
༄༅། །དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་
གྲངས་ཐྱོ་ཚན་པ་ནས་ར་ུསྱོག་དང་། ཐའ་ེ
ཝན། སརྦ་སིལ།   ཨྱོསྟ་ེལི་ཡཱ། ཨིན་
ཡུལ། སུད་སི། ཉ་ིཧ ྱོང་། ཕ་རཱན་སི་སྐ་ུ
ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་
ནང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་བའི་
ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བེད་དང་། 
ད་ེབཞིན་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་སྱོ་སྱོའི་ཁྱབ་
ཁྱོངས་ས་གནས་ནང་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དབེ་དང་འབལེ་བའི་ཕྱག་ལས་གནང་
མཁན་ཁྱྱོན་མི་གྲངས་དུག་ཅུ་ལགྷ་ཙམ་ལ་
ད་ཐྱོག་བརུྒད་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་ཡྱོད།
ད་ེཡང་ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༡༨ 
ཉནི་རྒབ་ཆུ་ཚྱོད་ ༠༢ ནས་ ༠༣།༣༠ 
བར་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༦ 
པས་བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་མིའ་ིདང་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དབེ་གསར་བཟྱོ་དང་། བཟྱོ་
བཅྱོས་སམ་ནྱོར་བཅྱོས། མིང་བསུྒར། 
བྱོར་བརླག ལག་དབེ་འཕར་མ་བཅས་
བཟྱོ་བཅྱོས་ཞུ་ཕྱྱོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་
ས ྱོན་བསྐྱར་བཅྱོས་གཏན་འབབེས་གནང་
བའི་རྩ་འཛིན་ལམ་ས ྱོན་དང་འགེངས་
ཤྱོག་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་འགྲལེ་བཤད་དང་
འགེངས་ཕྱྱོགས་སྐ ྱོར་ད་ཐྱོག་བརུྒད་ཟབ་
འཁིད་ཕུལ་བར་དཀའ་ངལ་ད་ུམ་སེལ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡྱོད། །

༄༅། །རྒ་གར་གཞུང་དང་མེ་ག་ྷལ་
ཡའི་ཨ་སམ་དམག་དཔུང་རུ་ཁག་གིས་
ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༨ ལྱོར་རྒ་གར་ས་མཚམས་
སུ་འདས་གྲྱོངས་སུ་གུར་པའི་ལྡངི་དཔྱོན་
བསན་འཛིན་ན ྱོར་བུ་ལགས་ཀི་སྙངི་ས ྱོབས་
ལ་ཆེ་བས ྱོད་དང་རསེ་དན་གཟངེས་རྟགས་
ཀི་མཛད་སྒ ྱོ་ཞིག་ཚྱོགས་ཡྱོད་པ་དང་། 
སྐབས་དརེ་ལྡངི་དཔྱོན་བསན་འཛིན་ན ྱོར་
བུ་ལགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀི་བཟའ་ཟླ་ཚེ་
རིང་བུ་འཁིད་ལགས་དང་བུ་བསན་འཛིན་
ཟླ་བ་ལགས་རྣམ་གཉིས་མཛད་སྒ ྱོར ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྱོད།
ཤི་ལྱོང་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་པདྨ་ད ྱོན་
གུྲབ་ལགས་ཀིས་རྒ་གར་གཞུང་དང་མེ་གྷ་
ལ་ཡའ་ིཨ་སམ་དམག་དཔུང་ར་ུཁག་གིས་
ལྡིང་དཔྱོན་བསན་འཛིན་ན ྱོར་བུ་ལགས་
ཀི་སྙངི་ས ྱོབས་ལ་ཆེ་བས ྱོད་དང་རསེ་དན་
གཟངེས་རྟགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་འབལེ་འཕགས་བྱོད་གཉིས་
ཀི་དམག་མིས་ས་མཚམས་སུང་སྐྱྱོབ་ཀི་
ཆེད་ད་ུརང་སྱོག་བླ ྱོས་བཏང་གིས་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབས་པར་ཆེ་བས ྱོད་ཞུས་ཡྱོད་
པ་བཅས།།

བ ྱོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤྱོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་

སྒྱོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་པའི་

བ ྱོད་རིགས་ཡྱོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱྱོང་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་ད ྱོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགྱོས། 
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དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་

དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་

བའྙི་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཟབ་སྦྱོང་

གནང་བ།

ལྡངི་དཔྱོན་བསན་འཛིན་ན ྱོར་བུ་
ལགས་ཀི་སྙངི་ས ྱོབས་ལ་ཆེ་བས ྱོད་

ཀི་མཛད་སྒ ྱོ་ཚྱོགས་པ།

རིྩས་ལྱོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལྱོའ་ིབ ྱོད་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔ ྱོན་རིྩས་ཚྱོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚྱོགས་
ཆུང་གི་ལས་དྱོན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ཀིས་ཨ་རིའ་ིརྒལ་སིྤའ་ིཆྱོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐྱྱོབ་ལནྷ་ཁང་
གི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་ར་ཤིཊ་ཧུ་སེན་མཆྱོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་
འད་ུའགྱོད་དང་། ལྱོ་འཁྱོར་སྔ ྱོན་རིྩས། དངུས་
རིྩས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིྒག་གཞི་ད ྱོན་
ཚན་ ༧ (༦) དགྱོངས་དྱོན་བ ྱོད་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའི་རིྩས་ལྱོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལྱོའི་སྔ ྱོན་རིྩས་
འཆར་འབུལ་ལ། བྱོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚྱོགས་ཀི་ཚྱོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚྱོགས་ཆུང་
ཆེད་འཛུགས་ཐྱོག་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གིས་
གྲྱོས་ཚྱོགས་སུ་གུྲབ་ད ྱོན་སྙན་ཐྱོ་འབུལ་ལམ་
ཞུ་སྱོལ་ཡྱོད་པ་ལརྟ། བྱོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚྱོགས་ཀི་ཚྱོགས་འདའིུ་འགྲྱོ་ལུགས་དང་། 
ལས་དྱོན་བདེ་ཕྱྱོགས་ཀི་སིྒག་གཞི། དྱོན་ཚན་
རེ་དུག་པ། ལྱོ་འཁྱོར་སྔ ྱོན་རིྩས་འཆར་འབུལ་
དང་། སྔ ྱོན་རིྩས་ཚྱོད་དཔག་འཆར་རིྩས་
ཆྱོགས་ཆུང་ཞསེ་པའི་ནང་གསེས་ ༡ “བྱོད་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
ཡྱོངས་རྱོགས་ཀི་སྔ ྱོན་རིྩས་འཆར་ལྱོའི་ཡྱོང་
འབབ་དང་། འགྲྱོ་སྱོང་ཇི་ཡྱོད་ཟུར་འཇྱོག་

༄༅། །ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ 
ཉིན་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་འབུམ་
རམས་པ་རྣམ་རྒལ་མཆྱོག་གུྲབ་ལགས་དང་
དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ད ྱོན་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ི
རྒལ་སིྤའི་ཆྱོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐྱྱོབ་ལནྷ་
ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་ར་ཤིཊ་ཧུ་སེན་ (Ra-
shad Hussain) མཆྱོག་དང་ལས་བདེ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨེ་ལེག་སི་ཧ ྱོ་གྷ་ི (Alyx Hoge) ལགས་
རྣམ་གཉསི་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་འབུམ་རམས་པ་
རྣམ་རྒལ་མཆྱོག་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིརྒལ་
སིྤའི་ཆྱོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐྱྱོབ་ལྷན་ཁང་
གི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་ར་ཤིཊ་ཧུ་སེན་མཆྱོག་དང་
སྐ་ུཞབས་ཨེ་ལེག་སི་ཧ ྱོ་གྷ་ིལགས་རྣམ་གཉསི་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་ངྱོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བུས་བརུྒད་བ ྱོད་རྒའི་དཀའ་རྙ ྱོག་སེལ་
ཐབས་གནང་རུྒའི་ཆྱོད་སེམས་བརྟན་པ ྱོ་ཡྱོད་
པའ་ིསྐ ྱོར་དང་། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་དངྱོས་
ཤུགས་བརུྒད་གསུམ་གི་སྒ ྱོ་ནས་བ ྱོད་མིའི་ཆྱོས་
དང་། རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག ངྱོ་བ ྱོ་སྱོགས་

བཅས་འཚེམས་ལུས་མེད་པའི་ལྱོ་འཁྱོར་
སྔ ྱོན ་ རིྩས ་འགྱོད ་འབུལ་ བུང ་བ ་གྲྱོས ་
ཚྱོགས་སུ་བཀའ་འཁྱོལ་གྱོ་བསྡུར་ཆེད་
སྔ ྱོན་རིྩས་ཚྱོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚྱོགས་

ཆུང་ཞིག་ཚྱོགས་གཙྱོ ་སྦྲེལ་པ ྱོས་ཚྱོགས་
མི ་ ཇི ་དགྱོས ་དམིགས་འཛུགས་ཀིས ་
བསྐ ྱོ་གཞག་བ་དགྱོས། དའེི་དསུ་ཡུན་
ཚྱོགས་གཙྱོ་སྦྲལེ་པ ྱོས་གཏན་འབབེས་ཇི་
བས་ལརྟ་ཡིན།” ཞསེ་པའི་དགྱོངས་

ཀི་ཐྱོག་དག་གནྱོན་བས་དང་བདེ་བཞིན་
ཡྱོད་སབས། བྱོད་ནང་གི་གནས་སངས་
ཉནི་རེ་བཞིན་ཛ་དག་ཏུ་འགྲྱོ་བཞིན་ཡྱོད་
པ་སྱོགས་ཀི་སྐ ྱོར་འགྲལེ་བརྱོད་ཞུས་ཡྱོད། 

གཞན་ཡང་ཁྱོང་གིས་ཞབས་ར་ཤིཊ་ཧུ་སེན་
མཆྱོག་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པའ་ིངྱོས་ནས་
གཏན་འཇགས་ཐབས་བུས་ཚྱོགས་ཆུང་
གསར་འཛུགས་གནང་ས་ེབ ྱོད་རྒའི་དཀའ་
རྙ ྱོག་སེལ་ཐབས་གནང་བཞིན་པའི་སྐ ྱོར་
གསུངས།
སྐབས་དརེ་ཨ་རིའི་རྒལ་སིྤའི་ཆྱོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐྱྱོབ་ལནྷ་ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུ
ཞབས་ར་ཤིཊ་ཧུ་སེན་མཆྱོག་གིས་འབུམ་

ད ྱོན་གཞིར་བཟུང་། དཔལ་ལནྡ་ཚྱོགས་
གཙྱོ་སྦྲལེ་པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་རིྩས་ལྱོ་ ༢༠༢༢་
་་༢༣ ལྱོའི་སྔ ྱོན་རིྩས་ཚྱོད་དཔག་འཆར་
རིྩས་ཚྱོགས་ཆུང་གི་མི་འགྲྱོར་སིྤ་འཐུས་

ལྷ ་རྒ ་ རི ་རྣམ་རྒལ་སྒྱོལ ་དཀར་ལགས་
དང་། སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལ་ྷམྱོ་ལགས། སིྤ་
འཐུས་དངྱོས་གུྲབ་ར ྱོ་ར་ེལགས། སིྤ་འཐུས་
རྒལ་ལྡ ྱོང་ཕུར་པ་ར ྱོ་ར་ེལགས། སིྤ་འཐུས་
བླ ྱོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ལགས་བཅས་བསྐ ྱོ་

རམས་པ་རྣམ་རྒལ་མཆྱོག་གུྲབ་ལགས་ལ་
བ ྱོད་ད ྱོན་སྐ ྱོར་འགྲལེ་བརྱོད་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་འབལེ་བ ྱོད་ནང་གི་
ཆྱོས་དད་རང་དབང་སདླ་མུ་མཐུད་རྒབ་སྐྱྱོར་

གནང་རུྒའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། 
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ལས་ཁུངས་
དང་ལནྷ་ད་ུམཉམ་རབུ་ཀིས་ཕྱག་ལས་གནང་
འདྱོད་ཡྱོད་པ། འབུང་འགུར་སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཞུ་འདྱོད་ཀི་འདནུ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡྱོད་པ་
སྱོགས་ཀི་སྐ ྱོར་གསུངས་ཡྱོད།
ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ནང་ཨ་རིའ་ིརྒལ་
སིྤའ་ིཆྱོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐྱྱོབ་ལནྷ་ཁང་

འཛུགས་གནང་བ་བཞིན།ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་
ཉནི་གི་ས་ྔད ྱོ་ཆུ་ཚྱོད་ ༩།༣༠ ཙམ་གི་ཐྱོག་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ལྷན་འཛྱོམས་གནང་ས།ེ 
ཚྱོགས་ཆུང་གི་ཚྱོགས་གཙྱོ་དང་ཚྱོགས་དུང་
བསྐ ྱོ་གཞག་གནང་རུྒ་གནང་བར། ཚྱོགས་
ཆུང་གི་ཚྱོགས་གཙྱོར་སིྤ་འཐུས་དངྱོས་གུྲབ་
ར ྱོ་ར་ེལགས་དང་། ཚྱོགས་དུང་སིྤ་འཐུས་ཚེ་
རིང་ལ་ྷམྱོ་ལགས་བཅས་སིྤ་མྱོས་ཐྱོག་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་གནང་ཡྱོད། ད་ེརསེ་ཚྱོགས་
ཆུང་གི་ཚྱོགས་མི་རྣམས་ཚྱོགས་གཙྱོའི་ལས་
ཁུངས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚྱོགས་སྦྲལེ་པ ྱོ་མཆྱོག་
གི ་སར་ཆེད་བཅར་གིས་ལས་དྱོན་དང་
འབལེ་བའི་ལམ་ས ྱོན་ཁག་ཞུས་རསེ་དངྱོས་
སུ་ལས་དྱོན་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡྱོད།
ད་ེཡང་ཚྱོགས་ཆུང་གི་གུྲབ་ད ྱོན་སྙན་ཐྱོ་ཕིྱ་
ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ འགངས་མེད་
ཚྱོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གནང་
ཐུབ་པ་དགྱོས་རུྒ་ཡིན་པ་བཅས། །

གི་སྐ་ུཚབ་ཟུར་པ་སེམ་བྷ་ིརྱོན་བྷ་ེཀི་ (Sam 
Brownback) མཆྱོག་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་དབུས་པའི་བ ྱོད་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙྱོ་རྣམ་པ་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡྱོད། ཨ་རིའ་ིརྒལ་སིྤའ་ི
ཆྱོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐྱྱོབ་ལནྷ་ཁང་གི་སྐ་ུ
ཚབ་སྐ་ུཞབས་ར་ཤིཊ་ཧུ་སེན་མཆྱོག་གིས་བ ྱོད་
ནང་གི་ཆྱོས་དད་རང་དབང་ཆེད་མུ་མཐུད་
རྒབ་སྐྱྱོར་གནང་རུྒའི་ཁས་ལེན་གནང་བར་
བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་འབུམ་རམས་
པ་རྣམ་རྒལ་མཆྱོག་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་མ་འྱོངས་པར་ཁྱོང་
རྣམ་པ་ཚྱོ ་དང་ལནྷ་ད་ུམཉམ་རུབ་ཀིས་ཕྱག་
ལས་གནང་རུྒའ་ིསྐ ྱོར་གསུངས་ཡྱོད་པ་བཅས།།

བྱོད་རྒལ་ལྱོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལྱོ།
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༄༅། །ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༢ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་ཤི་ལྱོང་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་པདྨ་
ད ྱོན་གུྲབ་ལགས་ཀིས་མེ་གྷཱ ་ལཡ་མངའ་

སྡའེི་སིད་སྐྱྱོང་སཏྱ་པཱལ་མ་ལིཀ་མཆྱོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡྱོད། མཇལ་འཕྲད་
སྐབས་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང་ལྷན་དུ་

༄༅། །ཕིྱ་ལྱོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ 
༢༡ ཉིན་ཨྱོ སྟ་ེལི་ཡཱའི་རྒལ་ས་ཁེན་བྷ་ེ
ར་ཁུལ་དུ་ཡྱོད་པའི་བ ྱོད་མི་རྣམས་རྒལ་
སིྤའི་ཕ་སྐད་ཉིན་མྱོ ་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒ ྱོར་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྱོད།
ཕིྱ་ལྱོ ་ ༡༩༩༩ ལྱོར་འཛམ་གླིང་མཉམ་

༄༅། །བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་
རྣམ་རྒལ་མཆྱོག་གུྲབ་ལགས་དང་། དུང་
ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ད ྱོན་གུྲབ་ལགས། རྒལ་སིྤའ་ི

བ ྱོད་ད ྱོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་བར་བརྒལ་
འགན་འཛིན་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས། བར་
བརྒལ་འགན་འཛིན་གཞྱོན་པ་བསན་ཆྱོས་

ཕྱྱོགས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྱོལ་མ་
ལགས་དང་། དགའ་ལནྡ་ཆྱོས་གླངི་དགྱོན་
པའི་མཁན་རིན་པ ྱོ་ཆེ་མཆྱོག ས་གནས་

འཐུས་ཚྱོགས་ཀི་ཚྱོགས་གཙྱོ ་བཅས་ལྷན་
བཅར་གིས་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐྱྱོང་མཆྱོག་ལ་
དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་བཀའ་དནི་

འབ ེལ ་རྒལ་ཚྱོ གས ་ ཀི ་ཚན ་ རིག ་དང ་
ཤེས་ཡྱོན། རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གིས་
ཕིྱ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ནི་རྒལ་སིྤའི་
ཕ་སྐད་ཉིན་མྱོ ་ཞེས་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་ཡྱོད་པ་དང་། ཕིྱ་ལྱོ ་ 
༢༠༠༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ནས་

རྒ་མཚྱོ་ལགས་བཅས་ཀིས་ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་བ་ ༠༢ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲྱོས་
ཚྱོགས་གྱོང་མའི་ཕིྱ་འབལེ་ལས་དྱོན་ཚྱོགས་

ཆུང་གི་ལས་བེད་རྒན་པ་ཅར་ལྱོ ་ཊི་ཨྱོ ལ་
ཧམ་མུ་རི་ (Charlotte Oldham-
Moore) ལགས་དང་། མའ་ིཀལ་ཤི་ཕར་  

རསེ་དན་གི་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་ཡྱོད། ད་ེཡང་
སྐབས་དརེ་ཕྱྱོགས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཚེ་
རིང་སྒྱོལ་མ་ལགས་ཀིས་བ ྱོད་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚྱོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམངའ་
སྡའེི་སིད་སྐྱྱོང་མཆྱོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས། འཚྱོགས་ལ་ཉ་ེབའི་ཕིྱ་ཟླ་
གསུམ་པའི་གྲྱོས་ཚྱོགས་སྐ ྱོར་དང་། བྱོད་
ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐ ྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་
གནང་བར་མངའ་སྡའེི ་སིད་སྐྱྱོང་མཆྱོག་
གིས་བ ྱོད་མི་ཡྱོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐྱ་ེཞུས་གནང་ཡྱོད། 
ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་པདྨ་ད ྱོན་གུྲབ་ལགས་
ཀིས་འཕགས་བྱོད་གཉིས་ཀི་ཆྱོས་ཕྱྱོགས་
ཀི་འབལེ་བའི་སྐ ྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་དང་། བྱོད་ད་ུ
ནང་པ་སངས་རྒས་པའི་བསན་པའི་འྱོད་
སྣང་སྤལེ་མཁན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་

བཟུང་ལྱོ ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ཡྱོ ངས་སུ ་ཕ་
སྐད་ཉིན་མྱོ ་ཞེས་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡྱོད།
ད ེ་ཡང་ཨྱོ སྟ་ེལི ་ཡཱའི ་རྒལ་ས་ཁེན་བྷ ་ེར་
ཁུལ ་དུ་ཡྱོ ད ་པའི ་བ ྱོད ་ མི ་རྣམས་རྒལ་
སིྤའི ་ ཕ ་སྐད ་ཉིན ་མྱོ ་ སུང ་བ རིྩ ་མཛད ་
སྒ ྱོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྱོད། སྐབས་
དརེ་བ ྱོད་མི་ཚྱོས་རྒ་གར་དང་། བཱངྒ་ལ་
དཤེ། ཡུ་ཀེ་རེན། རྒ་ནག་སྱོགས་ཀི་
མི་རིགས་རྣམས་ལ་བ ྱོད་ཡིག་ནི་བ ྱོད་ཀི་
ཆྱོས་དང་། རིག་གཞུང་། ངྱོ་བ ྱོའི་སྱོག་
རྩ་ཡིན་པའི་གལ་གནད་དང་། བྱོད་ནང་
གཏན་འཇགས་སླ ྱོབ ་གྲྲྭ ་ཁག་ ཏུ ་འགྲིམ་
བཞིན ་པའི ་བ ྱོད ་པའི ་སླ ྱོབ ་ ཕུྲག ་རྣམས་
ལ ་རྒ ་ནག ་ག ཞུང ་ གིས ་བཙན ་དབང ་

(Michael Schiffer) ལགས། མྱོ་ལི་བར་ལྱོ་      
(Molly Barlow) ལགས། ད་ེབཞིན་སདི་
བུས་ཉམས་ཞིབ་པ་སར་དན་ས་དི་ཀྱོ་ཝི་
ཅི་ (Srdan Sadikovic) ལགས་སྱོགས་
དང་ལྷན་ད་ཐྱོག་ཚྱོགས་འད་ུབསྐ ྱོང་ཚྱོགས་
གནང་ཡྱོད། ད་ེཡང་ཚྱོགས་འདའུ་ིཐྱོག་བང་
ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་རྣམ་རྒལ་མཆྱོག་
གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཚྱོགས་མི་རྣམས་ལ་ད་ལའྟི་
བཀའ་ཤག་གི་ངྱོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུས་ཐྱོག་ཤར་བསྐྱྱོད་གནང་རུྒའི་དམ་
བཅའ་བརྟན་པ ྱོ་ཡྱོད་སྐ ྱོར་དང་། བྱོད་རྒའ་ི
དཀའ་རྙ ྱོག་སེལ་བར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་ནི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ད་ེཇི་ལྟར་
ཡིན་པའ་ིསྐ ྱོར་འགྲལེ་བརྱོད་གནང་། ཕྱྱོགས་
མཚུངས་ཁྱོང་གིས་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་
ལས་གཞི་ཁྱོངས་གཏན་འཇགས་ཐབས་བུས་

ཕྱྱོགས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྱོལ་མ་ལགས་དང་ས་འགྱོ་པདྨ་ད ྱོན་གུྲབ་ལགས་གཉསི་ནས་མེ་གྷཱ ་ལཡ་མངའ་སྡའེ་ི
སདི་སྐྱྱོང་མཆྱོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 

ཁནེ་བྷ་ེར་ཁུལ་གི་བ ྱོད་མི་རྣམས་ནས་རྒལ་སིྤའ་ིཕ་སདྐ་ཉནི་མྱོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་རྣམ་རྒལ་མཆྱོག་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགྲྱོས་ཚྱོགས་གྱོང་མའ་ིཕིྱ་འབལེ་ལས་དྱོན་
ཚྱོགས་ཆུང་གི་ལས་བདེ་བགྲསེ་པ་དང་ལནྷ་ད་ཐྱོག་མཇལ་མྱོལ་གནང་བ། 

གུྲབ་གཉིས ་ལྡན ་ གི ་སྐྱེས ་ ཆེན ་དམ ་པ ་
རྣམས་ལ་རསེ་དན་ཞུས་ཡྱོད། མངའ་
སྡའེི ་སིད་སྐྱྱོང་མཆྱོག་གིས་ད་ེསྔ་སིྤ་ན ྱོར་
༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ཕིྱར་དན་གནང་
ཞིང་། མགྱོན་པ ྱོ་མཆྱོག་དང་ལནྷ་ད་ུསྐྱལེ་
བའི ་ད ུས་ད ེ་ནི ་བད ེ་ སིྐྱད་སྣང་བས་ཁྱབ་
པའི་དསུ་ཤིག་ཡིན་སྐ ྱོར་གསུངས། གཞན་
ཡང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཕྱྱོགས་བཞུགས་
སིྤ་འཐུས་དང་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་རྣམ་
གཉིས་ནས་མངའ་སྡའེི ་སིད་སྐྱྱོང་མཆྱོག་
ལ་ད་ལྟ་གསར་བཞེངས་གནང་བཞིན་པའི་
དགྱོན་པའམ་རིག་གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་
གི་སྐ ྱོར་འགྲལེ་བརྱོད་དང་། བས་ིགནས་
ཁང་ད་ེབརུྒད་བམས་སྙངི་ར་ེདང་། བཟྱོད་
སྒ ྱོམ། བག་ཡྱོད། ཞི་བད།ེ འཚེ་བ་མེད་པ་

གཞི་ལ་བཞག་པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལྟ་གུྲབ་
རིག་གནས་ཁྱབ་སྤལེ་བཏང་ས་ེབམས་བརྩེ་
དང་ཞི་བདའེི་སིྤ་ཚྱོགས་ཤིག་བསུྐན་རུྒའི་
དམིགས་ཡུལ་ཡྱོད་སྐ ྱོར་གསུངས། རིག་
གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་གསར་པའི་དགྱོས་
དམིགས་ད་ེདག་ལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐྱྱོང་
མཆྱོག་གིས་བསགྔས་བརྱོད་གནང་ཡྱོད། 
མཐར་ཕྱྱོགས་བཞུགས་སིྤ ་འཐུས་དང་
ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ནས་རྒ་
གར་དབུས་དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གཉིས་
ནས་བ ྱོད་མི་རྣམས་ལ་རྒབ་སྐྱྱོར་རྱོགས་
འདགེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡྱོད་
པ་བཅས།། 

གིས ་རྒ ་ ཡིག ་སླ ྱོབ ་སྦྱོང ་བེད ་དུ་འ ཇུག ་
གི ་ཡྱོ ད ་པ ་སྱོགས ་སྐ ྱོར ་ག སུངས ་ཡྱོ ད ་
པ་མ་ཟད། བྱོད་ཡིག་དང་སྒ ྱོར་གཞས་
བསླབས་གནང་ཡྱོད། ད་ེབཞིན་རྒ་གར་
དང་། བཱངྒ་ལ་དཤེ། ཡུ་ཀེ་རེན། རྒ་
ནག་སྱོགས་ ཀི ་ མི ་ རིགས་རྣམས་ཀིས ་
སྱོ ་སྱོའི ་ཕ་སྐད་ཐྱོག་མཛད་སྒ ྱོར་མཉམ་
ཞུགས ་གནང ་མཁན ་ཡྱོ ངས ་ལ ་ སྐད ་
ཡིག་དང་འཚམས་འདི་ ཞུ ་སངས་སྐ ྱོར ་
བསླབས་ཡྱོད། ཁེན་བྷ་ེར་མངའ་སྡའེི་
གྲ ྱོས་ཚྱོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ ་ཏཱ་ར་ཆེ་ན་ེ 
(Tara Cheyne) ལགས་དང་ཨེ་ལི་ཛེ་
བྷ་ེཐི་ལེ་ (Elizabeth Lee) ལགས་རྣམ་
གཉིས་མཛད་སྒ ྱོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཚྱོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དང་། དང་
བངླས་བ ྱོད་ད ྱོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ། བྱོད་
ད ྱོན་རྒབ་སྐྱྱོར་བའི་རྨང་གཞི་ས་བརྟན་ད་ུ
གཏྱོང་སླད་སླ ྱོབ་གྲྲྭ་དང་མཐྱོ་སླ ྱོབ་ཁག་ཏུ་
འགྲིམ་བཞིན་པའི་ཨ་རི་དང་རྒ་རིགས་སླ ྱོབ་
གཉརེ་བ་དང་འབལེ་བ་གཏིང་ཟབ་བཟྱོ་རུྒ་
སྱོགས་ཀི་སྐ ྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་དང་འབལེ་སིྤ་ན ྱོར་
༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་གི་
དགྱོངས་གཞི་ལརྟ་བ ྱོད་རྒ་མི་རིགས་དབར་
གྱོ་རྟ ྱོགས་ཀི་ཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་བར་རྒ་
རིགས་སླ ྱོབ་གཉརེ་བ་རྣམས་ལ་འབལེ་བ་
བ་རུྒ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ ྱོ་ཡིན་སྐ ྱོར་
གསུངས། 
ལྷག་པར་ཚྱོགས་འདའིུ་ཐྱོག་གནད་དྱོན་བ་ེ
བག་པ་འགའ་ཤས་སླད་དུ་ཨ་རིའི་གྲྱོས་
ཚྱོགས་ནས་ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༠ ལྱོའ་ིབ ྱོད་ད ྱོན་

ཡྱོད། ཁྱོང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་རྒལ་སིྤའི་
ཕ ་སྐད ་ཉིན ་མྱོར ་ མི ་ རིགས་སྣ ་མང་གི ་
ཚྱོགས་སྡ་ེཡྱོངས་ལ་འཚམས་འདི་དང་། 
སྱོ ་སྱོའི ་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་རུྒན་འཛིན་
བེད་དགྱོས་པའི་གལ་གནད་སྐ ྱོར་གསུང་
བཤད་གནང་། ཨྱོ སྟ་ེལི་ཡཱའི་སྐུ་ཚབ་
ད ྱོན་གཅྱོད་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་དང་དུང་
ཆེ་ལྷ་དབང་རྒལ་པྱོ་ལགས་རྣམ་གཉིས་
ཀང་རྒལ་སིྤའི ་ཕ་སྐད་ཉིན་མྱོ ་སུང་བརིྩ་
མཛད་སྒ ྱོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྱོད་པ་
བཅས།།

སིད་བུས་དང་རྒབ་སྐྱྱོར་གི་ཁིམས་གཏན་
འབབེས་གནང་བའ་ིདགྱོངས་ད ྱོན་ལརྟ། ཨ་
རིའི་གྲྱོས་ཚྱོགས་ཀི་ཕིྱ་འབལེ་ལས་དྱོན་
ཚྱོགས་ཆུང་གིས་ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགྱོག་གི་
དགྱོངས་འཆར་དང་རྒབ་སྐྱྱོར་གནང་དགྱོས་
པའ་ིགལ་གནད་སྐ ྱོར་ཡང་གྲྱོས་བསྡརུ་གནང་
ཡྱོད་པ་བཅས།། 

༸གྱོང་ས་མཆྱོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།
 བྱོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སྱོགས་
ད་རྒའི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐྱོག་

གཟིགས་པར་འཚལ།
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ཨྱོ ་གླངི་སྐ་ུཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་ཀིས་རིག་གནས་སྐྱདེ་ཚལ་ཁང་གཟའ་མཇུག་སླ ྱོབ་གྲྲྭར་འཚམས་
གཟགིས་གནང་བ།

༄༅། ། ཕིྱ་ལྱོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨྱོ ་གླིང་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་
གཅྱོད་ཀརྨ་སེང་གེ ་ལགས་སིཌ་ནི་བ ྱོད་
རིགས་མཐུན་ཚྱོགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྱོངས་རིག་
གནས་སྐྱེད་ཚལ་ཁང་གཟའ་མཇུག་སླ ྱོབ་
གྲྲྭར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་འཚམས་གཟིགས་
གནང་ཡྱོད།
ད ེ་ཡང ་ཐྱོག ་མར་སླ ྱོབ ་ ཕུྲག ་རྣམ་པས་
ཞྱོགས་པའི ་འདུ་འཛྱོ མས་སྐབས ་གང་
བླ ྱོ་མ་གསུང་འདྱོན་དང་། ད་ེརེས་བ ྱོད་
དང་ཨྱོ སྟ་ེལི་ཡཱའི ་རྒལ་གླུ ་བཏང་ས་ེསླ ྱོབ་
ཕུྲག་ཁག་གཅིག་ནས་ཀླ ྱོག ་རྩལ་བཅས་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་རེས་སླ ྱོབ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་བྱོད ་ ཀི ་སྐད ་ ཡིག ་ནི ་བ ྱོད ་ མི ་
རིགས་ཀི ་སྱོག ་རྩ ་ཡིན ་པས་ངེས ་པར་
དུ་སྦང་སྤྱོད་སྤལེ ་གསུམ་བ་རུྒ ་གལ་ཆེ ་
ཡིན་སྐ ྱོར་དང་། ད་ེབཞིན་དངེ་བ ྱོད་ནང་
ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་སྔར་ལྷག་འཆར་
གཞི་ལྡན་པའི་སྒ ྱོ་ནས་བ ྱོད་ཀི་ཆྱོས་དང་། 
རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་པ་ར ྱོག་
རྱོ ལ ་རྩ ་བ རླག ་དུ ་ གཏྱོང ་བ ཞིན ་ཡྱོ ད ་

པས་ཕིྱ ་རྒལ་རང་དབང་ལུང་པའི ་ནང་
གནས་སྡ ྱོད ་བེད ་བཞིན ་པའི ་བ ྱོད ་པའི ་
མི་རབས་གསར་པ་ཚྱོས་བ ྱོད་མི་རིགས་
ཀི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་ཆྱོས་དང་། རིག་
གཞུང་། སྐད་ཡིག བྱོད་མིའི་གྱོམས་
ག ཤིས ་ཡ ་རབས ་
སྤྱོད ་བཟང་བཅས་
མི ་ ཉ མ ས ་ རུྒ ན ་
འ ཛི ན ་ ད ང ་ སུ ང ་
སྐྱྱོབ ་བ ་ རུྒ ་འགན ་
ཁུ ར ་ ད མི ག ས ་
བསལ ་ཡྱོ ད ་ པས ་
རུྒན ་དུ་ སེམས ་ལ ་
བཅངས་དགྱོས་པ་
དང་།  ལྷག་པར་
སིྤ ་ན ྱོར ་༧གྱོང་ས་༧སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་
པ ྱོ་མཆྱོག་གི་ཐུགས་རེ་ལམ་ས ྱོན་གནང་
བ་ལྟར་བ ྱོད་པའི་སླ ྱོབ་ཕུྲག་རྣམས་གནའ་
དེང་ཤེས་ཡྱོ ན་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའི ་འདབ་
ཤྱོག་གཉིས་ལྡན་ཞིག་དགྱོས་རུྒ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེ་ཡིན་པ་བཅས་ལམ་ས ྱོན་གནང་།

ད ེ་རེས་དགེ ་རྒན་ཕ་མའི ་ཚྱོ གས་འདུར་
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཕུྲག་གུའི ་ ཤེས་ཡྱོ ན་
ཡར་རྒས་ཡྱོ ང ་བར་ཕ ་མའི ་ངྱོས ་ནས་
ལམ ་ ས ྱོན ་ དང ་མ ཐུན ་ འ གུར ་རྱོ གས ་
འདེགས ་གནང ་དགྱོས ་ ཇི ་ ཡྱོ ད ་ལམ ་

ས ྱོན ་ ཞིབ་རྒས་གནང་བ་དང་འབ ེལ་སྐུ ་
ཚབ་ད ྱོན ་གཅྱོད ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱོད ་
མིའི ་ སིྒག ་འ ཛུགས ་ ཤེས ་ རིག ་ ཁུངས ་
ལ ་འབེལ ་ལམ ་ གིས ་སླ ྱོབ ་ ཕུྲག ་རྣམས ་
ལ་བྱོད ་ཡིག་ཐྱོག་བིས་པའི ་བརྙན་ད ེབ ་
དང་ཞྱོག་འདགེས་ཀླ ྱོག་དབེ་སྱོགས་གང་

མང་མཐུན་འགུར་བསུྐན་ཐབས་གནང་
རུྒ་ཡིན་པ་དང་།  མ་འྱོངས་པར་ཨྱོ ་
གླིང་ཁུལ་གི ་སླ ྱོབ ་གྲྲྭའི ་དབར་དུས་གུང་
སེང ་དང ་བསུན ་ཏ ེ་ ད ྱོ་ བདག ་ཕ ་མས ་
འདྱོད་མྱོས་དང་ཕུྲག་གུ ་རང་ཉིད་ཀིས་

ད ྱོ ་ ད བི ང ས ་ ལ ་
བསུན ་ ཏ ེ ་ ལྱོ ་ ལྟར ་
སླ ྱོ བ ་ ཕུྲ ག ་ ཁ ག ་
གཅིག ་རྒ ་གར ་དུ་
ཟླ ་བ ་ག ཅིག ་ཙམ ་
རིང་བ ྱོད་པའི ་སླ ྱོབ ་
གྲྲྭ ་ ཁག ་ནང ་བྱོད ་
ཀི ་ཆྱོ ས ་དང ་ རིག ་
ག ཞུ ང ་ སྱོ གས ་ ངྱོ ་
སྤྱོད་དང་བ ྱོད་མིའི ་

སིྒག་འཛུགས་དང་བ ྱོད་ཀི་ཆྱོས་དང་རིག་
གཞུང ་ གི ་བསི ་གནས ་ཁག ་ལ ་ལྟ ་ སྐ ྱོར ་
ཆེད་བསྐ ྱོར ་བསྐྱྱོད་ཀི ་ལས་འཆར་ཞིག་
ཀང་འབལེ་ཡྱོད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང ་གྱོ ་ བསྡུར ་ གིས ་མ ཐུན ་འ གུར ་གྱོ ་
སིྒག་ཞུ་འཆར་ཡྱོད་པ་བཅས་ཀི་གསུང་

བཤད་གནང་རེས་རིག་གནས་སྐྱེད་ཚལ་
ཁངགི་དང་བླངས་དགེ་ལས་རྣམ་པ་དང་
ཕ་མའི ་འཐུས་ཚབ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་
ལེགས་འབུལ་མཚྱོ ན་བེད ་མཇལ་དར་
སྒྱོན ་ཏ ེ་ཚྱོ གས ་འདུ་ ལེགས ་ གུྲབ ་ངང ་
གྲྱོལ།
ཉིན་རྒབ་ (Australia Tibet Coun-
cil)  ཞེས་ཨྱོ སྟ་ེལི་ཡཱ་ནང་གི་བ ྱོད་ད ྱོན་
རྒབ་སྐྱྱོར་ཚྱོགས་པ་ཆེ་ཤྱོས་ཀི་ལྱོ ་འཁྱོར་
ཐབས་བུས་འཆར་བཀྱོད་ཚྱོགས་འདུར་ 
(Strategic planning session ) 
གདན་ཞུ ་གནང་བ་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་ད ྱོན་གཅྱོད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་
འབེལ་གིས་བ ྱོད ་ད ྱོན ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་
ཕྱྱོགས་སྐ ྱོར ་གྱོ ་བསྡུར ་ ཞིབ ་ལྷུ ག ་གནང་
ཡྱོད་པ་བཅས། །

༸གྱོང་ས་མཆྱོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།
 བྱོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སྱོགས་
ད་རྒའི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐྱོག་

གཟིགས་པར་འཚལ།

ཐའ་ེཝན་བ ྱོད་ཀི་སྐ་ུཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ནས་ཐའ་ེཝན་རིག་གཞུང་བླ ྱོན་ཆེན་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༡༦ ཕིྱ་ད ྱོ་ཐའ་ེཝན་བ ྱོད་ཀི་སྐ་ུཚབ་ད ྱོན་
གཅྱོད་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་ཐའ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་
གི་བླ ྱོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ལིའི་ཡུང་ཏཱ་ལགས་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡྱོད་པ་རེད། ཐངེས་
འདིའི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཐའ་ེཝན་རིག་
གཞུང་ལྷན་ཁང་བྱོད་སྱོག་རིག་གཞུང་བས་ི
གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གསར་རྙིང་
གཉསི་དང་། ཐའ་ེཝན་ད ྱོན་ཁང་གི་དུང་ཆེ། 
གངས་ལྗ ྱོངས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྱོད་པ་རེད།
ཐྱོག་མར་སྐུ ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་སྐལ་བཟང་
རྒལ་མཚན་ལགས་ཀིས་བ ྱོད་ལུགས་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས་
གསུང་ད ྱོན། བྱོད་སྱོག་ལས་ཁུངས་སྒ ྱོ་བརྒབ་
པའི ་རེས་རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི ་འྱོག་
ཏུ་བ ྱོད་སྱོག་རིག་གཞུང་བསི་གནས་ཁང་
གསར་ད་ུབཙུགས་རསེ། དྱོན་གཅྱོད་ལས་
ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་གསར་པ་
འགྱོ་བཙུགས་པ་མ་ཟད་འབལེ་ཡྱོད་དཔྱོན་
རིགས་ཐངེས་དང་པ ྱོར་གཞུང་འབལེ་ཐྱོག་
བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཕབེས་ཐུབ་
བུང་ཡྱོད་པ་དང་། རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་
ནས་བྱོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབལེ་བའི་
ལས་འགུལ་གང་མང་སྤལེ་གི་ཡྱོད་པས། 
ལས་འགུལ་ཁག་གསུམ་ཙམ་ནང་དངྱོས་
སུ་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་རུྒ་བུང་། མ་འྱོངས་
པར་ལས་འགུལ་ད་ེརིགས་སྤལེ་བའི་གྲ་སིྒག་
སྐབས་ད ྱོན་གཅྱོད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་

འབལེ་གནང་ཐུབ་ན། བྱོད་ཀི་རིག་གཞུང་
ངྱོ་མ་གང་ཡིན་འབུར་ད་ུཐྱོན་ཐུབ་པས། ཁ་
སྔ ྱོན་བ ྱོད་སྱོག་རིག་གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་གསར་རྙངི་དང་འབལེ་ཡྱོད་
ལས་བདེ་ད ྱོན་གཅྱོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་
སྐབས་ཞིབ་ཕྲའི་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ཡིན་
པས་ཁྱོང་རྣམ་པས་མྱོས་མཐུན་གནང་གི་
འདགུ་སྱོགས་བ ྱོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཁྱབ་སྤལེ་
དང་འབལེ་བའི་སྐ ྱོར་
གསུངས་རསེ། དྱོན་
གཅྱོད་ལས་ཁུངས་
ཀི ་ལས་དྱོན ་དང་། 
གངས་ལྗ ྱོངས་དཔེ་
སུྐན ་ཁང ་ གི ་ལས ་
དྱོན་སྱོགས་ངྱོ་སྤྱོད་
གནང་།བླ ྱོན་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ལིའི་ཡུང་ཏཱ་
ལགས་ཀིས་གཙྱོ་བ ྱོ་གསུང་ད ྱོན། བྱོད་ན་ི
མཛེས་སྡགུ་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བྱོད་
ཀི་རིག་གཞུང་ཕུན་སུམ་ཚྱོགས་པྱོ་ཡྱོད་པ་
ངྱོ་སྤྱོད་བ་རུྒ་གལ་ཆེན་པ ྱོ་རེད། བྱོད་ད་ུ
ཐངེས་གཅིག་བསྐྱྱོད་ཐུབ་རུྒ་ངྱོས་ཀི་བཟའ་
ཟླའི་མི་ཚེའི་རིྨ་ལམ་ཡིན་ཡང་ད་ལའྟི་གནས་
སབྐས་སུ་རེ་བ་ཡེ་ནས་མི་འདགུ རིག་
གཞུང་ལྷན་ཁང་བྱོད་སྱོག་རིག་གཞུང་བས་ི
གནས་ཁང་ནས་བ ྱོད་ཀི་རིག་གཞུང་ངྱོ་སྤྱོད་
ཀི་ལས་འགུལ་གང་འཚམས་སྤལེ་ཟིན་པ་
རེད། ང་རང་ཡང་དངྱོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
ཞུས་ཡྱོད། གྱོང་ད་ུད ྱོན་གཅྱོད་ནས་གསུང་
པ་ལརྟ་མ་འྱོངས་པར་བྱོད་ཀི་རིག་གཞུང་ངྱོ་

སྤྱོད་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་ད ྱོན་གཅྱོད་
ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབལེ་བདེ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀིས་ཧ་ཅང་
ཡག་པྱོ་ཡྱོང་གི་རེད་སྱོགས་གསུངས་ནས་
གཤམ་འྱོག་ལས་བེད་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་
མངགས་གནང་། དྱོན་གཅྱོད་ནས་ཐའ་ེབ ྱོད་
དབར་འབལེ་ལམ་ཡག་ཏུ་འགྲྱོ་བཞིན་པའི་
བརུྒད་རིམ་ཁྱོད་བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་མི་ལག་

དབེ་སེར་པ ྱོ་འཁྱརེ་མཁན་རྣམས་ཐའ་ེཝན་
ད་ུསླ ྱོབ་སྦྱོང་དང་། ནང་ཆྱོས་སྤལེ་བ། ལས་
ཀ་བ་ཆྱོག་པའི ་མཐྱོང་མཆན་ཞུ་ཕྱྱོགས་
སྐ ྱོར་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སྱོགས་ཞུས་
པར། བླ ྱོན་ཆེན་མཆྱོག་ནས་འབལེ་ཡྱོད་
ལས་བེད་ལ་ཚྱོགས་འད་ུཁག་གི་སྐབས་ད་ེ
ད ྱོན་རྒབ་སྐྱྱོར་དགྱོས་པའི་བཀྱོད་མངགས་
དང་། སདི་འཛིན་མཆྱོག་གི་དགྱོངས་པ་ཇི་
ཡྱོད་སྱོགས་ཀང་གསུངས།ཆུ་ཚྱོད་གཅིག་
ཙམ་རིང་ཕན་ཚུན་བཀའ་མྱོལ་ལྷུག་པ ྱོ་བུང་
བ་དང་། མཐའ་མ་དྱོྱོན་ཁང་གི་དུང་ཆེ་
བསྱོད་ནམས་ར ྱོ་རེ་ལགས་ཀིས་ད ྱོན་ཚན་
གཉསི་ཞུས་ད ྱོན། བླ ྱོན་ཆེན་མཆྱོག་ཀའྱོ་ཞུང་

གྲྱོང་ཁྱརེ་སིྤ་ཁྱབ་གཞྱོན་པའི་ཐུགས་འགན་
བཞསེ་སབྐས། ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༠༩ ལྱོར་སིྤ་ན ྱོར་
༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་
ཐའ་ེཝན་ལྷ ྱོ་ཕྱྱོགས་གྲྱོང་ཁྱརེ་ཆེ་ཁག་བདནུ་
ནས་གླ ྱོ་བུར་གི་གདན་ཞུ་ཕུལ་བ་ལརྟ་ཆིབས་
སུྒར་གནང་སབྐས། གྲ་སིྒག་བདེ་པའ་ིདསུ་
ཡུན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་ལས་མེད་ཀང་སྐུ་
ཉདི་ཀིས་༸གྱོང་ས་མཆྱོག་ལྷ ྱོ་ཕྱྱོགས་ཁུལ་གི་

མཛད་རིམ་གྱོ་སིྒག་
དང་། སྐ་ུཕྱྱྭའ་ིབད་ེ
འཇགས་ཀི་གཙྱོ་བ ྱོའ་ི
ཐུགས་འགན་བཞེས་
པ ས ་ སྐ བ ས ་ དེའི ་
ཆིབས་སུྒར་ལེགས་
གུྲབ་བུང་ཡྱོད་པར་
ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རུྒ ་
ཡིན། གཞན་ཡང་

ནད་ཡམས་མེད་པའི་སྐབས་ཐའ་ེཝན་ནང་
ལྱོ ་ལྟར་རྒལ་སིྤའི་དཔ་ེདབེ་འགྲམེས་ས ྱོན་
ཆེན་མྱོ་ཞིག་གྱོ་སིྒག་གནང་གི་ཡྱོད་པ་དང་། 
རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་ནས་འགྲྱོ་སྱོང་བཏང་
བ་དང་ས་ཆ་གཡར་ཏ་ེགཞུང་ཁྱོངས་མིན་
པའི་ཚྱོགས་པ་ཁག་རྒལ་སིྤའི་འགྲམེས་ས ྱོན་
ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་གྱོ་སབྐས་གནང་
གི་ཡྱོད་པས། དའེ་ིནང་གངས་ལྗ ྱོངས་དཔ་ེ
སུྐན་ཁང་ཡང་ལྱོ ་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་
ཀི་ཡྱོད། མུ་མཐུད་མཐུན་འགུར་རྒབ་སྐྱྱོར་
ཡྱོང་བ་ཞུས་སབྐས། བླ ྱོན་ཆེན་མཆྱོག་ནས་
༸གྱོང་ས་མཆྱོག་གདན་འདནེ་ཞུ་ཕྱྱོགས་ཀི་
བརུྒད་རིམ་ངྱོ་སྤྱོད་གནང་བ་མ་ཟད། རྒལ་

སིྤའ་ིདཔ་ེདབེ་འགྲམེས་ས ྱོན་སབྐས་ངསེ་པར་
ད་ུརྒབ་སྐྱྱོར་ཞུ་ཆྱོག་པའི་ཞལ་བཞེས་ཀང་
གནང་།ད་ེནས་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ནས་ཐའ་ེ
ཝན་དད་ལྡན་མང་ཚྱོགས་ནང་༸གྱོང་ས་
མཆྱོག་སླར་ཡང་ཐའ་ེཝན་ད་ུཆིབས་སུྒར་
ཐེངས་གཅིག་གནང་ཐུབ་རུྒའི་རེ་བ་ཆེན་
པ ྱོ་གནང་བའ་ིགནས་ཚུལ་དང་། བླ ྱོན་ཆེན་
མཆྱོག་ཀང་བཞུགས་སྒར་ད་ུརིག་གཞུང་
འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕབེས་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་དང་བཅས་ཕན་ཚུན་མཛའ་བརྩེའི་ངང་
བཀའ་མྱོལ་ལྷུག་པ ྱོ་ཞུས། མཇལ་མྱོལ་
སྐབས་བླ ྱོན་ཆེན་མཆྱོག་ལ་གངས་ལྗ ྱོངས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་པར་སུྐན་ཞུས་པའི་ལྱོ་
རུྒས་ཐྱོག་བ ྱོད་རྒ་ཁྱོངས་མིན་པའི་དཔང་
རྟགས་ཀི་འབལེ་ཡྱོད་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་
ཕྱག་རྟགས་སུ ་ ཕུལ ་བར་དགེས ་ཚྱོ ར ་
ཆེན་པ ྱོའི་ངང་སླ ྱོབ་སྦྱོང་བ་རུྒ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། མཇལ་མྱོལ་རསེ་བླ ྱོན་
ཆེན་སྐུ་འཁྱོར་དང་བཅས་འགྱོག་འབབེ་ཀི་
མཚམས་བར་ཕབེས་སྐྱལེ་ལ་ཕབེས་ཡྱོད།
གཞན་ཡང་། ཕིྱ་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་ཐའ་ེ
ཝན་བྱོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་དང་དུང་
ཆེ་གཉིས་ནས་ཐའ་ེཝན་གྲྱོས་ཚྱོགས་བྱོད་
ད ྱོན་རྒབ་སྐྱྱོར་ཚྱོགས་པའི ་ཚྱོགས་གཙྱོ ་
གྲྱོས་ཚྱོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ (Freddy 
Lim) ལགས་བསྐྱར་ད་ུམཇལ་འཕྲད་ཞུས་
ཏ་ེགསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་གི་ལས་འགུལ་
དང་། རྒལ་སིྤའ་ིགྲྱོས་ཚྱོགས་བ ྱོད་ད ྱོན་རྒབ་
སྐྱྱོར་ཚྱོགས་པའི་ཚྱོགས་འདའིུ་སྐ ྱོར་སྱོགས་
ལ་བཀའ་མྱོལ་ཞུས་ཡྱོད་པ་བཅས། །
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ཆབ་སདི་བཙྱོན་ཟུར་ངག་དབང་རྒལ་མཚན་ལགས་དགྱོངས་པ་རྱོགས་པའ་ིཡིད་སྐྱྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐྱོན་པ།

བྱོད་ཀི་ཆབ་སདི་བཙྱོན་ཟུར་དང་བད་ེསུང་ལས་བདེ་ཟུར་པ་འཕྲནི་ལས་ཕུན་ཚྱོགས་ལགས་འདས་གྲྱོངས་སུ་གུར་བའ་ིཡིད་
སྐྱྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐྱོན་པ།

བྱོད་ད ྱོན་རྒབ་སྐྱྱོར་ཚྱོགས་པས་ཨ་སམ་དམག་དཔུང་ར་ུཁག་གི་དམག་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ན་རེན་ཅནྡྲ་དཱས་ལགས་ལ་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་མཛད་སྒ ྱོ་ཞིག་ཚྱོགས་པ།

༄༅། །ཤེས་མྱོང་ལགྷ་བསམ་གིས་རབ་
ཏུ་ཕུྱག་ཅིང་། བྱོད་དང་བ ྱོད་མིར་ལ་ཞནེ་
དཀར་བའི་རྒལ་གཅེས་བ ྱོད་ཀི་ཆབ་སིད་
བཙྱོན་ཟུར་དང་། བད་ེསུང་ལས་བདེ་ཟུར་
པ་སྐུ་ཞབས་འཕྲནི་ལས་ཕུན་ཚྱོགས་ལགས་
ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉནི་
དགྱོངས་པ་རྱོགས་པའི་ཡིད་སྐྱྱོའི་གནས་
ཚུལ་བུང་འདགུ
གླངི་བ་ླབང་གི་ཡིག་འབའིི་ཞབས་ཞུ་ཟུར་པ་
འཕྲནི་ལས་ཕུན་ཚྱོགས་ལགས་ན།ི ཕིྱ་ལྱོ་ 
༡༩༣༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ བྱོད་ཤིང་ཁིྱ་
ལྱོར་ལ་ྷལནྡ་ཞིང་མཆྱོག་ཏུ་ཕ་བསྱོད་ནམས་
ས ྱོབས་རྒལ་དང་མ་དུང་ལྷ་མྱོ ་གཉིས་སུ་
འཁུངས།  ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༤༡ ལྱོར་རུྒད་ས ྱོད་

༄༅། །ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་རྒ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེཨ་སམ་ནང་ཡྱོད་
པའ་ིབ ྱོད་ད ྱོན་རྒབ་སྐྱྱོར་ཚྱོགས་པས་ (Core 
group for Tibetan Cause) ཨ་སམ་
དམག་དཔུང་རུ་ཁག་གི་དམག་མི་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ན་རེན་ཅནྡྲ་དཱས་ (Naren Chan-

dra Das) ལགས་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
མཛད་སྒ ྱོ་ཞིག་ཚྱོགས་ཡྱོད།  
ད་ེཡང་རྒ་ནག་དམར་ཤྱོག་གཞུང་གིས་བ ྱོད་
ས་ཡྱོངས་རྱོགས་དབང་བསུྒར་བས་རསེ་ཕིྱ་
ལྱོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་གི་མཚན་
མྱོར་སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་

༄༅། །བྱོད་རྒལ་ཁབ་དང་བསན་སིད་
མི་རིགས་ཀི་ཆེད་མི་ལྱོ་ ༡༧ རིང་རྒ་མིའི་
བཙྱོན་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་རྒལ་གཅེས་
དཔའ་བྱོ་ངག་དབང་རྒལ་མཚན་ནམ་སྐྱ་
མིང་དངྱོས་གུྲབ་རྒལ་མཚན་ལགས་ཕིྱ་
ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་བ ྱོད་
ནང་གི་ཞྱོགས་པའི་ཆུ་ཚྱོད་ ༥།༢༢ ལ་ལ་ྷ
ས་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུདགྱོངས་པ་རྱོགས་པའི་
ཡིད་སྐྱྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐྱོན་འདགུ
དམ་པ་ཁྱོང་ནི་བ ྱོད་ལྗ ྱོངས་ལྷ་ས་གྲྱོང་ཁྱརེ་
ས ྱོད་ལུང་བད་ེཆེན་རྱོང་ཁྱོངས་བད་ེཆེན་
ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༤ ལྱོར་

དུང་ཡིག་བླ ྱོ་བཟང་ཕུན་ཚྱོགས་ཀི་དུང་ནས་
ཡི་ག་ེསླ ྱོབ་འགྱོ་བཙུགས།  ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༤༤ 
ལྱོར་བ ྱོད་གཞུང་གིས་ལྷ་ས་དུང་ཆེ་གླིང་
ཁར་ཆེད་འཛུགས་ཨིན་ཡིག་སླ ྱོབ་གྲྲྭར་སླ ྱོབ་
ཞུགས་བས།  ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༤༦ ལྱོར་ནང་
རྱོང་ཤག་སླ ྱོབ་གྲྲྭའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་
འཚྱོ ་བདེ་ལྷུན་གུྲབ་དཔལ་འབྱོར་དུང་ད་ུལྱོ་
ཤས་སླ ྱོབ་སྦྱོང་དང་། ད་ེརསེ་སླ ྱོབ་གྲྲྭ་དརེ་
དངྱོས་སུ་སླ ྱོབ་ཞུགས་བས་ཏ་ེཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༥༢ 
བར་སླ ྱོབ་སྦྱོང་བས།  ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༦༧ ལྱོར་
འཕན་པ ྱོ་རྒལ་གཉརེ་ཞིང་རའི་རྒལ་གཅེས་
འཐབ་གྲྱོགས་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་གུང་
རྒྱོལ་ཚྱོགས་པ་ཞེས་པའི་གསང་བའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤིག་བཙུགས། རསེ་སུ་གུང་རྒྱོལ་

པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་དབུས་སྐ་ུའཁྱོར་ལནྷ་རྒས་བྱོད་
ཀི་རྒལ་ས་ལྷ་ས་ནས་བཙན་བྱོལ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐྱངས་དགྱོས་བུང་ཡྱོད་པ་དང་། ཕིྱ་
ལྱོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་སིྤ་ན ྱོར་
༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་དང་
སྐུ་འཁྱོར་ལནྷ་རྒས་རྒ་གར་ས་ཐྱོག་ཏུ་བཙན་

བྱོལ་ལ་ཐྱོག་མར་༸ཞབས་སྱོར་འཁྱོད་སབྐས་
ཨ་སམ་དམག་དཔུང་རུ་ཁག་གི་དམག་མི་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ན་རེན་ཅནྡྲ་དཱས་ (Naren 
Chandra Das) ལགས་ཀིས་གཙྱོས་ཨ་
སམ་དམག་དཔུང་རུ་ཁག་གི་དམག་མི་ཁག་
གཅིག་གིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུས་ཡྱོད། 

འབས་སྤུངས་དགྱོན་པར་ཆྱོས་བཞུགས་
གནང་། ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༧ ལྱོའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་ལ་ྷསར་འབས་གྲྲྭ་ཉརེ་གཅིག་གིས་
ཞི་བའི་རྔམ་ས ྱོན་ཁྱོམ་སྐ ྱོར་གི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་སབྐས་དམ་པ་ཁྱོང་ཡང་དའེི་ཁྱོངས་སུ་
ཡྱོད་པས་རསེ་སུ་འཛིན་བཟུང་བུང་བས་ལྷ་
ས་གྲྱོང་ཁྱརེ་སིྤ་བད་ེཅུས་ལྟ་སུང་ཁང་ད་ུཟླ་
བ་བཞི་ཙམ་བཀག་སིྐྱལ་བུང་བ་དང་། དའེི་
རེས་ཁྱོང་གིས་བ ྱོད་ད ྱོན་དང་འབལེ་བའི་
གསང་བའི་ཚྱོགས་པའི་ནང་ཞུགས་ནས་
བྱོད་ད ྱོན་ལས་དྱོན་སྤལེ ་བ་རྒ་ཡིས་ཤེས་
རྟ ྱོགས་བུང་བས་ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༥ 

ཚྱོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཕིྱ་གར་བུང་བས་
ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༧༠ ལྱོར་བཙྱོན་བཅུག་བས་ཏ་ེ
བཀག་སིྐྱལ་ཁང་དང་། དམག་སརྒ་བཙྱོན་
ཁང་། དགུ་ཚ་བཙྱོན་ཁང་། ཨུ་ཀྲ་ིཏུད་
སྱོགས་སུ་རྒ་དམར་གི་མནར་གཅྱོད་དག་པ ྱོ་
མྱོང་དགྱོས་བུང་། ཡང་ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༧༨ ལྱོར་
རབ་སྒང་མགྱོན་པ ྱོ་བསྱོད་ནམས་དང་ལྷན་
རྒལ་གཅེས་ཚྱོགས་པ་ཞེས་པའི་གསང་བའི་
སིྒག་འཛུགས་ཤིག་བཙུགས་སབྐས་ཁྱོང་གིས་
ཚྱོགས་གཙྱོ་གཞྱོན་པའ་ིའགན་འཁུར་ཞུས། 
ད་ེརསེ་ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༣ ལྱོར་འབལེ་ཡྱོད་
ཚྱོ གས་མི ་འགའ་བཙྱོན ་བཅུག་བས་པ་
དང་། ཁྱོང་ཡང་བཙྱོན་བཅུག་བདེ་ཉརེ་
བརྟནེ་གཉནེ་འཕྲད་འགྲྱོ་འྱོང་གི་གྱོ་སྐབས་

ཨ་སམ་དམག་དཔུང་རུ་ཁག་གི་དམག་མི་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ན་རེན་ཅནྡྲ་དཱས་ལགས་ན།ི 
ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
རང་ཁིྱམ་ད་ུའདས་གྲྱོངས་སུ་གུར་ཡྱོད་པ་
དང་། ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྱོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རའི་ནང་སིྤ་ན ྱོར་
༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་དབུ་
བཞུགས་ཐྱོག་བ ྱོད་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙྱོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙྱོ་རྣམ་པས་
གཙྱོས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བས་
རྒ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིམཛད་སྒ ྱོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒས་ཞུས་པའ་ི
སབྐས་བ ྱོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་སྐ་ུཞབས་
ན་རེན་ཅནྡྲ་དཱས་སྐུ་མགྲྱོན་ད་ུམགྲྱོན་འབྱོད་
གནང་ཡྱོད།ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༩ ཉནི་སྐ་ུཞབས་ན་རེན་ཅནྡྲ་དཱས་ལགས་ལ་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་མཛད་སྒ ྱོ་ཞིག་དམ་པ་
ད་ེཉདི་ཀི་འཁུངས་ཡུལ་ཨུཏ་མཱ་རི་ (Ud-
mari) གྲྱོང་གསེབ་ཏུ་ཚྱོགས་ཡྱོད་པ་དང་། 

ཚེས་ ༡༣ ཉནི་སརླ་འཛིན་བཟུང་ཐྱོག་
ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༩ ལྱོའི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ 
ཉནི་ལ་ྷས་གྲྱོང་ཁྱརེ་འབངི་རིམ་མི་དམངས་
ཁིམས་ཁང་གི་ལྷ་ས་གྲྱོང་ཁྱརེ་སིད་གཞུང་
གི་ཚྱོགས་ཁང་ད་ུམི་མང་ ༡༥༠༠ ཙམ་
བཞུགས་པའི་བཅད་ཁ་ཡྱོངས་བསྒགས་ཀི་
ཚྱོགས་ཆེན་ཐྱོག་ཁྱོང་ནས་གསར་བརེ་ངྱོ་
རྒྱོལ་གི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ཞུགས་པ་དང་
དལི་བསྒགས་ངན་བསྐུལ་བས་པ། གསང་
ཉུལ་དང་རྒལ་མཚམས་བརྒལ་བ་བཅས་
ཀི་ཉསེ་མིང་འྱོག་དསུ་བཀག་བཙྱོན་བཅུག་
ལྱོ་ ༡༧ དང་ཆབ་སིད་དབང་ཆ་ལྱོ་ ༥ 

བརུྒད་ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་ལ་ྷས་ནས་ཐྱོན་ཏ་ེའགྲམ་བརུྒད་ཟླ་དའེི་
ཚེས་ ༡༩ ཉནི་བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ུ
འབྱོར། ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་ར་སར་འབྱོར། ཕིྱ་ལྱོ་ ༡༩༨༥ ལྱོ་ནས་
མུ་མཐུད་རྩ་ད ྱོན་བསུྒབ་ཐབས་སུ་བ ྱོད་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་སུ་སི་ཞུ་
ལས་བདེ་ཁྱོངས་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་གཞྱོན་
དུང་གནས་རིམ་ནས་དུང་ལས་བར་སི་ཞུ་
སུྒབ་ནས་བྱོད་མིའི་རྩ་ད ྱོན་སདླ་ལེགས་སྐྱསེ་
མང་པྱོ་ཕུལ་ཡྱོད། ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༩ ཉནི་ནང་མི་ཟླ་སིྒལ་ཐྱོག་ཨ་རིར་
ཕབེས་པ་བཅས་ཀི་ལྱོ ་རུྒས་མདྱོར་བསྡུས་
ཞུ་རུྒ་དང་། དམ་པ་ཁྱོང་གིས་བ ྱོད་བསན་

སྐབས་དརེ་བ ྱོད་ད ྱོན་རྒབ་སྐྱྱོར་ཚྱོགས་པས་
བྱོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་ཀུན་ལ་
ཐུགས་གསྱོའ་ིགསུང་འཕྲནི་གནང་བ་ད་ེཕུལ་
ཡྱོད། ཐྱོག་མའ་ིའཆར་གཞི་ལརྟ་ན་མཛད་
སྒ ྱོ་ད་ེཉདི་ཕིྱ་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཕིྱ་ཟླ་ ༡ བདནུ་
ཕྲག་དང་པ ྱོའ་ིནང་འཚྱོགས་རུྒའ་ིའཆར་གཞི་
བསིྒགས་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་སབྐས་ད་ེདསུ་རྒ་
གར་ནང་ཏྱོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་
བརལ་ཤུགས་ཆེ་ཕིྱན་པར་བརྟནེ་མཛད་སྒ ྱོ་ད་ེ
འཚྱོགས་མ་ཐུབ་པར་ད་བར་ཕར་འགང་ཞུས་
དགྱོས་བུང་ཡྱོད།
མཛད་སྒ ྱོ་ད་ེབཞིན་ཨ་སམ་དང་མེ་གྷཱ ་ལ་
ཡའི་ས་གནས་བ ྱོད་ད ྱོན་རྒབ་སྐྱྱོར་ཚྱོགས་
པའི ་ཚྱོགས་གཙྱོ ་སྐུ ་ཞབས་སྱོམ་ཡ་དིཔ་
དཏཱ་ (Soumyadeep Datta) ལགས་དང་
ཨ་སམ་གི་བ ྱོད་མིའི་རང་དབང་དང་བངླས་
ཚྱོགས་པའི་ཚྱོགས་མི་བཅས་ནས་གྱོ་སིྒག་
གནང་ཡྱོད། མཛད་སྒ ྱོར་ས་གནས་ཀི་གྲྱོང་

བཙན་འཕྲྱོག་བ་རུྒའི་ཁིམས་ཐག་བཅད། 
ཉ་ེཆར་ཁྱོང་སྙུང་གཞི་བཞེས་ཐྱོག་སནྨ་ཁང་
ད་ུབསནེ་གཏུགས་བས་ཀང་དག་སྐྱེད་མ་
བུང་བར་དགྱོངས་པ་རྱོགས་པའི་གནས་
ཚུལ་བུང་འདགུ དམ་པ་ཁྱོང་ན་ིབ ྱོད་མི་
ཆབ་སིད་བཙྱོན་ཟུར་དུ་མས་གུས་བརིྩ་
དང་གདངེ་འཇྱོག་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན། ད་
ལ་ྟདགུང་ལྱོ་ ༥༨ ཙམ་ལ་ཕབེས་ཡྱོད་པ་
རེད།།

སྡའེི ་དཔ ྱོན་པ ྱོ་དང་གསར་འགྱོད་མཐུན་
ཚྱོགས་ཀི་ཚྱོགས་གཙྱོ་དང་ཚྱོགས་མི་སྱོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ མཛད་སྒ ྱོའ་ིཐྱོག་
ཨ་སམ་དང་མེ་གྷཱ ་ལ་ཡའི་ས་གནས་བྱོད་
ད ྱོན་རྒབ་སྐྱྱོར་ཚྱོགས་པའི་ཚྱོགས་གཙྱོ ་སྐུ་
ཞབས་སྱོམ་ཡ་དཔི་དཏཱ་ལགས་ཀིས་ད་བར་
འཕགས་བྱོད་ས་མཚམས་ཡྱོད་པ་ལས་རྒ་
དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས་ཞསེ་པ་མེད་པའ་ི
སྐ ྱོར་དང་། སྐ་ུཞབས་ན་རེན་ཅནྡྲ་དཱས་ལགས་
ཀི་མཛད་རེས་རྣམས་ཉམས་ལེན་བེད་
དགྱོས་པ། སྐ་ུཞབས་ན་རེན་ཅནྡྲ་དཱས་ལགས་
ཀིས་སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆེན་
པ ྱོ་མཆྱོག་དང་འཕགས་བྱོད་གཉསི་ཀི་འབལེ་
བ་ཡར་རྒས་གྱོང་འཕལེ་སདླ་ཞབས་འདབེས་
རླབས་ཆེན་བསུྒབས་ཡྱོད་སབས། ཁྱོང་གི་སྐ་ུ
བརྙན་ཞིག་བཟྱོ་སུྐན་གནང་དགྱོས་པ་སྱོགས་
ཀི་སྐ ྱོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡྱོད་པ་བཅས།།

སིད་མི་རིགས་དང་བྱོད་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
བཅས་སུ་ཞབས་ཞུ་མཐར་སྱོན་གནང་བའི་
མཛད་རསེ་ལ་ཡི་རང་བསགྔས་བརྱོད་ཞུ་རུྒ་
དང་། མཆྱོག་གསུམ་རྒལ་བའ་ིསྤན་སརྔ་
མཆྱོད་སིྤན་དང་བཅས་གང་གིས་ཚེ་རབས་
ཀུན་ཏུ་བས་བསགས་སྡགི་ལྷུང་རྣམས་བང་
ཞིང་དག་ཅིང། འཕགས་མཆྱོག་ཕྱག་ན་
པདྨ ྱོའི་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་རྣམ་མཁྱེན་གྱོ་
འཕང་མུར་ད་ུརེག་པའི་སྨ ྱོན་འདནུ་ཞུ་རུྒ་
དང་། ཤུལ་ལུས་སྐ་ུཟླ་ཚེ་རིང་སྒྱོལ་དཀར་
དང་ནང་མི་བུ ་ཕུྲག་ཉ་ེའབལེ་ཡྱོངས་ལ་
ཐུགས་གསྱོ་ཞུ་རུྒ་ཡིན། །


