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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐའ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བར་རནེ་འབལེ་བསདོ་པའ་ིབཀའ་
ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐའ་ེཝན་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་
ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༩	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་
ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་གཟིམ་
ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་ཡུལ་
དུ ་ ཆི བས ་ སུྒར ་ གིས ་བཀའ ་སླ ོབ ་སྩལ ་
དནོ།	 ཐའ་ེཝན་གི་ཆོས་གགོས་དང་ང་ོཤེས་
རྙིང་པའི་གས་ད་ེའད་ལ་ད་ེརིང་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ནས་ཐུག་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བླ་མ་དང་སླབོ ་
མའི་འབལེ་བ་བུང་ཡོད་པས་འབལེ་བ་ད་ེཚེ་
རབས་དང་ཚེ་རབས་གནས་ཀི་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ད་ེརིང་འདརི་བསྐར་ད་ུཐུག་པ་ཧ་ཅང་
དགའ་བ་ོབུང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	 ད་ེརིང་གི་
བཀའ་ཆོས་ན་ིརནེ་འབལེ་བསདོ་པ་བཤད་རུྒྱ་
རེད།	རནེ་འབལེ་བསདོ་པའ་ིགཞུང་མ་བཤད་
སྔནོ་ལ་སིྤ་བཤད་ཅིག་བཤད་འདདོ་བུང་།	ལོ་
ཉསི་སངོ་ལ་ྔབརྒྱའ་ིགངོ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་པ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཆོས་སནོ་པའི་ཆེད་ད་ུ
ཕབེས་པ་མ་གཏགོས་རུ་འཕུལ་ལྟ་བུས་འག་ོ
དནོ་མཛད་པ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་།	ད་ེགཙོ་བརོ་

མ་གནང་བར་གཙོ་བ་ོབངླ་དརོ་གི་གནས་སནོ་
ཆེད་ཕབེས་པ་རེད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིགཞུང་

གི་ནང་ད།ུ	 བདག་ཉདི་བདག་གི་མགནོ་ཞསེ་
གསུངས་ཡོད།	སོ་སོའ་ིམ་འངོས་པར་བད་ེབ་
སྡུག་བསལྔ་གང་ཡོང་སོ་སོའི་ལག་པར་ཡོད།	
བདག་ཉདི་བདག་གི་མགནོ་ཡིན་གི།	 །གཞན་
ལ་ྟསུ་ཞིག་མགནོ་ད་ུགུར།	 །ཞསེ་གསུངས་པ་
ན་ིམ་འད་བ་ཞིག་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་སོ་སོས་སེམས་རུྒྱད་འདལུ་དགོས་པ་
རེད་ཅསེ་གསུངས་པ་རེད།	 མད་ོདནོ་སྙངི་པ།ོ	
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བླང་དརོ་གི་གནད་
བསན་པ་ད་ེརསེ་འཇུག་རྣམས་ཀིས་ལག་ལེན་
ད་ུབསྐལ་ནས་ས་ལམ་བགདོ་དགོས་པ་རེད་
མ་གཏགོས་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་བིན་རླབས་ཀི་ཐོག་ནས་ས་ལམ་

བགདོ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་དང་པ་ོབདནེ་བཞིའི་ཆོས་འཁརོ་

གསུངས་པ་རེད།	 བདནེ་བཞིའ་ིང་ོབ་ོལ་
བཟླས་པ།	བ་བ་ལ་བཟླས་པ།	བ་བ་འབས་བུ་
དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་ཞསེ་བདནེ་བཞིའི་
རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡོད།	ད་ེན་ིསངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ཀི་སྒམོ་གཞི་རེད།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ི
ང་རང་ཚོ་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་
མི་འདདོ་པ་རེད།	 བད་ེབ་དང་སྡགུ་བསལྔ་ན་ི
རུྒྱ་དང་རྐེན་ལ་རནེ་ནས་བུང་གི་ཡོད་པ་མ་
གཏགོས་གླ་ོབུར་བ་མ་རེད།	 དརེ་བརནེ་དང་
པ།ོ	སྡགུ་བསལྔ་ཤེས་པར་བ།	སྡགུ་བསལྔ་ལ་
རིམ་པ་གསུམ་ད་ུཕསེ་ཏ།ེ	 བསྡགུ་བསལྔ་གི་
སྡགུ་བསལྔ།	 འགུར་བའ་ིསྡགུ་བསལྔ།	 ཁྱབ་
པ་འད་ུབདེ་ཀི་སྡགུ་བསལྔ།	 ཞསེ་སྡགུ་བསལྔ་

ཕ་རགས་མང་པ་ོབཤད་ཡོད།	 གང་ལརྟ་དང་
པ་ོསྡགུ་བསལྔ་ཤེས་དགསོ་པ་རེད།	 ང་ཚོ་མི་
འདདོ་པའི་སྡགུ་བསལྔ་ལས་གལོ་བར་སྔནོ་ལ་
མི་འདདོ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རིམ་པ་སོགས་
ཞིབ་ཚགས་པ་ོབས་ཏ་ེཤེས་དགོས་ཞེས་སྡུག་
བསལྔ་ཤེས་པར་བ་གསུངས།	 སྡགུ་བསལྔ་ན་ི
རུྒྱ་མེད་རྐནེ་མེད་ལས་བུང་བ་མ་རེད།	 ཕི་
ལོགས་ཀི་རུྒྱ་རྐནེ་ལས་བུང་བ་མ་རེད།	 རང་
གི་སེམས་མ་བཏུལ་བའི་དབང་གིས་སྡུག་
བསལྔ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 	 སེམས་མ་བཏུལ་
བའ་ིདབང་གིས་ལས་ངན་པ་བསགས་པ་དང་།	
དའེི་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་གི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ལས་ཀི་ཀུན་འབུང་དང་ཉནོ་
མོངས་པའི་ཀུན་འབུང་གསུང་བཞིན་ཡོད།	
སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་དང་ད་ེལས་ཐར་
འདདོ་ཀི་བླ་ོཡོད་པས་ད་ེལས་ཐར་པའ་ིཐབས་
ཤེས་ནི་སྡུག་བསལྔ་གི་རུྒྱ་བཙལ་དགོས་ཞེས་
བཀའ་གནང་ཡོད།	 འ་ོན་གལ་ཆེ་ཤོས་སྡགུ་
བསལྔ་ལས་གཏན་ད་ུཐར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད་ཅེ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བ།	
ཀུན་འབུང་སངྤ་པར་བ།	 འགགོ་པ་མངནོ་ད་ུ
བ།	 ཞསེ་འགགོ་བདནེ་ཐབོ་པ་ཞིག་གསུང་གི་
འདགུ	ཅསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌ་ོམར་ཊི་ན་ེཛི་མོ་
རེ་ན་ོམཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་ཨེལ་སལ་ཝ་ེཌརོ་ (El Salvador) 

རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡིན་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་དང་བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོརྙིང་ཤོས་གས་སྐུ་
ཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌོ་མར་ཊི་ན་ེཛི་མོ་རེ་ན་ོ		
(Dr Alfredo Martinez Moreno) མཆོག་
དགུང་གངས་	 ༩༨	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པའ་ིཡིད་སྐ་ོབའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་ཀི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ལི་ཤ་མར་ཊི་ན་ེཛི་ 
(Alicia Martinez)	ལགས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕནི་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཉདི་ཀི་སྐུ་ཟླ་དང་བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོརྙིང་ཤོས་
གས་སྐུ་ཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌོ་མོ་རེ་ན་ོམཆོག་

སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཤེས་
རགོས་བུང་བས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།

ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐ་ུཉདི་ཀིས་དབུས་པའ་ི
ནང་མི་ཡོངས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཨེལ་སལ་ཝ་ེཌརོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པ་སྐ་ུཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌ་ོམོ་རེ་ན་ོམཆོག་དང་
ཨེལ་སལ་ཝ་ེཌརོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ངསོ་ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༧	 ཉནི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཆེན་ཐོག་བདོ་ད་ུཕི་རྒྱལ་གི་དམག་ཤུགས་
བཙན་འཛུལ་བུང་བར་སྐནོ་བརདོ་ཀིས་བདོ་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་ད་ེབདོ་མི་ཚོས་དན་
གསོ་དང་བཀའ་དནི་བ་ླལགྷ་ཏུ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡོད།

ཨེལ་སལ་ཝ་ེཌརོ་རྒྱལ་ཁབ་ན།ི	 མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་གནང་མཁན་ཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེཡིན་
ཞིང་།	 ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་སྐ་ུཞབས་ཨེལ་
ཧ་ིརེ་ཌོ་མོ་རེ་ན་ོམཆོག་ནི་བདོ་མིའི་འཐབ་
རྩོད་ཀི་ས་ེཁིད་མཁན་ཡིན་པ་ལྟར་རསེ་དན་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌ་ོམོ་རེ་ན་ོ
མཆོག་གིས་སྐ་ུཚེ་ཧལི་པརོ་བདོ་དནོ་སདླ་ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་ན་ིབདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོགནང་སའི་
གགོས་པ་ོཞིག་ཀང་ཡིན།	 རང་ཉདི་སྒརེ་ལ་
མཚོན་ནའང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་སི་ཀ་ོཊི་
ལན་ཌིར་	 (Scotland)	 དམ་པ་ད་ེཉདི་དང་

དངོས་སུ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའི་བསྐལ་བ་
བཟང་པ་ོབུང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་འབལེ་
སྐུ་ཚབ་དང་ཁིམས་རྩདོ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀིས་སྐུ ་ཚེ་ཧིལ་པ་ོཞི་བད་ེ
དང་འག་ོབ་མིའི་ཆེ་མཐངོ་ཞུ་གཏུག་གི་དནོ་
ད་ུབསྐལ་ཡོད།	 རང་དབང་དང་ཆེ་མཐངོ་
ཆེད་ད་ུའཐབ་རྩདོ་བདེ་པར།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀི་མཛད་རསེ་ཀིས་ང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་
བསྐདེ་ད་ུའཇུག་ངསེ་ཡིན།	

སླར་ཡང་ངས་སྐུ་ཉདི་ཀིས་དབུས་པའི་ནང་
མི་ལནྷ་རྒྱས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་གསོ་
དང་།	སྐ་ུཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌ་ོམོ་རེ་ན་ོམཆོག་
མགགོས་མུར་མི་ལུས་རིན་པ་ོཆེའི་ལུས་རནེ་
འཐབོ་པའ་ིསྨནོ་ལམ་འདབེས་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་
འཁདོ་ཡོད།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ི
ཡི་ཤུའ་ིམཆོད་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་ཡི་ཤུའ་ིམཆོད་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་

མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྙངི་ཤོས་གས་སྐ་ུཞབས་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྙངི་ཤོས་གས་སྐ་ུཞབས་
ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌ་ོམར་ཊི་ན་ེཛི་མོ་རེ་ན་ོམཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌ་ོམར་ཊི་ན་ེཛི་མོ་རེ་ན་ོམཆོག་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་

སྩལ་བ།སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	ཉནི་
ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ཡི་ཤུའི་མཆོད་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་
སི་མོན་ཊུ་ཊུ་	 (Archbishop	Desmond	 Tutu)	
མཆོག་དགུང་གངས་	༩༠	ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་
སྐར་གི་རནེ་འབལེ་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཊུ་ཝི་ཊར་	 (Twitter)	 བརུྒྱད་འཚམས་འད་ི
གནང་དནོ།	 	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་སྐ་ུཉདི་དབར་གགོས་པའོ་ིམཛའ་འབལེ་གཏངི་
ཟབ་ཡོད་པས་ང་ཚོ་ཆེས་སྤ་ོསང་གིས་ཁངེས་ཡོད་
ལ།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་དང་སྐ་ུཉདི་ཀི་གགོས་པའོ་ི
མཛའ་འབལེ་དསེ་འག་ོབ་མི་བཟང་པ་ོཞིག་བདེ་
པར་བླ་ོསྐདེ་སརེ་ངསེ་ཡིན།	སྐ་ུཉདི་སྐ་ུཚེ་ཡུན་རིང་
བརན་པ་དང་།	 འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་མུ་མཐུད་
སྐུ་ཉདི་ཀི་རྣམ་དཔདོ་རགོས་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་བཅས།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢	ཉནི་
ཨེལ་སལ་ཝ་ེཌརོ་	 (El	 Salvador)	 རྒྱལ་ཁབ་
ནས་ཡིན་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་བདོ་ཀི་
གགོས་པ་ོརྙིང་ཤོས་གས་སྐུ་ཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌོ་
མར་ཊི་ན་ེཛི་མོ་རེ་ན་ོ	 (Dr	 Alfredo	 Martinez	
Moreno)	 མཆོག་དགུང་གངས་	 ༩༨	 ཐགོ་སྐ་ུ
ཚེའི་འཕནེ་པ་རགོས་པའི་ཡིད་སྐ་ོབའི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་
ཚེས་	 ༤	 ཉནི་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུཨ་ལི་
ཤ་མར་ཊི་ན་ེཛི་	 (Alicia	 Martinez)	 ལགས་ལ་
ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོསྐ་ུཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌ་ོ
མར་ཊི་ན་ེཛི་མོ་རེ་ན་ོ	 (Dr	 Alfredo	 Martinez	
Moreno)	མཆོག་དགུང་གངས་	༩༨	ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་བུང་བས་
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་ཀིས་དབུས་
པའི་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐུ་ཉདི་ཀིས་མཁྱནེ་གསལ་ལྟར་སྐུ་ཉདི་ཀི་སྐུ་ཟླ་སྐུ་
ཞབས་ཨེལ་ཧ་ིརེ་ཌོ་མར་ཊི་ན་ེཛི་མོ་རེ་ན་ོམཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ནང་ཨེལ་སལ་ཝ་ེཌརོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་
ཡོད།	 ཨེལ་སལ་ཝ་ེཌརོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བདོ་ད་ུཕི་
རྒྱལ་གི་དམག་ཤུགས་བཙན་འཛུལ་བུང་བར་སྐནོ་
བརདོ་ཀིས་བདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེཡིན་སབས།	 ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་
བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་གི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔངསོ་
ལ་སྐ་ུཉདི་ཀི་སྐ་ུཟླ་མཆོག་དང་ཐངེས་འགའ་མཇལ་
འཕད་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	 ཁངོ་གིས་རུྒྱན་ད་ུ
བདོ་མིའ་ིརང་དབང་དང་ཆེ་མཐངོ་ལ་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོ
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གི་རེད།	 དནོ་དངསོ་སུ་ཁངོ་
གིས་གཞན་དནོ་ཆེད་ད་ུཞབས་འདགེས་བསུྒབས་
ཏ་ེམི་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བསྐལ་ཡོད་པས།	 ད་
ལྟ་ཁོང་ང་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུསྐུ་འཚོ་བཞུགས་སུ་མེད་
ནའང་ང་ཚོས་བླ་ོབད་ེཔ་ོབདེ་ཆོག	 ཐུགས་སྨནོ་དང་
བཅས།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།
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སབྐས་	༡༧	པའ་ིསིྤ་འཐུས་འསོ་ཐནོ་པ་རྣམ་པས་བཅའ་ཁམིས་ཀི་འབུ་དནོ་བཞིན་དམ་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའ་ིགསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའ་ིསིྤ་འཐུས་
རྣམ་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་ཕགོས་ཀི་རྙགོ་
གླངེ་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ་འསོ་བསྡ་ུ
བདེ་མ་ཐུབ་པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	
ཚེས་	༢༧	ནས་	༢༩	བར་གངས་སིྐད་སདི་
སྐོང་ཚོགས་ཁང་ད་ུནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
ཞིག་ཚོགས་ཏ་ེདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀི་
ཐབས་ལམ་མི་འད་བ་གངས་བརྒྱད་གཏན་
འབབེས་ཀིས་ཐབས་ལམ་གང་ཡིན་ཡང་
མཐའ་མའ་ིཐག་གཅདོ་བདེ་སངས་ན་ིབུང་ན་
སིྤ་མོས་དང་།	 མ་བུང་ན་གསང་བའ་ིའསོ་
བསྡུའི་ཐོག་ནས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་
ཡན་གིས་མོས་མཐུན་ཐག་གཅོད་ངསེ་པར་
དུ་དགོས་པའི ་གཏན་འབེབས་སྔནོ ་བས་
ལརྟ།	 ཐབས་ལམ་དནོ་དནོ་ཚན་	 ༡	 ནས་	
༦	བར་དགསོ་ངསེ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པར་
བརནེ།	 ཐབས་ལམ་དནོ་ཚན་	 ༧	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་དང་པའོི་ནང་
གསེས་	 ༢	 པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་གསོལ་
འདབེས་སྐབས་འཇུག་ཞུ་རུྒྱ་སིྤ་མོས་གཏན་
འབབེས་བུང་བ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	

ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཇི་དགེའི་བངླ་དརོ་
བཀའ་སླབོ་ཅི་ནས་ཀང་སོྩལ་གནང་ཡོང་
བའ་ིསྐབས་འཇུག་ཞུས་པར།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༦	 ཉནི་མགནོ་གང་ཉདི་ཀིས་ཐུགས་
བརྩེ་བ་ཆེན་པསོ་བཀའ་ཡིག་བཀའ་དནི་ཆེ་
སྩལ་གནང་བར་ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་སབྐས་	
༡༧	 པའ་ིསིྤ་འཐུས་འསོ་ཐནོ་པ་གངས་	 ༤༥	
གངས་སིྐད་སིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་ད་ུསླར་
ཡང་ནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་འཚོགས་ཏ་ེ
བཅའ་ཁམིས་ཀི་འབུ་དནོ་གཞིར་བཟུང་དམ་
འབུལ་བ་རུྒྱ་སིྤ་མོས་བུང་བའ་ིསྐརོ་ནང་མོལ་
ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐོང་བ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་དང་སྒལོ་མ་ཚེ་
རིང་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྒགོས་སྦྱང་གནང་དནོ།

སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པའི་
དམ་བཅའ་འབུལ་ཕགོས་ཀི་རྙགོ་གླངེ་དང་།	
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་བསྡུ ་བེད་
མ་ཐུབ་པར་བརནེ་བཙན་བལོ་བདོ་པའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ད་ུདཀའ་རྙགོ་མང་དག་ཅིག་
འཕད་ཡོད་པ་དང་།	ད་ལན་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	

༢༧	 ནས་	 ༢༩	 བར་གངས་སིྐད་སདི་སྐངོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་
འཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གང་དང་གང་
གནང་ཡོད་མེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་བསྐར་
གསོ་མ་ཐུབ་པར་ཟླ་བཞི་ལ་ཉ་ེབས།	 འད་ི
མུར་གནས་ན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གནས་བབ་ཀང་སེམས་འཚབ་ཀི་རང་བཞིན་
ད་ུའགུར་ཉ་ེལ་བརནེ།	ཕུ་གུ་ངུ་ས་ཕ་མ་ཞསེ་
པ་བཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་དང་པའོི་ནང་གསེས་
༢	 པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་པར།	ཐུགས་རྩའེ་ིགཟགིས་པ་ཆེན་པསོ་
བཀའ་ཡིག་རིན་པ་ོཆེ་སིྤ་བའོི་གཙུག་རྒྱན་ད་ུ
བཀའ་དནི་ཆེ་སྩལ་མཛད་པ་བཅས་ཀི་སྐརོ་
རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་ལ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།

ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༧	ནས་	༢༩	
བར་ཉནི་གསུམ་རིང་ཕི་རྒྱལ་གི་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་ལསྔ་འབལེ་མཐུད་དང་གོ་སིྒག་བས་
པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་གངས་	 ༤༤	 གངས་
སིྐད་སིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་དུ་ནང་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཞིག་འཚོགས་ཤིང་།	 ཚོགས་
འདའུ་ིནང་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་མི་འད་བ་
གངས་བརྒྱད་གཏན་འབབེས་ཀིས།	 ཐབས་
ལམ་གང་ཡིན་ཡང་མཐའ་མའི་ཐག་གཅདོ་
བདེ་སངས་ན་ིབུང་ན་སིྤ་མོས་དང་།	 མ་
བུང་ན་གསང་བའི་འསོ་བསྡུའི་ཐགོ་ནས་ང་ོ
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉསི་ཡན་གིས་མོས་མཐུན་
ཐག་གཅོད་ངསེ་པར་ད་ུདགོས་པའི་གཏན་
འབབེས་སྔནོ་བས་ལརྟ།	 ཐབས་ལམ་དནོ་
དནོ་ཚན་	 ༡	 ནས་	 ༦	 བར་དགསོ་ངསེ་

ཀི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པར་བརནེ།	 ཐབས་
ལམ་དནོ་ཚན་	 ༧	 པ།	 གཞིས་བསེ་བདོ་
འབངས་ཡོངས་ཀི་མགནོ་དཔུང་།	 ཚེ་འད་ི
ཕི་གཉསི་ཀི་རེ་ལྟསོ་ཉག་གཅིག་ཏུ་གུར་པ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་དང་པའོི་
ནང་གསེས་	 ༢	 པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་
གསོལ་འདབེས་སྐབས་འཇུག་ཞུ་རུྒྱ་སིྤ་མོས་
གཏན་འབབེས་བུང་བ་དང་།	 གུས་འབངས་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀི་
ཐུགས་རེ་དང་།	 རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་གི་ཡིད་
ཆེས་དང་རེ་བ་ཇི་བཞིན་མ་འགུབ་པར་སྙངི་
ནས་མཐལོ་བཤགས་དང་འབལེ།	 བངླ་དརོ་
བཀའ་སླབོ་གང་གནང་ལ་ཡིད་གཉིས་ཐེ་
ཚོམ་གང་ཡང་མེད་པར་ཤར་བསྐདོ་ཞུ་རུྒྱའི་
དམ་བཅའ་བརན་པ་ོསྙངི་བཅངས་ཞུས་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་འཕད་
པའི་དཀའ་རྙགོ་འད་ིསེལ་བའི་ཐབས་གཞན་
གཏན་ནས་མ་མཆིས་པས་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་ཀིས་ཇི་དགའེི་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་རིན་
པ་ོཆེ་སིྤ་བའོ་ིགཙུག་རྒྱན་ད་ུཅི་ནས་ཀང་སོྩལ་
གནང་ཡོང་བའ་ིསྐབས་འཇུག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་ཞུས་པར།	 ཕི་ཟླ་	
༡༠	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ཐུགས་བརྩའེ་ིགཟགིས་
པ་ཆེན་པསོ་བཀའ་ཡིག་རིན་པ་ོཆེ་སིྤ་བའོི་
གཙུག་རྒྱན་ད་ུབཀའ་དནི་ཆེ་སྩལ་གནང་བའ་ི
སྙངི་དནོ།	 “གནད་དནོ་འད་ིདག་གཞི་རྩར་
བཟུང་སྐབས་ད་ལམ་གི་རྙགོ་འཛིང་འདིའི་
སྐརོ་ངསོ་ལ་རེ་སྐུལ་བ་རུྒྱར་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་དང་པའོི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་མིན་
ཐ་ེཚོམ་དང་།	 གལ་ཏ་ེངསོ་ནས་ལམ་སནོ་

བདེ་དབང་ད་ུབཏང་རུང་བཅའ་ཁིམས་ཀི་
རྒྱ་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་བདེ་ཐབས་མེད་པ་
དངསོ་བདནེ་རེད།	 ངསོ་ཀི་བསམ་ཚུལ་འད་ི
དག་བར་སྐབས་མང་ཚོགས་སུ་ལན་མང་
བརདོ་ཟནི་པས་མ་ཤེས་པ་མེད་རེ་ཡིན་མོད།	
ད་དངུ་ངོས་ལ་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཡོད་ན་གཤམ་གསལ།

༡༽སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའི་གསོ་ཚོགས་ཆེད་
དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གིས་ཁམིས་མཐུན་
འསོ་བསྡུ་བས་ཏ་ེཁུངས་སོ་སོའི་སིྤ་འཐུས་
འསོ་ཐནོ་པར་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པ་ཚང་
མས་བཅའ་ཁམིས་ཀི་འབུ་དནོ་གཞིར་བཟུང་
དམ་འབུལ་བ་རུྒྱ།

༢།	 ད་ེལརྟ་མ་བུང་ཚེ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གུབ་ཆ་གང་མུར་ལོངས་ཆེད་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་བཅའ་ཁིམས་གཞིར་བཟུང་
བེད་སྒ་ོགང་ཡོད་ལག་བསར་བ་རུྒྱ་བཅས་
ཡིད་འཇགས་གིས།	 ཞསེ་སིྤ་ཕབེས་ལརྟ་
དནོ་ཚན་དང་པའོི་དགངོས་དནོ་ཤར་བསྐདོ་
བ་རུྒྱར་སིྤ་མོས་བུང་བ་བཞིན་འབལེ་ཡོད་
ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་རིམ་འཆར་
སིྒག་ཡོང་བའ་ིབཀདོ་མངགས་ཞུས་ཡོད།

གནད་དནོ་འདི་ཉདི་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་
བུང་ཟིན་པར་བརནེ་སླད་ཕིན་རྒྱ་ཆེའི་མི་
མང་གི་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེལུགས་ངསོ་འཛིན་
ཀིས་མ་འངོས་པར་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ནསུ་
པ་མཉམ་སྤུངས་དང་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་
དགསོ་པའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སུ།	
སབྐས་	༡༧	པའ་ིསིྤ་འཐུས་འསོ་ཐནོ་པ་	༤༥	
ཐུན་མོང་ནས་ནང་མོལ་ཚོགས་ཐགོ་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༠༧	ལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡི་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་ཨར་ཆི་བྷ་ིཤོབ་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གི་འཁུངས་
སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིདང་ལོ་འཁརོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཞི་བད་ེགཏམ་བཤད་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་
བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡི་ཤུའི་
བླ་ཆེན་ཨར་ཆི་བྷི་ཤོབ་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་ཊུ་	
(Archbishop Desmond Tutu) མཆོག་
དགུང་གངས་	 ༩༠	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་
སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིདང་།	 བྷ་ིཤོབ་ཌ་ེསི་
མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གི་ལོ་འཁརོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཞི་

བད་ེགཏམ་བཤད་
ཐངེས་བཅུ་གཅིག་
པའི ་མཛད་སྒ ོར ་ 
( 11th Annual 

Desmond Tutu 

Inter nat iona l 

Peace Lecture) 

བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་
དནོ།	 ངསོ་ཀི་བརྩ་ེབའ་ིབཀུར་འསོ་ཆོས་
གགོས་རྒན་པ་ཨར་ཆི་བྷ་ིཤོབ་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་
ཊུ་ལགས།	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་ལ་ཧ་ཅང་བརིྩ་
བཀུར་དང་ཡིད་སྨནོ་འཆོར་གི་ཡོད།

སྐ་ུཉདི་དགུང་གངས་	 ༩༠	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
འཁུངས་སརྐ་ལ་ངསོ་ཀིས་འཚམས་འད་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ང་ཚོ་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་ཁདི་རྣམ་
པས་ངསེ་པར་བྷ་ིཤོབ་ཊུ་ཊུ་ལ་ྟབུའི་དབུ་ཁིད་
ཀི་རསེ་སུ་འབང་དགསོ།	ཁངོ་ཞི་བདའེ་ིངང་

སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་ཡིན།	 ངསོ་ཀིས་རྩདེ་མོ་
དང་སྦྲགས་ངསོ་ཀིས་སྐ་ེབ་སྔ་ཕི་ཁས་ལེན་
གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
ཁས་ལེན་གི་མེད།	བྷ་ིཤོབ་ཊུ་ཊུ་ལགས་ཀིས་
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོཁས་ལེན་གི་རེད།	
ཅསེ་རདོ་ཀི་ཡོད།

སྐབས་འགར་ཁོང་གིས་ང་ལྷ་ཡུལ་ལ་འག་ོ
ཆོག་ཆོག་ཡིན།	 ཁྱདེ་རང་ས་ཆ་གཞན་
ཞིག་ལ་འག་ོགི་རེད།	 ཅསེ་ངསོ་ལ་སདྙ་བར་ོ
གནང་གི་རེད།	 གང་ལརྟ་ངདེ་གཉསི་ཀིས་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་བླསོ་བཏང་གིས་
སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེའཚོལ་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད་
ལ།	ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེབརུྒྱད་འཛམ་གླངི་
ཞི་བད་ེཡོང་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡོད།	
སྐ་ུཉདི་དགུང་གངས་	 ༩༠	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
དམིགས་བསལ་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོར་ངསོ་
ཀིས་སྐུ་ཉིད་ལ་འཚམས་འད་ིདང་ཐུགས་

སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་ཀི་ཆོས་གགོས་རྒན་
པ་ལགས།	 སྐ་ུཚེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་རོགས་
གནང་།	 ང་ཚོར་སྐ་ུཉདི་འཛམ་གླངི་ལ་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོསནོ་རུྒྱ་དགསོ།

བམས་བརྩའེ་ིཐད་ནས་བཤད་ན།	ང་ཚོ་མའ་ི
མངལ་ད་ུཡོད་པའ་ིསབྐས་དང་།	མའ་ིམངལ་
ནས་སྐསེ་རསེ་ང་ཚོ་འཚོ་གནས་བདེ་པར་ཨ་
མའ་ིབམས་བརྩ་ེདང་སྙངི་ར་ེན་ིགནད་འགག་
གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིམི་ཚེ་ཨ་མའ་ི
བམས་བརྩེ་ལ་བརནེ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀི་
ཡོད།	 ང་ཚོ་ལོ་ན་གཞནོ་པའ་ིསབྐས་ནས་
ཨ་མའི་བམས་བརྩེ་ནི་ང་ཚོའི་འཚོ་གནས་
དང་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་བསྐལ་བར་
གནད་འགག་གཙོ་བ་ོད་ེཆགས་ཀི་ཡོད།	 ང་
ཚོའི་མི་ཚེ་ད་ེལྟར་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཡོད་པ་
དང་།	 ང་ཚོའ་ིམི་ཚེ་ལགྷ་མ་ད་ེཡང་སེམས་
པ་བཟང་པ་ོདང་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་བདེ་

དགསོ།	 དངེ་སང་ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་
གིས་ཇི་ཙམ་ང་ཚོའ་ིནང་སེམས་ཞི་བད་ེཡོད་
ན་ད་ེཚོད་ཀིས་ང་ཚོའི་གཟུགས་པའོི་འཕདོ་
བསནེ་བད་ེཐང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རདོ་ཀི་འདགུ

ང་ཚོ་སེམས་པ་བཟང་པ་ོཡོད་ན་རང་བཞིན་
གིས་གདངོ་ནས་འཛུམ་མདངས་མང་བ་
མངནོ་གི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིསེམས་ལ་དགོས་
པ་དང་ཁོང་ཁ་ོཡོད་ན་མི་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་
འཛུམ་བསན་ནའང་།	 ང་ཚོས་ཕར་འཛུམ་
མདངས་རུན་མ་ཙམ་ཞིག་སནོ་གི་ཡོད།	
བམས་བརྩའེ་ིཁ་ེཕན་སྐརོ་བཤད་ན།	ང་ཚོའ་ི
ཉནི་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་དངསོ་གནས་དང་
གནས་བམས་སེམས་ཅན་གང་མང་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་སྐ་ེབ་ཕི་མ་དང་ལ་ྷཡུལ་
སྐརོ་ཤོད་ཀི་མེད།	 	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	 ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།
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སབྐས་བཅུ་བདནུ་པར་བདམས་ཐནོ་བུང་བའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༨	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༡།༡༥	 ཙམ་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་
སྐབས་བཅུ་བདནུ་པར་བདམས་ཐོན་བུང་

བའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་བར་
བརྒལ་ཚོགས་གཙོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་བདམས་ཐོན་བུང་བའི་སིྤ་
འཐུས་རྣམས་ཀིས་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

ད་ེཡང་དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་མ་

གནང་གངོ་ཐགོ་མར་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་བར་བརྒལ་ཚོགས་
གཙོ་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སངོ་བཙན་
ཚོམས་ཆེན་ད་ུཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གི་དུང་ད་ུལས་
ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་ཡོད།	
ད་ེརསེ་སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའི་བདོ་མི་མང་
གི་སིྤ་འཐུས་སུ་འསོ་འདམེས་བུང་བའི་སིྤ་
འཐུས་རྣམས་ནས་རེ་རེ་བཞིན་བར་བརྒལ་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་
དུང་ད་ུདམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད།		དམ་འབུལ་
གི་མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།

དམ་འབུལ་ལེགས་པར་གུབ་མཚམས་བར་
བརྒལ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 བདག་ཅག་གི་འད་ིཕི་གཉསི་
ཀི་སྐབས་གནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུ
ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས་སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཡོངས་རགོས་བཅའ་
ཁིམས་ཀི་དགོངས་དནོ་བཞིན་ད་ེརིང་དམ་
འབུལ་ལེགས་གུབ་བུང་བར་ངས་བར་བརྒལ་
ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་འཚམས་འདིའི ་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོཞུ་མ་དགོས་པའི་ཐགོ་ནས་ད་ེ
རིང་ནས་བཟུང་ལོ་ལའྔི་རིང་ང་ཚོ་ཚང་མས་
རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་

མང་ཚོགས་ཀི་རེ་བ་དང་།	 ཡིད་ཆེས་བས་
པ་གཞིར་བཟུང་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་ལརྟ་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་དང་།	སིྤ་
དནོ་ཐགོ་ལ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་རུྒྱ་
ནི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་
ཡོད་སབས།	 དའེ་ིཐགོ་ཚང་མས་ད་ེལརྟ་
གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།	 ད་ེརིང་གི་དམ་
འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོའདི་ནས་གུབ་པ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས་གནང་ཡོད།

མཛད་སྒའོི་མཐའ་མར་རནེ་འབལེ་མཚོན་
བེད་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་ཕུལ་ཏེ་དམ་
འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་
བཅས།།

སབྐས་	༡༧	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༨	 རབ་
གནས་ལགྕས་གངླ་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༠༣	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༠༩	 རེས་
གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ར་ས་གངས་སིྐད་སདི་སྐངོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུ
སབྐས་	༡༧	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་

ཚོགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་
ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དགྭས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་དབུས་

ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་ཀརྨ་དག་འདལུ་མཆོག་
དང་བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་མཆོག	 སདི་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག	 རང་དབང་ཅན་
གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན།	 	 དུང་ཆེ་
དང་དུང་འཕར་རྣམ་པ་བཅས་བཞུགས་གལ་
ད་ུའཁོད་མཚམས་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་
གླིང་གི་དགེ་འདནུ་བཞི་གས་ཤིས་བརོད་
གསུང་འདནོ་གནང་།	ད་ེརསེ་ཁམིས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་
གུབ་བསནུ།	 བདམས་ཐནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཔར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་

འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་བདམས་ཐནོ་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕེལ་མཆོག་གིས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་གི་དུང་ནས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་
ཕུལ་རསེ།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་རནེ་འབུང་
མཇལ་དར་དང་རནེ་འབལེ་མཚོན་བདེ་སྒནོ་
འབུལ་གནང་མཚམས།	 དམ་འབུལ་མ་དབེ་
ཏུ་མཚན་རགས་བཀདོ།	 ད་ེནས་བདམས་
ཐནོ་ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་
གུབ་བསནུ།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་
དུང་ནས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་རེས།	
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ལ་རནེ་འབུང་མཇལ་
དར་དང་རནེ་འབལེ་མཚོན་བདེ་སྒནོ་འབུལ་
གནང་མཚམས་དམ་འབུལ་མ་དབེ་ཏུ་མཚན་
རགས་བཀདོ།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་དང་
རནེ་དདོ་ཕུལ་བསནུ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ་ལ་རནེ་འབུང་
མཇལ་དར་དང་རནེ་འབལེ་མཚོན་བེད་
སྒནོ་འབུལ་གནང་རསེ་གསོལ་ཇ་དང་འབས་
སིལ་ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་
རིམ་བཞིན་ཁོང་གཉསི་ལ་འཚམས་འདའིི་
མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེདམ་འབུལ་
གི་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	།སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་དང་པ་ོཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༡	ནས་	༡༢	བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་
གི་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
བས་ིགནས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་	
༩།༣༠	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག	
སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག	ཆོལ་གསུམ་
ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་རནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་།	
འབས་སིལ་ ཕུལ ་ གུབ ་རེས ་ཚང་མ་སྐུ ་

བཞེངས་ཀིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་
གླུ ་བཏང་ས་ེབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 འཇིག་རནེ་ཞི་
བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	 ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་
རྒྱལ་པ།ོ	 བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་མགནོ་སྐབས་
དང་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་སྒ་ོ
གསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་ནས་ད་ེརིང་
སབྐས་	༡༧	པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཐངེས་
དང་པའོི་ཐགོ་ཆིབས་སུྒར་གནང་བ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
དབུས་པའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་
པར་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་འད་ིཉདི་ཀི་རྩ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱའ་ིབཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ཀི་འགན་དབང་
བསྐརུ་བ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་བཙན་བལོ་གི་སིྤ་ཚོགས་
བད་ེདནོ་ལ་གཟགིས་སྐངོ་གནང་རུྒྱ།	 བདོ་
ནང་གི་བདོ་མིའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་རུྒྱ།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་སོགས་
ཀི་ཐོག་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སིྒག་འཛུགས་
དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་
ཡིན་ནའང་འད་དམིགས་ཡུལ་ད་ེདག་གི་
ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་དགོས་པ་བཅའ་ཁིམས་
ཀི་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་བ་ད ེ་
ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ད་ེབཞིན་སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིསིྤ་འཐུས་གསོ་
ཚོགས་ར་བའི་ནང་ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་ཞུ་མ་མངོ་མཁན་གསར་ད་ུཕབེས་
མཁན་བཅོ་བརྒྱད་དང་ད་ེསྔནོ་གསོ་ཚོགས་

ཀི་འཐུས་མི་གནང་མོང་བ་དང་བསྐར་ད་ུ
སབྐས་	 ༡༧	 ནང་ཕབེས་པ་	 ༢༧	 ཆགས་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་ཚོ་ད་ེས་ྔགསོ་
ཚོགས་ལ་ཕབེས་མངོ་མཁན་ཡིན་ནའང་འད་
ད་ེསྔ་གསོ་ཚོགས་ལ་ཕབེས་མ་མངོ་མཁན་
ཡིན་ནའང་འད་གང་ལརྟ་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཚང་མས་བདོ་བསན་སདི་སདླ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཞེ་གཅིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་
ཡོད།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཕགོས་
ནས་ཞུ་པ་ཡིན་ན།	 ལས་དང་སྨནོ་ལམ་
གིས་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་མཉམ་ད་ུ
ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་བུང་བ་རེད།	
ཕགོས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་
ན།	 བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ཟརེ་ནའང་མི་འདགུ་
གང་ལརྟ་བདོ་མིའི་ལས་དབང་གི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོ་མཉམ་ད་ུའཛོམས་དགོས་པའི་ལས་
དནོ་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་མཉམ་ད་ུའཛོམས་

ནས་ནསུ་པ་འདནོ་དགསོ་པའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེདག་ལ་ཚང་མའ་ིཐུགས་ལ་
བཅངས་ནས་སིྤ་པའི་ལས་དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་གནང་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པའོ་ིནང་ནས་ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད།	ད་ེདག་
ཐུགས་ལ་བཅངས་རོགས་གནང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ད་ེརིང་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོི་
ལས་རིམ་ནང་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་གསོ་
ཆོད་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མང་བ་ད་ེ
སྔནོ་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཀི་ཐགོ་
ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མོང་མཁན་ཤ་སག་
ཅིག་དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཟུར་འདས་པ་
གཉསི་ཡོད།	 ད་ེརསེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་གསོ་ཆོད་ཅིག་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་གསོ་ཆོད་ཀི་ཐགོ་
ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཆབ་སིད་གནས་སངས་
ལ་འགུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞིན་ཡོད།		
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༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ནང་སི་
ཀོ་ཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་འསོ་
འདམེས་གུབ་རསེ་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༨	ཉནི་
སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་(The 

Cross -Party Group on Tibet) ཚོགས་

འད་ུཚོགས་ཏ་ེསི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིགསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་བསྐར་བཟ་ོ
གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་
པས་སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌིའི་ལྗང་ཁུ་ཆབ་སིད་

ཚོགས་པ་ནས་ཡིན་པའི ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རོ་
སི་གྷ་ིརིར་	 (Ross Greer) 

ལ ག ས ་ ད ང ་ ང ལ ་ རྩོལ ་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མེར་སི་ཌ་ེ
སི་ཝི་ལ་བ་ྷ	 (Mercedes 

Villalba)	 ལགས་རྣམ་
གཉིས་སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌིའི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི ་འབ ེལ་

མཐུད་པ་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨེ་
ལེ་ནརོ་རོ་སན་གྷ་ིརན་ (Eleanor Byrne-

Rosengren)	ལགས་དུང་ཆེ།	གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཨེ་མེ་སི་ (Roger Eames) ལགས་
དངུལ་གཉརེ་ད་ུབདམས་ཡོད།

བདོ་གནས་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་བསན་
འཛིན་ཆོས་སིྐད་ལགས་དང་བདོ་རང་དབང་
ལས་འགུལ་ཚོགས་པའ་ི (Free Tibet)	ལས་
བདེ་ཇནོ་ (John Jones)	 ལགས་ཀིས་སི་ཀ་ོ
ཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་
གི་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	 ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཕོགས་ཀི་འཆར་གཞི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཚོགས་
འདརུ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།

ཐངེས་འདའིི་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུ

དནོ་ཕན་ལནྡ་པ་བུང་ཡོད་པ་བཅས།།

ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་གནས་བབ་ལ་
འགུར་བ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་
སིད་གནས་བབ་ལ་འགུར་བ་འག་ོབ་དང་
མཉམ་ད་ུབདོ་ནང་གི་དཔལ་འབརོ་དང་རིག་
གཞུང་།	ཆབ་སདི།	ཆོས།	ཁརོ་ཡུག་སོགས་
གང་ཅིའ་ིཐད་རང་བཞིན་གིས་འགུར་བ་འག་ོ
བཞིན་པ་ན་ིཆོས་ཉདི་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ད་ེ
རིང་བསམ་ཚུལ་སྤུང་རུྒྱ་དང་།	 མ་འངོས་
པར་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀིས་ལས་འགུལ་
དང་།	འབདོ་སྐལུ།	ཞུ་གཏུག་བདེ་རུྒྱ་སོགས་
ཇི་ལརྟ་དགསོ་མིན་ཐད་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐེའི་གསོ་ཆོད་ཀི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་
གསུང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
ཡིན་ནའང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
དབུ་ཁིད་པའི་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ	 གང་ལརྟ་བཀའ་ཤག་
གསར་པ་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།	 བཀའ་ཤག་
གི་གསལ་བཤད་ཅིག་ཡོད་གསུང་གི་འདགུ	
གསལ་བཤད་ད་ེཡིག་ཐོག་ཕབེས་ཡོད་པ་
དང་།	ལས་རིམ་ནང་བཅུག་ཡོད་པར་བརནེ་
དའེི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་དང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་
ཡོད་ན།	ག་ོསབྐས་འབུལ་རུྒྱའ་ིག་སིྒག་ཡོད།

ད་ེརསེ་ཆེས་མཐ་ོཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པའི་འསོ་ཆོས་དང་འབལེ་བའི་བཅའ་
ཁམིས་བསྐར་བཅསོ་སླབེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེཡང་
གནད་འགག་ཅིག་ལ་བརིྩས་ནས་སིད་སྐངོ་
མཆོག་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་
ནས་ད་ེསྔ་ལས་དནོ་གནང་བ་དང་གནང་

རུྒྱ་བསདྡ་པ།	 གནང་བཞིན་པ་ད་ེཚོའ་ིགས་
གསུངས་པ་དང་མཉམ་ད་ུབཅའ་ཁིམས་
བསྐར་བཅོས་འདི་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་
ཀི་འདགུ	ད་ཆ་འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་མཁན་མ་འདང་བའི་ཆ་ནས་
རུྒྱན་ལས་ལ་འཁྱརེ་རོགས་ཞསེ་གསུངས་པ་
ནང་ལརྟ།	 ཁ་སང་རུྒྱན་ལས་ནང་ག་ོབསྡརུ་
གནང་བའི་སྐབས་མང་མོས་ཐགོ་འཁུར་རུྒྱ་
ཆགས་ཡོད།

ད་ེབཞིན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ན།ི	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་ཕག་རོགས་བཀའ་བླནོ་
འོས་འདེམས་ཞུ་རུྒྱའི ་ལས་རིམ་ད ེ་རིང་
གསོ་ཚོགས་འདའིི་ནང་སླབེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
ཚང་མས་རྣམ་དཔདོ་བསན་ནས་བཀའ་བླནོ་
བདམས་ཐནོ་ཞུ་ཐུབ་དགསོ་པ་དང་།	 རང་
ཉདི་ཀི་རྣམ་དཔདོ་ལ་དཔགས་པའི་ཆ་ཤས་
བཞསེ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་
རེས་དན་ཞུ་རུྒྱའི་གསོ་ཆོད་ཅིག་བསམས་
ཕབེས་ཡོད།	 རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་
གསལ་རེད།	 བར་ལམ་ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་གནས་སངས་དང་ང་ཚོའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་གནས་སངས་སོགས་གང་ཅིའ་ིཐགོ་དཀའ་
ངལ་ཆེ་ཆུང་ས་ཚོགས་འཕད་ད་ེགསོ་ཚོགས་
ཚོགས་མ་ཐུབ་པར་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་ལྷག་པ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་བདམས་ཐནོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ནང་ཁུལ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ས་ེ

ཚང་མས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ནསུ་པ་
བཏནོ་པ་རེད།	འནོ་ཀང་ཚང་མ་གཅིག་གུར་
གིས་བླ་ོམཉམ་པ་མ་རག་སབས།	ཕལ་སདྐ་ལ་ྟ
བུར་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	 འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ལ་ྟ
བུའི་གནས་སངས་ཆགས་ནས་བཅའ་ཁམིས་
དནོ་ཚན་དང་པའོི ་དགོངས་དནོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་མཛད་དཀའ་མ་ཞུ་དཀའ་མེད་ཀི་གནས་
སངས་ཆགས་པ་རེད།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མཚན་འཁོད་སནྙ་ཞུའི་ཐགོ་ནས་
སནྙ་གསེང་ཞུས་ནས་ད་ེརསེ་བཀའ་ཡིག་རིན་
པ་ོཆེ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་གསོ་ཚོགས་
འདི་རུྒྱན་ལྡན་ནང་བཞིན་འགོ་ཐུབ་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བུང་
བ་ཡིན་སབས།	 བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
གསོ་ཆོད་ཅིག་དང་།	 ད་ེདང་འགལེ་ནས་
བར་ལམ་གི་གནས་སངས་ཐགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཐུགས་དམ་སད་རྐནེ་ད་ེའད་བུང་བ་བཀའ་
ཡིག་ནང་གསལ་ཡོད།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ནས་
ང་ཚོས་མཐོལ་བཤགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་རྒྱ་ཆེ་
མང་ཚོགས་ལ་ཡིན་ནའང་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་
རུྒྱ།	 མ་འངོས་ལས་དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་ཡོང་ཐུབ་པར་ཚང་མས་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་པར་ལས་ཀི་ས་ེམོ་
བས་གཙོས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་དང་བཅས་
པའི་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་པའི་གནས་
སངས་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་གསོ་ཆོད་འད་ི
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་རིྩ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོི་ལས་རིམ་གལ་
ཆེ་བ་འད་ིཚོའ་ིགས་ཡིན།	 ཞསེ་རྣམ་པ་ཚོར་
སནྙ་གསེང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་རྣམ་པ་
ཚོས་མཁྱནེ་གི་རེད།	 ང་ཚོའ་ིགསོ་ཚོགས་
འག་ོསངས་འདི་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པ་

དང་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་གང་
ཡང་མེད།	 ཡོང་ཁུངས་མི་འད་བའ་ིཐགོ་
ནས་དཀིལ་འཁརོ་འདའིི་ནང་སླབེ་ནས་དམ་
བཅའ་ཕུལ་བ་ནས་བཟུང་སིྤ་མི་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 སབྐས་རེ་གསོ་ཚོགས་ནང་གཞུང་
འཛིན་དང་ཕགོས་འགལ་གི་རྣམ་པ་ཐནོ་པ་
ད་ེའད་ཡོང་གི་འདགུ	ད་ེཚོའ་ིགས་ལ་ཐུགས་
གཟབ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ལེགས་ཉསེ་ཀི་རྣམ་དཔདོ་རྩལ་ད་ུ
བཏནོ་ནས་ལེགས་པའི་ཆ་གང་ཡིན་ནའང་
འཛིན་སྐངོ་གིས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་འད་
གསོ་ཚོགས་ཀིས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་འད་
ད་ེལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ།	 ཉསེ་
པའ་ིཆ་འཛིན་སྐངོ་གིས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་
དེ་ལ་ལམ་སནོ་དང་བ་ར་སངས་འཛིན་
གནང་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་
ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་ད་ེལ་གསོ་ཚོགས་
ནས་སྐནོ་སེལ་དང་ལེགས་བཅོས་བདེ་ཐུབ་
དགོས་རུྒྱ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད།	རྣམ་པ་ཚོས་ད་ེདག་
དགོངས་པར་བཅངས་དགོས་རུྒྱའི་གནད་
དནོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

གསོ་ཚོགས་ནང་ལས་རིམ་མི་འད་བ་མང་
པ་ོཞིག་སླབེ་ཡོང་གི་ཡོད།	 གཞུང་འབལེ་
ལས་རིམ་སླབེ་ཡོང་གི་ཡོད།	 གསོ་ཚོགས་
ཀི་གཞུང་འབལེ་ལས་རིམ་སླབེ ་ཡོང་གི་
ཡོད།	 འཛིན་སྐངོ་གི་གཞུང་འབལེ་ལས་
རིམ་སླབེ་ཡོང་གི་ཡོད།	 སིྤ་འཐུས་སྒརེ་གི་
ཐོག་ནས་ལས་རིམ་ད་ེའད་སླབེ ་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ལས་རིམ་སླབེ་ཡོང་བའ་ིསབྐས་སུ་
བསམ་ཚུལ་གཅིག་གུར་མི་ཡོང་བ་གསལ་
པ་ོརེད།	 བསམ་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡོང་གི་
རེད།	 བསམ་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡོང་བ་ཡིན་
ནའང་བསམ་ཚུལ་ལ་གུས་ཞབས་དང་སོ་
སོའ་ིདགསོ་དནོ་གང་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོབཏནོ་
ཐུབ་པ་མ་གཏགོས་ཕན་ཚུན་ཚིག་རྒྱག་ཞུས་
པ་ལ་ྟབུ་དང་།	 སྐནོ་འཛུགས་རིགས་ཤུགས་

ཆེན་པ་ོམི་ཡོང་བ་གཙོ་འདནོ་གནང་རོགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གང་ལརྟ་བསམ་ཚུལ་མི་འད་བ་
ཡོང་ཆོག་པ་གང་ཞིག་ལ་ཐག་གཅདོ་སིྤ་མོས་
དང་མང་མོས་གང་ཡིན་ནའང་དའེ་ིཐགོ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་དགངོས་པ་བཞསེ་ཏ་ེསོ་
སོའི་བསམ་ཚུལ་སྤུངས་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་ད་ེ
གནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདགུ	 བདོ་མི་ས་ཡ་
དུག་གི་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཚང་མས་ནསུ་
པ་གཅིག་སིྒལ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཚང་མས་
ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་ཡོང་བ་
ཡིན་ན་བདོ་སིྤ་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གོང་
མཐརོ་འག་ོཐུབ་པ།	 བདོ་མི་གཅིག་སིྒལ་གི་
ནསུ་པ་ཡིན་ནའང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོཐུབ་
པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་སདྐ་ཡིག	
རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་དང་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུ
ཡིན་ནའང་འད་རིན་ཐང་ཆེ་ར་ུའག་ོརུྒྱ།	 ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ད་ེ
ཡང་སརྔ་ལགྷ་ནསུ་པ་འབུར་ད་ུཐནོ་པ་ཡོང་
ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཆོག་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་རིམ་བཞིན་
འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ཕབེས་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་ད་ེའདའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་
ཏ་ེང་ཚོས་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་ད་ེལྟར་
གནང་རོགས་ཞསེ་ཚོགས་གཙོའ་ིདབུ་འབདེ་
གཏམ་བཤད་དང་འབལེ་ནས་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་
གཙོ་ལས་ཚབ་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་མི་བསྐ་ོགཞག་གནང་ས་ེམཚན་ཐ་ོ
སྒགོས་སྦྱང་གནང་།	ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་དགའ་བསུའ་ི
འཚམས་འདའིི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བསྐར་བཟ་ོགནང་བ།

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

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོ་ིཐགོ་བཀའ་
ཤག་གི་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདའི་ིགསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པའོི ་ཐོག་བཀའ་
ཤག་གི་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདའིི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ཆེས་བཀུར་བར་འསོ་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག	 ཐགོ་མ་དརེ་
བདོ་མིའ་ིམགནོ་སྐབས་དང་མཚོན་རགས་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོམཆོག་
ལ་གུས་ཕག་སྔནོ ་ད ུ་བཏང་ནས་དེ་རིང་
སབྐས་	༡༧	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་
སབས།	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བདམས་ཐནོ་བུང་
ནས་དམ་འབུལ་ཟནི་པའི་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་དང་།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག	 ད་ེབཞིན་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་

པ་ཡོངས་ལ་མི་མང་ནས་འགན་བསྐུར་བ་
ནང་བཞིན་ད་ེརིང་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཞབས་
སགེས་སངེ་ཕབེས་ཐུབ་པ་དང་།	མི་མང་གིས་
འགན་བསྐུར་བ་ནང་བཞིན་ལས་འགན་སུྒབ་
སླད་གསོ་ཚོགས་འདིའི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཡོང་
གི་ཡོད་པར་བརནེ་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་དང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ་
མཆོག	 ད་ེབཞིན་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེདང་མཉམ་ད་ུབར་
ལམ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་རང་རེ་བཙན་བལོ་སིྤ་
ཚོགས་ནང་དཀའ་རྙགོ་ཅིག་བུང་བ་རེད།	ད་ེ
ཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་ཡིག་ཕབེས་པ་བརུྒྱད་

སེལ་ཐུབ་པ་བུང་བ་རེད།	 ད་བར་བཙན་
བལོ་སིྤ་ཚོགས་འད་ིགང་ཡིན་པ་ད་ེདག་ཚང་
མ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་
ནས་བུང་བ་ཡིན་པ་སྨསོ་མེད་རེད།	 ང་
ཚོ་ཚང་མས་ངསོ་འཛིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་ཡིག་
ཕབེས་རེས་གནས་ཚུལ་གཙང་མ་ཆགས་
པའ་ིགསལ་བསྒགས་དང་།	 ལགྷ་པར་མང་
ཚོགས་ནང་དའེ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་བདེ་མི་དགསོ་
པའི་གསལ་བསྒགས་ཀང་བསྐང་གནང་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆབ་
སདི་གནས་བབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤ་
ཁྱནོ་ཡོངས་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་ལ་ྟསངས།	 བདོ་
ནང་གི་གནས་སངས་ཛ་དག་འག་ོབཞིན་
ཡོད་ནའང་བདོ་དང་མཉམ་པའི་གནད་དནོ་
གཞན་ཡུ་གུར་མི་རིགས་དང་ཧངོ་ཀོང་མི་
རིགས་ཀི་གནད་དནོ་རེད།	ཉ་ེཆར་ཐའ་ེཝན་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་སྤདོ་ཀི་ཐབས་
བུས་རིགས་སིྒག་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་
མང་པ་ོཞིག་འཐནོ་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་
བདོ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་
གོ་སྐབས་འདི་མ་བརླགས་པར་དམ་འཛིན་
དགོས་རུྒྱ་ནི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	
ལགྷ་པར་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་དང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནི་བདོ་ནང་ཡོད་

པའི་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་དགོས་ཀི་ཡོད་
སབས།	 བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མིར་དཀའ་
ངལ་གང་འཕད་ཀི་ཡོད་ནའང་འཛམ་གླིང་
ལ་ཕི་བསྒགས་བས་པ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་ད་ེ
རིང་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་ཚང་མས་འདས་པའི་
དཀའ་རྙགོ་གང་ཡིན་པ་ད་ེདག་ལ་བརྙས་
མི་དགོས་པར་མ་འངོས་པའི་གོམ་པ་མདནུ་
སྤ་ོབརྒྱག་རུྒྱའི་སངེ་བརྙས་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།

འཛིན་སྐོང་བཀའ་ཤག་གི ་ངོས་ནས་ཁ་
སྔནོ ་བཀའ་ཡིག་ད ེ་ཕ ེབས་པ་དང་ཚིག་
འབུ་རེ་རེ་བཞིན་གཏིང་ཟབ་པ་ོབས་ནས་
བཀགླས་པ་ཡིན།	 ད་ེལ་བསམ་ཞིབ་བས་
པ་ཡིན།	 ད་ེབརུྒྱད་ནས་ད་བར་དཀའ་
རྙགོ་འཕད་པ་མཐའ་དག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས ་༸སྐབས་མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་ གི ་
བཀའ་ཡིག་བརུྒྱད་གཙང་མ་བཟོས་ཟིན་
པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།	 གསོ་
ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་
སནོ་ཕ ེབས་པ་ནང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ར་
བ་འདིའི ་ནང་བསྐར་དུ་འདས་པའི་རྙ ོག་
གླངེ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་བུང་མི་དགོས་པ་དང་།	
མ་འངོས་པའི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་རང་
གི་སངེ་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་

མཐུན་འགུར་གང་ཞུ་དགསོ་མིན་བཀའ་ཤག་
གི་གསལ་བཤད་བརུྒྱད་ཡོང་རུྒྱ་ཞིག་རེད།	
དརེ་བརནེ་སརླ་ཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་དང་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་དབུས་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ི
བཀྲ་ཤིས་ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་འབལེ་གོང་ད་ུ
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུངས་
པ་ནང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལས་དབང་གིས་
མཉམ་ད་ུཚོགས་ཁང་གི་ར་བ་འདིའི་ནང་
འབུང་འགུར་ལོ་བཞི་དང་ཕདེ་ཀ་ལགྷ་ཙམ་
རིང་ཐུན་མོང་གི་ནསུ་པ་སྤལེ་དགོས་ཀི་
ཡོད་སབས།	 འགལ་ཟླ་ཕན་བུ་ཡོང་སདི་པ་
རེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བདོ་སིྤ་པའ་ི
རྩ་དནོ་ཐོག་རང་ནསུ་གང་ལྕགོས་ཀི་ཐོག་
ནས་བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་ལས་དནོ་སུྒབ་
རུྒྱར་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཡོད།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལའང་
མཐུན་འགུར་སྦྱར་རུྒྱའི་ཐོག་དམ་བཅའ་
བརན་པ་ོཡོད།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་དམ་
བཅའ་བརན་པ་ོཡོད་པའི་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡི་
ཡོད།	 སརླ་ཡང་འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	 ཞསེ་
གསུང་བཤད་གནང་།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་སདི་བླནོ་གསར་པར་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཡོད་པའི་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཧུ་
མིའ་ོཀི་ཞི་དཱ་	 (Fumio	 Kishida)	 མཆོག་
གི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་
གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཧུ་མིའ་ོཀི་ཞི་དཱ་མཆོག་
ལ་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ་ད་ེ
ཕུལ་ཡོད།

སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་

པོ་ལགས་དང་ལྷན་ཉི་ཧ ོང་རྒྱལ་ཡོངས་
གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤིས་		
(Mr.	Nagao	Takashi)	ལགས་ཕབེས་ཡོད།	
ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་
གི་སིད་བླནོ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་ཧུ་མིའ་ོཀི་ཞི་
དཱ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕནི་
གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཉ་ིཧངོ་
གི་སིད་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར་ངས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་འཚམས་

འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

བདོ་མིའི་སེམས་ནང་ཉི་ཧངོ་ནི་དམིགས་
བསལ་ཞིག་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་རསེ་ཉངི་ཧངོ་ལ་ཐངེས་
དང་པ་ོཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པའི་སྐབས་ཉ་ི
ཧངོ་གིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ལ་ཕབེས་བསུའ་ི
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་བ་ད་ེང་ཚོས་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་དན་གསོ་ཞུ་
གི་ཡོད།	 ད་ེནས་བཟུང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉི་ཧངོ་ལ་
འཆར་ཅན་ལརྟ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ཉ་ིཧངོ་མི་མང་གིས་མགནོ་པ་ོགང་
ཉིད་ཀིས་འག་ོབ་མིའི་རིན་ཐང་དང་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གངོ་མཐརོ་མཛད་བཞིན་
པར་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་གནང་གི་ཡོད།

ཉ་ིཧངོ་གིས་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་འབལེ་ཐོག་མང་གཙོ་	
དང་།	རང་དབང་།	ཁམིས་ཀི་དབང་བསུྒར་
བཅས་གོང་མཐོར་སླད་ཕག་ལས་གནང་
བཞིན་པར་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་རསེ་སུ་ཡི་རང་
ཞུ་གི་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་གི་

འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་ལ་
རགོ་ཞིབ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་
དསེ་དག་གནནོ་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་
པའི་མི ་རྣམས་ལ་རེ་བའི ་བར་ལན་ཞིག་
གནང་ཡོད།	 ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ངས་ཉ་ི
ཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་ཀིས་འཛམ་གླིང་ནང་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གངས་	 ༡༠༠	 ལས་
གུབ་པའི་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་བཙུགས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོས་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བུས་བརུྒྱད་བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་
གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐད་

ཉི་ཧངོ་གིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།

ཕོགས་མཚུངས་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ ོ་
ལགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གི་འཚམས་འདའིི་གསུང་
འཕནི་ང་ོམ་དང་ལྷན་ད་ུཉ་ིཧངོ་སདྐ་ད་ུཕབ་
བསུྒར་ཞུས་པ་ཞིག་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གི་སྐ་ུཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་མདརོ་བསྡསུ།	
གཞན་ཡང་སདི་བླནོ་མཆོག་གི་དཔད་གཞིའ་ི
སླད་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་
བཅས་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་དུང་ཡིག་བརུྒྱད་
ཉ་ིཧངོ་སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད།	།

རྒྱ་ཆེ་ཀླགོ་པ་པ་ོརྣམས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	བདོ་མིའ་ིརང་དབང་གསར་ཤོག་	Spotify	

བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་	(Tibetan	Freedom)	མཚན་བང་འགོ་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།



6 13th  October 2021  TIBETAN NEWSབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༨	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༣

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

བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབཀའ་བླནོ་འསོ་དམིགས་གསུམ་ལ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་མང་མོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོི་ཐོག་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༢	 པའ་ི
དགངོས་དནོ་ལརྟ།	 རང་གི་བཀའ་ཤག་ལནྷ་
ཚོགས་སུ་བསྐ་ོགཞག་ཞུ་རུྒྱའ་ིབཀའ་བླནོ་འསོ་
དམིགས་ནརོ་འཛིན་སྒོལ་མ་ལགས་དང་།	
ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་ལགས།	 རྒྱ་རི་
སྒལོ་མ་ལགས།	 ཐུབ་བསན་ལུང་རིགས་
ལགས།	 ཚུལ་ཁམིས་ར་ོར་ེལགས།	 དངསོ་
གུབ་ར་ོར་ེལགས་བཅས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་
རུྒྱས་སྙངི་བསྡུས་རེ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་
སྒགོས་སྦྱང་གནང་རསེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ཀིས་ནརོ་འཛིན་སྒོལ་མ་ལགས་
དང་།	 ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་ལགས།	
རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་ལགས་བཅས་ལ་སིྤ་འཐུས་ང་ོ
ཡོད་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་ཡན་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་
པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་བུང་བའི་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད།

ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ིནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ི	ཕི་ལོ་	༡༩༧༥	

ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་འཁུངས་ཤིང་།	
ཀོ་ལི་གྷལ་དང་སིམ་ལ་བདོ་གཞུང་གཏན་
སླབོ་གཉིས་ནས་གཞི་རིམ་སླབོ་སྦྱོང་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༣	 ལོར་ཐནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ནས་	
༡༩༩༦	 བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཊེ་རེ་ཤི་ཡན་  
(Teresian) མཐ་ོསླབོ་ནས་ཨིན་ཡིག་
རྩམོ་རིག་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་རིག་པ།	 ལོ་
རུྒྱས་རིག་པའི་ཐོག་ཉ་ེབའི་རབ་འབམས་
པ་ (BA)	 དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ནས་	
༡༩༩༨	 བར་མའ་ེསོར་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་
ཨིན་ཡིག་རྩོམ་རིག་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ (MA)	 ཐནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	
ནས་	 ༢༠༠༨	 བར་ཨ་རི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་

ཡོན་ལས་འཆར་འོག་སྦ་ོསི་ཊོན་ཊཕ་སི་		
(Tufts University, Bos-

ton)	 སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཧ་ེལེ་ཅར་
(Fletcher)	 སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་།	
ཧར་ཝཌ་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་མཉམ་འགིམས་
བརུྒྱད་	 ༡།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་།	
༢།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཞི་མོལ་དང་འདམུ་འགགི་
ཐགོ་ཆེད་ལས་ཁིམས་དང་རྒྱལ་འབལེ་རིག་
པའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་	(MALD) 

ཐནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་མའ་ེསོར་སླབོ་
གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་དཔ་ེམཛོད་དང་ཡིག་ཚགས་
རིག་པའི ་ཐོག་ཉ ་ེབའི ་རབ་འབམས་པ་	
(BLISc)	ཡང་ཐནོ།

སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་ནར་མར་ཤེས་ཡོན་རྩ་ེ
ཕུད་ཀི་གསོལ་རས་ཆད་མེད་དང་།	 མའ་ེ
སོར་ཨཡིངྒར་བ་དགའ་	 (All Mysore  

Iyengar Memorial Award)	 དང་།	 མ་
དརྷ་ཡུ་ཕ་རེ་ཤི་ཡའ་ིབ་དགའ་	 (Mother 

Euphrasia Award)	 ཊའ་ོརོ་མེ་མོ་རི་ཡལ་
བ་དགའ་ (Tauro Memorial Award) 

སོགས་ཐབོ་ཡོད།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ནས་	 ༢༠༠༦	 བར་ར་ས་
བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་
འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་
དང་།	ལས་འཆར་ལས་འཛིན།	ལག་བསར་
འགན་འཛིན།	 འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་བཅས་གནང་།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིར་
སླབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་རསེ་རྒྱ་གར་ད་ུཕིར་ལོག་གིས་
ཕི་ལོ་		༢༠༠༩	ནས་	༢༠༡༡	བར་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
དང་།	 ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས།	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ཚན་པའ་ིའགན་འཁུར་གནང་།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ནས་	༢༠༢༠	བར་ཨ་རི་བདོ་
ཀི་ཐབེས་རྩར་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགདོ་དང་
རོགས་སྐརོ་ལས་འཆར་བའི་འགན་འཁུར་
ཡང་གནང་ཡོད།

སུད་སིར་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་	 ༥༩	 པ་
དང་།	ཚོགས་ཆེན་	༦༡	པ།	མུམ་བྷ་ེརྒྱལ་
སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན།	 ཐའ་ེལནཌ་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་སིྤ་མང་སིྒག་
འཛུགས་དབར་འབལེ་ལམ་ཚོགས་ཆེན།	
ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀར་འཛམ་
གླིང་སལོ་མཐུན་འཛུགས་སུྐན་ཚོགས་ཆེན་

སོགས་སུ་བདོ་དནོ་གཏམ་བཤད་སྤལེ་ཡོད།	

ཁངོ་ནས་	<<	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོའ་ིབདོ་ཀི་
ཞི་རྒལོ་ཆེན་མོ།	 བུང་རིམ་དང་དཔད་ཞིབ།	
>>	 དང་།	 <<	 སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་ལ་ཁམིས་ཆད།	 >>	 	 <<	 གསེར་
ར་བ་ླརངུ་སརྒ་གཏརོ་བཤིག	།>>		<<	ལོ་
ང་ོ	༢༥	དམིགས་བསལ་སནྙ་ཐ།ོ	>>		<<་
བལ་ཡུལ་ས་འགུལ་གོད་ཆག་དང་འདསུ་སྡ་ེ
འཛུགས་སུྐན་སརླ་གསོ།>>	 སོགས་ཨིན་
ཡིག་ནང་ཕག་དབེ་དང་།	 སནྙ་ཐ་ོརྩམོ་འབ་ི
གནང་ཡོད།

ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ིལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	

༡༩༥༡	ཟླ་	༠༩	ཚེས་	༠༡		ཉནི་འཁུངས་
ཤིང་།	 སངྒ་ཏགོ་དང་སྦལེ་ཀབོ།	 མའ་ེ
སོར་	 (Nirmala Convent)	 བུ་མོའ་ིསླབོ་
གྲྭ་བཅས་ནས་གཞི་རིམ་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་།	
མའ་ེསོར་བུ་མོའ་ིམཐ་ོསླབོ་	 (Teresian  

College)	 ནས་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་	(B.A)	དང་།	མའ་ེསོར་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ཕི་ལོ་	 	 ༡༩༧༥	
ལོར་དཔལ་འབོར་རིག་པའི་གཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་	 (M.A)	 ཐནོ།	 མའ་ེསོར་	
(St.	 Joseph)	 ཞསེ་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ནས་དག་ེ
རྒན་འསོ་སྦྱངོ་	(B.Ed.)	ལེགས་ཐནོ་གནང་།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཐགོ་
མར་དམའ་རིམ་དང་།	 ད་ེནས་མཐ་ོརིམ་
དག་ེརྒན་ལོ་ང་ོ	 ༡༤	 ལགྷ་རིང་གནང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༡	 ནས་	 ༡༩༩༤	 བར་ཌལ་ཧརོ་
གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	
ནས་	 ༢༠༠༣	 བར་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	
ནས་	༢༠༠༩	བར་སྦལེ་ཀབོ་ཉནི་སླབོ་ཀི་སླབོ་
སིྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ནས་	༢༠༡༠	བར་བད་ེ
སརླ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༣	ནས་	
༢༠༠༥	 བར་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་	
༢༠༡༣	 བར་མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་
བཅས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་

མི་ལོ་	 ༣༧	 ལགྷ་དག་ེརྒན་དང་།	 སླབོ་སིྤའ་ི
ཞབས་ཞུ་གནང་ས་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་རྒས་ཡོལ་ཐནོ།	 སྦལེ་ཀབོ་
བུད་མེད་ཚོགས་པའ་ིརུྒྱན་ལས་དང་།	 (Dal-

housie Public School)	དང་། (Hill Top 

School)	 ཞསེ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་གཉསི་ཀི་སླབོ་
སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གནང་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
དགེ་རྒན་གི་གཟེངས་བསདོ་གགས་ཅན་	
(National Award for Teachers) ཞསེ་པ་
རྒྱ་གར་སིད་འཛིན་མཁས་དབང་ཨབ་དལུ་
ཀ་ལམ་ (A.P.J. Abdul Kalam)	མཆོག་གི་
ཕག་ནས་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་འདགུ

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ནས་བཟུང་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་
ཡིན་པ་དང་།	 སྦངེ་ལོར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཐ་ོ
སླབོ་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མིའ་ིའགན་འཁུར་གནང་མུས་ཡིན།

རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ིརྒྱ་རི་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ི	ཕི་ལོ་	༡༩༦༤	ཟླ་	

༥	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་འཁུངས་ཤིང་།	 རརོ་
གླངི་ཡབ་གཞིས་སླབོ་གྲྭ་དང་།	 རརོ་གླངི་
བདོ་གཞུང་གཏན་སླབོ་འགིམས་ནས་ཕི་ལོ་		
༡༩༨༡	ལོར་གཞི་རིམ་སླབོ་མཐར་སོན།	ཕི་
ལོ་	 ༡༩༨༡	 ནས་	 ༡༩༨༥	 བར་པན་ཇབ་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་ཉ་ེབའི་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་	 (B.A)	 དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ནས་	 ༡༩༨༨	 བར་ལྡ་ིལི་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་གགས་ཅན་
ཁམིས་ལུགས་སླབོ་ར་ (Faculty of Law) 

ནས་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་རབ་འབམས་པ་
སླབོ་སྦྱངོ་ (B.A LL.B)	གནང་།

ཁོང་སླབོ་ཕུག་སབྐས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བུ་མོ ་སླབོ ་ཕུག་རྩེ་ཕུད་ཀི ་གཟེངས་
རགས་བཞསེ་མངོ་བ་མ་ཟད།	 སླབོ་ཕུག་སིྤ་

ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
ཀིས་ཚོགས་གཙོ་གནང་།	 ད་ེན་ིབཙན་བལོ་
ནང་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་ནང་ཁུལ་བད་ེ
སྡུག་ཆེད་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་ཐོག་མ་ལྟ་
བུ་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་པན་ཇབ་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་	 (Govt. College 

of Girls)	 མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཕི་རྒྱལ་སླབོ་ཕུག་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་ས་གནས་གཞནོ་
ནའུ་ིརུྒྱན་ལས་ཀི་འགན་འཁུར་བཞསེ།	 ལྡ་ི
ལི་མཐ་ོསླབོ་སབྐས་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་
གཙོས་རྒྱ་གར་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་མང་དག་
ཅིག་གི་གཞོན་ན་ུསྡ་ེཚན་ཁག་དང་མཉམ་ད་ུ
འབལེ་བ་གསར་འཛུགས་གནང་།

ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༦	 ནས་	 ༡༩༩༡	 བར་དབུས་
བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་དབུས་རུྒྱན་
ལས་དང་།	 ལྡ་ིལི་ས་གནས་བུད་མེད་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་བཅས་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པའི་ལས་ས་ེཉམས་མོང་
འབུར་ད་ུཐནོ་པ་མ་ཟད།	 དབུས་བདོ་ཀི་བུད་
མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་ཡང་གནང་
མངོ་ཡོད།

སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་མང་གཙོ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ལ་བསུྒར་
ཆེད་མཛད་པ་ཆེར་བཞེས་ཤིག་སྤལེ་གནང་
མཛད་སབྐས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་དགུང་
ལོ་	 ༢༦	 སངེ་སབྐས་	 ༡༡	 པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་འསོ་ཐནོ་གིས་
ལོ་རུྒྱས་ནང་དགུང་ལོ་ཆུང་ཤོས་གས་ཀི་སིྤ་
འཐུས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 སརླ་ཡང་སབྐས་	
༡༢།	༡༣།	༡༤	སོ་སོར་མད་ོསདོ་སིྤ་འཐུས་
སུ་བདམས་ཐོན་གིས་བཙན་བོལ་ནང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་གཞནོ་
དང་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 བསདུ་མར་སབྐས་
གཉསི་རིང་ཚོགས་གཞོན་གི་མཛད་འཁུར་
བཞསེ་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ནས་	 ༢༠༡༦	
བར་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 པའ་ིནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་གི་མཛད་འཁུར་བཞསེ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༡	 ལོའ་ིབཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་དང་	 ༢༠༢༡	
ལོའི་སིད་སྐངོ་འསོ་བསྡུའི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་བུད་མེད་གཅིག་པུ་ད་ེཡིན་པ་བཅས་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྡ་ིལིར་ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་ས་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༤	རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོའ་ིལས་ཁུངས་སུ་ཐའ་ེཝན་
གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་གཱི་པའ་ོཤུན་	(H.E.	Baushuan	Ger)	མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེདསུ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་རིང་ཐུན་མོང་གིས་ཐུགས་ཁུར་གནང་ཡུལ་དང་།	ཁ་ེཕན་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་རྒྱལ་འབལེ་སྐ་ུཚབ་མི་ས་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལྡ་ིལིར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་པ་ད་ལམ་ཐངེས་གསུམ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 གཞུང་འབལེ་འཚམས་
གཟགིས་ཐངེས་དང་པ་ོདང་གཉསི་པའ་ིསབྐས་གཙོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལན་ཉནི་གཅིག་གི་འཚམས་གཟགིས་སབྐས་གཙོ་བརོ་ཕི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གི་མི་ས་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པའ་ིཁངོས་གཙོ་བརོ་ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་དང་ད་ེམིན་གཞུང་ཚབ་ཁག་གཉསི་ཀི་གནད་ཡོད་མི་ས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།


