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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སོག་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་ཚན་རིག་
དང་ནང་ཆོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སོག་པའོི་དད་ལནྡ་མི་མང་
གིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་
ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	 ཚེས་	 ༡༡	
ཉནི་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་སོག་རིགས་གཞོན་སྐསེ་
ཚོར་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་སྐརོབཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོས་ཆེན་པ་ོཧརོ་གི་ཡུལ་
ཟརེ་གི་རེད།	 རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིལྷ་ོསོག་
གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ཁལ་མུག་དང་བྷུར་ཡ་
ཏི་སོགས་སོག་རིགས་གང་ཙམ་ཁོན་ཆེན་
པ་ོཡོད།	 ད་ེས་ྔལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་སོག་གཉསི་
ཧ་ཅང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཁདོ་ཚོ་ཚང་
མར་འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཡོད།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
ངའ་ིབསན་པ་བྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར་ཡོང་ཞསེ་
གསུངས་ཡོད།	དརེ་ང་ཚོས་ག་ོབ་ལེན་སངས་
སུ་རྒྱ་གར་གི་བྱང་བདོ་དང་བདོ་ཀི་བྱང་སོག་
པ་ོརེད།	 ཅསེ་བཤད་རུྒྱན་ཡོད།	 གང་ལརྟ་
ཆེན་པ་ོཧརོ་གི་མི་རིགས་ན་ིལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་
ནང་པའ་ིཆོས་བྱདེ་མཁན་དང་།	 ད་ེཡང་
བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ནས་དར་བ་དང་

བདོ་སོག་གཉསི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིའབལེ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ི
དངསོ་སླབོ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་དགེ་འདནུ་
གུབ་ཀིས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་ནས།	 དྲནི་ཇི་

བཞིན་འཁུར་བར་མ་ནསུ་ཀང༌།	 	 །སེམས་
ཆགས་སངྡ་དབང་ད་ུམ་སོང་བར།		།མགནོ་
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བརྩནོ་པ་བགིད་པར་སྨནོ།	 	 །ཞསེ་གསུངས་
པ་ནང་བཞིན་དགེ་འདནུ་གུབ་པའི་ཡང་སིད་
ཐམས་ཅན་མཁེན་པ་དགེ་འདནུ་རྒྱ་མཚོ་
རེད།	 དག་ེའདནུ་གུབ་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་
པ་ོཕག་བཏབ་ནས་གཙང་ཁུལ་ལ་བསན་པའི་
བྱ་བ་གཙོ་བརོ་མཛད།	 ད་ེནས་དག་ེའདནུ་

རྒྱ་མཚོས་ཆོས་འཁརོ་རྒྱལ་ལ་ྷམོའི་བ་ླམཚོར་
ཞལ་མཇལ་གནང་བ་རེད།	 གང་ལརྟ་ཆོས་
འཁརོ་རྒྱལ་བཙུགས་ནས་མངའ་དྭགས་རྒྱལ་
གསུམ་ཟརེ་བ་དགེ་འདནུ་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་
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ད་ུསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་
གསུམ་དང་བཤད་སུྒབ་ཟུང་སྦལེ་གི་ཐགོ་ནས་
མཛད་པ་ད་ེལརྟ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་ཞསེ་པའི་མིང་འད་ིཡང་སོག་ཡུལ་ནས་
བུྱང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
རིམ་བྱནོ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིའབལེ་བ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	ངསོ་ཀང་སོག་ཡུལ་
ད་ུཐངེས་ཁ་ཤས་སླབེས་ཡོད།	 ཁདོ་རང་ཚོ་

དངསོ་གནས་ཆོས་ལ་དད་པ་ཧ་ལས་པ་རེད།	
བར་སབྐས་གསར་བར་ེལངས་ནས་ཕལ་ཆེར་
གྲྭ་པ་འབུམ་གཅིག་ཙམ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
པའ་ིལོ་རུྒྱས་བཤད་རུྒྱ་འདགུ	 ངསོ་རང་སོག་
ཡུལ་ད་ུསླབེས་པའི་སྐབས་སུ་སོག་པ་ོཚོས་
དད་པ་ཧ་ཅང་བརན་པ་ོཡོད་པ་ད་ོསྣང་བུྱང་།	
དགའ་ལནྡ་དགོན་པའི་ཁིའི་སངྒ་ད་ུངསོ་རང་
བསདྡ་ནས་ཁ་ོཚོས་མཎྜལ་འདནོ་དསུ་མཁན་
པསོ་མཚོན་པའི་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་མིག་ཆུ་
གཏངོ་གི་འདགུ	 ངསོ་རང་ཡང་བར་སབྐས་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་ད་ེདག་བསམ་བླ་ོའཁརོ་ཡོང་དསུ་
སེམས་སྐ་ོབ་ོབུྱང་བ་དང་མིག་ཆུ་འཁརོ་སོང་།	
གང་ལྟར་བདོ་སོག་གཉསི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།སིྤར་འཛམ་
གླིང་འདིར་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་མང་པ་ོ
ཡོད།	བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་གི་སབྐས་སུའང་
གདལུ་བྱའ་ིཁམས་དང་མོས་པ་དང་འཚམ་པ་
དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་གསུངས་འདགུ	 	 ཅསེ་
སོགས་ཀིབཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་སོག་རིགས་
གཞནོ་སྐསེ་ཚོའ་ིདྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ཁ་ེན་ཌའ་ིརྙངི་ཞནེ་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིདབུ་ཁདི་
མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ཅསེ་

བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་
བདོ་མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་
དསུ་དྲན་ཐངེས་	 ༦༢	 པའ་ིཉནི་མོར་ཁ་ེན་ཌའ་ི
ཕགོས་འགལ་རྙངི་ཞནེ་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིདབུ་
ཁདི་ཨེ་རིན་ཨོ་ཊོལ་ (Erin O’Toole)	
མཆོག་གིས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 ད་ེརིང་ན་ིབདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་
ལངས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༢	རེད།	
ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་འདརི་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་ལ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཀིས་ངོ་
རལོ་བྱས་པ་ད་ེདྲན་གསོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་མི་
དཔའ་བ་ོདམའ་མོ་ཚོས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་རང་
སགོ་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་རྣམས་ཀིས་གཙོས་
ཁངོ་ཚོའི་ནང་མི་ཡོངས་ལ་ངས་གུས་འདདུ་དང་
གསོལ་བ་སྨནོ་ལམ་འདབེས་རུྒྱ་ཡིན།	 རྙངི་ཞནེ་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་ངས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཧ་ཅང་གཙིགས་
ཆེར་འཛིན་གི་ཡོད།
ང་ཚོ་ངསེ་པར་གཉའ་གནནོ་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་དཀའ་ངལ་མངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱབ་
ཏུ་ལང་དགསོ།	 རྙངི་ཞནེ་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ི
ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་
བདོ་མི་དང་།	ཡི་ཤུ།	རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་པ་རྣམས་ལ་
དྲག་གནནོ་བྱདེ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྩ་གཏརོ་ད་ུགཏངོ་
བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་གནང་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་པའི་སབྐས་ཁེ་
ན་ཌའི་ངསོ་ནས་ངསེ་པར་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཆེད་ད་ུལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་རྣམས་ཀི་རྒྱབ་
ཏུ་ལང་དགསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་རྙངི་ཞནེ་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཞུང་འཛིན་ཡིན་པའི་སབྐས་
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་བཙུགས་
ཡོད།	 ལས་ཁུངས་དསེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐོབ་དང་ཁེ་ན་ཌའི་བཟོད་བསན་
དང་སྣ་མང་རིང་ལུགས་ཀི་རིན་ཐང་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད།	བདོ་
མི་ཚོས་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་དང་།	
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 དྲང་བདནེ་བཅས་ཐབོ་
ཐབས་སུ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༢	 རིང་གཞན་ལ་
སངྡ་སེམས་མེད་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་
གནང་ཡོད།	 འད་ིན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་བླ་ོ
བརན་འགུར་མེད་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་གལ་
ཆེན་ཞིག་ཡིན།	 ང་ཚོས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ།།

ཨ་རིའི་གངོ་ཁརེ་ལྔའི་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་རྣམས་
ནས་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་ཞསེ་
དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་གནང་རུྒྱའི་གསལ་བསྒགས་

བསྐངས་པ།
༄༅།	 །བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་བདོ་མིར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཆེད་ད་ུཨ་རིའི་
གངོ་ཁརེ་སེནྡ་པཱལོ་དང་།	ཀ་ོལུམ་བྷ་ིཡ་ཧ་ཨིཌས།	
ནརོ་ཐམ་ཊོན།	མི་ནཱ་ིཔ་ོལི་སི།	སེནྡ་ལུ་ཨི་སི་པརྐ་
བཅས་གངོ་ཁེར་ལྔའི་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་རྣམས་
ནས་ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་བདོ་ཀི་
ཉནི་མོ་ཞསེ་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ི
གསལ་བསྒགས་བསྐངས་འདགུ	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཅུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་བས་ིགནས་རྡ་ས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་
སོང་།
སབྐས་དརེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་
དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
འག་ོབ་ལ་ྷདང་བཅས་པའི་མགནོ་སྐབས་བ་ླན་
མ་མཆིས་པ་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུ
ཕུལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ད་ེརིང་འདརི་གསོ་ཚོགས་
སུ་ཕབེས་པའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་
པ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
དབུས་ཕག་སྦལེ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བཅས་བད་ེ
ཞིང་སྤ་ོཔའི་ངང་ཕབེས་ཐུབ་པར་འཚམས་
འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།ད་ེ

རིང་གི་གསོ་ཚོགས་འདའིི་ནང་ལས་རིམ་མ་
ངན་རསེ་དྲན་གི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་བཅུ་
དུྲག་ཙམ་ཞིག་ཡོད།	 ད་ེནས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེ་ིགསོ་ཆོད་གསོ་འཆར།	 གཙོ་
བ་ོཕི་ཟླ་	 ༣	 ནང་ནམ་རུྒྱན་ག་དསུ་ཡིན་
ནའང་སྔནོ་རིྩས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་
རིྩས་ལོ་	 ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢	 ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་
གཏན་འབབེས་ཞུ་རུྒྱ་རེད།	 ད་ེམིན་ད་ེརིང་
གི་གགོས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་
ཡོད།	 བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་གནང་རུྒྱ་རེད།	 གཞན་ཡང་མང་ཚོགས་
རིྩས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་གི་སནྙ་ཐ་ོསནྙ་སྒནོ་གནང་
རུྒྱ་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ།	 ད་ེ
མིན་ཁིམས་བཟའོི་ལས་དནོ་དང་གསོ་ཆོད་
གསོ་འཆར།	 དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་བཅས་ལས་
རིམ་དངསོ་སུ་ཤེས་པ་ད་ེདག་ཡིན།	 ལོ་
འཁརོ་མོ་གཅིག་གི་ནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་
རྐེན་པས་ཚང་མར་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་བུྱང་པ་
རེད།	 ལས་དནོ་མང་པ་ོཞིག་གནང་མ་ཐུབ་

པའ་ིགནས་བབ་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་རེད།	 ད་
རེས་སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ད་ེརིང་ཚོགས་
བཅར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཏགོ་དབིྱབས་
ཀི་ནད་རགས་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་བཅར་པ་
འདི་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོདང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་ནི་ཚོགས་འདུ་བསྐངོ ་ཚོགས་གནང་
མཁན་ཡིན་སབས།	 ཧ་ཅང་བླ་ོབད་ེཔ་ོབུྱང་།	
དའེི་སྔནོ་ལ་ད་ེརིང་གནས་སངས་ག་འདྲ་
ཆགས་ཡོང་སྙམ་པའི་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་
ཡོད།	ལགྷ་པར་ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་རྒྱ་གར་ནང་ཛ་
དྲག་ཏུ་འག་ོབའི་གནས་བབ་ཆགས་ཀི་འདགུ	
ང་ཚོའི་ཁིམ་མཚེས་པན་ཇཱབ་མངའ་སྡའེི ་
ནང་འཕལེ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཆགས་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིགསོ་ཚོགས་འད་ི
ཉནི་གངས་བཅོ་ལྔ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འཚོགས་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་དང་མེད་ངསེ་པ་མི་འདགུ		འནོ་
ཀང་གནས་སངས་གཟགིས་རུྒྱ་རེད།	 ཉནི་
གངས་བཅ་ོལ་ྔད་ེཡང་ལས་རིམ་གུབ་པ་ཡིན་
ན་ངསེ་པར་ད་ུཉནི་གངས་བཅོ་ལྔ་བཞུགས་
དགསོ་མེད།	 དའེ་ིསྔནོ་ལ་གལོ་བརྡ་གཏངོ་བ་

ཡིན་ནའང་མི་ཆོག་པ་གང་ཡང་མེད།	 ཅསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།ད་ལྟའི་ཆར་སིད་སིྤ་གཉིས་ཀི་
འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ད་ེ
སའྔི་གནས་བབ་དང་བསནུ་ན་ད་རེས་ཀི་སྔནོ་
འགའོི་འསོ་བསྡུ་འདི་བཀྲ་མ་ཤིས་པ་མ་བུྱང་
བའི་ཐགོ་ནས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་དཀའ་ངལ་བུྱང་
ཡོད་ཀི་རེད་མ་གཏགོས།	 ང་ཚོ་ལ་མི་དགསོ་
པ་འད་ིབུྱང་མ་སོང་སམྙ་པའི་ཚོར་སྣང་བུྱང་།	
ད་ཆ་དངོས་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་སླབེ་ལ་ཉ་ེབ་
ཆགས་ཡོད།	གསོ་ཚོགས་ཀི་སྡངིས་ཆ་འདའི་ི
བརུྒྱད་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལབ་རུྒྱ་གླངེ་རུྒྱ་
མེད་པ་བཟ་ོདགོས་རུྒྱ་ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་
ཚིག་མཐོ་དམན་ཕན་བུ་བུྱང་བ་ལ་བརནེ་
ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལབ་རུྒྱ་གླངེ་རུྒྱ་ཆགས་
པ་ཡིན་ན་བླ་ོཕམ་པའི་གནས་སངས་ཆགས་
ཀི་རེད།	 ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་
ཆབས་ཅིག་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་དང་།	
ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

ཅགེ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་ཐངེས་དང་པ་ོབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་ས་ེགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཁང་ཐགོ་ཏུ་ལོ་རུྒྱས་
ནང་ཐེངས་དང་པ་ོབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་
འཛུགས་གནང་ས་ེབ ོད་རང་དབང་སྒརེ ་
ལངས་བྱས་ནས་མི་ལོ་	 ༦༢	 འཁརོ་བའ་ི
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་	
(Miloš Vystrčil)	 མཆོག་དང་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའི་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གཉསི་
ཀིས་རྒྱལ་ས་པ་རག་ (Prague)	 ནང་གི་	
(Valdštejn Palace)	 ཁང་ཐགོ་ཏུ་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་བྱདེ་རུྒྱ་ཐག་གཅདོ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ས་གནས་ཀི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
གོས་ཚོགས་གོང་མའི ་ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་
ཞབས་	 (Jiri Ruzicka)	 མཆོག་གིས་ཅགེ་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ (Premysl Rabas)	 མཆོག་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་	 (Marek Hilser Petr)	 མཆོག	
སྐ་ུཞབས་ (Štěpánek)	 མཆོག	 ད་ེབཞིན་
ཅེག་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིདུྲང་ཆེ་ལམྕ་སྐ་ུ (Kat-

erina Bursik Jacques)	 ལགས་བཅས་
མཉམ ་ ཞུགས ་གནང ་ས ེ་ བ ོད ་ ཀི ་རྒྱལ ་
དར་སྒེང་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	

ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམ་ཀི་གནས་སངས་
འགོ་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ལ་ཚོད་འཛིན་
བྱདེ་དགསོ་བུྱང་ཡོད།	 ཉནི་དརེ་ཅགེ་
གོས ་ ཚོགས ་གོང ་མས ་གསར ་འགོད ་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་གནང་བའི ་ནང་།	
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ལས་རིམ་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་བྱདེ་པ་ན་ིལོ་

ང་ོ	 ༦༢	 གངོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་དྲག་
གནནོ་འགོ་བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ནང་
རྐེན་ལམ་ད་ུཤོར་བའི་འདས་པ་ོརྣམས་ལ་
དྲན་གསོ་ཞུ་ཆེད་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་		(Miloš Vystrčil) མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་
དང་ད་ེའདྲ་བའི་ལས་རིམ་སྣ་ེཁིད་བྱདེ་པ་ན་ི
དནོ་མེད་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་མིན།	 རང་དབང་

ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀི་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཆབ་སིད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ན་ིབདོ་
མི་ཚོར་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད་ཅསེ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༨	
གོང་ནས་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་	
(Petr Pithart)	 མཆོག་གི་སྣ་ེཁདི་འགོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དང་

བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་
བྱདེ་དགོས་པ་བཀའ་ཁབ་བཏང་ཡོད་སྐརོ་
དྲན་སྐལུ་ཡང་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་ཅགེ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
ཚོགས་གཞནོ་ (Jiří Růžička)	མཆོག་གིས་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་འཕད་བཞིན་པའི་
དཀའ་ངལ་ཐགོ་གསུང་དནོ།	ད་ེརིང་ང་ཚོས་
དསུ་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་སྤད་ད་ེའཛམ་གླངི་གི་ཁ་ེ
ཕན་ལས་ཟུར་ད་ུལགྷ་པ།	 རི་བ་ོམང་པའོ་ི

རྒྱང་ཐག་ཡོད་པའི་ཞུམ་མེད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
ཆུང་ཆུང་དསེ་རང་དབང་དང་རང་ཉདི་ཀི་
ཐག་གཅོད་བྱདེ་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་གཅིག་
པུའི་ཆེད་འཐབ་རྩོད་མི་བྱདེ་པར་རང་ཉདི་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀི་ཆེད་
འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀི་ཡོད་པའི་ཐོག་བསམ་
གཞིག་བྱདེ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཅེག་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ (Přemysl 

Rabas)	 མཆོག་གིས་མང་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
རྣམས་ཀིས་བདོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་དགོས་
པའི་རེ་སྐུལ་དང་རང་དབང་མེད་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་དགོས་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་
ལནྡ་པའི་ལས་འགུལ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་འབལེ་གསུང་དནོ།	 ངས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མས་ད་ལན་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་
ལནྡ་པའ་ིལས་འགུལ་ད་ེལ་ྟབུ་སྤལེ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ཁང་ཐོག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ཐེངས་
དང་པ་ོསྒེང་འཛུགས་གནང་བ་དསེ་ལོ་ངོ་	
༦༢	 རིང་རང་དབང་ཆེད་ཚེ་སགོ་ཤོར་བའ་ི
བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཆེ་བསདོ་དང་དྲན་གསོ་

ཞུས་ཡོད།	བདོ་ཀིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་ནང་
ཞི་བད་ེདང་དྲང་བདནེ་ཁབ་གདལ་འག་ོཆེད་
རྒྱལ་དར་ད་ེལྷབ་ལྷབ་གཡོ་བར་ཤོག་ཅེས་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ཀིས་ཅེག་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ།	 ད་ེ
བཞིན་གོས་ཚོགས་གོང་མའི ་འཐུས་མི ་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
ཅེག་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་དང་ལྷག་པར་ཚོགས་པའི་
དུྲང་ཆེ་ (Katerina Bursik Jacques) 

ལགས་ཀིས་ད་ལན་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་
པའི་ལས་འགུལ་སྣ་ེཁིད་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 ཐངེས་འདའི་ི
རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་ནི་
གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
དསེ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་རུྒྱའི་
བརྡ་ལན་ནསུ་ལནྡ་ཞིག་བཏང་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
བརྡ་ལན་ད ེས་བ ོད ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་མནར་གཅོད་མོང་བཞིན་པའི་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རེ་བ་དང་།	 གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ།ེ	 སབོས་ཤུགས་སོགས་སིྦན་ཡོད་སྐརོ་གི་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེཚང་མར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༢	སུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས་སརྦ་སེལ་ནང་ཡོད་པའ་ི
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མར་ལྷུང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོབདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་
ལངས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	 ༦༢	
སུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས་སརྦ་སེལ་ནང་ཡོད་པའི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་
དར་མར་ལྷུང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་དྲརོ་སྦར་སེལ་
ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་སྦར་སེལ་གངོ་
ཁརེ་ཤིའུ་མན་ (Schuman)	 ནང་ཡོད་པའ་ི
ཡུ་རོབ་འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ད་ུ
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༢	ད་ེབཞིན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མི་ཀུ་ལ་སི་པགེ་ས་	
(Mr. Mikulas Peksa Czech) མཆོག་དང་།	
སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
སེ་མོལ་ཁ་ོགྷ་ོལ་ཌི་ (Mr Samuel Cogo-

lati) མཆོག	 སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་པགེ་

ས་མཆོག་གིས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བར་ཕབེས་མཁན་རྣམས་ལ་ཅེག་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་ལ་སརྔ་ལགྷ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པ་དང་།	
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་
སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་པར་ཐབས་ལམ་ཁ་ཤས་
ཤིག་ཡོད་པའི་སྐརོ་གཙོ་འདནོ་གནང་ཡོད།	
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་གསར་པ་བཙུགས་པ་
ནས་བཟུང་ད་བར་སྐུ་ཞབས་པགེ་ས་མཆོག་
གིས་ཡུ་རོབ་གགོས་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོའ་ིའགན་འཁུར་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་ཁ་ོགྷ་ོ
ལ་ཌི་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་
མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོ
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ན་ིའཛམ་གླངི་ཡོངས་ཁབ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡིན་
པས་ས་ཆ་གང་ད་ུབརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
ན་ད་ེལ་སུང་སྐབོ་བྱདེ་དགསོ་ཞསེ་གསུངས།	
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་སྦལེ་ཇམ་གཞུང་ནས་

སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
མཆོག་གི་མ་འོངས་ཡང་སིད་ཐད་ཐག་
གཅོད་བྱདེ་རྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ན་ིབདོ་མི་ནང་པ་
ཡོངས་ལ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་སུ་གང་ལ་མེད་
པའི་ལངས་ཕགོས་འཛིན་དགོས་པའི་ཐད་
འབད་བརྩོན་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་སྐརོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༡	
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་
ཡོང་བར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།	ད་ེརསེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྐུ་
ཞབས་པགེ་ས་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཞུས་པ་
དང་འབལེ།	 ད་ེས་ྔཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ལེབ་ཧ་
བལེ་	(Vaclav Havel) མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུས་
པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ཁངོ་ཚོས་ཨུ་ར་ུསུའ་ིདབང་
སུྒར་འགོ་འཐབ་རྩོད་གནང་ས་ེམཐར་རང་
བཙན་ཐབོ་པ་ན་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་
སེམས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད་པའི་སྐརོ་

དང་།		ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོ
ཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འདྲ་མཉམ་གི་ཁིམས་
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་

བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་
སིད་བུྱས་ངསེ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིན་སེན་ཊི་
མེ་ཊེན་ (Mr. Vincent Metten)	 ལགས་
དང་སྦལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་ཕུར་བུ་དནོ་གུབ་ལགས་
ཀིས་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་དང་།	 གསུམ་བཅུའ་ི
དསུ་དྲན་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
གནང་ཡོད།	

ཐེ ང ས ་ འ དི འི ་ ག སུ མ ་ བ ཅུ འི ་ ད ུ ས ་
དྲ ན ་ མ ཛ ད ་ སྒ ོ ་ ནི ་ སྦ ེ ལ ་ ཇ མ ་ བ ོ ད ་
རི ག ས ་ སིྤ ་ མ ཐུ ན ་ ཚོ ག ས ་ པ ་ ད ང ་ །	

རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད ་ད ོན ་ལས་འགུལ་ཁང་ །	
རུླང་ར།	 སྦལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་བཅས་མཉམ་རུབ་ཐོག་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 མཉམ་ཞུགས་པ་ཡོངས་
ནས་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་པའ་ིལམ་སནོ་གཞིར་
བཟུང་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་
འགོག་སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་བརིྩ་སུང་ནན་པ་ོ
ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ཉནེ་རགོ་པས་ཞི་བའ་ི
ང་ོརལོ་ནང་མི་གངས་	 ༡༠༠	 ལགྷ་མཉམ་
ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༢	དང་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་རྡ་ས་གངས་སིྐད་སདི་སྐངོ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུགངས་ཅན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་
ཆོལ་གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་
གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་
བཙན་འཛུལ་བར་ཞི་རོལ་ཆེད་རང་དབང་
སྒརེ་ལངས་བྱས་པའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	 ༦༢	
དང་།	 རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཉནི་
མོའ་ིགཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 རང་དབང་ཅན་
གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་
ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་།	 གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་སྣ།ེ	ད་ེབཞིན་དུྲང་
གཞོན་ཡན་གི་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་བཅས་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་
ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞངེས་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གུབ་མཚམས་བདོ་
དང་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ཆེད་གཅེས་པའི་ལུས་
སགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་པ་བླསོ་གཏངོ་
གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀི་
བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་།	 མ་ངན་གུས་
འདདུ་སླད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་
ཞུས་གུབ་བསུན་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་
པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་གསུམ་བཅུའི་དྲན་
གླུ ་དང་མི་མང་ལངས་གླུ ་བཏང་རེས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་
གནས་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།ད་ེནས་
བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 སདི་སྐངོ་གི་ཡོངས་ཁབ་
གསུང་འཕནི་བདོ་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་གཟགིས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་སབས་ཀླགོ་
མི་དགོས་པར་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན་བསམ་
སོང་།	 ད་ལམ་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐགོ་

མི་མང་ལངས་གླུ་བཏང་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་
ནང་བཀའ་བསྡུར་བུྱང་ས་ེགནད་འགག་ཅིག་
མཐོངོ་ཡོད།	 གང་ལ་ཞ་ེན།	 ཕི་ལོ་ཆིག་
སངོ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ལོར་བདོ་
ལུང་པ་ཤོར་བའི་སྐབས་དང་མ་ཤོར་བའི་
གངོ་།	 ཤོར་ཟནི་པའ་ིརསེ་མི་ཐགོ་རན་པ་
རྣམས་ཀི་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་དང་།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་བརིྩ་བཀུར།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཇི་ལརྟ་དྲག་གནནོ་
གདགུ་རུྩབ་བཏང་བ་དང་ད་ལྟའང་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིན་ཚ་ཇི་ལརྟ་ཡོད་སྐརོ་
ཐད་ང་ཚོའ་ིདྲན་གསོ་བྱདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།མི་
མང་ལངས་གླུ་བཏང་བའི་སྐབས་ཚིག་ནང་
གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡོད།	ལོངས་ཤོག་ཅསེ་ཟརེ་
ཡོང་དསུ།	གདངོ་ལེན་དང་རྒྱབ་སྐརོ།	དད་
གུས།	 བརིྩ་བཀུར།	 རྡགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་བྱ་
ཡུལ་སུ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡོད།	
ད་ཆ་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་གདངོ་ལེན་བྱདེ་
དགོས་སར་མི་བྱདེ་པར་ནང་ཁུལ་རྩདོ་གླངེ་
བྱདེ་ཀི་འདགུ	 གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགསོ་སར་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགསོ།	 ད་ལམ་གསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༢	ཡིན།	རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ལུང་པ་འཛིན་བཟུང་བྱས་
ཏ་ེབདོ་མིར་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་བཏང་
ནས་ལོ་ང་ོ	༦༢	འག་ོགི་ཡོད།	ད་དངུ་ཡང་
གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་
གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 མི་
རིགས་བཅས་ཀི་ཆེད་ལས་འགུལ་སྣ་མང་
སྤལེ་གི་ཡོད།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟའང་
བཙོན་ཁང་ནང་རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅདོ་ཚད་
མེད་བཏང་ནས་བདོ་མི་བཙོན་པ་མང་དག་
བཀྲངོས་ཡོད།	 ད་ེརིགས་ང་ཚོས་ད་ེརིང་
དསུ་ཉིན་དྲན་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་གི་གསུང་
འཕནི་ཐགོ་འཁདོ་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ཟླ་	 ༣	 པའ་ིནང་༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་མིའ་ི
དམག་སརྒ་ལ་ཟླསོ་གར་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་
རུྒྱའ་ིགཡོ་བུྱས་འགོ་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙན་
འཁདི་བྱདེ་འཆར་ཡོད་པའ་ིདགོས་གཞི་ཆེན་

པ་ོབུྱང་ས།ེ	ཚེས་	༡༠	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོནས་ནརོ་
གླངི་ལགྕས་རིའི་ཕི་ངསོ་སུ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་
མི་སངོ་ཕག་མང་པའོི་སྐད་སྒ་ཁེངས་ཤིང་
ཟང་ཟངི་ད་ུགུར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	རྒྱ་མི་ཕིར་
ལོག་དགསོ།	 བདོ་ན་ིབདོ་མིའ་ིཡིན།	 ཞསེ་
པ་སོགས་ཀི་སདྐ་འབདོ་གནང་ས།ེ	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་རྒྱ་མིའི་དམག་སྒར་ལ་ཕབེས་རུྒྱ་
འགོག་ཐབས་སུ་ཞི་བའི་སྒརེ་ལངས་གནང་
ཡོད།

ད་ེནས་ཉི་མ་འག་ོརིམ་བཞིན་གནས་ཚུལ་
ཛ་དྲག་ཏུ་ཕིན་ཏ།ེ	 ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་རྒྱ་
མིས་ཕ་ོབང་ལ་མེ་སྒགོས་རྒྱག་གབས་ཡོད་
པའི་དགོས་གཞི་གཅིག་མཇུག་གཉསི་མཐུད་
བུྱང་ཞིང༌།	 དགངོ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་བཞི་པ་ཙམ་
ལ་རྒྱ་མིའི་སྡདོ་སྒར་གི་ཉ་ེའཁོར་ནས་མེ་
སྒགོས་གཉསི་ཀི་སྒ་ཐསོ་ཤིང༌།	 ཕ་ོབང་གི་
བྱང་སྒའོི་ཕི་ངསོ་ཀི་འདམ་རྫབ་ནང་སྒགོས་
མདལེ་ལྷུང་བ་བུྱང་ཡོད་སབས།	 ཕི་ཚེས་	
༡༧	 མཚན་མོ་ལ་ྷལནྡ་ཞལ་གསེ་ནས་བཙན་
བྱལོ་ལ་མ་ཕབེས་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད།	
ད་ེནས་མེ་སྒགོས་དང་མེ་མདའ་དྲག་ཆར་
བཞིན་འཕངས་ཏ།ེ	 བདོ་མི་སངོ་ཕག་མང་པ་ོ
བསད་རྨས་བཏང་ཡོད།	 གནས་སངས་མང་
པའོི་བདོ་མི་ས་ཡ་མང་པ་ོའདས་གངོས་སུ་
གུར་ཡོད།
གནས་ཚུལ་ད་ེརིགས་རྒྱ་ནག་ཡིག་ཆའི་ནང་
བདོ་མི་སངོ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདནུ་ལྷག་
ཙམ་བསད་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་རྒྱ་སྡ་ེབསུྒར་རུྒྱ་དང་བདོ་
ཡིག་རྒྱ་ཡིག་བསུྒར་རུྒྱ།	 བདོ་མི་རྒྱ་མིར་

བསུྒར་རུྒྱའི་སིད་བུྱས་ངན་པ་འདིང་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་རྣམས་རྒྱལ་སིྤར་
གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་སླད་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞིས་བཞུགས་བདོ་
མིར་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙོན་ཁང་ནང་རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅདོ་
བཏང་ས་ེབདོ་མི་དགོང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	བདོ་དནོ་དང་འབལེ་

བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སིྤ་ཚོགས་དྲ་རྒྱར་
བརུྒྱད་སྤལེ་བྱདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	
ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུྱས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	
སིྤར་ཨ་རིའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་མང་
གཙོ་ཚོགས་པ་གཉསི་དབར་མཐུན་གི་མེད་
པ་ཚང་མས་མཁནེ་གི་ཡོད།	 མཐུན་གི་མེད་
བཞིན་ད་ུབདོ་དནོ་ཐད་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་
ཀིས་བདོ་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་ཐགོ་
ཁམིས་འཆར་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེརིང་དསུ་དྲན་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་དང་སདི་སྐངོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 མི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ལོ་རུྒྱས་ནང་ཨ་
རིའི་གཞུང་གིས་ངསོ་ལེན་གནང་པའི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་གི་གཏམ་བཤད་ད་ེལོ་རུྒྱས་ནང་ཐངེས་
དང་པ་ོབཤད་ཀི་ཡོད།	
བདོ་རྩ་དནོ་གི་གནད་དནོ་རྣམས་རྒྱལ་སིྤ་

སངེ་ཡོང་ཐུབ་པ་ན་ིབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་དང་
སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་བ་
ཞིག་ཡོད།	 ང་ཚོར་གང་ཉདི་མཆོག་ལས་
ལགྷ་པ་སུ་གཅིག་མེད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
ལས་དནོ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་པ་ཡིན་ནའང་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་ཐུགས་དགངོས་
མི་དཀུྲག་པར་བཀའ་དགོངས་གཞིན་སུྒབ་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	
གཞན་ཡང་སླབེ་ལ་ཉ་ེབའི་སིད་སིྤ་གཉིས་
ཀི་འསོ་བསྡུའི་ཐགོ་བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་བཟང་
སྤདོ་དང་མཐུན་པའི་སྒ་ོནས་གནང་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཆོལ་
གསུམ་བདོ་མི་ཡོངས་རྫོགས་རྡགོ་རྩ་ཆིག་
སིྒལ་དགོས་པའི ་བཀའ་སླབོ ་ཕ ེབས་ད ོན་
བཞིན།	བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་སིྤ་དནོ་སདླ་ནསུ་
པ་མཉམ་སྤུངས་དང་རྡགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་སརྔ་
ལགྷ་གནང་དགསོ།	
དེ་རིང་གི ་གོ ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་བ ོད་མི ་
རྣམས་ལ་བཀའ་དྲནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྒྱ་གར་
དབུས་སའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་དང་།	 བདོ་
དང་བདོ་མིའ་ིབདནེ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་དབུ་
ཁདི།	 གསོ་ཚོགས་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི།	 ཚོགས་སྒརེ་བཅས་ལ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦགས།	
ཁེད་རྣམ་པས་ཇི ་སིད་བ ོད་གཞིས་བྱེས་
གཉིས་མཉམ་འཛོམས་མ་བུྱང་བར་རྒྱབ་
སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་
ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	
མཐར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་བདནེ་
ཚིག་སྨནོ་ལམ་གསུང་བསྐུལ་དང་འབལེ་
ཚང་མ་སྐུ་བཞངེས་ཐགོ་ཕག་གཉསི་ཐལ་མོ་
སྦར་ཏ་ེམཉམ་ད་ུའུར་འདནོ་གནང་ས་ེགཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་རནེ་
གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༤༦	
པའི་ཐགོ་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
གི་ལས་བྱདེ་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
ཀིས་བག་ོགླངེ་གི་དནོ་ཚན་ཨང་གསུམ་པའི་
འགོ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་རང་ལོ་	 ༡༩	
ཡིན་པའི་རྫ་དབནོ་པ་ོདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་
པ་བསན་འཛིན་ཉ་ིམའམ་ར་མེ་ལགས་དང་
བདོ་མད་ོཁམས་ནག་ཆུ་འབ་ིརུ་རྫངོ་ཆགས་

རྩ་ེཤང་གངོ་ཚོ་ལ་ྔཔ་ནས་ཡིན་པའ་ིསྣ་ེཤན་པ་
དཀོན་མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ལ་
རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་
བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིསྐརོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་དམིགས་བསལ་གསར་འགོད་པ་ནི་ལི་
སི་མེལ་ཛར་ (Nils Melzer)	 ལགས་ཀིས་
བག་ོགླངེ་གི་དནོ་ཚན་ཨང་གསུམ་པའི་འགོ་
མནར་སྤདོ་དང་།	 ཉསེ་ཆད།	 མི་སྤདོ་ལས་
འདས་པའ་ིསྐརོ་སནྙ་ཐ་ོསནྙ་སྒནོ་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ནང་རང་ལོ་	 ༡༩	
ཡིན་པའི་རྫ་དབནོ་པ་ོདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་
པ་བསན་འཛིན་ཉ་ིམའམ་ར་མེ་ལགས་ཀིས་
བདོ་རང་བཙན་གི་སྦར་ཡིག་འགམེས་སྤལེ་
བྱས་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་
པས་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་གིས་རྡངུ་རྡགེ་མནར་
གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་བའི་རྐེན་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༩	ཉནི་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེ

བཞིན་བདོ་མད་ོཁམས་ནག་ཆུ་འབ་ིརུ་རྫངོ་
ཆགས་རྩེ་ཤང་གངོ་ཚོ་ལྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་
དཀོན་མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་ཀིས་གསང་
བ་ཕིར་བསྒགས་བྱས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་ཁོང་འཛིན་
བཟུང་བྱས་ཏ་ེལོ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་རིང་ཁམིས་
ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད།	 བཙོན་ཁང་ད་ུརྡངུ་
རྡགེ་མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་
བའ་ིརྐནེ་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༦	 ཉནི་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་

སོགས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
ཀིས།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་
གསར་འགོད་པ་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མནར་སྤོད་མཚམས་འཇོག་དང་།	
མནར་སྤོད་འགོ་བདོ་མི་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བ་ད་ེདག་གི་འགན་རྒྱ་ནག་ལ་འཁུར་
འཇུག་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	།

སུད་སིའ་ིདནོ་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༤༦	པའ་ིཐགོ་མནར་སྤདོ་འགོ་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ཀི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།
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གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༢	ཐགོ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་
བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བྱས་ནས་མི་ལོ་	 ༦༢	 འཁརོ་བའ་ིགསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དྲན་དང་འབལེ།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་

རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་དང་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོ
ཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འདྲ་མཉམ་གི་ཁིམས་
འཆར་དང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་
ངོ་སྤོད་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim 

McGovern)	 མཆོག་གིས་བསྒགས་གཏམ་
ཞིག་སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ལོ་དུྲག་ཅུ་རིང་གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མིར་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་དང་གདགུ་

རུྩབ་ཆེན་པསོ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་
ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་དང་རུྒྱན་
འཛིན་བྱདེ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་བཞིན་ཡོད་

ནའང་།	 ད་དངུ་བདོ་མི་ཕ་ོམོ་རན་གཞནོ་
གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
དང་།	 རང་དབང་ཐགོ་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ལ་སོགས་རུྒྱན་
འཛིན་དང་སུང་སྐབོ་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱདེ་
པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་འཛུལ་
ལ་ཞི་རལོ་གནང་གི་ཡོད།	 ད་ཆ་ཕི་མི་བདོ་
ནང་འག་ོརུྒྱར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་དང་ཁརོ་ཡུག་

གཏརོ་བཤིག་ཇ་ེཆེར་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པའ་ི
གནས་ཚུལ་རྣམས་སསྦ་གསང་བྱདེ་ཀི་ཡོད་
པ་གསལ་པ་ོརེད།	
ད་ཆ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་
དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་མི་
ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་གི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་མི་ལོ་ཧ་ི	༢༥	རིང་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
དང་།	 ཁངོ་གི་ནང་མི་དང་བཅས་པའ་ིགཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་མུ་མཐུད་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	
འཛམ་གླིང་ནང་བཙོན་པ་ལོ་ཆུང་ཤོས་དང་
དསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་སྡ ོདོ་མཁན་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸རྒྱལ་བའ་ི
ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་རུྒྱའི་བདག་དབང་
ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་སྐརོ་ཤོད་བཞིན་
ཡོད་པ་དསེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་རྩ་གཏརོ་
དང་བདོ་མི་རྒྱ་མི་སུྒར་རུྒྱ།	 བདོ་སདྐ་རྒྱ་སདྐ།	
བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོརྣམས་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱའི་སིད་
བུྱས་ངན་པ་བཏིང་པའི་ཐགོ་བྱ་སྤདོ་ངན་པ་
ཁག་ལག་བསར་བྱདེ་ཀི་ཡོད།
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོ

ཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འདྲ་མཉམ་གི་ཁིམས་
དང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ང་ོསྤདོ་
ཀིས་ད་ཆ་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
ཟནི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཇ་ོ
བཡེྷ་ཌན་སིད་གཞུང་གི་ཁིམས་ད་ེདག་ལག་
བསར་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོར་འགན་ཡོད་པའི་
ཐགོ་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་དགསོ།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གང་
མགགོས་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བར་ང་ཚོའི་རེ་བ་
བྱདེ་ཀི་ཡོད།
བདོ་དནོ་སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
དའེ་ིབརུྒྱད་ལས་དནོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
གཞུང་འབལེ་བཀའ་ཁབ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་
མཉམ་སྡབེ་ཀིས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་ཆུ་
མཛོད་ཐགོ་སུང་སྐབོ་བྱདེ་ཐུབ།
གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་དམ་ལས་
བྱདེ་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ཐ་ེབུྱས་བྱས་ཚེ་ཨ་རིའ་ིསདི་
གཞུང་ནས་ངསེ་པར་ (Global Magnitsky 

Act) ཞསེ་པའ་ིཁམིས་ནང་ཚུད་པའ་ིབཀའ་
ཆད་གང་གཏངོ་དགོས་པ་སོགས་གསལ་པ་ོ
བཟ་ོདགསོ།	 ཇི་སདི་བདོ་ནང་ཨ་རིའ་ིཚོང་
འབལེ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་མ་བཙུགས་
པར་ད་ེསིད་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་
འབལེ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་བཙུགས་མི་

ཆོག
མཐར་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་བཟང་ད་ུའག་ོ
བའི་ཐགོ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོབསྐར་
ད་ུཨ་རིར་ཆིབས་སུྒར་གིས་ཨ་རིའི་སིད་
འཛིན་གསར་པ་ཇོ་བྷཡེ་ཌན་མཆོག་དང་
སདི་འཛིན་གཞནོ་པ་ཀ་མ་ལ་ཱཧ་ཻརིས་མཆོག་
མཇལ་འཕད་ཡོང་བ་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་གི་ཉིན་མོ་དརེ་ང་
ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཞི་བད་ེདང་བྱམས་སྙངི་ར་ེ
སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་སྩལ་
བ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩོད་ཐགོ་མུ་མཐུད་ཤར་བསྐདོ་བྱདེ་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིདསུ་དང་རྣམ་པ་
ཀུན་ད་ུབདོ་མི་དང་བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩདོ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུདྲན་དགསོ།	ཨ་
རིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
གལ་གནད་དང་བརིྩ་སུང་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 	 སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་མངོ་བཞིན་
པ་སོགས་སྐ་ེབའོམ་མང་ཚོགས་ད་ེདག་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད།	 ངས་བདོ་མིའ་ི
བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་སརྔ་ལས་
ལྷག་མུ་མཐུད་བྱེད་རུྒྱ་ཡིན་པར་སྤབོས་པ་
ཆེན་པ་ོཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།	།

ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཉནི་བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསུང་འཕནི་གནང་།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་གངོ་སྡ་ེགྷ་ིརིན་ཝིཆ་	
(Greenwich)	ཞསེ་པའ་ིགངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་
ལམྕ་སྐ་ུལིན་ཌ་བཌ་ (Linda Bird)	 མཆོག་
དང་།	 སྐ་ུཞབས་	 (Cllr. Danny Thorpe) 

མཆོག	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་
སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཀིས་
རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་གི་ལྷ་ོཤར་ངསོ་སུ་ཆགས་
པའ་ིཝུལ་ཝིཆ་ (Woolwich)	 གངོ་སྡའེ་ི
ཚོགས་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་ལམ་ནས་	 བདོ་མིའ་ི
རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་
དྲན་ཐངེས་	༦༢	སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་མཆོག་
དང་སྐ་ུཞབས་	 (Cllr. Danny Thorpe) 

མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་
ཉནི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་ལམ་
ནས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་རསེ་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་
པ་ལམྕ་སྐ་ུལིན་ཌ་བཌ་མཆོག་གིས་ས་གནས་
བདོ་མིར་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦགས་གསུང་
དནོ།	 བདོ་ཀི་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་དང་།	
འཛམ་གླངི་ནང་སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་མངོ་

བཞིན་པའི་སྐ་ེབ་ོརྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ངས་གྷརིན་
ཝིཆ་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མིར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ལོན་ཌནོ་ (Tower Hamlets) 

ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་པ་ིཌར་གྷལོ་ཌ་ེ (Peter 

Golds)	 མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
གང་སར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་
མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་
དསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༢	སུང་བརིྩ་ཞུས་ཀི་ཡོད་
པར་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེདང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐརོ་ངག་
ཐགོ་ནས་བརྡ་ལན་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ལོན་ཌནོ་ (Tower Hamlets) 

ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་	 (Rabina Khan) 

མཆོག་གིས་བདོ་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འབདོ་
སྐལུ་བཞིན་ (Tower Hamlets)	ཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཐད་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ས།ེ	 འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བའི་བྱ་སྤདོ་རིགས་མུ་མཐུད་ང་ོརལོ་བྱ་རུྒྱ་
ཡིན་ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་	
(Tower Hamlets)	 ན་ིམ་འངོས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གསར་པའ་ིགནས་
ཡུལ་ཡིན་པས་ས་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།
ད་ལན་བདོ་མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	 ༦༢	 ཐགོ་
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་གིས་བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་
གདངུ་མཉམ་སྐེ་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་གསུང་
འཕནི་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གསུང་འཕནི་
ནང་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་རྒྱ་དམར་གི་དྲག་པའོི་བཙན་
འཛུལ་ལ་ཞི་རལོ་བྱས་ཏ་ེམི་ལོ་	༦༢	འཁརོ་
བའི་དསུ་དྲན་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་
དང་།	སབྐས་དརེ་རང་དབང་ཆེད་རང་ལུས་
ཤོར་བའི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་དྲན་གསོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས་ཡོད་མ་ཟད།	 ཁངོ་
གི་རེ་བར་ད་ལོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀི་མིག་
རྒྱ་ནག་ལ་བལསྟ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀིས་གཙོས་པའ་ིསོག་པ་ོདང་།	 ཡུ་གུར།	
ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ནང་དངསོ་གསལ་དདོ་པསོ་
ཁངོ་ཚོར་དྲག་གནནོ་དང་འག་ོབ་མིའི་་ཐབོ་
ཐང་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་གི་ཡོད་པར་ང་ོར་ོབྱདེ་
དགསོ་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་བདོ་མི་མང་པ་ོཆབ་སདི་བཙོན་པསི་ཉསེ་

མིང་འགོ་བཙོན་ད་ུབཅུག་གི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
བདོ་པའ་ིཆོས་དང་།	 སདྐ་ཡིག	 རིག་གཞུང་
བཅས་ལ་དྲག་གནནོ།	 བདོ་མིའ་ིསལོ་རུྒྱན་
འཚོ་ཐབས་ལ་
འ གོ ག ་ རྐེ ན ་
སོགས་བཟ་ོཡི་
སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།
དེ ་ བ ཞི ན ་
གོས ་ ཚོགས ་
འཐུས་མི་དང་
ཨི ན ་ ཡུ ལ ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ ་ཝེ ་ར་ཧ ོབ་ཧའུ་སི་	
(Wera Hobhouse) མཆོག་གིས་ཀང་བདོ་
མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་
དསུ་དྲན་ཐངེས་	 ༦༢	 ཐགོ་བརྙན་ཐུང་
བརུྒྱད་བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
གསུང་འཕནི་ཞིག་གནང་བའི་ནང་ཁངོ་གིས་
ལོ་ང་ོ	 ༦༢	 གངོ་གི་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
སྒརེ་ལངས་ཀི་ཉནི་མོར་བདོ་མི་ཚོ་དང་ལནྷ་
མ་ངན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་དང་།	བདོ་མི་རྣམས་
སྡུག་བསལྔ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོམངས་ཡོད་ཀང་
སྡུག་བསལྡ་ད་ེལ་མ་བལྟསོ་པར་བདོ་མིའི་ལ་

རྒྱ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་བླ་ོ
རྩ་བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ།	ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིནང་བདོ་མི་ཚོར་ཡི་རང་ཞུ་ཡི་ཡོད་སྐརོ་

སོགས་གསུངས་ཡོད།
ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ལཱ་ཡི་མ་ཨན་ཌི་ཀཡི་ནི་	
(Laima Andrikiene) མཆོག་གིས་ལི་ཐུ་
ཝེ་ནི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་མིའ་ིརང་དབང་
སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་ཐངེས་	
༦༢	 ཐགོ་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་དནོ་ཆེད་རེ་སྐུལ་གི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཀང་
ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉནེ་རིམས་སབྐས་བུད་མེད་འག་ོཁདི་ནསུ་པས་འདྲ་མཉམ་
གིས་དམིགས་ཡུལ་སུྒབ་པ་ཞསེ་ཀི་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོར་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པའི་
གོ་སིྒག་འགོ་གངས་སིྐད་སིད་སྐོང་ཚོགས་
ཁང་ནང་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་
དང་འབལེ་ཏ ོག་དབིྱབས་གཉནེ་རིམས་
སྐབས་བུད་མེད་འགོ་ཁིད་ནསུ་པས་འདྲ་
མཉམ་གིས་དམིགས་ཡུལ་སུྒབ་པ་ (Women 

in Leadership: Achieving an Equal 

future in a COVID19 world) ཞསེ་ཀི་
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	༣།༣༠	ཐགོ་སདི་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ནང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན།	 	 བཀའ་དུྲང་གཙོས་པའ་ི
ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་དང་དུྲང་འཕར།	
ད་ེབཞིན་བུད་མེད་ལ་རུྩབ་སྤདོ་དང་བརྙས་
གཙེར་སོགས་འགོག་ཐབས་སུ་ལས་ཁུངས་
ནང་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཡོད་པ་
ཚོགས་མི་ལས་བྱེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་དཔལ་འབྱརོ་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་
འཕལེ་ཚན་པའ་ིའབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་བསན་
འཛིན་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་ད་ེརིང་གི་ཉནི་
མོའི་བརདོ་གཞི་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་སྒགོ་
སྦང་གནང་དནོ།	 བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོར་
ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདྲ་ིབཀྲསི་བད་ེལེགས་
ཞུ།	 ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་འད་ིསུང་བརིྩའ་ིཐགོ་
ད་བར་གི་འཕལེ་རིམ་ལ་ཕིར་བལྟ་དང་།	
བཟང་ཕོགས་ཀི་འགུར་བ་ཞིག་གི་དགོས་
འདནུ་བཏནོ་གི་ཡོད་ལ།			བུད་མེད་དཀུས་
མ་ཚོས་རང་ཉདི་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་སྙངི་སབོས་དང་ལགྷ་བསམ་
ལྡན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་བྱ་བ་སུྒབ་གནང་
བར་ཡི་རངས་ཞུ་གི་ཡོད།	 	 	 འཛམ་གླངི་
ནང་གི་བུད་མེད་ཡོངས་ནས་བུད་མེད་ལ་
དྲག་སྤདོ་མེད་ཞིང་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་མེད་པ་
དང་།	 	 ཞི་བད་ེལནྡ་ཞིང་ཐབོ་ཐང་དང་ག་ོ
སྐབས་འདྲ་མཉམ་ལྡན་པའི་མ་འངོས་ཤིག་
ཡོང་བའི་རེ་འདནུ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་ལ་ད་ེལྟར་		
འསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཡང་རེད།		ད་ེལ་ྟབུའ་ི
མ་འངོས་པའི་དསུ་ཤིག་བསུྐན་པར་གནད་
དནོ་ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱའི་བརུྒྱད་རིམ་ནང་
བུད་མེད་ཀི་ཆ་ཤས་འདྲ་མཉམ་ངསེ་པར་
ད་ུདགསོ་པ་ཡིན།	 	 	 གཉནེ་རིམས་འདརི་
འཕལ་ཕུགས་གཉསི་ཀར་གདངོ་ལེན་ཚུལ་
ལནྡ་ཞིག་བྱདེ་ཆེད་སདི་བུྱས་གཏན་འབབེས་
དང་ལག་བསར་ཐགོ་རྒྱབ་ལྗངོས་མི་འདྲ་བའ་ི
བུད་མེད་དང་ན་ཆུང་བུ་མོ་ཚོའ་ིལ་ྟཚུལ་ཁག་
མཉམ་སྤུངས་དགསོ་པ་ཡིན།	

ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིའག་ོསདོ་ད་ུའཛམ་གླངི་
འཕདོ་བསནེ་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉནེ་རིམས་	 ༡༩	 ཁབ་བརྡལ་གི་གསལ་
བསྒགས་དང་སྦགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའཕདོ་
བསནེ་གི་གནས་བབས་ད་ེབཞིན་ཛ་དྲག་ཞིག་
ཏུ་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེན་ིལོ་
བཅུ་ཕག་རསེ་ཀི་གཉན་རིམས་ཁབ་བརྡལ་
འག་ོབ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།		གཉནེ་རིམས་
འདིས་རྐེན་པའི་མི་ས་ཡ་མང་པའོི་ཚེ་སགོ་
ཤོར་བ་དང་།	 མི་ས་ཡ་མང་པའོ་ིམི་ཚེར་ད་ོ
ཕགོ་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད།	གཉནེ་རིམས་འདསི་
ང་ཚོ་ཚང་མས་འག་ོསངས་འག་ོལུགས་དང་།	
ཕག་ལས་གནང་ཕགོས།	ད་ེབཞིན་རང་རང་
སོ་སོའི་གལ་ཆེར་འཛིན་པའི་རིན་ཐང་དང་
འག་ོབ་མི་སིྤར་འདྲ་ིརྩད་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་།	
རྒྱལ་སིྤ་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ད་ོཕགོ་ཆེན་པ་ོབུྱང་
ཡོད་པ་རེད།	 ཏགོ་དབིྱབས་གཉནེ་རིམས་
འདསི་ང་ཚོའི་ད་ེས་ྔང་ོཤེས་པའི་འཛམ་གླངི་
ད་ེཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་འགུར་བ་བཏང་བ་མ་
ཟད།	 ད་བར་འཛམ་གླངི་མི་མང་ལ་འཕད་
པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གས་ཤིག་ཡིན་པ་
རེད།
འད་ིལོའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབུད་མེད་ཉནི་མོའ་ིབརདོ་
གཞི་ན་ི༼	ཏགོ་དབིྱབས་གཉནེ་རིམས་སབྐས་
བུད་མེད་འགོ་ཁིད་ནསུ་པས་འདྲ་མཉམ་
གིས་དམིགས་ཡུལ་སུྒབ་པ།	༽	ཞསེ་འཛམ་
གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་མི་ཚོ་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉ ེན ་ རིམས ་ལས ་གསོ ་ཐབས ་དང ་ །	
འདྲ་མཉམ་ལྡན་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་བསུྐན་
ཐབས་སུ་བུད་མེད་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཧུར་
ཐག་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 མ་ཟད་ཐངེས་འདའི་ིབརདོ་
གཞི་འདི་བཞིན་མི་རབས་ཚང་མས་གཅིག་
གགས་བྱེད་བཞིན་པའི་༼མི་རབས་འདྲ་
མཉམ།	“Generation Equality”	༽ཞསེ་
པའ་ིདགསོ་འདནུ་དང་མཐུན་ཞིང་།	 བུད་
མེད་ཚོར་རང་ཉདི་ཀི་མི་ཚེའི་ནང་གི་གནད་
དནོ་གང་ཅིའི་ཐགོ་ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱའི་ཐབོ་
ཐང་དང་།	ག་ླཕགོས་འདྲ་མཉམ།	ག་ླཕགོས་
མེད་པའི་ནང་ལས་སོགས་འདྲ་མཉམ་གི་ཆ་
བགསོ།	བུད་མེད་དང་ན་ཆུང་བུ་མོ་ཚོར་གང་
ཅིའི་ཐད་དྲག་སྤོད་མཚམས་འཇོག་དང་།	
ཁོང་ཚོར་འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའི ་
དགོས་ངསེ་མཐུན་འགུར་སྦརོ་རུྒྱའི་དགོས་
འདནུ་བཏནོ་གི་ཡོད།	
ཏགོ་དབིྱབས་གཉནེ་རིམས་	 ༡༩	 འ་ིཁབ་
བརྡལ་འགགོ་ཐབས་དང་།	 ནད་གཞི་འད་ི
ལས་གསོ་ཐབས་ཀི་ལས་དནོ་གི་ལས་རིགས་
འདྲ་མིན་ཐོག་ལ་བཞུགས་པའི་བུད་མེད་
ཚོས་སྣ་ེཁདི་ཀི་གཙོས་པའ་ིགཞི་རྒྱ་ཆེ་བའ་ིཆ་
ཤས་ལེན་ཡོད།	 བུད་མེད་ཀི་འག་ོཁདི་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་གཉནེ་རིམས་ད་ེཁབ་
བརྡལ་འགགོ་ཐབས་ཐད་ཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་

ལས་དནོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཏགོ་དབིྱབས་
གཉནེ་རིམས་	 ༡༩	 པར་མདནུ་ད་ུཐནོ་ཏ་ེ

གདངོ་ལེན་གནང་མཁན་ཚན་རིག་པ་དང་།	
སནྨ་པ།	 སནྨ་ཞབས་པ་སོགས་འཕདོ་བསནེ་
ལས་བྱདེ་པའི་ཁངོས་སུ་བུད་མེད་མང་དག་
ཞིག་བུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཏགོ་དབིྱབས་
གཉནེ་རིམས་	 ༡༩	 པར་གཟངེས་སུ་ཐནོ་
པའི་གདངོ་ལེན་གནང་བའི་ལས་གཞི་ཁག་
གཅིག་བུད་མེད་ཀིས་སྣ་ེཁིད་པ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	
ད་ེརིང་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉིན་མོ་སུང་བརིྩ་
དང་སྦགས།				གཉན་འཕང་ཆེ་བའ་ིདསུ་
སྐབས་འདིར་ང་རང་ཚོ་བདོ་པའི་བུད་མེད་
ཚོས་སིྤ་ཚོགས་བད་ེའཇགས་ཀི་ལས་དནོ་
ཆེད་འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་རསེ་དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གངས་
ཐ་ོནང་།	 ཏགོ་དབིྱབས་གཉནེ་རིམས་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཁབ་ཁོངས་སུ་དྭང་བངླས་
ཞབས་ཞུ་བ་དང་།	 ཆོད་གན་ལས་བྱདེ་པ་
བརྒྱ་ཆ་	 ༨༠	 ཡས་མས་ཤིག་བུད་མེད་
ཤ་སག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བུད་མེད་ཀིས་སྣ་ེ
ཁིད་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ཟས་གོས་ཀི་མཐུན་རྐེན་གཙོས་པའི་དཔལ་
འབྱརོ་གི་མཐུན་འགུར་སྦར་བ་དང་།	 མང་
ཚོགས་ཀིས་ལོངས་སུ་སྤདོ་པའི་ས་ཚིགས་
ཁག་ལ་འབུ་སྨན་གཏརོ་རུྒྱའི་མཚོན་པའི་
གཙང་བཟའོ་ིལས་དནོ་གནང་བ།	 ད་ེབཞིན་
མི་རབས་བགས་པ་ཚོར་དམིགས་བསལ་ལ་ྟ
སྐངོ་སོགས་ཀི་ལམ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་སུང་
སྐོབ་གང་ལེགས་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	
བུད་མེད་ཚོས་དསུ་ཚོད་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ོའད་ིསབྐས།	 རང་ཉདི་ཀི་ཉམས་མངོ་མི་
འདྲ་བ་མཐའ་དག་དང་།	 གནས་སངས་ལ་
ལ་ྟཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁག	 ད་ེབཞིན་རིག་རྩལ་
མི་འདྲ་བ་སོགས་ཉམས་སྤུངས་གནང་བ་
བརུྒྱད།	 ཨ་མ་དང་ཆུང་མ།	 ད་ེབཞིན་ཁིམ་
ཚང་གི་ཕིར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སོགས་
ལས་འགན་ད་ེདག་ཆ་ཚང་བ་སུྒབ་ཐུབ་པ་བྱ་
རུྒྱའ་ིནསུ་ཡོད་པ་བཏནོ་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་
གི་ས་ཕགོས་གང་སར་དྲང་བདནེ་དང་འདྲ་
མཉམ་གི་སིྤ་ཚོགས་བསུྐན་རུྒྱ་དང་།	ག་ོལའ་ི
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ཐགོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་

རུྒྱ་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་མང་དག་ཞིག་དྲ་རྒྱ་
དང་སང་ལམ་ཁག་གི་ཐགོ་བུད་མེད་གཞོན་

སྐསེ་ཀིས་སྣ་ེཁདི་ཡོད་པ་རེད།
རྒྱལ་སིྤ་བུད་མེད་ཉིན་མོར་མཉམ་འབལེ་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་ནང་
གནད་དནོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐག་
གཅདོ་བྱ་རུྒྱའི་བརུྒྱད་རིམ་ནང་བུད་མེད་ཀི་
ཆ་ཤས་ནི་ད་དངུ་ཡང་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད།	
གཞུང་འཛིན་པ་བུད་མེད་ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་	
༢༡	ལས་མེད་པ་མ་ཟད།	རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་གངས་འབརོ་ནང་་བུད་
མེད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	༢༥	མ་གཏགོས་མེད།		ས་
གནས་ཁག་གཅིག་ནང་དསུ་ད་ལྟའང་སྐསེ་
པ་ཚོ་ལས་བུད་མེད་ཚོར་གླ་ཕགོས་ཉུང་བ་
རགས་ཀི་ཡོད།	མ་ཟད་གཉནེ་རིམས་འདསི་
རྐནེ་པའི་ད་ཡོད་སིྤ་ཚོགས་ནང་འདྲ་མཉམ་
མེད་པའི་གནས་སངས་ད་ེབཞིན་ཟབ་ཏུ་དང་
ཛ་དྲག་ཏུ་ཕིན་ཡོད།	 གཉནེ་རིམས་འདརི་
གདངོ་ལེན་གི་ལས་དནོ་ཐགོ་བུད་མེད་མང་
བ་ཐནོ་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཏགོ་
དབིྱབས་གཉནེ་རིམས་	 ༡༩	 དང་འབལེ་
བའི་སིད་བུྱས་ཐགོ་བུད་མེད་ཀི་ང་ོཚབ་འདྲ་
མཉམ་མེད།	 	 ལགྷ་པར་ད་ུབུད་མེད་ཚོར་
གདངོ་ལེན་གནང་དགོས་པའི་གནད་དནོ་
གསར་པ་ཁག་གཅིག་ཐནོ་ཡོད།	 གཉནེ་
རིམས་འདི་དང་མཉམ་ད་ུའཛམ་གླིང་ས་
ཕོགས་གང་སར་བུད་མེད་དང་ན་ཆུང་བུ་
མོ་ཚོར་དྲག་སྤོད་བྱེད་པའི་གནད་དནོ་གི་
གཙོས།	 ཁིམ་ཚང་ནང་དྲག་སྤདོ་དང་ལས་
མེད་དང་དབུལ་ཕངོས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཇ་ེམང་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ད་ེཡང་གཉནེ་རིམས་
ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་ནང་ད་
བར་བུྱང་མངོ་མེད་པའི་ཡར་རྒྱས་རིམ་པ་
འག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་།	 ད་བར་ཕ་ོམོ་འདྲ་
མཉམ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཀང་ཐོན་
ཐུབ་མེད་པ་རེད།	 ད་དངུ་ཡང་བུད་མེད་
གསུམ་ནས་བུད་མེད་གཅིག་ལ་ཕ་ོམོ་དབྱ་ེ
འབྱདེ་ཀི་རུྩབ་སྤདོ་བུྱང་གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཚང་
མའི་མཁནེ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་འགུལ་བསྐདོ་
བཀག་བསྡམོས་དང་སྒ་ོརྒྱ་བདམས་པ་སོགས་
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁབ་བརྡལ་ཚོད་
འཛིན་གི་ལམ་སནོ་ཁག་གཅིག་གིས་བུད་
མེད་ཚོར་ཉནེ་ཁ་ཆེ་བ་བུྱང་བ་ད་ེའདྲ་ཡང་

བུྱང་ཡོད།	 གང་ལ་ཞུ་ན།	 བུད་མེད་མང་
པ་ོཞིག་དྲག་སྤོད་བྱེད་མཁན་དང་མཉམ་
ད་ུདསུ་ཡུན་རིང་པ་ོཞིག་འཁར་ཏ་ེལུས་ཀི་
ཡོད།	 སུྦམ་མ་དང་ཕུ་གུ་བརྩས་རུྒྱ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་བུད་མེད་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་
ཞུའ་ིལས་དནོ་མང་པ་ོཞིག་བརྡབ་གསིག་ཕིན་
པའི་རྐེན་གིས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཞིག་
འཕད་ཡོད།	 ལས་འབུད་བཏང་བ་དང་ལས་
མི་ཉུང་རུ་བཏང་བ་སོགས་ཀི་རྐནེ་པའི་བུད་
མེད་མང་པའོི་གླ་ཕགོས་ཉུང་རུ་ཕིན་པ་དང་
གསོག་དངུལ་ཉུང་ར་ུཕིན་པ།	ད་ེབཞིན་ལས་
ཀ་གཏན་པ་ོམེད་པ་ཆགས་པ་སོགས་དཔལ་
འབྱོར་ཐོག་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོཕགོ་བཅས་
སེམས་ཚབ་ཆེན་པ་ོདང་གལ་ཆེ་བརིྩས་ཏ་ེ
གསུངས་ཡོད།	 འད་ིག་ཚན་པ་ནས་རོགས་
འབདོ་འབལེ་མལ་བརུྒྱད་གོང་འཁདོ་དཀའ་
ངལ་ཕལ་རིགས་ལ་རོགས་སྐརོ་དང་ལམ་
སནོ།	 	 ད་ེབཞིན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་
ཞབས་ཞུ་ཞུས་དང་ཞུས་མུན་ཡིན།			ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ལོ་འད་ིབཞིན་ས་ཕགོས་གང་སར་
གནས་པའི་བུད་མེད་དང་ན་ཆུང་བུ་མོ་ཚོའི་
ཆེད་ད་ུབཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཞིག་ཡོང་
རུྒྱ་དང་ལོ་འདི་དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་
རུྒྱར་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་གང་འསོ་གནང་
རོགས།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ཐགོ་མར་ད་ེརིང་ས་ེབདོ་
ཀི་བུད་མེད་ཉིན་མོ་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་པའི་ཡོངས་ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བུད་མེད་ནསུ་སབོས་་གོང་འཕལེ་ཡོང་སླད་
ལོ་ལརྟ་ང་ཚོས་ཉནི་མོ་འད་ིབཞིན་སུང་བརིྩ་
ཞུས་ཀི་ཡོད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁོངས་སུ་བུད་མེད་
ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་ཚན་པ་ཞིག་ཡོད།	
ཚན་པ་དསེ་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་འཕལེ་
དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ད་བར་ཕག་ལས་ཧུར་
ཐག་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཚན་པར་བསགྔས་
བརདོ་ཡོད།	 ལོ་རེར་བུད་མེད་ནསུ་གངོ་
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རུྩབ་སྤདོ་རིགས་འགགོ་ཐབས་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་
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ཁག་ཁག་གནང་ཡོད་པ་དང་སྤུས་དག་པ་ོ
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བརལོ་ཏ་ེབཀའ་འཁལོ་གནང་རུྒྱར་འབད་
བརྩནོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ལས་འཆར་མང་ཙམ་
སྤལེ་བའི་ཐགོ་ནས་འཛིན་སྐངོ་གི་འག་ོསོང་
ད་ེསྤར་དགོས་སྐརོ་ངས་ཁོང་རྣམ་པར་ཞུ་
རུྒྱ་བུྱང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་རྣམ་པས་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པའི་ལས་
འཆར་མང་པ་ོཞིག་བུྱང་མི་ཐུབ།	 ཞསེ་ལན་
གནང་སོང་།	 བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སནོ་
གནང་གི་ཡོད།
ཐེངས་འདིར་བརདོ་གཞི་ནི་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉནེ་རིམས་སབྐས་བུད་མེད་འག་ོཁདི་ནསུ་
པས་འདྲ་མཉམ་གིས་དམིགས་ཡུལ་སུྒབ་པ་
ཅསེ་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་གངོ་ད་ུབུད་མེད་ནསུ་
སབོས་ཚན་པའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ནས་
བཤད་ཟིན་སབས་བཤད་རུྒྱ་གང་ཡང་ལྷག་
མ་སོང་།	 ནད་ཡམས་ཀི་དསུ་འདརི་བུད་

མེད་འག་ོཁདི་དང་བུད་མེད་ལས་བྱདེ་རྣམས་
ནས་ཕག་ལས་བཟང་བ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
ཅསེ་ཞུ་ཚེ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཤད་
པ་མ་ཟད་ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤདོ་བྱདེ་རུྒྱ་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུ
བྱམས་སྙངི་ར་ེདང་བརྩེ་བ་ཞེས་པ་ཨ་མར་
མང་བ་ཡོང་གི་ཡོད།	པ་ལགས་ལས་ཨ་མར་
མང་བ་ཡོད།	ཕལ་ཆེར་བདནེ་པ་རེད།	ནད་
ཡམས་དསུ་སབྐས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་འག་ོ
ཁིད་སྐདེ་སངེ་ཐགོ་བུད་མེད་ཀིས་ལས་དནོ་
བཟང་བ་བྱདེ་ཐུབ།	 ཞསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཀ་ཡོད།
ཏགོ་བིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་དསུ་
སབྐས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་
ནད་ཡམས་ཐོག་གདངོ་ལེན་བྱེད་ཕོགས་
ཚགས་ཚུད་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གི་འག་ོ
ཁདི་ན་ིབུད་མེད་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	
ནའིུ་ཛི་ལེནྜི་ེདང་།	 ཐ་ེཝན།	 འཇར་མན་ལ་
སོགས་ནས་གདངོ་ལེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱདེ་

ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེདག་གི་སདི་བླནོ་ཆ་ཚང་བུད་
མེད་ཅིག་ཡིན།	 ནད་ཡམས་ཀི་དསུ་འདརི་
བུད་མེད་འག་ོཁདི་རྣམས་ནས་གདངོ་ལེན་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད།
ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་མཚོན་ན།	 འགན་
གཙོ་བ་ོའཁརེ་མཁན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
འཕདོབསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱདེ་བརྒྱ་
ཆ་	 ༧༡	 བུད་མེད་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ལན་
རང་བཙན་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ལགྷ་
པ་མེད་ནའང་འདྲ་མཉམ་ཞིག་བདོ་མིིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་བྱདེ་ཐུབ་ཡོད།	 ནད་ཡམས་
དརེ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་ཡོངས་
གགས་བསགྔས་བརདོ་གནང་གི་ཡོད།	 གཞི་
རྩའ་ིབཀའ་བླནོ་སྐསེ་པ་རེད།	འནོ་ཀང་ལས་
བྱདེ་མང་བ་བུད་མེད་རེད།	 ནད་ཡམས་
དསུ་དརེ་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བྱེད་དང་དམིགས་བསལ་བུད་མེད་ལས་
བྱདེ་རྣམས་ཀི་འགན་འཁུར་རྐང་བཞསེ་པའ་ི
ཕག་ལས་གནང་ས་ེནད་ཡམས་གདངོ་ལེན་

གནང་དང་གནང་མུས་ཡོད།	 ནད་མནར་
བཞིན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཁ་པར་བརུྒྱད་སླབོ་
གསོ་གནང་མཁན་ཕལ་ཆེ་བར་ལས་བྱེད་
བུད་མེད་ཡིན།	ད་ཆ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བུད་མེད་དུྲང་ཆེ་	 ༤	
དང་དུྲང་འཕར་	 ༡༣	 །	 ཟུང་དུྲང་།	 ༡༣	
དུྲང་གཞནོ།	༡༨		དུྲང་ལས།	༣༨	བཅས་
འདགུ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཆེ་བ་ནང་སདི་དཔལ་འབྱརོ།	 དྲལི་
བསྒགས།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་བཅས་ཀི་
དུྲང་ཆེ་རྣམས་བུད་མེད་ཡིན།	 བཀའ་བླནོ་
མཚོན་ན།	 ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ན་ིཤེས་
འཇོན་ལྷག་བསམ་མཆོག་ཏུ་གུར་བ་ཞིག་
ཡིན།
ངས་སླར་ཡང་དཔལ་འབྱརོ་བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་འཕལེ་ཚན་པའ་ིའབལེ་ཡོད་ལས་
བྱེད་ནས་ལས་དནོ་ཧུར་ཐག་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེནས་ལ་སླ་ེས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་
གི་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་ནད་ཡམས་

སྐབས་གདངོ་ལེན་ཇི་ལྟར་གནང་སྐརོ་གི་
མངོ་ཚོར་དང་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭའི་སྔནོ་འགའོི་
དགེ་རན་མཛེས་སེ་ལགས་ཀིས་ནད་ཡམས་
སྐབས་སླབོ་འཁིད་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཀི་མོང་
ཚོར་གསུངས་ཡོད།
འདི་གའི་ལས་གཞིའ་ོའགོ་ཡོད་པའི་སྦིར་
སུ་ཇ་སླབོ་གྲྭ་དང་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ།	 སྦལེ་
ཀབོ།	 སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་མ་ནང་ཁུལ་བུད་མེད་
ནསུ་སབོས་དང་འབལེ་བའི་སནྙ་རྩམོ་འགན་
བསྡུར་བགིས་པའི་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པ་ོ
ཐབོ་མཁན་སླབོ་མའི་སནྙ་རྩམོ་འད་ིདཔ་ེསནོ་
སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་ལ་ྷསིྐད་ལགས་
ཀིས་སྒགོ་སྦང་གནང་གུབ་བསནུ་གངོ་གསལ་
བརོད་གཞི་དང་འབལེ་བའི ་བརྙན་ཐུང་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	
མཐར་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་འཕལེ་ཚན་
པས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ས་ེ
མཛད་སྒ་ོགལོ་བ་བཅས།	།	

ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་དུྲག་ཅུ་རེ་གཉསི་པའ་ིཐགོ་
བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བྱས་
ནས་མི་ལོ་	 ༦༢	 འཁརོ་བའ་ིགསུམ་བཅུའ་ི
དསུ་དྲན་ཐགོ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ཚོགས་གཙོ་དང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་
ཁདི་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་  (Nancy Pe-

losi)	 མཆོག་གིས་བདོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 ད་ེརིང་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་ཐངེས་	
༦༢	 པའ་ིཐགོ་ང་ཚོས་རང་དབང་གི་དནོ་
ད་ུཚེ་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་མིར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	
ཉནི་མོ་འདི་ནི་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་

གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུྱས་ལས་གལོ་ཏ།ེ	 ཞི་

བད་ེདང་རང་སདི་རང་སྐངོ་།	 	 བརན་ལྷངི་
གི་འཚོ་བར་རོལ་རུྒྱའི་མངནོ་འདདོ་གསལ་
བར་བྱདེ་པའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཀང་ཡིན།	

བདོ་མི་ཕ་ོམོ་རན་གཞནོ་དང་ཕུ་གུ་ཚུན་ཆད་

རང་དབང་གི་ཐགོ་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་
ཀི་ཡོད་སབས།	 དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

གདགུ་རུྩབ་ཆེན་པསོ་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་
རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དསེ་ཞི་
བདརེ་དགའ་བའི་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚོར་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བར་འབདོ་སྐལུ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ས་ྔལོ་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་
དནོ་སདི་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད་པ་དསེ་ཨ་རིའི་
གཞུང་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དབར་
འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་དང་།	 ཁམིས་
ཡིག་དའེི་བརུྒྱད་༸སྐུའི་ཡང་སིད་དང་བླ་
སུྤལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་དང་བདག་
དབང་བདོ་མི་ཁ་ོནར་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་མཆོག་གིས་ཉནི་ལརྟ་ཞི་བད།ེ	 བྱམས་
སྙངི་ར།ེ	 ཡིད་ཆེས་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་སྩལ་བ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་
བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་
ཤར་བསྐདོ་བྱདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 གལ་སདི་
ད་ལན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་བའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བརིྩ་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་གནནོ་ཤུགས་དང་
གདངོ་ལེན་མ་བྱེད་ཚེ་འག་ོབ་མིའི་བཟང་
སྤདོ་ཀི་རིན་ཐང་དང་ཐབོ་ཐང་དརོ་གི་ཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།	།

སིྤ་རིམ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་དང་བསན་སདི་བད་ེཐབས།	 དངེ་
གི་ཆར་ཡང་སྐ་ེའགའོི་སིྤ་མཐུན་ལས་ཀིས་སྨནི་པའི་འཛམ་གླངི་
འདའི་ིནད་ཡམས་ཞི་བ་དང་སྐ་ེའགའོ་ིབསོད་ནམས་གསོག་ཕིར།	
བ་ླལའྷ་ིཐུགས་དམ་དགངོས་དནོ།	 མང་ཚོགས་སིྤ་བིྱངས་ནས་
རུྒྱན་ད་ུཐུབ་པའ་ིམཚན་སགྔས་དང་།	 ལགྷ་པའ་ིལ་ྷཡི་གཟུགས་
སགྔས་ཡི་ག་ེདུྲག་མ་འག་ོགང་ཆེ།	 ཏཱ་རེའ་ིབསདོ་པ་དང་འབལེ་
གཟུངས་སགྔས་རང་རང་བབ་ཀི་རུྒྱན་བསངིས་དགསོ་པ་བཅས་
རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀིས་བསུྒབ་གལ་ཆེ་བའི་འབདོ་སྐུལ་ད།ུ	
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ནས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༥	ལ།།


