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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་སྡའེ་ིམི་མང་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜ
མངའ་སྡའེི་ནང་ཆར་ཞདོ་ཆེན་པ་ོབབས་པས་
རྐེན་གིས་མི་རུྒྱ་གཉསི་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པ་ོ
བུྱང་བའི་གནས་ཚུལ་གསན་མ་ཐག་བདོ་
མིའི་བ་ླམེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠		ཚེས་	༢༠	ཉནི་ཨུཏྟརཱ་
ཁནྜ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
པུཤ་ཀར་སིངྒ་ད་ྷམི་ (Shri Pushkar Singh 

Dhami)	 མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁདོ་
དནོ།

ངསོ་ཀིས་ཆར་ཞོད་ཆེན་པ་ོབབས་པས་རྐནེ་

གིས་འདས་གངོས་སུ་གུར་པའི་ཤུལ་ལུས་

ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་

ཐུགས་སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཆུ་ལོག་

བརུྒྱགས་ས་དང་ས་རོ་ར་ོརོའི་འགོ་ཏུ་ལྷག་
ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་བད་ེདནོ་ཆེད་ད་ུཐུགས་སྨནོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་
ངསོ་ནས་གོད་ཆག་བུྱང་བའི་མི་མང་རྣམས་
ལ་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་བཞིན་
པར་ངོས་ཀིས་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་ཡི་ཡོད།	
ངོས་ཀིས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡའེི ་མི་མང་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་།	 རུད་སྐབོ་
སླད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པས་ཞལ་
འདབེས་འབུལ་དགོས་པའི་སྐརོ་བཤད་ཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཁར་ཤང་དང་སོ་ནཱ་དཱ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཀ་རརོ་
སྒང་གསུམ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་འཚམས་
གཟགིས་སདླ་ནབུ་བངྒཱལ་གི་སགྦ་ཌ་ོར་གནམ་
ཐང་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་སབྐས་སཱ་ལུ་གཱ་རཱ་དང་།
ཀ་སྦུག	 སོ་ནཱ་དཱ།	 རརོ་གླངི་ཁུལ་གི་བདོ་
མིའི་སྐ་ུཚབ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཁར་ཤང་
ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ནང་
མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།		ཉ་ེ
ཆར་ཀ་རརོ་སངྒ་གསུམ་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ལ་རགོ་ཞིབ་སདླ་ཡོང་སབྐས་མི་མང་མཇལ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་མ་བུྱང་བ་རེད།	 སབྐས་དརེ་
ངས་གང་མགོགས་ས་གནས་སུ་བཅར་རུྒྱ་
ཡིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ལརྟ་ད་རེས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
མཇལ་འཕད་བུྱང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	
རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གི་བཙན་བྱོལ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ནང་བདོ་མི་སངོ་
ཕག་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད།	 གཞིས་ཆགས་
ཆུང་བའ་ིནང་མི་ཉུང་ཉུང་རེད།	 ཁར་ཤང་
ལ་ྟབུ་ཡིན་ན་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་འདགུ་ཅེས་ཞུ་ན་མ་འགིག་པ་ཡོད་
མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འབལེ་བའི་འཚོ་
སནོ་རིགས་གཅིག་ཀང་ཞུ་མི་དགསོ་པར་འཚོ་
བ་རང་སྐོང་གི་སིྐད་སྡུག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་
པར་བསགྔས་བརདོ་འསོ་པ་ཞིག་རེད་བསམ་
གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུགར་དགསོ་
པའ་ིརུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོན།ི	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་གར་དགོས་བུྱང་
བ་རེད།	 རརོ་གླངི་དང་ཀ་སྦུག་ཁུལ་ད་ུབདོ་
ས་མ་ཤོར་གོང་ནས་བདོ་མི་ད་ེདག་སླབེས་
ཡོད།	 སབྐས་རེས་དསུ་ཚོད་བུྱང་བའ་ིརིང་
རན་རབས་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུབསྡད་ནས་ལོ་
རུྒྱས་ད་ེའདྲ་ཕན་བུ་ཉན་གི་ཡོད།	ཁ་སྔནོ་རརོ་
གླངི་ཁུལ་གི་རན་པའ་ིསར་ནས་ད་ེསའྔ་ིསདྐ་ཆ་
ད་ེའདྲ་ཉན་དགསོ་བསམ་བུྱང་།	 ཡིན་ཡང་
ང་ཚོས་ཞུས་པ་དང་གོ་སིྒག་གནང་བ་གཉསི་
མི་འདྲ་བ་ཆགས་ནས་འཆར་གཞི་ཚང་མ་
འཁུགས་ཏ་ེསྐད་ཆ་ད་ེཙམ་ཉན་རུྒྱ་མ་བུྱང་།	
འདིར་ཆ་མཚོན་ནའང་ད ེ་སྔ ་བ ོད་ས་མ་
ཤོར་གོང་གི་བདོ་པ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་
འཛུལ་བྱས་རསེ་འདིར་ཕབེས་པའི་བདོ་མི་
རྣམས་མཉམ་ད་ུབསྡད་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་གཞིར་བཟུང་འགོ་ཐུབ་པ་དང་།	
བར་ལམ་བར་ཆད་བུྱང་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་
ད་ེདག་ཚང་མ་རགོས་ནས་འཆམ་མཐུན་གི་
སིྤ་ཚོགས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་བུྱང་འདགུ་

པ་དརེ་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་
རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
བཞདེ་ལརྟ་ཤར་བསྐདོ་བྱས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་
ན།	 མ་འངོས་པར་འགདོ་པ་སྐ་ེམི་དགསོ་པ་
ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་ཞུ་འདདོ་
བུྱང་།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་ནང་
ནས་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོགཉསི་རེད།	 ལས་
འགན་གཅིག་ན།ི	ཕི་ལོ་	༡༩༥༡	ནས་རིྩས་པ་
ཡིན་ན་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་
ལོ་	༧༠	འག་ོབཞིན་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ནས་
རིྩས་པ་ཡིན་ན་ལོ་ང་ོ	 ༦༡་་་༦༢	 འག་ོབཞིན་
ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་བ་
ནས་བཟུང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་དང་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་
ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་འདི་ཧྲ་ཏག་ཏག་གནས་
ཐུབ་པ་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་བཙན་བྱལོ་
བ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་བདོ་པ་ཞསེ་བརདོ་
དསུ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཡོད།	 ཉ་ེཆར་
བལེ་ཇི་ཡམ་ནས་ཡིན་པའི་ཕི་རྒྱལ་བ་ཞིག་
གིས།	 ཁངོ་འཛམ་གླངི་ནང་སྐབས་བཅལོ་
དང་བཙན་བྱལོ་བ་ཡོད་སའ་ིལུང་པ་མང་དག་
ཅིག་ལ་འག་ོམངོ་།	 	 འནོ་ཀང་བདོ་པའ་ིསིྤ་

ཚོགས་འད་ིགཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འདགུ་
ཅསེ་བརདོ་བུྱང་།	 ད་ེདག་ན་ིགཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་བཀའ་དྲནི།	 དའེ་ིསངེ་མི་རབས་
རན་པ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
བསྐནོ་པ་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་བ་ཡིན་པ་གསལ་
པ་ོརེད།	 མི་རབས་རན་པ་རྣམས་ལ་དངེ་
དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚད་དང་ལྡན་པ་མེད་པ་
ཡིན་ནའང་ལགྷ་བསམ་དང་ཧུར་བརྩནོ་གནང་
བ་དང་།	 དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་འཕད་པ་ཡིན་
ནའང་དརེ་གདངོ་ལེན་གནང་ས་ེསིྤ་ཚོགས་
ཡག་པ་ོབཟ་ོརུྒྱར་འབད་བརྩནོ་གནང་སབས།	
མི་རབས་རན་པ་རྣམས་ལ་དསུ་རག་ཏུ་གུས་
འདདུ་དང་ཆེ་མཐངོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 དང་པ་ོ
ད་ེབདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད།	
དའེི་ཐགོ་གཅོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་སིད་བུྱས་གཞིར་བཞག་ཐོག་
ཤར་བསྐདོ་བྱས་ནས་འག་ོདགསོ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་སདྐ་ཆ་མ་བཤད་པར་ང་ཚོའ་ིདཀའ་
རྙགོ་སེལ་ཐབས་མེད།	 ད་ེན་ིདངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་གསུངས།	 །	

བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་གསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་ཟུར་པ་ཞིག་ལ་ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་

སབས་བད་ེཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྙིང་གས་དང་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ས་བྷ་
སོ་གརོ་	 (Csaba Sogor)	 མཆོག་ལ་ཉནི་
གུང་གི་གསོལ་ཚིགས་སབས་བད་ེཞིག་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་སྐུ ་ཞབས་ས་བྷ་སོ ་གོར་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	 ནས་	 ༢༠༡༩	 དབར་དསུ་ཡུན་ཐངེས་
གཉིས་རིང་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
ཡིན་པའི་སྐབས་ཁོང་གིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་གནང་
ས་ེབདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཐངེས་
འགའ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་ལནྷ་ད་ུམཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་ཡུ་རོབ་གགོས་ཚོགས་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་དནོ་ཆེད་
ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་དང་།	 གསོ་ཆོད་བཞག་
པ།	 འགམེས་སནོ་སོགས་གནང་སབྐས་ཁངོ་གིས་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད།	སྐ་ུཞབས་ས་
བ་ྷསོ་གརོ་མཆོག་གིས་ཁངོ་གི་ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་
པའི་སླབོ་མ་ཚོར་དསུ་ཡུན་ཐུང་ངུ་རིང་ཉམས་
གསོག་ཆེད་ལས་ཀ་སྤོད་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་གནང་
མངོ་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་ས་བ་ྷསོ་གརོ་མཆོག་གིས་
མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་
བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དང་ལས་བྱདེ་རིག་འཛིན་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཊི་རན་སེལ་ཝ་ེན་ིཡའ་ི (Tran-
sylvania)	 མངའ་ཁུལ་ད་ུབསྐདོ་པའ་ིསབྐས་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་འགུལ་མང་དག་
སྤལེ་ཐུབ་ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ས་བ་ྷསོ་གོར་མཆོག་བལེ་ཇི་
ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ལ་ག་དསུ་ཕབེས་པ་
ཡིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༢	ལོའ་ིརྒྱ་དཀར་ནག་གི་དམག་འཁུག་

དྲན་གསོ་དང་ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀྲལོ་དམག་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་
རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་བསབླ་
པ་ལའྔི་གསོ་མཐུན་ནམ་ཧིན་སདྐ་ད་ུཔན་ཅ་ཤཱིལ་	
(Panchsheel	 agreement)	 ཞསེ་པའ་ིཆིངས་
ཡིག་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེརིྩས་མེད་སང་ཆུང་ད་ུབཏང་
ས་ེརྒྱ་གར་ལ་དམག་འཁུག་བརྒྱབ་པ་དརེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	༢༠	ཉནི་འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིའ་ིཅཱ་ནཀ་པུ་རི་	 (Chanakyapuri)	 ཞསེ་པའ་ི
ཁུལ་ད་ུདྲན་གསོ་དང་།	 རྒྱ་མི་བདོ་ནས་ཕར་ལོག་
ཅིག	 	 བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ།	 བདོ་ནང་མི་
གསོད་ཁག་སྦོར་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་
སོགས་ཀི་སདྐ་འབདོ་གནང་ས་ེཞི་བའི་ང་ོརལོ་གི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཅན་ཌཱི་གར་དང་།	
ཨ་ཝ་དྷ།ི	 (Awadh)	 ཆ་ཏ་ིསི་སརྒ།	 ཨམ་བ་ྷ
ལ།	 ཆི་ཊོར་	 (Chittor)	 བཅས་རྒྱ་གར་གི་གངོ་
ཁྱརེ་ཆེ་ཁག་གི་ནང་ས་གནས་འཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐུད་ཚོགས་པས་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་སྐད་འབདོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་བླ་ོབཟང་ཆོས་འཕལེ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ།
༄༅།	 །བདོ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གསར་ད་ུ
ཤེས་རགོས་བུྱང་བར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༡༠	 ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ི
གྲྭ་བླ་ོབཟང་ཆོས་འཕལེ་ལགས་རང་ལོ་	 ༣༤	
ཡིན་པ་ཁོང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཀང་།	 	 ཁངོ་འཛིན་
བཟུང་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་དང་གང་ད་ུ
བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་ཕའི་
གནས་ཚུལ་འདི་ནས་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ།	
ཡང་ཁངོ་ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་ལ་ྷས་
ནས་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་རྔ་བ་ནས་ སོ་སོར་འཛིན་བཟུང་གིས་ཟླ་བ་བཞི་ལགྷ་རེ་ བཀག་ཉར་བྱས་མངོ་འདགུ

ཁངོ་གི་ཕ་ཡུལ་ན་ིརྔ་སབི་ཀ་ཉག་སྡ་ེབའ་ིར་ུབ་
ཚང་གི་ཡིན་ཞིང་།	 ཕ་མིང་ལ་རིག་ཁ།ོ	 (ཚེ་
འདས།)	མ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་སིྐད།	སྤུན་བཞི་
ཡོད་པའ་ིགསུམ་པ་ཡིན་པ་དང་།	 ཆུང་ཆུང་
སབྐས་ནས་རྔ་བ་ཀིར་ིདགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས།	
དངེ་སབྐས་ཀི་ལས་འགན་ན།ི	 དགནོ་པ་
གཞུང་གི་གླགོ་ཀདླ་སྡ་ེཚན་གི་ལས་བྱདེ་དང་།	
པར་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད།	 ཁ་ོརང་སྒརེ་ངསོ་
ནས་ཀང་རུྒྱན་ད་ུཡུལ་ལྗངོས་སོགས་པར་
ལེན་བྱདེ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོཡོད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་ནང་ཁུལ་གི་པར་

ལེན་སུྒ་རྩལ་འགན་སྡུར་ཁ་ཤས་ནང་ཞུགས་
ནས་བྱ་དགའ་ཨང་དང་པ་ོསོགས་ཐེངས་
འགར་ཐབོ་ཡོད་འདགུ	 རུྒྱན་ད་ུཁ་ོརང་གི་
འདྲ་པར་རྣམས་དྲ་ལམ་སོགས་སུ་བཀྲམ་
སབྐས་རེ་བའི་ཟླ་འདོ་ཅེས་པའི་མིང་ད་ེབདེ་
སྤདོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ
གཞན་ཡང་ཟླ་འདིའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་རྔ་
བ་ཀིརི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་གཞན་འགའ་རེ་
ཡང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཚོད་འདགུ་ཀང་
མཚན་དང་ཕ་ཡུལ་སོགས་ཞིབ་ཕའི་གནས་
ཚུལ་འད་ིནས་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པ་བཅས།	

ཐའ་ེཝན་ད་ུམེ་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་འགོ་རྐནེ་འདས་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་དག་ེའདནུ་པ་ཚོས་
བསྔ་ོབ་དང་སྨནོ་ལམ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཁ་སྔནོ་ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་གི་ས་ྔ

དྲ་ོཚོདུ་	 ༣	 ཙམ་ལ་ཐའ་ེཝན་ལྷ་ོཕགོས་ཀི་

གངོ་ཁྱརེ་ཀའ་ོཤོང་ད་ུཁང་པ་རྩགེ་ཐགོ་	 ༡༣	

ཅན་ཞིག་ལ་གླ་ོབུར་མེ་སྐནོ་ཤོར་ནས་མི་རུྒྱ་

གཉསི་ལ་གདོ་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་ས།ེ	 མི་
གངས་	 ༤༦	 ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང།	 	 མི་
གངས་	 ༤༡	 གནདོ་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་བསམ་
ཡུལ་ལས་འདས་པ་བུྱང་བའི་རྐནེ་གིས་ཐའ་ེ
ཝན་མི་མང་དང་ལགྷ་པར་ཀའ་ོཤོང་གནས་
སྡདོ་མི་མང་ཡོངས་རགོས་བླ་ོའཚབ་དངངས་
སྐྲག་འགོ་ལྷུངས་ཡོད།ཀའ་ོཤོང་གངོ་སྡའེི་སིྤ་
ཚོགས་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་
འབུྱང་བའི་རྐེན་ངན་བར་ཆད་ཟླགོ་ཐབས་
དང་།	 ལགྷ་པར་རྩ་ཆེན་མི་ལུས་གླ་ོབུར་ད་ུ
ཤོར་མཁན་འདས་པ་ོརྣམས་དང་།	ད་ེབཞིན་

གནདོ་སྐནོ་ཕགོ་མཁན་ཡོངས་རགོས་ཀི་ཆེད་
བསྔ་ོབ་དང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གསོག་
སུྒབ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར།	
ཐའ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ད་རིང་
ཕི་ཚེས་	 ༡༩	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཚོདུ་	 ༡༡	ཐགོ་
ཀའ་ོཤོང་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
རིས་སུ་མ་མཆིས་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཁག་ནས་
ཁྱནོ་དག་ེའདནུ་པ་གངས་	 ༦༠	 ཙམ་ཆེད་
བཅར་གིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།ད་ལན་རྐནེ་ངན་ཙམ་མིན་

པར་ད་ེསྔནོ་ཧྭ་ོཝ་ལེན་ས་གནས་སུ་མེ་འཁརོ་
བརབ་སྐནོ་བུྱང་སྐབས་ཀང་དགེ་འདནུ་པ་
རྣམས་ཆེད་བཅར་གི་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་བ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ཐའ་ེཝན་མང་
ཚོགས་ཁདོ་བདོ་མི་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་ལ་མཐངོ་ཚུལ་གང་ལེགས་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཐའ་ེཝན་ད་ུགནདོ་
སྐནོ་ནམ་བུྱང་སབྐས་བདོ་མི་ངསོ་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་གི་ཡོད་པ་བཅས་མི་
མང་སིྤའ་ིབསམ་ཚུལ་རེད་འདགུ	།

བྱང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་བྷ་ིརོན་བྷགེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བྱང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་དུྲང་ཆེ་བཀྲ་
ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིརོ་ནལ་ཌི་རེ་གནྷ་ཁང་པའ་ི (Ronald 

Reagan Building) ནང་རྒྱ་ནག་ཐུན་མོང་
གི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབལེ་བའི་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་གི་སབྐས་སུ་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
སེ་མུལ་བྷ་ིརོན་བྷགེ་ (Samuel D. Brown-

back)	མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་མནར་སྤོད་
མངས་མོང་མཁན་ཡི་ཤུ་རྣམ་དག་ཆོས་
ལུགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 ཡུ་གུར་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པའི་སྐུ་
ཚབ།	 རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་
འདའིུ་ཐགོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་

དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་བྷ་ིརོན་བྷགེ་གིས་ལོ་རསེ་
མའི་དཔིད་ཀར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་འགོ་
མནར་སྤདོ་མངས་མངོ་མཁན་བདོ་ཀི་ནང་
པ་དང་།	 ཡུ་གུར་མི་རིགས།	 རྒྱ་རིགས་
ཡི་ཤུ་པ།	 རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་ཅིག་པར་སུྐྲན་གནང་
འཆར་ཡོད་པས་ཚོགས་འདརུ་ཉམས་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཡོངས་ནས་དཔ་ེདབེ་ད་ེདང་
འབལེ་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་འགོ་ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་འབལེ་བའི་མནར་སྤདོ་

མངས་མངོ་མཁན་རྣམ་པའི་དངསོ་བུྱང་ལོ་
རུྒྱས་བསྐུར་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས།	
གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་སེ་མུལ་བྷི་རོན་བྷགེ་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་རསེ་མ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༢	 ཕི་ཟླ་བཞི་པ་ལ་ྔཔ་གང་རངུ་ཞིག་ལ་
འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
སེ་མུལ་བྷ་ིརོན་བྷགེ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༡༠	 ནང་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཆེད་

ཕབེས་ཀིས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་ལྷན་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་པའ་ིརྒྱང་རུྒྱག་ར་ུཁག་གིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་བདོ་རིགས་རྒྱང་རུྒྱག་རུ་ཁག་ཇར་མ་
ནཱའིི་རྒྱང་རུྒྱག་པ་རྣམས་དང་ལནྷ་ད་ུཇར་མ་
ནཱའི་ིགངོ་ཁྱརེ་བྷནོ་ (Bonn)	དང་།	ལོ་རུྒྱས་
ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལནྡ་པའ་ིགངོ་ཁྱརེ་གཞན་ཁག་
གཅིག་གི་ནང་རྒྱང་རུྒྱག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཇར་མ་ནཱའིི་བྱང་ར་ཡན་ཝེ་སི་ཊི་ཧ་ེ
ལི་ཡ་ (North-Rhine-Westphalia) མངའ་
སྡའེི ་ནང་ཡོད་པའི་ས་གནས་བདོ་རིགས་

ཚོགས་པ་ཐེངས་འདིའི་རྒྱང་རུྒྱག་གི་ལས་
འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་ཡོད།	ཇར་མ་ནཱའི་ིབདོ་རིགས་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་
ལགས་ཀིས།	 རྒྱང་རུྒྱག་གི་ལས་འགུལ་ནང་
ཞུགས་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་ནི་བདོ་དནོ་
སྐརོ་ག་ོརགོས་དང་།	 ཇར་མ་ནཱའི་ིགཞུང་
མང་གཉསི་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་

ཞུ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
ཀི་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༤	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་སླད་རྒྱང་རུྒྱག་གི་ལས་
འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་
གསུངས།།
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དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་སྐརོ་སྐདོ་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།	
༄༅།	 །རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་བད་ེསིྐད་གླངི་
ས་གནས་སུ་ཆེས་མཐའོི་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༩	ཉནི་ར་ས་ནས་
ཕབེས་ཐནོ་གི་ཕི་དྲ་ོས་གནས་སུ་གནད་ཡོད་
མི་ས་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཞུས་
ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༠	 སངེ་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གིས་སྐརོ་སྐདོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དབུ་འབྱདེ་
གནང་ཡོད།	 མཛད་སྒ་ོཐགོ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་མི་ཚེ་ལོ་རུྒྱས་ང་ོསྤདོ་
གནང་སུྒབ་མཚམས།	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མང་གཙོ་གསོལ་བསྩལ་གནང་བ་དའེ་ིའཕལེ་
རིམ་དང་།	 ཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་དང་།	 སྐརོ་སྐདོ་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་།	 ས་

གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་བཅས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་།	
འགན་དབང་།	 	 ཁམིས་ཁངོས་ཁྱབ་ཚད།	
གལ་གནད་སོགས་དང་།	ད་ེབཞིན་སྐརོ་སྐདོ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀི་དགོས་
དམིགས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁ་མཆུའི ་
གནས་སངས་ལ་གཞིགས་ཏ།ེ	 སྐརོ་སྐདོ་
ཁིམས ་ ཞིབ ་ཁང ་ ཟུར ་འ ཛུགས ་བྱེད ་
མ་དགསོ་པར།	 གངོ་ཞུའ་ིརིགས་ཐད་
ཀར་ཆེས་མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་
གཏུག་བྱེད་ཆོག་པའི ་ཐབས་ཤེས་བྱས་
ཡོད་ནའང་།	 ཁམིས་ལུགས་དབང་
འཛིན་གི་སིྒག་འཛུགས་གུབ་སངས་དང་།	
འག་ོལུགས།	 ལ་ྟགུབ་གང་ཅིའ་ིཐད་
ནས་སྐོན ་གནད་ལྷག ་ གི ་ ཡོད ་པ ་དང་ །	
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་
བཅད་ཁའ་ིཐགོ་གངོ་ཞུ་དང་།	 སྐརོ་སྐདོ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐགོ་མའི་གཏུག་བཤེར་
གི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ད་ུཡོད་པའི་ཁ་
མཆུ་རིགས་ཞུ་གཏུག་བཅས་ཀི་ཆེད།	བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	

པའ་ིནང་གསེས་	 ༡	 པ་ོདང་།	 ཁམིས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གི་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་
ལེའུ་གསུམ་པ་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་འགོ་མ་ཁག་
ཞསེ་གསལ་བའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	

༢༠༢༠	ཟླ་	༨	 ཚེས་	༢༨	ཉནི་སྐརོ་སྐདོ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུག་ལགས་བསྐ་ོགཞག་
གིས་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་
གནང་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་ཁམིས་ཡིག་
ཏུ་གསལ་བའི་སྐརོ་སྐོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཐགོ་མའ་ིགཏུག་བཤེར་དང་།	 གངོ་ཞུའ་ི

ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ད་ུགཏགོས་པའི་ཁ་
མཆུའི་རིགས་མཐའ་དག་སྐརོ་སྐདོ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ད་ུཞུ་གཏུག་ཆོག་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས་གསུངས་

གནང་སོང་།	 མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་དཔལ་ལནྡ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་སྐརོ་སྐདོ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཨར་ལས་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཨར་ལས་ལྟ་རགོ་
འགན་འཁུར་བ་བཅས་ལ་ལེགས་གསོལ་
མཇལ་དར་ཕུལ།	དའེ་ིརསེ་སྐརོ་སྐདོ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ལ་ྷའབུག་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེའི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
སྐརོ་སྐོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་
ལས་གཞི་འད་ིཉདི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༨	ཉནི་ལེགས་གུབ་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོཐགོ་
སྐརོ་སྐདོ་ཁམིས་ཞིབ་པ་དང་།	 ཆེས་མཐའོ་ི
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུང་དུྲང་།	 ས་འཐུས་
སྐ་ུཚབ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ས་གནས་
ཀི་སིྒག་འཛུགས་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་འགན་
འཛིན་དང་དུྲང་ཆེ།	སིྤ་བརྒྱའ་ིསྐ་ུཚབ།	བྱང་
ཁིམས་ཀི་ལས་བྱེད་བཅས་བཅར་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢༌༣༠	 ནས་དཔལ་ལནྡ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་སྐརོ་སྐདོ་
དང་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གཉསི་ཀི་སིྤ་
ཡོངས་ལས་དནོ་ཐགོ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ས།ེ	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༡	ཉནི་ར་
སར་ཕབེས་འབྱརོ་གནང་འཆར་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི།	 ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཐའ་ེ
སྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ནས་གཙོ་འགན་
ཐགོ་	 ༢༠༢༡	 ལོ་ཐུན་མོང་གི་གཞི་རནེ་

འཚོལ་བ་ཞེས་རྒྱལ་སིྤའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ཐའ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐའ་ེཔ་ེགངོ་ཁྱརེ་
ནང་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཐངེས་
འདིའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའིུ་བརོད་གཞི་
གཙོ་བ་ོན་ི	༼ཨ་རྒྱ་གཉསི་དབར་གདངོ་ཐུག་
གི་འགུར་འགསོ་ཆེ་མོ་འགོ་བདོ་དང་།	 ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 སོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐའ་ེ
ཝན་གི་འགུར་ལྡགོ༽	ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་ཡིན་པ་དང་།	 དངེ་ནད་ཡམས་ཀིས་
རྐནེ་པས་ཨ་རི་དང་།	 འཇར་མི་ན།ི	 ཨོ་སི་
ཀྲ་ིལི་ཡ།	 རྒྱ་གར་སོགས་ནང་གནས་སྡདོ་བ་
རྣམས་དྲ་རྒྱའ་ིཐགོ་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་རེད།
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའིུ་དབུ་འབྱེད་མཛད་
སྒ ོར ་ཐོག ་མར ་ཐའེ ་ སྡ ོད ་ བ ོད ་ རིགས ་

ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་གཙོ ་བསན ་འཛིན ་
རྣམ ་དག ་ལགས ་ ཀིས ་སྐུ ་ མགོན ་དང ་
ཚོགས་ཞུགས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་
གནང་རསེ།	 ཐངེས་འདའི་ིསྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ ོ་ཐའེ་ཝན་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་

རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་གཙོ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལིན་ཁང་གཙོ་
ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	
ཁངོ་གིས་བདོ་མི་ཚོས་མི་ལོ་	 ༧༠	 ལགྷ་
རིང་རྒྱ་དམར་གཞུང་དང་འཐབ་རྩོད་ཀི་
ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསགས་
ཡོད་པ་ད་ེདངེ་སང་ལས་འགུལ་བ་ཚོར་
མིག་དཔ་ེབལ་ྟས་ཞིག་ཆགས་བཞིན་པ་དང་།	
ཁོང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོ་འདྲ་བའི་སྡུག་བསྔལ་
མང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ག་དསུ་མཁ་ོབ་ཡིན་
ནའང་།	 ང་ཁྱདེ་ཚོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡོད་ཡོད་པ་
ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཟླ་བ་
འདརི་ང་རང་ཕུ་གུ་བལ་ྟསྐངོ་བྱ་རུྒྱའི་འགན་
བབས་ཀི་ཡོད་སབས་འདི་ནས་ཐནོ་ཆོག་པ་
ཞེས་གད་མོའི་ཐལ་སྒ་འགོ་ཕིར་ཐནོ།ཐའ་ེ

ཝན་གསོ་ཚོགས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐུལ་
སྤལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཝང་ཏིང་ཡུས་ལགས་
ཀིས་གདུག་རུྩབ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་
འཛམ་གླིང་ཡོངས་དག་ཁ་གཏད་ད་ུལངས་
ཏ་ེཐའ་ེཝན་ལ་ཉནི་རག་པར་དམག་གི་སྡགི་
ར་དང་།	 བདོ་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ལ་མི་རིགས་རྩ་མེད་ཀི་སིད་
བུྱས་ལག་བསར་བྱེད་བཞིན་པར་འཛམ་
གླངི་གཉདི་སད་བཞིན་པ་རེད།	 ཐའ་ེཝན་
ལ་མཚོན་ན་ཐའ་ེཝན་ཚོང་པ་ཚོས་ལོ་རེར་
ཐའ་ེཝན་སྒརོ་དངུ་ཕུར་དུྲག་སངོ་ལྷག་རྒྱ་
ནག་ནས་ཚུར་འཐནེ་ཏ་ེཐའ་ེཝན་ལ་མ་རྩ་
འཛུགས་བཞིན་པ་དང་།	ད་ེརིང་བདོ་པ་ཚོས་
འགོ་འཁིད་ད་ེབག་ོགླངེ་གལ་ཆེན་འདི་དསུ་
དང་འཚམས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	
ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་ལས་ཀ་བྱདེ་
ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་དང་།	ཚོགས་འད་ུལེགས་གུབ་
ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས།ཐའ་ེཔ་ེགངོ་
ཁྱརེ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐར་ཚོགས་
ཆུང་གི་འགན་ཁུར་བ་གངོ་ཁྱརེ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སས་མོ་ལིན་དབིྱ་མོང་ལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ང་ཚོ་ས་
གནས་གསོ་ཚོགས་ལ་དབུས་ནང་བཞིན་ཕི་
སིད་དང་འབལེ་བའི་དབང་ཚད་མེད་ཀང་།	
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་བཙུགས་ཏ་ེད་ོསང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་།	 ང་ཚོས་ད་
དངུ་ཤིན་ཅང་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་
ཐུབ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད།	 ད་ེརིང་བདོ་མི་

ཚོས་འགོ་འཁིད་ད་ེཚོགས་འད་ུགལ་ཆེན་
འད་ིའདྲ་བསྐངོ་བར་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།	 ག་དསུ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའ་ིསྒ་ོབརངུ་
བར་ཕབེས་རོགས།	 ང་ཚོ་ཁྱདེ་ཚོ་དང་
མཉམ་ད་ུཡོད་ཅེས་གསུངས་ནས་མཛད་སྒ་ོ
གལོ།ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་ོཐའ་ེཝན་དགེ་
ཆེ་ཧངོ་མོའ་ོལགས་ཀིས་གཙོ་སྐོང་གནང་
བ་དང་།	 ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་བདོ་
མཚོ་སྔནོ་སིད་གསོ་ཀི་ཨུ་ཡོན་ཟུར་པ་ལྕམ་
ཝང་རུའ་ེཇིན་ལགས་ཀིས་༼འཛམ་གླིང་གི་
གནས་བབ་གསར་པའི་འགོ་རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གི་འགུར་ལྡགོ་དང་ང་ཚོའི་ག་སིྒག༽	
ཅསེ་པ་དང་།	 ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡར་གནས་
བཞུགས་སི་ནི་ཚན་རྩལ་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཆེན་གི་སླབོ་དཔནོ་ཧུང་ཁངོ་དབིྱ་ལགས་
ཀིས་༼རྒྱ་ནག་མཐའ་མཚམས་མི་རིགས་
ཀི་གནད་དནོ་ཆགས་རྐནེ་ན་ིརྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་
ལ་དག་ཁ་གཏད་བཟུང་བའ་ིདབང་གིས་ཡིན་
པ།༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ནས་དྲ་
ཐགོ་གཏམ་བཤད་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གསར་
འགུར་ཐའ་ེཝན་ཡན་ལག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཧྲ་ིབནྷ་མིང་ཕུའུ་ལགས་ཀིས་
༼ཞིའ་ིཅིང་ཕངི་དབང་འགོ་གི་རྒྱ་ནག་༽ཅསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་དང་།	
ཚོགས་ཞུགས་པའི་དྲི་བར་ལན་འདབེས་
བཅས་གནང་།
ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཐའེ་ཝན་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇན་ཏཱ་
ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐངོ་དང་།	 ད་ཆ་ཁ་ེཎ་

ཌར་གནས་བཞུགས་ཧངོ་ཀོང་མང་གཙོའི་
ལས་འགུལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཇན་ཀྲ་ེཅན་ལགས་
ཀིས་༼ཧངོ་ཀོང་ནི་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་
སི་ཐན་བཞིན་འགུར་ཟིན།༽ཞེས་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་དུྲག་བཞིའི་དནོ་རྐེན་སྐབས་སླབོ་
ཕུག་གི་འགོ་ཁིད་ཡུ་གུར་བ་ཝུའ་ེཁ་ེཤེ་ཡིས་
༼དསུ་རབས་གསར་པའི་འགོ་རྒྱ་ནག་གི་
གནས་བབ།༽ཅེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་
དྲ་ཐགོ་གཏམ་བཤད་དང་།	 ཞི་བད་ེཡུན་
བརན་འཕལེ་རྒྱས་བས་ིགནས་ཁང་གི་འགན་
སྐུ་ཞབས་ཧངོ་ཅན་མིང་ལགས་ཀིས་༼ཞིའི་
ཅིང་ཕངི་གི་ག་ོསབྐས་འགོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་
ལ་ཤུགས་སནོ་དང་།	 རྩ་ཁམིས་ཅན་ད་ུ
འགུར་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ས།ེ	 རང་གཞན་
སུང་སྐབོས་བྱ་དགསོ།༽ཞསེ་པ་དང་།	 སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཀིས་༼ཨ་རི་དང་རྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་ཀི་གནས་བབ་གསར་པའི་འགོ་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འཕལེ་ཕགོས།༽ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ནས་གཏམ་བཤད་དང་།	
ཚོགས་ཞུགས་ཀི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་བཅས་
གནང་།
ཕི་དྲ་ོཚོགས་ཐངེས་གསུམ་པ་ཐའ་ེཝན་རྒྱ་
ནག་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སེམས་ཁུར་
མཐུན་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་
ཡཱང་ཤན་ཧུང་ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐངོ་དང་།	
གསར་འགོད་པ་སས་མོ་ཐའོ་ཀྲན་དབིྱ་
ལགས་ཀིས་༼ཧངོ་ཀོང་གི་སྐབས་བཅོལ་བ་
ཚོས་སོ་སོའི་འཐབ་རྩོད་ལ་འབད་འབུངས་
ཡོང་ཆེད་རོགས་མཐུན་ཇི་ལརྟ་བྱདེ་དགོས་

ཐའ་ེཝན་ནང་ཐུན་མོང་གི་གཞི་རནེ་འཚོལ་བ་ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༨	 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་འཕིན་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་
ལུགས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
བརྒྱད་པའ་ི	 (the 8th Parliament of the 

World’s Religions) ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ཐགོ་མར་ངསོ་ཀིས་
རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་རྣམ་པར་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དསུ་
རབས་	 ༢༡	 པའ་ིནང་ཕིི་དངསོ་པའོ་ིཆ་
ནས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད་པའི་
སབྐས་འདིར་ཆོས་ལུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཕན་
ཐགོས་སུྒབ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་རུྒྱན་ད་ུསྨནོ་
ལམ་གཅིག་པུ་བརྒྱབ་ནས་ཆོས་ལུགས་ནི་
ལུགས་སལོ་རྙིང་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
འདས་པའི་དསུ་སྐབས་གཅིག་པུ་མིན་པར་
དསུ་དངེ་སང་ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་འཚེ་བའི་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཞི་
བདའེི་ཆེད་ད་ུཡིན་ཞེས་གོ་མཚོན་བཟ་ོསུྐྲན་
བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 དནོ་དངསོ་སུ་ལྡགོ་ཕགོས་
རེད།	 ག་ོམཚོན་དང་མེ་མདའ་ག་ཚོད་མང་
བ་ཡོད་ན་ད་ེཚོད་ཀིས་འཚེ་བ་མང་བ་ཡོང་
གི་ཡོད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོས་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའ་ིསྒ་ོ

ནས་ཞི་བད་ེལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་དང་
ཐོག་ང་ཚོའི་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེབསུྐྲན་
དགསོ།	 ང་ཚོར་ནང་སེམས་ཞི་བད་ེམེད་པ་
དང་།	ད་ེབཞིན་ཁངོ་ཁ་ོདང་།	ཆགས་སངྡ་།	
ཕག་དགོ་བཅས་ཡོད་ན་ཞི་བད་ེབསུྐྲན་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་ཁག་པ་ོཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མར་ང་ཚོར་བསབླ་བྱ་བརྒྱག་རུྒྱ་གཅིག་
མཚུངས་སུ་ཡོད།
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོཁས་ལེན་མཁན་གི་
ཆོས་ལུགས་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀོན་
མཆོག་གིས་བཟསོ་པ་རེད་ཅསེ་རདོ་ཀི་ཡོད།	
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོཁས་མ་ལེན་མཁན་
གི་ཆོས་ལུགས་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་སྐ་ེབ་ས་ྔ
ཕི་ཁས་ལེན་གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་སྐསེ་པའ་ིསབྐས་
ནས་འག་ོབ་མིའ་ིརང་བཞིན་ན་ིབྱམས་བརྩའེ་ི
རང་བཞིན་རེད།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མའ་ི
བསབླ་བྱ་སྙངི་པ་ོན་ིབྱམས་བརྩ་ེཡིན།	བྱམས་
བརྩ་ེན་ིཞི་བདའེ་ིས་བནོ་ལ་ྟབུ་ཡིན།	 ང་ཚོར་
བྱམས་བརྩེ་ཡོད་པའི་སྐབས་སེམས་ལ་ཞི་
བད་ེཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་ལུས་
ངག་གི་སྤོད་པ་ཚང་མ་ཞི་བད་ེཆགས་ཀི་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་དངེ་སང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་
མིན་ཚང་མར་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེབསུྐྲན་
རུྒྱའ་ིའགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་
སྔར་དང་དསུ་དངེ་སང་སྐབས་རེར་སབས་

མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་
ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་དང་
འཕད་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོམི་ཁག་
གཅིག་གིས་དབང་ཆ་དང་ཆབ་སིད་ཀི་ཆེད་

ད་ུཆོས་ལུགས་བདེ་སྤདོ་བཏང་སབས་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་ཀི་བསབླ་
བྱ་ངོ་མ་ད་ེབྱམས་བརྩེ་དང་བཟདོ་བསན་
རེད།	 དརེ་བརནེ་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་ལུགས་དང་འཇིག་རནེ་
བཀདོ་པ་པ་ོམི་འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་ལུགས་
ཡིན་ནའང་རེད།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་
དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་
བད་ེབསུྐྲན་རུྒྱའི་ནསུ་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་
ཡོད།	ད་ེལ་བརནེ་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཕན་
ཚུན་དབར་བརིྩ་བཀུར་ཡོང་གི་ཡོད།	 དཔརེ་
ན་རྒྱ་གར་ལ་ྟབུ་རེད།	 རྒྱ་གར་ནང་འཛམ་
གླངི་གི་ཆོས་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞི་བདའེི་ངང་

གནས་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕན་ཚུན་དབར་
བརིྩ་བཀུར་དང་བསླབ་བྱ་ལེན་རེས་གནང་
གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་
གསོ་ཚོགས་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོདང་བདེ་

སྤདོ་ཆེན་པ་ོཡོད།
ངསོ་ཀིས་གངོ་ད་ུཞུས་པ་ལརྟ་རེད།	 རྒྱལ་
སིྤའི་ཆོས་ལུགས་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་ངསེ་པར་བསམ་ཚུལ་ཙམ་བརདོ་
པ་མ་ཡིན་པར་ཧུར་ཐག་གིས་ཉམས་ལེན་
གནང་དགསོ།	 དཀའ་ངལ་གང་ད་ུའཕད་
ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཆོས་ལུགས་ཀི་
མིང་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་ན་
ང་ཚོས་ངསེ་པར་གམོ་པ་མདནུ་སྤསོ་ཀིས་ཞི་
བད་ེདང་འཆམ་མཐུན་བཟ་ོདགསོ།	 ངསོ་
རང་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་གལ་ཆེ་
མང་པའོི་གས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ལུགས་ཀི་རསེ་འབང་པ་དང་ཉམས་ལེན་པ་

ཞིག་ཡིན།	 ཆོས་པ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ང་ཚོས་
མ་གུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བད་ེསྡུག་
གི་སྐརོ་ཤོད་ཀི་ཡོད་ལ།	ང་ཚོས་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་རང་གི་མ་ལྟ་བུར་རིྩ་ཡི་ཡོད།	
འདིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་
སནོ་གི་ཡོད།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་
ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་
ཀིས་མཛད་སྒ་ོཙམ་ཚོགས་ནས་མ་ཡིན་པར་
སེམས་གཏིང་ནས་ཞི་བད་ེདང་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་བསུྐྲན་རུྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་ལུགས་གོས་ཚོགས་ཀིས་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་འགན་
འཁུར་ཆེན ་པ ོ་གནང་གི ་ ཡོད ་པ ་དང་ །	
འགན་འཁུར་ད་ེནི་དངེ་སང་གི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆགས་
ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་
གོ་སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་ལུགས་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེ
དང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་
སདླ་ཧུར་ཐག་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སམ།༽ཞསེ་པ་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་གི་འཐབ་
རྩདོ་པ་སྐུ་ཞབས་ལིན་རོང་ཅིའི་ལགས་ཀིས་
༼གུང་བན་སིད་དབང་འགོ་ཏུ་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་མདུན་ལམ་རྩ་མེད་དུ་འགོ་སིད་
དམ།༽ཞེས་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་རསེ།	
འཇར་མི་ནིར་གནས་བཞུགས་སོག་པ་ོམི་
རིགས་སྐུ་ཞབས་ཞིའི་ཧ་ེམིང་ལགས་ཀིས་
དྲ་ཐགོ་༼ལྷ་ོསོག་པ་ོམི་རིགས་ཀིས་འབུྱང་
འགུར་རྒྱ་ནག་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱ་ཕགོས་

དང་རེ་བ།༽ཞེས་པའི་གཏམ་བཤད་རེས་
ཚོགས་ཞུགས་རྣམ་པའ་ིདྲ་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་།	 ཚོགས་ཐངེས་བཞི་པ་ཀུན་གསལ་
འདོ་སང་དསུ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པས་གཙོ་སྐངོ་
དང་།	 དག་ེཆེ་ཙེན་ཅན་ཡོན་ལགས་དང་།	
དག་ེཆེ་ལིའ་ིཡའ་ོཐན་ལགས།	 དུྲང་ཆེ་
བསོད་ནམས་ར་ོར་ེབཅས་ནས་རྒྱ་བདོ་དབར་
གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་སྐརོ་རྩོམ་
ཡིག་སྒགོ་སྦང་དང་ང་ོསྤདོ།	 དག་ེཆེ་སུའུ་ཅཱ་

ཧུང་ལགས་ཀིས་དུྲང་ཆེ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཐའེ་ཝན་ད ོན་གཅོད་སྐབས་བཅར་འདྲི་
ཕགོས་སིྒག་གི་དཔ་ེདབེ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ།	 བདོ་
ནས་གསར་ད་ུབཙན་བྱོལ་ད་ུའབྱོར་བ་ཚེ་
རིང་ཟླ་བ་ལགས་ཀིས་དྲ་ཐགོ་༼ངས་མཐངོ་
བའི་བདོ།༽ཅསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བདོ་
ནང་གི་གནས་སངས་ང་ོསྤདོ་བཅས་གནང་།	
མཐའ་མ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ནས་ཚོགས་ཞུགས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ

ཆེ་ཞུས་ཏ་ེཉིན་གཅིག་གི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུལེགས་པར་གུབ།	
ཐེ ང ས ་ འ དི འི ་ བ གོ ་ གླ ེ ང ་ ཚོ ག ས ་
འ དུ ་ སྔ ོན ་ ཚུ ད ་ ན ས ་ དྲ ་ ལ མ ་ ན ས ་ ཐོ ་
འ གོ ད ་ ཀི ས ་ མི ་ ག ང ས ་ དུྲ ག ་ ཅུ ་ ལྷ ག ་
མ ཉ མ ་ ཞུ ག ས ་ ག ན ང ་ ཡོ ད ་ པ ་ ད ང ་ །	
ཐའ་ེཝན་དམངས་གཙོ་ཐབེས་རྩ་ནས་འག་ོ
གནོ་གི་མཐུན་རྐནེ་དང་།	ཞི་བད་ེཡུན་བརན་
འཕལེ་རྒྱས་བས་ིགནས་ཁང་ནས་གཞོགས་

འདགེས་གནང་ཡོད་པ་རེད།	
ཐའ་ེཝན་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོ་ནས་བཟུང་
ཐུན་མོང་གི་གཞི་རནེ་འཚོལ་བ་ཞེས་རྒྱལ་
སིྤའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུལོ་རེར་ཐེངས་
རེ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ས་ེད་བར་མི་ལོ་	 ༨	
ཙམ་འག་ོབཞིན་པ་དང་།	 ཚོགས་འད་ུའད་ི
ན་ིརྒྱ་ནག་གིས་ད་ོསང་ཆེ་ཤོས་བྱ་ཡུལ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	ཚོགས་ཞུགས་པ་འདྲ་
མིན་ས་ཚོགས་དང་།	 གསར་འགུར་བརུྒྱད་

ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་

རུྒྱན་ལས་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་
ལེན་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་རུྒྱན་ལས་གསར་འདམེས་བུྱང་བའི་ཁདོ་
སལྐ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས་ཚོགས་གཙོ་དང་།	
དགྭས་པ་ོབསན་འཛིན་སྒལོ་མ་ལགས་ཚོགས་
གཞནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུྱང་ཡོད།	 མཛད་

སྒའོི་ཐགོ་མར་ད་ེསའྔི་ཚོགས་གཞོན་ཟླ་སྒནོ་
ལགས་ཀིས་ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒོན་ཞུས་

གུབ་བསནུ་རིྩས་པ་ཟླ་བ་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་
ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་རིྩས་
ཁ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརསེ་ཚོགས་གཙོ་
ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་
འཚམས་འདྲའིི་གསུང་བཤད་དང་སྦྲགས་
ལས་དནོ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་ཚོགས་གཙོ་སལྐ་

བཟང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ལས་དནོ་ཧུར་
ཐག་གནང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	སབྐས་དརེ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཀརྨ་སེངྒ་ེལགས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་
མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་རུྒྱན་ལས་
ཟུར་པ་རྣམས་ཀིས་འདས་པའི་དསུ་ཡུན་ལོ་
གཉིས་རིང་ལྷག་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀི་ཐོག་
ནས་ལས་དནོ་ཧུར་ཐག་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཁངོ་
གིས་རུྒྱན་ལས་གསར་པར་འཚམས་འདྲ་ི
དང་འབལེ་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོདང་རིག་
གཞུང་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་།	
བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་སྙངི་སབོས་མ་ཞུམ་
པའི་ཐོག་ནས་གསོན་པརོ་གནས་འཇུག་
དགསོ་པ།	 བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ནས་
རང་ཉདི་ཀི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོདང་རིག་གཞུང་
སོགས་མ་བརླག་པར་གཙོ་འཛིན་གནང་

ཐོག་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་ལྷན་འབལེ་བ་
བྱེད་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ།	 ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
ནས་རུྒྱན་ལས་གསར་པར་རྒྱབ་སྐོར་དང་
མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་ས་ེཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་དང་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརུྒྱན་ལས་གསར་
རྙིང་རྣམས་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།	

བདོ་མིའ་ིརང་དབང་གསར་ཤོག་གི་སྒ་ལནྡ་གསར་འགུར་	Spotify	བཀལོ་སྤདོ་

མཉནེ་ཆས་	(Tibetan	Freedom)	ཞསེ་པའ་ིམཚན་བྱང་འགོ་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།


