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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འགུར་ལྡགོ་དསུ་རིམ་ཁདོ་ཀི་ང་ཚོའ་ི
འཛམ་གླངི་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༩	
ཉིན་གི་སྔ་དརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ལ་ྔཡིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་ཐོབ་ས་ེད་ལམ་བརུྒྱད་
བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་ཨུ་རུ་
སུའི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་ལྔའི་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འགུར་ལྡགོ་དསུ་རིམ་ཁདོ་
ཀི་ང་ཚོའ་ིའཛམ་གླངི་	 (the theme Our 

World in the Time of Change)	 ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་
འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན།	ཐ་ན་འབུ་སནི་ཕ་མོ་ཚུད་པའ་ི
སེམས་ཅན་ཚང་མ་བད་ེསིྐད་འདདོ་ཀི་ཡོད་པ་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	 འག་ོབ་མི་ལ་སེམས་
ཅན་གཞན་ལས་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པའི་ཆོས་
རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་ཅིག་ཡོད།	
ང་ཚོས་བད་ེསིྐད་སུྒབ་ཆེད་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་བདེ་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད།	
སབྐས་རེར་ང་ཚོར་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པའ་ིཆོས་
རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཅིགཡོད་ཀང་
མིག་རྒྱང་ཐུང་དགས་པ་དང་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་

པ་ོཡོང་གི་ཡོད།	 དསུ་རབས་གངོ་མའ་ིནང་
མི་རྣམས་ཀིས་མིག་རྒྱང་ཐུང་དགས་པ་དང་
བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་པ་ོཡོད་པར་བརནེ་ང་དང་
ང་ཚོ་ཞེས་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོད།	

དཔརེ་ན་བདོ་ལ་མཚོན་ན་སིྤར་བཏང་ང་ཚོས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་གི་ཆེད་ད་ུསྨནོ་ལམ་
རྒྱག་གི་ཡོད་ནའང་ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཐོག་
ནས་བདོ་མི་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་
ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཨུ་ར་ུསུའ་ིམི་ཚོས་ཀང་ཨུ་ར་ུ
སུའི་མི་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	
དསུ་རབས་གངོ་མའི་ནང་དམག་ཆེན་དང་པ་ོ
དང་གཉསི་པ་བུང་བ་ད་ེའག་ོབ་མིས་བཟསོ་པ་
རེད།	 འག་ོབ་མིའ་ིཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་
ཀི་ཤེས་རབ་ལ་བརནེ་ནས་དསུ་རབས་སྔནོ་
མའི་ནང་ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕིན་
ཡོད།	འག་ོབ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་ད་ེདག་རལུ་ཕན་
མཚོན་ཆ་དང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སོགས་

བཟ་ོརུྒྱའི་མཚོན་པས་དམག་དནོ་དང་གཏརོ་
བཤིག་ཁ་ོནའ་ིཆེད་བདེ་སྤདོ་བས་ཡོད།	ད་ལ་ྟ
སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་མ་བསྡད་པར་འག་ོབ་མི་སིྤ་ལ་བསམ་

བླ་ོགཏངོ་དགོས་པའི་ད ུས་ལ་བབས་ཡོད།	
འཛམ་གླངི་ཆུང་ཆུང་འདའི་ིསངྒ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་
མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་ནས་འཚོ་དགོས།	
འཛམ་གླིང་སངེ་མི་ཐེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
པ་རྣམས་ནང་ཁུལ་དབ་ེབ་ཕ་ེནས་ང་ཚོ་དང་
ཁོང་ཚོ་ཞེས་དམག་འཁུག་རྒྱག་རུྒྱའི་གཞི་
རྩ་མེད།	 ད་ེན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་
མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ི
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ད་ེརྙངི་པ་རེད།
འགོ་བ་མི་དང་འཛམ་གླིང་བད་ེསིྐད་ལྡན་
པ་ཞིག་བསུྐན་པར་མི་རིགས་དང་།	 ཆོས་
ལུགས།	 རིག་གཞུང་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་
པ་ན་ིརིམ་པ་གཉསི་པ་རེད།	 གལ་ཆེ་ཤོས་ན་ི

ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་
ཡིན།	 འཛམ་གླངི་ཆུང་ཆུང་འདའི་ིསངྒ་ལ་ང་
ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་ནས་འཚོ་
དགསོ།	 ང་ཚོར་ཞི་བད་ེདང་བད་ེསིྐད་ལནྡ་
པའ་ིའཛམ་གླངི་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དསུ་རབས་	
༢༡	 པའ་ིནང་ང་ཚོས་འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཚང་མ་ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་
ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས།ཨུ་
རུ་སུ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་སབས་
འཛམ་གླངི་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱའི་
ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 ངསོ་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
ལྷན་བག་ོགླངེ་བདེ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བར་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 ད་ིབ་ཡོད་ན་ང་ཚོས་
ཕན་ཚུན་ནང་ཚགས་བས་ནས་བག་ོགླངེ་བདེ་
ཆོག་གི་རེད།	འད་ཆགས་པ་ོད་ེའད་དགསོ་པ་
མ་རེད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོས་མི་གཞན་ཞིག་དང་
ལྷན་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་བསམ་ན་འགིག་
གི་ཡོད།	 ལུས་སེམས་དང་མངོ་ཚོར་གི་ཆ་
ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད།	 	 ང་ཚོ་
ཚང་མས་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་འདདོ་ཀི་ཡོད།	 ང་
ཚོ་ཚང་མས་བད་ེསིྐད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་
འདདོ་ཀི་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཨུ་ར་ུསུའ་ིམཐ་ོ
སླབོ་ཁག་གི་གགོས་པ་ོཚོ་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་
བདེ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅུ་པ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཅུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུཉིན་མཐའ་མའི་སྐབས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མཇུག་
སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 	 ད་ེརིང་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅུ་པའ་ིཐགོ་གཞུང་
འབྲལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་རསེ་དན་གི་གསོ་
ཆོད་གསོ་འཆར་བཅ་ོབརྒྱད་ཙམ་འཇགོ་ཐུབ་
པ་བུང་འདགུ	གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསོ་
ཆོད་གཅིག་དང་སིྤ་འཐུས་སྒརེ་གི་གསོ་ཆོད་
གཅིག་འཇགོ་ཡོད།	 གསོ་འཆར་གསུམ་བུང་
བ་རེད།	 བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གཅིག་
བུང་བ་རེད།	 དཔལ་འབརོ་ལས་རིམ་བཞི་

བུང་བ་རེད།	 དཔལ་འབརོ་ལས་རིམ་བཞི་
ན།ི	 དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་སྔནོ་
རིྩས་གསུང་བཤད་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་
རིྩས་ཚོགས་ཆུང་གི་སནྙ་ཐ།ོ	 བསྐར་བཅསོ་
སྔནོ་རིྩས་གཏངོ་ལེན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ་་་་་
༢༠༢༢	 ལོའ་ིགཏངོ་ལེན།	 ཅསེ་བཞི་ཡིན།	
ད་ེནས་ད་ིབ་དསི་ལན་གཅིག་བུང་བ་དང་
མང་ཚོགས་རིྩས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་
གཅིག	 གཞུང་འབྲལེ་གི་གསོ་ཆོད་བཞི།	 སིྤ་
འཐུས་སྒརེ་གི་གསལ་བཤད་གཅིག་བཅས་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེརིང་གསལ་པ་ོཞུ་རུྒྱར།	 ཕི་
ཟླ་	 ༩	 ནང་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་རུྒྱ་ད་ེན་ི
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༤༠	 དགངོས་དནོ་
བཞིན་ནད་ཡམས་ཀི་རྐེན་པས་ཚུགས་ཐུབ་
ཀི་མེད་སབས།	 ཚོགས་འད་ུཕར་འགངས་
བས་པ་ད་ེབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦	 དང་།	

དནོ་ཚན་	༤༩	པའ་ིནང་གསེས་	༢	གཞིར་
བཟུང་ཕར་འགངས་བདེ་པ་ཞིག་ཡིན།	 ཞསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེནས་སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་
དང་འབྲལེ་བའ་ིདནོ་ཚན་	 ༦༩	 པའ་ིཏ་པའ་ི
ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབུང་སོང་།	
དརེ་བརནེ་ཆེས་མཐ་ོཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་
སིྤ་འཐུས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ལས་ལྷག་གིས་
ཚོར་སྣང་གང་ཡོད་པ་རྣམས་མཁྱནེ་པ་གནང་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		
ཐངེས་འདའིི་གསོ་ཚོགས་འད་ིཚོགས་གཙོའི་
ངསོ་ནས་ཚོར་སྣང་ངམ་མཐངོ་སྣང་གང་འད་
བུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་ན།	 འདའི་ིསྔནོ་ལ་གསོ་
ཚོགས་ཚུགས་པའ་ིསབྐས་སུའང་ཞུས་པ་ཡིན།	
གསོ་ཚགས་ཀིས་མང་ཚོགས་སྣ་ེཁིད་ད་ེའག་ོ
དགསོ་ཀི་ཡོད་ཀང་།	 ང་ཚོའ་ིགསོ་ཚོགས་
འད་ིསིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་ད་ེའདས་གསོ་ཚོགས་

སྣ་ེཁདི་ནས་འག་ོགི་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་མཐངོ་སོང་།	
དསེ་མགོ་མཇུག་སླགོ་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་	
བུང་།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀུག་རྐནེ་
བཟ་ོམཁན་གི་རསེ་སུ་འབྲང་ནས་གནས་ཚུལ་
མང་པ་ོཞིག་འདརི་གླངེ་ཡོང་གི་འདགུ	 མ་
འངོས་པར་ད་ེརིགས་མེད་ན་ཡག་པ་ོཡོད།	
རང་གི་རྣམ་སྤདོ་དང་རྩལ་བཏནོ་དགོས་པ་
དང་སིྤ་པའི་ཐད་གང་བདེ་དགོས་སྐརོ་ཐགོ་
གནང་ཐུབ་ཚེ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་གི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་
གཅིག་གི་བརུྒྱད་སརླ་ཡང་གསོ་ཚོགས་འཕར་
མ་ཞིག་ཚོགས་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་
ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པའོ་ིབསམ་བླ་ོནང་ཕི་ཟླ་	 ༥	
ནང་འཚོགས་རུྒྱའ་ིབསམ་བླ་ོཡོད།	 སབྐས་
དརེ་ཚང་མ་ཕབེས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་
ཆེས་ཞུ་གི་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ད་ལ་ྟདང་མ་འངོས་པའི་ཡ་རབས་དང་སྤདོ་
བཟང་སྐརོ་ལ་བག་ོགླངེ་མཛད་གཏན་འཁལེ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ད་ལྟ་དང་མ་འངོས་པའི་ཡ་
རབས་དང་སྤདོ་བཟང་སྐརོ་ལ་བག་ོགླངེ་མཛད་
གཏན་འཁལེ་འདགུ	
ད་ེཡང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གི་གཞུང་འབྲལེ་ད་
ཚིགས་སངེ་བཀདོ་པ་ལརྟ།	ཕི་ལོ	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	
ཚེས་	 ༢	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ནས་	 ༡༠	 བར་བལྷ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཤེས་ཡོན་མི་
སྣའི་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་ད་ུད་ལ་ྟདང་མ་
འངོས་པའི་ཡ་རབས་དང་སྤདོ་བཟང་སྐརོ་བག་ོ
གླངེ་མཛད་རུྒྱ་དང་།	 མཛད་རིམ་འད་ིབཞིན་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་གི་གཞུང་འབྲལེ་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་བདོ་ཨིན་རྒྱ་སྐད་སོགས་
སདྐ་རིགས་སྣ་མང་ཐགོ་གསུང་བསུྒར་གིས་ཐད་
གཏངོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གསན་གཟགིས་གནང་མཁན་
ཚོས་ས་གནས་སོ་སོར་བཅས་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་རྒྱང་
བཀེད་ཀི་བཀའ་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་བར་གསན་
གཟིགས་གནང་དགོས་པ་དགོངས་འཇགས་
འཚལ།	།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱ་གར་
ཐབེས་རྩ་ཁང་གི་གཞོན་སྐསེ་བུད་མེད་སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་འདགེས་སདླ་ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་

པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩ་དང་ཨ་རིའི་རྒྱ་གར་ཐེབས་རྩ་ཁང་	
(American Indian Founda-
tion)	 ཐུན་མོང་ནས་ལོ་གཉསི་པའ་ིཟུང་སྦལེ་
ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེརྒྱ་གར་ནས་ཡིན་པའི་
གཞནོ་སྐསེ་ཏཤི་ལ་བཕྷ་ནཱ་ (Ms. Trishla 
Bafna) ལགས་དང་།	 ཤི་ཝན་གྷ་ིསིངྒ་ (Ms. 
Shivangi Singh)	 ལགས་རྣམ་གཉསི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་
ཕ་ོམོའི་ནསུ་སབོས་དང་ཁ་ེལས་ལས་རིགས་གོང་
སྤལེ་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་གཞིའི་ཐགོ་ཕག་ལས་
གནང་བར་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམ་ཀི་ཛ་དག་གནས་སངས་འགོ་ལོ་གཉསི་
པའ་ིཟུང་སྦལེ་ལས་གཞི་ད་ེཕིལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	
ནས་བཟུང་ལས་དནོ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 པའ་ིཟླ་འགརོ་ཨ་རི་རྒྱ་
གར་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་བུད་མེད་ཞིབ་འཇུག་པ་
ཁོང་གཉསི་དངསོ་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩས་ཁངོ་གཉསི་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུར་ཕབེས་པར་
དགའ་བསུ་དང་།	ཁངོ་གཉསི་ཀིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེ
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམ་གཉསི་ལ་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཕ་ོམོའི་ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་གི་གོ་རགོས་
སྤལེ་རུྒྱའ་ིགལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན་དང་།	 ཁ་ེལས་
ལས་རིགས་གོང་འཕལེ་ཡོང་ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཆུང་གིས་འད་ིརྩད་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་
ལྡན་པའི ་སྒ ་ོནས་བ ོད་ཀི ་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་བདོ་མི་
འབུམ་ལྔ་ལྷག་བཙན་གིས་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་
བཀདོ་ཁང་ད་ུབཅུག་པ་དང་།	བདོ་ཀི་འབྲགོ་
པ་རྣམས་གནས་སྤ་ོབཅུག་པ་སོགས་ཀི་སནྙ་
ཐོའི ་སྐརོ ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
དཔལ་འབརོ་དང་།	སིྤ་ཚོགས།	རིག་གཞུང་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
འད་ིརྩད་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་།	
སིྤ་ཚོགས།	 རིག་གཞུང་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རེའི་ད ུས་བཀག་
བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གསུམ་པ་དང་འབྲལེ་བའ་ི
རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས།	
རིག་གཞུང་གི་གསོ་མཐུན་ལག་བསར་སྐརོ་
གི་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་།	

ཧངོ་ཀངོ་།	མཱ་ཁའ།ོ	རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ།ོ	
ལགྷ་པར་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་

པའི་སནྙ་ཐ་ོསྐརོ་འད་ིརྩད་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེསྐརོ་གནས་
ཚུལ་མཁོ་སྤོད་ཞུ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
དཔལ་འབརོ་དང་།	སིྤ་ཚོགས།	རིག་གཞུང་

ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བདོ་ནང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཛུགས་སུྐན་དང་
གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བས་པའ་ིརྐནེ་གིས་བདོ་

མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རུད་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐོབ་ཀི་ཐབས་ལམ་ལག་བསར་
ཅི་བས་སྐརོ་འད་ིརྩད་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་།	
སིྤ་ཚོགས།	 རིག་གཞུང་ལས་དནོ་ཚོགས་

ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་
དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་སྔནོ་
འགོག་གི་ཁིམས་གཞི་ལག་བསར་བས་ཡོད་
མེད་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་
ཁག་དང་།	ཉནེ་རགོ་པ།	དམག་མིའ་ིཁངོས་
སུ་བདོ་མིའི་སྐུ ་ཚབ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀི་
གངས་ཐ་ོགསར་པ་འབུལ་དགསོ་པའ་ིདགསོ་
འདནུ་བཏནོ་གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས།	
རིག་གཞུང་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚུད་པའ་ིགངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཁག་གི་སྐ་ེསྒ་ོབཀག་པའི་གངས་
ཐའོ་ིསྐརོ་འད་ིརྩད་གནང་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་།	 སིྤ་
ཚོགས།	 རིག་གཞུང་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སྐད་གཉསི་སླབོ་གསོའི་སིད་བུས་ཟརེ་བའི་
འགོ་བདོ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སླབོ་ཁིད་བེད་
རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སླབོ་ཁིད་

བདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་འད་ིརྩད་གནང་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ཟླ་	 ༢	
ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་དང་།	 སིྤ་
ཚོགས།	 རིག་གཞུང་བཅས་ཀི་ཐབོ་ཐང་གི་
གསོ་མཐུན་ལ་མོས་མཐུན་གིས་མིང་རགས་
བཀདོ་ཡོད་པ་དང་།	 གསོ་མཐུན་ད་ེཕི་ལོ་	
༢༠༠༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་རྒྱ་ནག་
ནང་ལག་བསར་ཞུ་འག་ོབཙུགས།	 སུད་སིའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རེའི་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་
ཐངེས་གཉསི་པའ་ིསབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༠༡	ཟླ་	༢	ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔལ་
འབརོ་དང་།	སིྤ་ཚོགས།	རིག་གཞུང་བཅས་
ཀི་ཐབོ་ཐང་གི་གསོ་མཐུན་ལ་མོས་མཐུན་
ཞུས་པའི་གསོ་མཐུན་གི་དནོ་ཚན་ཁག་ཇི་
བཞིན་ལག་བསར་ཞུས་མེད་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོརྒྱས་
པ་ཞིག་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཡོད།	།

ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིནང་བདོ་མིའ་ིངསོ་འཛིན་ཇ་ེགསལ་ད་ུའག་ོབ།
༄༅།	 །ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ་གཞུང་མང་གཉསི་
ནས་བདོ་མི་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༡	 ལོ་

སདོ་ཙམ་ནས་རནེ་གཞི་བས་པ་ནས་བཟུང་
མི་ལོ་	 ༥༠	 ཙམ་གི་རིང་བདོ་མིར་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་སདླ།		 ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་ནས།	 ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིནང་བདོ་
མིའ་ིངསོ་འཛིན་ཇ་ེགསལ་ད་ུའག་ོབ།༼ཨོ་སི་
ཀ་ོལི་ཡ་ཐུགས་ར་ེཆེ།༽ཞེས་པའི་པར་རིས་

ཅན་གི་དབེ་ཅིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད།
དཔ་ེདབེ་དའེ་ིབརདོ་བ་ན།ི	 ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ་
དང་ནིའུ་ཛི་ལེན་ཌི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནང་
འདས་པའི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་བརལ་བའི་རིང་
བུང་བའི་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་གལ་
ཆེ་བ་ཡོངས་རོགས་ཚུད་ཐབས་བེད་པ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་མཆོག་གི་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་
ཡའི་ནང་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་
གིས་མཚོན་པའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་
བུང་སངས།		ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༡༩༨༦	ལོར་
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ཨོ་སི་ཀ་ོ
ལི་ཡར་ཆིབས་སུྒར་གནང་བའི་སྐརོ་སོགས་
གནས་ཚུལ་མང་དག་གསལ།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་མཚོ་སྒ་ོལྷག་པ་ལགས་དང་དུང་ཆེ་

ལ་ྷདབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་རྣམ་པ་གཉསི་ནས་
ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
རྣམས་དང་དངསོ་སུ་མཇལ་འཕད་ཀིས་ཉ་ེ
དསུ་ཨ་རི་གཞུང་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ཁིམས་ཡིག་སྐརོ་སྙན་སྒོན་དང་སྦགས་
ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ཕག་ཏུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ཏ་ེདབེ་དའེི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་འགམེས་སྤལེ་
གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཚོ་
སྒ་ོལགྷ་པ་ལགས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་

དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་དབེ་དའེ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་དནོ།	 ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ་ནས་བདོ་མིར་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བའི་ལོ་
རུྒྱས་ཧ་ཅང་གི་རིང་པ་ོཡིན་ཞིང་།	 ས་ྔས་ལོ་
རབས་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནས་འགོ་འཛུགས་
བུང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ་ན་ིབདོ་
མི་སངོ་ཚོ་ཁ་ཤས་བརལ་བའི་གནས་ཡུལ་
ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 (Australian Tibet 

Council)	 ཞསེ་པས་གཙོས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་དང་།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་ལྟ་ེགནས་མང་པ་ོཡོད་སའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཏུའང་གུར་ཡོད་སབས།	 དབེ་འད་ི
ནི་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་ཡང་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱའ་ིཆེད་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་

སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཨོ་སི་ཀ་ོ
ལི་ཡ་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་

རུྒྱའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་ཆ་ཤས་ཀི་ཁངོས་
སུ་དབེ་འད་ིཔར་འགམེས་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	འབུམ་རམས་པ་ཨན་ན་ཨོལ་མས་
ལགས་དང་།	 	 	 འཇིགས་མེད་པ་སངས་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་
བཀོད་མངགས་ལམ་སནོ་འགོ་དབེ་འདིའི་
རྩམོ་སིྒག་འགན་ཁུར་ཞུས་ཡོད།	།

བང་ཨ་རིའ་ིདནོ་ཁང་གིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་རིགས་དང་ལནྷ་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་
ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་	
(Clubhouse)	 ཞསེ་པའ་ིབཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་
ཆས་བརུྒྱད་	 (China news)	 ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པའི་སངས་འཛིན་བརུྒྱད་རྒྱ་སདྐ་ཐགོ་
བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གི་ལས་རིམ་ཐངེས་དང་
པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གི་བརོད་གཞི་
ན།ི	 (Clubhouse)	 ཞསེ་པའ་ིབཀལོ་སྤདོ་
མཉནེ་ཆས་ནང་བདོ་ག་པར་ཡོད།	 	 ཅསེ་
ཡིན།	 ཚོགས་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་ནང་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་འད་མིན་ལ་བཙན་གནནོ་གཏངོ་བཞིན་

པའི་བ་སྤདོ་ངན་པ་སོགས་ཀི་ཐད་གླངེ་སླངོ་
བདེ་ཀི་ཡོད།བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
གི་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁིམས་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སངས་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ནང་གི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཕིར་བསྒགས་བ་རུྒྱར་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་
བ་རུྒྱར་ཁག་པ་ོཡོད་སྐརོ།	 གཉསི་སནྨ་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་སྐརོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་
འབད་བརྩོན་བེད་བཞིན་ཡོད་པའི ་སྐརོ ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་ཕི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་
ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པརོ་གནས་པའི་རྒྱ་རིགས་

རྣམས་ལ་བདོ་མི་དང་ལནྷ་ཐུག་འཕད་ཀིས་
སསྦ་སྐངུ་མེད་པར་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རྣམས་ཤེས་རགོས་བ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་
སྐུལ་དང་འབྲལེ་ཚོགས་བཅར་བའི་དགོས་
འདརི་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཐོག་རེ་བ་མཚོན་གི་
ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོཆེན་
པའོི་རྒྱ་རིགས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་
བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	
རྒྱ་རིགས་ཁིམས་རྩོད་པ་དང་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་པ་གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་

ཁནེ་ཀངོ་ཁངེ་ (Mr Chen Guangcheng) 

ལགས་དང་།	 རྒྱ་རིགས་སུྒ་རྩལ་བ་སྐ་ུཞབས་
ཨེ་ཝ་ེཝ་ེ	(Ai Weiwei)	ལགས་གཉསི་རྣམ་
གཉསི་ཀང་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་སྐ་ུཞབས་ཁནེ་
ཀངོ་ཁངེ་ལགས་ཀིས་ད་ེས་ྔསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་མངོ་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་
མིའི་བམས་སྙངི་རའེི་བསམ་བླ་ོའཁྱརེ་སོ་ལ་
ཁོང་རང་ཉདི་ཇི་ལྟར་སེམས་འགུལ་ཐབེས་
ཡོད་སྐརོ་གི་མངོ་ཚོར་དང་།	 རྒྱ་རིགས་
རྣམས་བདོ་མིའི་མདནུ་ནས་བམས་སྙངི་ར་ེ
དང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བདེ་སངས་ཐགོ་
ལེགས་བཤད་བངླ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
སྐ་ུཞབས་ཨེ་ཝ་ེཝ་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་དག་གནནོ་ཅན་གི་
སིད་བུས་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་བདོ་དནོ་ཐད་
ད་ོདབིངས་དང་ཤེས་རགོས་ཀི་འདནུ་པ་ཡོད་
པའ་ིཐགོ་ཡུ་གུར་དང་ཧངོ་ཀངོ་།	 སོག་པ།ོ	
ཐ་ེཝན།	 ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་
གནས་སྡདོ་དང་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོནས་
ཡིན་པའི་རྒྱ་རིགས་མང་དག་ཅིག་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐད་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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			ཤེས་རིག་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།		---				
frontliner མདནུ་ཐནོ་གདངོ་ལེན་པ།
action movie དག་འཛིང་གླགོ་བརྙན།	
profile picture ང་ོསྤདོ་འད་པར།	
self quarantine རང་ཉདི་ཟུར་བཀག
to-do-list བ་རིམ་ཐ་ོགཞུང་།	
get-together འཛོམས་འཛོམས།	
team spirit མཉམ་རབུ་ཀི་འད་ུཤེས།	
semi-final ཕདེ་མཐའ་མ།	
referee རྩདེ་དཔང་།	

རྒྱ་ནག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ཉསེ་ཆད་བཏང་བར་ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་
བྷ་ོརི་སི་འཇནོ་སན་མཆོག་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་སིད་
བླནོ་བྷ་ོརི་སི་འཇནོ་སན་	 (Boris John-

son) མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་ (Rt. Tim Loughton) 

མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁ་
ཤས་མགནོ་འབདོ་གནང་ས།ེ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
གངས་	 ༥	 ཚུད་པའ་ིཨིན་ཡུལ་གི་མི་སེར་	
༩	 ལ་ཉསེ་ཆད་བཏང་བའ་ིསྐརོགསོ་བསྡརུ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ས་ིབླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་ཉསེ་ཆད་བཏང་བའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་མི་སེར་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེཡང་གཟའ་འཁོར་སྔནོ་མར་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ཁུལ་
གི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་སངོ་ཕག་མང་པ་ོངལ་
རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་པ་དང་
འབྲལེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་འབྲལེ་ཡོད་འགོ་ཁིད་
བཞི་ལ་ཉསེ་ཆད་བཏང་བའ་ིརསེ་ཟླ་	 ༣	

ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་ (Rt. 

Tim Loughton)	 མཆོག་གི་སྣ་ེཁདི་འགོ་
རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཉམ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའ་ི (Inter-Parliamentary  

Alliance on China) ཚོགས་མི་ཡིན་པ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅོ་ལྔས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་
གི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་བ་དང་།	 དམ་བསྒགས་ཅན་གི་

སིད་བུས་འགོ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་དང་འབྲལེ་བའི་
རྒྱ་ནག་གི་འབྲལེ་ཡོད་འག་ོཁདི་ཁནི་ཆུན་ག་ོ 
(Chen Quanguo)	 དང་ཝུ་ཡིན་ཇ་ེ	 (Wu 

Yingjie) གཉསི་ལ་ཡང་ཉསེ་ཆད་གཏངོ་

དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གི་འགོ་ཁིད་ད་ེགཉསི་ནི་གཟའ་འཁོར་སྔནོ་
མར་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཨིན་
ཡུལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་ཁ་ཤས་
ལ་ཉསེ་ཆད་བཏང་བའི་ཐ་ོགཞུང་གི་ཁོངས་

ནས་ཕིར་བཏནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་གིས་གཙོས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལ་ྔཚུད་པའི་ཨིན་ཡུལ་
མི་སེར་དགུ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་
དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་ལ་ྟསྐངོ་བདེ་བཞིན་
པར་རུན་གཏམ་དང་གནས་ཚུལ་འཁྱོག་
བཤད་བས་སོང་ཞེས་ཉསེ་ཆད་བཏང་ཡོད།	
ཉསེ་ཆད་བཏང་བའི་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ད་ེདག་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའ་ིམཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
མི་ཡང་ཡིན།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལ་ྔན།ི	
སི་མི་ཐི་	 (Rt. Sir Iain Duncan Smith)	
མཆོག་དང་།	ག་ྷན་ི (Hon. Nusrat Ghani)	
མཆོག	 ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་ (Rt. Tim 

Loughton)	ད་ེཝི་ཌི་ (Lord David Alton)	
མཆོག	 བ་ྷརོན་ན་ེསི་ཧ་ེལེ་ན་	 (Baroness 

Helena Kennedy)	མཆོག་བཅས་ཡིན།
ཨིན་ཡུལ་གི་སིད་བླནོ་བྷ་ོརི་སི་འཇོན་སན་

མཆོག་གིས་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་
ཊུ་ཝི་ཊར་ཐགོ་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་ཏ་ེ
ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་དང་ཨིན་ཡུལ་གི་མི་སེར་གཞན་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྣམས་
ལ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཐགོ་དག་གནནོ་
བདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་ཐརེ་འདནོ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་བཤུ་གཞགོ་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ་ན་ིགཞི་རྩའ་ིསྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་ཡིན་ཞིང་།	 ངས་ཨིན་ཡུལ་གི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་མི་སེར་ད་ེདག་ལ་
མཐའ་གཅི་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
དང་།	ཨིན་ཡུལ་གིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པ་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གིས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་
དག་གནནོ་བདེ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་
བེད་དགོས་པའི་བར་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་
བཏང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་བདོ་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༠	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་
ཉ་ིཧངོ་རིག་གཞུང་རུླང་འཕནི་ཁང་ (Japan 

Bunkajin Cultural Channel)	 གི་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གི་རྒྱང་སིང་བག་ོགླངེ་
ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
བག་ོགླ་ེནང་ཆབ་སིད་དབེ་ཞིབ་མཁས་པ་
སྐ་ུཞབས་ཀ་ཌ་ོཀི་ཡོ་ཌ་ཀ་ (Mr. Kato  

Kiyotaka)	 ལགས་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་

ཡོངས་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀ་
ཀ་ཤིས་ (Mr. Nagao Takashi)	 ལགས།	
རྩམོ་པ་པ་ོདང་འཆད་ཁདི་དག་ེརན་སྐ་ུཞབས་ 
(Bando Tadanobu)	ལགས།	ཁམིས་བཟ་ོ
ལནྷ་ཁང་གི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ (Yoshida 

Koichiro, Nakanoku legislative mem-

ber) བཅས་བག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བགོ་གླངེ ་པ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཐད་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་བག་ོགླངེ་
དང་ད་ིབ་ད་ིལན་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བག་ོ

གླངེ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཉ་ིཧངོ་
པ་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་དང་དང་
བདནེ་གི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།
ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་ཐོག་ད་ལྟའི་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཁངོ་གིས་ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ནི་ད་ེསྔ་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	 རེ་གངས་ཀི་རིག་གནས་གསར་

བརའེི་དསུ་སབྐས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་
སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་ད་ེབཞིན་དམག་ས་ལ་ྟབུར་བཟ་ོཡི་སྐརོ་
དང་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་།	
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བཅས་ཀི་རང་དབང་
ལ་དག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀི་ཡོད་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རང་ལུས་མེར་བསགེས་དང་འབྲལེ་
བའ་ིགནད་དནོ་ཐད་བཀའ་འད་ིགནང་སབྐས་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	ནས་བཟུང་བདོ་མི་	༡༥༥	ལགྷ་གིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གི་

དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའི་མང་ཚོགས་ནས་བདོ་མིའི་དང་
བདནེ་གི་དགོས་འདནུ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཡོང་
བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་སྐརོ་དང་འབྲལེ།	བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་གནནོ་དང་དམ་
དག་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བེད་ཀི་ཡོད་པར་
བརནེ་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་
རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ནི་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གཏངོ་རུྒྱ་ལས་གཞན་མེད་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་རང་ལོ་	༢༥	ཡིན་པའ་ི
བདོ་མི་ཤུར་མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིདག་པའོ་ིསདི་བུས་
ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བདེ་བཞིན་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་
བའི་གནས་ཚུལ་ལོ་ལའྔི་རསེ་ཏ་ེའད་ིལོའི་ཕི་
ཟླ་	༡	ནང་ཕིར་བསྒགས་བུང་ཡོད་སྐརོ་དཔ་ེ
མཚོན་དངས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ས་ྔརསེ་
སུ་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀི་ང་ོརོལ་ལ་
བཀག་འགོག་དང་ང་ོརལོ་གི་བདེ་ཐབས་ད་ེ
རིགས་མི་སྤལེ་བའི་སྐུལ་མ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུས་གི་དག་གནནོ་ཅན་གི་
སིད་བུས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཛ་
དག་གི་བསེ་ཐབས་ད་ེའད་ཞིག་མི་སྤདོ་ཀ་
མེད་བུང་གི་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་
ཡོད།
ད་ེབཞིན་ད་ཐགོ་གི་བག་ོགླངེ་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མ་འངོས་པའ་ིཡང་སདི་དང་།	ཀུན་གཟགིས་

པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འཁིད་བས་ནས་
ད་ཆ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་པའི་
གནད་དནོ་སོགས་ལ་གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུས་ཀིས་བདོ་
མིའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་གནད་དནོ་ལ་ཐ་ེབུས་
བདེ་ཀི་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུས་གིས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དང་།	 ཁངོ་གི་ཕ་མ་དང་དག་ེརན་
རྣམས་བཙན་འཁིད་བས་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་གནང་ཡོད།
བག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་
རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་ཏ་ེརང་ལུས་མེར་བསགེས་དང་།	
ཡང་སདི།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་

མཐོ་སྒང་ད་ེབཞིན་དམག་ས་ལྟ་བུར་བཟ་ོ
ཡི་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་རྣམས་རྒྱལ་སིྤའི་
ནང་གོ་རགོས་ཡོང་བ་བ་དགོས་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་ཡོད།
མཐར་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀིས་ཉི་ཧ ོང་གོས་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	
ཉི་ཧངོ་གཞུང་གིས་གཙོས་མི་མང་རྣམས་
ཀིས་བདོ་དནོ་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 ཉ་ི
ཧངོ་གཞུང་ནས་ཨ་རི་གཞུས་ཀིས་གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་དང་།	 བདོ་ནང་ཕར་
འགོ་ཚུར་འོང་གི་ཁིམས་ལྟ་བུའི ་ཁིམས་
གཏན་འབབེ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༢	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཁང་	(Supreme Court)	གི་
ཁམིས་རྩདོ་པ་བགསེ་པ་དང་།	རྒྱ་གར་གི་ཕི་
སདི་ལནྷ་ཁང་གི་ཁམིས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཀི་
སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེཨེམ་མུ་ཁི་ (J.M. 

Mukhi)	 མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 དཔལ་

ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
དམ་པ་ཁོང་གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་གནང་

མཁན་དང་།	 རྒྱ་གར་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཁང་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ེཨེམ་མུ་
ཁི་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་གནས་
ཚུལ་ཐསོ་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤིན་ཏུ་ནས་བླ་ོ
ཕམ་བུང་།	དམ་པ་ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་
ནང་སནྙ་གགས་ཆེ་བའི་ཁིམས་རྩདོ་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཐགོ་མར་
གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས་ཁིམས་དང་

སིྒག་གཞི་བཟ་ོརུྒྱའི་ཐོག་ལམ་སནོ་གནང་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་དམ་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལནྷ་
ཐངེས་ཁ་ཤས་མཇལ་འཕད་དང་།	བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཀི་གནད་དནོ་མང་
པརོ་ལམ་སནོ།	བདོ་པའ་ིཁམིས་རྩདོ་པ་མང་
པརོ་ཁིམས་ཀི་ཉམས་གསོག་གནང་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་གནང་ས་ེཁམིས་ཀི་སྦངོ་བརར་གནང་

བ།	 བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིབག་ོགླངེ་ལནྷ་
ཚོགས་མང་པའོི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་བ་སོགས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁམིས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་མུ་ཁི་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༢	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཁང་	(Supreme Court)	གི་
ཁམིས་རྩདོ་པ་བགསེ་པ་དང་།	རྒྱ་གར་གི་ཕི་
སདི་ལནྷ་ཁང་གི་ཁམིས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཀི་
སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེཨེམ་མུ་ཁི་ (J.M. 

Mukhi)	 མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་
གཉནེ་ཉ་ེད་ུཡོངས་ལ་བླ་ོཕམ་དང་སྦགས་
ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་གནང་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་

རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་མཁན་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གི་ཡུན་རིང་གགོས་པ།ོ	ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ཁིམས་
རྩདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེཨེམ་མུ་ཁི་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ི

འཕནེ་པ་རོགས་པར་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་
བུང་།	ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་

མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་
གཉནེ་ཉ་ེད་ུདང་གགོས་པ་ོགགོས་མོ་ཡོངས་
ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཁིམས་ཀི་སླབོ་སནོ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལོ་

ང་ོབཅུ་ཕག་མང་པའོི་རིང་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེཨེམ་
མུ་ཁི་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་

ཁམིས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་གཞགོས་འདགེས་
རླབས་ཆེན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡུན་རིང་ཤོས་
ཞུ་མཁན་གས་ཤིག་ཀང་ཡིན།	 ཁམིས་ཀི་
སླབོ་སྦངོ་བདེ་མཁན་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་མང་
པརོ་དམ་པ་ཁངོ་གིས་རང་གི་བུ་ཕུག་བཞིན་
ཁམིས་དང་འབྲལེ་བའ་ིསླབོ་སནོ་གནང་ཡོད།	
དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གིས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཡུན་
རིང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེབདོ་མི་ཚོས་དསུ་
རག་ཏུ་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའ་ིསྒ་ོནས་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཞུ་ངསེ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།	
སྐ་ུཞབས་ཇ་ེཨེམ་མུ་ཁི་མཆོག་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༡༩༢༨	ལོར་འཁུངས་ཤིང་།	དགུང་ལོ་	༡༣	
ཐགོ་སླབོ་གྲྭ་མཐར་སོན་རསེ་ཁངོ་གིས་བམོ་
བ་ེམཐ་ོསླབོ་དང་།	 ལོན་ཊོན་དཔལ་འབརོ་

སླབོ་གྲྭ	 ཁམ་བྷ་ིརི་ཇི་མཐ་ོསླབོ།	 ཁིར་སི་ཊི་
མཐ་ོསླབོ་ (Corpus Christi College) བཅས་
ནས་ཁམིས་དང་།	 ཆབ་སདི་རིག་པ།	 རྒྱལ་
སིྤའ་ིཁམིས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའབྲལེ་ལམ་རིག་པ་
བཅས་ཀི་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་གནང་ཡོད།	 དམ་
པ་ཁངོ་གིས་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ལ་ཁམིས་
དང་འབྲལེ་བའི་གནད་དནོ་ཁག་མང་པའོི་
ཐགོ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་ཀིས་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བརུྒྱད་བདོ་
པའི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་ལ་ཨིན་ཡུལ་ཨོག་
སི་ཕཌོ་	 (OXFORD University) ཆེས་
མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུདསུ་
ཐུང་སླབོ་སྦངོ་ཆེད་སླབོ་ཡོན་གནང་ཡོད།	 །	

ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་གཞིས་སརྒ་ད་ུ
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་
ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིཅང་ལང་རངོ་ཁྱབ་
ཁངོས་ཁག་ཏུ་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་གཞུང་
འབྲལེ་འཚམས་གཟིགས་དང་བསནུ་མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་དའུང་
འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་གནང་བ་ཙམ་མ་
ཟད་སིལ་པལོ་རྩདེ་ཐང་དབུ་འབདེ་དང་།	ས་ྔ
དའོི་ཞལ་ལག་ཀང་གཞིས་སརྒ་ནང་མཆོད་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ཐགོ་མར་
གཞིས་སརྒ་ནང་འབརོ་མ་ཐག་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་བཀ་ཤིས་ཞོལ་པ་
འཁབ་སནོ་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་བསན་འཛིན་མཆོག་ལནྡ་ལགས་ཀིས་
མཇལ་དར་དཀར་གཙང་ཕུལ་ཏ་ེའཚམས་
འད་ིཞུས་རསེ།	 སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་
ག་ོསོ་ཕ་ེམར་དང་ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།	 མངའ་གཞུང་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་སམ་ལོང་མོ་སང་མཆོག་དང་།	
རོང་དཔནོ་གཞོན་པ་སྐུ ་ཞབས་སན་ནི་ཀེ་

སིང་མཆོག	 ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དབང་
ཆེན་གགས་པ་ལགས།	 གཞན་ཡང་སྡ་ེཚན་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད་རྣམ་
པས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་གུབ་མཚམས་གཞིས་
དགོན་པདྨ་ཆོས་གླིང་ནང་གནས་མཇལ་
ཕབེས་ཡོད།སྐབས་དརེ་གནས་འཛིན་རིན་
པ་ོཆེ་སུྤལ་སྐུ་པདྨ་ཆོས་དབིངས་རང་གལོ་
ལགས་ཀིས་སྣ་ེལེན་ཞུས།	དགནོ་པར་གནས་
མཇལ་གུབ་བསནུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་སིལ་པལོ་རྩདེ་
ཐང་གསར་རྒྱག་དང་དའེི་རསེ་ཉམས་གསོ་
བཅས་ཀི་རོགས་དངུལ་ཁྱོན་སྒརོ་འབུམ་	
༡༠	 གནང་ཡོད་པ་ད་ེདབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེནས་མུ་མཐུད་གཞིས་སརྒ་
གི་མཉམ་འབྲལེ་རུམ་ཐག་སྡ་ེཚན་ཁག་དང་
ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་གཉསི་སུ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་།
མཐར་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་ཟས་
ཞོགས་ཇ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེས་གནས་
འགོ་འཛིན་གིས་སྐར་མ་ལྔའི་རིང་གཞིས་
ཆགས་ཀི་སིྤ་ཡོངས་གནས་སངས་ངོ་སྤོད་

མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་དང་།	མངའ་གཞུང་ནས་
རོགས་རམ་གང་ཐབོ་ཡོད་པ།	 མུ་མཐུད་
ལམ་དང་གླགོ	 གད་སྙགིས་འཇགོ་ཡུལ།	
ལམ་ཟུར་ཆུ་ཡུར་གི་དཀའ་ངལ་བཅས་པ་
བརྙན་སནོ་བརུྒྱད་འགལེ་བརདོ་དང་སྦགས་
ཡིག་ཐགོ་ནས་ཀང་ཞུ་སྐལུ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གངོ་
གི་དཀའ་ངལ་ཁག་རྣམས་མགོགས་མུར་

སེལ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོཐབོ་
བུང་ཡོད།ས་གནས་མཉམ་འབྲལེ་གི་རེ་སྐལུ་
ལརྟ་གཞིས་ཆགས་ནང་རུམ་བཟ་ོདང་ཕིར་
ཚོང་ཚན་པ་སོགས་ཀི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་

གི་འཆར་རིྩས་བཟསོ་པ་དརེ་རོགས་དངུལ་
གནང་རུྒྱའི་བཀའ་བཞསེ་ཀང་བཟང་པ་ོཐབོ་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
མཉམ་གངོ་གསེབ་འཛུགས་བསུྐན་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཧནོ་ཆུན་ངན་ཏམ་དང་།	 གངོ་སྡ་ེ
ཡར་རྒྱས་དང་བཟའ་འབུྲ།	 ས་གཏརེ་གི་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀམ་ལོང་མོ་སང་མཆོག	
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་

ཞབས་ཏ་ེསམ་པངོ་ཏ་ེམཆོག	 མངའ་སྡའེ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སམ་སོང་
མོ་སང་མཆོག	 ད་ེབཞིན་རངོ་དཔནོ་སྐ་ུ
ཞབས་དྷ་ིལནྦ་ཡ་དབྷ་ལགས་དང་རངོ་དཔནོ་

གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་སན་ནི་ཀེ་སིང་ལགས་
རྣམ་གཉསི།	 རངོ་གི་སིྤ་ཁྱབ་སྐརོ་སུང་
འགན་འཛིིན་སྐ་ུཞབས་མི་ཧནི་གམ་པ་ོལགས་
བཅས་ཀང་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།


