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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ར་ེབཙུན་བྱམས་པ་མགནོ་པསོ་མཛད་པའ་ི
མད་ོསྡ་ེརྒྱན་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༤	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་
པའི་རསེ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་
ར་ེབཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པསོ་མཛད་པའི་
མད་ོསྡ་ེརྒྱན་གི་བཀའ་ཆོས་དང་དྲ་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨།༤༥	
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་བཀའ་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་ངའ་ིབསྟན་པ་བྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར་ཡོང་
ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་གར་བྱང་རུྒྱད་ལ་ནཱ་ལེནྡྲར་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོདར་བ་དང་།	 ད་ེནས་ཡར་
བདོ་ད་ུསླབེས།	 བདོ་ནས་ཕི་སོག་དང་ནང་
སོག	 བྷུ ་རི་ཡཏ་སོགས་ཡུལ་གུ་ཁག་མང་པ་ོ
ཞིག་ལ་བདོ་ནས་མར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
དར་རསེ་བསྟན་པ་བྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར་ཡོང་
ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེག་ོབ་ལེན་གི་ཡོད།	 གང་
ལྟར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དསུ་རབས་
ཁ་ཤས་རིང་ལ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཨེ་
ཤེ་ཡ་ལུང་པའི་ནང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེ
ཡང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དྲ་ིམ་མེད་

པ་ལུང་དང་རིགས་པའི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་
དབབ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 དད་པ་གཅིག་
པུ་མ་ཡིན་པར་རིགས་པའི་ཐགོ་ནས་དཔྱད་

པ་བྱས་ཏ་ེའག་ོབཞིན་པ།	 གཙོ་བརོ་ཀླུ་སུྒབ་
ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་དང་།	འཕགས་པ་ཐགོས་
མེད་ཀི་གཞུང་།	 ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་
ད་ེདག་གཙོ་བརོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 གཞུང་ད་ེ
དག་ཡག་པ་ོཞིག་ལ་ྟབར་ཚད་མ་རིག་པ་ཤེས་
དགསོ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 ད་ེས་ྔབདོ་ལ་གཞུང་
ཀ་པདོ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས་མཛོད་འདལུ་གཉསི་
སིྤར་བཏང་བསབླ་བྱ་དང།	 ཚད་མ་རྣམ་
འགལེ་དང་།	 དབུ་ཕར་བཅས་ད་ེརིགས་
ནི་སླབོ་གཉརེ་བྱ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ཧརོ་གི་ཡུལ་ལ་ང་ཚོ་བདོ་ད་ུསླབོ་
གཉརེ་བྱདེ་སྟངས་ནང་བཞིན་བསྟན་པ་བྱང་
ནས་བྱང་ད་ུདར་ཡོང་ཞེས་གསུངས་པ་ལརྟ་
ཧརོ་གི་ཡུལ་ཁག་ད་ེདག་གཞུང་ཆེན་ཧ་ལས་

པ་ཡག་པ་ོལ་ྟཡི་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་
སྐབས་སྒ་ོམང་མཁན་ཆེན་ཕལ་ཆེར་སོག་
པ་ོརེད།	 སེ་ར་བྱསེ་ཀི་དག་ེབཤེས་སོག་པ་ོ

འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རེད།	 དགའ་ལནྡ་བྱང་
རྩརེ་སོག་པ་ོའགའ་ཤས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་སྒ་ོ
མང་གི་དགེ་བཤེས་མང་ཆེ་བ་སོག་པ་ོརེད་
འདགུ	 ངསོ་རང་ཆ་མཚོན་ནའང་ཆུང་ཆུང་
སབྐས་གཞུང་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་རགས་གསལ་
གཏངོ་སྟངས་སླབོ་མཁན་དངསོ་གུབ་ཚོགས་
ཉདི་ཆགས་ཀི་ཡོད།		སོག་པ་ོནང་སོག་ནས་
རེད།	 ལགྷ་པར་སྒ་ོམང་མཁས་པ་ཡིན་ཚེ་ཧ་
ལམ་སོག་པ་ོཡིན་པས་ཁྱབ་བཤད་ཆོག་གི་
རེད།	 དརེ་བརནེ་སརྔ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་
པ་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་ཡོད་པ་འདི་
ཆེན་པ་ོཧརོ་གི་ཡུལ་ད་ུཧ་ལས་པ་དར་ཁྱབ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཏ་ེབསྐར་ད་ུབདོ་ནང་སོག་པའོ་ི
དཔ་ེཆ་བ་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་ཀི་སངས་

རྒྱས་ཀི་བསྟན་པར་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་
གི་ཐགོ་ནས་བཤད་སུྒབ་ཟུང་སྦལེ་གིས་བསྟན་
པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གནང་གི་ཡོད།	 ད་
ཆ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་རེད།	 གནས་སྟངས་
ཉམ་ཐག་པ་ོརེད་ད་ེཡིན་ནའང་གྲྭ་སར་ད་ེ
རིང་ཁ་སང་སོག་པ་ོཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད།	
ལྷག་པར་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་སོག་པའོི་གྲྭ་
རུྒྱན་ནང་གང་འཚམ་ཞིག་རྒྱ་གར་ད་ུའབྱརོ་
ཏ་ེསྒ་ོམང་ལ་སོག་པའོི་གྲྭ་རུྒྱན་འགའ་ཤས་
ཡོད།སིྤ་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་དང་།	 ལགྷ་པར་ལེགས་སྦྱར་
གི་ཆོས་བརུྒྱད་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་
པའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ལ་བ་ླམའ་ིཆོས་ (Lama-

ism) 	ཞསེ་མིང་བཏགས་ཡོད།	བར་སབྐས་
ནས་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་འད་ིདངསོ་
གནས་དྲང་གནས་ཚད་མ་རིག་པའི་ལྟ་གུབ་
གཏིང་ཟབ་པ་ོཡོད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཡིན་པ་
ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླངི་ཡོངས་གགས་ཀིས་ངསོ་
ལེན་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའདྲ་ཞིག་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་
ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འདི་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དྲ་ིམ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཏ་ེར་ེ
བཙུན་བྱམས་པ་མགནོ་པསོ་མཛད་པའི་མད་ོ
སྡ་ེརྒྱན་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཇི་ན་ིཝར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཇི་ནི་
ཝར་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་འབྲལེ་ཡོད་མི་སྣ་དང་།	
ཇི་ནི་ཝར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་སྦེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཨ་རིའི་གཏན་འཇགས་སྐུ་
ཚབ་བྷནེ་ཇ་མིན་ (Benjamin W. Moe-

ling)	 ལགས་སོགས་ཀིས་གཙོས་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་
ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་		(Michael Van Walt 

Van Praag) ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུ (Geneva 

Graduate Studies)	 ཞསེ་པའ་ིས་གནས་ཀི་

གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུསླབོ་མ་ཁག་གཅིག་
ལ་བདོ་དནོ་གསུང་བཤད་དང་།	 ད་ེབཞིན་
སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ས་གནས་
ཀི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད།ད་ེཡང་ཇི་ན་ིཝ་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་ད་ུ	 ༼དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་
གི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ།	 བདོ་ཀི་ཆབ་སྲདི་
དང་ཁམིས་ཐགོ་གི་གནས་བབ།༽	 ཅསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་
ཐོག་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལྦལ་ཊ་པཱ་རག་
ལགས་ཀིས་བདོ་ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ལ་བདག་དབང་ཡོད་སྐརོ་
བཤད་བཞིན་པ་ད་ེདག་གཞི་རྩ་གང་ཡང་

མེད་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	
དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་
ནང་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞིའི་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་སྟ་ེསླབོ་མ་རྣམ་པའ་ིདྲ་ིབར་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།		གསུང་
བཤད་ཀི་ལས་རིམ་ད་ེབཞིན་གཙུག་ལག་
སླབོ་ཁང་གི་ཨེ་ཤི་ཡ་སླབོ་ཕུྲག་རང་འགུལ་
ཚོགས་པ་དང་གཞནོ་སྐསེ་སྐ་ུཚབ་རང་འགུལ་
ཚོགས་པ་བཅས་ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་།	 ཁྱནོ་སླབོ་མ་གངས་	 ༢༠	 ཡས་
མས་ཤིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ཕི་དྲརོ་
དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའ་ི
སདྐ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་གནང་མཁན་ས་ཁུལ་ཁག་

གི་སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་མ་འངོས་ལས་
དནོ་གནང་ཕགོས་ཐད་འཆར་གཞི་ཇི་ཡོད་
སྐརོ་གསུང་བཤད་དང་ཚོགས་མི་རྣམ་པའ་ིདྲ་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་
སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཇི་ནི་ཝ་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུ
ཉནི་གངས་གསུམ་གི་ལས་རིམ་ཁག་ཡོངས་
སུ་ལེགས་པར་གུབ་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་
སུད་སི་རྒྱལ་ས་སནྦ་	 (Bern)	 ད་ུཕབེས་
ཐནོ་གིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་དང་
གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀི་ལས་རིམ་
ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཚོ་སྔནོ་ཁུལ་གི་དགེ་འདནུ་
པ་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་དགནོ་པ་ནས་

ཕིར་འབུད་བཏང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༡	
ནས་	 ༢༢	 བར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
ལོ་ན་	 ༡༨	 ཡན་མ་ལོན་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོ་གྲྭ་
བ་བྱདེ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་མད་ོསདྨ་མཚོ་སྔནོ་ཁུལ་གི་དགནོ་
པ་ཆེ་གས་བྱ་ཁུྱང་དགནོ་པ་དང་།	 དྷ་ིཚ་དགནོ་པ་
གཉསི་ནས་གྲྭ་བ་	 ༨༠	 ལགྷ་དགནོ་པ་ནས་ཕིར་
འབུད་བཏང་ཡོད་པ་རེད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་བྱ་ཁུྱང་
དགོན་པ་དང་དྷ་ིཚ་དགོན་པར་ཡོང་ནས་བྱ་ཁུྱང་
དགནོ་པའ་ིགྲྭ་བ་གངས་	 ༣༠	 	 ལགྷ་དང་།	 དྷ་ི
ཚ་དགནོ་པའ་ིགྲྭ་བ་གངས་	 ༥༠	 བཅས་ཁྱནོ་གྲྭ་
བ་	 ༨༠	 ལགྷ་རང་ཁིྱམ་ད་ུབསྐལ་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མད་ོསྨད་མཚོ་སྔནོ་བ་ཡན་
རངོ་ཁུལ་ད་ུལོ་ན་	 ༡༨	 མ་ཟནི་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་
ཚོ་དགོན་པར་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་སྲིད་བུྱས་ལག་
བསྟར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཉནེ་རགོ་པས་བྱ་ཁུྱང་དགོན་དང་ང་ིཚ་དགོན་
གཉསི་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བའི་དགེ་འདནུ་པ་
གངས་	 ༨༠	 ལགྷ་བསྐར་ད་ུདགནོ་པར་ཡོང་བར་
བཀག་འགགོ་ཆེད་ད་ུདགནོ་པའི་ནང་ད་ུདམག་མི་
བཀྲམ་ནས་ལ་ྟསུྲང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བའི་དགེ་
འདནུ་པ་ད་ེདག་རང་ཁིྱམ་ད་ུའབྱརོ་བ་ནས་བཟུང་
གྲྭ་ཆས་གནོ་མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

བལེ་ཇི་ཡམ་དང་ནི་དར་ལེནྜའི་བདོ་པའི་གཞོན་
སྐསེ་ལ་དང་བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་གཞི་

སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༧	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བལེ་
ཇི་ཡམ་གི་གངོ་ཁྱརེ་ཨན་ཌི་ཝབ་	 (Antwerp)	
ནང་ཕབེས་འབྱརོ་གིས་ས་གནས་བདོ་པའི་གཞནོ་
སྐསེ་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེ
ཉ་ེཆར་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སུད་སིའ་ི
ནང་དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
གི་ལས་གཞི་དབུ་འབྱདེ་གནང་བའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བལེ་ཇི་ཡམ་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་ཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་གནང་
ཡོད།	
ད་ེཡང་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་
ལས་བྱེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་དང་བླངས་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གི་ལས་གཞིའི་
དགསོ་པ་དམིགས་ཡུལ་དང་།	 བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
སླད་ཕག་ལས་གནང་འདདོ་ཡོད་མཁན་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ལས་གཞི་ད་ེནི་གོ་སྐབས་ཧ་
ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞིང་།	 བདོ་མི་སིྤ་དང་ལགྷ་
པར་བདོ་པའི་མི་རབས་གསར་པའི་གཞོན་སྐསེ་
ཚོ་དང་བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གི་
ལས་གཞིའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགསོ་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་འབུྲག་བསྟན་སིྐད་ལགས་ཀིས་བདོ་པའི་
གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་གང་མང་དང་བངླས་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གི་ལས་གཞིའི་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།	།
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ཐའ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ནས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལ་ཕབེས་བསུའ་ིགསོལ་སྟནོ་
བཤམས་པ།

༄༅།	 །ཐའ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཝན་ཏངི་ཡུས་མཆོག་
དང་།	ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དུྲང་ཆེ་ཝུ་ཨེར་ཁའ་ེཞི་
མཆོག་ནས་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལརྟ།	 ཕི་
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༥	 ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	
ནས་	༡༥	བར་ཐའ་ེཝན་ཞི་ལའ་ེཌིན་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབའ་བ་
སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	 དནོ་
ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་བསོད་ནམས་རརོ་ར་ེགཉསི་
ཆེད་བཅར་གིས་ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོ
བུྱང་ཡོད།
ད་ེརིང་གི་གསོལ་སྟནོ་ད་ེབཞིན་གཙོ་བ་ོསྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལགས་ལས་གནས་སུ་ཕབེས་
པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་ཆེད་ཡིན་པ་དང་།	
གསོལ་སྟནོ་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	
ཐའ་ེཝན་གཞུང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ།	གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་བཅས་ཚོགས་
མི་	 ༢༠	 ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	

གསོལ་སྟནོ་ཐོག་དུྲང་ཆེ་ཝུ་ཨེར་ཁའེ་ཞི་
མཆོག་ནས་དགའ་བསུའ་ིགསོལ་སྟནོ་ད་ེས་ྔས་
ནས་གཤམས་དགསོ་ཀང་།	གདགུ་རུྩབ་ནད་
ཡམས་དསེ་ད་ེརིང་བར་ད་ུཕར་འགངས་
དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་དང་མ་འངོས་པར་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་
བའ་ིསྐརོ་བདོ་དང་།	ཡུ་གུར།	སོག་པ།ོ	ཧངོ་
ཀངོ་།	 ཐའ་ེཝན་སོགས་མཉམ་ལས་མང་པ་ོ
བྱ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུ
གཟུགས་བད་ེཐང་དང་།	སརླ་ཡང་ཐའ་ེཝན་
ད་ུཆིབས་བསུྒར་བསྐང་བའ་ིརེ་སྨནོ་ཡོད་ཅསེ་
གསུངས།ད་ེནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རེ་རེ་
བཞིན་སྡངིས་ཆའི་ཐགོ་ཕབེས་ཏ་ེསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ལགས་ལས་གནས་གསར་པའི་ཐགོ་
ཕབེས་པར་འཚམས་འདྲ་ིདང་།	ཚང་མ་བདོ་
དནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་
ཡིན་སྟབས།	 མ་འངོས་པར་དནོ་གཅདོ་ལས་
ཁུངས་དང་མཉམ་ལས་མང་ཙམ་དང་།	བདོ་
མི་ཚོའི་ལག་ཁྱརེ་དང་ཐངོས་མཆན་དཀའ་
ངལ་སེལ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་བཙལ་རུྒྱའི་ཞལ་

བཞསེ་གནང་།	 ད་ེརིང་གསོ་ཚོགས་སུ་ཡུ་
རུབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་གཞུང་འབྲལེ་སྐུ་ཚབ་
སྣ་ེལེན་གི་དསུ་ཚོད་དང་གདངུ་ཐུག་བྱས་
ཡོད་ཀང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་

གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩས་ནས་ཕགོས་གཉསི་
ཀར་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དང་།	 གསོ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཝང་ཏིང་ཡུས་མཆོག་ནས་
ཆེད་ད་ུསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལགས་ལ་གཞུང་
ཚབ་ཅསེ་འབདོ་པ་དང་།	 ཐའ་ེཝན་ད་ུལས་

དནོ་མཐའ་དག་ལེགས་འགུབ་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐའ་ེབདོ་གསོ་ཚོགས་
གཉསི་དབར་ཕན་ཚུན་འབྲལེ་ལམ་ཡག་ཏུ་
གཏང་རུྒྱ་དང་།	 ལས་དནོ་གང་ཅིའ་ིཐགོ་

དངེ་སང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོདའེི་
འགོ་ཏུ་མཉམ་ལས་མང་ཙམ་ཡོང་ཐབས་
དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐའ་ེཝན་ད་ུཆིབས་བསུྒར་
བསྐང་ཐུབ་པའི་རེ་སྨནོ་ཡང་ཞུས།མཐར་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལགས་ཀིས་ཚང་མར་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 ཐའ་ེཝན་གཞུང་
དང་།	 མང་ཚོགས་ནས་བདོ་མིར་བཅངས་
པའ་ིབརྩ་ེསེམས་དང་།	 བདོ་དནོ་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་བསྐདེ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཆེན་པ་ོ
གནང་བ་དསེ་བདོ་མི་ཚོ་སེམས་འགུལ་ཆེན་
པ་ོཐེབས་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་ངོ་སྤོད་དང་
བཅས་མུ་མཐུད་ལས་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	
མ་འངོས་པར་ཐའ་ེཝན་གི་ནསུ་པ་ཆེ་ཙམ་
བཏནོ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་རང་དབང་མང་གཙོ་ཅན་
ད་ུའགུར་བར་མི་རུྒྱ་གཉསི་ཀའི་རྒྱབ་སྐརོ་
མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་བའང་བཏནོ་
ཡོད།		གསོལ་སྟནོ་ཐགོ་ཚང་མས་མ་འངོས་
ལས་དནོ་སྤལེ་ཕགོས་སྐརོ་དང་།	 མཉམ་
ལས་བྱ་ཕགོས་སྐརོ།	 དངེ་སང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
གནས་སྟངས་འགོ་བདོ་དང་།	ཡུ་གུར།	སོག་
པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐའ་ེཝན།	 རྒྱ་ནག་སོགས་
ཀི་གནས་ཚུལ་ཇི་ཆགས་སོགས་སྐརོ་བཀའ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཐུན་མོང་གིས་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༢༦	པ་དང་བསྟནུ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་
གལ་གནད་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	 ༢༦ (COP26)	 ད་ེབཞིན་སི་ཀ་ོཊི་
ལེན་ཌིའི་ས་གནས་གྷི་ལཱ་སི་གོ་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུ
འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་ཀི་སྲིད་བུྱས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བད་ེཆེན་དཔལ་
མོ་ལགས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབྲལེ་
མཐུད་ཁང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་གནས་འབྲལེ་
མཐུད་པ་དང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་
འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་དབྱངས་མཚོ་
ལགས།	རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་

གི་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ལགས།	
བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པའི་ལས་
འགུལ་འགན་འཛིན་པདྨ་སྒོལ་མ་ལགས།	
བདོ་གནས་ལ་ྟཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྒན་
པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སིྐད་ལགས་བཅས་ས་
གནས་སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁདི་རྣམ་པར་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༢༦	པའ་ིཐགོ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་
ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་གནང་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད།

ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཐུན་མོང་གིས་བཱངྒ་
ལ་དཤེ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པ།	 ད་ེབཞིན་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌིའ་ིསྲདི་བླནོ་ན་ི
ཀ་ོལ་	 (Nicola Sturgeon)	 མཆོག་དང་།	
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཨེ་
ལི་བརྷ་ཊི་ཨར་ནལོ་ཌི་ (Albert Arnold 

Gore Jr) མཆོག	 ཨ་རིའ་ིཧ་ོལི་ཝ་ོཌིའ་ིགླགོ་
བརྙན་འཁབ་སྟནོ་པ་གགས་ཅན་ལེའ་ོནར་
ཌ་ོཌི་ཁབེ་རིའ་ོ (Leonardo DiCaprio)	
ལགས།	 ཨ་རིའ་ིསྲདི་འཛིན་མཆོག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་ཇནོ་ཀ་ེརེ་	 (John Kerry)	 མཆོག་
བཅས་ལ་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གལ་གནད་

སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གི་སྐུ་ཚབ་དང་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་ཁག་གཅིག་ལའང་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁོར་
ཡུག་སུྲང་སྐབོ་དང་གོ་རགོས་སྐརོ་དནོ་ཚན་
ལྔ་འཁོད་པའི་འགམེས་ཤོག་འགམེས་སྤལེ་
གནང་ཐུབ་ཡོད།འདི་ལོའི་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་	 ༢༦	 པའ་ིཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་
སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁོང་མཉམ་
ཞུགས་བྱ་རུྒྱ་མིན་པའི ་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་ཡོད།	 བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པས་མཐུན་
ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོ་

དང་ལྷན་ད་ུཉིན་ཤས་རིང་མུ་མཐུད་བདོ་
མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་
ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 འཛམ་གླངི་གི་ཁརོ་ཡུག་ལས་འགུལ་
བ་དང་གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་ཚོགས་པ་
སོགས་དང་ལནྷ་མཐུན་གགོས་བཟ་ོརུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡུལ་གི་མཐ་ོསླབོ་གགས་ཅན་
ཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་
བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

བྱང་ཨ་རི་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཕི་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་ཀི་མང་གཙོའ་ི
ལས་འགུལ་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༡༧	པའ་ིཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་
བ་གགས་ཅན་ཝེ་ཅིང་ཧངེ་གི་སྣ་ེཁིད་འགོ་
ཕི་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་ཀི་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་
གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༧	 པ་ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་བ་	༡༡	ཚེས་	༥	ནས་	༧	
བར་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བའ་ི
ཐགོ་ཕགོས་མཐའ་ཁག་གི་རྒྱ་རིགས་མང་
གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་ལས་འགུལ་བ་མང་
པ་ོམཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བྱང་
ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་
འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
མགནོ་འབདོ་ལྟར་ཚོགས་ཆེན་དརེ་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཐགོ་དུྲག་བཞིའི་དནོ་རྐེན་སྐབས་སླབོ་
ཕུྲག་གི ་འགོ ་ཁིད་གགས་ཅན་ཝང་ཏན་
ལགས་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་གུ་
ཡངས་ཅན་ཀྲའོོ་ཙི ་ཡང་ལགས་ཀི་དུྲང་
ཡིག་གམ་ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟནོ་པ་རྒྱ་རིགས་
མཁས་དབང་ཡན་ཅ་ཆི་ལགས།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་གགས་
ཅན་མང་དག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་རྒྱ་
རིགས་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་ཇི་ལརྟ་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
ནང་གི་ཆབ་སྲདི་ཀི་འགུར་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ལ་འག་ོགླངེ་གཏམ་བཤད་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲདི་ཀི་འགུར་

ལྡགོ་གནས་བབ་དང་།	 རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་
ཅན་ད་ུབསུྒར་བར་རྒྱ་ནག་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་གི་ནང་ལས་འགུལ་དང་ལས་འཆར་
སྤལེ་ཐབས།	རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོ་དང་འབྲལེ་
བའི་དཔྱད་བརདོ་ཀི་བརདོ་གཞི་འདྲ་མིན་
སྟངེ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་འབུྲ་དནོ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་སྦྱངས་བཤད་དང་འག་ོགླངེ་
ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་
ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བུ་བཅལོ་ཁང་དང་གཞི་
རིམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་རྒྱ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་ཀི་སྲིད་
བུྱས་གཙོ་བ་ོབཟུང་སྟ་ེལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་

ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གི་སླབོ་གསོ་སྤལེ་ནས་ནང་
ཆོས་ཀི་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་ལ་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོསྤདོ་བཞིན་པ་དང་།	དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་གི་གྲྭ་རུྒྱན་ཚད་བཀག་དང་།	 གྲྭ་བཙུན་
དགོན་པར་ཞུགས་སྐབས་ལོའི་ཚད་བཀག་
སོགས་བཟསོ་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པའོི་
ཐགོ་འཛམ་གླིང་སྟངེ་གི་ཆུ་མཛོད་ཆེ་ཤོས་
འཛུགས་སུྐན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་བདོ་
ཀི་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཁོར་ཡུག་
གི་གནདོ་སྐནོ་འབུྱང་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་
རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སུ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུྱས་ལག་
བསྟར་གནང་མུས་ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུྱས་
ལ་འཁྱགོ་བཤད་ཀི་གནས་ཚུལ་སྤལེ་བཞིན་
པ།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྒྱ་རིགས་གགོས་
པ་ོཚོས་བདོ་ཀི་མངོན་འདདོ་དངོས་ད་ེརྒྱ་
རིགས་མི་མང་ལ་གང་ཐུབ་ཁྱབ་སྤལེ་གནང་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།	
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྙངི་གས་སྐ་ུཞབས་རི་ཀི་ཧ་ེཌ་ེཅམེ་བརྷ་ས་ལགས་
སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
རྙིང་གས་སྐུ་ཞབས་རི་ཀི་ཧ་ེཌེ་ཅེམ་བརྷ་ས་	
(Riki Hyde-Chambers)	 ལགས་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་
བཅུ་བདནུ་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁངོ་གི་ནང་མི་
ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་
ཞུས་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའི ་འཕྲིན ་ ཡིག ་ནང ་འཁོད ་

དནོ།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་རི་ཀི་ཧ་ེཌ་ེཅམེ་བརྷ་
ས་	 (Riki Hyde-Chambers)	 	 ལགས་
སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་འཕྲལ་ང་
ཚོ་ཚང་མ་ཤིན་ཏུ་ནས་བླ་ོཕམ་བུྱང་།	 ངས་
གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་
བཅུ་བདནུ་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁྱདེ་ནང་མི་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དམ་པ་ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་རྩ་དནོ་ཐགོ་གུབ་
འབྲས་ལནྡ་པའ་ིནསུ་པ་བཏནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
སྐུ་ཚེ་འཕནེ་པ་མ་རོགས་བར་གང་ཐུབ་ཅི་
ཐུབ་ཀིས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་གགོས་པ་ོཁངོ་
ལ་ྟབུ་ཡོད་པ་ན་ིདགའ་སྤབོས་སྐ་ེའསོ་པ་ཞིག་

ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་དསུ་ནམ་ཡང་ང་ཚོའ་ི
སེམས་ནང་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་འཐབ་
རྩོད་ཐོག་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལྷག་

བསམ་ཟལོ་མེད་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུཨིན་ཡུལ་ནང་

བདོ་དནོ་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་རྣམས་ང་
ཚོ་བདོ་པ་ཚོས་རག་ཏུ་དྲན་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི ་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཨིན ་ཡུལ་ནང་

ཆེད་བཅར་སྐབས་དམ་པ་ཁོང་གིས་རག་
ཏུ་མཐུན་འགུར་དང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་གི་
ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིབླ་ོཉ་ེབའ་ིགགོས་པ་ོཁངོ་ལ་ྟབུ་
སྐ་ུགཤེགས་པ་དསེ་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིའཐབ་
རྩདོ་ཐགོ་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད།		དམ་
པ་ཁངོ་ན་ིང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སརྤ་མཁན་
ཞིག་དང་།	 ང་ཚོའ་ིསེམས་ནང་ནས་རག་
ཏུ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ངས་སརླ་
ཡང་ཁྱདེ་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

བལེ་ཇི་ཡམ་ས་གནས་མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁའ་ིརུྒྱན་ལས་ཁང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གངས་ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༦	ཉནི་བལེ་ཇི་ཡམ་ས་གནས་མད་ོསདྨ་ཆོལ་
ཁའ་ིརུྒྱན་ལས་ཁང་གིས་བལེ་ཇི་ཡམ་གི་ཤར་

ཕགོས་གངོ་ཁྱརེ་ལིའུ་ཝན་	 (Leuven) ནང་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད།	 ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀིས་
རྐེན་པས་འདིའི་ལོའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
དསུ་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་ད་བར་ཕིར་འགངས་བྱ་

དགསོ་བུྱང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
དསུ་ཆེན་སུྲང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་བཞུགས་ཁིའི་
སྟངེ་གདན་འདྲནེ་ཞུས་རསེ་བལེ་ཇི་ཡམ་ས་
གནས་མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁའི་རུྒྱན་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀིས་བལེ་
ཇི་ཡམ་ས་གནས་མད་ོསྨད་ཆོལ་ཁའི་མི་
མང་ཡོངས་ལ་དྲན་སྐུལ་གི་ཚུལ་ད་ུབལེ་ཇི་
ཡམ་ས་གནས་མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁའི་རུྒྱན་ལས་
ཁང་གི་ངསོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་
འགོ་ཤར་སྐདོ་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་
སྟནོ་དང་སྲིད་བུྱས་ཁག་ལག་བསྟར་ཞུ་རུྒྱའི་

ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 བལེ་ཇི་
ཡམ་ས་གནས་མད་ོསྨད་ཆོལ་ཁའི་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་བད་ེདནོ་ཆེད་ད་ུཞབས་འདགེས་
གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབལེ་ཇི་ཡམ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའི་མི་མང་
ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་དབང་བསུྒར་བྱས་
རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་ཚོད་ཁག་པ་ོཞིག་གི་འགོ་
ནས་ཆོས་སྲདི་གཉསི་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་
ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུསྐུ་ངལ་འཛེམས་
མེད་ཐགོ་མཛད་འཕྲནི་རླབས་ཆེན་བསྐངས་
གནང་མཛད་པའ་ིསྐརོ་དྲན་གསོ་དང་།	 དངེ་
སང་བདོ་པའི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་དངེ་
རབས་ཤེས་ཡོན་ཐབོ་ཡོད་སྟབས།	 ཁ་ནས་

བཤད་པ་ཙམ་མིན་པར་བདོ་དནོ་སླད་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་འགན་འཁུར་འཕར་མ་
གནང་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་རསེ་
མཛད་སྒ་ོགོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གིས་རེ་སྐུལ་
ཞུས་པ་ལརྟ་བལེ་ཇི་ཡམ་ས་གནས་མད་ོསདྨ་
ཆོལ་ཁའི་རུྒྱན་ལས་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་ཕག་
འཁྱརེ་རེ་གནང་ཡོད།	 ༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་སུྲང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བལེ་ཇི་
ཡམ་ས་གནས་ཀི་བདོ་པའ་ིཕུྲ་གུ་རྣམས་ཀིས་
རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།	
ཐངེས་འདའི་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་མི་ཁྱནོ་མི་
གངས་	 ༣༠༠	 ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
སྟ་ེ༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་
ད་ེབཞིན་དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་བུྱང་ཡོད་པ་
བཅས།།

ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པར་ཤེས་རིག་བར་ཆད་ཚན་པས་ཐ་སདྙ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིའདསུ་སྡདོ་ས་གནས་འག་ོ

འཛིན་རྣམ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་བར་ཆད་ཚན་པས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀིས་ཐ་སྙད་གཏན་འབབེས་ཇི་ལྟར་
གནང་ཕགོས་དང་ཚན་པའི་ལས་དནོ་སིྤའི་
སྐརོ་ག་ོརགོས་ལས་རིམ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཕག་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་ཕི་དྲལི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀམ་པུ་ཊར་ཚན་
པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་	
༡༤	 པར་ཚོགས་ཕབེས་གནང་བའ་ིལྷ་ོསིྤ་
དང་།	 ལ་སིྤ།	 སིམ་སིྤ་བཅས་ཀིས་གཙོས་
པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་ཤེས་
རིག་བར་ཆད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ལས་

ཚབ་འཕྲནི་ལས་ལགས་ཀིས་ཤེས་རིག་བར་
ཆད་ཚན་པས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
སྐད་ཡིག་སུྲང་སྐབོ་དང་གོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཕགོས།	ཤེས་རིག་བར་ཆད་ཚན་པའ་ིཐ་སདྙ་
གསར་བཟ།ོ	 གཏན་འབབེས་གནང་ཕགོས་
ཀི་བརུྒྱད་རིམ།	 ཐ་སདྙ་ད་ེདག་མང་ཚོགས་
དང་།	སླབོ་སྡ་ེཁག	དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་སོགས་
ལ་ག་ོརགོས་ཇི་སྤལེ།	 ད་ེབཞིན་ཐ་སདྙ་ཚན་
པའ་ིདཔ་ེདབེ་དཔར་སུྐན།	 དྲྲྭ་ཚིགས་གསར་
བཟ།ོ	 བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་བཅས་ཀི་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་མཚམས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཐ་སྙད་ད ེ་དག་གཅིག་གུར་བཀོལ་

སྤདོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡོད།	
མཇུག་མཐར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པའ་ི
དགངོས་འཆར་དང་བཀའ་འདྲ་ིཁག་ལ་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་དང་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དང་བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་གཞི་དབུ་འབྱདེ་དང་སུད་སིའ་ི
མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༦	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་
སིཊཡན་བདོ་རིགས་མི་མང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་
སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིལས་གཞི་གསར་པ་དང་
བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ (Vol-

untary Tibetan Advocacy Groups V-

TAG)	 ཞསེ་པ་དབུ་འབྱདེ་དང་འབྲལེ་སུད་
སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་བདོ་རིགས་མང་
ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་
དགོན་གི་མཁན་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གིས་
དབུས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	 ཕི་དྲལི་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིྱངས་དང་ཕག་རོགས་
ལས་བྱདེ་རྣམ་པ།	 སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་ལས་
བྱདེ་རྣམ་པ།	སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་
བདོ་རིགས་མི་མང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞནོ་དང་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ཡུ་རོབ་བདོ་
རིགས་གཞོན་ན་ུམཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ས་གནས་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ།	 ས་གནས་ཀི་ཚོགས་པ་སིྐད་སྡགུ་ཁག་གི་
སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཛུ་རིག་གཙོ་བརོ་
གུར་བའི་སུད་སིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་མང་
ཚོགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།ད་ེ
ཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེ
གནང་གུབ་མཚམས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་
ནས་སྐུ་བཞངེས་ཐགོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གུླ་རྔ་རོལ་
དང་བཅས་བཏང་རསེ་བདོ་ཀི་བསྟན་སྲིད་
དནོ་ད་ུརང་སྲགོ་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་གི་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་
གནང་།	 ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིྱངས་ལགས་
ཀིས།	 ཐངེས་འདརི་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་
མཆོག་ཡུ ་རོབ་ཏུ ་གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་
ཕབེས་གནང་བ་དང་བསྟནུ་སབྐས་བཅུ་དུྲག་
པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་བའི་
ཁོངས་ནས་དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་ཞེས་པའི་ལས་གཞི་གསར་པ་
ཞིག་འག་ོབརྩམས་གནང་གི་ཡོད།	 ངས་མི་
མང་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་དང་བངླས་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྐརོ་ངོ་སྤོད་མདརོ་
བསྡསུ་ཤིག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱནེ་
གསལ་ལརྟ།	 བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་

དྲག་ཆགས་ཡོད།	 སིྤར་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ད་ལའྟི་བདོ་
ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་ཞ་ེདྲག་མཐངོ་རུྒྱ་
མེད།	 དནོ་དམ་པར་གཞིས་ལུས་བདོ་མིར་
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 མི་རིགས་ཀི་

ང་ོབ་ོསོགས་རྩ་བརླག་གཏང་རུྒྱའི་སྲིད་བུྱས་
ལག་བསྟར་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 བཙན་བྱལོ་ད་ུ
ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ཀིས་གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་མཚོན་ཐུབ་པ་གནང་དགསོ།	
ད་བར་སིྒག་འཛུགས་དང་ཚོགས་པ་སིྐད་
སྡགུ	 གཞན་ཡང་གཞུང་ཁངོས་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་སོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་སླད་
ད་ུཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་གི་ཡོད།	 ད་
དངུ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་སརྔ་ལས་ལགྷ་ལས་
འགུལ་ད་ེརིགས་རྒྱ་སྐེད་གཏངོ་དགོས་པ་
དང་།	 རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་གིས་གཙོས་
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའ་ིབཙན་
བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ས་གནས་སོ་སོའི་
འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་དང་སདྐ་ཡིག་ཤེས་
ཀི་ཡོད་སྟབས།	 དརེ་དམིགས་ནས་སབྐས་	
༡༦	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་ལས་གཞི་གསར་
པ་དང་བངླས་བདོ་ཀི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
ཞསེ་པ་ཞིག་བརྩམས་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	བདོ་
མི་ཚོ་དང་ལྷག་པར་བདོ་པའི་གཞོན་སྐེས་
རྣམ་པ་ཚོས་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་ཤག་
གི་ལས་གཞི་གསར་པ་དང་བངླས་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ནང་གང་མང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རོགས།	ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་ཕི་དྲལི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་འབུྲག་
བསྟན་སིྐད་ལགས་ཀིས་དང་བངླས་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།ད་ེ
ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དང་

བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གི་
ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་བརྙན་ཐུང་ཞིག་དབུ་
འབྱདེ་གནང་གུབ་མཚམས་སུད་སི་དང་ལིག་
ཏནེ་སིཊཡན་བདོ་རིགས་མི་མང་གི་ཚོགས་
གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་དགའ་
བསུའ་ིགསུང་བཤད་དང་།	 སུད་སི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་

སུད་སི་དནོ་ཁང་གི་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་
ཤིག་སནྙ་སྒནོ་གནང་རསེ་སུད་སི་བདོ་རིགས་
མི་མང་ཟླསོ་གར་ནས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་
སིཊཡན་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 དང་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་
ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའི་ཐགོ་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའི་བདོ་ཀི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་
མཛད་པ་འཕྲནི་ལས་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	འདརི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུཕབེས་པའ་ི
རི་ཀནོ་ཆོས་འཁརོ་དགོན་གི་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་དབུས་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་རྣམ་པ།	སུད་སི་
དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་བདོ་རིགས་མི་མང་
གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ིལུང་པ་གཞན་ནས་ཕབེས་
པའ་ིམང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་བཀའ་ཤག་སབྐས་	
༡༦	 པ་དང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་འཚམས་འདྲ་ི
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བར་ལམ་
ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་
ཆགས་པའི་རུྒྱ་མཚན་ལ་བརནེ་བདོ་ནང་གི་
བདོ་མིར་ཐུགས་ཕམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདང་
ཐུགས་འཚབ་མང་པ་ོབུྱང་ཡོད།	 དརེ་བཟདོ་
གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་མ་འངོས་པ་ད་ེརིགས་མི་
ཡོང་བའི་ཆེད་ད་ུབཙན་བྱོལ་ད་ུཡོད་པའི་
བདོ་མི་ཚང་མས་འབད་འབུངས་གང་ཡོད་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའི་ཚུལ་ད་ུགཞིས་

ལུས་བདོ་མི་ཚོར་བར་ཞིག་ཕུལ་ན་བསམ་
བུྱང་།	 ཞསེ་དང་།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་
བཅུ་དུྲག་པའི་བཀའ་བླནོ་འོས་མི་གསུམ་
ལ་གོས་ཚོགས་ཀི ་མང་མོས་རྒྱབ་སྐོར་
ཐབོ་ཡོད།	 རིམ་བཞིན་བཀའ་བླནོ་རིམ་པ་
ཕབེས་ཚེ་སྲིད་སྐངོ་གི་འགན་གཙོ་བ་ོན་ིབདོ་
རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་བསལ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དབར་འབྲལེ་བ་དང་།	
སིྒག་འཛུགས་དང་མང་ཚོགས་དབར་འབྲལེ་
ལམ་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏང་རུྒྱའི་ཐགོ་དསུ་ཚོད་
ཕནོ་ཆེན་གཏང་རུྒྱ་ཡིན།	 རྣམ་པ་ཚོས་
ཡིད་ཆེས་གནང་བ་ལྟར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མསགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་
གཞི་གཙོ་བ་ོགཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ལས་
ཀ་བྱ་རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མིན་གི་མི་སེར་ཡིན་
པ་དང་།	 སདྐ་ཡིག་དང་སྲདི་གཞུང་འདྲ་
མིན་གི་འག་ོསྟངས་སོགས་ཤེས་མཁན་གི་
བདོ་མི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་པའ་ིགཞནོ་
སྐེས་རྣམ་པས་དང་བླངས་བོད ་ད ོན ་ཞུ ་
གཏུག་ལས་འགུལ་གི་ལས་གཞི་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགོས་པའི ་རེ ་སྐུལ་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའི་གནས་བབས་དང་མཐུན་པའི་
ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ཁ་ཕགོས་ལ་
འགུར་བ་གཏངོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	རྒྱལ་
སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་བབས་ལ་ད་ོསྣང་
བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་རང་དབང་
སརླ་གསོ་ཡོང་སདླ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་བཀགླས་
ཏ་ེཞིབ་ཚགས་པ་ོཤེས་ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱ་ཡང་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	ཞསེ་དང་།	བཀའ་
ཤག་སབྐས་	༡༦	པའ་ིངསོ་ནས་གངས་ཐ་ོད་ེ
བཞིན་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརིྩ་ཡི་
ཡོད་སྟབས།	 ལས་གཞི་གསར་པ་གང་སྤལེ་

ཡང་གངས་ཐོ་གཞིར་བཞག་ཐོག་སྤལེ་རུྒྱ་
ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།ཕོགས་
མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོསུད་སི་ས་གནས་བདོ་
ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་
ཐུག་འཕྲད་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་
ཟད།	 ཡུ་རོབ་བདོ་རིགས་གཞནོ་ན་ུམཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སྒམོ་གཞི་དང་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས།	 ད་ེ
བཞིན་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་བུྱས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་དང་།	
གཞོན་སྐེས་རྣམ་པས་དགོས་འདྲ་ིཕུལ་བ་
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་རྣམ་པ་ཚོས་
དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེརང་ནསུ་གང་
ཡོད་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་ཆེད་འདནོ་དགོས་
པའ་ིལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད།
ཡུ་རོབ་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུམཐུན་ཚོགས་ནི།	
ལོ་ང་ོ	 ༤༠	 གངོ་གསར་འཛུགས་གནང་
བའི་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་གཞི་སྲས་ཚང་བཀྲ་ཤིས་
ལགས་ཀིས་ད་རེས་བདོ་པའི་གཞོན་སྐེས་
ཚོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ཐུགས་
འཕྲད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞིག་
བུྱང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	 ཐངེས་འདའི་ིདཔལ་ལནྡ་སྲདི་
སྐངོ་མཆོག་གི་ཨི་ཊ་ལཱི ་དང་སུད་སིའི་ཁུལ་
གི་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟིགས་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་ཛུ་རིག་གངོ་
ཁྱརེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༩	 ནས་	 ༡༡	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་གངས་སིྐད་སྲདི་སྐངོ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུརྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ད་ུགནས་པའི་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམ་པའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་
བཞི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྲིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་
།	 བཀའ་དུྲང་ཆུ་སྐ་སྦ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་
ལགས།	 	 	 	 ནང་སྲདི་དུྲང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་
དབང་སྒལོ་མ་ལགས།	ནང་སྲདི་དུྲང་འཕར་
ཟླ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་དང་ཚེ་བརན་སལྐ་
བཟང་ལགས།གཞན་ཡང་ལྷ་ོསིྤ་དང་སིམ་སིྤ།	
ལ་སིྤ་བཅས་ཀིས་གཙོས་པའི་རྒྱ་བལ་འབུྲག་
གསུམ་ད་ུགནས་པའི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་དང་།	ནང་སྲདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱདེ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གངས་	
༧༠	 ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་
མཚམས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་
ལ་རནེ་འབུྱང་མཇལ་དར་ཕུལ་ཡོད།ད་ེནས་
ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་རསེ་བདོ་ཀི་བསྟན་སྲདི་མི་
རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུདསུ་མིན་རྐནེ་ལན་ད་ུསོང་
བ་དང་།	 རང་ལུས་མེར་སྲགེ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཆེད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་གུབ་མཚམས་ནང་སྲདི་
དུྲང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་
ཚོགས་འདའིུ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སྲདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་
བཞི་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༩	ནས་ཕི་ཚེས་	༡༡	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ་ད་ེརིང་དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་
མཆོག་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
བར་ངས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་འདིར་
ཕབེས་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དབུ་
འབྱེད་མཛད་སྒརོ ་ཕ ེབས་མཁན་ཡོངས་
ལའང་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།འཛིན་སྐངོ་

ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་བསྐངོ་ཚོགས་
དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་དང་དམིགས་ཡུལ།	
རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་སྐརོ་ཕྲན་བུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྩ་
བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ད་ེཉདི་ལོ་
རེ་མཚམས་ལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་
དགོས་པའི་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ལྟར་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ན་ིབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲགོ་རྩ་

ལྟ་བུ་ཡིན་པར་བརནེ་ཚོགས་ཆེན་དའེི་ཐགོ་
ནས་གུབ་འབྲས་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་
སྟབས་ལོ་རེ་རེར་དསུ་དང་སྟབས་བསྟནུ་ནས་
ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཀི་ཡོད།	 ས་ྔལོར་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	འད་ིབཞིན་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཁྱབ་བརལ་ཤུགས་ཆེ་ཕིན་པའི་རྐནེ་
གིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཉནི་གསུམ་རིང་ཚོགས་
པའི་གསོ་ཆོད་ད་ེདག་དབུས་ས་གཉསི་ཐུན་
མོང་ནས་ལག་བསྟར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།	
ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཁག་གངས་	༤༤	ཡོད་པ་ད་ེདག་ཁངོས་ནས་
སྒང་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕབེས་ཐུབ་
མེད།	 ལ་སིྤ་དང་བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་
གླངི་།	འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སངྒ་།	སྦརི་སྡ་ེ
དག་ེབཅས་ས་གནས་བཞིའ་ིསྐ་ུཚབ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་འདྲ་མཉམ་གི་ཐོག་ནས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་ཆེན་ད་ེ
ཉདི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 གང་ཡིན་
ཟརེ་ན་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༦	 པ་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་ནས་ཟླ་བ་ལའྔ་ིནང་ཚུད་ཚོགས་
ཆེན་ཚོགས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིདགངོས་
པ་གཞིར་བཟུང་གསོ་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༢	
མ་ལྷག་པའི་ཐགོ་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	
ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་
བཀའ་བསྡརུ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 དནོ་ཚན་རེ་
རེར་གནད་འགག་གཟིགས་ཏ་ེབཀའ་བསྡུར་
ལྷུག་པ་ོགནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།ཐངེས་
འདིར་དསུ་ཚོད་ཐོག་ཏགོ་ཙམ་འགུར་བ་
ཕིན་ཡོད།	 སིྤར་ཉནི་གསུམ་གི་ནང་གསོ་
གཞི་དའེ་ིཐགོ་ལ་ག་ོབསྡརུ་དང་བཀའ་བསྡརུ་

གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཕི་
ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་བདམས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་
གསུམ་གི་དམ་འབུལ་ཡིན་སྟབས་དསུ་ཚོད་
ཕིར་བཤོལ་གནང་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཚོགས་
ཆེན་ཐགོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཚང་འཛོམས་བུྱང་
ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སིྐང་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཐེངས་འདིའི་དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 མཐའ་དནོ་སིྤ་ནརོ་

༸གོངས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་མིའི་བད་ེ
དནོ་སདླ་ཕག་ལས་ཇི་ལརྟ་གནང་རུང་ལམ་
ལྷངོས་ཚད་ལྡན་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་དང་།	
གཞིས་བྱེས་བདོ་མི་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་
བའི་སལྐ་བཟང་གི་ཉ་ིམ་མགགོས་ནས་མུྱར་
ད་ུའཆར་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	མཐར་
ནང་སྲིད་དུྲང་འཕར་ཚེ་བརན་སྐལ་བཟང་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་སྟ་ེཚོགས་འད་ུདབུ་འབྱེད་ཀི་ལས་
རིམ་གལོ་ཡོད།ཐངེས་འདའིི་གསོ་གཞི་ཁག་
གཤམ་གསལ།
༡།	ཀ					ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པས་
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་གཙོས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་དསུ་རུྒྱན་འགན་འཁུར་ཞུ་ཕགོས་
དང་།	 ད་ེམཚུངས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་མང་
ཚོགས་ལའང་འགན་འཁུར་ལན་འདབེས་ཞུ་
ཕགོས།
༡།	ཁ					ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་
ནས་འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་ཡུལ་མི་བཅས་པར་
འབྲལེ་ལམ་དམ་ཟབ་གནང་ཕགོས་བཅས་
སྐརོ།
༢།	 	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ནས་སོ་
སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་རུྒྱས་
ལོན་ཐུབ་པ་གནང་བའི་ཐོག་སོ་སོའི་ཁྱབ་
ཁོངས་གཞིས་ཆགས་ཀི་སིྤ་ཡོངས་གནས་

སྟངས་དང་མི་འབརོ་སྐསེ་འདས་སོགས་ཀི་
གངས་མཛོད་ཚད་ལྡན་ཉར་ཚགས་དགོས་
གལ་ལརྟ་ཞུ་ཕགོས་སྐརོ།
༣།ཀ	 	 	 	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བདེ་
སྤོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སིྒག་གཞི་དང་འབྲལེ་
བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་འཕྲད་རིགས་གང་དང་
གང་ཡོད།	 ད་ེདག་སེལ་ཕིར་ཐབས་ལམ་
ཇི་ཡོད།	 དཔརེ་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་
འཁལོ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་ས་ཆའི་བདག་དབང་
སུར་ཡོད་པ་དརེ་བདག་ཐབོ་བུྱང་ན་གནས་
སྟངས་ཇི་ཆགས།
༣།ཁ	 	 	 	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་
བ ེད་སྤོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སིྒག་གཞི་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་ཐགོ་གཞན་སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་
བསྐར་བཅསོ་དགསོ་རིགས་ཇི་གཟགིས་ཐགོ་
དགངོས་ཚུལ།
༤	 	 	 རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གི་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་སྲ་བརན་
ཡོང་ཐབས་སུ་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་ཅིང་ཡོང་
འབབ་ལནྡ་པའི་ཕུགས་འཕརེ་ལས་གཞི་གང་
དང་གང་གཟགིས་ཀི་ཡོད་མེད་དང་།	 ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་རང་ཁ་
རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་དང་ལས་ཁུངས་ཀི་
རུྒྱན་གནོ་ལ་ཕན་པའི་ལས་གཞི་གསར་རྩམོ་
དགསོ་རིགས་ཇི་གཟགིས་སྐརོ།
༥	 	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིར་མཐུན་རྐེན་སྦྱརོ་སྤདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་
སྲདི་བུྱས་	 ༢༠༡༤	 དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་
སྐབས་དཀའ་ངལ་དངསོ་འཕྲད་ཇི་མཆིས་
དང་།	 ད་ེདག་སེལ་སདླ་ཐབས་ཤེས་གང་
གཟགིས་ཀི་ཡོད་མེད།
༦།	 མ་འངོས་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ནང་
འཛིན་སྐངོ་གནང་ཕགོས་མཐའ་དག་ཤོག་
བུའི་སྟངེ་ནས་མིན་པར་དྲ་ཐོག་ནས་[e-
governance/paperless]	 འཛིན་སྐངོ་ལམ་
སྲལོ་གསར་གཏདོ་གནང་ཕགོས་དང་འབྲལེ་
བའ་ིཐགོ་ལ་དགངོས་ཚུལ།
༦།ཁ				བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་
སའི ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་ཡིག་སྣདོ་
ཉར་ཚགས་ཚད་ལྡན་དང་གཅིག་མཚུངས་	
Standardization	of	Filing	System	བཟ་ོ
ཕགོས།	 ད་ེའབྲལེ་ལས་བྱདེ་ལ་དམིགས་
བསལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་མཐུན་འགུར་སྦྱོར་
དགསོ་རིགས་ཇི་མཆིས།
༧།	 རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གནས་འཁདོ་
ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཀི་རང་ཁངོས་ལས་བྱདེ་རྣམས་
ཀི་བླང་དརོ་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིྒག་གཞིའི་
ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་དང་ཐབས་

ལམ་ཇི་གཟགིས།
༨།	 རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་གི ་གནས་
སྟངས་ཉམས་དམས་སུ་འག་ོགཞིའི་རྐནེ་རྩ་
གཙོ་བ་ོགང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་དང་།	 ད་ེདག་
ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཕགོས།	ད་ེབཞིན་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་སིྒལ་གཏངོ་
ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ།
༩།ཀ	 	 	 	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་སུད་ཚོང་
བ་རྣམས་ལ་མ་འོངས་པར་དགུན་ཚོང་
དང་འབྲལེ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་	
Shopping	 Complex	 སོགས་ཀི་མཐུན་
འགུར་སྦྱར་ཐབས་ཇི་གཟགིས།

༩།ཁ				གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་དཔལ་
འབྱོར་འད་ུའགོད་ལས་གཞི་གསར་རྩོམ་
དགསོ་རིགས་ཇི་གཟགིས།
༡༠།ཀ			གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་གཞུང་
ཁོངས་དང་གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་རྒས་
གསོ་ཁང་ཁྱོན་བསྡམོས་ཇི་བྱེད་ད་ེདག་ལ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརུྒྱད་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཀི་གཟགིས་རགོ་
གནང་ཕགོས།
༡༠།ཁ			ད་ེབཞིན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོ་
སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སེམས་ནད་བཅོས་ཁང་
རིགས་ཡོད་མེད།	 ཡོད་ཚེ་གཟགིས་རགོ་
གནང་ཕགོས་སྐརོ།
༡༠།ག	 	 	 འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི
ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏགོས་པའི་གཞོན་སྐེས་
ལས་མེད་བར་ལྡངི་རིགས་ཡོད་མེད།	 ཡོད་
ཚེ་ད་ེདག་ལའང་དཀའ་སེལ་གཟིགས་རགོ་
གནང་ཕགོས།
༡༡།	 	 	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ས་མིག་
གཏདོ་ཕོགས་དང་ལས་བྱེད་བཀོད་སིྒག་
གནང་སྟངས་ཐད་ལ་དགངོས་ཚུལ།
༡༢།			ད་ལའྟ་ིཆར་རང་རིགས་མང་ཚོགས་
ཁདོ་སྡདོ་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞིན་པ་དང་།	སྡདོ་ཁང་ཞུ་མཁན་ཡང་གང་
མཚམས་བུྱང་དང་འབུྱང་བཞིན་པར་སོང་།	
སྡདོ་ཁང་དཀའ་སེལ་སླད་གཞིས་ཆགས་
ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ས་ཁང་སྟངོ་པ་ཡོད་མེད་ཀི་
གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དང་བགོ་སྤདོ་གནང་
ཕགོས་ཇི་དགའེ་ིསྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སེམས་བཟང་གི་བླ་ོསྦྱངོ་ཚུལ་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༠	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉི་ཧངོ་གི་ཕི་
རྒྱལ་བའ་ིགསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་	 (the 

Foreign Correspondents Club) དང་
།	 ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གཉསི་ཀིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་
སེམས་བཟང་གི་བླ་ོསྦྱངོ་ཚུལ་ (Cultivating 

a Good Heart) སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་
དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།ད་ེཡང་གོང་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཙམ་
ལ་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་
མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་གིས་
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
རྣམས་ལ་ཕག་བར་གནང་སྟ་ེའཚམས་འདྲ་ི
དང་འབྲལེ་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་མཚམས་
ཉི་ཧངོ་གི་ཕི་རྒྱལ་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ (the Foreign Correspondents 

Club of Japan)	 ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སུ་
བནེདརི་ན་ིཀ་ཀུ་ཆི།	 (Suvendrini Kaku-

chi) ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་
དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ནས་
མ་གཏགོས་དངསོ་སུ་ཆིབས་བསུྒར་བསྐངས་
མ་ཐུབ་པ་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུྱང་།	ཡིན་ནའང་།	
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དངེ་
སང་ནད་ཡམས་ཀི་རྐེན་གིས་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོའཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་

ལམ་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱ་ནི་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པ་ོ
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།ད་ེ
ནས་ཉི་ཧངོ་ནང་གི་ཕི་རྒྱལ་གསར་འགོད་
ཚོགས་པའི་ཆེད་ལས་ལས་རིགས་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཕག་རོགས་ཚོགས་གཙོ་ (Co-Chair 

or the professional Activities Com-

mittee if FCCJ) པའི་ོད་ེམི་ལིའ་ོ (Pio 

d’Emilia)	ལགས་ཀིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་རུྒྱན་རིང་ཙམ་རསེ་ནས་མཇལ་བ་
ན་ིཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་།	 ཞསེ་དང་།	 དངེ་
ང་ཚོ་ཚང་མར་བསམ་བླ་ོཡང་ཡང་འཁོར་
བ་ན་ིནད་ཡམས་འདའིི་རསེ་སུ་མི་རྣམས་ཀི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཕགོས་ཇི་འདྲ་ཡིན་པ་དང་།	
དཀའ་ངལ་གང་ཡིན་སོགས་ཡིན་པ་དང་།	
ཉ་ེཆར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་གི་ཚོགས་འདརུ་བཀའ་སླབེས་
ཕབེས་པའི་ནང་ད་ུདཀའ་ངལ་མཉམ་འབྲལེ་
གིས་སེལ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ད་ེཡང་སེམས་
པ་བཟང་པའོི་ཐོག་ནས་སེལ་དགོས་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད།	གནས་ཚུལ་ད་ེསོགས་
དང་འབྲལེ་བའི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གནང་
རུྒྱ་ཡོད་ངསེ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་གསུངས་
པ་དང་སྦགས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་གནང་རུྒྱའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་རསེ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།བྱམས་སྙངི་རའེམ་
སེམས་པ་བཟང་པ་ོནི་འག་ོབ་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀི་གཤིས་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད།	 སེམས་ཅན་གི་རིགས་ཁ་ཤས་

མའི་བྱམས་བརྩསེ་བསྐངས་པ་མ་ཡིན་པ་ད་ེ
འདྲ་ཡིན་ན་ཅུང་དམིགས་བསལ་རེད།	 ད་ེ
མིན་འཛམ་གླིང་འདིར་སེམས་ཅན་ཕལ་མོ་
ཆེ་མ་ལས་སྐསེ་པ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད་པས་
བརྩ་ེབ་རང་གཤིས་སུ་ཡོད་པ་རེད།	 ཐགོ་
མར་བཙས་པ་ནས་བཟུང་མས་བརྩེ་བས་

མ་བསྐངས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་སྲགོ་འཚོ་
མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།	 སྐསེ་པ་ནས་བཟུང་
བྱམས་བརྩསེ་བསྐངས་པ་ཆགས་ཡོད།	ཚན་
རིག་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའ་ི
སེམས་ཅན་གང་ཡིན་ནའང་རང་འཚོ་བ་
ད་ེགཞན་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་དགོས་པ་རང་
བཞིན་ཆགས་ཡོད་པ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ང་
ཚོ་འག་ོབ་མི་ནི་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའི་
སེམས་ཅན་གི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད།	 མའ་ི
མངལ་ལ་གནས་པའི་ཕུྲ་གུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་
ཨ་མའི་དགའ་སྐ་ོསོགས་ཀི་བསམ་པའི་འགུ་
བ་ད་ེབིྱས་པའི་འབུྱང་འགུར་གི་བསམ་བླའོི་
གནས་སྟངས་དང་འབྲལེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་
རེད།	 བྱམས་སྙངི་ར་ེན་ིརང་ཉདི་འཚོ་བའ་ི
གཞི་རནེ་ཆགས་ཡོད་པས་ད་ེཆོས་ལུགས་

དང་དམིགས་བསལ་གིས་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
མ་རེད།ང་ཚོ་སོ་སོའི་ཉམས་མྱངོ་སྟངེ་ནས་
བཤད་ན་སྐསེ་ནས་ལོ་ལ་ྔདུྲག་གི་མཚམས་ལ་
སོ་སོ་གང་ད་ུསྡདོ་པའ་ིཁརོ་ཡུག་ལ་སིྐད་སྣང་
གི་ཚོར་བ་ཞིག་དགསོ།	 གལ་སྲདི་ཁརོ་ཡུག་
གི་རྐནེ་གིས་བིྱས་པར་འཛུམ་མདངས་མེད་

པར་ཁོང་ཁའོི་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ན་
རང་བཞིན་གིས་ཟུར་ད་ུཕུད་འག་ོབ་ཆགས་
ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ།	 རང་ཉདི་འཚོ་བ་
དང་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཡོང་བར་གང་ད་ུསྡདོ་
སའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་
པས་རང་གཤིས་སུ་ཡོད་པའི་བྱམས་བརྩ་ེད་ེ
གང་དའུང་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་གི་
ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་ལ་ྟགུབ་མི་འདྲ་
བ་ཡོད་ཀང་བྱམས་སྙངི་རའེི་སྐརོ་གསུངས་
པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	 ང་ཚོས་བསབླ་
བྱ་ད་ེལེན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད།གཞན་ཞིག་ན་ིཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་
རྣམས་བྱམས་སྙིང་རེ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་
པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲ་ིབ་ཞིག་སླབེས་ཡོང་གི་
རེད།	 	 ཁངོ་ཚོའ་ིམི་ཚེ་ཡང་འཚོ་དགསོ་པ་

དང་བརྩ་ེབ་ལ་བརནེ་དགསོ་པ་བྱམས་སྙངི་ར་ེ
དང་འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད།	 བྱམས་
སྙངི་ར་ེན་ིའཚོ་བ་དང་བད་ེསིྐད་ཀི་གཞི་རནེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ངསོ་རང་ལ་ས་ཕགོས་
གང་སར་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང་།	 རྒྱལ་
ཁབ་མི་འདྲ་བ།	 ཡུལ་ལུང་མི་འདྲ་བ།	 ཆོས་
ལུགས་མི་འདྲ་བའི་གགོས་པ་ོགགོས་མོ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ད་ེདག་ལ་དབྱ་ེ
བ་རྩ་བ་ནས་འབྱདེ་ཀི་མེད།	 ཚང་མ་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་གི་ཡོད།	
ངསོ་རང་ས་ཕགོས་གང་ད་ུཕིན་ནའང་མི་
མང་པསོ་འཛུམ་མདངས་དང་བརྩ་ེབའ་ིརྣམ་
འགུར་སྟནོ་གི་འདགུ	 གལ་སྲདི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའི་ཞལ་རས་ད་ེཁ་ོགཉརེ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་
འད་ིལ་ྟབུའི་གགོས་པ་ོགགོས་མོ་མང་པ་ོཡོང་
དཀའ།	 ངསོ་ཀི་གདངོ་ན་ིའཛུམ་ཤིག་ཤིག་
ཡིན་པས་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་
མེད་པར་ངསོ་རང་ལ་དགའ་མོས་བྱདེ་ཀི་
འདགུ	 བྱམས་བརྩ་ེན་ིསེམས་ཅན་ཡོངས་
ལ་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ཅསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་
དྲ་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་རསེ་བསྐར་
ད་ུཉ་ིཧངོ་གི་ཕི་རྒྱལ་བའི་གསར་འགོད་ལནྷ་
ཚོགས་ (the Foreign Correspondents 

Club of Japan)	 ཀི་ཆེ་མཐངོ་ལནྡ་པའ་ི
ཚོགས་མིའི་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་
ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའ་ིདམ་བཅའ་ཕུལ་བ།

༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	རབ་གནས་
ལགྕས་གངླ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༠	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་
ར་ས་གངས་སིྐད་སྲིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་

ནརོ་བུ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུབཀའ་ཤག་སབྐས་
བཅུ་དུྲག་པའི་བདམས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པས་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ་
ཕུལ་ཡོད།	 གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོབདམས་
ཐནོ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་།	 གནས་ཆུང་སྒ་

དབྱངས་གླངི་གྲྭ་ཚང་།	དགའ་གདངོ་གསལ་
བྱདེ་གླངི་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་མཆོད་མཇལ་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད།ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༡༥	
ཙམ་ལ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་དབུས་ཁིམས་

ཞིབ་པ་གཞན་ཀརྨ་དག་འདལུ་མཆོག་དང་
བསྟན་འཛིན་ལུང་རགོས་མཆོག	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག	 	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན།		
དུྲང་ཆེ་དང་ཟུང་དུྲང་ཡན་གི་སྲི་ཞུའི་ལས་
བྱདེ་དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར་གནས་ཆུང་སྒ་དབྱངས་གླངི་
གི་དགེ་འདནུ་བཞི་གས་ཤིས་བརདོ་གསུང་
འདནོ་གནང་རསེ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དགྭས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་མཚམས་
བདམས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་
སྒལོ་མ་མཆོག་དང་།	 རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག	
ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་བཅས་ནས་རིམ་
བཞིན་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་
པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་རསེ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་དུྲང་
ནས་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ་
ཕུལ་ཡོད།
ད་ེརེས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་

བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་རནེ་འབུྱང་མཇལ་དར་
སྒནོ་འབུལ་གནང་གུབ་མཚམས་དམ་འབུལ་
མ་དབེ་ཏུ་མཚན་རགས་བཀོད་རསེ་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ་སོ་སོའི་བཞུགས་གལ་ད་ུའཁོད་
པ་དང་།	 ད་ེནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 དུྲང་ཆེ།	 འགན་
འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ཀིས་རིམ་བཞིན་
༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
རནེ་ད ོད་དང་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་རནེ་འབུྱང་
མཇལ་དར་བསྒནོ་གུབ་མཚམས་རནེ་འབུྱང་
གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་རསེ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པའ་ིདམ་འབུལ་གི་
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་ནས་གལོ་ཡོད།	།


