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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་སབྐས་	
༡༦	པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་གི་སྔ་དརོ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབྲང་
ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་དབུས་པའ་ིསབྐས་	༡༦	པའ་ིབཀའ་ཤག་
གི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད།	སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པས་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་དང་མ་
འངོས་ལས་འཆར་སྐརོ་སྙངི་བསྡུས་རེ་སྙན་
སེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཞག་ཐོག་ཤར་སྐོད་བྱ་རུྒྱའི་ཆོད་
སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་སནྙ་སེང་ཞུས་འདགུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
དབུས་པའ་ིསབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ད་ེརིང་ཁདེ་རང་ཚོས་ལས་འགན་གསར་པ་
ཞིག་ཁུར་ད་ུབངླས་ནས་ཡོང་ཡོད།	ཁདེ་རང་
ཚོ་ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུསླབེས་པ་ད་ེསིད་དནོ་གི་
སདྐ་ཆ་གཅིག་པུ་མ་རེད།	སདི་དནོ་གི་སདྐ་ཆ་
གཅིག་པུ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་ཚར་
ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་བ་ད་ེཕལ་ཆེར་ཡོང་
མ་ཤེས་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 ང་ཚོ་འདརི་ཆབ་སདི་
ཀི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡིན་མིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་གང་ལརྟ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་སདྐ་ཡིག་ད་ེདག་བདོ་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་
པའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེད་ལ།	 དནོ་དག་
ངོ་མའི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ེརིང་ཁ་སང་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་ནང་པའི་སེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ལྟ་གུབ་སྐརོ་ལ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་
བུྱང་ན་བདོ་སདྐ་ད་ེཡག་ཤོས་རེད་འདགུ	 ང་
ཚོ་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ད་ེས་ྔཡིན་ན་བ་ླམའ་ིཆོས་
(Lamaism)	ཟརེ་བའ་ིམིང་ཞིག་ཡོད།	རིམ་
བཞིན་བ་ླམའ་ིཆོས་	 (Lamaism)	 ཟརེ་བའ་ི
མིང་ད་ེཡལ་ཡོད།

བདོ་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེདངོས་
གནས་དང་གནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི ་ཆོས་
བརུྒྱད་ཀི་ཆོས་དང་།	 ལ་ྟགུབ།	 ཚད་མ་རིག་
པ་བཅས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	གཞན་དང་མི་འད་
བ་ཡོད་པ་ད་ེརིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གླངི་འད་ི
སངྒ་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེང་ཚོ་
བདོ་མི་རིགས་ཀི་གཟ་ིབརིད་རེད་ལ།	 བདོ་
པའ་ིགཅསེ་ནརོ་ད་ེང་ཚོའ་ིསདྐ་ཡིག་ནང་ཡོད་
པའ་ིཚད་མ་དང་ལ་ྟགུབ།	སེམས་ཁམས་རིག་
པ་བཅས་རེད།	 ད་ེདག་འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སྟངེ་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་སུ་གཅིག་ལ་མེད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་ནང་བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོཡི་
འདགུ	 ད་ེརིང་ཁ་སང་འཛམ་གླངི་ཕི་ལོགས་
ལ་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་ནང་ནས་ཀང་བདོ་ཀི་

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་དམིགས་བསལ་
ངསོ་འཛིན་ཆ་འཇགོ་གནང་གི་འདགུ	 ཚན་
རིག་པའི་དཀིལ་ལ་ངོས་རང་ཚན་རིག་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ནང་པ་དང་དག་ེསླངོ་
ཡིན་པ་སྨྲ་མི་དགསོ་པ་རེད།	 ད་ེང་ཚོ་བདོ་ཀི་
གཟ་ིབརིད་རེད།	 ནང་པ་ད་ེདག་ཚང་མས་
བདོ་པའི་སདྐ་ཡིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བསདྡ་ཡོད།	
ངསོ་ཀིས་གཙོ་བ་ོབདོ་པའི་རིག་གཞུང་དང་
ཤེས་ཡོན་སྐརོ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་པའ་ིསདྐ་

ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་རིག་གཞུང་གཏངི་ཟབ་ད་ེ
ང་ཚོ་ཚང་མས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་དགསོ།	 ང་
ཚོ་བཙན་བྱལོ་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་པ་ཚོར་ཆ་
བཞག་ནའང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་འབྱརོ་མ་ཐག་
ངསོ་ཀིས་ཇཝ་ཱཧར་ལལ་ན་ེར་ུ	 (Jawahar-

lal Nehru) མཆོག་ལ་བདོ་པ་ཚོར་སདྐ་ཡིག་
ཟུར་ད་ུཡོད།	 ང་ཚོའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིནང་བདོ་
པའི་སྐད་ཡིག་སྦྱང་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་
ཀི་འདགུ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡིན།	 ཇཝ་ཱཧར་ལལ་
ན་ེརུ་མཆོག་གིས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གཙང་མ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་རིམ་པས་ང་ཚོའ་ིསླབོ་
གྲྭའི་ནང་ཁ་དགོ་དཀར་དམར་ལྟ་བུ་རིགས་
ལམ་བསླབ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་སྐད་
ཆ་བུྱང་བ་རེད།	 ཆོས་ལུགས་ཀི་སདྐ་ཆ་གང་
ཡང་མ་རེད།	 ད་ེཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ནང་

གཞག་དགསོ།	 དཔརེ་ན་ང་ཚོ་བདོ་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་པའི་ཁ་ཆེ་གགོས་པ་ོཚོ་ཆོས་ལུགས་
ནང་པ་མ་རེད།	 ཡིན་ནའང་ཁངོ་ཚོས་བདོ་
པའི་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་ད་ོསྣང་གནང་གི་ཡོད།༛	 ང་ཚོ་བཙན་
བྱོལ་ད་ུཡོད་མཁན་ཚོས་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་
སྐད་འབདོ་བརྒྱག་རུྒྱ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་
འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་ང་ཚོའི་རིག་
གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་སླབེས་ཡོད་སྟབས་དའེི་ཐགོ་

ང་ཚོས་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡིན་ན་དསེ་
བདོ་མི་རིགས་ལ་ཕན་གི་ཡོད།	 བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་
མང་གི་སྙངི་སྟབོས་དང་སེམས་ཤུགས་ད་ེཡང་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་
ཡོད།	 བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རགོས་
པར་ང་ཚོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་ཟརེ་གི་ཡོད།	
བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་དང་།	 བཀའ་འགུར་དང་
བསྟན་འགུར་ད་ེདག་གི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་གི་མི་རིགས་ཚང་མ་སེམས་ཤུགས་
སྐསེ་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་བདོ་
ནང་གི་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ལ་བར་སྐབས་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའཕྲད་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་
ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་ངསོ་རང་ལ་དགའ་
མོས་གནང་གི་ཡོད་པ་ད་ེའགུར་བ་རྩ་བ་ཉདི་
ནས་མེད་པ་བྱས་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 ཆབ་སདི་
ཀི་ཐགོ་ལའང་ཕན་གི་ཡོད།	 བདོ་པའ་ིརིག་
གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ད་ེཡག་པ་ོབྱས་ནས་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་ན་བདོ་མི་རིགས་ཀི་སེམས་
ཤུགས་ཡོང་གི་ཡོད།	ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་དབུ་
མའི་ལམ་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་ད་ེརིང་ཁ་སང་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་
ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོཡི་ཡོད་སྟབས།	 	 མཐུན་པའ་ི
རྐནེ་ཆགས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་སབྐས་རེ་འད་ི
འད་རདོ་ཀི་ཡོད།	 ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དབང་བསུྒར་བྱས་པ་རེད།	
ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་
དབང་བསུྒར་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།
ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་ནས་བཙན་བྱལོ་
བ་འད་འདའི་ནང་ནས་མིན་འད་བ་ཡོང་བ་
ད་ེབདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཐགོ་ནས་
བུྱང་བ་རེད།	 ང་ཚོར་དཔལ་འབྱརོ་དང་།	
ཆབ་སིད་ཀི་ཐགོ་ནས་འད་ཆགས་པ་ོདང་ཁ་
བད་ེཔ་ོབྱདེ་རུྒྱ་མེད་པ་རེད།	 ང་ཚོས་བསམ་
པ་རྣམ་དག་གིས་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཡོད་
པ་ད་ེབདག་པ་ོཡག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་སྟབས་ད་ེ
རིང་ཁ་སང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའི་ནང་མཐངོ་
ཆེ་ར་ུའག་ོཡི་ཡོད།	 ད་ེང་ཚོ་བདོ་པའ་ིགཅསེ་
ནརོ་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོས་ད་ེབདག་པ་ོཡག་
པ་ོབརྒྱག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༧	 བར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་དང་།	
རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཧཱ་རི་ཌི་ཝར།	 སྡ་ེར་ལྡནུ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁབ་ཁོངས་ས་ཁུལ་ཁག		
ཧར་སྤུར་གཞིས་ཆགས།	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་
གཞིས་ཆགས།	 སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས།	
ཀུམ་རའ་ོགཞིས་ཆགས།	 ས་ཊོན་ཀཿ་ཐགོ་
གཞིས་ཆགས།	 ཌ་ོལན་ཇི་བནོ་གཞིས་བཅས་སུ་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་
ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༧	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
སར་ཕབེས་འབྱརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

འབུམ་རམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུབ་
ལགས་བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུ

བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་
གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།		ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་༡༩	 (༡)	དགངོས་
དནོ།	 ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
རྣམས་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་བླནོ་ཚང་
འཛོམས་ཞིབ་གསོ་དག་འདམེས་ཀིས་
བཀའ་ཤག་ནས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བར་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི ་སྐུ ་ཚབ་ཀི ་མཚན་གནས་སྩལ་རུྒྱ།	
ཞསེ་གསལ་བ་ལརྟ་འབུམ་རམས་པ་རྣམ་
རྒྱལ་མཆོག་གུབ་ལགས་བྱང་ཨ་རིའི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བསྩལ་
དནོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༢	 ཚེས་	
༡	 ནས་ལས་ཁུར་འག་ོའཛུགས་གནང་
རུྒྱ་གནང་སོང་བའི་གསལ་བསྒགས་སུ།	
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༩	 ལ།	 ཞསེ་འཁདོ་
ཡོད།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

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

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིབུད་མེད་ཚོར་དག་སྤདོ་སྤངོ་བའ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་གནང་བ།
༄༅།	 །	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་
མེད་ནསུ་སྟབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པས་གངས་
སིྐད་སིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱལ་སིྤའི ་
བུད་མེད་ཚོར་དག་སྤོད་སྤངོ་བའི་ཉིན་མོ་		
(International Day for the Elimina-

tion of Violence against Women)	སུང་
བརིྩའི་ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབུད་མེད་ཚོར་དག་སྤདོ་
སྤངོ་བའི་ཉིན་མོའི་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་
དང་།	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་
མཆོག	 ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་
མ་མཆོག	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་དང་སི་ཞུའི་

ལས་བྱདེ་རྣམ་པ།	གཞན་ཡང་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་མི་སྣ་བཞི་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་སིྐད་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་
སིྤའི་བུད་མེད་ཚོར་དག་སྤདོ་སྤངོ་བའི་ཉནི་
མོའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 	 བུད་མེད་ལ་
གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་མཁན་བུད་མེད་ཁདོ་ད་ུ
ཡོད་སདི་ཀང་བུད་མེད་ལ་གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་
མཁན་གཙོ་བ་ོསྐསེ་པ་ཕ་ོརྣམས་ཆགས་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒརོ་སི་ཞུའི་
ལས་བྱདེ་སྐསེ་པ་ཕ་ོརྣམས་ངསེ་པར་ཡོང་
དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་།	སིྤར་སླབོ་གྲྭ་
དང་ཁིམ་ཚང་སོགས་ཀི་ནང་ཕུྲ་གུ་བུ་མོར་
གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་མཁན་རིགས་ཡོང་གི་
ཡོད།	ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་ནང་དའུང་ཕ་ོམོའ་ི
དབྱེ་བ་ཕེ་ནས་བུ་མོར་གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་
མཁན་ཡོང་གི་ཡོད།	 སིྤར་བཏང་འཛམ་
གླངི་གི་ལུང་པ་གཞན་དང་བསྡརུ་ན་བདོ་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་
བཟདོ་བསན་ཏགོ་ཙམ་ཡག་པ་ཡོད།	 གཙོ་

བ་ོབསམ་བླའོ་ིའཁརེ་སོ་རེད།	 བསམ་བླའོ་ི
འཁརེ་སོ་ནང་འད་མཉམ་གི་བསམ་བླ་ོཆུང་
དསུ་ནས་འཁརེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་གུས་བཀུར་དང་ཆེ་མཐངོ་ཡོང་གི་
རེད།	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཆེ་མཐངོ་མེད་
སྟབས་རྐང་པ་དང་ལག་པས་ཉསེ་རྡངུ་གཏངོ་
རྐང་བྱདེ་ཀི་ཡོད།
ཁིམ་ཚང་ནང་ཡིན་ནའང་བཟའ་ཟླ་དབར་
ལས་ཀ་ཆ་བགསོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་དག་རུྩབ་
ཉུང་ད་ུཡོང་གི་རེད།	 གཙོ་བ་ོནང་བསམ་

བླའོ་ིའཁརེ་སོ་ད་ེའགུར་བ་གཏངོ་དགསོ།	ཕ་ོ
ཡིས་བུ་མོ་ཞིག་ལ་ཉསེ་རྡངུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་
དརེ་དཔའ་བླ་ོཁགོ་རིྩ་ཡི་མ་རེད།	 མ་འངོས་
པར་བུ་མོར་བཙན་གཡེམ་དང་གདགུ་རུྩབ་
སོགས་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཉནེ་རྟགོ་པར་རིྩས་
སྤོད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏགོས་ཡར་མར་
སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱ་ལགྷ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་
གི་འདགུ	 ཉསེ་ཅན་ཁམིས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་
བྱདེ་དགོས་ཚེ་དཔང་རྟགས་སྟནོ་དགོས་པ་
ཆགས་ཡོད་སྟབས་དཔང་རྟགས་ངསེ་པར་
ཉར་ཐུབ་པ་དགསོ།	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་བུད་མེད་ལ་གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་མཁན་
ག་ཚོད་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐརོ་གངས་ཐ་ོཉར་
དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 བུད་
མེད་ལ་གོ་སབྐས་བསུྐན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 བུད་མེད་ཚོས་ཀང་ག་ོསབྐས་དམ་
འཛིན་གིས་གོ་སྐབས་ལེན་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་རྣམ་
པས་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ཐགོ་ཕ་ོམོ་དབྱ་ེབ་
མེད་པར་སླབོ་གསོ་གནང་དགསོ་པའི་འགན་
ཡོད།	 མ་མཐངོ་མདགོ་མདགོ་བྱས་པ་ཡིན་
ན་སོ་སོ་ཡིས་ཀང་བུད་མེད་ལ་གདགུ་རུྩབ་
གཏངོ་གི་ཡོད་པ་མཚོན་གི་ཡོད།	 སིྤ་ཚོགས་
ནང་བྱམས་སྙངི་ར་ེབསུྐན་དགསོ་ན་བུད་མེད་
ཚོས་འགན་མང་ཙམ་འཁུར་དགསོ།	 ཞསེ་

དང་།	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བཀའ་བླནོ་
བུད་མེད་གསུམ་བདམས་ཐནོ་བུྱང་ཐུབ་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་
དནི་དང་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ལ་བརྟནེ་ནས་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་སྔར་དང་མ་འད་
བར་ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་གི་གནས་སྟངས་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ི
དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་གར་འཚེ་མེད་
ཞི་བ་དང་སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་སྐ་ུཞབས་
དམ་པ་ཨཅཱརྱ་ཝ་ེན་ོབ་	 བ་ྷཝ་ེ	 (Acharya 

Vinoba Bhave)	 མཆོག་གིས་ལགྗས་རྩམོ་
གནང་བའ་ིདཔ་ེདབེ་ཅིག་གི་ནང་།	 སྡགི་
པ་དང་ན་ཚ་གཉིས་ཇི་ཙམ་སྦས་པ་ཡིན་
ན།	 ད་ེཙམ་གིས་ད་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོགི་རེད་ཅསེ་
གསུངས་འདགུ	 སིྤར་བུད་མེད་ལ་རུྩབ་སྤདོ་
བྱས་པ་ད་ེསྡགི་པ་ཞིག་རེད་ལ།	 སིྤ་ཚོགས་
ཀི་ན་ཚ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
འདའི་ཐགོ་ནས་སོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་ད་ེའདའི་
རུྩབ་སྤདོ་མྱངས་ཡོད་ན།	 ད་ེབཤད་དགསོ་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 རང་ཉདི་ལ་ད་ེའདའ་ིརུྩབ་སྤདོ་
བུྱང་མེད་ནའང་།	 དའེ་ིཉ་ེའཁརོ་ལ་བུྱང་
པ་ད་ེཚོ་བཤད་ཐུབ་པའི་གདངེ་ཚོད་དང་།	
བླ་ོཁོག་མེད་པ་ཚོའི་ཚབ་བྱདེ་དགོས་པའང་

གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེབྱས་པ་
ཡིན་ན་སིྤ་ཚོགས་ནང་གོ་རྟགོས་འཕལེ་གི་
རེད་ལ།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ེདང་འབྲལེ་

བའི་གནད་དནོ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་སྔནོ ་
འགོག་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀི་
རེད།	 སིྤར་བཏང་ལུས་ལ་རུྩབ་སྤདོ་དང་།	
ངག་གི་རུྩབ་སྤདོ།	 བསམ་བླའོ་ིརུྩབ་སྤདོ་
བཅས་ཀི་ཐོག་ལ་གོང་ནས་བཀའ་མོལ་
མང་པ་ོཞིག་གནང་སོང་།	 གཞན་རུྩབ་སྤདོ་
གཅིག་གང་རེད་ཅསེ་ཞུས་ན།	 ཕུྲ་གུ་ཞིག་ལ་
ཁིམ་ཚང་ཞིག་གི་བརྩ་ེབ་དང་འཚར་ལོངས་
ཀི་མཐུན་རྐནེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན།	 དའེང་
རུྩབ་སྤདོ་ཅིག་ཆགས་བསདྡ་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་
ཚོའི་ཐགོ་ལ་སུས་འགན་བཞསེ་ཀི་རེད་དམ།	
ཁངོ་ཚོར་ཕ་མ་མེད་པར་མ་ཟད།	 བརྩ་ེབ་ན་ི
ད་ེབས་ཀང་རག་གི་ཡོད་མ་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་
ནང་ལ་ཆེ་མཐངོ་དང་ངསོ་འཛིན་ཙམ་ཡང་
མེད་པའི་ན་གཞོན་ལྷག་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་
ཇི་ལརྟ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་
པའི་ད་ིབ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 ཕ་མ་དང་གཉནེ་ཚན་སོགས་གང་
ཡང་མེད་པ་སིྤ་ཚོགས་ནང་མཐའ་ལ་ལྷུངས་
པའི་དགོས་ངསེ་ཅན་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་བདག་
པ་ོབརྒྱབ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་བསམ་གི་འདགུ	 	 རྩ་བའ་ིམི་ཟརེ་
མཁན་ད་ེཉནོ་མོངས་དགུ་གསུམ་ལས་གུབ་
པ་ཞིག་ཡིན་དསུ།	 རུྩབ་སྤདོ་ད་ེའཛམ་གླངི་
ནང་ནས་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་
རུྒྱ་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་རེད་ད།ེ	 གང་ཉུང་ཉུང་
བཟ་ོརུྒྱར་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ་ཅེས་
གསུངས།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག་གིས།	 སྔནོ་མ་ཁངོ་གིས་དག་ེ
རྒན་གི་ཕག་ལས་གནང་བའ་ིསབྐས།	 སླབོ་
གྲྭའི་ནང་རུྩབ་སྤདོ་ཇི་ལརྟ་བུྱང་གི་ཡོད་པའི་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་དང་།	 ཕ་མ་ཚོས་སོ་སོའ་ི
ཕུྲ་གུའི་འཚར་ལོངས་ལ་རུྒྱན་ཏུ་ནས་ད་ོ
སྣང་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཕུྲ་གུའ་ིའཚར་
ལོངས་ཡག་པ་ོཡོང་བར་ཕ་མ་ནང་ཁུལ་
འཆམ་མཐུན་དགསོ་པ།	 ཕུྲ་གུས་ཕ་མར་ད་ི
བ་གང་བཏང་ནའང་དརེ་ངསོ་བཞསེ་གནང་
སྟ།ེ	 ཕུྲ་གུ་དང་ཕ་མའ་ིདབར་ཡིད་ཆེས་
སླབེས་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགོས་པའི་གལ་གནད།	
ཕུྲ་གུའི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་ས་ད་ེནང་ཁིམ་

ཚང་ལ་ཁ་ཕགོས་བསུྒར་ཐབས་བཟ་ོདགོས་
ཞསེ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མི་རིགས་ཆགས་
འཇིག་ལ་གནས་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 ཕུྲ་གུ་

གསོ་སྐངོ་ཡག་པ་ོགནང་རུྒྱ་ནི་མི་རིགས་ཀི་
འཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་བསམས་
ནས།	 ལས་བྱདེ་རྣམ་པས་སོ་སོའ་ིཁིམ་ཚང་
ཙམ་མ་ཡིན་པར།	 ཉ་ེའཁརོ་ལ་ཡོད་པའ་ི
མ་ཤེས་པ་ཚོར་བསབླས་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་
འགུར་བ་གཏང་རུྒྱའ་ིའགན་ཁུར་དགསོ་ཞསེ་
དང་།གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་གིས་འག་ོའཁདི་ཟརེ་ན་དམིགས་ཚད་
ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 དམིགས་ཚད་ཡོད་པ་
གཞིར་བཟུང་འཆར་གཞི་སིྒག་ཐུབ་མཁན།	
འཆར་གཞི་བསིྒགས་པ་ནང་བཞིན་མཉམ་
འཁདི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགསོ་པ་དང་།	ཁིམ་
ཚང་ཞིག་གི་ནང་ཕ་མ་ད་ེའགོ་འཁིད་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་དསུ།	 སོ་སོའ་ིཕུྲ་གུའ་ིའཚར་
ལོངས་དང་།	 སེམས་ཁམས་ལ་རུྒྱན་ཏུ་ནས་
ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ་པ།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་ནང་ཕུྲ་གུའ་ི
འཚར་ལོངས་ལ་ཕ་མ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཚང་མས་དའེི་ཐོག་ད་ོ
སྣང་གནང་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་
གནང་སོང་།	 	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་མར་ཐ་
ཧྥར་རེལ་ཐབེས་རྩ་ཁང་ (Martha Farrell 

Foundation) གི་སླབོ་སྟནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུནཱན་
དྷ་ིཏ་བཌྷ་ (Nandita Bhatt)	 ལགས་དང་།	
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་འབུྲག་བསྟན་སིྐད་
ལགས།	 གགོས་མོ་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་
སལྐ་བཟང་ལགས་བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁམིས་ཁང་གིས་ཞུ་སྦྱརོ་བ་རྣམས་ལ་གུན་གསབ་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིབཅད་ཁ་བཏང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁམིས་
ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་རྒྱ་ནག་གི་
སདི་འཛིན་སླབེས་སབྐས་གཞུང་གིས་མི་སེར་
ཐབོ་ཐང་རྡགོ་རོལ་བཏང་ཡོད་པའི་མཐའ་
མའ་ིབཅད་ཁ་བཏང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༨	ཉནི་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕངི་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་པ་ིརག་	 (Prague)	 ནང་
སླབེས་སབྐས་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་
ཁ་ཤས་ཀིས་ཕག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བཟུང་
ནས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་ཞི་བའི་
ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་
ཉནེ་རྟགོ་པས་འགིམ་འགུལ་གི་སིྒག་གཞི་
ལ་སྙད་བཏགས་ནས་བཞི་མད་ོཐང་ཆེན་	
(Hradčany Square) ཞསེ་པ་ད་ེབཀག་སྡམོ་
བྱས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་རིགས་ཁ་ོཤུག་
གཉསི་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོའི་ཕག་

ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ཕྲགོས་ནས་ཉ་ེའགམ་
གི་ཝལེ་ཊ་ཝ་	 (Vltava river) གཙང་པའོ་ི
ནང་གཡུགས་པ་སོགས་བྱས་ཡོད།
ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གོ་སིྒག་པ་མར་ཊིན་བྷུ ར་
སིག་	 (Martin Bursik) ལགས་དང།	 ཀ་ེ
ཊི་རི་ན་བྷུར་སིག་ཇགེ་	 (Katerina Bursik 

Jacques)	ལགས།		ཐ་ོམ་སི་པ་ིཀ་ོལ།	(To-

mas Pikola)	ལགས།	ཀ་ེཊི་རི་ན་ཀུཊ་ལེག་
ཀ་ོཝ་	 (Katerina Kudlackova)	 ལགས་

བཅས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་གནད་དནོ་དའེ་ིསྐརོ་ཁམིས་ཁང་
ལ་གཏུག་བཤེར་གནང་ཡོད།	 གདོ་གཞི་ད་ེ
ཁམིས་ཁང་འགོ་མས་དང་ཐགོ་ངསོ་ལེན་མ་
བྱས་སྟབས།	 གངོ་སྡའེ་ིཁམིས་ཁང་ད་ུཁརེ་
ཡོད་པ་རེད།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་ཁིམས་
ཁང་གི་བཅད་ཁར་དགའ་བསུ་གནང་བ་དང་
འབྲལེ་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་སུང་སྐབོ་བྱདེ་

པའི་འགུལ་བཞུད་ནི་ལས་སླ་པ་ོཞིག་གཏན་
ནས་མིན།	 འནོ་ཀང་ལོ་རུྒྱས་ནང་མཐའ་
མའི་རྒྱལ་ཁ་དང་བདནེ་ལ་ཐོབ་ཡོད་པར་
བསུྒབས་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་དང་།	 བདོ་དནོ་དང་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་པ་རྣམས་ནས་
ཁིམས་ཁང་ད་ུགཏུག་བཤེར་གི་བརུྒྱད་རིམ་
ནང་སེམས་ཞུམ་པ་མེད་པར་འཐབ་རྩོད་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	
ཞུ་སྦྱོར་བ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་མར་ཊིན་བྷུ ར་སིག་ལགས་
ཀིས།	གལ་ཏ་ེང་ཚོས་སདྐ་འབདོ་བརྒྱབ་མེད་
ན།	 ང་ཚོའ་ིམང་གཙོའ་ིགནས་བབ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཉམ་དམས་སུ་བཏང་ཡོད་ཅེས་
གསུངས།	 ད་ེབཞིན་ཞུ་སྦྱརོ་བ་གཞན་ཀ་ེ
ཊི་རི་ན་བྷུར་སིག་ཇགེ་ལགས་ནས་ཅེཀ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་བཙན་ཤེད་
རིང་ལུགས་ལ་ྟབུ་མ་ཡིན་པར་ཡར་ཐནོ་ཅན་

དང་།	 ནབུ་ཕགོས་ཀི་ལམ་སལོ་ལནྡ་པའ་ི
མང་གཙོ་བཞིན་ཕག་ལས་གནང་བར་ང་
རང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་
རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་སླབེས་སབྐས་པི་རག་
ཏུ་བུྱང་བའ་ིདནོ་རྐནེ་ད་ེན་ིཞབས་འདནེ་དང་
ཁིམས་ཁང་གིས་གསལ་བསྒགས་གནང་
བ་ལརྟ་ཁམིས་འགལ་རེད།	 ཁམིས་ཁང་
གི་ཐག་གཅོད་འདི་སྐབས་དརེ་ཐུགས་ཕམ་
བུྱང་མཁན་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་གལ་ཆེ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མ་འངོས་པའ་ིཆེད་
མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་ཏུའང་གུར་ཡོད་པ་
རེད་ཅསེ་གསུངས།	ཁམིས་ཁང་ནས་གཏུག་
བཤེར་གི་བརུྒྱད་རིམ་ཁདོ་འག་ོགནོ་ཡོངས་
རོགས་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སྦྱརོ་བ་རྣམས་ལ་
གུན་གསབ་སྤདོ་དགསོ་པའི་བཅད་ཁ་བཏང་
ཡོད་པ་བཅས།།	

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མོ་སི་ཁ་ོནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་ནང་པའ་ིཆོས་
ཚོགས་ཁག་ཏུ་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་པ།	

༄༅།	 །ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་
ཁརོ་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་
པ་དང་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་འཕལེ་
རྒྱས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་རྟགོ་ཞིབ་དང་།	 ར་ུ
སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་ཚོགས་པ་
ད་ེདག་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་གང་ཡོད་མཁནེ་རྟགོས་སདླ་གཟགིས་
སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་རེད།	 མོ་སི་ཁ་ོལ་ཆ་
མཚོན་ན་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་མང་ཤོས་
ཡོད་པའ་ིས་གནས་ཤིག་ཡིན།
ད་ེཡང་གཟིགས་སྐརོ་སབྐས་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་སནྨ་
པ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཞིང་།	 འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ན།ི	 ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་ཙམ་རིང་ཨུ་ར་ུསུར་
གནས་བཞུགས་ཀིས་ཉ་ེལམ་ཁོང་གིས་བདོ་
སནྨ་དང་།	 སམྐ་ཁབ།	 སལོ་རུྒྱན་བསྐ་ུམཉ།ེ	

མེ་བུམ་སོགས་ཀི་ལམ་ནས་སྨན་བཅོས་བྱ་
ཡུལ་བདོ་ཀི་གསོ་རིག་སྨན་ཁང་ཆུང་ཆུང་
ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་
རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ནས་སྨན་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་དང་
སྦྲགས་ལས་བྱདེ་རྣམས་དང་ལནྷ་བཀའ་མོལ་
གནང་སབྐས་ལས་བྱདེ་རྣམས་རྡ་ས་བདོ་ཀི་
སནྨ་རིྩས་ཁང་གིས་སྤདོ་བཞིན་པའི་གསོ་བ་
རིག་པའི་འཛིན་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་

ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེ
རསེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་མོ་སི་ཁ་ོནང་པའ་ི
ཆོས་ཚོགས་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 མོ་སི་
ཁོ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་ལོ་མང་རིང་
ནས་ནང་པའ་ིལ་ྷཁང་དང་།	 ཤེས་རིག་སྦྱངོ་
བརྡར་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་བར་ཧ་
ཅང་སྐ་ུལས་བསྐནོ་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	
ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ནང་པའ་ིལ་ྷཁང་བཞངེས་ཆེད་

ཞལ་འདབེས་གསོལ་སྩལ་གནང་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ནང་པའ་ིམཆོད་རྟནེ་ཞིག་
གསར་བཞེངས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད་པ་དང་
།	 མཆོད་རྟནེ་ད་ེན་ིམོ་སི་ཁ་ོནང་གི་ནང་པའ་ི
མཆོད་རྟནེ་ཆེ་ཤོས་སུ་གུར་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆོག་ནས་ད་
ལྟ་གསར་ད་ུབཞེང་བཞིན་པའི་ལྷ་ཁང་ལ་
གཟགིས་སྐརོ་དང་འབྲལེ།	 ཤེས་ཡོན་དང་།	
ནང་པའ་ིམཆོད་རས།	ལག་ཤེས་དང་།	ནང་
ཆོས་སླབོ་དབེ་མཁ་ོསུྒབ་ཐད་ཕག་རོགས་ཞུ་
རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།	ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གཟིགས་
སྐ ོར ་ཐ་མ་རོ ་ རི ་ཆ་འགེམས་སྟ ོན ་ཁང་	
(Roerich)	 ཡོད་སའ་ིས་གནས་སུ་ཕབེས་
ཤིང་།	 ས་གནས་ད་ེན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ཙམ་
ལ་ནང་པའི ་མཆོད་རྟནེ་ཐོག་མར་ཕག་
འདབེས་ཡུལ་ད་ེཆགས་ཡོད།	ས་གནས་དརེ་
བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟནེ་ད་ེགནམ་གཤིས་

གང་ངར་ཆེ་བའི་རྐནེ་གིས་རིམ་བཞིན་གས་
ཐརོ་ད་ུཕིན་ཡོད་པ་དང་།	ད་ལ་ྟམོ་སི་ཁ་ོནང་
ཡོད་པའ་ིནང་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་རབུ་
ཀིས་མཆོད་རྟནེ་ད་ེཉདི་ཉམས་གསོའི་ལས་
གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།			གཟགིས་
སྐརོ་གི་མཇུག་ཏུ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་
པ་ཚོར་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་ད་ུནང་པའི་ལྟ་གུབ་
དང་།	 སུྒ་རྩལ།	 རྩམོ་རིག་སོགས་ཀི་ཆེད་
ཞབས་འདགེས་དང་སྐུ ་ལས་བསྐོན་པར་
བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་སྦྲགས།	 ནང་པའ་ི
རིག་གཞུང་ད་ེའཇིག་རྟནེ་འཚོ་གནས་ཆེད་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
བདོ་ཀི་གནའ་བའོ་ིརིག་གཞུང་བཟང་པ་ོད་ེམོ་
སི་ཁ་ོལ་ྟབུ་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་གནས་ཡུལ་
ཞིག་ཏུ་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱེད་འསོ་པ་
ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིགཞུང་ལ་པ་ེཅིན་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་སུ་
མཉམ་ཞུགས་མི་གནང་བའ་ིཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཌི་ཡུ་སི་
ན་ེཊི་ཀ་ེསི་	 (Dr.	 Andrius	 Navickas)	
མཆོག་དང་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་གངས་	 ༡༧	 བཅས་ཐུན་མོང་
གིས་མཚན་རྟགས་བཀདོ་ད་ེལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའི་
གཞུང་དང་།	 སདི་དནོ་པ།	 རྩདེ་འགན་
པ་རྣམས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིན་ཨོ་

རྩེད་འགན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
རུྒྱ་མེད་པའ་ིཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	 ཞུ་
ཡིག་ད་ེབཞིན་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་
བརྙན་འཕྲནི་དང་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་		
(National TV news and media) ཞསེ་
པའ་ིནང་འདནོ་སྤལེ་གནང་འདགུ
ཐུན་མོང་གི ་ ཞུ ་ ཡིག་ད ེ་ ཨིན་ཡིག་དང་
ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་སྐད་ནང་བསུྒར་ཡོད་པ་
རེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཡུ་
གུར་ནང་དག་གནནོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་

ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་
མ་ཟད།	 ཧངོ་ཀངོ་དང་ཐའ་ེཝན་ལ་དག་
སྤདོ་ཀི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ལི་
ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་གོས་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཌི་ཡུ་སི་ན་ེཊི་ཀ་ེསི་		
(Dr.	 Andrius	 Navickas)	 མཆོག་དང་
ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གངས་
༡༧	 བཅས་ཐུན་མོང་གིས་ཧ་ཅང་ཐུགས་
འཚབ་དང་སྦྲགས་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་གཞུང་

དང་།	 སདི་དནོ་པ།	 རྩདེ་འགན་པ་རྣམས་
ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེ
ཅིན་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རུྒྱ་མེད་པའ་ིརེ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཁོང་ཚོས་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཨོ་ལེམ་ཕགི་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཆུང་
དང་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འགོ་ཁིད་
རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་རྩེད་རིགས་འགན་
སྡུར་གི་རྩ་འཛིན་ཁག་ལ་བརིྩ་སུང་ཞུས་པའི་
ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིན་དགུན་

དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རུྒྱ་མེད་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་འདགུ་
པ་བཅས།།
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ཐའ་ེཝན་ད་ུཕི་རྒྱལ་སླབོ་ཕུྲག་གི་རྒྱ་སདྐ་གཏམ་བཤད་འགན་བསྡརུ་ནང་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ལ་ཨང་གཉསི་པའ་ིབྱ་དགའ་
ཐབོ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་ཐའ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་
ཁབ་འགོ་སུན་ཀུྲང་ཧྲན་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་
གིས་ (Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall) 

ག་ོསིྒག་བྱས་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིཕི་
རྒྱལ་སླབོ་ཕུྲག་གི་རྒྱ་སདྐ་གཏམ་བཤད་འགན་
བསྡརུ་གི་ལས་འགུལ་ནང་ཨི་རི་དང།	 ཨིན་
ཡུལ།	ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡ།	ཉ་ིཧངོ་།	ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡ་
སོགས་ཕི་རྒྱལ་ཁབ་	༡༥	ནས་ཁནོ་སླབོ་ཕུྲག་
གངས་	 ༣༣	 ཙམ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའ་ི
ཁདོ་ནས་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་ཚེ་རིང་མཐར་
ཕིན་ལགས་སུ་ཨང་གཉིས་པའི་བྱ་དགའ་
ཐབོ་ཡོད།
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གསུང་བཤད་ཀི་
བརདོ་གཞི་ཁག་ལ་ྔགཏན་འབབེས་གནང་བ་
ན།ི	 ཐའ་ེཝན་གི་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་རིག་
གཞུང་།	 སླབོ་དབེ་ནང་མི་གསལ་བའ་ིདར་
ཁབ་ཆེ་བའ་ིརྒྱ་སདྐ་ཚིག་གསར།	 གསར་

འགུར་ལེ་ཚན་ཞིག་ལ་བསམ་ཞིབ།	 ཏགོ་
དབིྱབས་ནད་ཡམས་ནས་བསབླ་བྱ་ཇི་ལེན།	
ཁེར་རྐང་གནས་པའི ་ད ུས་སུ་སྤོད་ཚུལ་
སྟནོ་སྟངས་བཅས་ཡིན་པ་དང།	 ཚེ་རིང་
མཐར་ཕིན་ལགས་ནས་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་
ཡམས་ནས་བསླབ་བྱ་ཇི་ལེན་སྐརོ་གཏམ་
བཤད་གནང་ནས་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ་ཞིག་
རེད་འདགུ་ལ།	 ཨང་དང་པའོ་ིབྱ་དགའ་
ཨ་རི་ནས་ཡིན་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་དང་།	 ཨང་

གསུམ་པ་ཉི་ཧ ོང་གི ་
སླབོ་ཕུྲག་ཅིག་ལ་ཐབོ་
འདུགསིྤར ་ ཕི ་རྒྱལ་
སླབོ ་ ཕུྲག་གི ་རྒྱ་སྐད་
གཏམ་བཤད་འགན་
བསྡུར་འདི་བཞིན་ཕི་
རྒྱལ་སླབོ་ཕུྲག་ཁདོ་རྒྱ་
ཡིག་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོ
སླབེས་ཐབས་ཀི་ལས་
གཞི་ཞིག་ཡིན་འདགུ་

པ་དང།	 ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ད་བར་
ཐངེས་	 ༤༩	 ཙམ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་འདགུ	
ཚེ་རིང་མཐར་ཕིན་ལགས་ལོ་ན་	 ༡༢	 སོན་
སབྐས་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བྱལོ་ལ་འབྱརོ་ནས་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་དང།	 ལྡ་ིལི་ན་ེར་ུགཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་བཅས་ནས་སླབོ་པ་
མཐར་སོན་གིས་ད་ལའྟི་ཆར་ཐའ་ེཝན་ནང་
རྒྱ་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་བྱ་མུས་ལོ་གཉསི་ཟནི་ཡོད་

པ་དང།	 ཁངོ་གི་གསུང་དནོ་བདོ་ཀི་དངསོ་
ཡོད་ལོ་རུྒྱས་དང།	 ད་ལའྟ་ིགནས་བབ་ཁག་
རྒྱ་མི་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་ག་ོརྟགོས་
སྤལེ་ཐུབ་པ་བྱདེ་པ་ལ་རྒྱ་སདྐ་ཤེས་དགསོ་པ་
ནི་མེད་དང་མི་རུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
སྟབས་ཁོང་ཐའ་ེཝན་ད་ུསླབེས་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་
སྐརོ་བརོད་འདགུཡང་གནས་ཚུལ་གཞན་
ཞིག་ལ་ཐའ་ེཝན་ད་ུརྒྱ་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་དང་
ཉམས་ཞིབ་ལས་ཀ་གཅིག་ལྕགོས་གནང་
མཁན་འབུམ་རམས་པ་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་
ལགས་ནས་ཀང་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༤	དང་	
༡༥	 ཉནི་གཉསི་རིང་རྒྱལ་གཉརེ་ཁནི་ཀུང་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་	 (National 

Cheng Kun University) དང་།	 རྒྱལ་
གཉརེ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་	 (National Museum of Human 

Rights)	 ཐུན་མོང་ནས་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ི

ཐའ་ེལྷ་ོརྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུྒ་
རྩལ་དསུ་ཆེན་ལ་ཐངེས་དང་པ་ོརྒྱ་སདྐ་ཐགོ་
གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང།	 དསུ་
ཆེན་ཐོག་མཁས་དབང་གཞན་མཉམ་དུ་
བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་ཚུལ་
དང།	 བཙན་བྱལོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིགནས་
སྟངས།	 མོ་དང་མོ་འད་བ་བཙན་བྱལོ་ནང་
འཚར་ལོངས་བུྱང་ཞིང་།	 སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གི་དབང་བསུྒར་འགོ་ཡོད་པའི་མི་
སྣ་ཞིག་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་སླབོ་སྦྱངོ་དང་ལས་
ཀའི་བརུྒྱད་རིམ་ཁདོ་དཀའ་ཚེགས་ཀི་ལོ་ཟླ་
སོགས་སྐརོ་ཕན་ཚུན་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོབུྱང་
འདགུ	 	 	 ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་གོང་གསལ་ཚེ་རིང་
མཐར་ཕིན་ལ་ཡིག་ཐགོ་འཚམས་འདའིི་ཡི་
ག་ེདང།	 སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལ་ངག་ཐགོ་ནས་
སེམས་ཤུགས་སརྤ་བའ་ིའཚམས་འད་ིབཏང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་དམིགས་བསལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་སླབོ་སྟནོ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ནཱ་ཀ་ཊ་ན་ིལགས་ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་ནཱ་ཀ་ཊ་ན་ི	 (Gen Nakatani)	
ལགས་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཧྥུ་མིའ་ོ
ཀི་ཞི་དཱ་	 (Fumio Kishida) མཆོག་གི་
དམིགས་བསལ་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
སླབོ་སྟནོ་པར་བསྐ་ོབཞག་བུྱང་བར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་
བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིགནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒོལ་མ་མཆོག་
གིས་སྐ་ུཞབས་ནཱ་ཀ་ཊ་ན་ི	(Gen Nakatani)	
ལགས་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིགནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
སྐུ་ཉདི་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཧྥུ་མིའ་ོ
ཀི་ཞི་དཱ་	 (Fumio Kishida)	 མཆོག་གི་

དམིགས་བསལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་སླབོ་
སྟནོ་པར་བསྐ་ོབཞག་བུྱང་བར་ངས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་ལ་སྙངི་
ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་གནང་
སབྐས་བདོ་དང་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ལྷ་ོ
སོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་དང་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པའ་ིཕག་ལས་གནང་བའ་ིངསོ་འཛིན་ད་ུ
སྐ་ུཉདི་དམིགས་བསལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་སླབོ་སྟནོ་པར་བསྐ་ོབཞག་བུྱང་ཡོད།	 སྐ་ུ
ཉདི་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་དང་།	 ལགྷ་པར་
རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་དའེི་
འགན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཁུར་ད་ུའཇུག་
དགོས་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་རུྒྱའི་ཡིད་
ཆེས་ཡོད།
སྐ་ུཉདི་དམིགས་བསལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་སླབོ་སྟནོ་པར་བསྐ་ོབཞག་བུྱང་བ་དསེ་རྒྱ་
ནག་གི་བཙན་གནནོ་འགོ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
དང་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་ལའང་རེ་བ་
ཆེན་པ་ོཞིག་བསུྐན་ཡོད་པ་དང་།	 འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
བ་ཡིན་ན་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་དང་།	
ལྷག་པར་ཉི་ཧངོ་གིས་བཟདོ་བསན་གནང་
རུྒྱ་མིན་པའི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཀང་བཏང་ཡོད།	 ན་ནངི་ལོར་སྐ་ུཉདི་ཀིས་
རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་ཀི ་རྒྱལ་སིྤའི ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་པ་		

(Inter-Parliamentar y  

Alliance on China)	ཞསེ་
པ་དང་མཉམ་ད་ུཐུན་མོང་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་བདོ་མི་ཚོ་བཙན་དབང་
གིས་ངལ་རྩོལ་བྱས་བཅུག་
པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་
ཡོད་ཅེས་བསྒགས་གཏམ་
སྤ ེལ ་གནང ་བར ་བ ོད ་ མི ་
རྣམས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཡི་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐེན་སླབེ་
བཞིན་པ་ནི་དནོ་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མུ་མཐུད་འགན་ཁུར་མེད་པའ་ིཐགོ་བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་དང་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་ལ་གཉའ་
གནནོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་ལ་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐད་མཁེན་རྒྱ་ཡངས་པ་ོ

དང་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུཉདི་
ཀིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཐགོ་དམིགས་
བཀར་གིས་ད་ོསྣང་གནང་གི་ཡོད་སྟབས།	སྐ་ུ
ཉདི་ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ང་ཚོར་ཡིད་
ཆེས་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤི་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཱགན་མོ་
ཧན་རེ་ཌ་ེམཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་གི་ལྷ་ོཕགོས་ཨནྡྲ་
པར་ད་ེཤི་ (Andhra Pradesh)	 མངའ་
སྡའེ་ིས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལ་ཆར་ཞདོ་ཆེན་པ་ོ
བབས་པས་རྐེན་གིས་མི་རུྒྱ་ཕུགས་གསུམ་
ལ་གོད་ཆག་བུྱང་སྟ་ེམང་ཚོགས་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	
བདོ་མའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༡	ཉནི་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤི་མངའ་སྡའེ་ི

སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇཱ་གན་མོ་ཧན་རེ་
ཌ་ེ	 (Y S Jagan Mohan Reddy) མཆོག་
ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བའ་ིནང་
འཁདོ་དནོ།
ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་ཀིས་གཙོས་ཆར་ཞོད་ཀི་
རྐེན་ངན་གོད་ཆག་འགོ་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བ་རྣམས་ཀི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་དང་།	
དགའ་ཉ་ེབླ་ོདཀར།	 ད་ེབཞིན་ཆར་ཞདོ་ཀི་
རྐེན་ངན་གོད་ཆག་ཐེབས་མཁན་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་གསོ་དང་ཐུགས་སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	

ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་རྒྱལ་
ཡོངས་རྐེན་ངན་རོགས་སྐོར་ཚན་པ་ཁག་
གིས་རྐནེ་ངན་གདོ་ཆག་ཐབེས་མཁན་རྣམས་
ལ་ནསུ་ཤུགས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྤགས་ཀིས་
རོགས་རམ་དང་ཉནེ་སྐབོ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་
གནང་བཞིན་པར་ངསོ་ཀིས་རསེ་སུ་ཡི་རང་
ཞུ་གི་ཡོད།	 	 ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤི་མངའ་སྡའེ་ིམི་
མང་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཆེད་ད་ུཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་དག་ེརྩ་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་ཉནེ་
སྐབོ་ཀི་ལས་དནོ་སདླ་ད་ུཞལ་འདབེས་འབུལ་

རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲནི་ནང་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ད་ེས་ྔཨནྡྲ་པར་ད་ེ
ཤི་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཐངེས་འགའ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་མྱངོ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༦	ལོར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཨ་མཱ་ར་ཝ་ཏི་ནས་དསུ་
འཁརོ་དབང་ཆེན་སྩལ་སབྐས་གནས་མཇལ་
བ་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོདསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་
དང་ལྷ་ོཕགོས་དཔལ་གི་རི་སོགས་ལ་གནས་

མཇལ་ཆེད་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་
གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་གནས་མཇལ་
བ་སྟངོ་ཕྲག་མང་པརོ་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་ཡོད་པའི ་སྐརོ ་འཁོད་ཡོད།	
མཐར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆར་ཞོད་ཀི་རྐེན་ངན་
གདོ་ཆག་ཐབེས་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་སྨནོ་
མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཕ་རཱན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་ཕབེས་འབྱརོ་གིས་བདོ་དནོ་	
ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་
དབང་ཆེན་ལགས་ཕ་རཱན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེ
རི་སིའི་མེ་འཁརོ་འབབ་ཚུགས་གྷར་ཌུ་ནརོ་
ཌི་	(Gare du Nord) ལ་ཕབེས་འབྱརོ་བུྱང་
སབྐས་ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་།	
བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའ་ིཚོགས་པ་སིྐད་སྡགུ་ཁག་གིས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་
ཡོད།	
དེ་ཡང ་ཕ ་ རཱན ་ སིའི ་ བ ོད ་རང ་བཙན ་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༡༨	 ནས་	 ༢༣	 བར་དནོ་
གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀི་པ་ེརི་སི་སྐརོ ་
སྐོད ་གོ ་ སིྒག ་གནང ་ གི ་ ཡོད ་པ ་དང ་ །	
ལས་རིམ་ནང་འཁརོ་པ་ལརྟ་ན།	 དནོ་གུབ་

དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་གསར་འགོད་པ་	
དང་།	ཆབ་སདི་པ།	ད་ེབཞིན་གང་ཟག་སྒརེ་
སོགས་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	
ལོའི་པ་ེཅིང་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་རྒྱ་ནག་
ནང་ཚོགས་རསེ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་
ཁང་ནང་གནར་སྤདོ་མྱངས་པའ་ིཉམས་མྱངོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་
དཀའ་སྡུག་མྱངས་པའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་
སྡགུ་མྱངས་པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་བརུྒྱད་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིང་ཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་སབྐས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེམདནུ་ད་ུ
བསླབེ་ཐུབ་རེ་བ་གནང་གི་ཡོད།
སིྤར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་རྩེད་
འགན་ཚོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་བཞིན་འག་ོབ་མིའ་ི

ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་
ཞུས་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོའ་ིཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་ཡོད་
ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་ད་ེདག་
མ་སུྒབ་པ་མ་ཟད།	 ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེབདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་སྟབས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་

ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ཇ་ེསྡུག་
ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་དནོ་གུབ་དབང་
ཆེན་ལགས་པ་ེརི་སིར་བདོ་ཀི་ཚོགས་པ་ཁག་
ལསྔ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ི
པ་ེཅིང་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ལ་ང་ོརྒོལ་གི་
ལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་

པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་རང་ཉདི་ཀི་
གླགོ་བརྙན་འཇིགས་བྲལ་ཞེས་པ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་འབྲལེ།	 གླགོ་བརྙན་ད་ེ
བཟ་ོསྐབས་ཀི་ཉམས་མྱངོ་དང་དཀའ་སྡུག་
ཇི་བུྱང་སོགས་ཀི་སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང་
རུྒྱ་རེད་འདགུ	 	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་སྐརོ་
སྐདོ་སབྐས་གང་ཟག་སྒརེ་དང་།	 གསར་
འགདོ་པ།	 ཆབ་སདི་མི་སྣ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་རྣམས་བརྙན་ལེན་གིས་ད་ེདག་ཕིས་
སུ་སྐརོ་བསྐོད་མཇུག་སིྒལ་མཚམས་རྒྱལ་
སིྤའི་ཨོ་ལེམ་ཕིག་རྩེད་འགན་ཚོགས་ཆུང་		
(International Olympic Committee)	
ལ་དབུལ་རུྒྱ་རེད་འདགུ་བཅས།།	

རྩ་མཆོག་གངོ་གི་བུདྡྷ་པ་ེཇི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གིས་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་ཞསེ་པའ་ིདསུ་སྟནོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་ཨུ་ཏར་པྲ་དཤེ་མངའ་
སྡའེི ་ནང་སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་ཡུལ་རྩ་མཆོག་གངོ་ད་ུརྟནེ་
གཞི་བྱས་པའ་ིབུདྡྷ་པ་ིཇི་མཐ་ོསླབོ་	 (Bud-

dha PG College) ཀིས་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་	 (A 

Day for Tibet)	 ཞསེ་པའ་ིདསུ་སྟནོ་ཞིག་
ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ	 མཐ་ོསླབོ་དའེ་ིནང་
སྡ་ེཚན་མི་འད་བ་ཁག་བཅུ་གཉསི་ལགྷ་དང་
སླབོ་ཕུྲག་གངས་བཞི་སྟངོ་ཙམ་ཡོད།	 དསུ་
སྟནོ་གི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བུདྡྷ་པི་ཇི་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་དབུ་འཛིན་ཟུར་པ་འབུམ་རམས་པ་ཨ་
མྲ་ཏཱ་ཾཤུ་ཤུཀ་ླ	 (Dr. Amritanshu Shukla)	
ལགས་ཀིས་གཙོས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་
རྣམ་པ་དང་སླབོ་ཕུྲག་གསུམ་བརྒྱ་ལགྷ	 ད་ེ
བཞིན་གསར་འགདོ་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཧནི་ད་ིསདྐ་ཡིག་ཚན་
པའ་ིསླབོ་དཔནོ་འབུམ་རམས་པ་ག་ཽརབ་ཏ་ིབཱ་
རཱི་(Dr.	 Gaurav	 Tiwari)	 ཀིས་འཕགས་
བདོ་བར་གི་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་དང་།	 སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་རྒྱ་གར་ད་ུཉམས་ཚར་བ་ད་ེ
དག་བདོ་ཀི་མཁས་པ་དང་བ་ླམ་རྣམས་ཀིས་
བདག་གཉརེ་གནང་ཡོད་ཅིང་།	 ཕིས་སུ་རྒྱ་
གར་གི་མཁས་པ་རཱ་ཧུལ་སཾཱ་ཀྲཏཱིཡན་	 (Dr. 

Rahul Sankritayan)	ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་
ད་ུདཔ་ེཆ་ཁག་གཅིག་ཉར་ཚགས་གནང་
ཡོད་པ་ཟད།	 བདོ་སདྐ་ནས་ལེགས་སྦྱར་སདྐ་
ད་ུབསུྒར་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོའབུམ་རམས་པ་ཨ་མྲ་ཏཱཾ་ཤུ་
ཤུཀ་ླལགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་པས་ཁངོ་རང་ཉདི་
མགནོ་འབདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་

དང་འབྲལེ།	བདོ་དང་རྒྱ་གར་བར་གི་འབྲལེ་
ལམ་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་འབྲལེ་ལམ་དསེ་འག་ོབ་མི་ཕན་
ཚུན་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་མཉམ་གནས་
ཐད་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པའི་སྐརོ་ཡང་ཤེས་
རྟགོས་བྱ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས།	

ད་ེནས་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་
ཁིམས་ལགས་ཀིས་དསུ་སྟནོ་མཛད་སྒ་ོདའེི་
རྒྱབ་ལྗངོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་དམིགས་
ཡུལ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་བུྱས་

དང་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས།	 གཞིས་བྱསེ་
བདོ་མིའི ་མ་འོངས་པའི་རེ་བ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 	 མཐར་རྩ་
མཆོག་གངོ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ི	 (Bharat Tibbat Samvad 

Manch)	 འབྲལེ་མཐུད་པ་འབུམ་རམས་
པ་ཤཱབུ་ལལཱ་ཤཱ་	 (Dr. Shubhlal Shah)	
ལགས་དང་།	 ས་གནས་ཀི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་གི་འབྲལེ་ཡོད་འགན་འཛིན་བསྟན་སྐངོ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་
པའ་ིསྐ་ུམགནོ་རྣམས་ལ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་དན་རྟནེ་ཕག་དབེ་རེ་ཕུལ་ནས་
མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པས་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་དང་ཟུང་
འབྲལེ་འབྲལེ་མཐུད་པ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ས་
གནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་རྣམ་པ་ཚོགས་འད་ུ
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་འདརུ་
ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབྲངོ་ཆུང་དངསོ་
གུབ་མཆོག་དང་།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རིན་
ཆེན་མཁའ་འག་ོཁིར་མེ་ (R.K.Khrimey) 

ལགས།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་
སུ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་	 (Shri Surendra Ku-

mar) ལགས་དང་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཝིནྡ་ན་ིཀ་ོ

སི་	 (Shri Arvind Nikose)	ལགས།	རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ས་
གནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་རྣམ་པ།	 འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་
རྣམ་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ད་ེ
ཡང་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་མར་འཕགས་བདོ་
འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་
འབྲལེ་ཚོགས་འདའུ་ིགསོ་གཞི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སོ་སོ་ལ་རེ་བ་གང་
གནང་གི་ཡོད་སྐརོ་གསལ་སྟནོ་གནང་ཡོད།	
ད་ེནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་དང་།	
བོད་ད ོན་བདེན་མཐའ་གསལ་སླད་ལས་
འགུལ་གི་འགུལ་བཞུད་ཁདོ་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་
ངག་བཅད་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་ཡོད།	ད་ེ
རསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རིན་ཆེན་མཁའ་
འག་ོཁིར་མེ་	 (R.K.Khrimey)	 ལགས་
ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་ནང་རྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་བའི་གནས་སྟངས་སིྤ་
དང་།	 སྒསོ་སུ་འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་
ཀི་རྩོད་རྙ ོག་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་དང་།	
འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་ཀི་གནད་དནོ་
ནི་བདོ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ལའང་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་
བར་ག་ོསབྐས་ཡོད་པ།	 བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་
སརླ་གསོ་གནང་དགོས་རུྒྱ་གལ་གནད་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེནས་
ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབྲངོ་ཆུང་དངསོ་

གུབ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས་
ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕྲག་ལྷག་གི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་
ལམ་དང་།	 ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་དང་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
སྐརོ་སླབོ་སྦྱངོ་སྤདོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
གསུངས།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་ཚོགས་མི་
རྣམས་ལ་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་ཚོས་བདོ་
ཐགོ་ལ་ྟསྟངས་ཇི་ཡོད་སྐརོ་གསལ་སྟནོ་གནང་
བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་ཁརོ་ཡུག་
གི་གནད་དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 བདོ་ནང་
གི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཕིན་པར་བརྟནེ་
རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ཚོར་གནདོ་སྐནོ་ཕགོ་ཡོད་པའི་སྐརོ་
དང་།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་རྣམ་པས་ག་ོསབྐས་དམ་འཛིན་
གིས་རྒྱ་གར་གི་དབུ་ཁདི་རྣམ་པ་དང།	 གསོ་

ཚོགས་ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	 འབྲལེ་ཡོད་མི་སྣ་
སོགས་ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
སྔར་ལས་ལྷག་སྤལེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིགསོ་གཞིའ་ིཐགོ་
བག་ོགླངེ་གནང་སབྐས་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
བྷངེ་ལོར་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེལག་བསྟར་ཞུས་པའི་
ལས་འགུལ་ཁག་ལ་བག་ོགླངེ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་
བ་དང་།	 ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ས་ྔལོར་བདོ་
དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིལས་འགུལ་ཇི་སྤལེ་སྐརོ་
ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒནོ་ཞུས་ཏ་ེཚོགས་འད་ུ
གལོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་གཙོ་སྐོང་དང་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་མཐུན་འགུར་འགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ནས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	 བར་
བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུརྟནེ་གཞི་
བྱས་པའི་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་གི་གལ་ཆེ་མི་
སྣའ་ིསྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
དང་པའོི་ཐགོ་ཨ་མྱསེ་རྨ་ཆེན་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཇོ་
སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 ཝ་ཱཎ་
དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་བྱམས་
པ་བསམ་གཏན་ལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས།	 ཝ་ཎཱ་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་
མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་རྩོམ་
རིག་སླབོ་དཔནོ་དགེ་བཤེས་བ་ེརི་འཇིགས་
མེད་དབང་རྒྱལ་ལགས།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	སྨནོ་ལམ་
བདོ་ཀི་བརྡ་འཕྲནི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཚིག་
མཛོད་སིྤ་ཁབ་རྩོམ་སིྒག་འགན་འཛིན་འཇུ་
བསྟན་སྐངོ་ལགས།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་གཙང་
ཕུྲག་སྟབོས་ལགས།	 ནརོ་གླངི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་
སླབོ་སིྤ་དང་རྒྱལ་རབས་སླབོ་དཔནོ་སནྨ་ཤེར་
བླ་ོགསོ་ལགས།	 ཀིརྟའི་ིབྱསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་
དཔ་ེཁིད་དགེ་རྒན་བགསེ་པ་ཨ་ལགས་ར་ེ
སུྤལ་བླ་ོགསོ་ཆོས་བཟང་ལགས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་དང་
ཞིབ་འཇུག་རིག་པའི་སླབོ་དཔནོ་གཉན་ཐར་
ལགས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་རྩ་རག་
བཀྲ་བཟང་ལགས།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་གཞོན་པ་ཡེ་
ཤེས་བསམ་གུབ་ལགས།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་
ཚེ་རིང་ལགས།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་
དང་ལས་བྱདེ།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་
གི་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ་སིྤར་བཏང་ལོ་
རུྒྱས་ཟརེ་བ་ད་ེམི་རིགས་ཤིག་གི་དར་རུྒད་ཀི་
དན་ཐ་ོལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 མེས་པའོ་ིལོ་རུྒྱས་སོ་
སོས་མ་ཤེས་ན་མཇུག་མ་མེད་པའ་ིསྤའེུ་རེད་
ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་རེད།	 ལོ་རུྒྱས་ཤེས་དགསོ་པ་ད་ེ

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ད་ལ་ྟབདོ་
མི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རང་དབང་ཤོར་
ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཉནི་མཚན་དསུ་དུག་ལ་རིག་
པ་བསིྒམས་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལ་འཁགོ་
བཤད་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་
པའི་སབྐས་འདརི་ང་ཚོས་རང་མི་རིགས་ཀི་
ལོ་རུྒྱས་དང་།	 ཆོས།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་སོགས་ཤེས་རྟགོས་བྱ་ཐུབ་པའི་ཆེད་
ད་ུལོ་རུྒྱས་ཀི་བག་ོགླངེ་འདི་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་
ཡིན།	 ད་ེཐངེས་ལོ་རུྒྱས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
ཐུབ་པ་བུྱང་བ་ད་ེཧ་ཅང་སྤབོས་པ་ཡོད།		
དངེ་རབས་ཀི་ཆབ་སིད་ཐོག་ནས་བཤད་
ནའང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེ
སྔནོ་མ་རང་བཙན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
རེད།	 ད་ེབཞིན་སརྔ་བདོ་ད་ེརང་བཙན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ནས་ད་ལ་ྟང་
ཚོ་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ད་ེ
རིང་གི་ཚོགས་འདརུ་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་མཁས་དབང་ཕལ་ཆེ་བ་
ཕབེས་ཐུབ་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་
ཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་
ཚོགས་འད་ུང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་འད་ི
བཞིན་འཚོགས་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སིྤ་
ནརོ་༸གོང་སྐབས་༸མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་དགངོས་བཞདེ་ཆགས་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་
༧གངོ་སྐབས་༧མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལོ་
ཤས་སྔནོ་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་
ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད་སྟབས།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པ་ོའདི་འཚོགས་
བཞིན་ཡོད།	 ད་རེས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཚོགས་
འད་ུཐེངས་དང་པའོི་ཐོག་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
ཁདོ་ཀི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་རྣམས་ཀི་སྐརོ་བག་ོ
གླངེ་བུྱང་བ་ཡིན་ན།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་བག་ོ
གླངེ་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ལོ་རུྒྱས་ཀི་
དསུ་ཚིགས་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་བག་ོགླངེ་བྱ་
རུྒྱ་དང་།	 ༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ི
དགོངས་གཞི་ལྟར་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྐབས་རྒྱལ་སིྤའི་
རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་
ཞིག་འཚོགས་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོབཟུང་ནས་བག་ོགླངེ་འད་ིའཚོགས་བཞིན་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
ད་ེརསེ་སུྒབ་བརུྒྱད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱདེ་
༧དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བདནུ་
པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡ་ོརེ་མཆོག་གིས་
ད ་ལམ་བརུྒྱད་དམིགས་བསལ་བཀའ་

སླབོ་གནང་དནོ།	 བདོ་མི་རིགས་ལ་ལོ་ང་ོ
སྟངོ་ཕྲག་ལྷག་གི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཡིག་ཆ་དང་
རྩོམ་རིག་གི་ཡིག་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཡོད།	 མི་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་མ་གཏགོས་
ང་ཚོ་བདོ་པ་ནང་བཞིན་ཤེས་རིག་གི་བང་
མཛོད་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཕལ་ཆེར་མེད།	 དརེ་
བརྟནེ་བ ོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི ་ཆ་ནས་སོ་
སོའི་ལོ་རུྒྱས་དང་རྩོམ་རིག་གི་བང་མཛོད་
སོགས་ལ་སྤབོས་པ་བྱདེ་ཆོག་པ་ཞིག་དང་།	
གཞན་ལ་ངམོ་རིན་ཆོག་པའི་རིན་ཐང་བྲལ་
བ་ཞིག་ཡོད།	 སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་ད་ེརིན་ཐང་
བྲལ་བ་ཞིག་དང་རྩ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ང་ོ
འཕྲདོ་པ་གནང་དགསོ་པ་དང་།	རྩ་ཆེན་ཡིན་
པ་ད་ེཤེས་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེ
ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་སོ་སོའི་ཕ་མ་ནས་མར་
བརུྒྱད་ཡོང་བའི་རིག་པའི་བང་མཛོད་དང་
ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་རྩ་ཆེན་པ་ོད་ེདག་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་པ་
དང་།	 འཛམ་བུ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཁབ་སྤལེ་ཇི་
ལརྟ་གནང་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གམོ་པ་གཉསི་པ་
སྤ་ོཐུབ་ཀི་ཡོད།	 སྔནོ་ལ་སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་ད་ེ
རྩ་ཆེན་པ་ོདང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་ཤེས་
ན་ཕལ་ཆེར་གོ་མེད་ཚོར་མེད་ཡོང་རུྒྱའི་
ཉནེ་ཁ་ཡོད།	 བདོ་པའ་ིརྩམོ་རིག་དང་ལོ་
རུྒྱས་མཁས་པ་ས་ྔམ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་མང་པ་ོ
གནང་ཡོད།	 ང་ཚོར་མཚོན་ན་ད་ེརིན་ཐང་
བྲལ་བའ་ིནརོ་བུ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེདག་
རྨང་གཞིར་བཞག་ནས་དངེ་དསུ་འག་ོསྟངས་
དང་མཐུན་པའི་ཐགོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་
ཉམས་ཞིབ་ཇི་ལརྟ་གནང་དགསོ་པ་དང་སྦྱངོ་
བརྡར་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།
དངེ་སང་ཕི་རྒྱལ་གི་མཁས་པ་ཁག་གཅིག་
གིས་བདོ་པའི་སྐརོ་ཞིབ་འཇུག་གནང་སབྐས་
བདོ་པའི་རིག་གཞུང་གི་འག་ོསྟངས་དང་
བསམ་བླའོ་ིའད་ུཤེས།	 ད་ེབཞིན་ཚོར་བ་
སོགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་མེད་པའི་ཐོག་ནས་
ཞིབ་འཇུག་གནང་གི་འདགུ	 ད་ེབདོ་མི་
རིགས་ལ་མཚོན་ན་ལམ་སང་དང་ལེན་
གནང་ཐུབ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད།	 དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་པའི་སྐརོ་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་སྐབས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རིག་
གཞུང་དང་ཚོར་བ་སོགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་མཐངོ་
ཆེན་དང་རྩ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་ནས་ཀུན་སླངོ་
བཟང་པ་ོཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་
འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཏགོ་ཙམ་བརྩ་ེ
སེམས་དང་སེམས་ཁུར་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་
ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་དན་གི་འདགུ་ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
འཕྲནི་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
དང་ས་རཱ་བ ོད་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ ་གཉརེ་

ཁང་ཐུན་མོང་གིས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་མཁས་
དབང་ཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་
བརིྩ་མཐངོ་ངསོ་འཛིན་དང་ཡི་རང་བསགྔས་
བརདོ་ཞུས་པའི་ཡི་ག་ེད་ེཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་
ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་
ལགས་ཀིས་སྒགོས་སྦྱང་གནང་རསེ་བདོ་ཀི་
སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་ཚེ་
རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཇོ་སས་བཀྲ་
ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་
རྟགས་ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཝ་ཱཎ་དབུས་
བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་བྱམས་པ་བསམ་
གཏན་ལགས་དང་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཛམ་ལྷ་
བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་
བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་ས་རཱ་
བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཐུན་མོང་
གིས་གནང་བའ་ིབསྟདོ་ཚིག་ཕག་འཁརེ་ད་ེཇ་ོ
སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཕུལ་ཏ་ེབག་ོ
གླངེ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོགལོ་མཚམས་བག་ོ
གླངེ་དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་
དང་།
སྐབས་དརེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཁས་དབང་
ཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ལོ་
རུྒྱས་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུང་བཤད་དང་།	
ཝཱ ་ཎ་དབུས་བ ོད་ཀི ་ཆེས་མཐོའི ་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་
བྱམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་༸རྒྱལ་
དབང་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༣	 པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཆབ་སིད་ཀི་མཁནེ་བུྱས་དང་གཟིགས་རྒྱང་
ལ་སྐ་ུཞབས་ཅཱར་ལེ་སི་སྦལེ་	 (Sir Charles 

Bell)	 ལགས་ཀིས་ཐུགས་ཞིབ་ཇི་གནང་ལ་
ཕིར་མིག་ལ་ྟབ་ཞསེ་པའ་ིསྐརོ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་
དཔནོ་རྩ་རག་བཀྲ་བཟང་ལགས་ཀིས་ཏའི་
སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གི་མི་གཤིས་
དང་ཆབ་སིད་ཀི་བསམ་བླ་ོཞསེ་པའི་སྐརོ།ས་
རཱ་མཐོ་སླབོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ས་སྐའ་ིཆོས་
སིད་ཟུང་འབྲལེ་གི་ཁི་རབས་བརྒྱད་པ་བླ་
མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་
གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ།	 ནརོ་གླངི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་
སིྤ་སྨན་ཤེར་བླ་ོགསོ་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་ཁདོ་ཆེས་གསང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐང་རྒྱལ་
རབས་ཀི་སས་མོ་ཞིག་གི་སྐརོ།	 སྨནོ་ལམ་
བརྡ་འཕྲནི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཚིག་མཛོད་སིྤ་
ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ་མཁན་པ་ོའཇུ་བསྟན་སྐངོ་
ལགས་ཀིས་དབུས་བཟའ་མཁའ་འག་ོབད་ེ
སྐངོ་དབང་མོའ་ིསྐརོ།	 ཝ་ཱཎ་དབུས་བདོ་ཀི་
ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
རྩམོ་རིག་སླབོ་དཔནོ་དག་ེརྒན་དག་ེབཤེས་བ་ེ

རི་འཇིག་མེད་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཀརྨ་
པ་དསུ་གསུམ་མཁནེ་པ་དང་འབྲལེ་བའི་ལོ་
རུྒྱས་རགས་ཙམ་གླངེ་བ་ཞསེ་པའ་ིསྐརོ།
ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་ཡེ་ཤེས་བསམ་
གུབ་ལགས་ཀིས་ལོ་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཟང་
པ་ོདང་ཁོང་གི་མཛད་རེས་ཞེས་པའི་སྐརོ།	
བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ལ་ྷབ་ླམ་ཡེ་
ཤེས་འདོ་ཁུ་དབནོ་རྣམ་གཉསི་ཀི་ཆོས་སིད་
མཛད་རསེ་ཞསེ་པའ་ིསྐརོ།	 	 	 ཀིརྟའི་ིབྱསེ་
པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཨ་ལགས་ར་ེསུྤལ་བླ་ོགསོ་ཆོས་
བཟང་ལགས་ཀིས་སིངྒ་ལའི་གླིང་ད་ུམཚན་
སནྙ་ཆེ་བའ་ིབདོ་པ་སྤནེ་པ་དནོ་གུ་	 (Tibet 

Jathika S Mahindra thero)	 ཞསེ་པའ་ི
སྐརོ།	 	ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་གཙང་
ཕུྲག་སྟབོས་ལགས་ཀིས་རིྩས་དཔནོ་ལུང་
ཤར་གི་བསམ་བླའོི་ཕིར་རྟགོས་ཞེས་པའི་
སྐརོ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་དང་ཞིབ་འཇུག་རིག་པའི་
སླབོ ་དཔནོ་གཉན་ཐར་ལགས་ཀིས་བྲག་
དཀར་དག་ེབཤེས་ལགས་ཀི་སྐ་ུཚེའི་ལོ་རུྒྱས་
གནད་བསྡུས་ཞེས་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
དང་།	ད་ེབཞིན་བག་ོགླངེ་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་
ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།
མཐར་ཝཱ ་ཎ་དབུས་བ ོད་ཀི ་ཆེས་མཐོའི ་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་
དཔནོ་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་
མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།


