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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གངོ་ཁརེ་ཧ་ིརོ་ཤི་མ་དང་ན་ག་ས་ཀིའ་ིནང་རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་འཕངས་
ནས་མི་ལོ་	༧༥	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་ཐགོ་གསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༥	 ལོར་འཛམ་གླངི་
དམག་ཆེན་གཉསི་པའ་ིརསེ་སུ་ཉ་ིཧངོ་གི་གངོ་
ཁརེ་ཧ་ིརོ་ཤི་མ་	 Hiroshima	 དང་ན་ག་ས་
ཀི་	Nagasaki	གཉསི་ནང་རལུ་ཕྲན་མཚོན་
ཆ་འཕངས་ནས་མི་ལོ་	 ༧༥	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་
བའི་དསུ་དྲན་ཐགོ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་སྩལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 	 ངསོ་ཀིས་ད་ེརིང་
གངོ་ཁརེ་ཧི་རོ་ཤི་མ་དང་ན་ག་ས་ཀི་གཉསི་
ནང་རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་འཕངས་ནས་མི་ལོ་	
༧༥	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་གི་ག་ོསབྐས་བརུྒྱད་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་།	ཚོགས་པ་ཁག		
ད་ེབཞིན་མི་མང་བཅས་ལ་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་འད་ི
ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་དང་།	 དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་པའ་ིནང་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་ཡོད་ནའང་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་པ་ན་ི
དྲག་པའོི་དསུ་རབས་ཤིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་མ་

ཟད།	 དམག་འཁུག་དང་།	 ལགྷ་པར་རལུ་
ཕྲན་མཚོན་ཆ་བདེ་སྤདོ་བས་པར་བརནེ་མི་

མང་ས་ཡ་	༢༠༠	ཙམ་གི་ཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད།		
ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ནང་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་
ལ་གཅིག་བརནེ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ ་
འག་ོབཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 ང་ཚོས་དསུ་
རབས་	༢༡	འད་ིབཞིན་ཞི་བདའེ་ིདསུ་རབས་
ཤིག་བསུྐན་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད།	 	 གལ་ཏ་ེ

དཀའ་རྙགོ་བུང་ཚེ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
སེལ་དགསོ་པ་ལས་དྲག་པའོ་ིཐབས་ལམ་བདེ་

སྤདོ་བ་རུྒྱ་མེད།	 ང་ཚོས་རལུ་ཕྲན་མཚོན་
ཆའ་ིའཇིགས་པ་མེད་པར་བཟ་ོདགསོ་པ་ཙམ་
མ་ཟད།	 	 ང་ཚོའ་ིམཐར་ཐུག་གི་དམིགས་
ཡུལ་ནི་འཛམ་གླིང་འདི་ཞི་བད་ེལྡན་པ་ཞིག་
བསུྐན་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 དམག་འཁུག་ཟརེ་བ་ན་ི
སགོ་གཅདོ་པར་ག་ོདགསོ་ཤིང་།	 དྲག་པའོ་ི

ཐབས་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་དྲག་པ་ོའབུང་
བཞིན་ཡོད་པས།	 ང་ཚོས་དམག་འཁུག་དང་
རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་བཟ་ོབསུྐན་བ་རུྒྱ་སངྤས་
ཏ་ེཞི་བད་ེལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བསུྐན་
དགསོ།
དངེ་སང་འཛམ་གླིང་གི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞིག་འག་ོབ་མིས་བཟསོ་པ་རེད།	 ཇི་སདི་ང་
ཚོར་ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་ན་
ད་ེསིད་ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ་ཞསེ་དབ་ེབ་འབདེ་
པ་དང་།	 རིམ་པས་རུྒྱད་ལ་ཕ་རོལ་པ་ོའཕམ་
པར་བཟ་ོའདདོ་ཀི་བླ་ོསྐ་ེཡི་ཡོད།	ང་ཚོས་འག་ོ
བ་མི་ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་
འཛིན་དགསོ་པ་དང་།	ཤེས་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་
ཞི་བད་ེཟརེ་བ་ད་ེསྨནོ་ལམ་གཅིག་པུ་བརྒྱབ་
ནས་ཡོང་མི་ཐུབ།	 ང་ཚོས་ལག་ལེན་འཁལེ་
བ་ཞིག་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	 །	
						
																																																								

༄༅།	 །ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་
བཅུ་གཅིག་པ་དགེ ་འདུན་ཆོས་ཀི ་ཉི་མ་
མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	
༢༥	 འཁརོ་བཞིན་པ་དང་བསནུ།	 	 མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཁང་གི་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་།	 རང་སྣང་གང་
དྲན་གིས་བཙོན་འཇུག་བས་པའི་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་།	 རིག་གཞུང་གི་ཐབོ་ཐང་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་།	 གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་
ཐབོ་ཐང་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་།	 ཆོས་དད་
རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
བཅས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ཐགོ་རང་དབང་གི་ཆེད་མཁས་པ་
ཚོགས་ཆུང་ལྔ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་
སྐརོ་འདྲ་ིརྩད་གནང་བར།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གོང་གི་གནད་དནོ་ད་ེདང་
འབལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་

ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཁང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་རང་
དབང་གི་ཆེད་མཁས་པ་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གི་གནས་སངས་སྐརོ་གནས་ཚུལ་ཁ་
གསལ་སྤོད་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐ་ེབུས་མེད་
པར་བདོ་པའི་ནང་པ་ཚོས་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སོགས་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་ཉམས་
ལེན་བདེ་འཇུག་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་
ཡོད།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ཐགོ་རང་དབང་གི་ཆེད་མཁས་པ་
ཚོགས་ཆུང་ལྔ་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་གི་སྐརོ་འདྲ་ིརྩད་གནང་བར་དགའ་

བསུ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དང་ཡབ་ཡུམ་བཅས་བཙན་ཁདི་བས་
ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་དུྲག་
ལས་སོན་མེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་
པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་ཆོས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་བཙན་
འཕྲགོ་བས་པ་ན་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དང་བཟང་
སྤདོ་གཉསི་ཀའི་ཐགོ་ནས་འགལ་ཡོད་པས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་བཙན་ཁིད་བས་པ་དསེ་བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་
དབང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཁང་གི ་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རང་
དབང་གི་ཆེད་མཁས་པ་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་ནས་

གསུངས་པ་ལརྟ།	 ཆབ་སདི་ཐགོ་ནས་བདོ་
ནང་གི་བདོ་མིའི་ཐགོ་སངས་འཛིན་བ་ཆེད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་བླ་ཆེན་ཁག་གི་
ཡང་སིད་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་ཐ་ེ
གཏགོས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ི
ངོས་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་
རང་དབང་གི་ཆེད་མཁས་པ་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་གིས་དབུས་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་པ་དང་
བ་བལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གནས་སངས་
སྐརོ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་སྤདོ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་བ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་རིག་གཞུང་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་བདོ་མིའི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་ཐ་ེགཏགོས་བདེ་
བཞིན་པ་འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇོག་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རསེ་སུ་ཡི་རངས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་
འཇར་མན་ནའིི་གསར་འགོད་པ་ཧ་ིརན་ཛི་ཨལ་
ཊི་	Franz	Alt	ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༡༡	 ནང་ང་ཚོའ་ིཁིམ་གཞིས་ཁ་ོན་ཉདི།	 ག་ོལའ་ི
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་འབལེ་བའི་འཛམ་
གླངི་ཡོངས་ལ་གཞནེ་སྐལུ་	Our	Only	Home:	
A	 Climate	 Appeal	 to	 the	 World	 ཞསེ་
པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཅིག་དབུ་འབདེ་གནང་གཏན་འཁལེ་
ཡོད།	
ད་ེཡང་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་དའེ་ིནང་མི་རབས་རསེ་
མའི་མདནུ་ལམ་ལ་དམིགས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་གི་
སདི་དནོ་གི་ཐག་གཅདོ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ག་ོ
ལའ་ིགནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐབོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་འཛིན་པའི་འགལ་ཟླའི་ལ་ྟ
ཚུལ་རྣམས་སངྤས་ཏ་ེག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་དང་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་སདླ་ཐུན་མོང་གིས་
འབད་བརྩོན་བདེ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་མཛད་པ་
སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་དབུ་འབདེ་མཛད་གཏན་

འཁལེ་བ།

སྡ་ེར་ལྡནུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	
པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་
དུྲང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལྡན་ལགས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་
འགོ་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོ
གཞག་བགིས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༥	 ཉནི་སྡ་ེར་ལྡནུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	
༡༠	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༡༧	
ནས་ཚོགས་མི་	 ༡༥	 དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་
ནས་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་དང་།	
ཚོགས་གཞནོ་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ཀིས་
འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུ
ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་
བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ལ་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་མེད་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོཐངེས་གཉསི་པ་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་ལ་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་
འངོ་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཐེངས་གཉིས་པ་
ཕུལ་ཡོད།	 	 	 ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་
འདྲ་མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་	༢༠༡༨ 

Reciprocal Access to Tibet Act	ཞསེ་པ་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༩	ཉནི་ཁམིས་
སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཉནི་
གངས་	 ༩༠	 ནང་ཚུད་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་
ཁང་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་དང་།	
ལས་བདེ།	 གསར་འགདོ་པ།	 ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོ
འཆམ་པ་བཅས་ལ་གོ་སྐབས་ག་ཚོད་ཕུལ་
བའི་སྐརོ་སནྙ་ཐ་ོཞིག་འབུལ་དགོས་པ་དང་།	
ཉནི་གངས་	༩༠	རསེ་ལོ་འཁརོ་རེར་སནྙ་ཐ་ོ
རེ་ལོ་ལའྔ་ིརིང་འབུལ་དགསོ་པ་རེད།
ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	

ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐའོི་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་
ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་ཨ་རིའི་
གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་དང་།	 ལས་བདེ།	 གསར་
འགདོ་པ།	ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་བཅས་བདོ་
རང་སྐོང་ལྗངོས་དང་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་
ལ་ཕབེས་རུྒྱར་བཀག་སྡམོ་བས་ཡོད།	 རྒྱལ་

སིྤའ་ིགསར་འགདོ་པ་དང་།	 གཞུང་ཚབ་མི་
སྣ།	 ལས་བདེ་གཞན་བཅས་བདོ་རང་སྐངོ་

ལྗངོས་ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་པར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་ལརྟ་
ཆོག་མཆན་ཞུས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཀག་སྡམོ་བས་ཡོད།
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་མ་ཡིན་པའི་བདོ་ཀི་ས་

ཁུལ་ཁག་ལ་སྐདོ་དགོས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགསོ་མེད་ནའང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་།	 ཆོས་ལུགས།	 སིྤ་ཚོགས་
བཅས་ཀི་འགོ་ཁིད་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་བདེ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱན་ད་ུབཀག་འགོག་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བད་ེ
སུང་མི་སྣས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་འབལེ་མི་སྣ་དང་
ལས་བདེ་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་ས་གནས་ཡུལ་
མི་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་དང་སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱར་
བཀག་འགགོ་དང་བསུན་གཙེར་བས་ཡོད།
ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་མི་སེར་ཚོ་བདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དམ་བསྒགས་བས་ཡོད་པ་དང་།	 གསར་
འགོད་པ་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེབས་དམ་བསྒགས་
བས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་སནྙ་ཐ་ོལོ་འཁརོ་
སནྙ་ཐ་ོཐངེས་གཉསི་པ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
ལ་ཕུལ་ཡོད།

བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དྲིལ་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་གོང་གི་གནད་
དནོ་དང་འབལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 ཨ་རིའ་ི
ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་སནྙ་ཐའོི་ནང་འཁོད་པ་
ལརྟ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་མི་སྣ་དང་ལས་བདེ་
སོགས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་པར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལྟ་རགོ་དང་དམ་བསྒགས་
བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་འབལེ་
མི་སྣ་དག་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་
ཆེན་ཆོས་སྒར་སོགས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུ
ཕབེས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་
སྤད་མེད་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་འབལེ་
མི་སྣ་དག་གིས་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་
ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོ་དང་ལྷན་བཀའ་མོལ་
གནང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་
བས་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།

བདོ་མི་བཞིས་སྦརི་ས་ཊོལ་ནས་ལོན་ཌན་བར་ཞི་བའ་ིགམོ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨིན་ཡུལ་གངོ་
ཁརེ་སྦརི་ས་ཊོལ་ Bristol	 ད་ུཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་བསན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀིས་སྣ་ེ
ཁདི་འགོ	བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	
བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས།	 བསན་འཛིན་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ཀིས་མང་ཚོགས་
ཁདོ་བདོ་དནོ་གོ་རགོས་སླད་ཞི་བའི་གོམ་
བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་
གནང་བ་དང་།	 གམོ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་
འད་ིབཞིན་སྦརི་ས་ཊོལ་ཡོད་པའ་ི Colston 

Statue	 ནས་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌན་
བར་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཨིན་ཡུལ་	 Labour	

Party	 སདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ེརི་མེ་ཁར་ཐི་ 
Hon Kerry McCarthy MP	 མཆོག་དང་
བདོ་ཀི་གགོས་པ།ོ	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ།	ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་མི་བཅས་མཉམ་
འཛོམས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་བསན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	ད་རེས་ཞི་བའ་ིགམོ་བགདོ་
ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་དནོ་ག་ོ
རགོས་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་མི་དང་
ཤིན་ཅང་།	 ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ལ་སྡགུ་སྦངོ་
ཚད་མེད་སྤད་དང་སྤོད་བཞིན་ཡོད་པའི་
དཀའ་ངལ་དང་།	གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ད་ེདག་

རྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་མང་
གཉསི་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤ་ཡོངས་ནས་ཛ་
དྲག་གི་གནད་དནོ་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
ཐབོ་ཐབས་སདླ་ལས་འགུལ་འད་ིབཞིན་སྤལེ་

བ་ཞིག་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེནས་ལམྕ་སྐུ་ཀ་ེརི་མེ་ཁར་ཐི་མཆོག་གིས།	

བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་
བུས་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་
པའི་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་མཚོན་བདེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་གོ་རགོས་

ཀི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་དང་
སྤལེ་བཞིན་པར་ངས་ཡི་རངས་བསྔགས་

བརདོ་དང་སྦྲགས།	 ཕྲན་རང་ཉདི་འདརི་
བཅར་དགསོ་དནོ་ན་ིབདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་སནོ་ཆེདཡིན།	
ཞསེ་དང་།	གཞན་ཡང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ན་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་དང་ལནྷ་ད་ུརྙགོ་གླངེ་
འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་བསནུ།	 ང་ཚོས་ཀང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་
བུས་ལ་ཁ་གཏད་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་སནོ་
དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
མཐར་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་ཁངོ་
རྣམ་པས་བདོ་དནོ་སདླ་ཞི་བའ་ིགམོ་བགདོ་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་
ཡོད།	 གམོ་བགདོ་པ་རྣམས་ཕི་ཚེས་	 ༡༠	
ཉནི་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌན་ད་ུའབརོ་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ནསུ་གསོ་ཉནི་མོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	
ནས་	༧	བར་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་རིང་འཛམ་

གླིང་ནསུ་གསོ་ཉིན་མོ་ཞེས་སུང་བརིྩ་ཞུ་

བཞིན་པ་དང་བསནུ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ག་ོ

ར ོགས་ཚན་
པས་ཨ་མའི་
ན ུ ས ་ ག སོ ་
དང་འབེལ་
བའི ་ བ རྙན ་
ཐུང ་འགན་
སྡུར་གི་ལས་
གཞི་གསལ་
བ སྒ ག ས ་
སྤལེ་བ་ལྟར།	
ཕི་ཚེས་	 ༤	

ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༣	 ཐགོ་འཕྲདོ་

བསནེ་ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་
ཕུག་མཆོག་དང་།	 དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་
དནོ་གུབ་ལགས།	 དུྲང་འཕར་བམས་པ་
ཕུན་ཚོགས་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར་བརྙན་ཐུང་འགན་སྡུར་ཐགོ་ཨང་རིམ་
རྩེད་ཕུད་སོན་པ་གསུམ་གི་མཚན་གསལ་
བསྒགས་དང་ཁོང་རྣམས་ཀིས་བཟ་ོབསུྐན་
གནང་བའ་ིབརྙན་ཐུང་གཟགིས་འབུལ་ཞུས།	
ད་ེརསེ་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་དསུ་དྲན་དང་འབལེ་
བའ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ།	 ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡	
ནས་	 ༧	 བར་འཛམ་གླངི་ནསུ་གསོ་ཉནི་མོ་
ཞསེ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་དའེི་ཐགོ་གོ་རགོས་ལས་གཞི་ཞིག་སྤལེ་
འག་ོཚུགས་ཡོད།	 ལས་གཞི་དརེ་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཁནོ་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་	
༡༦	བུང་བ་རྣམས་ལ་ངས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀིས་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤར་ཨ་མའི་འ་ོམ་ནི་ཕུྲ་གུའི་ཟས་བཅུད་
སླད་མེད་ད་ུམི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བརདོ་
མི་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་བར་ལམ་
ནས་ཕུྲ་གུ་བཙས་པའི་སྐབས་ཨ་མ་མང་
དག་ཅིག་བཤག་བཅོས་བེད་དགོས་པའི་
རྐེན་གིས་ཨ་མའི་ལུས་ཉམས་པ་སོགས་ཀི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་མའ་ི

འོ་མ་ལས་ལྷག་གཞན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོམེད།	 ཨ་མའ་ིའ་ོམ་ལ་བརནེ་ནས་ཕུྲ་
གུར་ན་ཚ་དཀོན་པ་དང་ལུས་སབོས་ཆེ་བ་
སོགས་ཀི་ཕན་ཐགོས་མང་པ་ོཡོད།	 ཨ་
མས་ཕུྲ་གུར་འ་ོམ་དསུ་ཐོག་མ་སྤད་པའི་
རྐེན་གིས་ལོ་ལྟར་ཕུྲ་གུ་འབུམ་གཅིག་དང་
སངོ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་འདས་གངོས་སུ་གུར་
གི་ཡོད་པ་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་གསུང་
གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་རབུ་ཀིས་
མང་ཚོགས་ཁདོ་ཨ་མའི་འ་ོམ་ལས་ལྷག་
བཅུད་ལནྡ་གང་ཡང་མེད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གོ་
རགོས་སྤལེ་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།	།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་
རྣམས་ཀིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༤	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་
ནས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་
པའི་རནེ་འབལེ་བསདོ་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ཚོད་	
༨།༥༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་གསུང་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 སྔནོ་ལ་ངསོ་ཀིས་འད་ིབཤད་
འདདོ་བུང་།	 ཆོས་ཟརེ་མཁན་ད་ེལོ་སངོ་
ཕྲག་གཉསི་གསུམ་གི་གངོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད།	ད་ཆ་ང་ཚོ་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་
ནང་སླབེ་ཡོད།	 འཕུྲལ་ཆས་དང་ཚན་རིག་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་ཐོག་ནས་ད་ེསྔ་མིའི ་
བསམ་ཡུལ་ལ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་དངེ་སྐབས་
འཕུྲལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ནས་དངསོ་སུ་
ལོངས་སྤོད་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ	
ད་ེའདྲའི་དསུ་སྐབས་སུ་ཆོས་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་
འབལེ་བ་གང་ཡོད་འདའིི་སྐརོ་བཤད་འདདོ་
འདགུ	ཆོས་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་རིང་
ནས་ཡོད་པ་འདི་གཙོ་བ་ོམིར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པའི་སྐབས་བླ་ོའཇོག་ས་ཆོས་དཀོན་
མཆོག་ཟརེ་རུྒྱ་ལ་ྟབུ་དང་།	 སངས་རྒྱས་ཟརེ་
རུྒྱ་ལ་ྟབུ་སླབེ་ཀི་འདགུ
དངེ་སབྐས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
པའི་ནང་ཆོས་ཡོད་མཁན་གི་སྡ་ེཚན་གཅིག་
དང་།	 ཆོས་མེད་མཁན་གི་སྡ་ེཚན་གཅིག	
ལགྷ་པར་ཆོས་ལ་སྐནོ་ད་ུབལསྟ་ནས་ཆོས་ལ་
ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་གི་སྡ་ེཚན་གཅིག	གཞན་
ཡང་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་མེད་མཁན་
གི་སྡ་ེཚན་གཅིག་བཅས་ད་ེདག་ཚང་མས་
སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་
གཅིག་མཚུངས་རེད།	 ཆོས་ལ་ང་ོརལོ་བས་
ནས་ཆོས་སངྤས་པའི་མི་དརེ་བད་ེསིྐད་མང་

བ་འདགུ་གམ་མི་འདགུ	 བཏང་སྙམོས་ཡོད་
མཁན་ཚོ་དམིགས་བསལ་བརིྩ་རུྒྱ་གང་ཡང་
མེད།	 ཆོས་ཡོད་མཁན་ད་ེདག་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པའ་ིསབྐས་བླ་ོའཇགོ་ས་དཔརེ་ན་
ཡི་ཤུའ་ིཆོས་པ་ཡིན་ནའང་འཇིག་རནེ་བཀདོ་
པ་པ་ོདཀནོ་མཆོག་ཅསེ་ད་ེལ་ཡིད་ཆེས་བདེ་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའ་ི
སབྐས་དཀནོ་མཆོག་མཁནེ་ཞསེ་ཕན་གི་ཡོད་
པ་རེད།
ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའི་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་
པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་བླ་ོའཇོག་ས་
ཤིག་ཡོང་གི་འདགུ	 གང་ལརྟ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་
སེམས་པ་བཟང་པ་ོབེད་དགོས་པ་དང་།	
བམས་བརྩ་ེདགསོ་པ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་
གསུང་གི་འདགུ	 ཆོས་ལུགས་ཁག་ད་ེདག་
མིའ་ིཆོས་ལུགས་རེད།	ཆུང་བིས་པའ་ིསབྐས་

ནས་བཟུང་བམས་བརྩ་ེཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་
མིའི་ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་ལ་བརྩ་ེབ་ཟརེ་རུྒྱ་
ཞིག་རང་བཞིན་གི་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ཚན་
རིག་པས་འག་ོབ་མིའི་རིགས་འད་ིསིྤ་ཚོགས་
ལ་བརནེ་པ་ཞིག་རེད།	 དདུ་འག་ོལ་ཆ་
བཞག་ནའང་བ་དང་བིའུ་རི་དྭགས་སོགས་
སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 གང་
ལ་བརནེ་སའི་ཚོགས་པ་ད་ེལ་བརྩེ་བ་རང་
བཞིན་གི་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 མི་ཁརེ་རྐང་
བས་ནས་འཚོ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	སགོ་ཆགས་
རིགས་གང་ཡིན་ནའང་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་ལ་
བརནེ་ནས་འཚོ་དགོས་མཁན་ད་ེདག་རང་
བཞིན་གི་སིྤ་ཚོགས་ལ་བསམ་བླ་ོའཁོར་

བཞིན་ཡོད་པ་ཚན་རིག་པས་རདོ་ཀི་འདགུ	
འད་ིབདནེ་པ་རེད།
མིའི་ལྷན་སྐསེ་རང་བཞིན་བམས་བརྩེ་ལྡན་
པ་ཞིག་ཆགས་སབས།	 ཆོས་ལུགས་ད་ེ
དག་མིའི་ཆོས་ལུགས་ཡིན་པར་བརནེ་མིའི་
བསམ་བླ་ོནང་ཁངོ་ཁ་ོདང་།	 ང་རྒྱལ།	 ཕྲག་
དགོ་སོགས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་དདུ་འག་ོ
ལའང་ཡོད།	 	 མི་ཁངོ་ཁ་ོཅན་ཞིག་ཡོད་ན་
ཁ་ོཁངོ་ཁ་ོཧ་ཅང་ཚ་བ་ོཡོད་པ་རེད་ཟརེ་རུྒྱ་
ལྟ་བུ་གང་ལྟར་མི་གལ་ནས་མར་བུད་ཡོང་
གི་འདགུ	 མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་མི་ཚང་མས་
དགའ་པ་ོབདེ་རུྒྱ་ནི་མི་སེམས་པ་བཟང་པ་ོ
ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 སླབོ་སྦངོ་ཡོད་མིན་
དང་རུྒྱ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མི་སེམས་
པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འཁིས་ཀི་
བ་བིའུ་ཚོས་དགའ་པ་ོབདེ་པ་དང་།	 མིས་
རང་བཞིན་གི་དགའ་པ་ོབེད་པ་གསལ་པ་ོ

འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་
བམས་བརྩ་ེཟརེ་རུྒྱ་འད་ིགསུང་བཞིན་འདགུ	
རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ད་ེདག་ལོ་ང་ོསངོ་
ཕྲག་གསུམ་ཙམ་གི་གངོ་ནས་ཐགོ་མར་ཆོས་
ཀི་བསམ་བླ་ོཕལ་ཆེར་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེ
དསུ་	 Ahimsa	 ཞསེ་པའ་ིའཚེ་བ་མེད་པ་
དང་།	འཚེ་བ་མེད་པའ་ིརྩ་བ་	Karuna	སྙངི་
ར་ེཞེས་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་གསུམ་
ཙམ་ནས་བམས་བརྩ་ེདང་བཟདོ་པ།	 འཚེ་
བ་མེད་པ་བུང་འདགུ	ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི ་ཆོས་
ལུགས་འད་ིརྒྱ་གར་གནའ་རབས་ནས་ཡོད་
པའ་ིའཚེ་བ་མེད་པ་དང་།	 སྙངི་ར་ེཟརེ་རུྒྱ་

འད་ིརྩ་བར་བཞག་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་
འདགུ	 ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཚང་མས་
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	བཟདོ་པ།	ཆོག་ཤེས།	
གཞན་ལ་འཚེ་བ་དང་དབང་ཡོད་བཤད་
རུྒྱའི་གོ་སབྐས་ཡོད་བཞིན་ད་ུད་ེལརྟ་བདེ་ན་
འགགི་གི་མ་རེད་སམྙ་ས་ེརང་ཁམིས་སུང་རུྒྱ་
ཞིག་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའ་ིནང་ཡོད་པ་རེད།	
ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་གིས་བམས་བརྩེ་གོང་
སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་རུྒྱ་མཚན་ལ་འཇིག་རནེ་
བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེ
དག་གིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་
པ་ོདཀནོ་མཆོག་གིས་བཀདོ་པ་རེད།	 འཇིག་
རནེ་བཀོད་པ་པ་ོདཀོན་མཆོག་འདི་བམས་
བརྩའེ་ིབདག་ཉདི་རེད།	 གང་ལརྟ་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མས་དཀོན་མཆོག་ཟརེ་དསུ་
བམས་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ད་ུམཐོང་བཞིན་
འདགུ	ང་ཚོ་བདོ་ཀི་ཆོས་ནང་ལ་ྷཧ་ཅང་དྲག་
པ་ོད་ེའདྲ་ཡོང་བཞིན་འདགུ
གང་ལྟར་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་
མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཇིག་རནེ་བཀདོ་
པ་པ ོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་པ་རེད།	
དཀོན་མཆོག་ད་ེབམས་བརྩེའི་བདག་ཉདི་
རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བམས་
བརྩེའི་བདག་ཉདི་ཀི་ཕ་དཀོན་མཆོག་དའེི་
སས་རེད།	ཅསེ་པ་འད་ིནསུ་པ་ཆེན་པ་ོའདགུ	
འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་མི་དངུ་ཕུར་ཁ་ཤས་
ཡོད་པ་ད་ེདག་དཀནོ་མཆོག་གཅིག་གི་སས་
ཡིན་སབས།	 བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་
ཡིན་ན།	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཁུག་པ་
བརྒྱབ་པ་དང་།	གསོད་རེས་བཏང་བ་ད་ེཚོའ་ི
གས་ཤིན་ཏུ་མ་འསོ་པ་རེད།	 ཆོས་ལུགས་
ད་ེདག་ཚང་མར་མི་ལ་བཟང་པའོི་བསབླ་བ་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་
དཀོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཀི་ནང་བམས་བརྩེ་
སོགས་ཉམས་ལེན་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཙམ་མེད་པར་
མིང་ཞིག་འཁརེ་ནས་ང་ཡི་ཤུ་ཡིན།	 ང་ཁ་
ཆེ་ཡིན།	 སབྐས་རེ་ང་ནང་པ་ཡིན།	 ང་ཧནི་
ད་ུཡིན་ཞེས་པའི་ཐགོ་ནས་ཤོག་ཁག་འཐནེ་
འཁརེ་བ་རུྒྱའ་ིརྐནེ་ལ་འག་ོཡི་འདགུ
ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་ངོ་ཐོག་རང་ཡག་པ་ོ
བདེ་པ་ཡིན་ན།	 ཆོས་ཚང་མ་བམས་བརྩའེ་ི

བདག་ཉདི་ཡིན་སབས།	 ཚང་མར་ཕན་གི་
ཡོད།	 ད་ཆ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་ངསོ་ཀི་
ང་ོཤེས་པ་མང་པ་ོཡོད།	 ཡི་ཤུ་དང་འཇིའུ་
ཆོས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད།	 དངསོ་འབལེ་སེམས་
པ་བཟང་པ་ོཐགོ་ནས་དཀནོ་མཆོག་གི་བསདོ་
པ་འདནོ་སྐབས་མིག་ཆུ་བཏང་ནས་དཀོན་
མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་
ནས་བམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་
ཡག་ཐག་གཅདོ་ད་ེའདྲ་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་
ཚང་མས་བམས་བརྩ་ེགཙོ་འདནོ་བས་ནས་
གསུང་བཞིན་ཡོད།	 བམས་བརྩ་ེདགསོ་
པའི་སུྒབ་བདེ་རུྒྱ་མཚན་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཆོས་
ལུགས་འདི་ཕལ་ཆེར་ལྟ་གུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་
འགེལ་བཤད་བརྒྱག་རུྒྱ་འདི་རྒྱ་གར་གི་
ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་ཤུགས་ཆེ་བ་རེད་འདགུ		
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་ཞལ་ནས།	 ཐུབ་རྣམས་
སྡགི་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁུ་ཞིང༌།	 །འག་ོབའ་ི
སྡགུ་བསལྔ་ཕག་གིས་མི་སེལ་ལ།	 །ཉདི་ཀི་
རགོས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམིན་ཏ།ེ	 །ཆོས་ཉདི་
བདནེ་པ་བསན་པས་གལོ་བར་འགུར།	།ཞསེ་
སནོ་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པསོ་རང་གི་གདལུ་
བའི་སྡུག་བསལྔ་གི་རུྒྱ་སྡགི་པ་འད་ིཆུས་འཁུ་
ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	ཆོས་ལུགས་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་
འཁུ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད།	 བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀི་རསེ་འབང་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་
འད་ིཕག་གིས་བསལ་རུྒྱ་མེད།	 གཞན་ཡང་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཐུགས་བརུྒྱད་ལ་ཡོད་
པའི་སངྤས་རགོས་ཀི་ཡོན་ཏན་ད་ེཚོའི་གས་
ང་ཚོ་ལ་མར་སིྦན་རུྒྱ་ཡང་མེད།	བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་གདལུ་བར་ཕན་ཐགོས་ཇི་ལརྟ་
མཛད་ཀི་ཡོད་དམ་ཞ་ེན།	 ཆོས་ཉདི་བདནེ་
པ་བསན་པས་གལོ་བར་འགུར།	 ཞསེ་བད་ེ
སྡུག་གི་འག་ོསངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བཅོམ་
ལནྡ་འདས་རང་གི་ཉམས་མྱངོ་གི་ཐགོ་ནས་
སྐོན་ཀུན་གསལ་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་
ཇི་ལརྟ་ཆགས་པ་རེད།	 རང་གི་གདལུ་བ་
ཚོ་ཡིན་ནའང་ཉམས་མྱངོ་འདི་མར་བསན་
ནས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུབུད་མེད་ལས་བེད་
གཅིག་གི་ས་མིག་ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་
འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
༡༽	 ལས་འགན།	 ཕི་དྲལི་སྣར་ཐང་པར་
ཁང་གི་པར་སུྐན་ཆེད་ལགྕས་གླགེས་	 Plate 

making	 བཟ་ོསུྐན་དང།	 པར་གཞི་སིྒག་

སྤརོ་ Layout 	 ད་ེམིན་དབེ་རིགས་དང་
དསུ་དབེ་སོགས་པར་སུྐན་ཇི་ཐནོ་རྣམས་ལྟབེ་
བཅག་ Folding	དང་།	རྐལེ་འབནེ།	དབེ་
བཟ་ོ Binding	 ཞུ་ཐགོ་ལས་ཁུངས་གཙང་
བཟ་ོབ་རུྒྱ།	
༢༽	 ཤེས་ཚད།	 འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཐནོ་
པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༣༽	 ལོ་ཚད།	 རང་ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་
ཞིང་	༤༠	ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ་རུྒྱ།

༤༽	 འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོ
དང།	 གཉསི་པ།	 	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས།
༥༽	རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་	༢
༦༽	 གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༧༽	 གལ་ཏ་ེསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་
བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་

མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༨༽	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་
རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་
མཚམས་བར་ལན་གནང་རུྒྱ་ཡིན།
༩།	 ད་ོབདག་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་
གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བང་དང་ཁ་པར་ཨང་གངས་
སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེ
གཤམ་གསལ་དུྲང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐགོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	ཉནི་འགངས་

མེད་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ་བཅས་ཀི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	
Secretary
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ལས་བདེ་གསར་བསྐ་ོགསལ་བསྒགས།
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བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༥	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ནང་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	 ༡༧	
པའི་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༠༠	 ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་
རིང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འསོ་བསྡུའི་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དག་ེབཤེས་མ་བད་ེ
ལེགས་དབང་མོ་ལགས་དང་།	 ལོ་རུྒྱས་སླབོ་
དཔནོ་རན་པ་སིྤ་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན་ལགས།	 དུྲང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབངས་
སིྐད་ལགས།	 ཟུང་དུྲང་བསན་འཛིན་ནརོ་བུ་
ལགས།	འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་ཕབེས་
ཏ་ེཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་	 ༢༠	 བརལ་
བར་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའིུ་སིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྒོགས་སྦང་གནང་དནོ།	
འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་གསན་
གཟིགས་གནང་བཞིན་པའི་རྒྱ་ཆེའི ་བདོ་
རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ་དང་།	 གསར་འགདོ་
པ་རྣམ་པ།	ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་སིྤ་སྒརེ་ཡོངས་ལ་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཛའ་བརྩེའི་འཚམས་
འདྲའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ།
ད ེང ་སྐབས་འཛམ་གླིང ་ས་ཕོགས་གང་
ས ར ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ན ས ་ མ ཆེ ད ་ པ འི ་ ཆེ ས ་
ཛ ་དྲག ་དང ་ཉ ེན ་ཚབས ་ ཆེ ་བའི ་ ཏ ོག ་
ད བི བ ས ་ ན ད ་ ཡ མ ས ་ ཀི ་ རྐེ ན ་ པ ས ་
དུས ་ ཆོ ས ་ སུ ་ གུ ར ་ པ ་ རྣ མ ས ་ ད ང ་ །	
ད་ལྟ་ནད་མནར་བཞིན་པའི་སྐ་ེའག་ོཡོངས་
ལ་སྨནོ་འདནུ་དང་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེརིང་གཟའ་སྐར་དགེ་འཕྲདོ་ལྷག་དཀར་
དསུ་བཟང་དང་བསནུ།	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་ནས་འདི་ལོའི་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཐོག་མ་འདི་འད་ུསྐངོ་ཞུ་དནོ་གལ་
ཆེའ་ིདནོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་ང་ོསྤདོ་དང་གསལ་
བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་
བརྒྱད་པའི་དནོ་ཚན་གོ་བདུན་པའི་ནང་
གསེས་གཉསི་པའི་ཀ་པ་ནང་གསལ་༼སིད་
སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ནམ་དགོས་
སབྐས་འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་གསལ་བསྒགས་
བས་པ་ནས་དངསོ་གཞིའ་ིགུབ་འབས་གསལ་
བསྒགས་མ་བས་བར་གི་དུས་ཡུན་རིང་
དབུས་འོས་བསྡུ ་ལས་ཁང་ལ་འོས་བསྡུའི་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་དགོས་
པར།༽ཞསེ་པའ་ིདགངོས་དནོ་བཞིན།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིསདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་
ཀི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིསདླ་འགན་འཛིན་ལས་

འཕར་དགེ་བཤེས་མ་བད་ེལེགས་དབང་མོ་
མཆོག་དང་།	 སིྤ་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན་མཆོག་རྣམ་པ་གཉསི་ལ་དབུས་འསོ་
བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་འཚམས་འདྲའི་ིབཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ།
༡།					ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིསདི་སྐངོ་དང་

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའི་
གསལ་བསྒགས།
༡་༡།				བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞིའི་དགོངས་དནོ་ད་ེརིང་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་
མོ་འགོ་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་གསལ་
བསྒགས་དངསོ་སུ་བསྐངས་པ་ཡིན།	 དངེ་
སྐབས་ནད་ཡམས་རྐེན་པས་དཀའ་ཚེགས་
ད་ུམ་ཞིག་ཡོད་མུས་ཀང་།	 གནས་སངས་ཇི་
ཆགས་ལ་མ་ལྟསོ་པར་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོ་དསུ་ཐགོ་ཞུ་རུྒྱའི་
ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་ན།	 ས་གནས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་
ནས་ཀང་ངལ་བ་ཁད་བསད་ཀིས་ཞུ་སྒ་ོཁག་
གནང་ཐབས་དགསོ་རུྒྱ།	 རང་རེའ་ིའསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོ་འད་ིབཞིན་མ་འངོས་བདོ་བསན་སདི་
སིྤའི་ལས་དནོ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པས།	 བསེ་འཁདོ་རང་རིགས་ཡོངས་
ནས་རགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཏ་ེའསོ་བསྡུའི་
ནང་ཆ་ཤས་བཞསེ་རུྒྱ་གནད་ཀི་སྙངི་པ་ོཡིན།	
ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ནང་གི་དྲང་བདནེ་དང་
ཞི་བད་ེལ་དགའ་བའི་གཞུང་དམངས་མང་
པསོ་ཚད་མཐའོ་ིགདངེ་འཇགོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བཞིན་ཡོད།
༡་༢།	 	 	 	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་
བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༧།༡༨།༢༠།༢༡	
བཅས་ཀི་ནང་གསལ་ལྟར་འསོ་འཕནེ་པའི་
མིང་གཞུང་ད ེབ ་འགོད་ཞུ ་ཕོགས་ཐད།	
སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅོས་དགོངས་དནོ་དང་།	
བསྐར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉརེ།	
དསུ་ཀི་དགོས་མཁོ་སོགས་ལ་གཟིགས་ཏ་ེ
འོས་བསྡུའི་དབེ་སྐེལ་གསར་ད་ུཞུ་གཏན་
འཁལེ་བ་ཡིན་ན།	 འསོ་འཕནེ་པའ་ིགངས་
མཛོད་ཚད་འཕརེ་འབུང་ཐབས་སུ་ས་གནས་
འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ཁག་དང་།	 རྒྱ་ཆེ་མང་

ཚོགས་བཅས་ནས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་
སྣང་གཟབ་བཞེས་ཐགོ་འདི་ལོ་མིང་གཞུང་
དབེ་སྐལེ་ངསེ་པར་གནང་ཕགོས་དགོས་རུྒྱ།	
ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པསོ་འསོ་བསྡུའི་
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༨	 པའ་ིནང་གསེས་	
༤	 པའ་ིནང་གསལ་འསོ་འཕནེ་པའ་ིཆ་རྐནེ་

རྣམས་ལནྡ་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་དང་
བངླས་དཔྱ་དབེ་ཡོད་ཐགོ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
ཆད་མེད་པ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེའ་ིཐགོ།	 ས་
གནས་སོ་སོར་མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་ངསེ་
པར་གནང་དགསོ་པ་ཡིན།
༡་༣།	 	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞི་ལེའུ་བཞི་པའ་ིདནོ་ཚན་	༣༧	ནང་
གསལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་ཡོང་ཁུངས་
དང་གངས་ཚད།	 བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རེ་
ནས་འསོ་བསྡུ་བས་པའི་སིྤ་འཐུས་ཕ་ོམོ་ཁད་
མེད་བཅུ་རེ་དང་དའེི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་
མེད་གཉསི་རེ་དགསོ།	 ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོ
བཞི་དང་གཡུང་དུྲང་བནོ་བཅས་ལ་ྔཔ་ོརེ་རེ་
ནས་འསོ་བསྡུ་བས་པའི་སིྤ་འཐུས་གཉསི་རེ།	
བང་ཨ་རི་དང་ལྷ་ོཨ་རི་ཁུལ་གནས་སྡདོ་
བདོ་མིའི་ཁོངས་ནས་འསོ་བསྡུ་བས་པའི་སིྤ་
འཐུས་གཉསི།	 ཡུ་རོབ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ི
ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་ཁོངས་ནས་འསོ་
བསྡ་ུབས་པའ་ིསིྤ་འཐུས་གཉསི།	 རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨོས་ཀྲ་ེ
ལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་ཁངོས་
ནས་སིྤ་འཐུས་གཅིག་བཅས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཀི་རྩ་འབརོ་གངས་	 ༤༥	 ངསེ་པ་
ཡིན།

༡་༤།	 	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞིར་དསུ་ཀི་དགོས་མཁ་ོདང་འཚམ་
པའི་བསྐར་བཅོས་མང་དག་གནང་ཡོད་
ན།	 རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་
གཞིར་ཐུགས་སྣང་ངསེ་པར་གནང་ཕགོས་
ཡོང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	
༢༤	 དང་	 ༢༥	 གཉསི་ལ་དམིགས་བསལ་
ཐུགས་གཟབ་གནང་གལ་ཆེ།	 སིྒག་གསལ་
འསོ་གཞིར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་ལམ་
སནོ་དནོ་ཚན་བཅུ་གཉསི་ཅན་ཞིག་ཟུར་ད་ུ
གཏན་འབབེས་ཞུས་ཡོད།
༡་༥།	 	 	 	 དངེ་སབྐས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཀའ་

ངལ་ཆེ་གས་ཤིག་ན་ིའགན་འཁུར་གང་ཡང་
མེད་པའི་ཁ་པར་དང་དྲ་ལམ་སོགས་ལ་རུྒྱན་
ད་ུསྤདོ་ཐལ་ཆེ་སྐནོ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ད་ེདག་
བརུྒྱད་སྒརེ་ནད་སིྤ་སྤུངས་ཀིས་ནང་ཁུལ་
འཁུགས་གཞི།	 འད་ིལའྟ་ིག་ོསབྐས་ཕི་ཕགོས་
ནས་དངསོ་བརུྒྱད་ཆེད་གཉརེ་བད་ེའཇགས་
ལ་གནདོ་ཚབས་ཡོང་མི་སིད་པ་མིན་སབས།	
རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་དགོས་མེད་དཀྲགོས་
རྐེན་རིགས་ལ་དབུ་མ་འཁོར་བར་དྭགོས་
ཟནོ་དང་སྦརི་བསངས་དདོ་པསོ་བ་ར་དམ་
འཛིན་གནང་གལ།
༡་༦།	 	 འད་ིནས་ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་ཁག་དང་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་
འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་རྣམས་
སིྒག་མཐུན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་ཟབ་
སྦངོ་དང་།	 འཕྲནི་ལམ།	 སྦར་ཡིག།	 དྲྲྭ་
ཐགོ་སྦངོ་བདར་སོགས་རིམ་པས་ག་ོསིྒག་ཞུ་
འཆར་ཡོད་ན།	 ཚང་མས་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེའ་ི
ཐགོ་ནས་ཐུགས་སྣང་དང་ཕག་ལེན་གནང་
ཐབས་ཡོང་བ།
༡་༧།	 	 མང་གཙོའ་ིཀ་བ་བཞི་པ་ལ་ྟབུ་
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་དསུ་
བསནུ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་གཞི་
རིམ་མང་ཚོགས་སུ་དསུ་ཐོག་འཁོལ་ཐུབ་
པའི་དམིགས་བསལ་ཁད་ནསུ་ལྡན་ཡོད་ན།	
གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕགོས་ལྷུངས་བལ་བའི་
དངསོ་བརག་དྲང་བདནེ་དང་ཁུངས་འཕརེ་
ཁབ་སྤལེ་གནང་བའ་ིཡིད་ཆེས་དང།	 འསོ་
བསྡ་ུཆེན་མོར་སནྨ་པའ་ིདབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་ལ་མཐུན་འགུར་རམ་འདགེས་གནང་
བའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
༢།	 	 	 	 	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་
གཞུང་འབལེ་དྲྲྭ་རྒྱ་དབུ་འབདེ།
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དྲྲྭ་རྒྱ་བཟ་ོ
དགསོ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོའསོ་བསྡའུ་ིལས་
དནོ་རྣམས་སིྒག་མཐུན་ཚགས་ཚུད་འབུང་
ཐབས་སུ་འསོ་འཕནེ་པ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་
ནས་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་གནས་དནོ་
རྣམས་ག་ོརགོས་འཕལེ་ཐབས་དང།	 སབས་
བདའེི་ཐགོ་ནས་འཚོལ་སུྒབ་ཐུབ་ཆེད་ཡིན།	
དྲྲྭ་རྒྱའི་སདྐ་ཡིག་བདོ་ཡིག་གཞི་འཛིན་ཐགོ་
རིམ་བཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐོག་འདནོ་འཆར་
ཡོད།	 འདརི་ཁད་ཆོས་གཙོ་བ་ོབཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི།	 དབུས་འསོ་
བསྡུ ་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་འབལེ་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས།	 འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་
བའ་ིབརྙན་ཐུང།	 འདས་པའ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
གུབ་འབས་ཁག།	 དབུས་དང་ས་གནས་ཀི་
འབལེ་གཏུགས་ང་ོསྤདོ།	 འསོ་འཕནེ་པའ་ི
ཤེས་བ་དང་ཟབ་སྦངོ་བཅས་དངེ་དསུ་དང་
མཐུན་པའི་བཀལོ་སྤདོ་ཀི་ཆ་རྐནེ་ཁག་ལནྡ་
ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་སངས་དང་
བསུན་དྲྲྭ ་ལམ་ཁག་བརུྒྱད་དྲིལ་བསྒགས་

མང་ཙམ་སྤལེ་འཆར་ཡོད་ན།	 ཚང་མས་
ཐུགས་སྣང་རུྒྱན་མཐུད་གནང་ཐབས་ཡོང་
བ།	 ག་ོསབྐས་འད་ིདང་བསནུ་དྲྲྭ་རྒྱ་གསར་
བཟའོི་བུས་འགོད་རང་རིགས་ཁད་ལས་པ་
སྐ་ུཞབས་བསམ་གུབ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ནས་
གནང་བ་དང་དཔལ་འབརོ་གི་རྒྱབ་རནེ་ཨ་
རིའི་རོགས་ཚོགས་ཨཡི་ཨེཕ་ཨ��་ཨེས་	
IFES	 ནས་དཔལ་འབརོ་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རྩ་བརུྒྱད་རོགས་རམ་གནང་བ་
བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ།
མཐའ་དནོ་འདི་ཕི་གཉསི་ཀི་སྐབས་གནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་སྐལ་བརྒྱར་བརན་
ཅིང་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་
ལྷུན་གིས་འགུབ་པ།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
མུྱར་ད་ུགསལ་བ།	 མནར་བཞིན་པའ་ིནད་
ཡམས་མུྱར་ད་ུདངྭས་བ།	 འད་ིལོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི ་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་གི ་ལོར་གཞུང་
འབལེ་སུང་བརིྩ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན་
འབུང་འགུར་སདི་སིྤའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་
ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལེགས་གུབ་རྒྱལ་
བ་དགེས་པའི་མཆོད་སིྤན་ད་ུཞུ་ཐུབ་པའི་
སྨནོ་འདནུ་བཅས་ཀི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སུ།	 	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་
ནས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༧	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	ལ།།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིའསོ་
གཞིར་བཞེངས་མཁན་རྣམས་ལ་འསོ་བསྡུ་
དང་འབལེ་བའ་ིདྲལི་བསྒགས་བདེ་ཕགོས་ཀི་
རྩ་འཛིན་ལམ་སནོ།
༡།	 	 	 	 	 	 	 སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
འསོ་གཞིར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀིས་འསོ་
བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཆེད་དྲལི་བསྒགས་ཡིག་
ཆའི་སངེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་རགས།	བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་དར།	 བདོ་ཀི་ས་ཁ་
སོགས་གང་དའུང་བདེ་སྤདོ་མི་ཆོག།
༢།							བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁམིས་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་
བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་ཁག་ལ་སྙངི་ནས་བརིྩ་བཀུར་
ཐགོ	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གིས་འསོ་
བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ིབདེ་སྒའོ་ིལམ་སནོ་ཁག་
ལ་ཤར་བསྐདོ་ཐུབ་པ་གནང་གལ།	 མང་
གཙོའ་ིདགསོ་དམིགས་གཙོ་བ་ོསིྤ་ཚོགས་འདྲ་
མཉམ་དང་དྲང་བདནེ་གི་ཐགོ་ནས་མི་མང་
གི་ཆེད་ད།ུ	མི་མང་ནས་བདམས་པ།	མི་མང་
གི་སིྒག་འཛུགས་རྨང་གཞིའ་ིཐགོ	 བདོ་མི་
རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་ནརོ་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ།	 འཆམ་
མཐུན་ཆིག་སིྒལ་འབུང་ཐབས་ཀི་ཐགོ་ནས་
འགན་འཁུར་བཞསེ་དགསོ།
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༣།						འསོ་གཞིར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་
ནས་ཁིམས་མཐུན་གི་སྒ་ོནས་རང་ཉིད་ཀི་
ལངས་ཕོགས་དང་འབུང་འགུར་ཞུ ་བ་
སོགས་ཀི་གཏམ་བཤད།	 སྦར་ཡིག།	 ཡིག་
འགམེས།	 རང་ཉདི་ཀི་དྲྲྭ་རྒྱ་སོགས་བརུྒྱད་
དྲལི་བསྒགས་གནང་ཆོག་པ་ཡིན།	འནོ་ཀང་
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཟང་སྤོད་
དང་བརལ་ཏ་ེགང་ཟག་སྒརེ་གི་མི་གཤིས་
སོགས་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་།	ནང་ཁུལ་འཆམ་
མཐུན་ལ་གནདོ་ཚབས་དང་འགལ་ཟླ་འགུར་
གཞིའ་ིརིགས།	 རིགས་རསུ།	 ཆོས་ལུགས།	
ཆོལ་ཁ་ནང་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་འགུར་
གཞི།	 ལུང་ཚན་འཐནེ་ཁརེ།	དངུལ་དངསོ་
ལྐགོ་རྔན་སྤདོ་ལེན་དང་བརུྒྱད་སྐུལ་ཐབས་
ཤེས་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག།
༤།	 འསོ་འཕནེ་པ་སྒརེ་གི་རང་ཆས་སུ་
མངའ་བའི་གཞི་རིམ་ཐབོ་ཐང་ཁག་ལ་བརིྩ་
སུང་ངསེ་པར་བ་དགསོ།	 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེ

བཙན་དབང་ངམ་དྲག་ཤུགས་ཀི་སྒ་ོནས་
འསོ་འཕནེ་ད་ུའཇུག་པའམ་མི་འཇུག་པ།	
འསོ་གཞི་ནས་ཕིར་འཐནེ་བདེ་ད་ུའཇུག་པ་
སོགས་ཀི་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག།
༥།	 འསོ་གཞི་སུ་ཐད་ནས་དབུས་སའ་ི
འོས་བསྡུའི ་ལས་ད ོན་སྐརོ ་མི་མང་དང་།	
གསར་འགདོ་བསྐངོ་ཚོགས་ཀིས་དྲན་བདནེ་
མིན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒགས་བདེ་
པ་དང་ཡིག་ཆ་འགེམས་སྤལེ ་བེད་པའི ་
རིགས་མི་ཆོག
༦།					འསོ་གཞིར་བཞངེས་མཁན་རྣམས་
ནས་གནས་ཡུལ་སོ་སོའི་ཡུལ་ཁིམས་ལ་
བརིྩ་སུང་དང་།	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་
ནས་དསུ་བསནུ་ལམ་སནོ་ཁག་ལ་དྭང་ལེན།	
ལགྷ་པར་འསོ་གཞིར་བཞངེས་མཁན་དང་ད་ེ
འབལེ་སུས་ཀང་འསོ་གཞིར་བཞངེས་མཁན་
གཞན་གི་ཚོགས་འད་ུཚུགས་བཞིན་པར་
འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་རིགས་མི་ཆོག

༧།					འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༢༤	
པའ་ིནང་གསེས་	 ༧	 པ་ནང་གསལ་ཆོལ་
གསུམ་སིྒག་འཛུགས།	 ཆོས་བརུྒྱད་ཁག།	
གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སིྐད་
སྡགུ་བཅས་ནས་འསོ་གཞི་འདནོ་ཐབས་དང་།	
རྒྱབ་གཉརེ་རིགས་མི་ཆོག་པ་བཞིན།	 འསོ་
གཞིར་བཞེངས་མཁན་རྣམས་ནས་ད་ེདག་
བརུྒྱད་ནས་དྲལི་བསྒགས་རིགས་མི་ཆོག།
༨།	 	 སིྒག་གསལ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་འསོ་
བསྡུ ་དང་འབལེ་བའི་གཏམ་བཤད་དང་།	
དྲལི་བསྒགས།	ཡིག་སྦར་རིགས་མི་ཆོག།
༩།	དངེ་སབྐས་སིྤ་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་བརུྒྱད་
དངསོ་མིན་གནས་ཚུལ།	 རུན་གཏམ་ཁབ་
སྤལེ།	 གཞན་བརུྒྱད་གཏམ་ཆལ་སོགས་ཀི་
དཀའ་ངལ་ད་ུམ་ཡོད་མུས་བཞིན།	 འསོ་
གཞིར་བཞེངས་མཁན་རྣམས་ནས་ཧ་ཅང་
ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བའི་ཁོར་ཡུག་ནང་མི་ཚུད་
པ་ཕགོས་ཡོངས་ནས་ཐུགས་གཟབ་གནང་

དགསོ།
༡༠།	 ས་གནས་ཁག་ནང་དྲལི་བསྒགས་
གཏམ་བཤད་སོགས་ཀི་སླད་མི་མང་བསྡུ་
བསྐངོ་གིས་དྲལི་བསྒགས་དང་།	 གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས།	 ཡིག་འགམེས་
སོགས་ཀི་གནས་དནོ་གང་བེད་ས་གནས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་མཁེན་རགོས་སྙན་
གསན་ངསེ་པར་ཞུ་དགསོ།
༡༡།	 	 སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་འསོ་གཞིར་
ཞུགས་མཁན་དང་ད་ེའབལེ་རྣམས་ནས་
སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞི་གཉསི་ཀར་དྲལི་
བསྒགས་བ་འཐུས་ཀང་།		འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་
གཞི་དནོ་ཚན་	 ༢༤	 ནང་གསེས་	 ༧	 པ་
ནང་གསལ་བཞིན་འསོ་བསྡུའི་དསུ་ཚོད་ཀི་
ཉནི་གཉསི་གོང་ནས་འསོ་བསྡུ་མ་ཟིན་བར་
རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་བདེ་མཚམས་
འཇགོ་དགསོ།	ད་ེབཞིན་འསོ་འཕནེ་པའ་ིཉནི་
མོར་འསོ་འཕནེ་པར་བརུྒྱད་སྐལུ་ཤོག་འཛར་

འགམེས་སྤལེ་སོགས་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་
གསུམ་ནས་མི་ཆོག།
༡༢།					གངོ་གསལ་དནོ་ཚན་གང་རངུ་
དང་འགལ་བ་དངོས་ར་འཕྲདོ་པ་བུང་ཚེ།	
འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་དགོངས་དནོ་འགལ་
ཚབས་ལ་གཞིགས་པའི་ཉསེ་ཆད་འགེལ་རུྒྱ་
བཅས་ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སནོ་ད།ུ	 	 	 དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཞེས་སྒོགས་སྦང་
གནང་གུབ་མཚམས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁུངས་ཀི་གཞུང་འབལེ་དྲ་རྒྱ་ 
tibetanelection.net	 	 ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་
དང་གསར་འགོད་པའི་དྲ་ིབ་ཁག་ལ་ལན་
འདེབས་གནང་ས་ེགསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་གལོ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཉན་ཞིབ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཁེ་ན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབལེ་ལམ་ཐོག་
དམིགས་བསལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་
གི་ཕི་དྲརོ་ཁ་ེན་ཌའ་ིཨོན་ཊེ་རིའ་ོ	 Ontario	
མངའ་སྡ་ེནང་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༣	 ནས་	
༧	 བར་རྒྱ་ནག་ཐགོ་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་འདའུ་ི
སངེ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གི་ཐགོ་མ་
རུ་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་
ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དང་ལེན་

གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ལནྷ་
ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་ཌེ་ཝི་
ཌི་མུལ་རོ་ན་ེ	 David Mulroney	 མཆོག་
དང་།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཁ་ེན་
ཌ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་

གུ་ཡངས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རེ་གནྷ་	 Geoff Regan	 མཆོག		
རྙིང་ཞེན་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཌན་ཨ་ལི་བ་ྷསི་	 Dan Albas 

མཆོག	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སི་ཊེ་ཧན་	
Stéphane Bergeron	མཆོག		གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་བྷ་ིལོག་	Bloc Québécois	མཆོག			
ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཁེ་ན་ཌ་
དང་རྒྱ་ནག་གི་འབལེ་ལམ་ཐོག་དམིགས་
བསལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པ་དང་མང་གཙོ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་

གསར་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཧར་རི་སི་	
Jack Harris	 མཆོག	 ད་ེབཞིན་ཁ་ེན་ཌའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཁེ་ན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་
གི་འབལེ་ལམ་ཐོག་དམིགས་བསལ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་

གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་ནབུ་ཕགོས་པའ་ིགུ་ཡངས་དང་།	 མང་
གཙོ།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སོགས་ཀི་རིན་
ཐང་ལ་སྣང་ཆུང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་བསུྒར་བཅསོ་བདེ་མ་ཐུབ་ན།	
རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོ་བསུྒར་བཅོས་བདེ་སིད།	
འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱ་ནག་ནི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རོགས་དངུལ་ཞལ་འདབེས་
འབུལ་མཁན་ཨང་གཉསི་པ་ད་ེཆགས་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བསྐ་ོགཞག་གིས་

མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྒམོ་གཞི་ཡང་བསུྒར་བཅསོ་དང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ག་ོདནོ་ལའང་འགལེ་བརདོ་
གསར་པ་ཞིག་བརྒྱག་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	
ཁ་ེན་ཌས་བདོ་ནས་བླ་ོསྐདེ་ཅི་ཞིག་ལེན་ཐུབ་
བམ།

ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ནང་རྒྱ་ནག་གིས་དབང་སུྒར་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ད་ུགནས་ཚུལ་ཐབས་སྡགུ་
བུང་བ་བཞིན་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤུགས་
རྐནེ་ཁ་ེན་ཌའ་ིཆབ་སདི་པ་དང་།	 ཚོང་པ།	
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ།	ཤེས་ཡོན་པའ་ིསྡ་ེ
སོགས་ལ་སླབེ་བཞིན་ཡོད།	ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཧཱ་ཝེ་འཕུྲལ་ཆས་བཟ་ོསུྐན་
ཁང་གི་དཔལ་འབརོ་འགན་འཛིན་མིན་ཝན་
ཀྲིག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་སབས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ེན་ཌའི་གཞུང་འབལེ་
མི་སྣ་མ་ཡི་ཀལེ་	Michael Kovrig	ལགས་

དང་ཚོང་པ་མ་ཡི་ཀལེ་སི་པ་ཝརོ་ Michael 

Spavor	 ལགས་རྣམ་གཉསི་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བས་ཡོད།
ངས་མ་ཡི་ཀེལ་ལགས་དང་མ་ཡི་ཀེལ་སི་
པ་ཝོར་ལགས་ཀི་ནང་མི་རྣམས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རེ་འདདོ་ཞུས་པ་ལརྟ་ཁ་ེན་

ཌའི་གཞུང་གིས་མ་ཡི་ཀེལ་ལགས་དང་མ་
ཡི་ཀེལ་སི་པ་ཝོར་ལགས་རྣམ་གཉསི་བར་ེ
ལེན་གི་ཚུལ་ད་ུམིན་ཝན་ཀྲགི་གླདོ་བཀྲལོ་མ་
བཏང་བ་ད་ེའགགི་ཡོད་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེཁ་ེ
ན་ཌའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རེ་འདདོ་ལརྟ་
བསུྒབ་པ་ཡིན་ན།	 མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁ་ེན་ཌའི་མི་སེར་མང་པ་ོའཛིན་
བཟུང་བ་ངསེ་རེད།	 ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཧངོ་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་
ཀི་བཅའ་ཁམིས་ཞསེ་པ་ཞིག་གཏན་འབབེས་
བས་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེལ་ྟ
བུའི་བཅའ་ཁམིས་ཤིག་སརྔ་བདོ་ནང་དའུང་
གཏན་འབབེས་བས་ཏ་ེབདོ་མིའི་སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་ཐགོ་དྲག་གནནོ་བས་ཡོད།
ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་དང་འགོ་ཁིད་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་བུང་
བའི་ད ོན་རྐེན་ཁག་ལ་སྣང་ཆུང་མ་བེད་
རོགས།	ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་
ཚབ་དབར་ཞི་བའི་གསོ་མོལ་གནང་དགོས་
པ་དང་།	 ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་གཉསི་སནྨ་གི་ཁ་ེཕན་ཡོད།	 ཁ་ེ
ན་ཌ་མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་ལྷན་
མཉམ་འབལེ་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
དང་།	 ཡུ་གུར།	 ཐ་ེཝན།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
དགོས་པའི་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་རོགས་ཞེས་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་དང་།	 	 ཁ་ེན་ཌའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཁ་ེན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་གི་
འབལེ་ལམ་ཐགོ་དམིགས་བསལ་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གིས་བདོ་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སདི་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས།	 ཞསེ་
གསུངས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རནེ་འབལེ་བསདོ་པའ་ིབཀའ་ཆོས་མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༤	
ནས་	༦	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་
དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་
ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་ར་ེཙོང་ཁ་པས་མཛད་
པའི་རནེ་འབལེ་བསདོ་པའི་བཀའ་ཁིད་ཁག་
རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༦	 ས་ེཆོས་འབལེ་ཉནི་
མཐའ་མའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༥༠	 ཙམ་ལ་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་གསུང་
ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་རསེ་དྲན་བདེ་
དགསོ་པ་ཞིག་ལ་ཕི་ལོ་	༡༩༤༥	ལོར་འཛམ་
གླིང་དམག་ཆེན་གཉསི་པའི་རསེ་སུ་ཉ་ིཧངོ་
ལ་རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་བདེ་སྤདོ་བས་པ་རེད།	
གངོ་ཁརེ་ཧ་ིརོ་ཤི་མ་	 Hiroshima	 དང་ན་
ག་ས་ཀི་	 Nagasaki	 གཉསི་ནང་རལུ་ཕྲན་
མཚོན་ཆ་འཕངས་པའི་ས་ཆ་དརེ་ངསོ་རང་
སླབེས་པ་རེད།	 ཅཀེ་ཚོགས་འདའུ་ིལས་
ཁུངས་སུ་ངསོ་རང་ལྟ་སྐརོ་ད་ུཕིན་པ་ཡིན།	
ལགྕས་ཀི་གདངུ་མ་ཁ་ཤས་བཞུར་འདགུ	 ཧ་
ཅང་འཇིགས་སྣང་སྐསེ་དགསོ་པ་ཞིག་འདགུ		
རལུ་ཕྲན་གི་དགུ་རླངས་ཕགོ་པ་དང་།	 མེའ་ི
འཚིག་སྐནོ་བུང་བའི་ནད་པ་ད་ེའདྲ་ཁ་ཤས་
ཐུག་བུང་།	 སྙངི་ར་ེཧ་ཅང་དངངས་སྐག་ཚ་
བ་ོའདགུ	 ད་ེནས་ན་ག་ས་ཀིར་ཕིན་པ་རེད།	
གང་ལརྟ་རལུ་ཕྲན་མཆོན་ཆ་ཟརེ་དསུ་རང་
རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་བླ་ོངན་འདའི་ིདབང་གིས་
དག་བ་ོད་ེརྩ་མེད་གཏངོ་དགོས་བསམ་པའི་
བླ་ོམ་གཏགོས་མིའི་རང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་མི་
དང་མིའ་ིདབར་བརྩ་ེབ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
མིན་བརྩ་ེབའི་སདྐ་ཆ་མིན་ནའང་ཡ་རབས་
དང་མ་རབས་ཞེས་པའི་ནང་ནས་ཡ་རབས་

ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་རུལ་ཕྲན་
མཚོན་ཆ་བདེ་སྤདོ་བདེ་རུྒྱ་ན་ིདམིགས་ཡུལ་
ལས་འདས་པ་རེད།	 ང་ཚོའ་ིརེ་བར་འཛམ་
གླངི་ཞི་བད་ེདང་ག་ོམཚོན་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་
ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཡོང་མི་
སདི་པ་མ་རེད།

དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་ནི་ད་ེསྔ་ཧི་རོ་
ཤི་མ་ལ་རལུ་ཕྲན་གི་འབར་མདལེ་འཕངས་
པ་དང་།	 ངསོ་རང་ས་གནས་དརེ་དངསོ་
སུ་ཕིན་པའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་ཡིན་སབས།	 ང་
ཚོས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེཞསེ་ཚིག་ཙམ་མིན་
པར་ལག་ལེན་ང་ོམའི་ཐགོ་ནས་དང་པ་ོདརེ་
སེམས་ནང་ཞི་བད་ེབཟ་ོརུྒྱ་དང་།	 ད་ེནས་
ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཇི་
ཙམ་འཕྲད་པ་ཡིན་ནའང་མི་ནང་ཚགས་ཀི་
དཀའ་ངལ་ཡིན་པར་བརནེ་སྐད་ཆ་བཤད་
ནས་གཉསི་ཕན་སངེ་འག་ོརུྒྱ་ད་ེང་ཚོས་བདེ་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།	འཛམ་གླངི་འད་ིམི་གཅིག་
གུར་གི་ཁིམ་ཚང་ཡིན་སབས།	 ནང་ཁུལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སྐད་ཆ་བཤད་
ནས་བསལ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་དག་བ་ོརྩ་མེད་
བཟསོ་པའི་སྐད་ཆ་འདི་དསུ་ཚོད་ཡོལ་བའི་
སདྐ་ཆ་རེད།	 ད་ེརིང་ན་ིཧ་ིརོ་ཤི་མར་འབར་
མདལེ་འཕངས་པའི་ཉནི་མོ་ཆགས་ཏ་ེངསོ་

ཀིས་དྲན་གསོའི་ཚུལ་ད་ུབཤད་འདདོ་བུང་།	
ཁདེ་རང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་ས་ཆ་དརེ་སླབེ་མྱངོ་
མེད།	 ངསོ་རང་ས་གནས་དརེ་དངསོ་སུ་
སླབེས་པ་རེད།	 དངསོ་འབལེ་མི་བཟདོ་པ་
ཞིག་འདགུ
རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མཚོན་པའི་གོ་མཚོན་

རིགས་རིམ་བཞིན་མེད་པའ་ིའཛམ་གླངི་ཞིག་
ཡོང་ཐུབ་ན།	 དངསོ་འབལེ་བད་ེསིྐད་བརན་
པ་ོཞིག་ཡོང་ཐུབ།	ཁ་སྔནོ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
རེད།	 འབུང་བའ་ིགནདོ་པས་ཆ་ནས་རིམ་
བཞིན་འཛམ་གླངི་ཚ་དྲདོ་འཕར་བའི་དཀའ་
ངལ་ཞིག་ང་ཚོས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 འབུང་
བ་འགུར་བ་ཕིན་ནས་འཛམ་གླངི་ཚ་དྲདོ་ཆེ་
ར་ུཕིན་པའ་ིཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་རང་བཞིན་
གིས་འཕྲད་བཞིན་པའ་ིཐགོ་ད་དངུ་དམག་གི་
སངྒ་ལ་དང་འདདོ་བདེ་རུྒྱ་ན་ིཤིན་ཏུ་མ་འསོ་
པ་རེད་འདགུ
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་རེད།	ང་ཚོ་ཡོད་
ས་རྒྱ་གར་ལུང་པའི་ནང་ལོ་ཉསི་སངོ་གོང་
ནས་ Ahimsa	 ཞསེ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།	
Karuna	 ཞསེ་སྙངི་ར་ེསལོ་གཏདོ་མཁན་གི་
ལུང་པའ་ིནང་བསདྡ་ཡོད།	སྔནོ་ལ་ང་ཚོ་བདོ་
མི་རང་ཉདི་ཀི་བསམ་བླའོི་ནང་ཞི་བད་ེཡོང་
བ་ཞིག་དང་།	རྙགོ་ག་བཟ་ོམཁན་ཉནོ་མོངས་

ཀི་བླ་ོསྐ་ེབའི་སབྐས་སེམས་དཀུྲག་མཁན་ད་ེ
ཉུང་ད་ུགཏངོ་དགསོ།
མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་རིགས་ཚོགས་དུྲག་ནང་
གི་རྩདོ་བཟླགོ་ཡིན་པ་ཡོད།	 རྩདོ་བཟླགོ་གི་
མཆོད་བརདོ་དརེ།	 གང་དག་སྐ་ེདང་འཇིག་
པ་དག	 །འད་ིཡི་ཚུལ་གིས་རབ་སངྤས་པ།	
།རནེ་ཅིང་འབུང་བ་གསུངས་པ་ཡི།	 །ཐུབ་
དབང་ད་ེལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	 ཞསེ་མཆོད་
བརདོ་འད་ིལརྟ་ཡོད་པ་རེད།
སནོ་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པ་ོནི་སིྤར་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་སནོ་པ་གཞན་དང་མི་
འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 སནོ་པ་གཞན་
དང་མི་འདྲ་བའི་རུྒྱ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན།	
གང་དག་སྐ་ེདང་འཇིག་པ་དག	 །འད་ིཡི་
ཚུལ་གིས་རབ་སངྤས་པ།	 །རནེ་ཅིང་འབུང་
བ་གསུངས་པ་ཡི།	 །ཐུབ་དབང་ད་ེལ་ཕག་
འཚལ་ལོ།	 ཞསེ་པ་ད་ེརེད།	 བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སབྐས་ནས་དསུ་ད་
ལ་ྟབར་ད་ུའཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་སནོ་པ་མང་
པ་ོབུང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་
གཞག་གསུང་མཁན་རྒྱ་གར་གི་སནོ་པ་མང་
པ་ོཡོད་པ་རེད།	 རནེ་ཅིང་འབལེ་བ་འབུང་
བ་ཞསེ་ཚང་མ་ལྟསོ་ནས་གུབ་པ་མ་གཏགོས་
མེད་ཅེས་གསུང་མཁན་ན་ིཕལ་ཆེར་བཅོམ་
ལནྡ་འདས་གཅིག་པ་ོརེད།	 བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀི་གསུངས་ལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་
དབང་པ་ོད་ེཚོའི་གས་ཀིས་བསགེ་བཅད་
བརར་གསུམ་བས་ནས་བརག་དཔྱད་བདེ་
ཡོང་དསུ་རནེ་འབུང་ཞསེ་པ་ད་ེལ་ཧ་ཅང་ག་ོ
རུྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 རནེ་འབུང་གི་ཐགོ་
ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་པ་ཡིན་ན་གང་དང་
གང་ཡིན་ནའང་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 གཙོ་བ་ོཀླུ་སུྒབ་ཆགས་
ཡོད།	ད་ེནས་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་རསེ་འབང་འཕགས་
པ་ལྷ་ལ་སོགས་པས་རནེ་འབུང་གི་ད་ེཁོ་ན་

ཉདི་གསལ་བར་མཛད་ནས་ལུང་དང་རིགས་
པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོརིགས་པས་
བསུྒབས་ཡོད།
དསུ་ད་ལརྟ་ཆ་བཞག་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི ་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་མི་ལེན་
མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད།	 ལར་
ནས་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་མི་ལེན་
མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རནེ་འབུང་
ཞེས་པའི་ལྟ་གུབ་འདི་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	 ཚན་རིག་པ་ཚོས་
ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་རནེ་ཅིང་
འབལེ་བ་འབུང་བ་ཞེས་པ་འདི་ཆོས་ཁས་
ལེན་མཁན་དང་མི་ལེན་མཁན་ཚང་མས་
འད་ིགནས་དགག་ག་འདྲ་ཡིན་པ།	 ལྟསོ་
ནས་གུབ་པ་ཇི་ལརྟ་ཡིན་པ།	 འད་ིལྟསོ་ནས་
གུབ་པ་ཡིན་པ་ཁ་ོཐག་ཆོད་པའི་ངསེ་པ་རྙདེ་
རུྒྱ་འདི་ང་ཚོར་སྣང་བ་ནང་བཞིན་དནོ་གི་
ངོས་ནས་གུབ་ཡོད་མེད་རྩད་གཅོད་བ་རུྒྱ་
རེད།	 དབུ་མའ་ིགཞུང་ནང་ཧ་ཅང་རྩད་
གཅདོ་གནང་གི་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིབླ་ོལ་སྣང་
བ་ནང་བཞིན་དནོ་གི་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན་མིན་རྩད་གཅདོ་བཏང་ནས་མཐར་ལྟསོ་
ནས་གུབ་པ་མ་གཏགོས་མི་འདགུ་སམྙ་པའི་
ངསེ་པ་རྙདེ་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	 ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་
ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད།	 སེམས་ཁམས་རིགས་པའ་ིནང་
ལ་ཆགས་སྡང་སྐ་ེརུྒྱའི་རྐེན་གཙོ་བ་ོགཅིག་
ནི་ཆགས་སྡང་སྐསེ་སའི་ཡུལ་འདི་དནོ་གི་
ངསོ་ནས་རང་རྐ་བའམ་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཡོད་པར་བལསྟ།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཚུལ་
མིན་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་རགོ་སྐསེ་ནས་ཆགས་
སངྡ་སྐ་ེཡི་ཡོད་སབས།	 ཆོས་ཁས་མི་ལེན་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཐབས་ཀི་ཆ་ནས་
བསམ་པ་བཟང་པ་ོབ་རུྒྱ་རིགས་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 །	

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༦	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུྲག་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་གིས་
ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་གངས་	 ༤༥	 ལ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ

འཚམས་འཕྲནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 	 རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་མི་ལོ་དུྲག་ཅུ་ལྷག་
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་དང་།	 བདོ་མིར་མཐུན་
འགུར་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ང་
ཚོས་བཀའ་དྲནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	

འབུང་འགུར་ཡང་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་མུ་
མ ཐུད ་ད ེ ་ ལྟར ་རྒྱབ ་སྐོར ་
གནང་རུྒྱའ་ིཡིད་ཆེས་ཡོད།
ད་ལྟའི ་ཆར་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉིས་དབར་ས་མཚམས་
ལ་རྩོད་རྙགོ་བུང་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་།	 ད་ེསེལ་རུྒྱར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད།	 གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	 རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་ཐགོ་བདོ་ས་བཙན་
བཟུང་མ་བས་གངོ་ལ།	 བདོ་ད་ེསབོས་ཆེན་

རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་དབར་གི་བར་གནས་རྒྱལ་
ཁབ་	buffer	 zone	ལ་ྟབུར་གནས་ཀི་ཡོད་
ཀང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ལོར་རྒྱ་དམར་གཞུང་
གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་བཙན་བཟུང་བས་
པའ་ིརསེ།	 དའེ་ིརྣམ་པ་མེད་པར་གུར་ཏ་ེ
རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས་ཟརེ་བ་བུང་
ནས་ད་བར་རྙགོ་ག་རིམ་པ་བུང་བཞིན་ཡོད།	
བས་ཙང་ཁེད་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རོགས་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ལ་ས་མཚམས་ཀི་
རྙགོ་ག་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གཉསི་མཉམ་ད་ུ
མིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་དང་ལནྷ་ས་
མཚམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་
དསེ།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་
ཐབས་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་འཆར་གཞི་གཏངི་
ཟབ་བཏིང་བའི་ཐགོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་
དབང་སུྒར་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་

གསལ་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད།
ང་ཚོས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་
སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།	 གཉསི་སནྨ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་བཟུང་བའི་ཐགོ་
ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྩ་ཁིམས་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་
ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་དང་།	
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞི་བའི་
གོས་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བེད་
བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༡	
པའོི་ནང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་
གནང་བའི་རསེ་འབལེ་མོལ་མཚམས་ཆད་
ཡོད།	 	 ཁདེ་རྣམས་དང་།	 ཁདེ་རྣམས་ཀི་

གཞུང་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞི་བའི་གསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་ཡོང་ཐབས་དང་།	 བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་
ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་རེ་བ་
ཡོད།
ཁེད་རྣམས་ནས་ད ེ་སྔནོ ་བ ོད་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་གོ་སབྐས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 འབུང་འགུར་ཡང་
ཁདེ་རྣམས་དང་ལནྷ་མཇལ་མོལ་གནང་རུྒྱའ་ི
ག་ོསབྐས་ཡོང་ངསེ་ཡིན།
ངས་སརླ་ཡང་ཁདེ་རྣམས་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའི་འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བུང་བར་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 མ་འངོས་པའ་ི
ལས་དནོ་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཡོང་
བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།


