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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་རྒྱ་
གར་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀོ་
ཝིན་ྜ	 (Shri Ram Nath Kovind)	 མཆོག་
དགུང་གྲངས་	 ༧༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་
སརྐ་གི་རནེ་འབྲལེ་ཉནི་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕནི་སྩལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་བླསོ་བཏང་གིས་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཕལེ་རྒྱས་དང་།	 ལགྷ་པར་མི་
མང་ཉམ་ཐག་གི་སདླ་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་
པར་ངསོ་ཀིས་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་གི་ཡོད།
རྒྱ་གར་ནི་ད་བར་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་
གཞུང་སྣ་མང་ལས་གུྲབ་པའི་མི་མང་ཕན་
ཚུན་བརིྩ་བཀུར་དང་འཆམ་མཐུན་ངང་འཚོ་
བཞིན་པའི་ཁིམ་གཞིས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ནང་མང་གཙོའ་ིརྒྱལ་

ཁབ་ཆེ་ཤོས་དང་མི་འབརོ་མང་ཤོས་གྲས་
ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གི་མཚན་སནྙ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིསངེ་ཁབ་བཞིན་ཡོད།	འཛམ་
གླངི་འདའི་ིནང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་གཅིག་

ལ་གཅིག་བརནེ་གི་གནས་སངས་ཤུགས་ཆེ་
ཆགས་བཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 ངསོ་ཀིས་
རྒྱ་གར་ངསོ་ནས་འགྲ་ོབ་མི་ཞི་བདའེི་ཕགོས་

སུ་འཁིད་རུྒྱའི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བ་ོབཞེས་
པའ་ིརེ་ལྟསོ་བདེ་ཀི་ཡོད།
འདི་ལྟར་བེད་པར་རྒྱ་གར་གིས་རང་གི་
གནའ་བའོི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་འཚེ་བ་མེད་

པའ་ིལ་ྟགུྲབ་དང་བམས་བརྩ་ེསྤལེ་རེས་གནང་
དགསོ་པ་དང་།	 འཚེ་བ་མེད་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་
དང་བམས་བརྩ་ེན་ིདངེ་སང་འགྲ་ོབ་མིའི་སིྤ་

ཚོགས་ནང་དགོས་མཁོ་ཅན་ཆགས་ཡོད།	
ངོས་ཀིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེལྡན་པ་ཞིག་
བསུྐན་པར་རྒྱ་གར་ནི་གནའ་དངེ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ཟུང་འབྲལེ་བདེ་ཐུབ་མཁན་གི་
ལུང་པ་གཅིག་པུ་ད་ེཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་བརན་
པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད།
འདི་ལོར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་ད་ུ
སླབེས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༢	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད།	
ངསོ་ཀིས་བདོ་མི་མཆེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་
ཀིས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་བདོ་མིར་
གཟགིས་སྐངོ་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།
མཐར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད་པ་
བཅས།།

མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཾཱདྡྷའི་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་རྒྱ་གར་གི་མེས་
པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཾཱདྡྷའིི་འཁུངས་
སརྐ་དསུ་ཆེན་ཡིན་སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བདག་ཉིད་
ཆེན་པ་ོགཾཱདྡྷའིི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་།	 ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་དང་དུང་
འཕར།	 བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བདེ་བཅས་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་
ད་ུལྷན་འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སིྐང་
མཆོག་གིས་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་
པ་ོགཾཱདྡྷའིི་སྐུ་པར་མདནུ་ད་ུསྣང་གསལ་མར་
མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་བ་དང་འབྲལེ།	 ཕི་ནང་གི་
གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ལ་གསུང་དནོ།	 མེས་
པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཾཱདྡྷ ་ིམཆོག་ལ་	
(Mahatma)	 ཞསེ་ཆེ་མཐངོ་ཕུལ་དགསོ་
དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་གར་
གི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་མི་མང་གི་འགོ་ཁིད་ད་ེ
ཨིན་ཇི་གཞུང་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ཐུབ་པའི་

གནས་བབ་འད་ིའཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་
བརུྒྱད་ལས་འགུལ་སྤལེ་པ་དསེ་འཛམ་གླིང་
ནང་དཀའ་རྙགོ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་འཚེ་
བ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐུབ་
པའི་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་སནོ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་འཛམ་གླངི་ནང་དཀའ་
རྙགོ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་འཚེ་བ་མེད་པའི་
ཐགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་བབ་
འད་ིམེས་པ་ོདམ་པ་གཾཱདྡྷ་ིམཆོག་གིས་མིག་དཔ་ེ
བསན་པའི་བ་གཞག་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་
གླིང་ནང་ཨ་རིའི་མི་རིགས་དཀར་ནག་དབ་ེ
འབདེ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ཡིན་ནའང་མར་ཊིན་
ལུ་ཐར་ཀིང་མཆོག་གིས་འགོ་ཁིད་པ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་མི་
རིགས་དཀར་ནག་དབ་ེའབདེ་ཐད་ནལེ་སོན་
མན་ཌ་ེལ་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐགོ་
ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།	 གཞན་ཡང་འཛམ་
གླངི་གི་ས་ཕགོས་གང་སར་འཚེ་བ་མེད་པའི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ་ེདཀའ་རྙགོ་བསལ་རུྒྱ་ཡོད་
པའ་ིགནས་བབ་སུྒབ་ཐུབ་པ་རེད།	 བདོ་མིར་
མཚོན་ན་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་དབུ་ཁིད་པའི་ཐགོ་བདོ་མི་རྣམས་ནང་པ་
ཡིན་པར་བརནེ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་བམས་

བརྩའེི་ལ་ྟགུྲབ་གཉསི་གཙོ་བརོ་བཟུང་ས་ེའགྲ་ོ
གི་ཡོད།	 བདོ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ན་ིའཚེ་མེད་ཞི་
བའ་ིལམ་ད་ུའགྲ་ོབ་ན་ིབདོ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཀི་
འགན་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	དསུ་
ཀི་ཐགོ་ནས་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་ནའང་།	
བདོ་པའི་འཐབ་རྩོད་ཞི་བའི་ཐགོ་ནས་སེལ་
ཐུབ་ཚེ་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ནང་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་བསྐར་ད་ུགཞག་ཐུབ་པ་
དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཕན་
བུ་མི་འད་བ་ཞིག་རེད།	 རྒྱ་གར་ལ་ྟབུ་ཡིན་
ན།	 སབྐས་ད་ེདསུ་རྒྱ་གར་གི་མི་འབརོ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 དབང་འཛིན་མཁན་ད་ེཨིན་ཇི་ལུང་
པ་ཡིན་པ་དང་ས་ཐག་རིང་པ།ོ	 མི་འབརོ་
ཉུང་བ་རེད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན་ིབདོ་ཀི་
ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་མི་འབརོ་ཉུང་བ།	 རྒྱ་
ནག་གི་མི་འབརོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པའོི་གནས་
བབ་ཅིག་ཡིན་སབས།	 གནས་སངས་མི་འད་
བ་རེད།	 འནོ་ཀང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་དང་
བདནེ་གི་ནསུ་སབོས་ཡལ་འགྲ་ོརུྒྱ་མེད་པར་
བརནེ་བདོ་པའི་འཐབ་རྩདོ་ད་ེབཞིན་མེས་པ་ོ
དམ་པ་གཾཱདྡྷ་ིམཆོག་གི་རསེ་སུ་འབྲང་པའ་ིཐགོ་
ནས་འཐབ་རྩདོ་མུ་མཐུད་སྐངོ་གི་ཡོད།	 ང་
ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་གིས་ལམ་སནོ་པའི་རསེ་སུ་
འབྲང་དགསོ་པ་དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་རྒྱ་གར་

ནང་ད་ུབཞུགས་པ་ཙམ་མིན་པར་ཨིན་ཇི་ལུང་
པ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ནང་ཡོད་པའི་སབྐས་
ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་ཡོད།	ཁངོ་གི་གསུང་
རྩམོ་ཧནིྡ་སྭཱརཱཇ་	 (Hind Swaraj) ཞསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་ད་ེཉདི་ཕི་ལོ་	 ༡༩༠༩	 ལོར་འདནོ་
སྤལེ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་ཁདོ་དའེི་ཐགོ་ལ་དངསོ་གནས་ཞིབ་
ཚགས་པའོི་ཉམས་ལེན་དང་སླབོ་གཉརེ་བདེ་
རུྒྱའ་ིཐགོ་ལ་བཀའ་ཁ་ིཟུར་པ་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྣ་ེཁིད་པའི་རྒྱ་
གར་ནང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་དཔ་ེམི་སིད་
པའི་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པ་ོཞུ་གི་ཡོད་པ་དང་།	
གཾཱདའིི་ལྟ་གུྲབ་སྐརོ་ཉམས་ལེན་ཙམ་མ་ཟད།	
གང་ཅིའི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ།	ད་ེརིང་རྒྱ་
གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཾཱད་ི
མཆོག་གི་འཁུངས་སྐར་དང་སབས་བསནུ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་
ཚོ་འདིར་འཛོམས་ཏ་ེགུས་འདདུ་ཞུ་གི་ཡོད་
པ་རེད།	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུངས།	
ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུ
མངར་ཟས་དང་གསོལ་ཇ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ལྕམ་སྐུ་མི་ཡ་ཡེན་
མཆོག་ཀུལུ་དཔལ་རབ་གླངི་བདོ་མིའ་ི

གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༧	
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་གྲངོ་ཁརེ་ཅིན་ཌི་གར་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའ་ིཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ལམྕ་སྐ་ུམི་
ཡ་ཡེན་	 (Mrs.	Mia	Yen)	མཆོག་ཀུལུ་དཔལ་
རབ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་པར་
ཀུལུ་དཔལ་རབ་གླངི་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕབེས་བསུའི་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་
ཐགོ་མར་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མི་ཡ་ཡེན་
མཆོག་གིས་མར་ཕ་ེཞལ་ཕ་ེདང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐངོ་
གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་ཕུལ་རསེ།	 ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་དང་སཾ་བྷ་ོཌ་མ་
ནཱ་ལཱིའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་རིག་གཞུང་འཁབ་
སནོ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས།
ད་ེནས་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མི་ཡ་ཡེན་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
དང་།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
ར་ོར་ེཆོས་འཕལེ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཀུལུ་མ་
ནཱ་ལཱི ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁ་ེན་
ཌའི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་ལ་དན་རནེ་ཕག་རགས་
ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།
མཐར་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི ་
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་བཟང་པ་ོལགས་ཀིས་
ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་
མཚམས་གཞུང་ཚབ་མཆོག་ཀུལུ་དཔལ་རབ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཾཱདྡྷའིི་འཁུངས་
སྐར་ཉནི་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་

ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟའོ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢	
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་
པ་ོགཾཱདྡྷ ིའི ་འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་སབས་
བསནུ།	 ཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་སྦརི་བདོ་ཁམས་བཟ་ོ
གཞིས་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་གཙང་བཟའོ་ིལས་འགུལ་ (Swachh 
Bharat Abhiyaan)		ཞསེ་པར་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀི་བཀའ་དནི་
མཚོན་སླད་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟའོི་ལས་འགུལ་
ཞིག་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་དརོ་ཅོན་ཏ་ར་ནང་
ཆེན་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་མཛད་སྒ་ོསབས་
བད་ེཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་ཏ་ེཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་ང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ས་གནས་
གྲངོ་གསེབ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགོ་དཔནོ་བྷན་ཌ་ན་
ད་ེཝི་	 (Bandhana Devi) ལགས་དང་
རའ་ེབཏྷ་རཱམ་ (Raibat Ram) ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་སྦརི་
སྡ་ེདགའེ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 མཛད་སྒ་ོགུྲབ་མཚམས་སྦརི་སྡ་ེདག་ེདང་
ནང་ཆེན་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་མི་
རྣམས་ནས་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་ད་ུཁོར་ཡུག་གཙང་
བཟའོ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།།
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རྫ་དབནོ་པ་ོཁུལ་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་གསུམ་མ་གཏགོས་གཞན་རྣམས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༢	
ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་དབནོ་པའོ་ི
སྡ་ེདགོན་གཉིས་སུ་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་
བཏང་ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་སིྒག་གཤོམ་བས་
པ་དང་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་དང་
འབྲལེ་བ་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་སེར་སྐ་
གྲངས་	 	 ༡༢༡	 ཙམ་འཛིན་བཟུང་བས་
ཏ་ེསེར་ཤུལ་རྫོང་ད་ུབཙན་ཁིད་བས་པའི་
ཁངོས་ནས་རྫ་དབནོ་པ་ོདགནོ་གི་དག་ེའདནུ་
པ་གསུམ་མ་གཏགོས་གཞན་ཚང་མ་ཀླདོ་
གྲལོ་བཏང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་རིང་བཟའ་

བཏུང་གི་མཐུན་རྐནེ་ཞན་པ་མ་ཟད།	 ཉནི་
ལྟར་གང་བུང་གཅར་རངུ་བཏང་བ་དང་།	
སླབོ་གསོའི་ལས་རིམ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཏ་ེརྒྱལ་
ཁབ་ལ་དགའ་ཞེན་དགོས་པ་དང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སིད་བུས་ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་དགོས་
པ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་སིྒག་གཤོམ་དང་བཙན་
བལོ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་དང་འབྲལེ་འདསི་
བདེ་མི་ཆོག་པ་སོགས་ཀི་ཆབ་སདི་སླབོ་གསོ་
སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཉནེ་རགོ་པས་ཁ་པར་
སྔགོ་བཤེར་དང་།	 སྤུན་ཉ་ེའབྲལེ་སོགས་
ལ་འད་ིརྩད་ཀིས་བསུན་གཙེར་བཟསོ་པ།	
བཀག་ཉར་འགོ་དམག་གི་སྦརོ་བརར་སྤད་

པ་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་འགོ་མི་སྤདོ་ལས་
འདས་པའ་ིརངུ་རགེ་བཏང་ཡོད།
ད་ལ་ྟམུ་མཐུད་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འགོ་
ཡོད་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་གསུམ་ན།ི	 ཉ་ེསྔནོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་རྒྱ་
ནག་ཉནེ་རགོ་པས་རྫ་སྨད་དབནོ་པ་ོདགོན་
པ་དགའ་ལྡན་མད་ོསྔགས་བཤད་སུྒབ་དར་
རྒྱས་གླངི་གི་དག་ེའདནུ་པ་	༦	འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁདི་བས་པའ་ིཁངོས་ནས་ཡིན།		
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་གནས་བདོ་
མི་མང་ཚོགས་ལ་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བའི་ནང་ཀུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཤ་
ཞནེ་དགསོ་པ་དང་།	 ཏང་གི་བཀའ་དནི་

དན་དགསོ་པ།	 ཁ་བྲལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
རུྒྱ་མིན་པ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
བདག་ཉར་མི་བདེ་པ།	 སདྐ་འཕནི་དང་ད་
རྒྱ་སོགས་བརུྒྱད་ཚོགས་པ་འཛུགས་མི་ཆོག་
པ་བཟསོ་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེཚོགས་པ་ངསེ་
པར་ད་ུའཛུགས་དགོས་ཚེ་ས་གནས་ཀི་འགོ་
འཁིད་དང་ལས་བདེ་ཅིག་ཚོགས་པའི་ནང་
ཡོད་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་བཟསོ་ཡོད་པར་
བརནེ།	 ཕ་སདྐ་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ་དང་སདྐ་
ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐོབ་ཚོགས་པ་སོགས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་
ཚོགས་པ་ཁག་ཡོངས་རྫགོས་སྒ་ོབརྒྱབ་དགསོ་
པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད།

ད་ེས་ྔརྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ན་	 ༡༨	མན་གི་བདོ་
མི་རྣམས་དགོན་པར་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་
བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ད་ལའྟ་ི
ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའ་ད་ེསརྔ་ལགྷ་
ལག་བསར་ཤུགས་ཆེ་བས་ཏ་ེཕ་མའི་ངསོ་
ནས་སོ་སོའ་ིཕུ་གུ་ལོ་	 ༡༨	 མ་ལོན་བར་
དགོན་པར་གཞག་རུྒྱ་མིན་པའི་ཁས་ལེན་
དམ་བཅའ་འཇགོ་དགསོ་པ་མ་ཟད་།	 ས་
རགས་ཀང་འགདོ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	།

མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༤༨	ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་སུང་ཞུ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།	

༄༅།	 །སུད་སི་གྲངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝའ་ིནང་
ར ེན་གཞི་བས་པའི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༤༨	 ཚོགས་བཞིན་པའ་ིཐགོ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་སུང་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་
ཌནེ་མཱརྐ་དང་།	 ཇར་མ་ནཱ།ི	 ན་ིདར་ལེན།ྜ	
སིྭ་ཌན།	 སུད་སི།	 ཨ་རི།	 ད་ེབཞིན་བཞིན་
རྒྱལ་ཁབ་	 ༢༦	 ལས་གུྲབ་པའ་ིཡོ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་གཙོ་བ་ོགུར་པའི་ཤིན་ཅང་དང་།	
ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་
བརིྩ་མེད་རགོ་རལོ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་

པར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པའོི་ངང་ནས་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ཨ་རིའི་སྐུ ་ཚབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་

མེད་རལོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་
ཐོག་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་དང་མི་རིགས་

འཐནེ་འཁརེ།	 དཔལ་འབརོ་བཤུ་གཞགོ་
བདེ་བཞིན་པར་སྐནོ་འཛུགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་

སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བེད་བཞིན་པར་
སེམས་འཆབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་

གནང་ཡོད།
ཕ་རན་སི་སྐ་ུཚབ་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་	༢༦	ལས་
གུྲབ་པའི་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེབསྒགས་གཏམ་སྒགོས་སྦང་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་ནང་གི་ཁིམས་གཞིར་བཟུང་བདོ་གཙོ་
བརོ་གུར་པའི་གྲང་ཉུང་མི་རིགས་ཤིན་ཅང་
དང་ནང་སོག་བཅས་ཀི་རང་དབང་ལ་རིྩ་
མཐངོ་དགསོ་སྐརོ་ནན་བརདོ་གནང་ཡོད།	
ཌེན་མཱརྐ་སྐུ་ཚབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོལ་སེམས་
འཚབ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་རང་དབང་
ཅན་གི་རགོ་ཞིབ་པ་རྣམས་བདོ་ནང་ཡོང་
ཆོག་པའ་ིཆོག་མཆན་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིབསྐར་
ད་ུའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	
གཞན་ཡང་ཇར་མ་ནཱ་ིདང་ན་ིདར་ལེན།ྜ	སུད་
སི།	སིྭ་ཌན།	ཨིན་ཡུལ།	ཕནི་ལེན།ྜ	ནརོ་ཝ་ེ
བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀིས་གཙོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
གཞན་ཁག་གཅིག་ལ་འཆར་གཞི་ལནྡ་པའ་ིསྒ་ོ
ནས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པར་བླ་ོའཚབ་
ཀི་རྣམ་པ་བཏནོ་ཡོད་པ་བཅས།	།	

རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་སླབོ་དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་མི་རིགས་ཡིན་པ་ལས་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མ་རེད་ཅསེ་གསུངས་པ།

༄༅།	 །བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་།	 བདོ་
ཀི་གནས་བབ་ཅསེ་པའི་དཔ་ེདབེ་རྩམོ་པ་པ།ོ	
རྒྱལ་སིྤའི་རྩོད་རྙགོ་འདམུ་འགྲིག་ཚོགས་

པ་ཀིརི་དཱ་	 (Kreddha)	 ཞསེ་པའ་ིའཛིན་
སྐོང་ཚོགས་གཙོ་སླབོ་དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་
ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་	 (Dr. Michael  van Walt 

van Praag) མཆོག་གིས་ལི་ཐུ་ན་ིཡཱ་ནས་
ཡིན་པའ་ིཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་པ་ེཊི་ར་སི་ (Petras 

Auštrevičius) ལགས་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་ཁངོ་གིས་བརྩམས་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ལོའ་ིབདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་གནད་བསྡསུ་    

(The Tibet Brief 20/20)	ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་
ཕུལ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་པ་ེཊི་ར་
སི་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་ཀི་
གནས་ཚུལ་གནད་བསྡུས་ཞསེ་པའི་དཔ་ེདབེ་
ལ་དགའ་མོས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དཔ་ེ
དབེ་ད་ེཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གང་
མང་ལ་གནང་དགོས་པའི་གལ་གནད་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་རོབ་ཀི་ཆབ་སིད་
ཁདོ་སླུ ་ཁིད་བེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
དེ་རེས ་སླ ོབ ་དཔོན ་སྐུ ་ ཞབས ་ མེ ་ཀལ ་
ཝན་ལྦལ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་
གྲོས་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་ཞབས་
ཧྥ་བྷའི་ོམ་སི་མོ་ཁ་ེསི་ཊལ་ཌ་ོ	 (Fa-

bio Massimo Castaldo) ལགས་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་
ཞབས་ཧྥ་བྷའི་ོམ་སི་མོ་ཁ་ེསི་ཊལ་ཌོ་ལགས་
ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་དང་ད་ལྟའི་རྒྱ་བདོ་
གཉསི་ཀི་གནད་དནོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཉནི་གསུམ་པར་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་
ཊ་པཱ་རག་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའ་ིའག་ོཁདི་དང་གཞུང་འབྲལེ་མི་སྣ་
སོགས་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ལོའི་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་གནད་བསྡུས་ཞེས་
པའ་ིདཔ་ེདབེ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལྦལ་ཊ་པཱ་རག་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 གངོ་རྒྱ་ནག་
གིས་ནམ་ཡང་བདོ་ཀི་བདག་དབང་བཟུང་
མངོ་མེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཞསེ་
ཐ་སདྙ་བདེ་སྤདོ་བདེ་བཞིན་པའི་ཐད་གཟབ་
གཟབ་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་

མི་རིགས་ཡིན་པ་ལས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
མ་རེད།	 ཅསེ་གསུངས།	 སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་
ཝན་ལྦལ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་གིས་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའ་ིདབུ་ཁདི་དང་།	 གཞུང་འབྲལེ་
མི་སྣ།	ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་
པས་ཧ་ཅང་གདངེ་འཇགོ་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

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

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་	
༢༠༢༠	 བར་ལོ་ང་ོབཅུའ་ིརིང་བདོ་ཀི་སདི་
བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པས་
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དནོ་ཐོག་རྩོམ་
ཡིག་སྤལེ་བ་རྣམས་ཕོགས་བསིྒགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལྟ་ཚུལ་	
(Tibetan Perspectives on Tibetan’s 

Environment)	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་།		
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	བདོ་གནས་བསྐར་ཞིབ་ཅསེ་
པའི་དསུ་དབེ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཞིག་
ཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་
ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་
བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་
ཚེ་རིང་ལགས།	 ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའ་ིའགན་
འཛིན་ཛམ་ལ་ྷབསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	
སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་
རྒན་པ་བསན་འཛིན་བད་ེགསལ་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་ཕི་ནང་གི་
གསར་འགོད་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་
ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཛམ་ལྷ་བསན་
པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་དཔ་ེདབེ་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་དནོ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	 ལོར་བདོ་
ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་
ཚན་པ་ངསོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁོར་ཡུག་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་རྣམས་ཕགོས་བསིྒགས་
ཀིས་དཔ་ེདབེ་ཅིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ཚན་པའི་ངསོ་ནས་ད་ེས་ྔབདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་སྐརོ་དཔྱད་རྩོམ་དང་རྩོམ་ཡིག་
སྤལེ་བ་རྣམས་ཕགོས་བསིྒགས་ཀིས་དཔ་ེདབེ་
ཅིག་པར་སུྐན་ཞུ་ཐུབ་ཚེ་མང་ཚོགས་ལ་ཧ་
ཅང་ཐུགས་ཕན་གསོ་ངསེ་ཡིན་པར་བརནེ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོ་ནས་བཟུང་ཁརོ་ཡུག་
ཚན་པས་བརྩམས་ཟནི་པའ་ིརྩམོ་ཡིག་རྣམས་
ཕགོས་བསིྒགས་ཀིས་ད་ཆ་པར་སུྐན་ཞུས་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
དཔ་ེདབེ་ད་ེཉིད་པར་སུྐན་ཞུ་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སིྤར་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་དང་འབྲལེ་བའ་ིགནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་
ཡོང་གི་ཡོད་ནའང་ཁག་གཅིག་ནི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་ནབུ་ཕགོས་པའ་ིཤུགས་རྐནེ་འགོ་

ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ལ་བདོ་
པའ་ིལ་ྟཚུལ་ཇི་ལརྟ་ཡིན་པ་དང་།	 དནོ་ང་ོམ་
གང་ཡིན་གསལ་པ་ོཡོང་ཆེད་བདོ་པའི་རྩམོ་
པ་པ་ོརང་གི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་
དཔ་ེདབེ་པར་སུྐན་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 དབེ་ནང་གི་
དཔྱད་རྩམོ་གང་བརྩམས་པ་ད་ེཉདི་བདོ་ནང་
གི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱ་དང་ནང་དནོ་

ང་ོམ་གསལ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མིས་ཁརོ་ཡུག་ལ་གདངོ་ལེན་
གནང་ཕགོས།	 བདོ་མིའ་ིབསམ་བླ་ོདང་
འབདོ་སྒ་མངནོ་གསལ་གདནོ་རུྒྱའ་ིཆེད་ཡིན།	
འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་རིང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
གི་གནས་སངས་གང་བུང་བ་རྣམས་དབེ་
འདའི་ིནང་གསལ་ཡོད།
མ་འངོས་པར་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ཁརོ་ཡུག་
ལས་འགུལ་བ་སོགས་ཀིས་བདོ་མཐོ་སྒང་
གི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་དཔྱད་རྩམོ་དང་།	 ལས་
འགུལ་སོགས་སྤལེ་བའི་སྐབས་བདོ་ཀི་སིད་
བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདོན ་སྤ ེལ ་
གནང་བའི་དཔ་ེདབེ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡུལ་
ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པ་ོརྒྱག་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབདེ་ཀི་ལས་རིམ་གནང་དགོས་དནོ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 ཟླ་བ་གཅིག་གི་རསེ་ལ་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གོ་ལའི་ཁོར་
ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༢༦	 ད་ེབཞིན་སི་
ཀ་ོཌི་ལན་ཌིའ་ི (Scotland)	 ནང་འཚོགས་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་རེད།	 ཟླ་བ་གཅིག་
གི་གོང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོས་
ནས་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་རུྒྱ་དང་།	
ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
འག་ོཁདི་རྣམ་པ་ཚོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁརོ་ཡུག་གི་
གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བའི་སབྐས་
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དནོ་གཙོ་ཆེར་
འཛིན་པའི་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་དང་དགསོ་འདནུ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྒན་པ་བསན་འཛིན་བད་ེ
གསལ་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 བདོ་

གནས་བསྐར་ཞིབ་ཅེས་པའི་དསུ་དབེ་ཀི་
བུང་རིམ་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་གུྲབ་རེས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་
དབུ་འབདེ་དང་འབྲལེ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་ཕགོས་བསིྒགས་དང་།	 འབྲ་ིརྩམོ་
གནང་བའི་དཔ་ེདབེ་གཉསི་མང་ཚོགས་ཁདོ་

དགྲམ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་སླབེ་པ་རེད།	དབེ་
དང་པ་ོད་ེང་ཚོ་བདོ་མིའི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་གནས་བབ་སྐརོ་ལྟ་སངས་གང་
ཡོད་པ་ད་ེཚོའི་ཐགོ་འདས་པའི་ལོ་ང་ོབཅུའི་
རིང་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་
རྣམས་ནས་ལགྗས་རྩམོ་གནང་བ་ཁག་ཕགོས་
བསིྒགས་གནང་བའ་ིདབེ་ད་ེརེད།	 སིྤར་
འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ཞིབ་
འཇུག་གནང་མཁན་སྣ་ཚོགས་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནི་བདོ་ནང་ཡུན་
རིང་འགྲ་ོཐུབ་དང་མི་ཐུབ།	 དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་མི་ཐུབ་པ་
སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་བརནེ་ནས་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་ཙམ་བཤད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
ད་ུཉམས་ཞིབ་པ་གང་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁངོས་
ནས་ཁག་གཅིག་བདོ་ནས་ཕབེས་ཡོད།	 བདོ་
ནས་ཕབེས་པ་ད་ེདག་གིས་བདོ་མཐངོ་མངོ་
ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་
བབ་ག་འད་ཡོད་མེད་མཐངོ་མངོ་ཡོད།	ཁག་
གཅིག་བཙན་བལོ་ནང་སྐསེ་པར་བརནེ་བདོ་
ནང་དངོས་སུ་ཕིན་ནས་ཉམས་ཞིབ་བེད་
རུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་བཞིན་ཡོད་
ནའང་བདོ་ནས་ཕབེས་པའི་བདོ་མི་དང་སིྤ་
ཡོངས་ནས་བདོ་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གནས་
སངས་ག་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་སོགས་
འབུང་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་
ཉམས་ཞིབ་དང་རྩོམ་འབྲི་རུྒྱ་ནི་ལས་ཀ་
ལས་ས་ླཔ་ོཞིག་མ་རེད།	 ལགྷ་པར་བདོ་ནང་
གི་གནད་དནོ་ཐགོ་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་
གཞི་བཅོལ་རུྒྱ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་རྒྱལ་
སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་ལྟ་ས་ད་ེབདོ་མི་རང་

གིས་བརྩམས་པའ་ིགནད་དནོ་ད་ེདག་གཞི་རྩ་
བཞག་ས་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	
གོང་ད་ུཛམ་ལ་ྷབསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཀིས།	 དཔ་ེདབེ་འད་ིབདོ་མི་རང་གིས་བདོ་
ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་ལ་ཞིབ་
འཇུག་གནང་བའི་གུྲབ་འབྲས་ཤིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད་སབས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་

བོད ་ནང ་ གི ་ཁོར ་
ཡུག་གནས་སངས་
ལ ་དཔྱད ་པ ་དང ་
ཉམས་ཞིབ་སདླ་དབེ་
འད་ིགཞི་འཛིན་སའ་ི
དབེ་ཅིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས་
པ་ནང་ལརྟ།	 དབེ་
འདི་པར་འགྲེམས་
རེ ས ་ རྒྱ ལ ་ སིྤ འི ་
ནང་ཁོར ་ཡུག་ལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་

མཁན་ཚོས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་བབ་
འདི་ ཇི ་ཙམ་གལ་ཆེན་པ ོ་ ཡིན་པ་དང་།	
གལ་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་སྐནོ་བུང་
ཚེ་བདོ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་མང་དག་ཅིག་ལ་གནདོ་སྐོན་ཇི་ལྟར་
འགྲ་ོགི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་
རྒྱལ་སིྤ་ཁནོ་ཡོངས་ནས་སིད་བུས་ག་འད་
འཛིན་དགསོ་མིན་དགངོས་པ་བཞསེ་རུྒྱ་རེད།	
ཟླ་བ་འདིའི་ནང་དབེ་འདི་པར་འགྲེམས་
གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཟླ་བ་རསེ་མར་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་སྐརོ་
གི་ཚོགས་འད་ུསི་ཁོ་ཊི་ལན་ཌིའི་གྷི་ལ་སི་
གྷ་ོ	 (Glasgow)	གྲངོ་ཁརེ་ནང་འཚོགས་རུྒྱ་
ཡིན་སབས།	 ད་ེདང་བསནུ་ཏ་ེད་ལ་ྟནས་དབེ་
བཀམ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 ཁརོ་ཡུག་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་མཁན་ཚོས་གཟིགས་རུྒྱ་ཡོད་པ་
ཞིག་དང་།	ཚོགས་ཆེན་སབྐས་ད་ེདང་འབྲལེ་
བའི་གནས་ཚུལ་རིགས་ཡོད་ན་གཟིགས་ས་
ཡོད་པའ་ིགནས་བབ་སུྐན་སདླ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་
སྔནོ་ནས་པར་འགྲམེས་གནང་རུྒྱ་ཐུགས་ཐག་
བཅད་པ་རེད།	 COP26		ཞསེ་པ་ན་ིམཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ ་སྐརོ ་གི ་ལྷན་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་
ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་
ཛམ་ལ་ྷབསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སི་ཁ་ོཊི་
ལན་ཌིའི་གྷི་ལ་སི་གྷ་ོགྲངོ་ཁརེ་ད་ུཕབེས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 ཁརོ་ཡུག་
ཐོག་ལས་དནོ་གནང་མཁན་བདོ་མི་ཁག་
གཅིག་ཀང་ཚོགས་ཆེན་ད་ུབཅར་གི་ཡོད་པ་
རེད།
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གིས་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་

ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་
ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྐེན་དང་གནོད་
ཚེ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཕགོ་པ་ཡིན་ན་དའེི་
མཇུག་འབྲས་ག་འད་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་མང་
ཆེ་བས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིསབྐས་
སུ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་གནས་ཚུལ་མ་
ཆགས་བའི་ཆེད་ད་ུབདོ་ནང་ཁོར་ཡུག་གི་
ལས་དནོ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་གི་ཡོད་པའི་གནས་
སངས་འགྲལེ་བརདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ནའང་
དསེ་འདང་ངསེ་ཤིག་ཡོང་གི་མེད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད།	
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་གི་དབེ་འད་ིགལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 དབེ་འད་ིཕི་རྒྱལ་མི་
རིགས་དང་གཞུང་།	 ཁརོ་ཡུག་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་མཁན་ཁོ་ནའི་སླད་པར་སུྐན་
གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད།	དབེ་འད་ིརྒྱལ་
སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ནས་ལྟ་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བཙན་བལོ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཡིན་ནའང་དབེ་འདའིི་ནང་དནོ་རྩམོ་
རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་ཚགས་པ་ོལྟ་ཀླགོ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་རེད།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབ ོདོ་གནས་བསྐར་ཞིབ་
ཅསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་འད་ིཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོར་
བདོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སདི་
བུས་འཛིན་སངས་སྐརོ་དང་།	 ལོ་གཅིག་གི་
ནང་བདོ་ནང་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཁག་གང་དང་
གང་བུང་པ་ད་ེདག་ཕགོས་བསིྒགས་གནང་
ས་ེཔར་སུྐན་གནང་བ་དའེི་ནང་ཁོར་ཡུག་
དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་འཁོད་ཡོད།	
ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་སིད་བུས་འཛིན་སངས་ད་ེདག་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོརྩ་བརླག་ཏུ་གཏང་རུྒྱ་རང་མ་
གཏགོས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་མངནོ་འདདོ་ལ་
བསམ་ཤེས་བས་ནས་བཅསོ་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་
དང་གནས་སངས་བཟང་ད་ུགཏང་རུྒྱ།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་བདོ་མི་རིགས་ལ་ཕན་པའི་
སིད་བུས་ད་བར་འཛིན་གི་མེད་པ་གསལ་པ་ོ
རེད།
ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་བདོ་ནང་གི་གནས་
ཚུལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་རུྒྱ་ན་ིལས་འགན་ནང་
ནས་གཙོ་བ་ོཞིག་དང་།	ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལནྡ་
བས་པ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བདོ་
ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་
པ་ར་འཕདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བདེ་རུྒྱའི་དམིགས་
ཡུལ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་ད་ེས་ྔལས་
ལྷག་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་རུྒྱ་ནི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
མཐར་ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིརསེ་དན་རྐང་སྤལོ་རྩདེ་འགྲན་ཐངེས་	༢༦	གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །འད་ིལོའ་ིརྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ི
རསེ་དན་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་རྐང་རྩདེ་
སྤ་ོལོའ་ིརྩདེ་འགྲན་ཐངེས་	 ༢༦	 ད་ེབཞིན་

རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་དནོ་གུྲབ་གླངི་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	༠༡	ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཚེས་	༡༢	
བར་གནང་རུྒྱ་རེད་འདགུ
འདི་ལོའི་རྩདེ་འགྲན་ནང་རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ་བཅས་ནས་རུ་ཁག་བཅུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཉནི་གྲངས་བཅུ་གཉསི་
རིང་ཁནོ་རྩདེ་འགྲན་	 ༢༧	 གནང་རུྒྱ་རེད་
འདགུ	 རྩདེ་འགྲན་ར་ུཁག་རེར་ཉུང་མཐར་
ཐངེས་	 ༤	 རྩདེ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད་པ་རེད་

འདགུ
ད་ེཡང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགྲོན་
གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་

བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་
དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲནོ་ད་ུམ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ་གི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆུང་དག་
ལགས།	 ད་ེབཞིན་དནོ་གུྲབ་གླངི་ས་གནས་
ཀི་དུང་ཆེ་བ་ླམ་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 བདོ་
རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་
བསན་འཛིན་རིན་ཆེན་ལགས།	 གཞུང་དང་
གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་
སྐ་ུཚབ།	 རྩདེ་འགྲན་པ་རྣམ་པ།	 གཟགིས་
མོ་བ་སོགས་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་

འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ར་ུཁག་	 ༡༠	 ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་རྩདེ་
མོ་བ་རྣམས་རྩེད་ཐང་ད་ུཐནོ་ནས་རུ་ཁག་
སོ་སོའི་རུ་དར་འཕར་ནས་རུ་སིྒག་གནང་
རསེ།	 གཟགིས་མོ་བ་རྣམས་ཡར་བཞངེས་
ནས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་དབངས་
སུ་གརེ།	 ད་ེནས་བདོ་བསན་སདི་མི་རིགས་
ཀི་བད་ེདནོ་ཆེད་རང་སགོ་ཚུན་བླསོ་གཏངོ་
གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་འདས་
སོན་ཡོངས་གཙོ་གུར་ཐོག་རསེ་ཤུལ་ནང་
མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་
མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་
ཞུས་གུྲབ་མཚམས་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་
རིགས་ཚོགས་པའ་ིདུང་ཆེ་བསན་འཛིན་རིན་
ཆེན་ལགས་ཀིས་འད་ིལོའ་ིའགྲན་བསྡརུ་ནང་
རྩདེ་འགྲན་གི་རིམ་པ་ (Fixture) དང་།	 བ་
དགའ་ིདངུལ་འབརོ།	 རྩདེ་དཔང་སོགས་
སྔར་དང་མི་འད་བར་འགུར་བ་ཇི་བཏང་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསནེ་དུང་
ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་བདོ་

རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པ་འདི་ཉདི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་འགོ་ལ་ཡོང་སངས་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
མང་ཚོགས་ཀི་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགུར་
ལས་ལགྷ་སྔནོ་འགོག་ཐགོ་ལ་ལས་དནོ་མང་
བ་སྤལེ་བཞིན་པ།	 ང་ཚོར་ན་ཚ་མང་པ་ོཞིག་
དསུ་རུྒྱན་གཟུགས་པརོ་འགུལ་སྐདོ་དང་ལུས་
རྩལ་མེད་པའི་རྐནེ་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་སབས།	
འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོ
ལོ་དང་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་ཐང་ཡར་རྒྱས་བཏང་
བ་དང་།	 ལུས་སྦངོ་ཆེད་ད་ུ (Open Gym)	
བརྒྱབ་པ་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་
སྤལེ་གནང་ཡོད་པས་ཚང་མས་ད་ེཚོ་བདེ་
སྤདོ་གནང་ས་ེསོ་སོའི་འཕདོ་བསནེ་ལ་སྔནོ་
ཚུད་ནས་ད་ོསྣང་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ཅསེ་དང་།	ད་ལ་ྟའདརི་ཡོད་པའ་ིརྩདེ་འགྲན་
པ་ཚང་མ་རིམ་པས་ལོ་ན་རྒས་པའི་སྐབས་
སུའང་འཕདོ་བསནེ་ལ་མུ་མཐུད་ད་ོསྣང་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 རྩདེ་འགྲན་སབྐས་

རྒྱལ་ཕམ་ཡོང་རུྒྱ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་
བརནེ་ཚང་མས་འཁནོ་འཛིན་གང་མེད་པར་
སྤོ་སེམས་ལྡན་པའི་ངང་ནས་རྩེད་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིརྒྱལ་
ཡུམ་ཆེན་མོའི་དན་རནེ་གསེར་གི་གཟངེས་
རགས་རྐང་སྤལོ་རྩདེ་འགྲན་ཐངེས་	 ༢༦	
དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།	
སྐབས་ད ེར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི ་
ཚོགས་གཞོན་ཚེ་རིང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀི་
རྩེད་འགྲན་གོ་སིྒག་གནང་སངས་ཀི་ལས་
བསྡམོས་དང་སྤན་རས་གཟིགས་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་ཕུག་དང་ས་གནས་བུད་མེད་ནས་གཞས་
སྣ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
རྩེད་འགྲན་དབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་དནོ་
གུྲབ་གླངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་རུ་ཁག་དང་སིམ་
ལ་རུ་ཁག་གཉསི་དབར་རྩེད་འགྲན་གནང་
བ་དང་སིམ་ལ་ར་ུཁག་གི་སྤ་ོལོ་བཞི་དང་དནོ་
གུྲབ་གླངི་རུ་ཁག་གིས་སྤ་ོལོ་གཉསི་བླུགས་ཏ་ེ
སིམ་ལ་རུ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཁ་བངླས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཨིན་ཡུལ་གི་ངལ་རྩལོ་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༥	
ནས་	 ༢༨	 བར་ཉནི་གྲངས་བཞིའ་ིརིང་
ཨིན་ཡུལ་གི་ངལ་རྩལོ་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ི	
(Labour Party)	 ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས།	 ད་ེ

བཞིན་ཨིན་ཡུལ་ནང་གི་མཐོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་
འགྲིམ་བཞིན་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་བསན་
འཛིན་རབ་དགའ་ལགས་དང་།	 མི་ཕམ་
བསམ་གཏན་ལགས།	 བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་བཅས་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་གི་ངལ་རྩོལ་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་ ཆེན ་ལ ་ ཨིན ་ ཡུལ ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཉམ་ཞུགས་གནང་
དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་གི་ངསོ་ནས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་
གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཁག་

གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པར་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་
འཛུགས་རུྒྱ་དང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ ་སྤལེ ་རུྒྱ ་ད ེ་ ཡིན་ཞིང་།	
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ཨིན་ཡུལ་
ངལ་རྩལོ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
དང་བསནུ་ཉནི་གྲངས་བཞིའི་རིང་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གི་འགྲམེས་སནོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་

དརེ་ཨིན་ཡུལ་ངལ་རྩོལ་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཀེ་རི་མེ་
ཁར་ཐི་	 (Kerry McCarthy)	ལགས་དང་
ཨིན་ཡུལ་ངལ་རྩོལ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ན་ཝན་ཌུ་
མི་ཤིས་ར་ (Navendu Mishra)	 ལགས་
རྣམ་གཉསི་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་འགྲམེས་སནོ་
ལ་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་
བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་

བཅར་བ་རྣམ་པས་བ ོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་དང་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་
གི་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་ཚོང་
ལས་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ག་ོསིྒག་གནང་བའི་
ཚོགས་འད་ུཁག་ལའང་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་ཁང་གི་སྐུ ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུང་
ཆེ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་ཨིན་ཡུལ་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ཊེ་ཧྥནེ་
ཀིན་ནགོ་ (Stephen Kinnock) ལགས་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གི་
གནས་སངས་ཇ་ེསྡུག་ཇ་ེཞན་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་
པའི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་བདོ་
དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་བདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་
ཟུར་པ་ཁནི་ཆོན་ག་ོ (Chen Quanguo) 

ལ་དམ་བསྒགས་བཀའ་ཆད་གཅད་རུྒྱའི་ཐ་ོ
གཞུང་ནང་དགོད་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ཨིན་ཡུན་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 ཨིན་
ཡུལ་ནང་མཐོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་འགྲིམ་བཞིན་
པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་བསན་འཛིན་རབ་
དགའ་ལགས་དང་།	 མི་ཕམ་བསམ་གཏན་
ལགས།	 བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཕི་ལུགས་དང་བདོ་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པ་ཟུང་
འབྲལེ་ལས་གཞི་དང་འབྲལེ་བའ་ིཚོགས་འད་ུ

བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལུགས་དང་བདོ་
ལུགས་གསོ་བ་རིག་པ་ཟུང་འབྲལེ་ལས་གཞི་
དང་འབྲལེ་བའི་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་༸སྐུའི་བླ་སྨན་
པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་ར་ོར་ེལགས་དང་།	
༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་ཚེ་དབང་ར་མགྲནི་ལགས་ད་
ཐགོ་ནས་ཆེད་བཅར་གིས་ཟུང་འབྲལེ་ལས་
གཞིའི་ཐགོ་དགོངས་འཆར་སླབོ་སནོ་གནང་
ཡོད།	 སླབོ་སནོ་ཚོགས་མིའ་ིཁངོས་འཕདོ་
བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་
དང་།	བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་དང་བདོ་ཀི་སནྨ་
རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།	 འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར་དང་ཟུང་དུང་།	
འཆར་སྡ་ེའགན་འཛིན་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་གྲོས་གཞི་གཉིས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་

གནང་ཡོད།	ལས་གཞི་འདའི་ིའགོ་འད་ིལོར་
ལུགས་གཉིས་ཀི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༢༠	 ཅན་གི་དསུ་ཐུང་ཟབ་འཁདི་
ཅིག་ད་ཐགོ་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཁདོ་ཕ་ོབའི་འབྲས་
ནད་ཕགོ་པའ་ིནད་པ་ཇ་ེམང་འཐནོ་བཞིན་པ་
དའེང་གཙོ་བ་ོཕ་ོསནི་	 (H. Pylori)	གཉན་
ཁར་སྨན་བཅོས་དསུ་ཐགོ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེར་
སོང་ལས་གཞི་འདའིི་འགོ་ཕ་ོསིན་ཡོད་མེད་
བརག་དཔྱད་དང་།	 ནད་པ་གྲངས་	 ༡༢༠	
ལ་ཕི་ལུགས་དང་གསོ་རིག་ཟུང་འབྲལེ་གིས་
སནྨ་བཅསོ་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་འགྲ་ོམུས་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	
དང་འབྲལེ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་ཕགོས་
སིྒག་གནང་ས་ེའདནོ་འཆར་ཡོད་པ་ཡིན།
འཆར་གཞི་ལྟར་འདི་ལོའི་ཟུང་འབྲལེ་ཆེད་
ལས་པའ་ིཚོགས་འད་ུད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༩	ཚེས་	༢༢	ཉནི་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

བཅས་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་ཐུན་མོང་གིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གི་དཔ་ེདབེ་དང་འགྲེམས་ཤོག་འགྲེམས་
སྤལེ་གནང་ཡོད།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གི་ངོས་ནས་མ་འངོས་པར་བདོ་པའི་
གཞོན་སྐེས་གང་མང་འདི་ལྟ ་ བུའི ་ལས་
འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་

པའ་ིརེ་སྐལུ་གནང་ཡོད།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་གིས་ཉནི་གྲངས་བཞིའི་རིང་བདོ་
དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་འགྲམེས་སནོ་དང་།	
ཞུ་གཏུག	 འབྲལེ་ལམ་གསར་འཛུགས་
སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ་
ཡོད་པ་བཅས།།
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སུད་སིའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་ཀི་དགངོས་རྫགོས་
ལོ་མཆོད་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་མི་མང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་སུད་སིར་རནེ་

གཞི་བས་པའི་རི་ཀནོ་ཆོས་འཁརོ་དགོན་ད་ུ
བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་འཇིགས་
མེད་བཟང་པ་ོལགས་དགངོས་པ་རྫགོས་ནས་
ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ལོ་མཆོད་སྨནོ་ལམ་
ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་རི་ཀནོ་ཆོས་འཁརོ་དགོན་གི་མཁན་
པ་ོདག་ེབཤེས་ཐུབ་བསན་ལེགས་སྨནོ་ལགས་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅིག་
དང་།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་
བདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས།	 སུད་སི་
དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་མི་མང་
གི་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ཆོས་སིྐད་ལགས་དང་

ཚོགས་གཞོན་བསན་འཛིན་དབང་འདསུ་
ལགས།	 སུད་སིར་གནས་བཞུགས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ།	 བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་

བཙོན་ཟུར་ཁག་གཅིག	 སུད་སི་ས་གནས་
བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང་།	 དབུས་
གཙང་ཆོལ་ཁ།	 མད་ོསདོ་ཆོལ་ཁ།	 མད་ོ
སདྨ་ཆོལ་ཁ་བཅས་ཀི་སྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་
ཡུ་རོབ་གཞནོ་ན་ུམཐུན་ཚོགས་དང་།	 སུད་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 ས་
གནས་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་བདོ་ཀི་ཆབ་
སིད་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་
པ་ོལགས་དགོངས་པ་རྫགོས་ནས་ལོ་གཅིག་
འཁརོ་བའ་ིལོ་མཆོད་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་ཡོད།
བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་འཇིགས་
མེད་བཟང་པ་ོལགས་ན།ི	ཡབ་སག་སྣ་གཞནོ་

པ་བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་ལགས་དང་།	
ཡུམ་ཀརྨ་ཆོས་སྒནོ་ལགས་གཉསི་ཀི་སས་སུ་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༢༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་ཤར་ཏ་ེབདོ་
ས་སུྦལ་ཟླ་བ་བདནུ་པའི་ཚེ་ཤར་ཉནི་ལ་ྷསའི་
ནབུ་ཕོགས་ཆུ་ཤུལ་རྫོང་ཁོངས་ར་དཀར་
གཞིས་སུ་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༢	
ལོར་ཚ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེས་བཀོད་མངགས་
བཞིན་ལྷ་སའི་སླབོ་ཆུང་དང་པའོི་དགེ་རྒན་
གི་ཕག་ལས་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་
ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལ་རྒྱ་མིས་སྐནོ་བརདོ་བས་པའི་ལས་འགུལ་
ཞིག་འག་ོབཙུགས་ཤིང་།	 ལ་ྷསའ་ིསླབོ་གྲ་ྭ
ཆུང་བ་ཁག་གཉསི་དང་།	 ལ་ྷསའ་ིརིག་
གཞུང་ཁུའུ་ཡི་ལས་བེད་རྣམས་འཚོགས་
ནས་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
ལ་སྐནོ་བརདོ་བས་པའི་བསམ་འཆར་ཤོད་
པའི་སྐབས་སག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོ
ལགས་ཀིས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེར་སྐོན་
བརདོ་དང་ཐརེ་འདནོ་བདེ་རུྒྱར་མོས་མཐུན་
མ་གནང་སབས།	 ༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ི
ཕགོས་གཏགོས་སུ་ངསོ་འཛིན་ཏ།ེ	 ཏང་ནང་
ཁུལ་གྲསོ་བསྡུར་བས་རེས་སླབོ་གྲྭ་གསུམ་
དང་རིག་གཞུང་ཁུའུ་ཡི་ཁོངས་གཏགོས་
ལས་བདེ་འཛོམས་པའི་ཚོགས་འདརུ་ཁོང་
ལ་སྐནོ་བརདོ་བས་པའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༥	
ལོར་ཐགོ་མར་གྲ་ྭབཞི་བཙོན་ཁང་དང་།	 ད་ེ
ནས་གསང་ཡིབ་བཙོན་ཁང་ད་ུབསྐལ་བས་

བཙོན་འཇུག་ལོ་གསུམ་བས།ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	
ལོར་གསར་བརའེི་ངོ་ལོག་པར་རྒྱབ་སྐོར་
བེད་མཁན་གི་ཉསེ་མིང་འོག་སླར་ཡང་
འཛིན་བཟུང་གིས་དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་
ལོ་བཅུ་བཟསོ་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༩	ལ་བཙོན་གྲལོ་ཐབོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༨༣	
ལོར་ལྷ་སར་བདོ་རང་བཙན་གི་སྦར་ཡིག་
སྦར་བར་བརནེ་ཡང་བསྐར་ཐངེས་གསུམ་
པ་འཛིན་བཟུང་བུང་ས་ེདསུ་བཀག་བཙོན་
འཇུག་ལོ་བཅ་ོལ་ྔབཟསོ།	ཡང་ཕི་ལོ་	༡༩༨༨	
ལོར་བཙོན་ཁང་ནས་བདོ་རང་བཙན་གི་སདྐ་
འབདོ་གནང་བའ་ིརྐནེ་ཉསེ་ཁམིས་ལོ་ལ་ྔསརྤ་
བ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་སུད་སིའ་ི
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་ལ་ྔགྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་ད་ུ
ཕབེས་སྐབས་སྐད་འབདོ་གནང་བར་བརནེ།	
དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་བརྒྱད་སྤར་བ་
བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོསོ་གཉསི་
རིང་རྒྱའ་ིབཙོན་ད་ུབཞུགས་དགསོ་བུང་བས་
བཙོན་ད་ུབཞུགས་རུྒྱན་རིང་ཤོས་ཀི་ཆབ་
སིད་བཙོན་པར་གུར་ཏ་ེལོ་མང་རིང་དཀའ་
སྡུག་ཚད་ལས་འདས་པ་མངོ་དགོས་བུང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་སནྨ་བཅསོ་ཀི་མིང་ཐགོ་
ནས་ཨ་རིར་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུང་།	ད་ེདསུ་ལོ་
ཚད་མ་ཚང་བར་ལོ་དགུ་ལགྷ་ཡོད།	ཨ་རིར་
སྨན་བཅོས་སུ་ཞུགས་སྐབས་ཨ་རིའི་མཐོ་
རིམ་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་དང་མང་ཚོགས་ལ་

བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་བཅས་གནང་།
ད་ེརསེ་སུད་སིའི་གཞུང་ནས་ཁངོ་ལ་སྐབས་
བཅོལ་ད་ུགདན་ཞུ་བས་པ་ལྟར་ཁོང་གིས་
ད་ེལ་དང་ལེན་གནང་ས་ེསུད་སིར་གནས་
བཞུགས་གནང་།	 སུད་སིར་བཞུགས་རིང་
ཕ་རན་སིའི་དནོ་གཅོད་བརུྒྱད་ཕ་རན་སི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་དང་འཇར་
མན་ཤར་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པར་འབྲལེ་བ་གནང་ནས་བདོ་ནང་གི་ཆབ་
སདི་བཙོན་པའི་གནས་སངས་དང་རྒྱ་དམར་
གིས་གདུག་རུྩབ་གཏངོ་སངས་སྐརོ་དིལ་
བསྒགས་གང་ཐུབ་གནང་།	 ཉ་ེའཁརོ་གི་
རྒྱལ་ཁབ་སྦལེ་འཇམ་དང་སི་པན་ད་ུབདོ་
དནོ་དལི་བསྒགས་ཆེད་བསྐོད་པ་མ་ཟད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ནས་ས་ྔཕི་ཐངེས་གཉསི་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདརུ་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་དང་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་།	 བདོ་ཀི་
ཁརོ་ཡུག	 བདོ་ནང་གི་ཆབ་སདི་བཙོན་པའ་ི
གནས་སངས་བཅས་ཞུ་རུྒྱ་བུང་འདགུ
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༧	རེས་
གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ཙམ་ལ་སུད་སིའ་ིས་གནས་ཊར་བནྷ་ཐལ་ 
(Turbenthal )ཞསེ་པའ་ིརྒས་གསོ་ཁང་ཞིག་
ཏུ་དགངོས་པ་རྫགོས་ཡོད་པ་བཅས།།

བལེ་ཇི་ཡམ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་སམ་མུལ་ཁ་ོག་ོལ་ཊི་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་སླབོ་
དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་ལྦལ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་

གིས་བ ེལ་ཇི ་ཡམ་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཕི ་
འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་

གཞོན་པ་དང་བལེ་ཇི་ཡམ་གི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སམ་མུལ་ཁོ་གོ་ལ་ཊི་	
(Samuel Cogolati)	 མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཀིས་ཁིམས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་བདོ་གཉསི་
ཀི་གནད་དནོ་ལ་ལ་ྟསངས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་ཇི་ལརྟ་རྒྱ་བདོ་གཉསི་ཀི་
གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་
སྐརོ་གྲསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་སླབོ་དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་ཊ་
པཱ་རག་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཀི་ཁངོས་གཏགོས་སུ་བཅུག་པ་གཞི་རྩའི་ཆ་
ནས་ནརོ་འཁུལ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁིམས་དང་འགལ་གི་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
ཕོགས་མཚུངས་ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གཅིག་གི་གཞུང་དང་གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་ཁག་གིས་བདོ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་
རེད་ཅེས་རོད་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་
ཁིམས་དང་འགལ་ཟླ་འགྲ་ོགི་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 བལེ་ཇི་ཡམ་གི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སམ་མུལ་ཁོ་གོ་
ལ་ཊི་མཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་

ལྦལ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་དང་བལེ་ཇི་ཡམ་གི་རྒྱལ་
ས་སརྦ་སིལ་ཁུལ་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་བདོ་དནོ་སདླ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་
གནང་ཡོད།	 སླབོ་དཔནོ་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་
ཊ་པཱ་རག་མཆོག་རྒྱལ་ས་སརྦ་སིལ་ཁུལ་གི་
འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གུྲབ་བུང་རསེ་ཡུ་
རོབ་ཀི་རྒྱབ་ཁབ་ན་ིདར་ལེནའྜི་གྲངོ་ཁརེ་ཧ་ེ
གྷརི་	(Hague)	ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས་དཧེ་རཱ་དཱུན་དང་ཧ་ིམཱ་ཅལ་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་

བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་
རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་
དོན ་ གུྲབ ་གླི ང ་ བ ོད ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི ་
རེས ་དན་གསེར་གི ་
གཟེངས་རགས་རྐང་
རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིརྩདེ་འགྲན་

ཐངེས་	 ༢༦	 པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་

སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༢	ཉནི་
འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་
ལགས་ཀིས་དནོ་གུྲབ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་དང་།	མ་སུ་རི།	མན་ཌུ་ཝ་ལ།	རཱཇ་
པུར།	 བད་ེསིྐད་གླངི་བཅས་ཀི་ས་གནས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བད་ེསིྐད་

གླངི་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་ད་ུཆེད་
ཕབེས་ཀིས་སནྨ་ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་ལནྷ་
ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་
ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས་ལ་ཁན་ཝ་ལ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་དང་།	 ཕི་ཉནི་ས་ཏནོ་ཁམས་
ཀཿཐགོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས།	 ཀུམ་རའ་ོ
ས་ྒཔ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས།	 པུར་ཝ་ཱལ་ཱས་
སྐ་གཞིས་ཆགས།	 པནོ་ཊཱ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་

མིའི་གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་ས་གནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་
དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལནྷ་ཚོགས་
འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་དང་ས་གནས་སུ་ལས་
གཞི་ལག་བསར་གནང་མུས་ཁག་ལ་རགོ་
ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིཡིག་ཆར་ལན་འདབེས་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༣༠	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་ཡིག་
ཆར་ལན་འདབེས་ཀི་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་།	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགྲིན་ཚབ་པ་དུང་
འཕར་བསན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས།	
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་
ཞིབ་པ་རྒན་པ་བསན་འཛིན་བད་ེགསལ་
ལགས།	 ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།		ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༢༣	ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངསོ་ནས་བདོ་
བཅིངས་འགྲལོ་བཏང་ནས་ལོ་	 ༧༠	 འཁརོ་
བ་ཞེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་དབེ་ཟརེ་བ་ཞིག་
བཏནོ་པ་རེད།	ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་
ཤ་དཀར་པ་ོབཏནོ་ཚད་ལ་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་
ལན་བསྐནོ་ཡོད།	རྒྱ་ནག་གིས་གནད་དནོ་ག་
འད་ཞིག་འགྲལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་
རྒྱ་ནག་གི་ག་ོབ་ལེན་ཕགོས་དང་ཁ་ོརང་ཚོར་
ཁ་ེཕན་ཡོད་པ།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
གཞི་བཅོལ་གི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱ་
ནག་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་མི་རིགས་ལ་མག་ོསྐརོ་
གཏང་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་བསླུ་
བྲདི་གཏང་རུྒྱར་དམིགས་ཏ་ེབདེ་ཀི་ཡོད་པ་
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	
ད་རེས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་
བཞེས་ཏ་ེཕི་དལི་ཁབ་ཁོངས་བདོ་ཀི་སིད་
བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་
ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 འགན་འཛིན་ཟུར་
པ་བསན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པརོ་ལན་འདབེས་
སླད་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྒན་པ་བསན་འཛིན་བད་ེ
གསལ་ལགས་ཀིས་རྩོམ་སིྒག་གི་འགན་
བཞེས་གནང་ས་ེསླབོ་སནོ་པ་མང་པ་ོཞིག་
ལ་བཀའ་འད་ིདགངོས་སྐརོ་དང་།	 བཀའ་
བསྡརུ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཟནི་བྲསི་བཟསོ་
རསེ་བསྐར་ཞིབ་སོགས་ཀི་སདླ་མང་པ་ོཞིག་
ལ་བཀའ་བསྡརུ་ཞུས་ཡོད།	ལགྷ་པར་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བདེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕལེ་
ལགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུས་

ཏ་ེརྒྱབ་ཤ་དཀར་པརོ་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བཅིངས་
འགྲལོ་བཏང་ནས་ལོ་བདནུ་ཅུ་ཕིན་ཡོད་ཅསེ་
རདོ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 དབེ་འདའི་ིའག་ོ
བརདོ་ད་ུལོ་བདནུ་ཅུའི་བཙན་འཛུལ་དང་ལོ་
བདནུ་ཅུའ་ིསྡགུ་རུྩབ་ཅསེ་བཀདོ་ཡོད།
ད་ེས་ྔཡིན་ནའང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲལེ་བཤད་མང་

དག་ཅིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཀང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་
གནས་བབ་ཐགོ་བདོ་མིའ་ིལ་ྟསངས་ཐགོ་ནས་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་
གང་ཡིན་པ་གསལ་ཞིང་གསལ་བ་འགྲལེ་
བཤད་བརྒྱབ་ཟནི་པ་མ་ཟད།	 ད་ལ་ྟཡིན་
ནའང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་
ད་ེདག་བསྐར་ལབྡ་བདེ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་རིགས་མེད་
ན།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་གནས་བབ་མང་ཆེ་བ་རང་
སོར་གནས་ཡོད།	
དནོ་ཚན་གཉསི་པ་ན།ི	 བདོ་ནང་བཙན་
འཛུལ་བས་ནས་སྡུག་རུྩབ་གཏངོ་བཞིན་པ་
ད་ེདག་བཅིངས་འགྲལོ་གི་འབག་གནོ་པའི་
གནས་སངས་ལ་ྟབུ་རེད།	 དའེ་ིགནད་དནོ་
ཁག་འགྲལེ་བཤད་དང་།	 ད་ེབཞིན་གྲསོ་
མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཞག་པ་
ད་ེལོ་རུྒྱས་ཀི་དཀགོ་མཚམས་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དའེི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་ད་ེཚོའི་
ཐགོ་ང་ཚོས་འགྲལེ་བཤད་ཅིག་བསྐནོ་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཀའ་རྙགོ་ག་འད་ཞིག་
ཡིན་ནའང་ད་ེདག་བསལ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་
ནི་འཛུགས་སུྐན་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་འགྲལེ་
བཤད་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 འཛུགས་སུྐན་གི་
མིང་འཁརེ་བའི་ཐགོ་བདོ་ནང་བད་ེའཇགས་
དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་མི་མང་ལ་གཉའ་
གནནོ་བཤུ་གཞོག་ཇི་ལྟར་བདེ་དགོས་སྐརོ་
དང་།	 གང་ལརྟ་བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་

ཚོས་རང་ཉདི་ཀི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་སླད་ལས་
དནོ་ག་འད་ཞིག་བདེ་པའི་སྐབས་འཛུགས་
སུྐན་ལ་མིང་བཏགས་ནས་བདོ་མིར་དབང་
བསུྒར་བདེ་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མ་
བརནེ་ཐབས་མེད་བཟ་ོརུྒྱའི་གནས་སངས་ད་ེ
འད་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིསྐརོ་
དཔ་ེདབེ་འདིའི་ནང་འགྲལེ་བཤད་བསྐོན་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་འགྲ་ོའངོ་གི་

རང་དབང་གཙོས་པའི་བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་
གང་བདེ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ལྐགོ་ལྐགོ་སུད་སུད་བས་པ་དང་།	 སངས་
འཛིན་ཧ་ལས་པ་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་
སངས་སྐརོ་འགྲལེ་བཤད་བསྐནོ་ཡོད།	 བདོ་
ནང་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡོན་གི་
ཐགོ་ལ་སིད་བུས་ཇི་ལརྟ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་གི་སདི་བུས་བརུྒྱད་
ནས་བདོ་མི་ད་ེདག་སིྤ་ཚོགས་ཀི་མཐའ་ལ་ག་
འད་འབུད་ཀི་ཡོད་པ།	ད་ེས་ྔཡིན་ན་སདྐ་ཡིག་
གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་སླབོ་གསོའི་ལས་རིམ་
ཞིག་འགྲ་ོགི་ཡོད།	 ད་ལ་ྟགཞི་རིམ་སྔནོ་འགྲ་ོ
སླབོ་གྲྭ་ནས་རྒྱ་ཡིག་སླབོ་དགོས་པའི་གནས་
བབ་བཟསོ་ཡོད་སབས།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་
ང་ོབ་ོསྐད་ཡིག་ལ་ཐུག་གི་ཡོད་པར་བརནེ་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏང་རུྒྱ་དང་།	
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སྦངས་ཚེ་ལས་ཀའི་གོ་
སྐབས་མེད་པ་བཟོ་རུྒྱ ་སོགས་ཀི་གནས་
སངས་མང་པ་ོཞིག་བཟ་ོགི་ཡོད།
དའེི་སྒང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
གནའ་སྔ་མོའི་འགྲ་ོསངས་དང་འགྲ་ོལུགས་
བསུྒར་བཅོས་ཇི་ལྟར་གཏངོ་དགོས་སྐརོ་
དང་།	 དའེ་ིནསུ་པ་ཇི་ལརྟ་མེད་པ་བཟསོ་
པ།	 སངས་འཛིན་དང་སིམ་འཛུལ།	 གསང་
མུལ།	 དགནོ་པའ་ིནང་འཛིན་སྐངོ་སངས་
འཛིན་བེད་མཁན་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡ་ེ
ཚན་མི་འད་བའི་ལས་སྣ་ེའཛུགས་རུྒྱའི་སྐརོ།	
སུྤལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་བེད་རུྒྱའི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ལའང་འགྲལེ་བཤད་ཆ་ཚང་

ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཁནོ་ཡོངས་
ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་བབ་སངྒ་
ལ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཀུན་སྤདོ་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་ཇི་
ལརྟ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་མི་
ཚོར་གཉའ་གནནོ་བཤུ་གཞོགོ་གི་ཐགོ་ལའང་
ཞིབ་ཕ་བཀདོ་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	
ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ལ་

བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔ་ེ
དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	 དའེ་ིནང་ཞིབ་
ཚགས་མང་བ་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ལན་རྒྱབ་
ཤ་དཀར་པརོ་ལན་འདབེས་གནང་བའི་ནང་
འདས་པའ་ིལོ་	༧༠	ནང་བདོ་ནང་ཁརོ་ཡུག་
རྩ་གཏརོ་ཇི་ལརྟ་བཏང་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་བཀདོ་
ཡོད།
འདས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ན་ིའདས་པ་རེད།	རྒྱ་
ནག་གི་ངསོ་ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་གི་
རེད།	ང་ཚོས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞིར་
བཞག་ཐགོ་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད།	གལ་
ཆེ་བ་ན་ིམ་འངོས་པར་ཇི་ལརྟ་མདནུ་བསྐདོ་
བདེ་དགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཀི་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་མདནུ་བསྐདོ་བདེ་
པར་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་
འདི་ཉདི་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གྲསོ་འགོ་བཏནོ་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 མང་ཚོགས་ནས་དའེ་ི
ཐགོ་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུལེན།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཁང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སདི་
བུས་འདིའི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཕན་གི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་བུས་ཐགོ་ནས་ཇི་ལརྟ་
འགྲ་ོདགསོ་སྐརོ་དང་།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་
བཅུ་དུག་པའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བུས་
ལངས་ཕགོས་ལ་ལ་ྟསངས་དང་།	 བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་སིད་བུས་འཛིན་
སངས་ཇི་ལརྟ་ཡིན་ད་ེདག་གསལ་པ་ོབཟསོ་
པའི་ཐགོ་ནས་ཐངེས་འདིའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པའོི་ནང་དནོ་རགས་བསྡསུ་ཀི་གནས་སངས་

ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདཔ་ེདབེ་འད་ིཉདི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ལན་འདབེས་ཤིག་དང་།	 རྒྱལ་
སིྤའི་ཁདོ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
ཐགོ་བརདོ་གཞི་རེ་རེར་འགྲལེ་བཤད་བརྒྱབ་
དགསོ་རུྒྱ་དང་ལན་འདབེས་བསྐནོ་རུྒྱའི་ཐད་
ཐུགས་ཕན་གསོ་ངསེ་ཡིན།	 ལགྷ་པར་རྒྱལ་
སིྤའ་ིནང་གཞུང་དང་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་དཔྱད་
པ་བདེ་ས་དང་།	 ཡང་ན་གཞི་བཅལོ་ཡུལ་
གི་དཔ་ེདབེ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་
ཞིབ་པ་བསན་འཛིན་བདེ་གསལ་ལགས་
ཀིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་རྩམོ་སིྒག་གི་འགན་
འཁུར་བའི་ཐོག་དསུ་ཚོད་མང་པ་ོབཏང་
ཡོད།	 ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་སླབོ་སནོ་གནང་
མཁན་ཡོངས་དང་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་མི་ཚོས་ཀང་དཔ་ེདབེ་
དརེ་ལ་ྟཀླགོ་དང་སླབོ་སྦངོ་གནང་ས་ེནང་དནོ་
ཁག་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་གནང་རོགས།	རྒྱལ་
སིྤའི་ཁོན་ཡོངས་ལ་འགྲལེ་བཤད་བརྒྱག་
སྐབས་རྨང་གཞི་ཡག་པ་ོཞིག་ཆགས་ཐུབ་
པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
མཐར་ཕི་དལི་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་
ཀིས་རིང་མིན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་དཔ་ེདབེ་
ད་ེཉིད་བདོ་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་འདནོ་
སྤལེ་གནང་རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཞུང་འབྲལེ་ད་རྒྱའི་སངེ་གཞག་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་འབྲལེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།


