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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཉནི་འཛམ་གླངི་
ནང་པའ་ིམཆེད་གགོས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིསྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ཏ་ེས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་
ཅན་དང་བསནུ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་`༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་པའི་མཆེད་
གགོས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིསྩལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
སྐ་ུབལམྟས་པ་དང་།	 མངནོ་པར་རགོས་
པར་སངས་རྒྱས་པ།	 སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་བཅས་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ང་ཚོས་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའི་གོ་སབྐས་དང་བསནུ།	
ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླངི་ནང་པའི་མཆེད་གགོས་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སནོ་པ་ཤཱཀ་མུ་ན་ིལོ་	 ༢༦༠༠	 ཙམ་གི་གངོ་
རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་གར་གི་ཤཱཀའ་ིརྒྱལ་རུྒྱད་ཡབ་
ཟས་གཙང་མའི་རྒྱལ་སས་སུ་སྐུ་བལམྟས་པ་
དང་།	 པཱ་ལི་དང་ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་
འཛིན་མཁན་གཉསི་ཀས་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་
ཉནི་གི་ཐ་ོརངས་ལ་མངནོ་པར་རོགས་པར་
སངས་རྒྱས་པ་ཡོངས་གགས་ཀིས་རོད་ཀི་
ཡོད།
པཱ་ལི་དང་ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
མཁན་གཉསི་ཀས་ཁ་གཅིག་གག་ཐགོ་སནོ་
པ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཐགོ་མ་ཉདི་
ནས་སངས་རྒྱས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
གནང་གི་མེད་ཀང་།	སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་ཚོགས་གསག་སིྒབ་སྦྱངོ་མཛད་ད་ེ
མངནོ་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།

ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པས་སནོ་པ་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་བསལྐ་པ་གངས་མེད་
པའི་ས་ྔརོལ་ནས་སྐ་ུབཞིའི་རྣམ་པ་བསན་ཡོད་
པ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 སྐ་ུབཞི་ན།ི	 ང་ོབ་ོཉདི་སྐ།ུ	
ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐ།ུ	 ལོངས་སྐ།ུ	 སུྤལ་སྐ་ུབཅས་

ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་
རབ་ད་ེདག་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་པ་དང་།	
གསུང་རབ་ད་ེདག་ན་ིམི་མང་བ་ེབྲག་པ་དང་།	
ལུང་པ་བ་ེབྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུམ་ཡིན་པར།	
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་ད་ུཡིན།
མི་སོ་སོའི་ནསུ་པ་དང་མོས་པ་ལ་དཔགས་
པའི་གསུང་རབ་ད་ེདག་གི་ལམ་ད་ུརསེ་སུ་
འབྲང་ཆོག་གི་རེད།	 དཔརེ་ན་ངསོ་རང་ལ་
ཆ་བཞག་ན།	 ངསོ་རང་ལོ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའ་ི
སབྐས་ནས་ནང་པའི་གཞུང་ད་ེདག་སྦྱངོ་འག་ོ
བཙུགས་པ་ཡིན་ལ།	 དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་
ལོ་	 ༨༦	 ལ་སླབེ་ལ་ཉ་ེབ་ཡོད་ཀང་ངསོ་ཀིས་
ད་དངུ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་ནང་པ་ཡོངས་ལ་དསུ་

རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་པའ་ིནང་པ་བདེ་དགསོ་
པ་དང་།	 སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ང་ོམ་
གང་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཐགོ་ལག་ལེན་གནང་
དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་གཏངོ་གི་ཡོད།	 ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའ་ིགཞུང་ད་ེདག་སྦྱང་བར་ཐསོ་

བསམ་སྒམོ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བ་བདེ་དགསོ།
སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རནེ་འདིར་
ཕབེས་པ་ནས་བཟུང་རིམ་པས་ང་ཚོའི་འཛམ་
གླངི་འད་ིའགུར་བ་ཕིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་སནོ་
པ་ཐུགས་ར་ེཅན་གི་གསུང་གི་སྙངི་པ་ོད་ེདག་
དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་ལོ་	 ༢༦༠༠	 གངོ་གི་
ནང་བཞིན་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 པཱ་ལི་དང་ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་
གཉསི་ཀར་མ་རིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་
ཐར་པའ་ིཐབས་ལམ་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་གཞན་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་
ཐུབ་ཀི་ཕན་པ་སུྒབ་དགསོ་པ་དང་།	 གཞན་
ལ་གནདོ་པ་བདེ་རུྒྱ་མེད་པའི་སྐརོ་བསླབ་བ་
བསྐནོ་ཡོད།	 ང་ཚོས་ད་ེལརྟ་འག་ོའཛུགས་

བེད་པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་ཀང་
སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་
པ་ངསོ་འཛིན་གནང་དགསོ།
བད་ེསིྐད་འཚོལ་བ་དང་།	 སྡགུ་བསལྔ་ལས་
བྲལ་འདདོ་ཀི་རང་དབང་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་
སྐསེ་ཐབོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡིན།	འནོ་ཀང་མི་སྒརེ་
གི་བད་ེསིྐད་ནི་ང་ཚོས་མི་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་
འབྲལེ་བ་བདེ་རུྒྱ་ལ་རག་ལུས་ཡོད།	 གཞན་
གི་བད་ེསྡུག་ལ་བརིྩ་བཀུར་གི་བླ་ོསྐེ་ཐབས་
བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 རང་གཅསེ་འཛིན་གི་
བླ་ོད་ེགང་ཐུབ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་དགསོ།	 ང་ཚོའ་ི
དཀའ་ངལ་འབུང་ས་གཙོ་བ་ོནི་རང་གཅེས་
འཛིན་གི་བླ་ོད་ེཡིན།	 གཞན་ལ་སེམས་པ་
བཟང་པ་ོགང་ཐུབ་བདེ་ན་རང་བཞིན་གིས་
བད་ེསིྐད་འབུང་གི་ཡོད།
དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སབྐས་འདརི་ནང་
པ་ཚོས་ནང་པའི་གནས་ཆེན་དཔརེ་ན་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་དང་ལུམ་བ་ིན།ི	 ད་ེབཞིན་
ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་དང་།	 རྣམ་དཀར་དག་ེབའ་ིལས་ལ་
འབད་ངསེ་རེད།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་འཕྲད་
བཞིན་པའ་ིཉནེ་ཁ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐནེ་པས་འཛམ་
གླངི་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཐུན་མོང་གིས་གང་ཐུབ་ཅི་
ཐུབ་ཀི་སེལ་ཐབས་གནང་དགསོ།	 ཐུགས་
སྨནོ་དང་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུང་འཕྲནི་སྩལ།།	

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༥	
ཉིན་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལ་འཚམས་འདིའི་གསུང་
འཕྲནི་ཞིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཉདི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ལ་
བདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
སྐུ ་ཉིད་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཡུན་རིང་ཁྱད་

ད་ུའཕགས་པའི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་
པའི་ཉམས་མྱངོ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ས་ིཞུ་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཙན་དབང་འགོ་བཙན་བལོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་རསེ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ལགྷ་
རིང་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་
སྙངི་སབོས་ཀིས་མུ་མཐུད་འཛམ་གླངི་ཡོངས་
ལ་སེམས་ཤུགས་སྐདེ་བཅུག་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་སྙངི་སབོས་ཆེ་

བསྐདེ་ཀིས་པ་ེཅིང་གི་དག་གནནོ་ལ་ཁ་གཏད་
ད་ུལངས་ཏ་ེབདོ་མིའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་
རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གི་འཚོ་གནས།		
ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ས་བརན་
བཟསོ་གནང་ཐུབ་ཡོད།	གནད་འགག་ཆེ་བའ་ི
སལོ་རུྒྱན་འད་ིརུྒྱན་སྐངོ་དང་།	ཞི་བད་ེབསུྐན་
པར།	སྐ་ུཉདི་སདི་སྐངོ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ད་ལ་ྟ
སརྔ་ལས་ལགྷ་སྐ་ུཉདི་ཀིས་ཆོད་སེམས་བརན་
པའོ་ིའབདོ་སྒ་དང་སྐ་ུངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་
ས་ེཁདི་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།

ཨ་རིས་དསུ་ད་ེརིང་དང་དསུ་རག་ཏུ་སྐུ་ཉདི་
དང་བདོ་མི་མང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ལང་རུྒྱར་སྤབོས་
པ་ཡོད།	 སརླ་ཡང་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་སིད་སྐངོ་ལ་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་
འཚམས་འད་ིདང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་ཐུགས་
འགན་གསར་པ་བཞེས་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་མ་
འངོས་པའི་བ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་
འཕྲནི་གནང་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།	

བདོ་དནོ་ཆེད་རྐང་འཁརོ་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་
ལས་འགུལ་མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༨	ཉནི་
སུད་སིར་གནས་སྡདོ་རང་ལོ་	 ༤༦	 ཡིན་པ་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་བ་ཚེ་རིང་དབང་འདསུ་ལགས་
ཀིས་དགོས་འདནུ་དནོ་ཚན་ལྔ་ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་
ལྷན་གསོ་མོལ་གིས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་བདོ་ད་ུ
གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 པཎ་ཆེན་ཆུང་
སདི་རིན་པ་ོཆེ་དང་ཡབ་ཡུམ།	 ནང་མི།	 བ་
བྲལ་རིན་པ་ོཆེ།	 བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་
རྣམས་གང་མགགོས་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པ།	 རྒྱ་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་
ཆོས་དད་རང་དབང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་
མཚམས་འཇགོས་དགསོ་པ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	
ལོའི་དགུན་དསུ་པ་ེཅིང་ཨོ་རྩལ་མགན་རྩདོ་ཕིར་
འཐནེ་དགསོ་པ།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་
རྒྱ་ནག་གི་བ་ངན་ཇི་སྤལེ་ལ་དཔལ་འབརོ་གི་ཁེ་
ཕན་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏ་ེའཇམ་མཁས་དང་ཞི་
མཐུན་འགགི་འཇགས་ཀི་སདི་བུས་ད་ེབཞིན་དརོ་
དགསོ་པ་དང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ིཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ས་ེ
ལན་འདབེས་ཚ་ནན་དགསོ་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་ཏ་ེབདོ་ནང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོགས་དགོས་པའི་
དགསོ་འདནུ་བཏནོ་ཏ་ེསུད་སི་གངོ་ཁྱརེ་ཝིན་ཊར་
ཐུར་	 (Winterthur)	 ནས་བདོ་དནོ་རྐང་
འཁརོ་སྐརོ་སྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་
སིྤ་ལེ་	 ༡༠༠༠	 ཙམ་བདོ་དནོ་རྐང་འཁརོ་སྐརོ་
སྐདོ་ཀིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་སུད་སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་
ཇི་ན་ིཝར་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་།	 	 ཇི་ན་ིཝ་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་བ་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མི་ཤེ་ལེ་བྷ་
ཤེ་ལེ་ཊི་ (Michelle Bachelet)	 མཆོག་
གི་མཚན་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོས་དགསོ་པའི་ཞུ་

ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་རྭ་རྒྱ་མགནོ་ཐགེ་
ཆེན་ནང་བསན་རིག་གཞུང་གླིང་གསར་པའི་ས་

ཟླའ་ིསྨནོ་ལམ་ཆེན་མོར་ང་ོབཅར་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་བཅ་ོལ་ྔན་ིབདག་
ཅག་གི་སནོ་པ་སྐ་ུབལམྟས་པ་དང་།	 སངས་རྒྱས་
པ།	 སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིདསུ་ཆེན་ཏ་ེདསུ་
ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཁྱར་པར་ཅན་གི་ཉནི་མོར་
ཨ་རི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་འགངས་ཐག་ཀི་
ལོ་མི་ཊར་	 ༩༠	 སར་ས་གནས་ནབུ་ཝིར་ཇི་ན་
ཡར་	 	 (West	 Virginia)	 གསར་སྤསོ་གནང་
བའ་ིརྭ་རྒྱ་དགནོ་ཐགེ་ཆེན་ནང་བསན་རིག་གཞུང་
གླིང་གི་༧སྐབས་ར་ེཤིང་བཟའ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༧	རེས་
གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ང་ོལས་རྣམས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་སྨནོ་
ལམ་ཆེན་མོར་ང་ོབཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བཙན་དབང་འགོ་བཞག་བཅུག་པའ་ིགསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་དང་
འབྲལེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཀི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་
བདོ་མི་ཚོར་བཅིངས་འགལོ་གཏངོ་རུྒྱའི་
ཁས་ལེན་འགོ་བཙན་དབང་གིས་གསོ་མཐུན་
དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ལ་མི་རགས་བཀོད་ད་ུ
བཅུག་ནས་ལོ་ང་ོ	༧༠	འཁརོ་བ་དང་བསནུ།	
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༧༠	 རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་
ལག་བསར་བས་ཏ་ེབདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པར་སྐནོ་བརདོ་དག་པའོི་བསྒགས་གཏམ་
སྤལེ་ཡོད།
འཇན་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤལེ་བའི་བསྒགས་
གཏམ་ལ་འཇར་མན་གཞུང་འཛིན་དང་།	
ཕགོས་འགལ་ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་ལངྗ་ཁུ་
ཚོགས་པ་སོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤལེ་བའི་
བསྒགས་གཏམ་ནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༡	 ཟླ་	
༥	 ཚེས་	༢༣	ཉནི་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་

རྩདོ་གཞི་ཅན་གི་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་ཞིག་བཞག་ནས་བདོ་ཀི་དནོ་དངསོ་
ཐགོ་གི་རང་བཙན་	 (de facto)	 ཤོར་ཡོད་
པ་དང་།	གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ད་ེ
ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 གངོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བས་པའི་རསེ་བདོ་
མིར་འཇིགས་སྐལུ་བཙན་ཤེད་འགོ་བཞག་ཏུ་
བཅུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞསེ་གསལ་འདནོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གསོ་མཐུན་ནང་ཇི་ལརྟ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིར་ཁས་ལེན་བས་
པའ་ིརང་སྐངོ་གི་ང་ོབ་ོདང་།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་
དད་ལ་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའི་གསོ་མཐུན་ལས་
འགལ་ཏ་ེབཙན་ཤེད་ཀིས་བདོ་མི་རིགས་
འདི་བཞིན་རྒྱ་རིགས་ཅན་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱའི་
སདི་བུས་འདངི་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་
ནང་གི་དགནོ་པ་གཏརོ་བཤིག	ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་གཞི་རྩའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་
མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་
འདནོ་གནང་ཡོད།
བསྒགས་གཏམ་ནང་།	 ད་ཆ་བདོ་མིའ་ིཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག	ཡུལ་སལོ་གམོ་གཤིས།	ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་ངོ་བ་ོསོགས་རྩ་བརླག་འག་ོརུྒྱའི་

ཉནེ་ཚབས་འགོ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གསོ་
མཐུན་ལས་ལྡགོ་ས་ེའགུར་བ་ནི་བདོ་མིའི་
ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་ད་ེམཐའ་གཅིག་ཏུ་རྩ་
མེད་བཟསོ་ཡོད།	 གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་པའོ་ིསབོས་
ཤུགས་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་རུྒྱ་ཁ་ོནའི་ཆེད་ད་ུཡིན་
པ་ལས་བདོ་ནང་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས་
ཡོང་ཐབས་བ་རུྒྱའི་ཆེད་མིན་ཞེས་འཁོད་
ཡོད།
ད་ེབཞིན་བསྒགས་གཏམ་ནང་།	 གཉསི་སནྨ་
དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ན་ིམ་འངོས་པར་
དཀའ་རྙགོ་རིགས་མི་ཡོང་བའི་གོ་སྐབས་
བཟང་པ་ོཡིན་པར་བསྔགས་བརོད་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་བདོ་
མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་རང་
སིད་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་ལ་སརྔ་ལགྷ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་འཁདོ་ཡོད།
འ ཇ ར ་ མ ན ་ གོས ་ ཚོ ག ས ་ ཀི ་ འ གོ ་ བ ་
མི འི ་ ཐོབ ་ ཐ ང ་ ཚོ ག ས ་ ཆུ ང ་ གི ས ་ རྒྱ ་
ནག་གཞུང་ནས་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ ་ཐང་
བརིྩ ་མེད་ར ོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་གཏོང་
བཞིན་པར་སྐོན་བརོད་དག་པ ོ་བས་པ་

དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དག་གནོན ་བེད ་བཞིན ་པ ་འཕྲལ་
དུ་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་པ་དང་།	
བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་
སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གིས་བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་རེ་
སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
མཐའ་དནོ་བསྒགས་གཏམ་ནང་།	 འཇར་
མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པར་མུ་མཐུད་སྐནོ་བརདོ་ནན་མོ་བས་
ཏ།ེ	 རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བ་བ་རུྒྱ་ཁས་
ལེན་གནང་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང ་བླ ་ོབཟང་སེང ེ་མཆོག་གིས་འཇར་
མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཚོགས་ཆུང་ནས་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བར་
དགའ་བསུ་དང་འབྲལེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ལོ་རུྒྱས་ལ་འཁྱགོ་བཤད་བདེ་ཀི་ཡོད་ཀང་
དང་བདནེ་ནི་ནམ་ཡང་འགོག་ཐབས་བདེ་

མི་ཐུབ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བའི་དམག་དནོ་འགོ་བདོ་མིར་བཙན་ཤེད་
ཀིས་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་བཞག་
བཅུག་ས།ེ	 ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་བདོ་
ནང་སྡགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་ལག་བསར་བས་
ཡོད།
ད་ལན་ངས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དང་།	 བདོ་
ན་ིནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མིན་པ་
དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་འགོ་གསོ་
མོལ་བེད་དགོས་པའི་ང་ཚོའི་འབདོ་སྒ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
ཞསེ་གསུངས།
སུད་སིའི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་འཇར་མན་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་
ཕག་བྲསི་ཤིག་བཏང་གནང་ས།ེ	 ཁངོ་ཚོས་
བསྒགས་གཏམ་ད་ེལ་འསོ་ཤོག་འཕངས་ནས་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།	།

སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་དབང་འགོ་བཞག་པའ་ིཆིངས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་སྐརོ་
བག་ོགླངེ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ཉནི་
གངས་གསུམ་རིང་བཙན་དབང་འགོ་བཞག་
པའི་ཆིངས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་དང་།	
རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གཉའ་གནནོ་བས་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧༠	 (17-Point Agreement 

and 70-years of Oppression in Tibet)	
འཁོར་བ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ད་ལམ་
བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།
བག་ོགླངེ་གི་ཐགོ་མར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་བག་ོ
གླངེ་དབུ་འབདེ་དང་།	 གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཨིན་
ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་
ལུབ་ཊོན་  (Rt. Tim Loughton) མཆོག	
ཨི་ཌ་ལིའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ལུ་སེའ་ོམ་ལན་  (Lucio Ma-

lan)	 མཆོག	 སུད་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ན་ིཀ་ོལ་སི་ (Nicolas Walder) 

མཆོག	 ཧང་ག་ྷརིའ་ིརྒྱལ་ས་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའ་ི	
(Budapest)	 རངོ་དང་པའོ་ིསིྤ་ཁྱབ་གཞནོ་
པ་སྐ་ུཞབས་ཧ་ེརན་སི་ (Ference Garenc-

sér)	 ལགས།	 ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས།	 ཧངོ་ཀངོ་

གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་པ་ཨེཌ་
ཝར་ཌ་ཅིན་ (Edward Chin)	 ལགས་
བཅས་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་ཆིངས་
ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཙན་
དབང་འགོ་བཞག་འཇུག་པ་དང་།	 ཆིངས་
ཡིག་དསེ་བདོ་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་
པ་བསུྒབས་ཡོད་པ།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མུ་མཐུད་ཁམིས་འགལ་གིས་བདོ་དབང་
སུྒར་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་སོགས་ཆིངས་
ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་གི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་བུང་
རིམ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།

ཧངོ་ཀོང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་
རྩདོ་པ་ཨེཌ་ཝར་ཌ་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་ཧངོ་ཀངོ་ཡོངས་ལ་དམ་བསྒགས་
བས་པ་ནས་བཟུང་ཧངོ་ཀངོ་གི་མི་འབརོ་ས་

ཡ་བདནུ་དང་ཕདེ་ཀ་ནས་ས་ཡ་	༣	སྐབས་
བཅལོ་ད་ུའག་ོསདི་པ་དང་།	 ད་ཆ་ཧངོ་
ཀོང་ནང་རང་དབང་མེད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དང་འབྲལེ་བའི་བཙན་
དབང་གིས་ཆིངས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་
བཞག་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་ཨིན་
ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ཧངོ་ཀངོ་གི་རང་སདི་

རང་སྐངོ་ཁས་ལེན་སྐརོ་ཡོངས་གགས་ཀིས་
ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་
ད་ེདག་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ཡོད།	ཅསེ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་

གིས།	 བདོ་དང་།	
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	
ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐ་ེཝན།	
ལྷ་ོསོག་པ་ོབཅས་ལ་
འཕྲད་བཞིན་པའི ་
དཀའ་ངལ་རྣམས་
དཔ་ེམཚོན་ད་ུབཀདོ་
ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་གིས་རྒྱ་ནག་
དང་ལྷན་གསོ་མོལ་
གནང་སབྐས་དགོས་
ཟོན་བེད་དགོས་པ་

སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་གིས།	 ཨིན་ཡུལ་གསོ་
ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤར་ཏུར་
ཀི་སི་ཐན་ནང་མི་རིགས་སྡབེ་གསོད་ཀི་སིད་
བུས་ལག་བསར་བེད་བཞིན་པ་མང་མོས་
ཐགོ་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད་པའི་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གིས་ཆིངས་ཡིག་ད ོན་ཚན་བཅུ་
བདནུ་བཞག་པ་ནས་བཟུང་འདས་པའི་ལོ་ང་ོ	

༧༠	 ལགྷ་གི་རིང་བདོ་ནང་དབང་སུྒར་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
སུད་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ན་ིཀ་ོ
ལ་སི་མཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་
ཆེས་བདེ་ཁག་པ་ོཡིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
ཧང་གྷ་རིའི་རྒྱལ་ས་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའི་རོང་དང་
པ ོའི ་སིྤ ་ཁྱབ་གཞོན་པ་སྐུ ་ཞབས་ཧ་ེརན་
ལགས་ཀིས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ནང་
རྒྱ་ནག་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཧང་གྷ་རི་རྒྱལ་
སར་སླབེས་པའ་ིསབྐས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་གངོ་
སྡའེི་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་སུ་སྒེང་འཛུགས་
གནང་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་འཕྲནི་
ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གིས་
བཙན་དབང་འགོ་ཆིངས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་བཞག་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ལ་
བཅིངས་བཀལོ་གཏངོ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་ཐངེས་འདིའི་
མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།	
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ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གསར་པའ་ིལས་འཆར་གི་སྔནོ་འགའོ་ིལས་གཞི་ལེགས་གུབ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༥	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་དལི་བདོ་
ཀི་འགམེས་སནོ་གསར་པའི་ལས་འཆར་གི་
སྔནོ་འགའོི་ལས་གཞི་ལེགས་པར་གུབ་པ་ད་ེ
ཉདི་དབུ་འབདེ་དང་སྦྲགས་ལས་གཞི་གུབ་པ་
ཁག་གཅིག་ལ་གཟགིས་ཞིབ་གནང་།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༡༢་༣༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས་དང་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་ལགས།	
བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 ད་ེབཞིན་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་འགེམས་ས ོན ་གསར་པའི ་
ལས་གཞི་དང་འབྲལེ་གསུང་དནོ།	 བདོ་ཀི་
འགམེས་སནོ་གསར་པའི་ལས་འཆར་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ལོར་དངསོ་སུ་འག་ོབཙུགས་གནང་
ས་ེད་ཆ་ལོ་བཞི་མན་ཙམ་འག་ོགི་ཡོད།	 ད་ེ
ས་ྔའཆར་གཞི་ལརྟ་སྔནོ་འགའོི་ལས་གཞི་ཆ་
ཚང་ལེགས་པར་གུབ་རསེ་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ནང་
དབུ་འབདེ་གནང་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་སིྒག་པ་
མ་ཟད།	 ཕྲན་རང་ཕི་ཟླ་	 ༣	 པའ་ིནང་ལྡ་ི
ལིར་དངསོ་སུ་ཕིན་ཏ་ེཟླ་བ་གཅིག་མ་ཟིན་
ཙམ་རིང་ས་གནས་སུ་བསྡད་ད་ེལས་དནོ་
ཆ་ཚང་འགགི་སོང་།	 འནོ་ཀང་སབས་མ་

ལེགས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་
གཉསི་པའ་ིཛ་དག་གནས་སངས་ཐནོ་པ་ནས་
བཟུང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་བཀའ་རྒྱ་
དམ་པ་ོབསམྡས་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་
བཟ་ོལས་ཁང་ད་ུནད་པ་ཇེ་མང་ཐོན་པར་
བརནེ་མུ་མཐུད་ལས་དནོ་བདེ་ཐུབ་མེད་པར་

བརནེ་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གསར་པ་ད་ེ
ཉདི་ཆ་ཚང་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་མ་ཐུབ་
པར་དགངོས་སེལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
འགམེས་སནོ་ཁང་གསར་པའ་ིནང་ཁྱནོ་ཚན་
པ་བཅུ་གཅིག་ཡོད།	 དངེ་དསུ་འགམེས་
སནོ་ཁག་གི་བསུྒབ་བ་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་འགམེས་
སནོ་ཁང་ད་ུལས་དནོ་བདེ་མཁན་འགམེས་
སནོ་གི་སླབོ་སྦྱངོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་རེད།	 བདོ་ཀི་འགམེས་
སནོ་ཁང་གསར་པའི་ལས་གཞིར་དཔལ་

ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་ལས་
བདེ་ཡོངས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་སནོ་པའི་
སྐུ་བརྙན་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས་དསུ་ནས་
དསུ་སུ་འགམེས་སནོ་གི་ལས་དནོ་ཐད་ལམ་
སནོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
དུས་ཚོད་ཀི་རྐེན་པས་ཚང་མ་འདིར་ཞུ་

ཐབས་དཀའ་བར་བརནེ་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་
བརུྒྱད་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་གསར་པའ་ིལས་
གཞི་དང་ནང་དནོ་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
པས་དརེ་གཟགིས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།	 ཞསེ་
གསུངས།
ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཕི་དལི་
བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གསར་པའི་ལས་
འཆར་གི་སྔནོ་འགའོ་ིལས་གཞི་གུབ་པའ་ིདབུ་
འབདེ་མཛད་སྒརོ་བཅར་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་

པ་ོབུང་།	 ད་ེས་ྔངས་ཞུས་པ་ལརྟ།	 སདི་སྐངོ་
གི་ལས་ཡུན་མ་གཙང་བའ་ིགངོ་གལ་ཆེ་ལས་
དནོ་ལགྷ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ན་ིད་རྒྱའི་
ལམ་ནས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་
སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སླབོ་གྭ་ཁག་ཆ་ཚང་
རིྩས་ལེན་རུྒྱ།	 མཐར་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
ཁང་དབུ་འབདེ་ད་ེརེད།	 སླབོ་ག་ྭཁག་རིྩས་
ལེན་རུྒྱ་ད་ེལོ་བཅུ་གོང་ནས་འབད་བརྩོན་
བས་ཏ་ེའག་ོབཞིན་པ་རེད།
སིྤར་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༤	ནང་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་
སླབོ ་གྭ ་ཁག་རིྩས་ལེན་རུྒྱར་ཚོགས་འདུ་
མཐའ་མ་ད་ེལྡ་ིལིར་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་རྐནེ་པས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ཡོངས་
རོགས་ཐམེ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་དགོས་
བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་ཡང་ཐམེ་
སྤང་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་དགོས་བུང་ཡོད་
སབས།	 ཐག་གཅདོ་བདེ་མ་ཐུབ་པར་ལགྷ་པ་
གཅིག་འད་ིརེད།	 	 ད་ེནས་ད་རྒྱ་ལམ་ནས་
དཔྱ་ཁལ་འབུལ་རུྒྱའི་ལས་གཞི་ལེགས་པར་
གུབ་རསེ་དབུ་འབདེ་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
འགམེས་སནོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་
ད་ེབཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༥	པའ་ིལས་ཡུན་མ་
གཙང་གོང་ནས་ཚར་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་རེ་
བ་ཆེན་པ་ོབདེ་པ་ཡིན།	 དའེ་ིཐད་འགམེས་
སནོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་ལས་
བདེ་རྣམས་ནས་མ་བདེ་པ་གང་ཡང་མ་རེད།	
ཁོང་རྣམས་པས་ཧུར་ཐག་གནང་སོང་།	

འནོ་ཀང་ནད་ཡམས་ཀིས་རྐནེ་པས་ཆ་ཚང་
ཚར་ཐུབ་མེད།ད་ེརིང་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
གསར་པའི་ལས་འཆར་གི་སྔནོ་འགའོི་ལས་
གཞི་དབུ་འབདེ་བདེ་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་
བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་
ལས་གཞི་ད་ེཉདི་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༥	
པའི་དསུ་སུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོད་པར་
བརནེ་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དགསོ་པ་མང་
པ་ོཞིག་ཡོད།	 ཐགོ་མར་འགམེས་སནོ་ཁང་
གསར་པར་མང་ཚོགས་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
དང་འབྲལེ་བའི་ཅ་ལག་རྙིང་པ་མང་པ་ོཞིག་
གནང་ཡོད།	 ཡིད་ཆེས་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་
ཅ་ལག་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འགམེས་སནོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་
ཆེད་རོགས་དངུལ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞིག་རགས་
ཡོད།	 རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་ཨ་རིའ་ི
ཐབེས་རྩ་དང་།	 (NED)	 བཅས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཞན་ཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་མ་དངུལ་རང་ནས་
འག་ོསོང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོབཏང་ཡོད།	 འགམེས་
སནོ་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་འགམེས་སནོ་
ཁང་གསར་པའི་ལས་གཞི་ཐགོ་སྐུ་ལས་ཧ་
ཅང་བསྐནོ་པར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་དང་
སྦྲགས་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	།

ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་པ་གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་སན་དརྷ་ལལ་བ་ཧུ་གྷུ ་ན་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ལས་
འགུལ་ (Chipko movement)	 ས་ེའཁདི་
གནང་མཁན་དང་།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་པ་
སནྙ་གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་སན་དརྷ་ལལ་	 བ་
ཧུ་གྷུ ་ན་	 (Shri Sundarlal Bahuguna, 

Eminent environmentalist)	 མཆོག་སྐ་ུ
ཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་གཞིས་བེས ་བ ོད ་ མི ་ ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁོང་གི་
ཤུལ་ལུས་ནང་མི་དང་།	 རསེ་འབྲངས་པ་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་དམ་པ་ཁོང་གི་སྐུ ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ ་ཝིམ་
ལ་བ་ཧུ་གྷུ ་ན་	 (Smt Vimla Bahuguna)	
མཆོག་ལ་བསྐུར་བའི་ཐུགས་གསོའི་འཕྲིན་
ཡིག་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཞབས་སན་དརྷ་
ལལ་མཆོག་འདས་གོངས་སུ་གུར་བའི ་
གནས་ཚུལ་ཐསོ་འཕྲལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོཕམ་
ཆེན་པ་ོབུང་།	དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཁརོ་ཡུག་སུང་

སྐབོ་པ་སནྙ་གགས་ཅན་ཞིག་དང་།	 བདག་
ཉདི་ཆེན་པ་ོགན་དྷའི་ིརསེ་འབྲངས་པ།	 རྒྱ་
གར་གི་མི་སེར་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་
གཉསི་པ་པདྨ་ཝི་བྷུ ་ཤན་ (Padma Vib-

hushan)	བཞསེ་མྱངོ་མཁན་ཞིག་ཡིན།
སྐུ་ཞབས་སན་དྷར་ལལ་མཆོག་གིས་རང་
བུང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་སདླ་སྐ་ུཚེ་ཧལི་པརོ་
ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཁུལ་གི་ཤིང་ནགས་
གཅདོ་འབྲགེས་སོགས་ལ་ང་ོརལོ་གིས་ལས་
འགུལ་རིམ་པ་མང་པ་ོསྤལེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་ཕི་ལོ་	༡༩༧༠	ནང་ཤིང་ནགས་གཅདོ་
འབྲགེས་ལ་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་ (Chipko 

movement) ཞསེ་པ་ས་ེའཁདི་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༨༠	 ནས་འག་ོའཛུགས་ཏ་ེ	 ༢༠༠༤	 ཡི་
ལོ་སདོ་བར་ཏཱ་ེརི་ (Tehri)	ཚུ་མཛོད་བརྒྱབ་
རུྒྱར་ང་ོརལོ་ས་ེའཁདི་གནང་ཡོད།	 དམ་པ་
ཁངོ་གིས་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་དང་།	 དའེ་ི
ནགས་ཚལ་སུང་སྐབོ་སདླ་ངལ་བ་འཛེམས་
མེད་ཐགོ་སྐ་ུལས་བསྐནོ་པར་བརནེ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༨༠	 ནང་སབྐས་དའེ་ིརྒྱ་གར་སདི་བླནོ་
མཆོག་གིས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་ཤིང་ནགས་

གཅོད་འབྲགེས་མི་ཆོག་པ་བཟོས་གནང་
ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་རླབས་ཆེན་གི་ཞབས་ཕི་ཞུས་པ་
རྣམས་ཚང་མས་རག་ཏུ་དན་ངསེ་ཡིན།
དམ་པ་ཁངོ་ལ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
འཁདི་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཐངེས་ཁ་ཤས་མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོ
སབྐས་བུང་བ་དང་།	 སབྐས་ད་ེདསུ་དམ་པ་
ཁངོ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གུས་བརིྩ་ཆེན་
པ་ོཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་དམ་པ་སན་དྷར་ལལ་མཆོག་ནི་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐོག་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 དམ་པ་ཁངོ་
སྐུ་འཚོ་ཞུགས་སབྐས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་དང་
འབྲལེ་བའ་ིལས་འགུལ་དང་།	 ཁརོ་ཡུག་
དང་འབྲལེ་བའ་ིབག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སོགས་
ལ་མཉམ་ཞུགས་ཐེངས་མང་གནང་ཡོད།	
དཔརེ་ན་བདོ་ཀི་གསོ་ཚོགས་དང་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བས་ིགནས་ཁང་ (India International 

Centre) གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་

ཡུག་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ག་ོསིྒག་
ཞུས་པའི་ཐོག་དམ་པ་ཁོང་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་གི་ངོ་བའོི་ཐོག་ནས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་
ན།	 དམ་པ་ཁངོ་དང་ལནྷ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༩	
ལོར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲལེ་
བའི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ལ་མཇལ་
འཕྲད་གནང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	 ད་ེབཞིན་
དམ་པ་ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་།	
ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་རྩམོ་ཡིག་མང་
དག་ཅིག་བྲསི་རྩམོ་གནང་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་སྐུ ་གཤེགས་པ་དསེ་རྒྱ་གར་

གཞུང་མང་གཉསི་ལ་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་
པ་མ་ཟད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་ལའང་ད་ེ
ལརྟ་གངོ་གུད་ཕགོ་ཡོད།	ངས་ག་ོསབྐས་འད་ི

བརུྒྱད་དམ་པ་ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
དང་།	 བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།



4 26th May 2021   TIBETAN NEWSབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༦

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་སདི་སྐངོ་
གི་ལས་ཡུན་ལོ་བཅུ་འཁུྱར་ལ་ཉ་ེབ་དང་
བསནུ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢	
ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་དང་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
ཐུན་མོང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་
དགའ་བསུའི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་དགའ་བསུའི་ལས་རིམ་ཐོག་ཁེ་ན་
ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་ར་
ན་ི (Arif Virani)	 མཆོག་དང་།	 ཁ་ེན་
ཊའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཇམེ་སི་མི་ལོ་ནི་	
(James Maloney)	མཆོག	གསོ་ཚོགས་ཀི་

ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཡར་རྒྱས་
རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་
གརྷ་ན་ེཌ་ེཇི་ན་ེསི་ (MP Garnett Genius) 

མཆོག	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	
(Alexis Brunelle-Duceppe)	 མཆོག	

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	  (Paul Manly) 

མཆོག	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 (Mobina 

Jaffer)	 མཆོག	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	

(ThanhHai Ngo) མཆོག	 	 གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་མེའ་ི (Eliza-

beth May)	 མཆོག	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཁ་ེ
ན་ཌའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའགན་

འཛིན་ཤེས་རབ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	
ཚོགས་གཞནོ་ (Gayle Turner)	 ལགས་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ལས་རིམ་གི་ཐགོ་མར་ད་ེསྔ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཁེ་ན་ཌ་དང་ཨོན་ཊེ་
རིར་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་།	
གཞན་ཡང་ཁ་ེན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་ཐུག་འཕྲད་སོགས་གནང་བའི་སབྐས་ཀི་
བརྙན་ཐུང་ཞིག་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ཀིས་འདས་པའི་དསུ་ཡུན་ནང་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་
བདོ་མིའི་ཆེད་ལས་དནོ་ཧུར་ཐག་གནང་
བ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་
ཁིད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས་སོགས་ཀི་ཐད་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་
ཞུས་གནང་ཡོད།
དེ་རེས་བང་ཨ་རིའི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་

སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་འདས་པའི ་ལོ ་ངོ་
བཅུའི་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་
ཁདི་ཡང་དག་པ་གནང་པའི་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་
ཆེད་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་
ཆེད་ལས་དནོ་སུྒབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་གསུངས།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་རིབ་ཝི་
ར་ན་ིམཆོག་ལ་ལས་རིམ་འད་ིལ་ྟབུ་གོ་སིྒག་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་
ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ངསོ་ནས་མུ་
མཐུད་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཆེ་བསདོ་ཀི་འཚམས་འད་ིགནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༤	
ཉནི་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའ་ི
དག་གནནོ་ཅན་གི་འཐབ་ཇུས་གསར་པའི་
སྐརོ་གསོ་བསྡརུ་གནང་སབྐས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་འཚམས་འད་ི
ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སིད་

ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཟུང་སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཊིམ་ལོབ་ཊོན་ (Tim Loughton)	 མཆོག་
གི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁིར་
སི་ལོ་  (Chris Law)	 མཆོག	 ཨིན་ཡུལ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ན་ཝན་ཌུ་མི་ཤིས་ར་	
(Navendu Mishra)	 མཆོག	 ཨིན་ཡུལ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཀེ་རེ་མེག་ཁར་ཐེ་	
(Kerry McCarthy) མཆོག	ཨིན་ཡུལ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཝ་ེར་ (Wera Hobhouse) 

མཆོག	ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས།	སྐ་ུཞབས་ཇནོ་
ཇནོ་སི་ (John Jones)	ལགས།	བདོ་ཀི་དང་

བདནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཞུ་གཏུག་པ་གྷ་ོརི་ཡ་	 (Goria Montgom-

ery) ལགས།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཐགོ་མར་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལོབ་ཊོན་མཆོག་གིས་ཚོགས་
འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་
ལ་ཕབེས་བསུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཚོགས་
འདའུ་ིགསོ་གཞི་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་།	ད་ེབཞིན་

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་
འཚམས་འད་ིགནང་ཡོད།	 གྷ་ོརི་ཡ་ལགས་
ཀིས་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཟླ་མཇུག་ཏུ་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་པ་ཐུན་མོང་གིས་བཏནོ་པའི་
བདོ་ཀི་བིས་པའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 ངལ་རྩལོ་
བ།	 ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་ཀི་སནྙ་ཐོའོ་ི
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་ཨིན་
ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ད་ིབ་
དསི་ལན་གནང་ཡོད།
སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལོབ་ཊོན་མཆོག་གིས།	དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ལས་ཡུན་ལོ་
བཅུའི་རིང་ལས་དནོ་རྣམས་ཧ་ཅང་ཚགས་
ཚུད་ངང་བསུྒབས་ཡོད་པ་དང་།	 དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ལནྷ་ལོ་ཤས་རིང་
ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བའི་

སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་
ཕབེས་པའ་ིཉམས་མྱངོ་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་སུ་
ཐངེས་གཉསི་ཙམ་ཕབེས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྐང་བཙུགས་ནས་བདོ་ནང་
དམའ་རིམ་སླབོ་གྭ་དང་མཐོ་འབྲིང་སླབོ་
གྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རིག་
གཞུང་ཧན་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
ལནྷ་མཉམ་བསསེ་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	
ཁྱདེ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་ལ་བཅོས་བསུྒར་མ་
བདེ་པ་ཡིན་ན།	 རྒྱ་ནག་གིས་ཚུར་བཅསོ་
བསུྒར་བེད་ངེས་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
རྒྱ་ནག་ལ་མང་གཙོ་དང་།	 བདོ་ལ་རང་
དབང་ཐབོ་ཐབས་སུ་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་དང་།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མགགོས་མུྱར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་གདན་
འདནེ་ཞུ་རུྒྱ་ན་ིང་ཚོའ་ིརེ་བ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།	
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་མུ་
མཐུད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་ཞསེ་གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁིར་སི་ལོ་	
(Chris Law)	 མཆོག་གིས།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལས་ཡུན་ལོ་བཅུའི་
རིང་བདོ་ཀི་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ཆེད་ད་ུལས་འགུལ་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་

༄༅།	 །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་
རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བདོ་
སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སླབོ་ག་ྭལགྷ་བསདྡ་རྣམས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་
ཁོངས་སཾ་བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་
སྤདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
སྔ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སྔནོ་
འགའོ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་	 ༣༣	 དང་།	 གཞི་རིམ་
འགོ་མའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་	༩	།	གཞི་རིམ་བར་
མའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་	 ༥	 །	 འཛིན་ག་ྭབཅུ་པ་
དང་བཅུ་གཉསི་བར་ཡོད་པའི་སླབོ་གྭ་ཁག་	
༨	བཅས་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༥	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ཤེས་རིག་བླནོ ་ ཆེན་ལས་ཁུངས་
ནས་ལྷག་བསྡད་སླབོ་གྭ་ཁག་དུག་ས་ེམ་སུ་
རི་དང་།	 སིམ་ལ།	 ཌལ་ཧརོ།	 རརོ་གླངི་།	
ཀ་སྦུག	 ཧ་སྤུར་གཏན་སླབོ་བཅས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་

ཁྱབ་ཁོངས་སཾ་བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་
རིྩས་སྤོད་གནང་རུྒྱའི་བཀའ་ཁོལ་གནང་
བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ལགྷ་བསདྡ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ་གྭ་རྣམས་སཾ་བྷ་ོཌ་
བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་གཏན་
འཁལེ་བའི་གནས་ཚུལ་ད་ེཉདི་གཏམ་བཟང་
ཞིག་ཡིན།	 དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཁྱབ་ཁོངས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་ཁག་
སཾ་བྷ་ོཌ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་ལེན་རུྒྱ་
ན་ིབཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༤	དང་	༡༥	པའ་ི
ལས་དནོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེརིང་ག་ོ
སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་
དབངས་ཅན་མཆོག་གིས་གཙོས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འད་ིཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་
ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཁྱབ་ཁངོས་ལགྷ་བསདྡ་སླབོ་ག་ྭརྣམས་སཾ་བྷ་ོཌ་

བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་
གཏན་འཁལེ་བ།

ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 བདོ་དནོ་སདླ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ཁས་
ལེན་གནང་ཡོད།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་
འབྲལེ་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་

ཐོན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལོབ་
ཊོན་མཆོག་གིས་གཞུང་འབྲལེ་ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་ཡིག་ཐགོ་ནས་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།	
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་གི་ལས་འཁུྱར་གསུང་བཤད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་གི་སྔ་དརོ་ཕི་དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་
རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་དང་།	 ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག		
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག	
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབངས་ཅན་
མཆོག	བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླབྲང་འཕགས་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག		འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་བཅས་ལྷན་
ཞུགས་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་སབྐས་	 ༡༥	 པའ་ིབཀའ་
ཤག་གིས་ལས་འཁུྱར་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུབཏང་ས།ེ	འཛམ་
གླིང་ཁྱནོ་ལ་གནས་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་
དང་བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོགགོས་མོ་ཡོངས་ལ་
བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འདས་པའ་ིཟླ་ཤས་ནང་ཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེན་
ཌ།	ཨིན་ཡུལ།	ཉ་ིའངོ་།	ཨི་ཊ་ལི།	ལྷ་ོཨཕ་
རི་ཀ	 རྒྱ་གར་བཅས་ཐ་ེབའ་ིརྒྱལ་ཁབ་འད་
མིན་གི་ཚོགས་སྒརེ་མང་པསོ་རང་ཉདི་ལ་ལོ་
བཅུའི་ཞབས་ཞུ་ལེགས་གུབ་བུང་བའི་གསེ་
སནོ་ལས་རིམ་མང་པ་ོཐུགས་བརྩ་ེཆེན་པའོི་
སྒ་ོནས་གནང་བུང་བ་ལརྟ།	ད་ེརིང་ངའ་ིངསོ་
ནས་ཁྱདེ་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རེས་ཀི་
དསུ་སབྐས་ད་ེརེད།
བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་
ཀི་འགུར་ལྡགོ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐརོ་དང་སྨནོ་
འདནུ་གངས་མེད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངས་ལོ་བཅུའ་ིརིང་སདི་སྐངོ་གི་
མིང་གནས་ཐགོ་ནས་ཁྱདེ་རྣམ་པའི་ཞབས་
ཞུ་བསུྒབ་རུྒྱ་བུང་བ་ད་ེནི་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་
དགའ་སྤབོས་ཆེ་ཤོས་བ་ཡུལ་ད་ེཡིན།
ཁྱེད་རྣམས་ལ་བརནེ་ནས་ངས་རང་གི་ཕ་
དམ་པའ་ིཁ་ཆེམས།	 རང་གི་རྩ་བའ་ིབ་ླམ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱའ་ིབཙན་
འགོ་ཏུ་ཤོར་བའ་ིརང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་དནོ་
འཐབ་རྩོད་བ་རུྒྱ་གཉིས་དངོས་སུ་བསུྒབ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོབུང་།	འད་ིའདའ་ིཁ་
ཆེམས་ཀི་སྒ་ཚིག་བདོ་མིའི་ཁིྱམ་ཚང་ཚང་
མའ་ིནང་ཡོད་པ་ངས་གསལ་པ་ོཤེས་ཀི་ཡོད།
བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོགསར་རྙངི་མང་པསོ་ང་ཚོ་
ལ་བདནེ་པའི་རྒྱབ་ལངས་བརན་པ་ོགནང་
བ་ལའང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངས་སོ་
སོའ་ིམི་ཚེར་བསམ་ཞིབ་བདེ་སབྐས།	 རང་
ཉིད་ར་ོརེ་གླིང་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཆུང་ངུ་ད་ེའདའི་ཕུྲ་གུ་ཞིག་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིད་སྐངོ་གི་མིང་གནས་འཛིན་མཁན་
དང་པརོ་གུར་སདི་པ་ད་ེའད་ན།ི	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེ

བཀའ་དནི་དང་གཟགིས་རྒྱང་ཁ་ོན་ལ་བརནེ་
ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚོར་གི་ཡོད་པས།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འདས་པའི ་ལོ ་ངོ་བཅུ་སྐརོ ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་
གཙོའི་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་བདེ་རུྒྱར་ངསོ་ལེན་
བདེ་ཀི་མེད་པ་མ་ཟད།	 ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་

ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁ་བྲལ་བ་ཡིན་
པར་སྙནོ་འཛུགས་ཀིས་འབྲལེ་བ་བེད་མི་
རངུ་བའ་ིཉནེ་བར་གཏངོ་གི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་སྔནོ་
ནས་མི་ས་མཇལ་འཕྲད་ཀི་དསུ་ཚོད་བཟསོ་
ཟིན་པ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཁར་ཕིར་འཐེན་
བས་པའམ།	 གནས་རིམ་དམའ་བའ་ིལས་
བེད་དང་ཐུག་འཕྲད་དགོས་པའི་འགུར་
བ་གཏངོ་བ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རང་གི་
ཉམས་མྱངོ་ང་ོམའ་ིཐགོ་ནས་ཤེས་ཀི་ཡོད།
ཉམས་མྱངོ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའི་
རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུཐབས་བུས་གསར་པ་བསནེ་
དགསོ་པའ་ིསེམས་ཚོར་བུང་ཞིང་།	 ད་ེ
འདའི་གནས་སངས་འགོ་ནས་གླངེ་སགེས་
ལས་ནང་དནོ་གལ་ཆེ་བ་བརིྩས་ནས་མི་
ས་མཇལ་འཕྲད་རིགས་ཟ་ཁང་དང་།	 མི་
ཚོགས་ཆེ་བའི་ཇ་ཁང་བཅས་སུ་བ་དགོས་
ཀང་ངསོ་ལེན་བས་ཏ།ེ	 མི་དང་མིའ་ིའབྲལེ་
ཟམ་འཛུགས་རུྒྱར་དམ་དནོ་བས་པ་ཡིན།
ལོ་ང་ོབཅུ་ཙམ་རིང་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་
ལས་དནོ་ཐོག་དངོས་སུ་ཞུགས་ནས་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་ང་ཚོ་ཁ་བྲལ་བ་མིན་པར་ཁིམས་
མཐུན་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ང་ོཚབ་ཅིག་
ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་ས།ེ	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་གི་མིང་ཐགོ་ནས་རིམ་
པས་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་དང་ཕ་ོབྲང་
དཀར་པའོ་ིནང་འག་ོཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ད་ེ
དང་ལྷན་ད་ུཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་ཁམིས་ཡིག་ལ་བརནེ་ནས་ཨ་རི་གཞུང་

དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་གཉིས་དབར་
དཔ་ེམཚོན་འསོ་པའི་འབྲལེ་ལམ་གསར་པ་
མངནོ་གསལ་ཅན་ཞིག་གཏདོ་ཐུབ་ཡོད།
ལེའུ་གསར་པ་འདི་འད་ཞིག་དང་ལྷན་ད་ུ
བདམས་ཐོན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་
མཆོག་ལ་སིད་སྐོང་གི་འགན་དབང་རིྩས་
སྤོད་ཚུལ་བཞིན་བེད་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པ་ོཡོད།	 	 ཁངོ་གི་བདོ་དང་བདོ་
མིའ་ིཆེད་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིཞུ་གཏུག་ཁག་ལ་རྒྱབ་

སྐོར་ཞུ་དགོས་པ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ལས་
འགན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པས་ཚང་མས་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་ངསེ་པར་ད་ུགནང་དགོས་
ཤིང་།	 བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་
ཁོང་གི་བཀའ་ཤག་གི་མཛད་དནོ་རྣམས་
གེགས་མེད་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་རེ་སྨནོ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 རང་གི་ལས་རོགས་བཀའ་ཤག་
སབྐས་	 ༡༤	 པ་དང་	 ༡༥	 པའ་ིབཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་དང་།	 སདི་སྐངོ་གི་སླབོ་སནོ་པ་རན་
པ།	 མང་གཙོ་དང་སིྒག་འཛུགས་དར་རྒྱས་
ཐགོ་ལགྷ་བསམ་དང་ཧུར་བརྩནོ་ཅན་གི་སི་
ཞུའི་ལས་བདེ་ཡོངས་ལའང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མང་ཚོགས་
ཁདོ་འསོ་བསྡ་ུདང་བག་ོགླངེ་སོགས་ཀི་སབྐས་
ནས་སིྤ་པའི་ཆབ་སིད་ལས་དནོ་ནང་མི་མང་
མཉམ་ཞུགས་ཀི་ཚད་གཞི་ཇེ་མཐོར་སོང་
བ་དངསོ་སུ་མཐངོ་ནས་དགའ་སྤབོས་ཆེན་
པ་ོབུང་།	 འསོ་འདམེས་བས་པའ་ིསདི་སྐངོ་
རང་ཉདི་ལའང་སྐནོ་བརདོ་བདེ་མཁན་ཡོད།	
ཡང་དག་པའ་ིམང་གཙོའ་ིརྨང་གཞི་ལནྡ་པའ་ི
སྒ་ོནས་སོ་སོའི་ཁ་ེདབང་ལོངས་སུ་སྤད་ནས་
སྐོན་བརོད་བས་པ་རྣམས་ལ་ངས་དགའ་
བསུ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ེལརྟ་བདེ་
སྐབས་སོ་སོ་སྒརེ་དང་ཤོག་ཁག་དང་ལུང་
ཚན་གི་ཆེད་ད་ུམ་ཡིན་པར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ས་
བདོ་མི་སིྤའི་བད་ེཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་
ངེསེ་པར་ད་ུདགསོ།
རང་རེའི་མི་རབས་རན་པ་རྣམས་ཀི་བླསོ་
བཏང་གི་བསམ་སྤདོ་དང་།	 བདོ་ནང་ད་ུ

བཙན་དབང་གདགུ་རུྩབ་མྱོང་བཞིན་པའི་
སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་རྨ་ཁ་ད་ེདག་
རུྒྱན་ད་ུདན་ཚོར་བས་པའི་སྒ་ོནས་རང་རེའི་
འཐབ་རྩོད་ཀི་ནསུ་ཤུགས་སླར་གསོ་དང་
རུྒྱན་གནས་གོང་སྤལེ་བཅས་ཀི་གཞི་རྩ་དང་
རུྒྱ་རྐནེ་ད་ུབསུྒར་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ།
མི་རབས་རན་པ་མང་པསོ་ང་ལ་བཙན་བལོ་
ནང་གི་གཞོན་སྐསེ་ཚོའི་སྐརོ་ལ་བཀའ་འད་ི
གནང་མྱངོ་ཡོད།	གཞནོ་སྐསེ་མང་པསོ་བདོ་

དངསོ་སུ་མཐངོ་མེད་ཀང་ཁོང་ཚོའི་གནས་
ལུགས་གསལ་པ་ོརགོས་པའི་བསམ་བླའོི ་
འཆར་སྒ་ོདང་བདོ་དནོ་ཐགོ་སེམས་ཁུར་བདེ་
སངས་བཅས་མཐོང་སྐབས་སེམས་འགུལ་
ཆེན་པ་ོཐབེས་ཤིང་།	 ཁངོ་ཚོས་བདོ་མིའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆེ་མཐོང་ཐོག་
རྩདོ་གླངེ་བདེ་རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་དང་།	 ནསུ་
རྩལ།	 སེམས་ཁུར་ཇི་ལརྟ་ལེན་བཞིན་ཡོད་
པའི་བདནེ་དཔང་ངས་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	
ཁངོ་ཚོས་སོ་སོ་བདོ་གངས་ཅན་པ་ཞིག་ཡིན་
བསམ་པ་ལས་ཨ་མད་ོདང་།	 ཁམས་པ།	
དབུས་གཙང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་བསམ་གི་མེད།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་
རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་
ནསུ་པ་འདནོ་དགསོ།
ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་གིས།	“གལ་
ཏ་ེའཛམ་བུ་གླིང་གི་རང་དབང་ལ་དགའ་
བའི་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་
མ་ཐུབ་ན།	 འཛམ་བུ་གླངི་གི་ས་ཆ་གཞན་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་སྐད་ཆ་ཤོད་
རུྒྱའི་བཟང་སྤདོ་ཀི་དབང་ཆ་ཤོར་བ་རེད།”	
ཅསེ་གསུངས་པ་བཞིན།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ད་ེ
འཛམ་བུ་གླངི་གི་གནས་སངས་གང་འད་ཡོད་
མེད་ལ་ྟབདེ་ཀི་བརག་དཔྱད་ (Litmus Test) 

ཞིག་ཡིན།	བདོ་ནང་བདོ་མི་ཚོས་མྱངོ་བཞིན་
པའ་ིདཀའ་སྡགུ་སིྤ་དང་།	ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་མི་	
༡༥༥	ཡིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེབདོ་
མི་	༡༣༣	འདས་གངོས་སོང་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརདེ་མི་རངུ་།

རྒྱལ་སིྤའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབརོ་དང་
ཆབ་སིད་ཀི་སབོས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད་ཀང་།	འཛམ་གླངི་གི་ཚད་ལནྡ་ས་ེའཁདི་
པ་ཞིག་ཆགས་པར་བཟང་སྤདོ་ཀི་ཆ་རྐེན་
གིས་འདང་གི་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 ང་
ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ད་ུདབུ་མའི་
ལམ་གི་ཐོག་ནས་བདོ་མི་ཚོར་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་རྩདོ་ལེན་
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
དང་འབྲལེ་བའི་ཁིམས་མཐུན་གནས་བབ་
ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་རྒྱ་ནག་གི་
བཟང་སྤདོ་ཀི་གནས་ཚད་དམའ་པརོ་ལྷུངས་
ཡོད་པ་ད་ེབསྐར་གསོ་བ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
བཟང་པ་ོབསུྐན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
བདོ་མིའི་རང་དབང་ལས་འགུལ་གི་ལོ་རུྒྱས་
ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འགུབ་པ་ལ།	 ང་ཚོའ་ིམཐུན་
གགོས་ཉ་ེཤོས་ང་ོམཚར་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱབ་སྐརོ་མེད་པར་ཡོང་ཐབས་མེད་
པས།	 ངས་ད་ེརིང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་
མང་ཡོངས་ལ་ད་བར་མི་ལོ་	 ༦༠	 བརལ་
བའི་རིང་གང་ཅིའི་རོགས་མགོན་དང་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 དངེ་གི་ཆར་རྒྱ་གར་དང་འཛམ་
གླིང་ཡུལ་གུ་གང་སར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་༡༩	
ལ་བརནེ་ནས་འཆི་སྐནོ་དང་ནད་མནར་གི་
སྡགུ་བསལྔ་ཚབས་ཆེན་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་པར།	
ངས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཚང་མར་
ཐུགས་གསོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེརིང་ནས་རང་ཉིད་སིད་སྐོང་གི་ལས་
འགན་མཇུག་སིྒལ་གི་ཡོད་པ་བཞིན།	ད་ེརསེ་
ཁྱདེ་རང་ལས་དནོ་གང་བདེ་འདདོ་ཡོད་དམ་
ཞསེ་འད་ིམཁན་མང་པ་ོབུང་བར།	 ད་ེརསེ་
རང་གི་ཁིྱམ་ཚང་ལནྷ་ད་ུདསུ་ཚོད་གཏངོ་རུྒྱ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུརང་གི་བུ་མོ་དང་ལནྷ་ད་ུ
དྭ་ཐགོ་རྩདེ་མོ་རྩ་ེདགོས་བསམ་བཞིན་ཡོད་
ཅསེ་བརདོ་ཡོད།		
ངའི་སིད་སྐངོ་ལས་འགན་ད་ེརིང་ནས་ཟིན་
ཀང་།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུལས་ཀ་མུ་
མཐུད་བདེ་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་
ལ།	 རང་ཉདི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་པའ་ི
ང་ོབརོ་སྐསེ་པ་བཞིན།	 མ་འཆི་བར་ད་ུརང་
དབང་འཐབ་རྩདོ་པའ་ིང་ོབརོ་གནས་རུྒྱ་ཡིན།
མཐའ་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་
བརན་པ་དང་།	 བདོ་ལ་མུྱར་ད་ུཕབེས་ཐུབ་
པ།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་རྣམས་མགགོས་
ནས་མུྱར་ད་ུམཉམ་འཛོམས་ཐུབ་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	 བདོ་རྒྱལ་
ལོ་	༢༡༤༨	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༥	 ཚེས་	
༢༦	ཉནི་སྤལེ།།	།།



6 26th  May 2021  TIBETAN NEWSབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༦

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁརོ་ཡུག་ལས་འགུལ་བ་གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་སུནྡར་ལལ་
བ་ྷཧུ་གུ་ན་ལགས་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཁོར་ཡུག་ལས་
འགུལ་བ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་སུནྡར་ལལ་
བ་ྷཧུ་གུ་ན་	(Sunderlal Bahuguna) ལགས་
ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་དགུང་གངས་	
༩༤	ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ནང་
མི་དང་གགོས་པ།ོ	 ད་ེབཞིན་དམ་པ་ཁངོ་ལ་
དགའ་མོས་གནང་མཁན་བཅས་ལ་ཐུགས་
གསོ་དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་ལ་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
ཐབས་ལམ་གཙོ་བ་ོགཞིར་བཞག་ཐགོ་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐོབ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་གནང་

བར་ངསོ་ཀིས་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་གི་ཡོད།

སྐུ་ཞབས་སུནྡར་ལལ་བྷ་ཧུ་གུ་ན་ལགས་ནི།	

རྒྱ་གར་གི་བང་ཕགོས་ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་	 (Utta-

rakhand) མངའ་སྡའེ་ིགརྷ་ཝལ་རངོ་	(Gar-

whal)	 ད་ུའཁུངས་ཤིང་འཚར་ལོངས་བུང་
བ་དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཤིང་ནགས་དང་།	
གཙང་པ།ོ	 ད་ེབཞིན་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་
ཁོར་ཡུག་བཅས་སུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་པའི་
གལ་གནད་ཤེས་རགོས་བུང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	
ད་ེདག་སུང་སྐོབ་བེད་པར་མི་གཞན་དག་
ལའང་ད་ོསང་སླབེས་འཇུག་དགསོ་པ་ཁངོ་གི་
ལས་འགན་ཡིན་པ་དགངོས་གནང་ཡོད།
སྐབས་ཤིག་ཁོང་གིས་ངོས་ལ་ལྗནོ ་ཤིང་
འདབེས་འཛུགས་དང་།	 ད་ེདག་སུང་སྐབོ་
ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་པ་
བརདོ་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་ད་ེལརྟ་དང་ལེན་
ཞུས་པ་ཡིན།	 ངསོ་རང་ལ་དགྭས་དང་།	
འབྲས་ལྗངོས།	 མོན་ཡུལ།	 ད་ེབཞིན་ས་

ཁུལ་གཞན་དག་ལ་སྐོད་སྐབས་ས་གནས་
མང་ཚོགས་ལ་ཁརོ་ཡུག་བདག་གཅསེ་བདེ་
དགསོ་པའ་ིསྐརོ་རདོ་ཀི་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་ང་ཚོ་དང་གཏན་དུ་ཁ་བྲལ་
ཡོད་ཀང་།	 ཁངོ་གིས་མི་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་
པ་བསྐལ་ཡོད།	 ང་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་ལ་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་རུྒྱ་ཡག་ཤོས་ན།ི	 དམ་པ་ཁངོ་
གིས་ལྗནོ་ཤིང་འདབེས་འཛུགས་དང་བདག་
གཅསེ།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོའ་ིའཛམ་གླངི་འད་ི
ཉདི་སུང་སྐབོ་ཀི་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་
གནང་བ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ཞསེ་
གསུང་འཕྲནི་སྩལ།།	

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་བསྒགས་གཏམ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས་བདོ་
ཞི་བས་བཅིང་འགལོ་བཏང་ས་ེམི་ལོ་ཧིལ་
པ་ོ	 ༧༠	 འཁརོ་བའ་ིདགའ་སནོ་རནེ་འབྲལེ་
གི་ཉནི་མོ་ཡིན་སདྐ་ཀིས་དསུ་དན་བརིྩ་སུང་
རྒྱ་ཆེ་བདེ་བཞིན་པ་དང་བསནུ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཡོངས་ཁྱབ་ཀི་
བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་རུྒྱར།	
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བ ོད་ཞི ་བས་
བཅིང་འགལོ་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཁ་
གཡར་ས་ན།ི	 “ཀུང་དབང་མི་དམངས་
སདི་གཞུང་དང་།	 བདོ་ཀི་ས་གནས་སདི་
གཞུང་གཉིས་བདོ་ཞི་བས་བཅིང་འགོལ་
འབུང་ཐབས་སྐརོ་གི་གསོ་མཐུན།”	 ཞསེ་
བསྡསུ་ཚིག་ཏུ་	 ༼གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་
བཅུ་བདནུ།༽	 ཟརེ་བ་ད་ེབཙན་དབང་གིས་
བཞག་བཅུག་པ་ནས་དསུ་ཚིགས་བཟུང་བ་
ཞིག་རེད།
ཡོངས་གགས་སུ་ཕི་ལོའི་གོང་གི་བརྒྱ་ཕྲག་
གཉིས་པའི་ནང་བདོ་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་

ཁི་བཙན་པ་ོནས་དབུ་ཚུགས་ཏ་ེདངསོ་ཡོད་
གནས་སངས་དང་།	 ཁམིས་ལུགས་གཉསི་
ཀའི་ཐགོ་ནས་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་གནས་བཞིན་པའི་མུར།	
༡༩༤༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིདཔུང་
དམག་གིས་བདོ་ལ་དག་པའོི་བཙན་འཛུལ་
བདེ་འག་ོབཙུགས་ཤིང༌།	 ༡༩༥༠	 ལོར་
བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཛ་དག་གཉན་འཕྲང་
ཅན་ད་ུགུར་པའ་ིསབྐས་ྋགངོ་ས་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་བཅུ་
དུག་ལས་སོན་མེད་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་
དབང་འབུལ་བཞསེ་གནང་དགསོ་བུང་ཞིང༌།	
༡༩༥༡	 ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་བཙན་
འོག་ཏུ་གོས་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་
ཟརེ་བ་འཇགོ་དགོས་བུང་ས་ེལོ་བརྒྱད་ཙམ་
རིང་མེས་འཚིག་མེར་གཏུག་གིས་ཞི་མཐུན་
མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་མཛད་ཀང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པས་གསོ་མཐུན་
གི་དནོ་ཚན་ཁག་ལ་རིྩས་མེད་དང་བདོ་མིར་
དག་གནནོ་དབང་གིས་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་

གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུ ན་རྩེ་རོང་ད་ུབདོ་གཞུང་སྤ་ོ
བཤུག་དང་འབྲལེ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་བཙན་འགོ་ཏུ་འཇགོ་དགོས་བུང་བའི་
གསལ་བསྒགས་བསྐངས་གནང་བ་དང་།	
དའེི་རསེ་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་འབརོ་བུང་
མ་ཐག་རྒྱ་གར་གངོ་ཁྱརེ་ཏཛེ་པུར་ད་ུབདོ་
མིའི་ཆོས་སིད་གཉསི་ཀི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་	༡༩༥༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༨	ཉནི་གསོ་
མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ད་ེངསོ་
ལེན་མེད་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
བསྐངས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརནེ།
༡།	 གསོ་མཐུན་དནོ་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ད་ེ
བདོ་རྒྱ་གཉིས་མོས་རང་དབང་ཐོག་གསོ་
མཐུན་བས་ནས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་རྒྱ་
དམར་གི་དག་གནནོ་བཙན་དབང་སྡིགས་
སྐུལ་འགོ་བཞག་བཅུག་པ་ཞིག་ཡིན་པས་
ཡིག་ཆ་དརེ་ཁམིས་མཐུན་གི་གནས་བབ་རྩ་
བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།
༢།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་འཁིད་པའི་བདོ་གཞུང་

མང་གཉིས་ནས་མི་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུ་རྩལ་སུྤགས་ཀིས་རྒྱ་
དམར་དང་ལནྷ་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོང་
ཐབས་གནང་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་
པ་ཚོས་གསོ་མཐུན་གི་དནོ་ཚན་ཁག་རིྩས་
མེད་བརལ་བཤིག་བཏང་ཡོད་པས་ཕགོས་
གཅིག་ནས་ལག་ལེན་འཁལེ་ཐབས་བ་རུྒྱའི་
ཆ་རྐནེ་ལནྡ་མེད་པར་བརནེ་བདོ་ཕགོས་ནས་
ཀང་གསོ་མཐུན་དརེ་ངོས་ལེན་མེད་པའི་
གསལ་བསྒགས་ཟིན་པ་ལརྟ་ད་ལ་ྟགཞི་མེད་
ད་ུགུར་ཡོད།
༣།	རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ད་དངུ་
ཡང་གསོ་མཐུན་གི་མིང་བང་འཕར་ནས་
བདོ་ཞི་བས་བཅིང་འགལོ་བཏང་ས་ེམི་ལོ་	
༧༠	 འཁརོ་ཡོད་ཟརེ་བ་ན་ིརྩ་བ་ནས་བདནེ་
པ་མིན་པ་ས།ེ	 གསོ་མཐུན་ཟརེ་བ་ད་ེབཞག་
ཟིན་པའི་རསེ་སུ་རྒྱ་དམག་དག་དཔུང་གིས་
རིམ་བཞིན་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་སུ་དག་
གནནོ་དམག་འཐབ་བས་ཏ་ེབཙན་བཟུང་
བས་པ་ཞིག་དང་།	བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་
གི་ཚེ་སགོ་ཕྲགོས་པ།	 འཛིན་བཟུང་བཙོན་

འཇུག་དང་རངུ་རགེ་མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་
འདས་པ་བཏང་ས་ེཆེས་ཡ་ང་བའི་གནས་
སུ་གུར་དང་འགུར་བཞིན་ཡོད་པས་བདོ་ཞི་
བས་བཅིང་འགལོ་བཏང་བ་མིན་པ་བདོ་ལ་
དག་པའོི་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	ཉནི་རྒྱ་དམར་
དབུས་སའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་ལ་ཞི་བས་བཅིང་
འགལོ་བཏང་བའི་ཉནི་མོ་ཡིན་ཟརེ་བ་དརེ་
ངསོ་ལེན་ནམ་ཡང་བ་ཐབས་མེད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་
ཀི་སདི་གཞུང་ཁག་གིས་ཀང་ངསོ་ལེན་མེད།	
ཉནི་མོ་འད་ིན་ིབདོ་མི་ཡོངས་ལ་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་
རྩ་མེད་བཏང་བའི་མུན་ནག་གི་ཉནི་མོ་ཞིག་
ཏུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་
བསྒགས་གཏམ་ད།ུ
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	ལ།།

སི་ལོ་ཝག་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་སི་ལོ་ཝག་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །སི་ལོ་ཝག་	 (Slovak) ཡུལ་གི་

གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་ (Mr. 

Gábor Grendel)	 མཆོག་དང་།	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་སི་ལོ་ཝག་གི་གསོ་

ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའཐུས་
མི ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་	
(Peter Os-

usky)	 མཆོག་
གིས་བ ོད་མིའི ་
སིྒག ་འཛུགས་
ཀི་བདམས་ཐནོ་
སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་

ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	
སྐུ་ཉིད་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་སིད་སྐོང་སུ་
བདམས་ཐནོ་བུང་བར་སྤ་ོསེམས་འཁལོ་བའ་ི

ངང་ནས་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པས་སྐུ་
ཉདི་ཀིས་དང་ལེན་གནང་རོགས།
ད་ལྟའི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་གནས་སངས་
འགོ་བདོ་མི་རྣསས་ཀིས་མང་གཙོའི་ལམ་
ནས་འསོ་བསྡུ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ལེགས་གུབ་
ཐུབ་པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེལ་ྟ
བུའི་རང་དབང་ལནྡ་པའི་འསོ་བསྡུ་ད་ེབཞིན་
བདོ་ནང་དའུང་ཡོང་ཐུབ་པ་ང་ཚོར་ཡིད་
ཆེས་ཡོད།	 སི་ལོ་ཝག་ཀི་ཡ་ནང་ལོ་ལརྟ་
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ས་གནས་སདི་
གཞུང་དང་མི་སྒརེ་བཅས་ཡུལ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་
ཁ་ཤས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་

ཀིས་བདོ་ཀི་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་གི་
ཡོད་ལ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོར་རྩ་འཛུགས་
གནང་བའི་སི་ལོ་ཝག་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་
ཀང་སི་ལོ་ཝག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གི་གསོ་
ཚོགས་ཀི་སྡངིས་ཆའི་ཐགོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒེང་འཛུགས་ཀིས་བདོ་ཀི་རང་དབང་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་གི་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
ད་ེབཞིན་མི་རིགས་གཉསི་དབར་ཐུན་མོང་
ཐོག་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་བརུྒྱད་མྱོང་བའི་བཙན་
འཛུལ་དང་།	 དབང་ཆ་གཅིག་སྡདུ་ཀི་སདི་
དབང་གསལ་འདནོ་གནང་ས།ེ	 ང་ཚོས་རང་

དབང་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ག་ཚོད་
ཀིས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཤེས་ཀི་
ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོས་རང་སདི་རང་སྐངོ་དང་།	
རང་དབང་།	 མང་གཙོ་བཅས་རྩདོ་ལེན་
བེད་བཞིན་པར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་ཀི་འགན་འཁུར་བའ་ི
ལས་གནས་ཐགོ་སབོས་ཤུགས་དང་།	 ཆོད་
སེམས།	 བཟདོ་བསན།	 ལེགས་གུབ་བཅས་
ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་གངས་མེད་ཞུ་རུྒྱ་དང་།		
སྐ་ུཉདི་ཀི་སདི་སྐངོ་གི་དསུ་ཡུན་རིང་འད་ིག་
སི་ལོ་ཝག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཕབེས་རུྒྱར་
དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།


