	 ཐནོ་སྐདེ་བཟ་ོ
བསུྐན་པ་གང་མང་སྐེད་སིང་ཡོང་ཐབས་
སུ་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་གངས་	 ༥	 དག་
འདམེས་ཀིས།

སྡནོ་འགའོ་ིསྐདེ་སངི་སྦངོ་བརར། Pre-Incu-

bation Training

ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་མཐུན་
འགུར།	Start-up Funding

ཚོང་ལས་དབེ་སྐལེ་ཀི་རམ་འདགེས།	Busi-

ness Registration Support

ཚོང་ལས་དངསོ་སུ་གཉརེ་ཕགོས་ཀི་ལམ་
སནོ་མཐུན་འགུར།	 Mentorship Sup-

port    	 བཅས་མཐུན་སྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ཞུ་
འཆར་ལགས་ན།	 	 	 རིག་གསར་གི་ཡར་
ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་སུ་མཆིས་ནས་གངོ་གསལ་

མཐུན་རྐེན་གང་རུང་ངམ་ཆ་ཚང་ཇི་འསོ་
ཞུ་བླ་ོཡོད་ཚེ་འཚང་སནྙ་འགེངས་ཤོག་ཨིན་
ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་དང་ཡང་ན་ད་རྒྱ་
ནས་ཕབ་ལེན་བ་འཐུས།	 	 	 ཆ་རྐནེ་དང་
འཚང་སྙན་འབུལ་ཕོགས་སོགས་ཀི་ཞིབ་
གནས་ལས་གཞི་འདའིི་ད་རྒྱར་གཟིགས་རུྒྱ་
ཡོད་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་བ་ཞུ།				
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང www.tibetanentrepre-

neurs.org ཡིན།	 ཆ་རྐནེ་གཏན་འབབེས་
ལརྟ་ཚང་བའ་ིའཚང་སནྙ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༠༥	ཚེས་	༡༥	འགངས་མེད་ད་ལམ་བརུྒྱད་
དམ་ཡང་ན་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕུལ་
འབརོ་ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གན་ཆེའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།			དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༠༤	 ཚེས་	 ༠༡	
ལ།།

རིག་གསར་ཚོང་ལས་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རམ་འདགེས་ཀི་གསལ་བསྒགས།



5 TIBETAN NEWS  3rd April 2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༡	ཕི་མ་ཚེས་	༢༨	ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༣

ཧནི་སྒརོ་བ་ེབ་གཅིག་གི་ཚོང་གཉརེ་འགན་བསྡརུ་ཆེན་མོའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་འབརོ་ཚོང་
ལས་ཡར་ཐོན་རམ་འདེགས་ལས་གཞི་
ཚན་པ་དང་།	 ཨིན་ཡུལ་བདོ་ཁང་ཐབེས་
རྩ།	 ད་ེབཞིན་ཁ་ེན་ཌ་མོན་ཁ་ིཡོལ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའ་ིབདོ་པའ་ིགསར་གཏདོ་ཚོགས་
པ་བཅས་མཉམ་འབྲལེ་གིས་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་
བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་ཡོང་འབབ་བསུྐན་
ཐབས་ཀི་ལས་ཀའི་ག་ོསབྐས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་
ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཐད་འཚང་སྙན་
འབུལ་རུྒྱའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་གཙོས་དུང་ཆེ་
ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས།		ད་རྒྱའ་ི	Skype	
བརུྒྱད་ནས་ཨིན་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་
དང་བདོ་ཀི་གསར་གཏདོ་ཚོགས་པའ་ིའགན་
འཛིན་ཐུབ་བསན་བསམ་གུབ་ལགས།	 	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༥	 ཙམ་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།		ད་ེརིང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཚོང་ལས་ཡར་ཐནོ་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་
ཚན་པ་དང་།	ཨིན་ཡུལ་བདོ་ཁང་ཐབེས་རྩ།	
ཁ་ེན་ཌ་ནང་ད་ེས་ྔསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་གོ་སིྒག་
ཞུ་མཁན་ཚོགས་པའམ་བདོ་པའི་གསར་
གཏདོ་	 Tibet Innovation	 བཅས་གསུམ་
ཐུན་མོང་གི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཤིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	 སྔནོ་རིྩས་
དང་འབྲལེ་བའི་གསོ་ཚོགས་གུབ་རསེ་ངས་
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་བས་
པ་ཐགོ་མ་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	 ད་རེས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ས་བརན་དང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་གཙོ་བརོ་
དམིགས་པ་ཞིག་དང་།	 	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་
ནང་ཡོད་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་དང་།	 སླབོ་
གྲྭ།	 མི་མང་བཅས་ཀི་བས་ིགནས་ལ་སོགས་
མུ་མཐུད་རུྒྱན་གནས་ཡག་པ་ོཐུབ་ཐབས་
ཀི་ཆེད་དུ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་ཀི་འཚོ་གནས་དང་
ཆེད་མངགས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་བརན་
དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་
ལ་ལས་འགན་གི་གོ ་སྐབས་བསུྐན་རུྒྱའི ་
འཆར་གཞི་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཐགོ་མར་འཆར་
གཞི་ད་ེནི་རྒྱ་གར་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
གང་རུང་ཞིག་ལ་སྤལེ ་དགོས་རུྒྱ ་དང་།	
གཉིས་པ་ད ེར་འཆར་གཞི་འདི་སྤལེ ་བ་
བརུྒྱད་གཞིས་ཆགས་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་
དང་།	 གཞིས་ཆགས་ཀི་འཚོ་བ་དང་འབྲལེ་
བ་ཡོད་པ།	ཕགོས་མཚུངས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཆར་གཞི་ལྟར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཕུགས་
རྒྱང་རིང་པ་ོགནས་ཐུབ་ཐབས།	 གསུམ་པ་
དརེ་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཐགོ་ནས་

དམའ་མཐར་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་ཁནོ་
གངས་	 ༢༠	 ལ་ལས་ཀའ་ིག་ོསབྐས་བསུྐན་
པ་མ་ཟད།	 ག་ླཕགོས་ཀང་གང་ཙམ་ཆེན་པ་ོ
དགསོ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་སུྐན་ཡོད།

འཆར་གཞི་དའེི་མ་དངུལ་རྒྱ་གར་དངུལ་བ་ེ
བ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་
རུྒྱའ་ིཉནི་མཐའ་མ་ན་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	
ཚེས་	 ༡	 གངོ་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
རསེ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་
ཡར་ཐོན་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པ་
དང་ཁེ་ན་ཌ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་
པའི་གསར་གཏདོ་བཅས་ཟུང་འབྲལེ་གིས་
མཐའ་མའི་མི་གངས་བཅུ་འདམེས་སུྒག་བ་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
བསུན་ལས་གཞི་དང་འབྲལེ་བའི་སྐར་མ་
གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བའི་དལི་བསྒགས་ཀི་
བརྙན་ཐུང་ཞིག་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརེས་ཨིན་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་དང་
བདོ་ཀི་གསར་གཏདོ་ཚོགས་པའི་འགན་

འཛིན་ཐུབ་བསན་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས	
Skype	 བརུྒྱད་ནས་གསུང་དནོ།	 བདོ་ཀི་
གསར་གཏདོ་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་ད་ེབཞིན་
འག་ོབཙུགས་ཏ་ེལོ་	 ༡༠	 ལགྷ་ཕིན་ཡོད།		

ཚོགས་པ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལ་གཞིས་
ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུདམིགས་
ནས་བཙུགས་པ་ཞིག་མིན།
སིྤར་བཏང་བདོ་པའི་ལས་འགུལ་གང་འད་
ཞིག་སྤལེ ་རུང་བསམ་བླ ་ོགསར་པ་ཞིག་
བཏང་བའ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་
པའ་ིགནད་འགག་དང་།	 གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡིན་པའི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་པ་ད་ེབཙུགས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཆབ་
སདི་དང་ཚོང་འབྲལེ་ཀི་ལས་དནོ་ཆེད་ཡིན།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁེ་ན་ཌའི་
གོང ་ཁེར ་ མོན ་ཁི ་ ཡོལ་ ཁུལ་དུ་ ཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་སབྐས།	 ག་ོསིྒག་ཚོགས་མི་
རྣམས་ཀིས་སྐབས་དའེི་དཔལ་འབོར་གི་

ཁེ་ཕན་རྣམས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་
པ་ཞིག་ལ་གཏངོ་རུྒྱའི་སིྤ་མོས་ཐག་གཅོད་
བུང་བ་དང་།	 ཆིབས་སུྒར་སབྐས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་ནང་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཁག་གི་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ཕིའི་རྒྱལ་
ཁབ་སོགས་སུ་ཐནོ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་
རུྒྱན་གནས་དང་།	 རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་
ཐུབ་རུྒྱར་ལྡགོ་ཕགོས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་
བཞིན་པའི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པར་བརནེ།	
སྐབས་དརེ་བུང་བའི་དཔལ་འབོར་གི་ཁེ་
ཕན་རྣམས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་
བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་གཞིས་ཆགས་
རུྒྱན་གནས་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་འཆར་
ཐོག་གཏངོ་རུྒྱར་མོས་མཐུན་བུང་བ་ཞིག་
ཡིན།		ཞསེ་དང་།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
ནང་སྐརོ་བསྐདོ་ད་ུཕིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་
ཐེངས་འཆར་གཞི་འདི་ལྟ་བུ་བསུྐན་ཐུབ་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་གསར་འགོད་པའི་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་
འདབེས་གནང་།	བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་
ལ་ཡོང་འབབ་ཡོད་པའི་ལས་ཀའི་གོ་སབྐས་
བསུྐན་པའ་ིལས་འཆར་འགན་བསྡརུ་གི་ཞིབ་
ཕྲའི་གནས་ཚུལ་མཁེན་འདདོ་ཡོད་ཚེ་ད་
རྒྱ་	 www.tibetinnovations.org	 ནས་
གཟགིས་གནང་ཡོང་བར་ཞུ།	

༄༅།	།༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གསུམ་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་
སར་སྨན་རིྩས་ཁང་ཕག་བཏབ་ནས་ལོ་ངོ་	
༡༠༣	 འཁརོ་བ་དང་།	 བསེ་སུ་༸རྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་ལར་སནྨ་རིྩས་
ཁང་བསྐར་འཛུགས་བསྐངས་ནས་མི་ལོ་	
༥༨	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཕི་

ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༩	རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༤༥	
ཐོག་བཞུགས་སྒར་ར་ས་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་

ཁང་ཚོགས་ཁང་ད་ུདབུས་སྨན་རིྩས་ཁང་
དབུས་བརྙསེ་པའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་སོང་།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ཀང་ར་རོང་གི་
སནྨ་པ་གཙོ་བ་ོསྐ་ུཞབས་	 Dr. Gurdar-

shan Gupta	 མཆོག	 	 	 ཁམིས་ཞིབ་པ་
གཞན་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་མཆོག་དང་
ཀརྨ་དག་འདལུ་མཆོག	 དབུས་སནྨ་རིྩས་

ཁང་གི ་འགན་འཛིན་བཀ་ཤིས་ཚེ ་རིང་
ལགས།	 སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་འགན་འཛིན་
ཨརྱ་པདྨ་དག་འདལུ་ལགས།	 བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་
ཕུན་སིྐད་ལགས།འདམེས་ལནྷ་དང་འསོ་བསྡ་ུ
འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕལེ་ལགས།	 འཕྲདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་ཆུ་སྐ་
སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ།	
རྒྱ་གར་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ།	 ༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་
པ།	དབུས་སནྨ་རིྩས་ཁང་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམ་པ།	 གསར་འགདོ་པ་སོགས་ཁནོ་མི་
གངས་	༧༠༠	ལགྷ་ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག་མར་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའཕྲདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་
མགནོ་སྐ་ུཞབས་	 Gurdarshan Gupta 

མཆོག་རྣམ་གཉསི་ནས་སྣང་གསལ་སྒནོ་མེ་
ཞལ་ཕ་ེགནང་།	
སྐབས་དརེ་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	
ད་ེརིང་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེ
མི་ལོ་	 ༥༨	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཐགོ་ལག་

འཁརེ་སོན་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་སརླ་ཡང་
འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ཆ་རྒྱ་གར་
གིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་བདོ་
ཀི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་གཅིག་ཇི་ལརྟ་ཁབ་
སྤལེ་ཕིན་ཐུབ་པ་ནི་ད་ེརིང་འདིར་ཚོགས་
ཁང་ནང་བཞུགས་མཁན་རྣམས་དང་།	དའེ་ི
ཐོག་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོད་མཁན་གི་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་མངགས་
བརདོ་དང་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་དགོས་རུྒྱའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	
གོང་དུ་སྨན ་ རིྩས་ཁང་གི ་འགན་འཛིན་
མཆོག་གིས་འདས་པ་ལོ་གཅིག་གི་ལས་
བསྡམོས་ཀི་ཚུལ་ད་ུསྙངི་བསྡུས་ཤིག་གསུང་
བཤད་གནང་བ་ལྟར་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་
འདགེས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེ
བརདོ་མི་དགསོ་པ་ཞིག་དང་།	 བསགྔས་
བརདོ་དང་སྦྲགས་དགའ་སྤབོས་སྐ་ེདགོས་
རུྒྱའི ་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
ལགྷ་པར་འབུང་འགུར་ལོའ་ིནང་རིམ་བཞིན་
ལས་གཞི་རྣམས་རྒྱ་ཆེར་འག་ོརུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སྦངེ་ལོར་ད་ུབདོ་
ཀི་སནྨ་རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཁང་སྤ་ོརུྒྱའི་ལས་གཞི་

འག་ོབཞིན་ཡོད།	གཞན་ཡང་སནྨ་རིྩས་ཁང་
ནང་སནྨ་ཁང་གསར་པ་མང་པ་ོཞིག་ཟླ་སིྒལ་
གཏང་རུྒྱའི་ཐད་གངོ་ད་ུའགན་འཛིན་མཆོག་
གིས་ལས་བསྡམོས་ནང་གསུང་པ་ལརྟ་རེད།	
དརེ་བརནེ་ཕོགས་གང་སར་ནས་བལྟས་
ཡོང་དསུ་སྨན་རིྩས་ཁང་དང་བདོ་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པའི་རིག་གཞུང་ཁབ་སྤལེ་དང་དར་
སྤལེ་ཆེན་པ་ོཞིག་འག་ོགི་ཡོད་པའི་གནས་
བབ་ཆགས་ཡོད།
གཙོ་བརོ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་
ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་
དའེི་ཐགོ་ལ་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོད་མཁན་
ཡོངས་ཀི་འགན་འཁུར་ཧུར་ཐག་གནང་བའ་ི
གུབ་འབྲས་ཤིག་ཡིན།	 རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་
རྒྱལ་སིྤའི་ནང་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་ལས་དནོ་
གནང་བཞིན་ཡོད་སབས།	རང་སོ་སོའ་ིལུང་
པའི་ཁམིས་དང་མཐུན་པའི་ལས་དནོ་གནང་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	།

དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དབུས་བརྙསེ་པའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༩	
ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༦	པའ་ི
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བདནུ་པ་འཚོགས་
བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
ཏ་ེགསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བདནུ་པའི་ལས་
ཉནི་བརྒྱད་པའ་ིལས་རིམ་གཉསི་པར་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་སྐརོ་བཀའ་ཤག་
གི་གསལ་བཤད་གནང་དནོ།	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ད་རེས་བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	རྩ་བའ་ིབཀུར་
འོས་སིྤ ་འཐུས་ཁག་འགའ་ཤས་ནས་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་དང་འབྲལེ་བའི་
ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་བླངས་ཏ་ེདགོངས་ཚུལ་
གསུང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
དགོངས་ཚུལ་ད་ེདག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་
ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཡོང་བའི་སྐབས་
བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཐབ་བུས་
སྐརོ་དམིགས་བསལ་གོ་རགོས་ཆེ་རུ་དང་
གསལ་རུ་གཏང་དགོས་པའི་ཚོར་སྣང་བུང་
སོང་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་འདི་ཇི་ལྟར་
བུང་བ་རེད།	 ཅིའ་ིཕིར་བུང་བ་རད།	 	 ད་ེ
ས་ྔགནང་བ་གང་ཡོད།	མ་འངོས་པར་གནང་
རུྒྱ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རུྒྱས་ཞུས་ན་བསམ་
སོང་།
ད་བར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་སྐརོ་
ཚོགས་འད་ུགསུམ་ཚོགས་ཟནི་པ་རེད།	ཐགོ་
མར་ཆབ་སིད་དང་འབྲལེ་བའི་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་པ་རེད།	 ཆབ་སདི་དང་འབྲལེ་བའ་ི
ཚོགས་འད་ུའཚོགས་སྐབས་ཚོགས་བཅར་
བ་རྣམས་ནས་ཚོགས་འད་ུའད་ིཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབུང་སོང་།	 མ་འངོས་པར་གཞནོ་སྐསེ་
ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་དགསོ་
འདགུ་ཅེས་གསོ་ཆོད་དམ་དགོངས་ཚུལ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཕབེས་པར་བརནེ།	 གཞནོ་
སྐསེ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་
རེད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་དང་།	
ཤེས་ཡོན།	 དཔལ་འབརོ།	 འཕྲདོ་བསནེ་
ཐགོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་
རེད།	ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཆབ་སདི་དང་འབྲལེ་
བའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་ལ་བརནེ་ནས་
རིམ་པས་བུང་བ་ཞིག་རེད།	
འགའ་ཤས་ཀིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་ནས་གུབ་འབྲས་གང་སྨནི་ཡོད་
དམ་ཞ་ེན།	 གཞནོ་སྐསེ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
ཚོགས་འད་ུདང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ས་བརན་རུྒྱན་སྐངོ་ལ་དམིགས་ནས་
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འད་ུད་ེཉདི་ཚོགས་
འད་ུདང་པ་ོདའེི་གུབ་འབྲས་སམ་བུང་རིམ་
འད་ིལརྟ་རེད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 པའ་ིསབྐས་སདི་
སྐོང་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སྐརོ་བསམ་ཚུལ་

བུང་བ་རེད།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིལས་ས་ླཔ་ོཁནོ་ནས་སླབེས་
མ་སོང་།	སེམས་པ་ཧ་ཅང་ལྗདི་པ་ོཆགས་པ་
དང་འགན་ཧ་ཅང་ལྗདི་པ་ོཆགས།	སེམས་པ་
སྐ་ོཟརེ་ན་འགིག་གི་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	
ད་ེའདའི་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོབཏང་ནས་བུང་
བ་ཞིག་རེད།	 ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་ཞུས་
པ་ཡིན་ན།	 བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔའ་ིདམ་འབུལ་
རེས་༸རྒྱལ་བའི ་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་
ཡང་ཡང་བཅར་རུྒྱའི་སྐབས་ཐོབ་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	 ཐངེས་གཅིག་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་	 “ད་
ཁེད་རང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁེར་
དགསོ་པ་རེད།	 འཆར་གཞི་གང་གདངི་བ་
ཡིན་ནའང་ངོས་རང་མེད་པ་ནང་བཞིན་
བས་ནས་འཆར་གཞི་སིྒགས་ཤོག་ཨང་	 ”	
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་
དང་ཐགོ་ཕྲན་རང་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
གཉསི་ནས་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པ།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་དད་གུས་དང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སོ་སོའི་བླ་ོཡུལ་ལ་མ་ཤོང་
བ་ལ་ྟབུ་ཞིག་བུང་།	
བསམ་བླ་ོཧ་ཅང་ལྗདི་པ་ོཆགས་པའི་བཀའ་
ད་ེའད་ཕབེས་པར་བརནེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཡིན་
ནའང་བཀའ་གཞན་ལ་སུ་ལའང་དའེི་སྐརོ་
གང་ཡང་ཞུས་མེད།		མགནོ་པ་ོམཆོག་མེད་
པའི་དསུ་སབྐས་ཤིག་བླ་ོཡུལ་ད་ུའཁོར་ཐུབ་
ཀི་མི་འདགུ	 ང་འདརི་བཅར་དགསོ་དནོ་
གཙོ་བ་ོ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞབས་
ཕི་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཐུགས་
ཕན་གསོ་བའ་ིལས་དནོ་སྤལེ་རུྒྱ།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་སུང་ཅི་སུྒབ་ཞུ་དགོས་
བསམས་ནས་བཅར་བ་ཡིན།
འདིར་བཅར་ནས་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་
རིམ་པ་བཅར་བའི་སབྐས་སུ་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཐངེས་མང་པ་ོ
ཕབེས་སབས།	༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སུྒབ་དགསོ་རུྒྱ་ན་ིངའི་འགན་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན་
པར་བརནེ་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོབཏང་མཐར་ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུ་འད་ིབསམ་བླརོ་འཁརོ་བུང་།	
ལྔ ་དང ་ལྔ ་བ ཅུ ་ཞེས ་བཤད་པ ་ ཡིན ་ན།	
ཕགོས་གཅིག་ནས་ལོ་ལ་ྔདང་ལོ་ལ་ྔབཅུ་རེད།	
ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་འཕྲལ་དུ་བེད ་
དགསོ་པ་དང་ཕུགས་ལ་བདེ་དགསོ་པ།	 ད་ེ
ཚོའི་ཐགོ་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་
ནང་བཀའ་བསྡརུ་ཡོང་རུྒྱ།	 མི་མང་ནང་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་རུྒྱ་བཅས་བས་པ་ཡིན་ན།	 རིམ་
པས་བག་ོགླངེ་ཡོང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ལ་ྔདང་
ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་དང་།	 འཆར་གཞི།	
སདི་བུས།	ལས་འཆར།	ལག་བསར་བཅས་
ཀི་ཐགོ་ནས་འག་ོརུྒྱ་ཡོང་གི་རེད་བསམས་
པའི་ཐགོ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཆགས་སངས་
འད་ིལརྟ་རེད།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་

དགུང་ལོ་	 ༧༠	 ཙམ་རིང་སྐ་ུལས་བསྐནོ་
གནང་མཛད་པའི་ཐུགས་རའེི་དནི་ལ་བརནེ་
ནས་ང་ཚོ་འཛམ་གླངི་ནང་མགོ་བཀག་ནས་
འག་ོཐུབ་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཡིན་ནའང་ཧ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ།	 བདོ་ནང་
གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ཡིན་ནའང་སྙངི་

སབོས་འཕལེ་གཞི་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 བདོ་
མི་གཞོན་སྐེས་མི་རབས་གསུམ་པ་ཕབེས་
ཡོད་ནའང་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་རྩོད་བཞིན་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ད་དངུ་ས་བརན་རུྒྱན་ནས་
ཐགོ་ནསུ་པ་ཆེ་རུ་གཏངོ་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏགོས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་མཐར་
ཐུགས་ཕམ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་པ་ཡིན་ན།	 ཧ་ལས་པའ་ིཐབས་སྐ་ོཔ་ོ
རེད།	
༸གོང་ས་མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་
ཆིབས་སུྒར་བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱའ་ིམཛད་
འཆར་ཇ་ེཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ང་ལའང་ད་ེམཚུངས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
ཀིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བུང་།	 དརེ་བརནེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་བར་མཛད་འཕྲནི་
བསྐངས་པ་ད་ེདག་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་
གཏངོ་རུྒྱའི་འགན་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ལ་
བབ་འདགུ	 ད་ེས་ྔཡིན་ན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀང་
༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུལ་མཇལ་བཅར་ཞུས་
ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིའགན་ཡོངས་
རོགས་མི་མང་སངེ་བབ་པ་མ་གཏོགས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཡར་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
ཉུང་ད་ུའག་ོགི་རེད།	 ང་ཚོས་འགན་ཆེ་ར་ུ
འཁརེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས།	འཕྲལ་ཕུགས་
ལ་འཆར་གཞི་དགསོ་ཀི་འདགུ		ད་ལ་ྟདང་
མ་འངོས་པའི་འཆར་གཞི་དགོས་ཀི་འདགུ	
ཅེས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་
ཞེས་པ་འདི་ལྟར་སླབེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	
བཀའ་ཤག་གི་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོབཏང་བ་
དང་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོགནང་ས་ེབུང་བ་
ཞིག་རེད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་
ང་ཚོས་བདེ་ཐུབ་པ་གང་ཡོད་པ་དའེི་ཐགོ་
དགོངས་པ་བཞེས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་
འཆར་གཞི་བཏངི་བ་རེད།	ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཆར་གཞི་འད་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢།	 ༢༠༡༣།	
༢༠༡༤	ནས་ཡོད།	འནོ་ཀང་དངསོ་སོ་ལག་
བསར་བ་རུྒྱ་ད་ེཉ་ེཆར་མ་གཏགོས་ཐུབ་མེད།		

དང་པ་ོཐབས་ཤེས་བས་ནས་སུྒབ་ཀི་འདགུ་
དང་མི་འདགུ་ལ་ྟན་མ་གཏགོས་མ་སུྒབ་སྔནོ་
ལ་འཆར་སྣང་སྐརོ་བཤད་ན་ཡག་པ་ོམེད།	
དརེ་བརནེ་ད་ལའྟི་ཆར་ང་ཚོས་བདེ་ཐུབ་པ་
ད་ེགང་ཙམ་བས་ཡོད།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཆར་སྣང་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐའ་མཚམས་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡ་ེཆུང་ཁག་ལ་སནོ་པའི་
སྐ་ུབརྙན་འབུལ་རུྒྱ་དང་།	 དགནོ་པ་ཉམས་
གསོ།	 དཔ་ེཁདི་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་མཐུན་
འགུར།	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་
བའ་ིཐགོ་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་བཙན་
བོལ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་
ཕོགས་ཀི་སིད་བུས་གཏན་འབབེས་བུང་
བའི་ཐགོ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཚང་མ་ཁིམས་མཐུན་བཟ་ོརུྒྱ་
དང་།	 གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ལ་
དབེ་སྐལེ་མེད་པར་ལགྷ་ཡོད།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའི་འཆར་སྣང་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
སིད་བུས་ཤིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འཕྲལ་ཕུགས་
བརན་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་སིད་བུས་གཏན་
འབབེས་བུང་བ་གཞིར་བཟུང་མངའ་སྡ་ེ
ནས་གུན་གསབ་ཐབོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 སྡནོ་
མ་ཡིན་ན་འཛིན་སྐངོ་ནས་དམིགས་བསལ་
གནང་བ་མ་གཏགོས་སིད་བུས་བཞིན་ཐབོ་
ཐང་ལ་ྟབུར་ཐབོ་ཀི་མེད།
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཡོང་སླད་དངུལ་ཁང་བཙུགས་ནས་
སྐེད་ཀ་དམའ་བའོི་ཐོག་ནས་བུན་གཡར་
ལས་གཞི་སོགས་ལས་འཆར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
མ་ཟད།	ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་
ལག་བསར་གནང་བཞིན་ཡོད།	 བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུས་ཏ་ེ
༸གོངས་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་སུང་སྐབོ་སརྔ་
ལས་ལགྷ་པ་ཡོད།	འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐོང་ལས་གཞི་སོགས་
མདོར་ན་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མས་ལས་
འཆར་ཆེན་པ་ོརེད།	 འཆར་གཞི་དང་ལནྡ་
པའ་ིཐགོ་ནས་ལག་བསར་གནང་བཞིན་ཡོད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་འཛམ་གླིང་གི་
འག་ོསངས་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་བདེ་ཐུབ་
པ་ད་ེདག་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་སིད་བུས་དང་
ལས་འཆར་ཡོད་པའི་ཐགོ་ལས་བསར་བདེ་

ཐུབ་པ་ད་ེརེད།
གཞན་ལ་བསནུ་ནས་བདེ་དགོས་པ་ད་ེཆབ་
སདི་ཆགས་ཀི་འདགུ	དབུ་མའ་ིལམ་གཞི་ལ་
བཞག་པའ་ིཐགོ་ནས་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ི
རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་
གདན་འདནེ་ཞུ་རུྒྱ་གཉསི་གཙོ་བ་ོརེད།	ཆབ་
ཀི་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ	 དརེ་
བརནེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་བཀའ་
བསྡུར་རིམ་པ་བུང་གི་ཡོད་ནའང་དའེི་ཐགོ་
ང་ཚོའི་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་མཁས་པ་ད་ེའད་
གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་བག་ོགླངེ་བས་ན།	
ཞསེ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྩ་དནོ་དང་ཆབ་སདི་གལ་
ཆེན་པ་ོབརིྩས་པའི་ཐོག་ནས་བརོད་གཞི་
ཁག་བཞིའ་ིཐགོ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཚོགས་འད་ུ
དང་པ་ོཆབ་སིད་དང་རྩ་དནོ་ཐོག་ཚོགས་
པ་རེད།	 ད་རེས་ཞུས་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ལ་ྔ
དང་ལྔ་བཅུའི་སྐརོ་དམིགས་བསལ་ཆོགས་
ཆེན་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་སབས།	 རྒྱ་ཆེ་མང་
ཚོགས་ངསོ་ནས་ཀང་བརདོ་གཞི་ཁག་བཞི་
གང་ཡིན་པ་མཁནེ་པའི་ཐགོ་དགོངས་ཚུལ་
ཇི་ཙམ་ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་ཡག་པ་ོའདགུ	
མཁས་པ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣས་དགོངས་
ཚུལ་གང་ཕེབས་པ་རྣམས་ཕོགས་སིྒག་
གནང་ཡོད།	གསལ་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཞིག་ལ་ཕགོས་
སིྒག་གནང་བ་ད་ེདག་བཀའ་ཤག་ནས་མོས་
མཐུན་ཡོད་ཅེས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་ཞུ་གི་མེད།	
འག་ོགནོ་བཏང་ནས་མཁས་པ་མང་པ་ོཞིག་
ཕབེས་ཡོད་སབས།	 ཁངོ་ཚོའ་ིདགངོས་
ཚུལ་ད་ེདག་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཡོང་ས་རེད་
བསམ་པ་ད་ེདག་ཕོགས་སིྒག་གནང་ཡོད།	
འདི་ཁོ་རང་ཚོའི་དགོངས་ཚུལ་རང་རེད།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་འགམེས་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེ
ལ་ལས་ཤོག་དང་མཚན་རགས་མེད།	 འད་ི
དགོངས་ཚུལ་ཕོགས་སིྒག་གནང་བ་རང་
རེེད།	 ཕགོས་སིྒག་གནང་བ་ད་ེཁངོ་ཚོའ་ི
དགངོས་ཚུལ་རེད།	བརདོ་གཞི་ཁག་བཞི་ན་ི
མཁས་པ་མང་པ་ོདང་གསོ་བསྡུར་བས་ནས་
ང་ཚོའ་ིབསམ་ཚུལ་རེད།	 བརདོ་གཞི་ཁག་
བཞིའི་ཐགོ་གནད་དནོ་གཞན་པ་སྦར་དགསོ་
ཀི་འདགུ	 དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་
དའེི་སྒང་བག་ོགླངེ་གནང་དགོས་ཀི་འདགུ་
ཟརེ་ན།	 འད་ིམི་མང་དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུ
དབང་རེད།	དའེ་ིཐགོ་ག་ཚོད་གནནོ་པ་ཡིན་
ནའང་དགའ་བསུ་ཡོད་མ་གཏགོས་དགོས་
ཟནོ་དང་ཐ་ེཚོམ་བདེ་དགོས་དནོ་རྩ་བ་ཉདི་
ནས་མེད།	 བརདོ་གཞི་ཁག་བཞི་པ་ོམཁནེ་
པའི་ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕབེས་པ་ཡིན་
ན་ཡག་པ་ོའདགུ	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

		༼འཕྲསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།༽


