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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་རགོས་
བརདོ་འདནུ་ལེགས་མའ་ིབཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་
པའི་རགོས་བརདོ་འདནུ་ལེགས་མའི་བཀའ་
ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	མ་
ཟནི་ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་བཞུགས་སརྒ་
རྒྱལ་བའ་ིགཟམི་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་གསུང་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	ནམ་རུྒྱན་ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	ཉནི་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཆོས་འབྲལེ་དང་ཐུག་འཕད་
སོགས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་རེས་ནད་
ཡམས་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ངསོ་རང་ཕི་ལ་
འཐནོ་གི་མེད་པ་རེད།	 ད་ེརིང་དྲ་རྒྱའ་ིཐགོ་
ནས་སླབོ་ཕུག་ཚོ་དང་སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེརིང་གི་བཀའ་ཆོས་ན་ིརགོས་བརདོ་འདནུ་
ལེགས་མའི་བཤད་ལུང་དང་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་
བདེ་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ
ང་ཚོ་ན་ིབདོ་རིགས་ཆགས་ཡོད།	 ཧ་ིམ་ལ་
ཡ་རི་རུྒྱད་ནས་མི་ད་ེའདྲ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ངསེ་
རེད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་རག་པར་རདོ་ཀི་

ཡོད།	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་
བཟའ་དང་བལ་བཟའ་མཉམ་ཁུང་ས་བསྐནོ་
པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ང་རང་ཚོ་བདོ་པར་བདོ་

ཡིག་ཟུར་ད་ུདགོས་ཀི་ཡོད་པ་གཟིགས་པ་
ད་ེངསོ་ཀིས་རླབས་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གི་འདགུ	
ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་བདོ་ཡིག་རྒྱ་
ཡིག་ལ་དཔ་ེབལསྟ་པ་མིན་པར་རྒྱ་གར་རང་
གི་དབངས་དང་གསལ་བདེ་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་
དརེ་དཔ་ེགཟགིས་ཏ་ེང་ཚོ་བདོ་པའ་ིཡི་ག་ེའད་ི
བཟསོ་པ་ཡིན་པ་རེད།	 ད་ེནས་ཆོས་རྒྱལ་
ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་ཕབེས་པའི་སབྐས་སུ་བདོ་
ཡིག་ཟུར་ད་ུཡོད་སྟབས།	 ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་
ལྡའེུ་བཙན་གིས་ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལིའ་ིསདྐ་

སླབོ་རུྒྱ་རིགས་མི་དགོས་པར་བདོ་ཡིག་རང་
གི་ནང་ལ་ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལིའི་གཞུང་
ནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་རང་གི་ནང་

ཚུར་བསུྒར་ནས་བདོ་པ་ཚོས་བདོ་ཡིག་རང་
གི་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་རུྒྱ་ཞིག་གནང་བ་
རེད།
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ཚོ་ཁོ་རང་གིས་བདོ་ཡིག་
ལ་ད་ོསྣང་གནང་བ་རེད་ཅསེ་ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་
པ་ཁ་ཤས་ཀིས་འད་ིལརྟ་བརདོ་མངོ་།	 གང་
ལརྟ་བདོ་མི་རྣམས་ཧ་ཅང་གངོ་པ་ོརེད་འདགུ	
དསུ་རབས་བདནུ་པའི་སབྐས་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་
བཙན་སྒམ་པསོ་བདོ་ཡིག་བཟསོ་པ་དང་།	
ཕིས་སུ་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཆོས་

རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་གིས་ང་ཚོར་བདོ་
ཡིག་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས།	 ལེགས་སྦྱར་ནང་
ཡོད་པའི་ནང་པའི་གཞུང་ད་ེདག་དང་པཱ་ལིའི་
གཞུང་ནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་ནང་ཚུར་
བསུྒར་རུྒྱ་གནང་སྟ་ེརིམ་བཞིན་ལོ་ཙཱ་བས་
བདོ་ཡིག་ནང་ཚུར་བསུྒར་ནས་བཀའ་འགུར་
པ་ོཏི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དང་བསྟན་འགུར་པ་ོཏི་
ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཅས་ཁོན་པ་ོཏི་སུམ་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཅས་ནང་པའི་གཞུང་གལ་
ཆེ་བ་ཚང་མ་དའེི་ནང་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
འདགུ	 ང་རང་ཚོ་བདོ་པས་སོ་སོའ་ིསདྐ་ཡིག་
རང་གི་ཐགོ་ནས་རང་མགོ་ཚ་ཚང་ཐནོ་ཐུབ་
པ་ཞིག་དང་།	 སདྐ་ཡིག་འདའི་ིཐགོ་ནས་ས་
དགེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་
གུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སྐེས་བུ་དམ་པ་ཇི་ཙམ་
བུང་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ས་པཎ་ཡབ་སས་གིས་
ཚད་མ་རིག་པའ་ིསྐརོ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་ཡོད།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེས་ཚད་མའ་ི
གཞུང་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་
འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 །	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གསར་མཇལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༡༠།༢༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་བཞིན་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲནི་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།	 །ཨེ་མ་བག་ག་ོསྐ་ུ
ཁམས་བཟང་།	 །གཏན་ད་ུབད་ེབ་འཐབོ་པར་
ཤོག	 ཅསེ་ཐུགས་སྨནོ་དང་འབྲལེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་ཆ་ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་
བལོ་བ་ཆགས་ཡོད་ནའང་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན།		

ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་བདོ་པ་ཚོ་སོ་སོའི་ལུང་པ་
དང་བྲལ་ནས་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་པ་ད་ེབདོ་
ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་
ཡོད་པ་འདི་ཉདི་བདོ་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་
གླིང་གང་སར་ཁབ་ཐུབ་པ་བུང་བ་འདི་རྐེན་
ངན་གགོས་ལ་ཤར་བ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་
རདོ་ཀི་ཡོད།
འདིར་བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་
པ་དང་།	 སིྒག་འཛུགས་ད་ེཡང་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་མང་གཙོ་ཐགོ་བཙུགས་ཡོད་
སྟབས།	 སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་
མི་མང་ཚོགས་ཀིས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་
འསོ་འདམེས་བས་ཏ་ེཡར་སླབེས་པ་རེད།	
སིྒག་འཛུགས་ཆུང་ཆུང་འདི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོ་ལམ་ད་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད།	གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཆོས་སིད་གཉསི་ཀི་དབུ་འཁིད་མཛད་ཡོད་

ནའང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོ་ནས་བཟུང་ཆབ་སདི་
ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་མང་གཙོའི་ལམ་
ནས་མི་དམངས་ཀིས་འསོ་འདམེས་བས་པའ་ི
དབུ་ཁདི་ལ་རིྩས་སྤྲད་ཡོད་སྟབས།	 ད་རེས་
སིད་སྐོང་མཆོག་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཀིས་
མང་མོས་སམ་སིྤ་མོས་ཐགོ་ཡར་སླབེས་པར་
བརནེ་འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ིམུ་མཐུད་
གནས་ཀི་རེད།	 རིམ་པས་རྒྱ་བདོ་ཀི་འགུར་
བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
སིད་སྐོང་དམ་འབུལ་མཛད་སྒརོ་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲནི་སྩལ་བར་བཀའ་
དྲནི་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུས་པ་དང་།	 སདི་
སྐོང་གི་འགན་བཞེས་མ་ཐག་བཙན་བོལ་

བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་དཀའ་སེལ་སླད་ཛ་དྲག་ཚོགས་
ཆུང་བསྐར་སིྒག་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་
ཚོར་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་མང་བརྒྱབ་
ཐུབ་ཐབས།	ནད་པར་མཐུན་འགུར་གང་ཐུབ་
སྦྱརོ་སྤྲདོ་བདེ་རུྒྱ།	ནད་ཡམས་ཀིས་རྐནེ་པས་
འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་དག་ལ་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་མཐུན་འགུར་
ཞུ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་རྒྱ་འགལེ་མོལ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ལནྷ་སནྙ་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་པར་མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ཐུགས་ཧ་ཅང་དགེས་
ཚོར་ཆེན་པསོ་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཀིས་མང་
གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བས་ཏ་ེཡར་
སླབེས་པ་རེད་འཚམས་འདྲ་ིཡོད།	 ལས་ཀ་
ཧུར་ཐག་བདེ་ཤོག	 ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགལེ་ཆ་
ཚང་ཡོད།	 བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་འད་ིམུ་
མཐུད་གནས་ཀི་རེད།	ཅསེ་བཀའ་སྩལ།	།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	རེས་
གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་མཆོག་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་ཀརྨ་དག་འདལུ་
མཆོག	 ཁམིས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་ལུང་རགོས་
མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་མཇལ་འཕད་གནང་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	
ད་ེསྔ་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་ཁས་ལེན་གནང་བ་ལྟར།	
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་མཐུན་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་ཆེ་
ར་ུགཏངོ་བར་དང་ཐགོ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འག་ོཁདི་
ངསོ་ནས་མཐུན་སིྒལ་གནང་ཆེད་ཡིན་པ་དང་།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༦	
པའི་ངསོ་ནས་རིམ་བཞིན་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་།	 ད་ེབཞིན་
གསར་འགདོ་པ་བཅས་སྙབོ་ཐུབ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་
ཡིན།	 ད་ེརིང་ཐགོ་མར་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་མང་
གཙོའ་ིཀ་བ་གཞན་དང་།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཞི་
བདའེི་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	༢༥	སྟངེ་མགནོ་འབདོ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༨	ཉནི་
ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་པཱག་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ི	༢༠༠༠	ཞི་བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་ 
( Forum 2000 )	ཞསེ་པས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ལ་	 ༢༠༠༠	 ཞི་བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༢༥	པའ་ིསྟངེ་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ད་ུམགནོ་འབདོ་ཞུས་
གནང་འདགུ	ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༢༨	ཉནི་	༢༠༠༠	ཞི་བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཀུབ་ཀ་ལེ་པལ་ (Jakub 
Klepal)	ལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་མགནོ་འབདོ་དང་འཚམས་
འདྲ་ིཞུས་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	སྐ་ུཉདི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ལ་བདམས་ཐནོ་
བུང་བར་ངས་	 ༢༠༠༠	 ཞི་བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་བདོ་ལ་མང་གཙོ་དང་རང་
དབང་ཐབོ་ཐབས་སུ་འཐབ་རྩནོ་གནང་བཞིན་པར་
ངས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 ང་ཚོའ་ིགགོས་པའོ་ིའད་ུ
ཤེས་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱར་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོ
ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ཞི་བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་ད་ེ
ཉདི་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐུགས་
འདྲསི་ཟབ་པའི་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞབས་ཝ་སི་ལབ་
ཧ་ཝལེ་ (Vaclav Havel) 	 མཆོག་དང་།	
ཉ་ིཧངོ་གི་གཞན་ཕན་སི་ཞུ་བ་ཡོ་ཧ་ེསཱ་ས་ཀ་ཝ་	
(Yohei Sasakawa) མཆོག	 ན་ོབལེ་ཞི་
བདའེ་ིགཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ཨི་ལེ་ཝ་ེ
སེལ་	 ( Elie Wiesel)	 མཆོག་བཅས་ནས་
གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་།	ད་བར་	༢༠༠༠	ཞི་
བདའེི་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ཝ་སི་
ལབ་ཧ་ཝལེ་ (Vaclav Havel  ) མཆོག་གི་
མཛད་རསེ་རསེ་དྲན་ཞུ་སདླ་མང་གཙོ་དང་།	འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་མི་
རིགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་སོགས་གོང་མཐརོ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	༢༠༠༠	ཞི་བདའེ་ི
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	
༢༥	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༠	
ནས་	 ༡༢	 བར་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་
ས་པཱག་ནང་ཚོགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།།	
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ཧང་ག་ྷརིའ་ིརྒྱལ་སའ་ིགངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་གཉསི་ཀིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་གཞུང་ལམ་ཞསེ་པ་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	
ཉནི་ཧང་ག་ྷརིའ་ིརྒྱལ་ས་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའ་ི	 (Bu-

dapest) གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཀ་
རག་སོ་ན་ེ	(Gergely	Karacsony)	ལགས་
དང་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའི་རངོ་དགུ་པའི་གངོ་སྡའེི་སིྤ་
ཁབ་ལམྕ་སྐ་ུཀར་སི་ཊི་ན་ (Krisztina Ba-

ranyi) ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཧང་ག་ྷརིའ་ི
རྒྱལ་ས་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའི་གཞུང་ལམ་ཞིག་ལ་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་གཞུང་ལམ་ཞེས་མཚན་བཏགས་
ཏ་ེདབུ་འབདེ་གནང་འདགུ		
ད་ེདང་ལྷན་ད་ུཧང་གྷ་རིའི་རྒྱལ་ས་བྷུ ་ཌ་
པ་ེསིའི་གཞུང་ཁག་གཅིག་ལ་ཡུ་གུར་སྔནོ་
གཤེགས་དཔའ་བ་ོགཞུང་ལམ་དང་།	 ཧངོ་

ཀངོ་རང་དབང་གཞུང་ལམ།	 བ་ིཤོབ་ཤེ་སི་

ཀངོ་གཞུང་ལམ་ཞསེ་མཚན་བཏགས་གནང་
འདགུ

བྷུ ་ཌ་པ་ེསིར་གནས་བཞུགས་བདོ་མི་འཕནི་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་ཊི་བྷརོ་	 (Hendrey Tibor) ལགས་

རྣམ་གཉསི་ཀིས་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབྷུ ་ཌ་པ་ེསིའི་གངོ་སྡ་ེསིྤ་
ཁབ་པ་རྣམ་གཉསི་ལ་ཁ་བཏགས་དང་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་རེ་ཕུལ་ཏ་ེགངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་
གཉསི་ཀིས་བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐེའི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཞུས་
ཡོད།
ཉ་ེཆར་ཧང་གྷ ་རིའི ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་ཧ་ོདན་སླབོ་
ཆེན་	 (Fudan University) གི་ཡན་ལག་
སླབོ་ཆེན་ཞིག་ཕི་ལོ་	༢༠༢༤	ལོའ་ིནང་ཚུད་
ཧང་གྷ་རི་ནང་འཛུགས་སུྐན་བ་རུྒྱའི་ལས་
གཞིའི་གསོ་མཐུན་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་

ཡོད་པ་དང་།	 ཧང་ག་ྷརི་མི་མང་གིས་ལས་
གཞི་དརེ་ང་ོརལོ་གནང་གི་ཡོད།	 གངོ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཀ་རག་སོ་ན་ེལགས་དང་
བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའི་རངོ་དགུ་པའི་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་
ལམྕ་སྐུ་ཀར་སི་ཊི་ན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་
བུ་ལོན་འགོ་ཚུད་པའི་ཧང་གྷ་རིའི་ཕི་འབྲལེ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་ཤུགས་
རྐེན་ཧང་གྷ་རི་ཚུད་པའི་ནབུ་ཕོགས་མང་
གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་སླབེས་དང་སླབེ་
བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་ཡོད་པའི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།	

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དུྲག་བཞིའ་ིདནོ་རྐནེ་རསེ་དྲན་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཝང་
ཤི་ལིན་གི་མཉམ་སྒགོ་རོལ་དབངས་གསུམ་
པ་ (Wang Xilin‘s Symphony No.3.) ཞསེ་
པའི་དྲ་ཐགོ་དུྲག་བཞིའི་དནོ་རྐེན་རསེ་དྲན་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་དམངས་སྟབོས་ཤུགས་ཚོགས་
པའི་འགན་འཛིན་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་
སྐ་ུཞབས་ཡང་ཇ་ེལིན་ (Dr. Yang Jianli) 

ལགས་ཀི་སྣ་ེཁིད་འོག་སིྤ་དམངས་ནསུ་
སྟབོས་ཚོགས་པས་བདེ་སྒ་ོདརེ་མཐུན་འགུར་
གཙོ་བ་ོགནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཊོམ་
ལན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་དྲང་
བདནེ་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ་དང་།	 དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་གི་མནར་གཅོད་འགོ་རྐེན་
འདས་སུ་གུར་བ་རྣམས་ཀི་རསེ་དྲན་ཐབེས་
རྩ། (The Victims of Communism Me-

morial Foundation)  Athenai Institute)		
བཅས་ནས་ཀང་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདེ་སྒ་ོདའེི་ཐགོ་བརྙན་
ཐུང་ཞིག་བཏང་གནང་སྟ།ེ	 ལོ་	 ༣༢	 གངོ་
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་འགག་རྩའི་དསུ་སྐབས་
ཤིག་ཡིན་ནའང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
འགོ་ཁིད་ཀིས་དྲག་ཤུགས་ལག་བསྟར་བས་
པར་བསྐོན་བརདོ་མཛད་གནང་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་མི་ཚུད་
པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་གནདོ་
འཚེ་ཕགོ་མཁན་མང་པསོ་ལོ་བཅུ་ཕག་རིང་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་
ལ་ཉནེ་བརྡ་བཏང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་བར་
དྲག་གནནོ་འགོག་ཐབས་ལ་བ་སྤོད་གང་
ཡང་སྤལེ་མེད།	 སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་

ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་རང་ཉདི་
ཀི་དམིགས་དནོ་གཙོ་བ་ོསདྦ་སྐུང་བས་ཏ་ེཁ་ོ
ཚོའི་སྤོད་མཁས་ཀི་བེད་སྟངས་ལ་འཛམ་
གླངི་གི་འགོ་ཁིད་མང་པ་ོཞིག་མགོ་སྐརོ་བསླུ་
ཁདི་བས་ཡོད།	གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེའ་ིམདནུ་
ཐང་ད་ུམང་གཙོའི་ཞི་རོལ་ལས་འགུལ་བ་
སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་བཏང་བའི་
རེས་སུའང་ནབུ་ཕོགས་པས་རྒྱ་ནག་དང་
འབྲལེ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ད་ེབས་གུ་ཡངས་སུ་འགུར་སིད་པ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེན་ིནརོ་འཁུལ་
ཞིག་མ་རེད་དམ།	 བསམ་ཚུལ་ད་ེན་ིབདོ་
མི་ཚང་མས་སྟངོ་བསམ་གི་རྨང་གཞིའི་ཐགོ་
བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤོད་ཐུབ།	 གང་
ཡིན་ཞ་ེན་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རུན་གཏམ་
བརུྒྱད་མངོ་བ་ཞིག་ཡིན།	 གང་ལརྟ་ཡང་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་ཡམས་
འདིས་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་

ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་གདོང་
གཤིས་ང་ོམ་ད་ེམཐངོ་ད་ུབཅུག་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ཆ་ཕལ་ཆེར་ག་ོལ་ཧལི་པ་ོགཉདི་ལས་སད་
ཡོད།	 ཞསེ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་
མཉམ་རབུ་ཐགོ་འཐབ་རྩདོ་བདེ་དགསོ་པའི་
ཐགོ་ནན་བཤད་གནང་སྟ།ེ	 རྒྱ་ནག་གི་མི་
སེར་དང་།	 བདོ་མི།	 ཡུ་གུར།	 ཧངོ་ཀངོ་།	
ལྷ་ོསོག་པ།ོ	 ཆོས་འཁརོ་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་
ལེན།	 ཡི་ཤུ།	 ཐའ་ེཝན་མི་རིགས་བཅས་
ཀི་ངསོ་ནས་བརདོ་ན་མཉམ་རབུ་ཐགོ་འཐབ་
རྩདོ་བདེ་རུྒྱ་ན་ིད་ེས་ྔལས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་
ཞིག་ཡིན།	 ང་ཚོ་མང་པ་ོམེད་ནའང་མཉམ་
རབུ་བས་ན་དནོ་སྙངི་ལནྡ་པ་ཞིག་དང་།	 མི་
གངས་ཀི་ཐད་སྟབོས་ཤུགས་ཡོད་པ།	གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཐད་ནསུ་ཤུགས་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་
ནས་ཀང་དུྲག་བཞིའི་དནོ་རྐེན་གི་ངོ་རོལ་
བདེ་སྒ་ོནང་མཉམ་ཞུགས་བ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་

སོགས་གསུངས།བདེ་སྒའོི་ཐགོ་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ནནེ་སི་
པ་ིལོ་སི་མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཁི་རི་སི་སི་མི་ཐི་ (Chris 

Smith)	 མཆོག	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཞནོ།	 ད་ེ
སའྔི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་སམ་བྷ་ིརོན་བྷ་ེ
གི་	  (Sam Brownback)	 	 མཆོག	 ད་ེ
སའྔི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་
ཀི་པམོ་པའེ་ོ (Mike Pompeo)	མཆོག	ཨ་
རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་ན་ུརེ་	 (Nury 

A. Turkel) མཆོག་དང་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	
(Tom Malinowski)	 ལགས་བཅས་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དུྲག་བཞིའ་ིདནོ་རྐནེ་རསེ་དྲན་ལ་མཉམ་ཞུགས།
༄༅།	 །ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་ན་ིད་ེ
ས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གིས་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའི་ཐང་ཆེན་ད་ུ
སླབོ་ཕུག་གཙོ་བརོ་བས་པའི་མང་གཙོ་ལས་
འགུལ་བར་དམག་ཤུགས་གིས་དྲག་པའོི་
དམར་གསོད་བཏང་པའི་ཉིན་ཡིན་ཞིང་།	
འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་མང་པརོ་དསུ་དྲན་
འདི་ཉདི་སུང་བརིྩ་བདེ་བཞིན་པ་ལྟར་བང་
ཨ་རིའི་ས་གནས་འདྲ་མིན་ནང་དསུ་དྲན་གི་
ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པར།	
ཨ་རི་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་རིགས་
འབྲལེ་མཐུད་པ་ས་གནས་ནིའུ་ཡོག་གི་རྒྱ་
རིགས་མང་ཤོས་གཏན་སྡདོ་བས་ས་ཧ་ལ་
ཤིང་	 (Flushing, NYC)	 ད་ུག་ོསིྒག་བས་
པའ་ིདུྲག་བཞིའ་ིདསུ་དྲན་གི་ལས་འགུལ་དང་
རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་
ཡོད།
ལས་འགུལ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་

དནོ་གཉརེ་བའི་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་བཅུ་
ནས་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་གོ་སིྒག་ཞུས་ཤིང་།	
གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ནང་ལོ་ང་ོ	 ༣༢	
ཡར་སྔནོ་དནོ་རྐེན་ད་ེཉདི་དངསོ་སུ་མཐངོ་
མངོ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་ལས་འགུལ་བ་མང་
དག་ཅིག་ནས་སྐབས་དའེི་མཐངོ་ཐསོ་མངོ་
གསུམ་བརདོ་པ་དང་།	 མ་འངོས་པའ་ིལས་
འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་ཐད་རྒྱ་རིགས་
མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བའ་ིཚོགས་པ་འད་ིདག་
གི་ང་ོཚབ་ནས་བསམ་ཚུལ་བཏནོ།	
སྐབས་དརེ་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པས་
འད་ུའཛོམས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་རྣམས་
ལ་གསུང་དནོ།	 བདོ་མིར་མཚོན་ན་ཕི་
ལོ་	 	 ༡༩༥༩	 ལོར་ཞི་བའ་ིསྒརེ་ལངས་ཀི་
སྐབས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དམར་དམག་ནས་
དམར་གསོད་བཏང་བའ་ིབདོ་མི་གངས་ལས་
འདས་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའ་ིསིྐད་
ཆུ་ཀང་སྒརེ་ལངས་ཀི་སྐབས་ལ་ཁག་གིས་

ཆུ་མདགོ་དམར་པརོ་གུར་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་
ད་ེདང་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་དམར་གསོད་
གཏངོ་སབྐས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་ང་དགུ་ལོའ་ིགདོ་ཆག་བུང་
ནས་ལོ་ང་ོ༦༢	 ཙམ་སོང་ཡང་།	 བདོ་མི་
ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་གསུང་ཅི་སུྒབ་ཞུས་ནས་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ལེགས་བང་བདག་ཉར་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གངོ་ས་མཆོག་གིས་
མང་གཙོ་གསོལ་རས་སྩལ་བ་ལག་བསྟར་
གིས་ཉ་ེཆར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐོང་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཡོད་པའི་བདོ་
པ་ཚོས་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་
བས་ཡོད་པ་ནི་རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་
རྒྱལ་ཁ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས།	 གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ལོ་བཅུ་ལགྷ་གི་ཡར་སྔནོ་ནས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་

ཐུན་མོང་གི་གཞི་རནེ་འཚོལ་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་བཀའ་སྩལ་ཡོད་པ་ལྟར་ང་
ཚོས་མུ་མཐུད་ཐུན་མོང་གི་གཞི་རནེ་འཚོལ་

ནས་ཕན་ཚུན་སླབོ་སྦྱངོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ།	 མ་
འངོས་པར་ལས་ཀ་མཉམ་རུབ་བདེ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
རིགས་མི་མང་དངུ་ཕུར་	 ༡༤	 ལ་དངསོ་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པ་དང་རྒྱ་རིགས་མི་མང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་
པའི་བཀའ་སླབོ་ཐངེས་མང་ཕབེས་པ་འགལེ་

བརདོ་ཞུས།
གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་གུབ་རསེ་ནའིུ་ཡོག་
ཧ་ལ་ཤིང་གི་རྒྱ་རིགས་ཆེས་མང་སའི་ལམ་
གཞུང་ (Main Street)	 བརུྒྱད་རྔམ་སྟནོ་
ཁམོ་སྐརོ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བས།།



3 TIBETAN NEWS  9th June 2021 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༩	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༩

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སདི་ཚོགས་པས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིརྒྱལ་ས་ཁ་ེཔུ་
ཊོན་	 (Cape Town) ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའ་ི (Inkatha Freedom Party)	 འགན་
འཛིན་དང་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་རྒྱལ་སས་སྐ་ུཞབས་མན་གྷ་ོསུ་ཐུ་བྷུ ་ཐ་ེ
ལེ་ཛི་ (Prince Mangosuthu Buthelezi) 

མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲའི་ིགསུང་འཕནི་
ཞིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་

བདོ་མིིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་གི་དམ་
འབུལ་ཞུས་གནང་བར།	 ངས་དགའ་སྤྲའོ་ི

ངང་ནས་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ལོར་སྐ་ུཉདི་བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་
སབྐས་ང་ཚོ་རོམ་ (Rome)	ད་ུམཇལ་འཕད་

བུང་།	 ངའ་ིསླབོ་སྟནོ་པ་མཱ་རིའ་ོཨོ་རི་ཡན་
ཨམ་བྷ་ོརོ་སི་ན་ི (Mario Oriani-Ambro-

sini) མཆོག་ནད་ཀིས་མནར་བཞིན་པའ་ི
སབྐས་སྐ་ུཉདི་ཀིས་ཁངོ་ལ་སནྨ་བསྐརུ་ཏ་ེརྒྱབ་
སྐརོ་གནང་ཡོད།
སྐུ་ཉདི་ཀིས་ངའི་སླབོ་སྟནོ་པར་བཅངས་པའི་
བརྩ་ེསེམས་ད་ེངས་ནམ་ཡང་བརདེ་མི་སིད།	
ངའི་སླབོ་སྟནོ་པ་འདས་གངོས་སུ་གུར་རསེ་
སྐུ་ཉིད་ཀིས་ཁོང་གི་ནང་མི་དང་ཕན་རང་
ཉདི་ལ་སེམས་གསོ་གནང་བ་དསེ་སེམས་ལ་
སྤྲ་ོསྣང་སིྦྱན་བུང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་ལས་དནོ་ཁག་
ལ་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་ཐུབ་ངསེ་
ཡིན།
ལོ་ཤས་གངོ་ཨིན་ཀ་ཐཱ་ཆབ་སདི་ཚོགས་པས་

ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་གསུང་བཤད་དང་།	 གསོ་ཚོགས་
དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་སིད་སྐངོ་ཟུར་པ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་མགནོ་འབདོ་ཞུས་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ན་ནངི་ལོར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་ཀང་མགནོ་འབདོ་
ཞུས་ཡོད།
རསེ་མ་སྐུ་ཉདི་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་གསོ་ཚོགས་
དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་
ཐུབ་པ་གནང་རོགས།	ཞསེ་གསུངས།	།	

བརྷཏ་ཏ་ིབྦཏ་སམནཡྭ་སཾག་ྷཞསེ་པའ་ིརྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	།ཟླ་ཤས་གངོ་གསར་བཙུགས་གནང་
བའི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
བརྷཏ་ཏ་ིབྦཏ་སམནཡྭ་སཾག་ྷ	 (Bharat Tib-

bat Samanvaya Sangh)	ཞསེ་པས་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
སྟ་ེབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་གནང་འདགུ
དྲ་ཐགོ་གི་ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་བརྷཏ་ཏ་ིབྦཏ་
སམནྭཡ་སཾགྷ་ཞེས་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་གི་གས་སྐ་ུཞབས་སོ་རབ་སཱ་རཱས་བཏྷ་	
(Sh. Saurabh Saraswat)	 ལགས་ཀིས་
ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་ཨོ་པ་ོཏ་ིཝ་རི་ (Sh. 

O P Tiwari)		ལགས་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུ
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།
ད་ེཡང་དྲ་ལམ་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་བྷརཏ་
ཏིབྦཏ་སམནྭཡ་སཾགྷ་ཡི་ཚོགས་མི་ཡོངས་

ཀིས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་
བར་སྤྲ་ོསེམས་འཁལོ་བའ་ིངང་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་པ་དང་འབྲལེ།	 ཁངོ་ཚོས་ལས་འགུལ་
དང་སདྐ་འབདོ་སོགས་མུ་མཐུད་སྤལེ་ཏ་ེབདོ་
ཀི་རང་དབང་མགགོས་མུར་སརླ་གསོ་དང་
།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲང་པ་ོམིན་པའ་ིགནས་
ཚུལ་རྣམས་མཇུག་བསིྒལ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད།
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་སྐུ་ཞབས་སོ་རབ་སཱ་རཱས་
བཏྷ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
དང་།	 ཚོགས་པའ་ིགལ་ཆེ་རང་བཞིན་
སོགས་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 ཁངོ་
གིས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བྷརཏ་ཏི་བྦཏ་
སམནྭཡ་སཾགྷ་ཡི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་གཙོའི་
མཚན་སྙན་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་དང་རས་
ཡོལ་ཟིན་པའི་རྒྱ་གར་ཇར་ཁན་ཌ་མངའ་

སྡའེི ་མཐོ་རིམ་ཁིམས་ཁང་གི་བུད་མེད་
ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་པ་ོལམྕ་སྐ་ུཇ་ཡན་སུ་
རྡ་མིཤ་རཱ་	 (Smt. Gyan Sudha Misra) 

ལགས་ལ་གནང་རུྒྱའི་གསོ་ཆོད་འདནོ་ཆོག་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེརེས་རས་ཡོལ་ཟིན་པའི་རྒྱ་གར་གི་སིྤ་
ཁབ་དམག་སིྤ་སྐ་ུཞབས་ན་ིལེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ (Sh. 

Nilendra Kumar)	 ལགས་ཀིས་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཞོན་གི་ལས་འགན་བཞེས་རུྒྱ་
ཡིན་པ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་།	
ལྕམ ་སྐུ ་ ཇ ་ཡན ་ སུ ་ རྡ ་ མིཤ ་ རཱ ་ལགས ་
ཀིས་རང་ཉིད ་ནང་བསྟན་གི ་རིན་ཐང་
ལ་དད་སེམས་བརན་པ ོ་ཡོད་སྐརོ ་དང་།	
རིན ་ཐང་དེ་དག་བོད ་ མི ་རྣམས་དང་ །	
ཁོང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ཁདོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
མཚོན་པར་བས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརེས་སྐུ ་ཞབས་ནི་ལེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ལགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐོག་མར་སྦྱངོ་བའི་

སབྐས་ཀི་ཉམས་མངོ་དང་།	 དམག་མིའ་ི
སིྒག་ཆས་གནོ་ཏ་ེརང་ཉདི་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ད་
བར་ཞབས་སིྤ་ཞུས་པའི་ཉམས་མངོ་སོགས་

ལ་དྲན་གསོ་དང་འབྲལེ།	 བརྷཏ་ཏ་ིབྦཏ་
སམནཡྭ་སཾགྷ་ཡི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་ཁངོ་
ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ཚོགས་མི་རྣམས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་རེས་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་འཕགས་

བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་
ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ལམྕ་སྐ་ུཇ་ཡན་
སུ་རྡ་མིཤ་རཱ་ལགས་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ན་ིལེནྡྲ་
ཀུ་མཱར་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ཀི་འགན་
འཁུར་བཞསེ་གནང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པས་འདས་གངོས་སུ་གུར་པའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲནི་
རསེ་དྲན་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་གོ་
སིྒག་འགོ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀིས་རྐནེ་པས་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་།	 བདོ་ཀི་
གགོས་པ་ོརྣམས་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་
ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
བདོ་དནོ་སླད་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་
རྒྱབ་སྐོར་དང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་གནང་
མཁན་སྐུ་ཞབས་སུན་དར་ལལ་བྷ་ཧུ་གྷ་ན་	
(Sunderlal Bahuguna) ལགས་དང་།	 སྐ་ུ
ཞབས་ཌའ་ོཇི་གྷུབ་ཏ་	 (Dr. Dauji Gupta) 

ལགས།	 སྐ་ུཞབས་པ་ིཇི་ཇ་ོཏ་ིཀར་ (P.G. 

Jyotikar)	 ལགས།	 སྐ་ུཞབས་བ་ྷཧུ་ཝ་ལོག་
ཁན་ཌ་ེ	 (Dr. Bhau Lokhande) ལགས།	
ཧ་རིཤ་ཨཏ་ཡལ་ཀར་ (Sh. Harish Ady-

alkar) ལགས།	 ཝི་མལ་ཀར་ཏ་ི	 (Vimal-

kriti)	 ལགས།	 སྐ་ུཞབས་ན་རེ་ཤི་མ་ཐུར་	
(Shri Naresh Mathur ) ལགས།	སྐ་ུཞབས་
ཇ་ེཨེམ་མུ་ཁི་ (J.M. Mukhi) ལགས།	 ར་
གྷུ ་ཝན་ཤི་པརཱ་སད་ྷསིང་ (Dr.Raghuvansh 

Prasad Singh) ལགས།	སོ་ཝ་མི་ཨག་ྷན་ིཝ་ེ
ཤི་ (Swami Agnivesh) ལགས་བཅས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐནེ་པས་འདས་

གངོས་སུ་གུར་ཡོད།
ད་ེཡང་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་
དུྲང་ཆེ་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ནྣཏ་ཀུ་མར་ 
(Prof. Anand Kumar)	 ལགས་ཀིས་
ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་གནང་བ་དང་འབྲལེ་
བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་དནོ་ད་ུབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ནས་ད་བར་ཞབས་
འདགེས་རླབས་ཆེན་བསུྒབས་གནང་བར་
རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་།	 ཁངོ་རྣམ་པར་བཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུས་གནང་ཡོད།
སྐ་ུཞབས་མ་ན་ོཇི་ཀུ་མཱར་ (Dr. Manoj 

Kumar)	 ལགས་ཀིས་འདས་གངོས་སུ་

གུར་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་བདོ་ཀི་
གགོས་པ་ོརྣམ་པའི་རླབས་ཆེ་བའི་སྐུ་ཚེའི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	ཁངོ་རྣམ་
པར་སྨནོ་ལམ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་
ཡོངས་ལ་རསེ་དྲན་ཞུས་གནང་ཡོད།
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་ཀིས་འདས་གངོས་སུ་གུར་པའི་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་དང་།	 ཁངོ་རྣམ་པར་སྨནོ་ལམ་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་ཡོད།
ཐངེས་འདའིི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་ཚོགས་
འདརུ་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ།	 ད་ེབཞིན་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་
མཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དང་ལྷན་
ཐངེས་དང་པ་ོམཇལ་འཕད་དང་འབྲལེ་གོ་
བསྡརུ་གི་ལས་རིམ་ཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་མཇལ་འཕད་ཀི་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
ཡོངས་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་རུྒྱ་ཆེད་ཡིན།
ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་མར་ད་ེལ་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	
ལོར་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པར་
ཚོགས་མི་བདནུ་ཡོད་པ་དང་ད་ཆ་ཚོགས་
མི་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཉསི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤྲདོ་
གནང་རསེ་བདོ་དནོ་ཐད་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་
བརུྒྱད་བདོ་རང་དབང་ལས་འགུལ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་བ་རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟདོ་དང་གུས་བརིྩ་

མཚོན་སདླ་ཁངོ་རྣམས་ཀི་པར་རིས་གཟགིས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཇ་ཡ་པ་ཀཱཤ་ན་རཱ་ཡན་ (Jay-

aprakash Narayan)	 མཆོག་གིས་དབུས་
སྐ་ུཞབས་མ་ད་ུལི་མཱ་ཡི་ (Madhu Limaye) 

མཆོག་དང་།		སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ར་ེཕར་ནནྜ་ེསི་	
(George Fernandes) 	 མཆོག	 སྐ་ུཞབས་
སཏྱ་པ་ཀཤ་མལ་ཝི་ཡ་ (Satya Prakash 

Malviya) མཆོག	 སྐ་ུཞབས་ཨན་ཀ་ེཏརི་ཁ་	
(Dr. N. K. Trikha)	 མཆོག	 	 སྐ་ུཞབས་
བྷུ ་ད་ྷཔ་ིཡཱ་ཐུལ་	 (Budhapriya Thool) 

མཆོག	 ནརིྨལ་དཤེཔཎ་ེ	 (Smt.Nirmala 

Deshpande)	 མཆོག	 སྐ་ུཞབས་སུན་དརྷ་
ལལ་	 (Sundarlal)	 མཆོག་བཅས་ལ་སྨནོ་
ལམ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་ཡོད།

རྒྱ་གར་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ
ཁརེ་མེ་ (Shri R K Khrimey)	 ལགས་
ཀིས་ཐོག་མར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་

ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
མི་མང་ཚོགས་ནས་ཆབ་སིད་དང་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་སྟངས་འཛིན་གནང་
ཕོགས་ཐད་རུྒྱས་མངའ་ཡོད་མཁན་ཞིག་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ད་ུའསོ་
འདམེས་གནང་བར་བསྔགས་བརདོ་གནང་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་
ཚང་མས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་༸སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་བདོ་
ཀི་བདནེ་མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་ཏ་ེམགོན་པ་ོ

གང་ཉདི་མཆོག་སྤབོས་པ་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་བདོ་
ད་ུཕིར་ཕབེས་ཐུབ་པའི་ཡིད་སྨནོ་བེད་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་བདོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུས་པ་དང་།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་ཛ་དྲག་དསུ་སབྐས་སུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐད་ལམ་
སྟནོ་ཞུས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་དནོ་དངསོ་པའོི་ཐགོ་ནས་གདངོ་ལེན་གི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་དང་།	 དཔརེ་ན།	 རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངསོ་
རྣམས་ཉ་ོཚོང་མ་བས་པའི་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཕན་
རང་ཉདི་ལ་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཆེད་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གནང་བ་
སོགས་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ད་ུཡིད་ཆེས་དང་

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ངས་སརླ་ཡང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་འོག་བདོ་
མིར་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་པའི་སབྐས་དཀའ་
ངལ་ལ་ཇི་ལརྟ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་དང་།	
གནད་དནོ་གལ་ཆེ་གང་གི་ཐགོ་ལ་ལས་དནོ་
བདེ་ཕགོས་སོགས་ང་ོསྤྲདོ་དང་།	 ད་ེས་ྔའསོ་
བསྡའུ་ིསབྐས་ཁས་ལེན་གནང་བ་ལརྟ།	 བདོ་
རྒྱ་ཞི་མོལ་སརླ་གསོ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་	 ༢༥	
ལྷག་ནང་གནས་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ན་
གཞོན་རྣམས་ཀི་ནསུ་ཤུགས་བདེ་སྤདོ་བས་
ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་བ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་གཉན་འཕང་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་
ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀིས་ནསུ་པ་གང་ཡོད་
བཏནོ་ཏ་ེམགགོས་མུར་བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་
གསལ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
མཐར་འཕགས་པའ་ིའབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གི་ལས་བདེ་བསྟན་འཛིན་འབརོ་ལནྡ་ལགས་
ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་འཛམ་གླངི་
ཁརོ་ཡུག་ཉནི་མོར་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་ལྗནོ་ཤིང་འདབེས་

འཛུགས་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༥	
ཉནི་འཛམ་གླངི་ཁརོ་ཡུག་ཉནི་མོ་དང་བསྟནུ་
བརྷཏ་ཏ་ིབྦཏ་སམནཡྭ་སཾག་ྷ	 (Bharat Tib-

bat Samanvaya Sangh)	 ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་ཆུ་སུང་སྐོབ་བེད་དགོས་པའི་གལ་
གནད་གཙོ་བརོ་དམིགས་ཏ་ེཚོགས་འདུ་
ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའིུ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཧིན་
དའུ་ིབ་ླཆེན་ (Swami Chidanand Saras-

wati) མཆོག་གིས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་ནང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་ནད་པ་
རྣམས་ལ་སགོ་རུླང་མ་འདང་བའ་ིདཀའ་ངལ་
འཕད་པ་དང་འབྲལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 རང་
བུང་ཁོར་ཡུག་དང་རང་བུང་ཐོན་ཁུངས་
ལ་སུང་སྐོབ་མ་བས་ཚེ་ང་ཚོར་མུ་མཐུད་

སགོ་རུླང་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་རུྒྱ་ཡིན།	 ས་
ཕགོས་གང་ས་ནས་ཤིང་ནགས་སྟངོ་ཟད་ད་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད་པས་མང་ཚོགས་ཀིས་ལྗནོ་

ཤིང་གང་མང་འདབེས་
འཛུགས་གནང་དགོས་
པ ་ སོ ག ས ་ ཀི ་ སྐ ོ ར ་
གསུངས།
དེ་བཞིན་མཧ་རཱཤཀྲ་	
(Maharashtra) མངའ་
སྡའེི ་འབབ་ཁལ་ལས་

ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པཱ་ཏཱན་ཇཱ་
ལི་ཇ་ (Patanjali Jha)	 ལགས་ཀིས་ལྗནོ་
ཤིང་འདབེས་འཛུགས་གནང་དགོས་པའི་
གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 གཞན་
ཡང་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཨུ་ཏྟར་ཁཎ་	 (Ut-

tarakhand)	 མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སླབོ་སྟནོ་
པ་གཙོ་བ་ོརཱ་གྷུ ་ཝིར་སིང་རཱ་ཝཏཱ་ (Raghu-

vir Singh Rawat) ལགས་ཀིས་རས་འགུར་
སོ་ནམ་ལས་སྐ་ེལནྡ་སོ་ནམ་ཀི་ཁ་ཕགོས་སུ་
བསུྒར་ཐབས་བདེ་དགོས་པའི་གལ་གནད་
དང་།	 ཤི་ནགས་སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ་པའ་ི
གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་བ་ྷད་ུ

རི་ཡ་	 (N.P.S. Bhaduria)	 ལགས་ཀིས་
རང་བུང་གདོ་ཆག་དང་།	 ས་ཞིང་སམྐ་པ་ོ
ཆགས་པ།	 ཆུ་ལོག་སོགས་འབུང་བཞིན་
ཡོད་སྟབས་ཆུ་དང་།	 ཤིང་ནགས།	 ས་ཞིང་
སོགས་སུང་སྐོབ་བེད་དགོས་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ད་ུགླགོ་གི་ཆུ་མཛོད་
མང་པ་ོབརྒྱབ་པར་བརནེ་བདོ་མཐོ་སྒང་
གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེན་
ཐབེས་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ར་ཧུལ་ཊོ་མཱར་	 (Dr. Rahul Tomar) 

ལགས་ཀིས་དྲ་ཐོག་གི་ཚོགས་འད་ུདགོས་
མཁའོ་ིགལ་གནད་སྐརོ་གསུངས།	 ཐངེས་
འདའི་ིདྲ་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་མི་གངས་	
༢༠༠	 ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ཨ་
ཤུ་ཏ་ོཤི་གྷུབ་ཏཱ་	 (Sh Ashutosh Gupta) 

ལགས་དང་ཝི་ཇ་ེམཱན་ (Vijay Maan) 

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དྲ་ཐོག་གི་ཚོགས་
འད་ུལས་རིམ་སླད་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།	

སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་སུ་རང་ལོ་	༡༨	ནས་	
༤༤	བར་ལ་ཏགོ་དབིབས་སྔནོ་འགགོ་གི་ཁབ་

རིམ་པ་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཟནི་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	
ནས་	 ༥	 བར་ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་གླངི་
དང་།	སེ་ར་སདྨ།	སེ་ར་བསེ།	ཆོས་སྡ་ེབཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པ་ོབཅས་སུ་མཻ་སུར་ཨེ་པ་ཽལོ་སནྨ་
ཁང་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགགོ་ཁབ་རྒྱག་མཁན་ཆེད་འབདོ་ཀིས་སྦལེ་
ཀབོ་གཞིས་ཆགས་ཀི་རང་ལོ་	 ༡༨	 ནས་	
༤༤	 བར་གི་སེར་སྐ་མི་མང་རྣམས་ལ་སནྨ་
ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཟནི།
ད་ེཡང་དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཀི་སནྨ་ཁབ་འག་ོ
གནོ་དགོན་སྡ་ེཁག་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་བཏང་
བ་མ་ཟད།	ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་གླངི་དགནོ་
པས་ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་གཞིས་གངོ་ཁག་	
༢༢	ནང་གནས་སྡདོ་མི་མང་གངས་	༡༧༠༠	
ཙམ་དང་།	 ཆོས་སྡ་ེབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པསོ་བད་ེ
སརླ་གཞིས་གངོ་	༡༤	མི་གངས་	༣༥	དང་།	
འབྲ་ིགུང་བཀའ་དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་
གངས་	 ༨༢	 བཅས་ཀི་སནྨ་ཁབ་འག་ོགནོ་
སནྨ་སིྦྱན་ད་ུམཐུན་འགུར་གནང་ཡོད།
གོང་གསལ་སནྨ་སིྦྱན་ཆེད་ཐགེ་མཆོག་རྣམ་
གལོ་གླིང་ནས་མི་མང་རང་གི་དནོ་ད་ུཧིན་
སྒརོ་	 ༡༧,༠༠,༠༠༠	 དང་།	 ཆོས་སྡ་ེབཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པསོ་ཧནི་སྒརོ་	༡༡༧,༠༠༠	མཐུན་

འགུར་ནར་གཏངོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རྣམ་གལོ་གླིང་ད་ུབསྡམོས་སེར་སྐ་
མི་གངས་	༣༡༠༠	དང་།	ཆོས་སྡ་ེབཀྲ་ཤིས་
ལྷུན་པརོ་སེར་སྐ་མི་མང་གངས་	༣༣༦	།	སེ་
ར་བསེ་སདྨ་གཉསི་སུ་དགེ་འདནུ་པ་སོགས་
ཞལ་གངས་	༢༠༠༣།	སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་
བསམ་གུབ་གླངི་།	བད་ེསིྐད་སརླ་གསོ་གཞིས་
ཆགས་བཅས་ཀི་རང་ལོ་	 ༡༨	 ནས་	 ༤༤	
བར་གི་མི་འབརོ་ཞལ་གངས་ཁནོ་བསྡམོས་	
༥༤༣༩	 ཙམ་ལ་ཏགོ་དབིབས་སྔནོ་འགགོ་གི་
སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཟནི།
ད་ེསྔནོ་རང་ལོ་	 ༤༥	 ཡན་ལ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་རྒྱག་
སྐབས་ཀང་དགོན་སྡ་ེཁག་སོ་སོ་ནས་འག་ོ
གནོ་ནར་གཏངོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ལུགས་
བསམ་མཉམ་འབྲལེ་ནས་ལུགས་བསམ་མི་
མང་	 ༥༥༠	 འབབ་ཀི་ཁབ་རིན་ཧནི་སྒརོ་	
༨༢,༥༠༠	 དང་།	 ཆོས་སྡ་ེབཀྲསི་ལྷུན་པསོ་
བད་ེསརླ་མི་མང་	 ༢༨༦	 གི་ཁབ་རིན་ཧནི་
སྒརོ་	 ༤༢,༩༠༠	 ནར་གཏངོ་མཐུན་འགུར་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོགཉསི་པ་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་
ཀི་གངས་ཐ་ོསྡདུ་བཞིན་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༧	
ཉིན་གི་སྔ་དྲརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུཝུ་ཧན་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི ་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི ་
ཚོགས་མི་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀི་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གངས་	༣༦	གི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེབསྐར་ཞིབ་གནང་
ཡོད།
སྐབས་ད ེར་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཛ་དྲག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་

སབྐས་	༡༦	པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་རྒྱ་
བལ་གཉསི་ཀི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སནྨ་
ཁབ་རྒྱག་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་
འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་ཁག་ལ་སནྨ་དང་སྔནོ་
འགགོ་ཡོ་ཆས་མཁ་ོསྤྲདོ་གནང་རུྒྱ།	 ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྟ་རགོ་འགོ་ཡོད་པའི་
མི་མང་ཉམ་ཐག་དགསོ་ངསེ་ཅན་རྣམས་ལ་
བཟའ་འབུྲ་རིགས་མཁོ་སྤྲདོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིསྐརོ་དང་།
གཞན་ཡང་དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་།	 གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་མི་
སྒརེ་པ་སོགས་ནས་མོན་གྷ ་ོའདདོ་རུ་གླིང་
དང་།	 ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་།	 ཀ་ོལི་

གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་བཅས་ཀི་བཙན་བོལ་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་
སྔནོ་འགོག་ཡོ་ཆས་སོགས་མཁ་ོསྤྲདོ་གནང་
ཡོད་པས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་དང་།	

ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་

ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་སླབོ་སྟནོ་པ་སྐུའི་བ་ླ
སྨན་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་རྡ་ོར་ེལགས་
དང་།	 སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་ཚེ་དབང་ར་མགནི་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀི་ལམ་སྟནོ་འགོ་རྒྱ་བལ་

གཉསི་ཀི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སྔནོ་

འགོག་སྨན་ཁབ་རག་ཐབས་གནང་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་
ཀིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ནད་རླབས་
གསུམ་པ་སླབེས་པ་ཡིན་ན་དའེི་ག་སིྒག་ཆེད་
ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་མི་ལོ་ན་	 ༤	 ནས་	 ༡༧	
བར་དང་།	 སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་
པའ་ིལོ་ན་	༡༨	ནས་		༤༥	བར་གི་བཙན་
བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསོ་རིག་སྨན་པའི་
ལམ་སྟནོ་འགོ་ལུས་ཟུངས་གསོ་བེད་གསོ་
རིག་སནྨ་མཁ་ོསྤྲདོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་
པ་དང་།	 སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ་དང་ལ་དགྭས་
བདོ་ཁིམ་མ་གཏགོས་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ཕལ་ཆེ་
བར་ལུས་ཟུངས་གསོ་བེད་གསོ་རིག་སྨན་
གནང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཞི་བད་ེཐབེས་རྩ་ཁང་གི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འདའུ་ི
སྟངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།།ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༤	

ཉནི་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་རྒྱལ་སིྤའི་ཞི་བད་ེཐབེས་

རྩ་ཁང་	 (PeaceJamFoundation)	 གི་

ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདའིུ་སྟངེ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐེན་པས་
འད་ིལོའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཞི་བད་ེཐབེས་རྩ་ཁང་གི་
ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུདྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཚོགས་
དགསོ་བུང་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཞི་བད་ེཐབེས་
རྩ་ཁང་གི་དགསོ་དམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཞི་
བད་ེསུྐན་མཁན་རྣམས་ལ་སོ་སོ་རང་ཉིད་
དང་།	ས་གནས་ཚོགས་སྡ།ེ	ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླིང་བཅས་ཞི་བད་ེཅན་ལ་བསུྒར་རུྒྱའི་སདླ་
སེམས་ཤུགས་སྐདེ་འཇུག་གི་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའི་ཞི་བད་ེཐབེས་རྩ་ཁང་ཞསེ་
པ་ན་ིལོ་ང་ོ	 ༢༥	 གངོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་འགོ་ཌ་ཝན་ཨིན་གི་ལེ་ (Dawn Engle) 

ལགས་དང་ཨི་ཝན་ (Ivan Suvanjieff) 

ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་པ་དའེ་ི
ཚོགས་མི་ན།ི	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཚུད་པའི་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཁའི་
ཡི་ཤུའི་ཆོས་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་
ཊུ་	 (Archbishop Emeritus Desmond 

Tutu) མཆོག	 ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ཨི་རན་གི་ལམྕ་སྐུ་

ཤི་རིན་ཨི་བ་ྷཌི་ (Shirin Ebadi)	 མཆོག	
ཤར་ཊི་མོར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ར་མོ་སི་
ཧརོ་ཏ་	 (President José Ramos-Horta) 

མཆོག་སོགས་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་གི་སྐུ་ཚབ་གངས་	
༡༣	 ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་
རྒྱལ་སིྤའི་ཞི་བད་ེཐབེས་རྩ་ཁང་གི་ལོ་རེའི་
ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་།	
གུབ་འབྲས་ཐནོ་པ་ཁག་ལ་གསོ་བསྡརུ།	 ད་ེ
བཞིན་འབུང་འགུར་གི་ལོའ་ིའཆར་གཞི་དང་
སྔནོ་རིྩས་གཏན་འབབེས་གནང་གི་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
སདི་སྐངོ་ཟུར་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབཅུའ་ི

རིང་ཕུལ་བུང་གི་ལས་དནོ་ལ་བསགྔས་བརདོ་ཞུས་གནང་བ།
༄༅།	 །ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིརྒྱལ་ས་ཀབེ་
ཊའུན་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨིན་ཀ་ཐ་
རང་དབང་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ི	 (Inkatha 

Freedom Party)	 ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་སས་
སྐ་ུཞབས་མན་གྷ་ོསུ་ཐུ་བྷུ ་ཐ་ེལེ་ཛི་	 (Prince 

Mangosuthu Buthelezi) མཆོག་གིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ཟུར་པ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོ
བཅུའ་ིརིང་ཡིད་སྨནོ་སྐསེ་འསོ་པའ་ིདབུ་ཁདི་
གནང་ཡོད་ཅསེ་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ཞེས་གུས་
བཀུར་འསོ་པའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་གནང་བར་

བསགྔས་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	སྐ་ུཉདི་
ཀིས་སྐ་ུཞབས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་ལས་
དནོ་རིྩས་སྤྲདོ་པར་བརནེ་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་
བེད་མཁན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་རང་དབང་
དང་།	དྲང་བདནེ་འཐབ་རྩདོ་བདེ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་
ཆེན་པ་ོཡོད།
སྐུ་ཉདི་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་
མདནུ་ཕགོས་སུ་གོང་འཕལེ་འག་ོརུྒྱར་སྐུལ་
འདདེ་གནང་ཡོད་པས།	 མང་གཙོར་དད་
གུས་བདེ་མཁན་ཚང་མས་སྐུ་ཉདི་ལ་བཀའ་
དྲནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་དང་ལནྷ་ལས་
ཀ་བེད་རུྒྱ་བུང་བ་ནི་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡིན་ལ།	 ལགྷ་པར་ད་ེས་ྔསྐ་ུཉདི་ལྷ་ོཨ་
ཕི་རི་ཀར་ཕབེས་ཏ་ེང་ཚོའི་གསོ་ཚོགས་སུ་

འཚམས་གཟིགས་གནང་བའི་སབྐས་སྣ་ེལེན་
ཞུ་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་།	
ཞསེ་དང་།
མཐའ་དནོ་ཁོང་གིས་སིད་སྐོང་ཟུར་པ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་འབུང་འགུར་ལོ་ཟླའི་
ནང་བ་བ་ལམ་འག་ོཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཉ་ིཧངོ་གི་ཆོས་ཚོགས་ནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ི
དང་སདི་སྐངོ་ཟུར་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཆོས་
ཚོགས་	(Super Samgha) ཞསེ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་
ཀནེ་ཇ་ོཨོ་ཀི་ (Ven. Kenjo Oki)	 ལགས་
ཀིས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཀིས་མང་གཙོའི་
ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བས་པའི་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ང་ཚོས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་གསར་པའི་དབུ་ཁིད་
འགོ་བདོ་མིར་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་

བ་བདེ་ཀི་ཡོད།
ང་ཚོའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་དསུ་རག་ཏུ་
བདོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་རུྒྱའ་ིསྤབོས་
པ་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ང་ཚོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་ཟུར་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་འགན་ལྕ་ིམོ་བཞེས་གནང་སྟ་ེལོ་བཅུའི་
ལས་ཡུན་རིང་ཧུར་ཐག་གིས་ཕག་ལས་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	(www.bod.asia)	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་རགོས་བརདོ་འདནུ་ལེགས་མའ་ིབཀའ་ཆོས་གནང་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་
རྣམས་ལ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པསོ་མཛད་པའི་རགོས་བརདོ་འདནུ་ལེགས་
མའ་ིགསུང་ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་དང་།	 ཐམས་
ཅད་རྣལ་འབོར་གི་སེམས་བསྐདེ་ཀི་ཆོས་
འབྲལེ་བཀའ་དྲནི་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	མ་
ཟིན་ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་གསུང་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོར་བཀའ་ཆོས་ཉནི་གཉསི་པ་རེད།	 རགོས་
བརདོ་འདནུ་ལེགས་མའ་ིའཕ་ོཡིན།	 དའེ་ི
རེས་ལ་ནམ་རུྒྱན་སེམས་བསྐེད་འདནོ་གི་
ཡོད་པས་བསམ་བླ་ོཞིག་འཁརོ་བུང་།	 ངསོ་
ཀིས་ནམ་རུྒྱན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་
སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 དམིགས་
བསལ་དཀིལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་དང་འབྲལེ་
ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ེཐམས་ཅད་རྣལ་འབོར་
གི་སེམས་བསྐདེ་རུྒྱ་ཞིག་ལ་བརག་པ་བགིས་
པར་མོ་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོའདགུ	 དརེ་བརནེ་
ཐམས་ཅད་རྣལ་འབོར་གི་སེམས་བསྐེད་
བས་ཏ་ེངསོ་དང་ཁདོ་རང་ཚོས་སྒམོ་རུྒྱ་ད་ེ
ལརྟ་བདེ།	 སྔནོ་ལ་ཁདོ་རང་ཚོ་ཚང་མར་
རུྒྱས་ཡོད་པ་རེད།	 སྟནོ་པའ་ིདམ་ཆོས་རྣམ་
གཉསི་ཏ།ེ	 །ལུང་དང་རགོས་པའ་ིབདག་ཉདི་
ད།ོ	 །ད་ེའཛིན་བདེ་པ་སྨྲ་བདེ་དང་།	 །སུྒབ་
པར་བདེ་པ་ཁ་ོན་ཡིན།	 །ཞསེ་གསུངས་པ་

ལརྟ།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ལུང་གི་
བསྟན་པ་དང་རགོས་པའི་བསྟན་པ་གཉིས་
ཡོད།	 ལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་པ་གཉསི་པརོ་

འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་པ་ལ།	ད་ེའཛིན་
བདེ་པ་སྨྲ་བདེ་པ།	 །སུྒབ་པར་བདེ་པ་ཁ་ོན་
ཡིན།	 །ཞསེ་ལུང་གི་བསྟན་པ་ལ་སླབོ་གཉརེ་
བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 སླབོ་གཉརེ་སྤུས་དག་
ཤོས་ན་ིཐསོ་བུང་གི་ཤེས་རབ་དང་།	 བསམ་
བུང་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་སྒ་ོའདགོས་ཆོད་པ་ལ་
ཚད་མ་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་བརག་དཔྱད་བ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ང་ཚོ་བདོ་ལ་སུ་གཅིག་ལའང་སྨནོ་མ་དགསོ་
པ་ཞིག་ལ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་བཀའ་
དྲིན་ལ་བརནེ་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ཀི་རིགས་ལམ་གི་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་བདེ་
པ་ཞིག་ལོ་སྟངོ་ཕག་རིང་ཕིན་པ་རེད།	 ནཱ་
ལེནྡྲའི་མཁས་གུབ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་
ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ལརྟ་དསུ་ད་ལའྟི་བར་ད་ུ
བདོ་ལ་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའ་ིབསྟན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུའ་ིནང་ད་ུམཁས་
གུབ་གཉསི་ལནྡ་མང་པ་ོབུང་ཡོད་པ་ད་ེདག་

གིས་ཐོག་མར་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་བས་པ་
དང་།	 ཐསོ་དནོ་ཉམས་སུ་བངླས་ནས་སུྒབ་
པ་ཉམས་ལེན་བས་པ་རེད།	 ད་ེའཛིན་བདེ་

པ་སྨྲ་བདེ་པ།	 །སུྒབ་པར་བདེ་པ་ཁ་ོན་ཡིན།	
།ཞེས་པའི་ཁོ་ནའི་སྒ་ད་ེམི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་
མ་རེད།	 དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་པའ་ིསདྐ་ཆ་མ་
རེད།	 ད་ེམ་གཏགོས་འག་ོས་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཟརེ་བའ་ིགཞན་ལནྡ་རྣམ་གཅདོ་ཡིན་པ་རེད།	
དསུ་ད་ལའྟི་བར་ད་ུབདོ་གངས་ཅན་གི་རིས་
སུ་མ་ཆད་པའི་སྐེས་བུ་དམ་པ་ད་ེདག་གི་
ནང་ད་ུབ་བྲལ་བས་ནས་བཞུགས་མཁན་ཁ་
ཤས་ཡོད་པ་ལས་གཞན་སྔནོ་ལ་སླབོ་གཉརེ་
གནང་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 གང་
ལྟར་བཤད་སུྒབ་ཟུང་སྦྲེལ་བས་ནས་འག་ོ
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེརིང་
འདིར་སྔནོ་ལ་རགོས་བརོད་འདནུ་ལེགས་
མའ་ིསབྐས་གསུམ་པ་ད་ེཡིན།	 ཞསེ་བཀའ་
སླབོ་དང་བཤད་ལུང་འཕ་ོསྐངོ་གིས་ལེགས་
པར་གུབ་མཚམས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབརོ་
གི་སེམས་བསྐདེ་ཀི་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་སྩལ།
དེ་རེས་ཆོས་ཞུ་བ་སླབོ ་ཕུག་ཚོས་བཀའ་

འདྲ་ིཞུ་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་
གིས་ཁོང་ཁ་ོལངས་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་
ཞི་བདརེ་གནས་པའི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ནམ་རུྒྱན་ད་ུབམས་
བརྩེ་ལ་ཡང་ཡང་བསམ་བླ ་ོབཏང་ནས་
སོ་སོའི ་སེམས་གཏིང་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་སྒམོ་པ་དང་།	 གཞན་ཕན་གི་བླ་ོན་ི
རང་བད་ེབ་དང་གཞན་བད་ེབ།	 འཕལ་ད་ུ
བད་ེབ།	 རང་གཞན་དནོ་ན་ིརང་བསུྒབ་
ཕིར།	 །བང་ཆུབ་སེམས་ན་ིབསྐདེ་པར་
བགི།	 །ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་བང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་མཚན་ཉདི་ཚང་བ་ལ་ཨ་ཅང་ཅང་།	
སེམས་པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་ན་སོ་སོའི ་
སེམས་སིྐད་པ་དང་།	 སོ་སོའ་ིཉ་ེའཁརོ་ད་ུ
ཡོད་པའི་གགོས་པ་ོཚོའི་སེམས་བཟང་བ་
ཡོང་གི་རེད།	 དཔརེ་ན།	 རུྒྱ་མཚན་ཆ་ཚང་
འག་ོགི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཀང་ངསོ་ཀིས་དསུ་
རག་ཏུ་བམས་བརྩ་ེཉམས་ལེན་བས་ནས་བླ་ོ
ལྷདོ་ཤིག་ཤིག་སྡདོ་པ་དང་།	 གདངོ་འཛུམ་
ཤིག་ཤིག་གིས་སྡདོ་ཀི་ཡོད།
ངསོ་རང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་གཏུམ་པ་ོརུླང་
ལངས་ཤིག་ཤིག་བསདྡ་པ་ཡིན་ན་འདའི་ིཁརོ་
ཡུག་དའེང་མ་བད་ེབ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་
རེད།	 དརེ་བརནེ་གང་ལརྟ་ཁངོ་ཁའོ་ིགཞན་
དབང་ད་ུབཏང་བ་ཡིན་ན་རང་མ་སིྐད་པ་
དང་།	 རོགས་པ་ཚོའང་སིྐད་པ་ོཡོང་གི་མ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་རང་དནོ་བསུྒབ་ནའང་
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྒམོ ་དགོས་པ་དང་
གཞན་དནོ་བསུྒབ་ནའང་བང་ཆུབ་སེམས་
སྒམོ་དགསོ།	 འཕལ་ད་ུལུས་བད་ེབ་དའེང་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྒམོ་ན་སེམས་ཀི་ཞི་
བད་ེཡོང་བ་དང་།	 སེམས་ལ་དངངས་སྐག་
མ་ཡོང་བ་དང་རུླང་ཁམས་ཀི་ནད་རགས་
སོགས་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེཡོད་ན་ཏན་ཏན་
ཁད་པར་འདགུ	 རུླང་འཕར་ནས་བསདྡ་པ་
ཡིན་ན་གཟུགས་པའོང་མ་བད་ེབ་ཞིག་ཡོང་
གི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
གཞན་ཕན་གི་བླ་ོསྒམོ་ན་འཕལ་ད་ུབད་ེབ་
དང་ཕུགས་ལ་ཕན་པ།	 རླབས་ཆེ་ས་ནས་
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྒམོ་ན་ཚོགས་ཀང་ཁོ་
རང་གིས་རགོས།	 སྡགི་སིྒབ་ཀང་ཁ་ོརང་
གིས་སྦྱངོས་ཞསེ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད།
དངསོ་གནས་འཕལ་ད་ུབད་ེབ་དང་ཕུགས་
རྣམ་མཁེན་གི་གོ་འཕང་སུྒབ་རུྒྱའི་མཚོན་
པའི་གང་ལྟར་ཚང་མ་སེམས་པ་བཟང་པ་ོ
བདེ་པ་དའེ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	 སེམས་
པ་བཟང་པའོི་འགལ་ཟླ་ནི་ཞེ་སྡང་ལངས་
པ་ད ེས་བེད་ཀི་ཡོད་པས་ཁོང་ཁོའི ་ཉསེ་
དམིགས་དང་།	 བམས་བརྩའེ་ིཕན་ཡོན་
བསམ་བླའོི་ནང་ད་ུཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཁ་ོ
ཡོང་གབས་བེད་སྐབས་དག་དྭངས་མ་ད་ེ
ཡོང་གབས་བདེ་ཀི་འདགུ་ཨང་བསམ་སྟ་ེསོ་
སོས་ཡིད་གཟབ་བདེ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད།	
གཙོ་བ་ོབརྩེ་བའི་ཕན་ཡོན་དང་ཁོང་ཁའོི་
ཉསེ་དམིགས་ལ་ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་འདགུ	 ཁ་སང་བཤད་པ་བཞིན་སྤདོ་
འཇུག་ལེའུ་དུྲག་པ་ད་ེབཀླག་ན་ཁོང་ཁའོི་
ཉསེ་དམིགས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད།	
ཅསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སདི་དང་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཚུད་པའ་ིཁམིས་འཆར་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༨	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ནང་མང་གཙོ་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་དང་སིྤ་མཐུན་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་
ཐུན་མོང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཉནེ་ཁ་ལ་ཁ་གཏད་
ད་ུགསར་གཏདོ་དང་འགན་སྡུར་གི་ཁིམས་
འཆར་ (The Innovation and Compe-

tition Act) ཞསེ་པ་ཞིག་གཏན་འབབེས་
གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་ཁིམས་འཆར་དརེ་
མོས་མཐུན་གནང་བའ་ིའསོ་གངས་	 ༦༨	
དང་།	མོས་མཐུན་མེད་པའ་ིའསོ་གངས་	༣༢	
ཡིན་ཞིང་།	གསར་གཏདོ་དང་འགན་སྡརུ་གི་
ཁམིས་འཆར་ཞསེ་པ་དསེ་ཨ་རིའ་ིཚན་རིག་
དང་འཕུལ་ལས་ལག་རྩལ་འཕལེ་རྒྱས་ཀི་
ཆེད་ད་ུཨ་སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་	 ༢༥༠	 ($250 

billion dollars ) བཀའ་འཁལོ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	ཁམིས་འཆར་ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་དང་འཕུལ་

ལས་ལག་རྩལ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་དང་
འགན་སྡུར་གི་ཆེད་ད་ུགཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད།
ཐངེས་འདའིི་ཁིམས་འཆར་གི་སྡ་ེཚན་ཨང་	
༣༣༠༦	 ནང་བདོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིསདི་བུས་	
(SEC. 3306. POLICY WITH RESPECT 

TO TIBET)	 ཞསེ་པའ་ིསྡ་ེཚན་ཞིག་འཁདོ་
ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིནང་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ལམ་
སྟནོ་དང་མོས་མཐུན་ཡོད་པའ་ིཐགོ་བདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཞིག་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཡང་ན་ཨ་རིའ་ིཕི་
སིད་ལྷན་ཁང་གི་དུྲང་ལས་ཀི་གནས་རིམ་
ཚད་མཉམ་ཡོད་པའམ་ད་ེལས་མཐོ་བའི་
ལས་བདེ་ཅིག་བསྐ་ོབཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
ཁིན་ཏུའུ་གངོ་ཁརེ་དང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་
སར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་ཡན་ལག་གཞུང་ཚབ་
ཁང་ཚུགས་མ་ཐུབ་བར་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་
ས་པ་ེཅིན་ད་ུཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་

ཁང་གི་ཆབ་སདི་སྡ་ེཚན་ནང་བདོ་དང་འབྲལེ་
བའི་སྡ་ེཚན་ཞིག་གསར་འཛུགས་དགོས་པ་
འཁདོ་ཡོད།
ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེས་པ་ེཅིན་
ད་ུཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ཆབ་
སིད་སྡ་ེཚན་གི་བདོ་དང་འབྲལེ་བའི་སྡ་ེཚན་
ད་ུཨ་རིའ་ིམི་གཉསི་ལས་མི་ཉུང་བ་ཐད་ཀར་
བསྐ་ོགཞག་དང་།	 ས་གནས་ཀི་མི་གཅིག་
ལས་མི་ཉུང་བ་བསྐ་ོབཞག་གནང་དགོས་པ་
འཁདོ་ཡོད།
ཁམིས་འཆར་དའེ་ིནང་ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ (Tibetan Policy and Support 

Act of 2020)	 སྐརོ་ནན་ཏན་གིས་གནད་
དནོ་འཁདོ་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་ན།ི	 ཨ་རིའ་ི
ངསོ་ནས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་དུྲང་
ཆེར་ཨ་རིའི་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
དང་ལྷན་ད་ུབདོ་མིའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་
ཁདི་རྣམ་པ་ཚོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་

ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཕགོས་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་
ངསོ་འཛིན་ཐད་ཐ་ེབུས་བདེ་བཞིན་པར་ང་ོ
རོལ་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་འདདེ་གནང་
དགསོ་པ་འཁདོ་ཡོད།
ཁམིས་འཆར་དའེ་ིསྡ་ེཚན་ཨང་	 ༣༣༠༧	
ནང་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་དང་བདོ་མི་
ནང་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ་འཁདོ་པ་
ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་གཞུང་ངམ་གཞུང་གཞན་པ་གང་
རུང་ཞིག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་
ངསོ་འཛིན་ཐད་ཐ་ེབུས་བས་ཚེ་ད་ེན་ིབདོ་མི་
དང་བདོ་མི་ནང་པ་ཡོངས་ཀི་ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ལོག་སྤདོ་བས་པར་ངསོ་
འཛིན་ཁ་གསལ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།

ཕགོས་མཚུངས་ཁིམས་འཆར་དའེི་ནང་ཨ་
རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་དུྲང་ཆེས་ཨ་རིའི་
མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་ལནྷ་ད་ུབདོ་
མིའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོར་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ཚོར་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་
སིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱའི་བདག་དབང་ཡོད་
པའི་སྐརོ་རདོ་བཞིན་པར་ང་ོརལོ་གནང་རུྒྱ།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ནང་
པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་ཐེ་བུས་བེད་
བཞིན་པ་བཅས་ལ་ཨ་རི་དང་ཨ་རིའ་ིམཐུན་
ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ངསོ་ལེན་གནང་རུྒྱ་
མེད་པའི་ཐད་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་
འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།	།	


