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སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིབུ་མོ་ཉལ་ཁང་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་འཇར་མན་རོགས་
ཚོགས་	 German Aid to Tibetans	 ནས་
དཔལ་འབརོ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་འགོ་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་བུ་མོ་ཉལ་ཁང་
གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་ལེགས་གུབ་བུང་བ་
ད་ེཉདི་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཙམ་ལ་
སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིསིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས།	 བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	 འཇར་མན་
རོགས་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་
གིས་ཤིས་བརོད་གསུང་འདནོ་གནང་གུབ་
མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
པང་ར་ོཞལ་ཕ་ེདང་།	 ད་ེབཞིན་ཉལ་ཁང་
གི་རྒྱལ་སྒའོི་དར་མཚོན་གཅོད་འབགེ་དང་
འབལེ་དབུ་འབདེ་གནང་རསེ་ཉལ་ཁང་ལ་
གཟིགས་ཞིབ་གནང་གུབ་མཚམས་བུའི་ཉལ་
ཁང་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་ལས་གཞི་ལེགས་གུབ་བུང་བ་
ད་ེཉདི་ཀང་དབུ་འབདེ་གནང་སོང་།	 ད་ེནས་
ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཙམ་ལ་དངསོ་གཞི་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་
སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཉལ་ཁང་དབུ་འབདེ་དང་
འབལེ་བའི་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེ

ལས་གཞི་དང་དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ཕག་རྟགས་
ཕུལ་རེས་འཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་ཧ་རེ་ལགས་ཀིས་འཇར་མན་རོགས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའ་ིགསུང་འཕནི་སྒགོས་
སྦྱང་ཞུས།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་
འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་བུ་མོ་ཉལ་ཁང་གསར་
བཟ་ོསདླ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་འབུམ་	
༧༥	 གནང་བ་རེད།	 ད་ེརིང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་བུ་མོ་ཉལ་ཁང་གསར་པ་
དང་།	 བུའ་ིཉལ་ཁང་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་ལས་གཞི་
ལེགས་གུབ་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
ད་ེབཞིན་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་ལས་
ཤག་ཉམས་བཟའོི་ལས་གཞི་ཞིག་ཀང་ཡོད།	
བཙན་བལོ་ནང་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཐགོ་མ་ཀ་སྦུག་ཏུ་
བཙུགས་པ་རེད།	 ད་ེནས་མ་སུ་རིར་འཁུྱག་
ཙམ་སྤསོ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནང་ར་སར་
སྤསོ་སབས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	
འཁོར་བའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ ོ་ོ
སྐབས་ཉལ་ཁང་དང་ཚོགས་ཁང་ཡོངས་སུ་
ལེགས་པར་གུབ་ཟནི་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་

གཞས་སྣ་དང་གཏམ་བརདོ་འཁབ་སནོ་དང་།	
ལགྷ་པར་བདནུ་ཕག་གཅིག་རིང་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་
དགསོ་ཀི་འདགུ	 ངསོ་རང་ཨོ་ཊ་བར་བཅར་
བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་དབང་
འདསུ་མཆོག་མཇལ་བུང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་
གིས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནས་གཞོན་སྐསེ་སུམ་ཅུ་
སོ་གངས་འདིར་བསླབེས་ཡོད་པར་བརྟནེ།	
མཛད་སྒ་ོགང་འད་ཞིག་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་
།	མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཀི་ཡོད་བསམ་བསམ་ལ་ྟབུ་
ཡོད།	གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	གཞནོ་སྐསེ་ད་ེདག་
གིས་གཞས་སྣ་འཁབ་ཤེས་ཀི་ཡོད་སབས།	 སྐ་ུ
མགནོ་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་དགའ་
སྤབོས་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་ཞུས་ཐུབ་ཀི་འདགུ	
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་འཁབ་
སནོ་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་མང་པ་ོཞིག་ལ་
སྦྱངོ་བརར་ཐབོ་པར་བརྟནེ་འཛམ་གླངི་ཡུལ་
གུ་མང་དག་ཅིག་གི་ནང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
འགམེས་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གོང་
སྤལེ་གཏངོ་ཆེད་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའི་ཞབས་
འདགེས་ཞུས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་སརླ་ཡང་ཉ་ིཧངོ་གི་
སདི་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་བུང་བར་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ
མཆོག་སརླ་ཡང་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་ད་ུའསོ་
འདམེས་བུང་བར་འཚམས་འད་ིམཛད་པའི་
ནང་།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་གི་གནས་
སངས་ཁ་ཕགོས་ཇི་འད་ཞིག་ཏུ་བསུྒར་མིན་
ངེས་བརྟན་གང་ཡང་མེད་ཁར་ས་ཕོགས་
མང་པརོ་ཟིང་འཁུག་ལང་བཞིན་པའི་སབྐས་
འདིར་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཚེ་བ་དང་བལ་
ཞིང་གསོ་མོལ་ལ་བརྟནེ་ནས་སེལ་ཐབས་
ཆེད་ཞ་ེཐག་པ་ནས་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་
པ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།
འདི་ལོའི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་ཉནེ་སུང་
ཚོགས་པར་ཕུལ་བ་དསེ་རུལ་ཕན་མཚོན་
ཆས་འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཇི་
ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	 ཉནེ་ཁ་ད་ེདག་མེད་པ་
བཟ་ོརུྒྱའི་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་
སླབེ་ཡོད་པ་དརེ་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་ཞིག་

ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ཀང་ཧ་ིརོ་ཤི་མར་
རུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་ཆེས་ཐོག་མ་འཕངས་
ནས་ལོ་	 ༧༠	 འཁརོ་བའ་ིདན་རྟནེ་མཛད་
སྒའོ་ིཐགོ་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་མེད་པའ་ིའཛམ་
གླིང་ཞིག་བསུྐན་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་
བཏོན་གནང་བ་ད ེ་ཡང་བཞེངས་ཕོགས་
ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 ངསོ་ནས་
ཀང་དམིགས་ཡུལ་དའེི་ཐགོ་ཕགོས་ཡོངས་

ནས་འབད་བརྩོན་ཐུབ་རུྒྱའི ་ རེ ་བ་ཞུ ་རུྒྱ ་
ཡིན།		ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དང་ཉི་ཧངོ་དབར་
འབལེ་ལམ་ཉ་ེར་ུའག་ོབཞིན་པ་དརེ་བསགྔས་
བརདོ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་མཛད་
དནོ།	 འཛམ་གླངི་ནང་མང་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
ཆེ་ཤོས་དང་།	 ཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་འཛུགས་
བསུྐན་ཡར་རྒྱས་ཆེ་ཤོས་ཀི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་

ཁབ་གཉསི་དབར་མཛའ་བརྩའེི་འབལེ་ལམ་
དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་ནི་ཆོས་
ཉདི་ཡིན།	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ཉི་ཧངོ་ཡུལ་ད་ུ
ཐངེས་མང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ་རྣམས་
ཐུགས་དན་གསོ་མཛད་ད་ེཡུལ་དའེི་མང་
ཚོགས་མཆོག་དམན་ཀུན་ནས་ཧ་ཅང་སེམས་
ཐག་ཉ་ེབའི་མཛའ་བརྩེའི་ཚོར་བ་བཏནོ་པ་
ཙམ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འག་ོ
བ་མིའི་གཞི་རྩའི་བཟང་སྤོད་ཀི་རིན་ཐང་
དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་གནང་མཛད་པའི་ལམ་སནོ་ད་ེདག་
ཐགོ་སེམས་ཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 མཐར་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་སིད་བླནོ ་མཆོག་ལ་མང་
ཚོགས་ཀིས་རེ་བ་བཅོལ་བ་ལྟར་སིད་བླནོ་
གི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྨནོ་ཡང་མཛད་
འདགུ་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཕི་ཟླ་	༡	ནང་གནས་མཆོག་

ར་ོར་ེགདན་ད་ུབཀའ་ཆོས་བཀའ་དནི་སྩལ་རུྒྱ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཕི་ཟླ་	 ༡	 ནང་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་
བསྐརོ་བའི་མད་ོདང་སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་རྟནེ་འབལེ་
གི་མད།ོ	 དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་
མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་དང་རྒྱལ་
སས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་
སོ་བདནུ་མ་བཅས་ཀི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་
ད་རྒྱའི་ནང་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༥	ནས་	༧	
བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐརོ་བའི་མད་ོདང་
སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་རྟནེ་འབལེ་གི་མདའོི་བཀའ་ཆོས་
བཀའ་དནི་སྩལ་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ནས་	
༡༦	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་དཔལ་མགནོ་
འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་
སེམས་འགལེ་དང་རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་
པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་བཀའ་
ཆོས་བཀའ་དནི་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཕི་
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༤	 བར་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའི་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་དང་།	
	 རྒྱ་གར་བང་ཤར་གྷ་ོཝ་ཧ་ཊི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་གསུང་
བཤད་གནང་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་	 Balipara 
Foundation	ནས་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ི	East-
ern Himalayan Naturenomics Fo-
rum 2017	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་འདརུ་མགནོ་
འབདོ་ལརྟ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་བཅས་ཀི་སདླ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་མི་
འགུར་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་གཞུང་འབལེ་

ཕགོས་བསྐདོ་གནང་བ།

༄༅།	།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་བགོས་ཡོད་པ་ལྟར།	
སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་མི་
འགུར་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༣༡	ནས་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣༠	བར་
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེམཧཱ་རཱཤཀྲ་	Maharashtra	
ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བནྷ་དཱ་ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་།	 རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེ
ཆ་ཏ་ིསི་སརྒ་	 Chattisgarh	 ནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་བཅས་དང་།	 ད་ེབཞིན་གཞིས་ཆགས་
གཉསི་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་མིའ་ིསུད་ཚོང་ས་གནས་
ཁག་	 ༡༨	 ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	
སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	

ཐགོ་གཟགིས་པར་འཚལ།

རྒྱལ་ཚོགས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཆེད་ལས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་ད་ིབ་ཁག་གཅིག་བཏནོ་པའ་ིསྐརོ་གི་
བརྙན་ཐུང་ཞིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ནང་
འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་
ཐོག་དམིགས་བསལ་མཁས་ལས་མི ་སྣ་  
Special Rapporteurs	དང་།		རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་	 Working 

Groups	 བཅས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༢༤	
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེཡང་ཟླ་བ་དུག་རེའ་ི
མཚམས་སུ་ཐེངས་རེར་ཚོགས་པའི་ལྷན་

ཚོགས་སྐབས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་
ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
དང་།	 	 	 སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་གི་སིང་མོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷ
མོ་ལགས།		ད་ེབཞིན་གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་
གིས་གཙོས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
ཁོར་ཡུག་བཅས་ལ་དཀའ་ངལ་དང་ཉནེ་
ཁ་འཕད་བཞིན་པ་བཅས་ཐུན་མོང་ཐོག་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འད་ིརྩད་ཐེངས་གསུམ་

གནང་བའི་སྐརོ ་བདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བརྙན་ཐུང་ཞིག་
ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་འདནོ་སྤལེ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་འད་ིརྩད་དང་པ་ོད་ེ
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐོག་
དམིགས་བསལ་མཁས་ལས་མི་སྣ་དུག་
གིས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་
རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བ ོད་ནང་གི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བེད་བཞིན་པའི་སིད་བུས་ཐོག་
ད་ིབ་དང་སྦྲགས།	 	 གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་
གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་
ཟད།	 	 དག་ེབཙུན་རྣམས་དགནོ་པ་ནས་
ཕིར་འབུད་གཏངོ་བཞིན་པ།	 ད་ེབཞིན་གུང་
སྔནོ་བླ་རིར་གཏརེ་ཀ་གང་བུང་སྔགོ་འདནོ་
བདེ་སབྐས་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཞི་
རྒལོ་གནང་བ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་
གནནོ་ཚབས་ཆེ་བས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་

གང་བུང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པ་
བཅས་སྐརོ་ཡིན་འདགུ	འད་ིརྩད་གཉསི་པའ་ི
སབྐས།	 	 སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་གི་སིང་མོ་ཉི་མ་
ལྷ་མོ་ལགས་དང་སྒོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་ཁོང་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དང་བདནེ་མིན་པའི་
ཁིམས་གཅོད་ཇི་ལརྟ་བས་མིན་སྐརོ་འཛམ་
གླངི་ཕི་ལ་དལི་བསྒགས་བས་པ་བརུྒྱད་རྒྱབ་
སྐརོ་འཚོལ་ཐབས་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་
དམ་བསྒགས་བཀག་ཉར་བས་པ་མ་ཟད།		
ཁོང་གཉསི་ལ་སོ་མུལ་བས་པའི་སྐརོ་དང་།	
ལྷག་པར་དམིགས་བསལ་མཁས་ལས་མི་
སྣ་གསུམ་གིས་སུྤལ་སྐུ ་བསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་གི་གཅེན་
མོ་སྒལོ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་ཀི་འག་ོབསྐདོ་
རང་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་
བསྒགས་བས་པའ་ིགནད་དནོ་འཁདོ་འདགུ

ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས།	 	 རྒྱ་ནག་ན་ིའཛམ་
གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གལ་ཆེའི་
ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིན་སབས་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་ཐོག་འགན་ཁུར་
ཡོད་པ་ད་ེམ་རདེ་པ་གནང་དགསོ།	 	 ལགྷ་
པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི ་ ཞི ་བདེ་ སུང ་སྐོབ ་
སོགས་ཀི་ལས་དནོ་དང་རུྒྱན་གནོ་ཆེད་ཞལ་
འདབེས་རྒྱག་མཁན་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གས་
ཡིན་ཞིང་།	 	 དརེ་བརྟནེ་འགན་ཡོད་པའ་ི
ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་མཚམས་འཇགོ་ཐགོ་བདོ་མིའི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱལ་ཞནེ་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དབར་འགལ་ཟླ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི་བདོ་དནོ་འཐབ་
རྩདོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་གསར་པ་ཞིག་འདགུ

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་
རྒྱ་གར་ལྷ ་ོཕོགས་གོང་ཁྱེར་ཅེནན་ེནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་བས་ི
གནས་ཁང་ Chennai Centre for China 

Studies	 གཉསི་ཐུན་མོང་ཐགོ་ནས་༼བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ག་ོལའི་ལ་ྟཚུལ་ཐུན་མོང་
ཞིག་ཡོང་ཐུབ་བམ་ཡང་ན་རྩོད་གཞི་ཅན་
ཞིག་ཡིན།༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
བག་ོགླངེ་དང་གཏམ་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།	
དངེ་དསུ་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སངས་ནི་གོ་
ལ་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་རུྒྱ་ལས་
ལྡགོ་ས་ེརྒྱལ་ཞནེ་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་པ་དང་།	 	 ད་ེས་ྔ
ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ག་ོགངས་ནས་བཟུང་འཛམ་
གླིང་གནས་སངས་ད་ེགུ་ཡངས་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 དསུ་སབྐས་དའེ་ི

རིང་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལའང་རྒྱལ་སིྤའི་ད་ོསྣང་

དང་རོགས་རམ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའི ་གནས་སངས་སྔར་
དང་མི་འད་བར་རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱལ་ཞེན་
རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ད་ེགཉསི་དབར་
འགལ་ཟླ་ཤུགས་ཆེ་རུ ་འགོ་བཞིན་ཡོད་
སབས།	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ད་ེཡང་རྒྱལ་
ཞནེ་དང་འབལེ་ནས་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་
འགལེ་བརདོ་བེད་ཡོང་སྐབས་རང་བཞིན་
གི་གོ་ནརོ་འཐེབ་ཉནེ་དང་གོ་བ་ལོག་སུྒབ་
ཡོང་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཡོད་པར་བརྟནེ།	
གནས་སངས་འད་ིའད་ཞིག་གི་འགོ་ནས་བདོ་
མི་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་གནས་སངས་འགུར་བ་
ཤུགས་ཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་རྦ་རླབས་ཁདོ་

འཐབ་རྩོད་ཀི་ཁ་ལོ་ཇི་ལྟར་བསུྒར་དགོས་

མིན་ཐད་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཙོ་བ་ོདཔལ་འབརོ་
ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་གནས་
སངས་འགོ་ནས་དསུ་རབས་	༢༡	འད་ིཨེ་ཤི་
ཡའི་དསུ་རབས་ཤིག་ཡིན་པར་རླམོ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་དསུ་མཚུངས་གོ་མཚོན་གི་འགན་
རྩོད་ཇེ་ཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་གནས་སངས་
འདི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ལྷག་པར་ལྷ་ོརྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་དང་ཤར་རྒྱ་
ནག་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕན་གི་བདག་དབང་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཉ་ེལམ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
དབར་འབགོ་ལམ་ས་མཚམས་ཐགོ་དཀའ་
ངལ་འཕད་པ་སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་གོ ་
མཚོན་གི་འགན་བསྡུར་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 བབ་ཅལོ་ད་ུསྨྲ་བ་ཁག་
གཅིག་གིས་འབགོ་ལམ་རྙགོ་ག་ད་ེབདོ་མི་
བཙན་བོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་གནས་
བཞིན་པ་དང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་
ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པར་བརྟནེ་བུང་
བ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་བསམ་ཚུལ་ད་ེདག་གཞི་

རྟནེ་གང་ཡང་མེད་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་
བ་དང་སྦྲགས་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 རྒྱ་
ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གི་རྒྱ་སྐདེ་རིང་
ལུགས་ཀི་ལྟ་གུབ་ལ་བརྟནེ་ནས་མ་འངོས་
པར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་གོ་མཚོན་འགན་བསྡུར་
ཡོང་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
དབར་ས་མཚམས་ཐགོ་གདངོ་ཐུག་བ་རུྒྱའི་
དཀའ་ངལ་འཕད་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ལུང་བསན་
ད་ེས་ྔམོ་ནས་བརྒྱབ་ཟནི་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་
གསལ་བཤད་གནང་།	 ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་
ཕིང་གིས་རྒྱལ་ནང་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བར་
བདོ་བརྟན་ལྷངི་དགསོ་སྐརོ་བཤད་པ་ད་ེལུང་
འདནེ་གནང་ནས་དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་བརྟན་ལྷངི་སུང་སྐབོ་ལ་སདྙ་འདགོས་
ནས་བདོ་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
བདེ་བཞིན་པ་ན་ིབདོ་མི་ཚོའི་ཉནི་ཞག་ཕུག་
གཅིག་གི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་ལ་སོ་ཉུལ་
བདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	ལུས་པའོ་ིསངེ་འཕུལ་
རྫས་རིགས་སྦྱར་ནས་ས་གནས་གང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད་མེད་རེས་འདདེ་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འད་ིན་ི
བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་གནད་དནོ་ཙམ་ཞིག་
མིན་པར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་འཛམ་གླངི་གི་གནས་
སངས་དང་ཡང་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་
ན།ི	དཔརེ་ན་ས་བབ་གནས་སངས་ཐགོ་ནས་
བརདོ་ནའང་འད་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་
ཐགོ་ནས་ཀང་མཐ་ོསྒང་བདོ་ནི་ཨེ་ཤི་ཡའི་
གཙང་པ་ོཆེ་ཁག་གི་འབུང་ཁུངས་ཡིན་ཞིང་།
ད་ེབཞིན་ནང་ཆོས་དའེང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆབ་སིད་དགོས་མཁའོི་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་

སངེ་བདེ་སྤོད་ཇི་འད་གཏོང་བཞིན་པའི་
སྐརོ་གསུང་བ་དང་འབལེ་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་འབུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའི་ཡུལ་འདི་ཉིད་ཉག་གཅིག་
ཡིན་སབས།	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་སངེ་ནང་ཆོས་ཀི་འབུང་ཁུངས་ཨ་མ་
རྒྱ་གར་ཡིན་པ་གསལ་འདནོ་གནང་ཐབས་
དགོས་པ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	 ད་ེབཞིན་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དུས་རབས་	
༢༡	 ན་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིདསུ་རབས་རེད།	 ཅསེ་
བརདོ་སབྐས་བདོ་ཀི་གནས་སངས་འད་ིགང་
འད་ཆགས་རུྒྱ་ཡིན་ནམ།	 ཞསེ་ད་ིབ་ཞིག་
ཡིན་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་གནས་སངས་ལ་
འགུར་བ་གང་བུང་བ་དསེ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་
འད་འཐབེ་མིན།	 ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་སྡིངས་ཆའི་སངེ་རྒྱ་ནག་སབོས་
ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་སྐབས་དང་
བསནུ་འཛམ་གླིང་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གོ་གནས་ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པའི་དསུ་
སབྐས་འདརི་	 རྒྱ་ནག་གི་ཟ་འགོ་དར་ལམ་
གསར་པའི་སིད་བུས་འགོ་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་ཚོར་རྒྱ་ནག་དང་མཐུན་འབལེ་བེད་
དང་མ་བདེ་འདམ་ག་གཉསི་ལས་ལགྷ་མེད།	
ཅསེ་གསུངས།།
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རྒྱ་ནག་གི་ད་ལའྟ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་འགོ་བདོ་ནང་གི་དཀའ་རྙགོ་ནམ་ཡང་སེལ་ཐབས་མ་མཆིས།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༡༠	 ཚེས་	༧	ཉནི་ཕི་དལི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
ཚོགས་འདའིུ་ཉནི་གཉསི་པར་ཆིབས་བསུྒར་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སྐབས་ཚོགས་བཅར་
བ་ཞིག་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་སྐརོ་བཀའ་འད་ི
ཞུས་པར་བཀའ་ལན་གནང་དནོ།	 བདོ་རྒྱ་
གཉསི་ཉནི་གཅིག་ཕན་ཚུན་གཉསི་མོས་ཀིས་
དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱའང་།	
རྒྱ་ནག་གི ་དབུ ་ཁིད་མཁེགས་འཛིན་པ་
རྣམས་ལ།	 རྒྱ་ནག་གི་ད་ལའྟ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས་འགོ་བདོ་ནང་གི་དཀའ་རྙགོ་ནམ་ཡང་

སེལ་ཐབས་མ་མཆིས་པས།	 ད་ལའྟ་ིདངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་དང་འཚམས་པའི་གནང་

ཕོགས་དགོས་གལ་ཡོད་སྐརོ་ང་ཚོས་དན་
སྐུལ་ངེས་པར་བེད་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་

གསུངས།	 ༧གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་བསྐ་ོ
ཕགོས་ཐད་གསུངས་དནོ།	 འད་ིནས་སྐ་ུཚབ་
ཅིག་འདམེས་བསྐ་ོབདེ་ཚེ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ངོས་ལེན་མེད་
གསུངས་ན་ད་ེཞི་མོལ་གི་འགགོ་རྐནེ་ཆགས་
རུྒྱ་ཡིན་པས་ཡག་པ་ོཡོང་གི་མ་རེད།	རྒྱ་ནག་
གཙོས་པས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་
ང་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་གཉསི་ཀ་
ནས་བདོ་རང་བཙན་རྩོད་ཀི་མེད་པ་ཤེས་
བཞིན་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ང་ལ་ཁ་བལ་བ་
དང་།	 མིང་གཞན་མུ་མཐུད་ད་ེའབདོ་བཞིན་
ཡོད་ནའང་།	 ང་ལ་དཀའ་ངལ་དང་ཁྱད་

པར་གང་ཡང་མི་འདགུ་ལ།	 ཁངོ་ཚོ་ལའང་
ད་ེལྟར་ཤོད་རུྒྱའི་རང་དབང་ཡང་ཡོད་པ་
རེད།	 འནོ་ཀང་ངསོ་ཀི་བསམ་པར་རྒྱ་ནག་
གི་མཁགེས་བཟུང་དབུ་ཁདི་ཚོའ་ིསེམས་ནང་
ལ་འཇིགས་སྣང་ཞིག་ངསེ་པར་ཡོད་པ་འད་
འདགུ	 གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	 རྒྱ་མི་མཁས་
དབང་གཙོས་པས་བདོ་དནོ་ཤེས་མཁན་མང་
པསོ་ལོ་རུྒྱས་ནང་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་
པ་ད་ེདངསོ་འབལེ་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་ཤེས་
མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོགི་ཡོད་པས།	 ཁངོ་
ཚོའི་སེམས་ནང་མི་བད་ེབ་དང་ཞེད་སྣང་
ཞིག་སྐསེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་གསུངས།།

འཇར་མན་ནང་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཁག་གཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།

སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོམཆོག་གི་རསེ་དན་
ང་ོམ་ན་ིཁངོ་གི་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་གི་

འཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་སྐངོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་
ཞའ་ོཔ་ོ	 Liu Xiaobo	 ཕི་དལི་བདོ་ཀི་

བརྙན་འཕནི་ཚན་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ི
གླགོ་བརྙན་མ་དངུལ་ནང་འདམེས་སུྒག་
བུང་བ་རྣམས་ལ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསླད་ཧིན་
སྒརོ་འབུམ་གསུམ་རེའི་མ་དངུལ་གནང་
བ།	 མཆོག་ལ་མི་མང་གི་རསེ་དན་ཞུ་སདླ་
ཨ་རིའི་གངོ་ཁྱརེ་ཝ་ཤིང་ཊོན་རྒྱལ་ཡོངས་
ཡེ་ཤུའ་ིམཆོད་ཁང་	 	 Washington Na-

tional Cathedral	 ད་ུདན་རྟནེ་གི་མཛད་
སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བརྙན་
འཕིན ་བརུྒྱད ་གསུང ་འཕིན ་སྩལ་དོན །		
ངསོ་རང་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
ཐབོ་མཁན་ལོ་ན་རྒན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་

ནས་ཐེངས་འདིར་སྐུ ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པ་ོ
དམ་པ་ཁངོ་གི་རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱའི་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྨནོ་ལམ་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ན་ིངསོ་ཀི་ལས་འགན་
ཡིན།		ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདམ་
པ་ཁོང་གིས་མང་གཙོ་དང་བཟང་སྤདོ་གོང་
མཐརོ་ཡོང་ཐབས་སླད་ཆོད་སེམས་བརྟན་
པསོ་འཐབ་རྩོད་གནང་བ་དརེ་དནོ་དམ་
བསྔགས་བརོད་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཁྱེད་ཚོ་དམ་པ་ཁོང་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་

མཁན་ཚོས་ཀང་ཁངོ་གིས་ལ་ྟ
གུབ་ད་ེདག་རུྒྱན་འཛིན་གནང་
རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 སིྤར་
དམ་པ ་ཁོང ་ད ་ལྟ ་ང ་ ཚོའི ་
ཁོད་སྐུ ་འཚོ ་བཞུགས་མེད་
ཀང་དམ་པ་ཁོང་གི་ལྟ་གུབ་
ད་ེདག་རུྒྱན་འཛིན་པའི་ཐགོ་
ནས ་རེས ་དན ་ གི ་ ལེགས ་
སྐསེ	 འབུལ་ཐུབ།	 ད་ེཡང་
རེས་དན་མཛད་སྒའོི ་ཐོག ་
ཆབ་སདི་མི་སྣ་འད་མིན་དང་།	
ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བདེ།	ད་ེབཞིན་ཨ་རི་
བ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་

༄༅།	།འཇར་མན་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི	
Tibet Kailash haus	ཞསེ་པའ་ིངསེ་སནོ་པ་
སྐ་ུཞབས་	Wilfried Pfeffer	ལགས་ཀི་སྣ་ེ
ཁིད་འགོ་ལོ་ལྟར་འཇར་མན་ས་ཁུལ་ཁག་
འད་མིན་ནང་གི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་།	
བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་གནས་བབ་སོགས་
ཤེས་ཐབས་དང་རུྒྱས་ལོན་ཆེད་བཞུགས་
སརྒ་ད་ུཕབེས་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིལས་འཆར་བཞིན་
བཞུགས་སྒར་ར་སར་ཕབེས་གནང་ཡོད་
འདགུ	 ད་ེཡང་ཐངེས་འདའི་ིལས་རིམ་
ལརྟ་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་གི་ཕི་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༣	 ཐགོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་
མང་གཙོ ་ ཚོགས་པའི ་ རུྒྱན ་ལས་དང་ །	
ཚེ་མཆོག་གླངི་དགནོ་པའ་ིསླབོ་སནོ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་སྐ་ུཞབས་ Wilfried Pfeffer	མཆོག་
གིས་གཙོས་འཇར་མན་གི་མི་སྣ་	༢༠	ཙམ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་
པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་སྣ་ེལེན་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་གསོ་
ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བ ོད་ཕི ་ནང་
གཉསི་ཀི་ད་ལའྟ་ིགནས་བབ་དང་།	 འདས་
པའ་ིབདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ།	 མ་འངོས་
བ ོད་རྒྱ་ཞི ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སླད་འབད་

བརྩོན་ཇི་ལྟར་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ།	 ཚོགས་འདའུ་ིའག་ོ
ལུགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་།	
ཚོ ག ས ་ པ ་ ད ེ ་ རྣ མ ས ་ ཀི ་ ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་
སོགས ་ངོ ་སྤོད ་ ཞིབ ་ཕ ་གནང ་བ ་དང ་
ཆབས་ཅིག་ཁོང་རྣམས་ལ་མ་འོངས་པ་
སོ ་ སོའི ་ས ་ ཁུལ་ལ་ཕིར་ཕ ེབས་འབོར ་
མཚམས།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་
གང་མང་གསར་འཛུགས་དང་།	 ལགྷ་པར་	
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརྟན་ཡོང་སདླ་ནསུ་པ་
རྒྱ་ཆེར་འདནོ་གནང་རུྒྱའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
ཞུས་གནང་ཡོད།	ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་

གཞོན་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐ་ུཞབས་ཁངོ་ལ་
ཆེ་བསདོ་ཕག་རྟགས་དང་།	 འདརི་ཕབེས་
པའི་སྐུ་མགནོ་ཡོངས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་	
Wilfried Pfeffer	 ལགས་ཀིས་ལོ་ང་ོ	 ༤༠	
ལྷག་རིང་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ས་བརྟན་དང་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་སདླ།	 བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་
དང་།	 ཆབ་སདི།	 རིག་གཞུང་སོགས་གངོ་
འཕལེ་ཡོང་བར་ད་བར་དཔལ་འབརོ་མཐུན་
འགུར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་དང་།	
བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་དསུ་རྟག་ཏུ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་
བཅས།	།

རྟགས་བཞེས་མངོ་མཁན་ལམྕ་སྐུ་ཇ་ོཌི་ཝིལ་
ཡེམ་སི་	 Jody Williams	 མཆོག་དང་།	
ཨི་རན་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
བཞེས་མངོ་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཤི་རིན་ཨི་བྷ་ཌི་
མཆོག་	Shirin Ebadi		སོགས་ཕབེས་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ན་ོསྦལེ་གཟངེས་རྟགས་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷ་ེརི་ཊི་རེ་སི་
ཨེན་ཌར་སོན་	 Berit Reiss-Andersen	
མཆོག་དང་།			འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མནར་གཅོད་ཐགོ་དམིགས་

བསལ་མཁས་ལས་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཡོན་
མེན་ཌཛིེ་	 	 Juan Mendez	 ལགས་ཀིས་
སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོ	 Liu Xiaobo	 དམ་
པ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་ལམྕ་སྐུ་ལིའུ་ཤི་ཡ་	
Liu Xia	 ལགས་ཀི་ཕག་ལས་གང་གནང་
བའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ	 མཛད་སྒའོ་ི
སབྐས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདམ་པ་ད་ེཉདི་
ལ་རསེ་དན་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 དམ་པ་
ཁོང་གི་ལྕམ་སྐུ་ལིའུ་ཤི་ཡ་ལགས་མགགོས་
མུར་གླདོ་བཀྲལོ་གནང་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་

ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ལམྕ་སྐ་ུ
ཁོང་སྐུ ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོམཆོག་འདས་
གངོས་སུ་གུར་ནས་ཉནི་ཤས་རསེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་ཡོད།།སྐ་ུཟླ་ལམྕ་ལིའུ་ཤི་ཡ།
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༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་སྡ ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་གཞུང་འབལེ་
ཕོགས་ཕབེས་ཀི་ལས་འཆར་ཁག་ལེགས་
པར་གུབ་ཏ་ེད་ེརིང་ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་གི་
ཕི་དརོ་ར་སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༡༠	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་སིམ་ལ་ར་ོར་ེབག་
དགོན་ད་ུས་ྔའགུར་བསན་པའི་མངའ་བདག་
༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་སག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོ
ཆེའི་སྐུ་གདངུ་ཞུགས་འབུལ་ད་ུཆེད་བཅར་
ཞུས་གུབ་རསེ།	 སྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའ་ི
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་དགོན་སྡ་ེཁག་

ཏུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་ཆེད་
སིམ་ལ་ནས་ས་ཊོན་ད་ུཕབེས་ཐོན་གནང་
བ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ནས་	 ༢༢	 བར་
ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་

གིས་ས་ཌནོ་དང་།	ཀུམ་རའ།ོ	སྤནོ་ཊ།	ཧ་
པར་པུར།	 པུར་ཝ་ལ་བཅས་ཀི་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རིས་མེད་
དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ཚོགས་ཁང་དང་།	 ཡིག་

ཚང་།	 གྲྭ་ཤག་སོགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་
དང་།	 ད་ེབཞིན་དགནོ་སྡ་ེསོ་སོའ་ིམཁན་
པ་ོདང་ལས་སྣ་ེསོགས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ནས་	 ༢༤	 བར་
མན་ཀུྲ་ཝ་ལ་དང་།	 རཇ་པུར་ཁུལ་ད་ུཡོད་
པའི་རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་འཚམས་
གཟིགས་གནང་རསེ་རཇ་པུར་ཁིྱམ་ཚང་གི་
སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་རྒས་གསོ་ཁང་
དང་།	 བད་ེསིྐད་གླངི་སམ་བྷ་ོཊའ་ིཉནི་སླབོ།	
བང་ཕོགས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་རིྩས་
ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།	 བང་ཕགོས་
བདོ་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་
སུ་གཟགིས་སྐརོ་གནང་།	བཀའ་བླནོ་མཆོག་

སྡ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་གི་རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་
ཏུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་གུབ་
རསེ་སྡ་ེར་ལྡནུ་འབ་ིགུང་བཀའ་བརུྒྱད་དགནོ་
ད་ུཕབེས་ཐནོ་གིས་སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་
མངའ་བདག་འབི་གུང་༸སྐབས་མགོན་ཆེ་
ཚང་རིན་པ་ོཆེར་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་ཕག་
ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེརསེ་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་རྒྱལ་
སིྤའི་འབི་གུང་བཀའ་བརུྒྱད་སིྤ་ཁྱབ་ལྷན་
ཁང་ནས་འབ་ིགུང་༸སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་གི་མཛད་སྒརོ་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་སྡ་ེར་ལྡནུ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
ལེགས་པར་གུབ་པ།

ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་གི་དགངོ་མོར་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེ
པརེ།	བདོ་དང་ཐ་ེཝན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
འབལེ་མཐུད་ཁང་ནས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་
ཟླ་རེའ་ིལགྷ་དཀར་སུང་བརིྩའ་ིགསུང་བཤད་
ལས་རིམ་སབྐས།	 ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་ལོ་
རུྒྱས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་
ཀི་དཔལ་ཡོན་ན་ིབདོ་ཡིག་ཐགོ་བརྟནེ་ཡོད།	
གལ་ཏ་ེབདོ་ཡིག་མེད་པ་ཆགས་ན་བདོ་ཀི་
དཔལ་ཡོན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་བརླག་
འག་ོབ་དང་།	 གལ་ཏ་ེབདོ་ཡིག་འད་ིཕན་
ཚུན་སྐད་ཆ་གོ་བར་སྤདོ་ཆེད་ཙམ་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན་ནརོ་འཁུལ་ཡིན་
པ་དང་།	 ང་ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་བདོ་ཡིག་སུང་
སྐབོ་བདེ་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་པའི་རུྒྱ་
མཚན་ན།ི	བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ནང་གནས་པའ་ི
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
གི་རིག་གཞུང་ད་ེའཛམ་གླངི་ཐགོ་ད་ཆ་བདོ་
གཅིག་པུ་མ་གཏགོས་མེད་པ་ད་ེའག་ོབ་མིའི་
རིག་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡིན་པ་ད་ེསུང་སྐབོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེ
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཆ་ཚང་བརླག་
སོང་བ་དང་།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ད་ེསིྤར་
བཏང་གི་སྐད་ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་

ཆགས་ན།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དརེ་དམིགས་
བསལ་གི་རིན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་
སྐུ་ཡཱུ་མེ་ནའིུ་དུང་ཡིག་སས་མོ་ལིའུ་དབིང་
ཁུན།	 བདོ་མིང་ལ་ཤེས་རབ་བཟང་མོ་ཞུ་
བས།	ད་ོབདག་རང་ཉདི་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	
ནས་ད་བར་བདོ་ཡིག་སྦྱང་བརྩནོ་གནང་བའ་ི
སྒརེ་གི་ཉམས་མངོ་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཡིག་
སྦྱངོ་བརར་བདེ་པའ་ིཐབས་ལམ་དང་བརུྒྱད་
རིམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 བདོ་དང་ཐ་ེཝན་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་
རུྒྱན་ལས་སས་མོ་ལིན་ཤིན་དབི་ནས་སིྤར་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་ཀི་འཐབ་རྩོད་
སྐརོ་དང་།	སྒསོ་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་བདག་དབང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་གནང་
མཁན་བདོ་མད་ོཁམས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གི་
བདོ་མི་བཀྲིས་དབང་ཕུག་ལགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་
པའ་ིགནད་དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 སབྐས་
འདིའི་ལྷག་དཀར་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་
ནང་ཐ་ེཝན་མི་གངས་སུམ་ཅུ་ལྷག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 གསུང་བཤད་
རསེ།	 སིྤར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་།	 སྒསོ་
སུ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཀི་གནད་དནོ་
སྐརོ་དསི་བ་ད་ིལན་ཆུ་ཚོད་ཕདེ་ཙམ་ཡང་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཚན་པའ་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིགླགོ་བརྙན་
མ་དངུལ་ནང་འདམེས་སུྒག་བུང་བ་རྣམས་ལ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསདླ་ཧནི་

སྒརོ་འབུམ་གསུམ་རེའ་ིམ་དངུལ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལགྷ་
པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕི་དལི་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཚན་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ལོའ་ིགླགོ་བརྙན་མ་དངུལ་ནང་འདམེས་སུྒག་
བུང་བ་རྣམས་ལ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསླད་ཧིན་
སྒརོ་འབུམ་གསུམ་རེའི་མ་དངུལ་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	༡༡།༣༠	ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་
དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།	དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླངི་བསན་
འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 བསན་འཛིན་བསོད་
ནམས་ལགས།	 བསན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་
མཆོག་ལེགས་ལགས།	 ཕི་ནང་གི་གསར་
འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་
བསན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་ལགས་ཀིས་ཕི་དལི་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཚན་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ལོའི་གླགོ ་བརྙན་མ་དངུལ་གནང་དགོས་
པའི ་རུྒྱ ་མཚན་ནི་བཙན་བོལ་ནང་རྣམ་
དཔོད་བདེ་སྤདོ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་གླགོ་
བརྙན་བཟ་ོམཁན་དང་།	 བཟ་ོརུྒྱར་འདདོ་
པ་ཡོད་མཁན།	 ད་ེབཞིན་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོ
རུྒྱར་སྦྱོར་བརར་གནང་མཁན་བཅས་ལ་
སྡངིས་ཆ་སུྐན་དང་།	 དཔལ་འབརོ་གི་རྒྱབ་
བརྟནེ་བུང་ན་སོ་སོའི་ལས་འཆར་ཡོངས་

རྫགོས་དངསོ་སུ་ལག་བསར་ཐུབ་པའ་ིགནས་
སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས་ང་ཚོས་གསལ་
བསྒགས་གནང་བ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས་ཕི་དལི་བརྙན་
འཕིན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་
དབང་ལགས་ཀིས་ཐུབ་བསན་བསོད་ནམས་
ར་ོར་ེལགས་དང་།	 སལྐ་བཟང་འཇིགས་
མེད་ལགས།	འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་ལགས་
བཅས་ལ་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཚན་
པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིགླགོ་བརྙན་མ་
དངུལ་ནང་འདམེས་སུྒག་བུང་བའི་གསལ་
བསྒགས་གནང་བ་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམ་པར་ཧིན་སྒརོ་
འབུམ་གསུམ་རེ་མ་དངུལ་གནང་།	 ད་ེནས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 བདོ་ནང་ནས་གླགོ་བརྙན་མང་པ་ོབཟ་ོ
བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་འབུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ནའང་གླགོ་བརྙན་མང་
པ་ོབཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 བལ་ཡུལ་ནས་ཀང་
གླགོ་བརྙན་མང་པ་ོབཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 བདོ་
པའ་ིནང་ལ་ཡིན་ནའང་གླགོ་བརྙན་གང་མང་
བཟ་ོརུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་གང་བདེ་དགསོ་
ན།	 ཞསེ་བཀའ་བསྡརུ་རིམ་པ་བུང་ས་ེགལ་
ཏ་ེགླགོ་བརྙན་བཟ་ོམཁན་རིགས་ཡོད་ན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་
རུྒྱ་ཐག་གཅདོ་བུང་བ་རེད།	 རྩ་བའ་ིད་ེསའྔ་ི

སྔནོ་རིྩས་ནང་གླགོ་བརྙན་ལ་ྔབཟ་ོརུྒྱའི་འཆར་
གཞི་སིྒག་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ད་རེས་འག་ོ
འཛུགས་ཀི་ཡོད་སབས་གླགོ་བརྙན་གསུམ་
བཟ་ོརུྒྱ་དང་།	 གླགོ་བརྙན་མ་བཟ་ོསྔནོ་སྦྱངོ་
བརར་ཞིག་སྤདོ་ཐུབ་ན།	 གླགོ་བརྙན་གི་
སྤུས་ཚད་ཕན་བུ་བཟང་བ་བུང་ན་ཡག་པ་ོ
འདགུ	སྦྱངོ་བརར་དང་ཟབ་སྦྱངོ་སདླ་འབུམ་
གསུམ་དང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོམཁན་གསུམ་ལ་
འབུམ་གསུམ་རེས་གནང་རུྒྱ་གཏན་འཁེལ་
བུང་བ་རེད།	 ད་རེས་ཐགོ་མར་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་
མཁན་མི་བཅུ་གཉསི་བུང་འདགུ	 འནོ་ཀང་
དངསོ་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དུག་ལས་བུང་
མི་འདགུ	 ད་རེས་གསོལ་རས་ཐབོ་མཁན་
གསུམ་བུང་བ་རེད།	 ལོ་རསེ་མར་ད་ེལས་
མང་བ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ནའང་།	 ཆ་ཤས་
བླང་མཁན་ཇི་ཙམ་ཡོང་མིན་ཐ་ེཚོམ་ཡོད།	
ཆ་ཤས་བླང་མཁན་ཇི་ཙམ་མང་བ་བུང་
ན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་གསོལ་
རས་དང་མཐུན་རྐེན་འདི་ལས་མང་ཙམ་
གནང་རུྒྱའ་ིབསམ་བླ་ོཡོད།	 ད་རེས་གསུམ་
འདམེས་སུྒག་གནང་ཡོད་ཀང་ལོ་རསེ་མར་
བཞི་དང་ལྔ་བཟ་ོདགོས་མིན་སྙན་ཞུ་འབུལ་
མཁན་དང་ད་ོསྣང་ཡོད་མིན་ལ་རགས་ལུས་
རེད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་སོགས་གསུངས།
	 སིྤར་ལས་གཞིའི་དམིགས་ཡུལ་	
གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་མི་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོལས་
པ་ཚོར་ཆེ་མཐོང་དང་དཔལ་འབོར་རམ་	
འདམེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་	
གི་ཆེད་ལས་ཐོག་ད་ོདབིངས་དང་སེམས་
ཤུགས་སརྤ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་བརདོ་གཞིའ་ི
ནང་དནོ་འད་མིན་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གི་གླགོ་བརྙན་གང་མང་ཐནོ་ཐབས་བཅས་
ཀི་ཆེད་ད་ུརེད།	 ལས་གཞི་འད་ིཉདི་ཕི་ལོ་
༢༠༡༧	 ནས་བཟུང་ལོ་ལརྟ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།	


