
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྒྱ་གར་
བྱང་ཤར་ཨ་རུ ་ ནཱ ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ ཁུལ་
དུ་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་འགོ་
བཙུགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཏི་ཛུ་གནམ་
ཐང་ད་ུཕབེས་འབྱོར་སྐབས་ཏི་ཛུ་ས་གནས་
གངོ་སྡ་ེལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཨན་
གན་མི་ན་ི (Angen Mini) ལགས་དང་།  
སིྤ ་ ཁྱ བ ་ ཉ ེན ་ ར ོག ་ པ ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་ མི ན ་ 
ཇོམ ་ ལགས །  ཏི ་ ཛུ ་ ས ་ ག ནས ་ འགོ ་ 
འ ཛི ན ་ ལ ས ་ ཚ བ ་ བ སྟ ན ་ འ ཛི ན ་ 
བླ་ོགསོ་ལགས། མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ར་ོརེ་རིག་འཛིན་ལགས།  
ཏི ་ ཛུ ་ས ་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི ་ ཚོགས་
ག ཙོ ་ བ སྟ ན ་ འ ཛི ན ་ རྣ མ ་ གོལ ་ ལ གས །  
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་ཕུན་ཚོགས་ར་ོར་ེལགས། མེའ་ོཆོས་
འཕལེ་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་རིག་འཛིན་ར་ོར་ེལགས། ད་ེབཞིན་གཞུང་
དང་གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་
སྐ་ུཚབ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་
རུྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ཀིས་ལྷ་དགོན་
བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་
དང་། ༸སྐབས་ར་ེརགོས་ཆེན་དགའ་ནརོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་གུབ་མཚམས་

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཚོགས་
ཁག་ལྔ་ནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུ་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གངས་ཤིག་འཚོ་ཐུབ་ཀི་
རེད། ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་
བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་དང་། 
དག་ེལས་སླབོ་ཟུར་ཡོངས། ད་ེབཞིན་བྱང་
ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
ཐུན་མོང་ནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
སབྐས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ད་དངུ་
འབུྱང་འགུར་ལོ་བཅུ་ཕག་གཉསི་རིང་སྡདོ་
ཐུབ་ཀི་རེད་ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་ཡོད། ཁ་སང་
ཞུས་པ་ཡིན་ལ། ད་རེས་ནན་ཏན་གིས་ཞུ་
རུྒྱར་བ་ླམའི་ངསོ་ནས་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་
རུྒྱའ་ིདམ་བཅའ་འདགུ བ་ླམའ་ིསྐ་ུཚེ་ཞབས་
པད་བརན་པར་བླ་མ་དང་སླབོ་མའི་དབར་
འབལེ་བ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་དགོས་
ཀི་ཡོད། གལ་ཏ་ེབ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ིདབར་
འབལེ་བ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་མེད་ན་བ་ླ
མའི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད། 
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་བདོ་
མི་སྒརེ་སོ་སོ་ནས་ཀང་སྤོད་ལམ་ཡག་པ་ོ
བྱདེ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ངོས་ནས་སིྤ་ཚོགས་གཞན་ལ་མིག་དཔེ་
བཟང་པ་ོསྟནོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་
པ་ཡིན་ན། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་དགསེ་པ་ོཡོང་

ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་དང་། མཉམ་འབལེ་སྡ་ེཚན་
ཁག ཡན་ལག་སནྨ་རིས་ཁང་དང་ས་
གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་། བུ་བཅལོ་
ཁང་། རྒས་གསོ་ཁང་། ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་དང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆུང ་བཅས་ལ ་འཚམས་གཟིགས་ སུ ་
ཕབེས་ཡོད། ཉནི་རྒྱབ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏི་ཛུ་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭར་
འཚམས་གཟགིས་ཀིས་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་
ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཨ་རུ་
ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཀཱ་རི་ཁ་ོཀིརི་ (Karikho Kri) 
ལགས་དང་། ད་ེབཞིན་ཏ་ིཛུ་ས་གནས་གངོ་
སྡ་ེལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཨན་
གན་མི་ན་ི (Angen Mini) ལགས་རྣམ་
གཉསི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད།  
ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཞིས་གངོ་ཁག་
ལ་ྔལ་འཚམས་གཟགིས་དང་། ས་གནས་
མང་ཚོགས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད། 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་
ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་དང་། ས་གནས་ཀི་གཞུང་
དང་གཞུང་ཁངོས་མིན་པའི་ཚོགས་པ་སིྐད་
སྡུག་ཁག་གིས་དགོང་ཚིགས་རྒྱས་སྟནོ་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཡོད།
ཕི་ཚེས་ ༣ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བདོ་
མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཀི ་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༥ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེ
ཐད་ཕུར་གནམ་གུ་བརུྒྱད་ཀུ་ཀངི་ད་ུཕབེས་
འབྱརོ་སབྐས་ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་
ས་དང་བདོ་མི་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།  
ཕི་ཚེས་ ༥ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཀུ་ཀིང་ཁྱབ་ཁོངས་གྷི་ལིང་
དང་། ནརོ་བུ་གླངི་། ཀ་ོཔུ་བཅས་ཀི་
ཁ་ཐརོ་མི་མང་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་
ཕབེས་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀུ་ཀངི་ཁྱབ་ཁངོས་
དྷ་ེལྦ་ིག་ོཊ་དང་། མཱ་ཧ་ག་ོཊ་ནང་ཡོད་པའ་ི
ཁ་ཐརོ་བདོ་མི་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་སྡདོ་
ཁང་དང་དགནོ་པ། ད་ེབཞིན་མུ་ཀངོ་དང་། 
དཔལ་དབིྱངས་སྡམེ།  ཉ་ེརིང་བཅས་
ཀི་བདོ་མི་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།   
ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀུ་ཀངི་ཁྱབ་ཁངོས་
པ་ོདངུ་དང་བ་ིཧཱར་རི་ལ་ཨིན་ཁུལ་གི་བདོ་
མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།  པདྨ་ཆོས་གླངི་དགནོ་པ་དང་ཀུ་
ཀངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་
ཁྱབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག ས་གནས་
འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་བཅས་སུ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མུ་ཀངོ་གངོ་གསེབ་
ཏུ་མུ་ཀངོ་དང་། པ་ཡིང་དམེ། ཉ་ེརིང་
བཅས་ཀི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་སབྐས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་ང་ོབ་ོདང་ལས་
འགན། ལས་དནོ་གནང་ཕགོས། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་དང་
ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་དང་། ད་ེབཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་
སྡ་ེཚན་གསུམ་གི་སྐརོ་དང་། ད་ེདག་གི་
ལས་འགན་གང་ཡིན་པ། སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
ཁག་བཅས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་འབལེ་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནི་ཧ་ཅང་བཀའ་
དིན་ཆེན་པ ོ་ཡིན་སྟབས་ས་གནས་ཀི་
ཡུལ་མི་དང་ལནྷ་འཆམ་མཐུན་དགོས་པ་
དང་།  ད་ེབཞིན་ཀུ་ཀངི་ཁྱབ་ཁངོས་ཁ་
ཐརོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བརྒྱ་
དཔནོ་རྣམས་བུད་མེད་ཡིན་པར་བསགྔས་
བརདོ་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ས་གནས་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་སདླ་གང་
ཐུབ་འབད་བརནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ངོ་བ་ོར་
བརླག་ཏུ་གཏངོ་རུྒྱའི་སིད་བུྱས་ངན་པ་
འཛིན་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་

སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐྱོང་མཆྱོག་རྒྱ་

གར་བྱང་ཤར་ཀྲུ་ཀྙིང་ཁུལ་དུ་

ཆེས་ཐྱོག་མར་འཚམས་གཟྙིགས་

ཕེབས་པ།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སི་ཝ་ནཱན་ཌ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་ཕུལ་བ།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེདང་། འཚེ་
མེད་ཞི་བ། འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་
གོང་མཐོར་མཛད་བཞིན་པར་ཆེ་བསྟདོ་ད་ུ
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སི་ཝ་ནཱན་ཌ་ཐེབས་ར་ཁང་ 
(Sivananda World Peace Foundation)  
གི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨིཤ་ཝར་རམ་ལུ་ཆི་མན་  
(Prince Ishwar Ramlutchman) ལགས་བཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུཆེད་བཅར་གིས་
འད་ིལོའ་ིསི་ཝ་ནཱན་ཌ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་  
(Sivananda Peace Award) ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༡ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད།
ཨ་ཕི ་ རི ་ཀའི ་ སི ་ཝ ་ ནཱན ་ཌ་ཐེབས་ར་

ཁང་གིས་ད ེ་སྔ ་ སི ་ཝ ་ ནཱན ་ཌ ་ ཞི ་བདེའི ་
གཟེངས ་རགས་ལྷ ོ་ཨ ་ཕི ་ རི ་ཀའི ་སིད ་

འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ནལེ་སོན་མན་ཌེ་ལ་  
(Nelson Mandela) མཆོག་དང་།  
ཁོང་གི ་སྐུ ་ཟླ ་ལྕམ་སྐུ ་ ཝིན ་ན ེ་མན་ཌེ ་ལ་  
(Winnie Madikizela Mandela)  
ལ ག ས ་ སོ ག ས ་ ལ ་ ཕུ ལ ་ ཡོ ད །   
སྐ་ུཞབས་ཨིཤ་ཝར་རམ་ལུ་ཆི་མན་ལགས་ཀིས་
ཞི་བད་ེདང་བྱམས་སྙངི་རའེི་སྒནོ་མེ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འད་ི
ལོའ་ིསི་ཝ་ནཱན་ཌ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་ཕུལ་
ཐུབ་པ་བུྱང་བས་ཧ་ཅང་བསལྐ་པ་བཟང་པ་ོབུྱང་
ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། །

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་འག་ོབཙུགས་པ།

གི་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཐུགས་
དགསེ་པ་ོཡོང་བ་ཡིན་ན། སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་
བརན་གི་རེད། ཅསེ་དང་། 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ང་ོབ་ོདང་ལས་འགན། 
ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
བ་དང་། ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་སིྤ་དང་། བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག  བདོ་
མཐ་ོསངྒ་ནས་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་
བཞུར་བཞིན་པའི་གཙང་པ་ོརྣམས་ཀི་གལ་
གནད་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནི་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་གཞི་ལ་བཞག་ནས་
བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱ་དང་། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཏན་འཇགས་འཐབ་
བུྱས་འཆར་འགདོ་ཚོགས་ཆུང་སྐརོ། བདོ་
པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ། བདོ་མིའ་ིབདནེ་པའ་ིའཐབ་
རོད་རུྒྱན་སྐངོ་མཐར་སྐལེ་བྱདེ་པར་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ས་བརན་
དང་རུྒྱན་གནས་དགོས་པའི ་གལ་གནད་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་རསེ་
ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས། །
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཀུ་ཀངི་ངསེ་གསང་མད་ོསགྔས་བྱང་ཆུབ་དར་རྒྱས་གླངི་དགནོ་གི་མདནུ་ད་ུ
ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༧ ཉནི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་ཀུ་ཀིང་ངེས་གསང་མད་ོ

སྔགས་བྱང་ཆུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་གི་
མདནུ་ད་ུས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། 
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་

རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
བའི་སྙངི་པརོ།  དངེ་སང་མི་མང་པརོ་
ད ེང་དུས་དང་མཐུན་པའི ་ལག་ཐོག་ཁ་

པར་ཡོད་སྟབས། ལག་ཐགོ་ཁ་པར་
བརུྒྱད་བླ་མ་རྣམ་པའི་གསུང་ཆོས་ཡང་
ཡང་ཉན་པ་ཡིན་ན་སོ ་སོའི ་ ཚེ ་འདི་ ཕི ་
གཉསི་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད། ད་ེ

བཞིན་སྔ ་ད ་ོཡོན་ཆབ་འབུལ་སྐབས་སིྤ ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བསྟན་བདག་བླ་
ཆེན་རྣམ་པ་སྐུ ་ ཚེ ་བརན་སླད་སྨནོ ་ལམ་
རྒྱག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་བ ོད་མི་
རྣམས་ལ་ རོགས་རམ་ཧ ་ཅང་ཆེན ་པ ོ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གར་
གཞུང་མེད་ན་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་
དང་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཡག་
པ་ོཡོང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། དརེ་
བརནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནི ་ང་
ཚོ་བ ོད་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་དིན་
ཆེན་པ་ོརེད།  ལྷག་པར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི ་ སིྤ ་ཁྱབ་བླནོ ་ ཆེན་རབ་དང་
རིམ་པས་ས་གནས་བ ོད ་ མི ་རྣམས་ལ་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་

པས། ང་ཚོས་ཁོང་རྣམ་པའི་བཀའ་
དིན་དན་དགོས་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ ོ་
རེད། ཅེས་དང་།གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས། བདོ་མིའི་སིྒག་
འ ཛུགས ་ ཀི ་མང ་གཙོའི ་ཀ ་བ ་གསུམ ་
དང་། རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་གསུམ་
བཅས་ཀི་སྐརོ་ཤེས་རགོས་དགོས་པ་དང་། 
ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་འོག་ད ེབ་སྐེལ་ཡོད་
པའི ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་དགོན ་
སྡ་ེགངས་ ༢༨༨ ཡོད་པའི་ཁདོ་ནས་
གྲྭ ་བཙུན ་དང་སྔགས་པ ་ཁྱོན ་བསྡ ོམས་ 
༤༢༠༠༠ ཡོད། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ 
༤༢༠༠༠ ཡོད་པའི་ནང་ནས་ ༢༨༠༠༠ 
ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ནས་ཡིན་པ། བརྒྱ་
ཆ ་ག ཅིག ་ཙམ ་ སོག ་ རིགས ་ ཡི ན ་ པ །  
དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བ ོད ་མིའི ་སླབོ ་གྲྭ ་
ཁག་ ཏུ ་ཧི ་མ ་ལ་ཡ་རི ་ རུྒྱད ་ ཀི ་སླ ོབ ་མ་
ཕལ་ཆེར་ ༦༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་དང་། 

ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་མི་རིགས་དང་ང་
ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་གཅིག་
པ་ཡིན་པ། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་རོགས་རམ་བྱེད ་ཀི ་ ཡོད་པ། 
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་
རྒྱ ་གར་ གི ་མངའ་སྡ ེ་ཁག ་བཅུའི ་ནང ་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གནས་ཡོད་པ་སོགས་ཀི ་སྐརོ ་གསུངས་
ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༣ ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན ་སིད ་སྐོང ་སྤ ེན ་པ ་ ཚེ ་ རིང ་མཆོག ་
ཏི ་ ཛུ ་དར ་རྒྱས་གླིང ་བ ོད ་ མིའི ་ག ཞིས ་
ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་
གུབ་སྟ ་ེམེའོ་ ཆོས་འཕེལ་གླིང ་བ ོད་མིའི ་
གཞིས་ཆགས་སུ ་ཕ ེབས་འབྱོར ་སྐབས་
མེའོ་རོང་དཔོན་གཞོན་པ་ཨི ་བྷམོ ་ཏའོ་  
(Ibom Tao) ལགས་
དང་།  རོང་དཔནོ་གཞོན་པའི་
ལས ་ རོགས ་ ནཱམ ་ རཱ ་ ཏཱ ་ བྷཌ ་ཏི ་ཝ ་ རི ་  
(Namrata Bhatt Ti-
wari)  ལགས། ས་གནས་འགོ་
འ ཛི ན ་ ར ོ ་ རེ ་ རི ག ་ འ ཛི ན ་ ལ ག ས །  
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
རིག་འཛིན་ར་ོར་ེལགས། ས་གནས་
རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི ་ཚོགས་གཙོ།  
ས་གནས་མཉམ་འབལེ་གི ་ཚོགས་གཙོ་
དང་དུང་ཆེ། སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་སླབོ་ཀི་དགེ་ཆེ།  
ས ་ ག ནས ་ གཞོ ན ་ ན ུ ་ ད ང ་ བུ ད ་ མེ ད ། 
དམག་ཟུར་སིྐད་སྡུག། མི་མང་། སླབོ་
ཕུག་སོགས་ནས་ཕ ེབས་བསུའི ་ས ེ་ ལེན ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་ས་གནས་སུ་འབྱོར་མཚམས་
གཞིས་དགོན ་པདྨ་ཆོས་གླིང ་དུ་མཆོད་
མཇལ་དང་། སིྤ་མི་ལས་ཁང་དབུ་
འབྱེད ་གནང་གུབ ་མཚམས་ས་གནས་
འགོ ་ འ ཛིན ་ལས ་ ཁུངས ་དང ་༸རྒྱལ ་

བའི་ཕ་ོབང་། རྒས་གསོ་ཁང་། སྔནོ་
འག་ོསླབོ་གྲྭ། བུ་བཅོལ་ཁང་། ཡན་
ལག་སྨན་རིས་ཁང་། ས་གནས་འཕདོ་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་། འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི།  
ས ་ ག ན ས ་ བུ ད ་ མེ ད ་ ད ང ་ ད མ ག ་
ཟུ ར ་ སིྐ ད ་ སྡུ ག  
ས ་ ག ན ས ་ འ ཐུ ས ་
ཚོགས། རང་
བདེན ་བདེན ་ ཚོགས ་
ཆུང་། ས་གནས་
གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས། 
ས ་ ག ན ས ་ མ ཉ མ ་
འབལེ་ལས་ཁུངས་ཨ་
མ ་དང་ཡན་ལག་སྡ ེ་
ཚན ་ཁག ་བཅས ་ སུ ་
གཟིགས་ཞིབ ་གནང་
ཡོད།
དེ་ཡང ་དཔལ ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག ་
གིས་མེའོ་ཆོས་འཕལེ་གླིང་སཾ་བྷ་ོཊ་གཞི་
རིམ་བར་མའི ་སླབོ ་གྲྭར་གཟིགས་སྐརོ ་
གནང ་རེས ་སླ ོབ ་གྲྭའི ་ཀམ ་ པུ ་ཊར ་སྡ ེ་
ཚན་དབུ་འབྱེད་གནང་སྟ་ེདགེ་ལས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། བཀའ་ཤག་སྐབས་
བཅུ་དུག་པའི ་ངོས་ནས་གངས་ཀ་གལ་
ཆེན་པ་ོརི་ཡི་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་
བ ོད་ནས་ཡོང་མཁན་དང་རྒྱ་གར་ནང་
འཚར་ལོངས་བུྱང་བའི ་བ ོད ་པའི ་སླ ོབ ་

ཕུག་གི་གངས་འབརོ་ ༢༠༡༢༨ ཡིན་པ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་བདོ་པའི་སླབོ་
ཕུག་གི་གངས་འབརོ་ ༩༧༠༠ ཡིན། ལོ་
དགུའི་ནང་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གི་གངས་
འབརོ་ཆིག་ཁི་ལྷག་ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད།

ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་པའི ་རུྒྱ ་རྐེན་གཙོ་བ ོ་
ནི། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་ས་
བིྱ ་ ཞི ་རྒོལ་ཆེན་མོ ་ བུྱང་བར་བར ེན ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཡོངས་
སུ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ལོར་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་
མཁན་མི་གངས་ ༥ མ་གཏགོས་བུྱང་
མེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་བདོ་ནས་
རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་མཁན་མི་གངས་ ༡༠ 
བུྱང་ཡོད། ད་ལོར་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་
ཡོང་མཁན་མི་གངས་ ༤ མ་གཏགོས་
བུྱང་མེད། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནས་ཕི་

རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞིས་སྤ་ོབྱས་པ་དང་། ཕུ་
གུ ་སྐེས ་ཚད་ ཉུང ་དུ་ ཕིན ་པ ་བཅས་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་པའི་སླབོ ་ཕུག་གི་གངས་
ཀ་ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གཅིག་ཟླ་སིྒལ་བཏང་སྟ་ེམཐུན་རྐེན་

བ ཟ ང ་ དུ ་ ག ཏོང ་
ད གོ ས ་ པ ་ ད ང ་ །  
མ ་ འོ ང ས ་ པ ར ་
མུ ་ མ ཐུ ད ་ ག ཞིས ་
ཆ ག ས ་ ཁ ག ་ ས ་
བ ར ན ་ ད ང ་ འ ཚོ ་
གནས་བྱེད་དགོས་
ན ་ མིའི ་ གངས ་ཀ ་
ད གོ ས ་ ཀི ་ ཡོ ད ། 
ཅེ ས ་ སོ ག ས ་ ཀི ་
ག སུ ང ་ བ ཤ ད ་

གནང་ཡོད།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླིང་གི་སོ་ནམ་འགམེས་
སྟནོ་ཞིང་སར་གཟིགས་ཞིབ་དང་། ཇ་ཞིང་
འདབེས་ལས་པ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད།  
དེ་ བ ཞིན ་ ཀུ ་ ཀིང ་མཁན ་པོའི ་ དགོ ན ་
པ ་གསར་བཞེངས་སླད ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་ཀི ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་
གནང་བའི་ས་ཆ་དང་། གཞིས་གངོ་ཁག་
ཏུ ་འཚམས་གཟིགས་དང་འབེལ ་མང་
ཚོགས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།  འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞིར་གཟིགས་

ཞིབ ་ ལེགས ་པར ་ གུབ ་རེས ་གཞིས ་ མི ་
མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་བ ོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་སིད་
གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་བརནེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་ཁི་ཕག་བརྒལ་
བ་རྒྱ་གར་དུ་བ ོས་བྱོལ་ལ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ཡོད་པའི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་སྐརོ་དང་། བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ངོ་བ་ོདང་
ལས་འགན། ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ། བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་རེ ་རེ ་བཞིན་
ངོ་སྤོད་དང་འབལེ་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་
དང་། ད་ེབཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེ
ཚན་གསུམ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལས་འགན་
གང་ཡིན་པ། སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་སོགས་ང་ོ
སྤོད་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་མ་ཟད་མཇུག་ཏུ་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།

སྤནེ་པ་བར་ལས་ཉིན་བཅུ་རིང་བཞུགས་
སྒར་སིྤ་ལྷན་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་
ཚུགས་གཏན་འཁལེ་སོང་ན། ཚོགས་མི་

རྣམས་དུས་ཐོག་ཚོགས་བཅར་ཐོག་སིྤ ་
འཐུས་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་

ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ལ་ྔཔ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ རེས་
གཟའ་ལགྷ་པ་ནས་ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་

ཚོགས་བར་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁིམས་དནོ་ཚན་བཞི་བཅུ་པ་ནང་གསལ་
ལརྟ་སབྐས་ ༡༧ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་འབྱརོ་
ཐ་ོའགོད་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀི་ཚོགས་
བརའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།།
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ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་རྣམས་ལ་བདོ་ཨིན་སདྐ་ཡིག་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ི
འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

གྲྭ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་གཅིག་ལགྷ་སོང་རངུ་ཁམིས་ཐག་བཅད་མེད་པར་བཀག་ཉར་
འགོ་གནས་མུས།

སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅།། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ 
༠༤ ཉནི་ར་ས་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་བསྟ་ི
གནས་ཁང་ད་ུལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་
ལས་བྱེད་གསར་འདམེས་རྣམས་ལ་བདོ་
ཨིན་སྐད་ཡིག་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་འཛིན་
སྐོང་དང་འབ ེལ་བའི ་ཟབ་སྦོང་གོ ་སིྒག་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་གི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བྱདེ་
འདམེས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་
དཔེ་ ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་ རིང་མཆོག་
དང་། ལས་བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་མི་
ཆོས་དབིྱངས་དནོ་གུབ་ལགས། ལས་བྱདེ་
འདམེས་ལྷན་ཚོགས་མི་ན་ག་སངས་རྒྱས་
བསྟན་དར་ལགས། ལས་བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་
དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སིྐད་ལགས། སླབོ་
ཁིད་པ་སཱ་ར་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི ་ལོ ་རུྒྱས་སླབོ ་དཔོན་གཙང་ཕུག་
སྟབོས་ལགས། ད་ེབཞིན་གསར་འདམེས་
སི་ཞུ་ལས་བྱདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག་མར་འདམེས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་དཔ་ེ
ཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཟབ་
སྦོང་དབུ་འབྱེད་ཀི་སང་གསལ་མར་མེ་
ཞལ་ཕ་ེགནང་སོང་། ད་ེརསེ་རནེ་འབུྱང་

༄༅། །གྲྭ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་གཅིག་ལྷག་སོང་
རུང་ཁིམས་ཐག་བཅད་མེད་པར་བཀག་
ཉར་འགོ་གནས་མུས་ཡིན་འདགུ 
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ པའ་ིནང་
མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
སླབོ་གླིང་གི་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་སླབོ་
མཐར་ཕིན་པའ་ིམཛད་སྒ་ོསབྐས་གྲྭ་འཇིགས་
མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་རོགས་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་སནྙ་རམོ་དཔ་ེདབེ་འགམེས་སྤལེ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ 
༥ ཉནི་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕནི་
ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་རོམ་པ་པ་ོཨུ་
ཝ་ེམེ་ཡཱ་ (Uwe Meya) ལགས་ཀིས་
འཇར་མན་སྐད་ད་ུབརམས་པའི་དཔ་ེདབེ་  
(Fokus Tibet) ཅསེ་པ་དབུ་འབྱདེ་གནང་
ཡོད།
རམོ་པ་པ་ོཨུ་ཝ་ེམེ་ཡཱ་ལགས་ན།ི སུད་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་ཞིང་། ཁངོ་གིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ བར་
བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྟངེ་

གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
པ་དང་འབལེ་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ནས་རང་
ཉིད་ང་ོསྤདོ་ཞུས་གུབ་མཚམས་ལས་བྱདེ་
འདམེས་ལནྷ་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སིྐད་
ལགས་ཀིས་སླབོ་ཁིད་པ་དང་སླབོ་ཚན་ངོ་
སྤོད ་གནང་བ ་དང ་
སྦྲགས། ཐངེས་འདའི་ི
ཟབ་སྦངོ་ནང་ད་ེསྔནོ་
ཏ ོག་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཀི་རྐེན་པས་
ཟབ་སྦངོ་མ་ཐབོ་པའི་
ལས་བྱདེ་གངས་ ༡༣ 
དང་། ད་ེབཞིན་ཉ་ེ
ལམ་གསར་འདམེས་
བུྱང་བའི ་ལས་བྱེད ་
བཅས་ལ ་དམིགས་
ཏ་ེཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་། 
ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་བྱདེ་ཆགས་ཡོད་སྟབས་ད་ེནི་རང་
ཉདི་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་འསོ་འགན་ཡིན་
པ་མ་ཟད། སིྒག་འཛུགས་ནང་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུྱང་བ་བསོད་ནམས་
ཆེན་པ ོ་ ཡིན་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་རེས་
འདམེས་ལྷན་ཚོགས་མི་ཆོས་དབིྱངས་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦོང་གི་གལ་གནད་

གནང་རསེ་མཚོ་སྔནོ་
ཞིང་ཆེན་ཉནེ་རགོ་མི་
སས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཧརོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡ ཉནི་ཤིང་བཟའ་
དགོན་པ་ནས་འཛིན་
བཟུང་གིས་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་
ཅིང་། ཤེས་གསལ་
ལ་ད་ལྟའི ་ཆར་ཁོང་

ག་ོརགོས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཁག་ཕགོས་
སིྒག་གིས་དཔ་ེདབེ་པར་སུྐན་གནང་ཡོད་པ་
དང་། དཔ་ེདབེ་དའེ་ིནང་གཙོ་བ་ོབདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གི་དག་གནནོ་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མངས་
དང་མངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་འཁདོ་ཡོད། སུད་
སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་
ལགས་ཀིས་སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་གཞནོ། 
ཚོགས་མི། ཚན་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུདཔ་ེདབེ་ད་ེདབུ་འབྱདེ་
གནང་ཡོད། རམོ་པ་པ་ོཨུ་ཝ་ེམེ་ཡཱ་ལགས་

དང་། ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་ཅིག་ལ་ཚང་
དགོས་པའི་ཆ་རྐནེ་ཇི་དགོས་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་
དང་། ད་ེབཞིན་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་མི་ན་
ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་ཀིས་སདྐ་
ཡིག་ལ་ངསོ་འཛིན་དང་ལྟ་སྟངས་རྒྱ་ཆེ་ས་

ནས་བལ་ྟདགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་དང་ཧ་ི
མ་ལ་ཡའི་སྐད་ད་ེདབྱངས་གསལ་སོ་བཞི་
ལ་བརནེ་པའི་སྐད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་
པས་སྐད་ཡིག་གཅིག་གུར་གི་འདུ་ཤེས་
སྐདེ་སངི་དགསོ་གལ་ཆེ་བ་དང་། འབུྱང་
འགུར་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་རུྒྱན་འཛིན་ཐད་
བར་ཆད་མང་བས་དམིགས་བསལ་དཀའ་
ལས་རྒྱག་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་ཐད་གསུང་
བཤད་གནང་། འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་གཙོ་

ན་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྙངི་གས་ཡིན་པ་མ་
ཟད། བདོ་དའུང་ཕབེས་མངོ་ཡོད་ལ། ཁངོ་
གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷ
སར་བདོ་མི་བཙོན་པ་རྣམས་དངསོ་སུ་མིག་
མཐངོ་ལག་ཟིན་གི་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་བུྱང་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་རམོ་པ་པ་ོཨུ་ཝ་ེ
མེ་ཡཱ་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་གཟགིས་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ 
ལོར་ཕག་རོགས་གཞན་དང་མཉམ་རབུ་ཀིས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ (Tibet-Ini-
tiative Deutschland e.V.) ཞསེ་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད།

དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་ཉག་ཕ་བའི་དསུ་བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁོངས་སུ ་ཞུགས་
ཏ་ེཕག་ལས་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་བ་
བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞསེ་དང་། སིྒག་

འཛུགས་ནང་ཞུགས་
པའི ་ སྐབས ་བསམ ་
བླ ོའི ་ཁྱེར ་གསོ ་དང་
ཕ ག ་ ལ ས ་ ག ན ང ་
ཕགོས་སྐརོ། བཅའ་
ཁིམས་སུ་གསལ་བའི་
བདོ་མིའི་ལས་འགན་
དང་ཐོབ་ཐང་གཉིས་
ལས་ལས་འགན་ཇི ་
ཡོད་ངོ་སྤོད་དང་ད ེ་
དག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་

གནང་གལ་ཆེ་བ། ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་ཡིན་
པའི ་ཆ་ནས་བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
བཅའ་ཁིམས་གཙོས་པའི་ཁིམས་སིྒག་ཁག་
ལ་བྱང་ཆུབ་པ་དགསོ་སྐརོ། ལས་བྱདེ་
ཅིག་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་ཇི་དགོས།  
ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་
བརནེ་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་བདོ་མིའི་
སིྒག ་འ ཛུགས ་བསྐར་འཛུགས་གནང ་

ཁིམས ་ཐག ་བཅད ་
མེད་པར་ལོ ་གཅིག་
ལྷག་རིང་བཀག་ཉར་
འགོ་གནས་མུས་ཡིན་
འདགུ
གྲྭ ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་ནི་ཡུལ་
རྐན་རངོ་། མད་ོ
གསུམ་ཤང་། ཐངོ་
སྐ ་ོསྡ ་ེབ་ནས་ཡིན་པ་

ད ེ་ནས ་བ ཟུང ་རོམ ་པ ་པ ོ་ ཨུ ་ཝེ ་ མེ ་ ཡཱ ་
ལགས་ཀིས་འཇར་མན་སྐད་རྒྱག་མཁན་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་གནང་
ཡོད། དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་སབྐས་རམོ་
པ་པ་ོཨུ་ཝེ་མེ་ཡཱ་ལགས་ཀིས་ཁོང་ཕི་ལོ་
༢༠༠༢ ལོར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ 
(Tibet-Initiative Deutschland e.V.) 
ཞེས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སྐབས་བདོ་
དནོ་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕགོས་སིྒག་
གནང་འག་ོབཙུགས་པ་མ་ཟད། བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་གི་གནས་

པའི ་བརུྒྱད་རིམ་སོགས་ཀི་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་
དང་། ཕགོས་མཚུངས་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་
ནས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ད་ོསང་དང་སླབོ་
གཉརེ་གནང་དགསོ་པའི་གལ་གནད་སོགས་
ཀི་ཐད་ལམ་སྟནོ་གནང་རེས་དབུ་འབྱེད་
མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གལོ་ཡོད། བདནུ་
ཕག་གཉསི་རིང་གི་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་གསར་
འདམེས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་དང་ལོ་རུྒྱས། གཞུང་འབལེ་ཡིག་
བཟ།ོ འཛིན་སྐངོ་ཐ་སདྙ་ང་ོསྤདོ། བངླ་
དརོ་སིྒག་གཞི་ང་ོསྤདོ། གླགོ་འཕུལ་ཡིག་
ཚགས། བཅའ་ཁམིས་ང་ོསྤདོ། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ང་ོསྤདོ། དབུ་མའ་ིལམ་ང་ོ
སྤདོ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་
སྤདོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་སླབོ་ཁིད་གནང་རུྒྱ་རེད་
འདགུ་ཅིང་། ཟབ་སྦངོ་གི་སླབོ་ཁདི་པར་
ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་དང་། 
གཙང་ཕུག་སྟབོས་ལགས། ཨ་ཤིག་ཇཧོ་རི་  
(Dr. Ashish Johri) ལགས། སུ་རཱ་བྷ་ི
པན་ཌ་ེ (Dr. Surabhi Pandey) ལགས་
བཅས་ཕབེས་འདགུ་པ་བཅས།། 

དང་། ཁངོ་གི་སུྨག་མིང་ལ་ནབུ་རུླང་ཟརེ་
ཞིང་། རུྒྱན་ད་ུཁངོ་ལ་ནབུ་རུླང་ཞསེ་འབདོ་
ཀི་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༣༦ ཙམ་
ཡིན་སདྐ་འདགུ ཁངོ་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ལྷ་ོཁ་འཕངོས་རྒྱས་
སིད་གཞུང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མད་ོདབུས་
ཁམས་གསུམ་ནས་ཐུ་བྷདོ་སནྙ་ངག་མཁས་
པའི་འགན་སྡུར་ནང་རམོ་ཡིག་གི་བྱ་དགའ་
ཐབོ་མངོ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

སྟངས་སྐརོ་གནས་ཚུལ་བཏང་སྟ་ེའགེལ་
བརདོ་གནང་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕནི་ལས་ཆོས་
སིྐད་ལགས་ཀིས། ཨུ་ཝ་ེམེ་ཡཱ་ལགས་ཀིས་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་ཕག་ལས་རྒྱ་
ཆེན་པ་ོགནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
འབལེ་སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་
གལ་གནད་དང་། སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པ་ངསོ་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དགུ་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་༸སྐབས་ར་ེསླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །འཕགས་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དགུ་པ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཟླ་
བ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༡ བར་རྒྱ་གར་བ་ིཧཱར་མངའ་
སྡའེ་ིརཱཇ་གཱིར་ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་གི་ཚོགས་
འདའིུ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ་བཀའ་བླནོ་
ཁི་ཟུར་༸སྐབས་ར་ེསླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་
སྒལོ་མ་མཆོག བ་ིཧཱར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
གི་སྐུ་ཚབ་འབུམ་རམས་པ་ནཱ་རེནྡྲ་པཱ་ཊག་  
(Narendra Pathak) ལགས།  
ད་ེབཞིན་སྲྭ་མི་བ་ྷསཱ་ཝ་མཱ་དཱ་རཱ་ཅན་ན་ཧ་ིཡ་  

(Swami Basava Madara Chen-
naiah) ལགས། ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་
ཨཱ་ནནྡ་ཀུ་མཱར་ (Anand Kumar) ལགས་
བཅས་ཕབེས་ཡོད། ཐགོ་མར་འབུམ་རམས་
པ་ཨཱ ་ནནྡ་ཀུ ་མཱར་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ཕབེས་པའི་ཚོགས་བཅར་
བ་ ༡༥༠ ལགྷ་ལ་ཕབེས་བསུ་གནང་བ་དང་
འབལེ་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་ནི་
བདནེ་པ་དང་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་བྱེད་རུྒྱ་ནི་ཚང་མའི་བཟང་སྤོད་ཀི་
འགན་ཁ་ིཞིག་རེད་ཅསེ་དང་། ཐངེས་འདའི་ི
ཚོགས་འད་ུརྒྱལ་པའོི་ཁབ་ཏུ་ཚོགས་པ་ད་ེ
ཡང་བདོ་དང་ནཱ་ལེནྡྲ་བར་དམིགས་བསལ་
གི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་མཚོན་ཕིར་ཡིན་ཞེས་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་ར་ས་མེས་དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་
གྲྭར་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་༸སྐབས་ར་ེསླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་ 
༨༣ ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརི་ཞུས་
ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༡༥ 
ཐགོ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་
ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་
པ་དང་། ད་ེབཞིན་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་དང་ཕ་
མ་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་
ཐགོ་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གུླ་བངླས་གུབ་
མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་སང་
གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་། མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་
སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་བཀའ་བླནོ་
ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

འགལེ་བརདོ་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་
འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཧནི་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུ
གོ་སིྒག་གནང་བར་བསྔགས་བརོད་དང་།  
རྒྱ ་ ག ར ་ ག ཞུ ང ་
དམངས་གཉིས་ནས་
བོད ་ མིའི ་ ཆོས ་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡིག་ སུང ་སྐོབ ་སླད ་
བགང་བྱ་དུག་ཅུ་ལྷག་
རྒྱབ་སྐརོ་ཕན་གགོས་
གནང་བར་བཀའ་དནི་
རེས་དན་ཞུས་པ་མ་
ཟད། དརེ་འདསུ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་
སུ་ཞུ་གཏུག་གནང་བཞིན་པའ་ིསྐརོ། ད་ེ
བཞིན་ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་འཐབོ་
རུྒྱ་གལ་ཆེ་བའ་ིསྐརོ། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ཁག་ས་བརན་དང་ནསུ་པ་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་གལ་ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད། བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་༸སྐབས་
ར་ེསླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་ནི་
བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་མཁན་ཚོགས་
པ་རྙངི་ཤོས་གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དངེ་
རབས་ཀི་འགུར་བའ་ིཁདོ་བདོ་ཀི་རང་དབང་
འཐབ་རོད་ད་བར་ཉམས་མེད་ཅེས་དང་།  

གི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་མེས་དབནོ་གཙུག་ལག་
དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭའ་ིམཛད་སྒརོ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚབ་བྱས་ཏ་ེབཅར་རུྒྱ་བུྱང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སླབོ་སིྤ་
གཙོས་པའི་དགེ་ལས་
རྣམ་པ་དང་། སླབོ་ཕུག་
བཅས་ནས་གཞས་ས་
འཁབ་སྟནོ་དང་། སནྙ་
རོམ་དང་རོམ་གེར་
འདནོ་གནང་བ་སོགས་
མཛད་སྒ་ོཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོག་ོསིྒག་གནང་འདགུ་
པས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ ་རུྒྱ ་
ཡིན། སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ནས་རོམ་སིྒག་གནང་བའི་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཛད་རྣམ་ནང་ཕན་བུ་མ་
ཚང་བ་ལ་ྟབུའ་ིཚོར་སང་བུྱང་། དརེ་བརནེ་ངས་
དའེ་ིཐགོ་ཕན་བུ་འཕར་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་
པར་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདགུ ༸སྐབས་

ད་ེབཞིན་གནའ་བའོ་ིརྒྱ་གར་གི་ཤེས་རིག་སརླ་
གསོ་གནང་རུྒྱའ་ིགལ་གནད། འཇིག་རནེ་སིྤ་
ཡོངས་ཀི་འགན་ཁ།ི བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན་ི
འག་ོབ་མི་རིགས་ཀི་ར་དནོ་ཡིན་སྐརོ། བདོ་
ཀི་འཐབ་རོད་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགྷན་དྷའིི་

བདནེ་པ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་
བརུྒྱད་རདོ་དགསོ་སྐརོ། ད་ེབཞིན་གསོ་མོལ་
བརུྒྱད་དཀའ་རྙགོ་སེལ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བ་ིཧཱར་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་འབུམ་རམས་པ་ནཱ་རེནྡྲ་པཱ་
ཊག་ལགས་ཀིས་བ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་ན་ིཏ་ིཤ་ཀུ་མཱར་མཆོག་གིས་འཕགས་
བདོ་འཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་ཆེན་དགུ་པར་གནང་བའི་གསུང་
འཕནི་སྒགོས་སྦང་གནང་། ཚོགས་འད་ུཉནི་
གཉསི་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་སྐརོ་སིྤ་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་འག་ོཁདི་ཇ་ཡ་པྲ་ཀཤ་
ནཱ་ར་ཡན་མཆོག་ནས་བཟུང་མཱ་ད་ུལ་མ་ཡེ་  
(Madhu Limaye) མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་

ར་ེསླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ལོ་ན་ཕ་མོའ་ིསབྐས་ནས་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའ་ི
ཕག་ལས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། དགུང་
ལོ་ ༢༡ ལ་ཌལ་ཧརོ་ད་ུགདན་གསུམ་གི་དག་ེ

འདནུ་པ་རྣམས་ལ་ཐ་སདྙ་རིག་པའ་ིསླབོ་ཁདི་
གནང་བ་དང་། དགུང་ལོ་ ༢༢ ནས་ ༢༦ 
བར་སིམ་ལ་དང་ཌལ་ཧརོ་གཏན་སླབོ་ཀི་བདོ་
དགེ་དང་ཆོས་དགེ་གནང་སྟ་ེསྐུ་ལས་ཧ་ཅང་
བསྐནོ་ཡོད། དགུལ་ལོ་ ༢༦ ཐགོ་ཌལ་ཧརོ་

འགོ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀི་
རྒྱབ་ལྗངོས་གནས་སྟངས་དང་། ད་ེརསེ་ཇརོ་
ཇི་ཕན་ནན་ཊས་ (George Fernandes) 
མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་གནང་ཚུལ་སོགས་

ཀི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་དང་།  
དེ་ བ ཞིན ་བ ོད ་ནང ་
གི་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་དེ་རོམ་པ་པ ོ་
ཇོར ་ ཇི ་ ཨོ ར ་ ཝེལ ་ 
(George Orwell) 
ལགས་ཀིས་བརམས་
པའ་ི ༡༩༨༤ ཞསེ་
པའི་དཔ་ེདབེ་ཀི་སུྒང་

དང་གཅིག་མཚུངས་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་
མི་མང་གི་རང་དབང་དང་མངནོ་འདདོ་ལ་
དག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་དང་།  
ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེབདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
གི་གལ་གནད་དང་། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་གནང་གལ་ཆེ་བའི་སྐརོ། 
བདོ་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེརྒྱ་
གར་ནས་དར་བས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་
འབལེ་བ་ནི་དགེ་རྒན་དགེ་ཕུག་གི་འབལེ་
བ་ཡིན་ཞསེ་སོགས་གསུངས། གཞན་ཡང་
ཚོགས་འད་ུཉནི་གཉསི་པར་བ་ིཧཱར་གཞུང་གི་
གངོ་གསེབ་ཡར་རྒྱས་དང་གསོ་ཚོགས་ལས་
དནོ་གི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཤྲ་ར་ཝན་ཀུ་མཱར་  
(Shravan Kumar) མཆོག་ཀང་
ཕེབས ་ཏེ་ བ ོད ་ ཀི ་ བདེན ་ད ོན ་ ཆེད ་ སིྤ ་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི ་འགོ ་ཁིད་འབུམ་

གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་གནང་བ་རེད། འཛམ་
གླངི་འདའི་ིསྟངེ་དགུང་ལོ་ ༢༦ ཐགོ་སླབོ་སིྤ་
གནང་མཁན་༸སྐབས་ར་ེཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་མ་ཏགོ་ཕལ་ཆེར་བུྱང་ཡོད་ཀི་མ་

རེད་ལ་མ་འངོས་པར་
ཡོང་གི་མ་རེད་དན་གི་
འདགུ དགུང་ལོ་ ༢༦ 
ཐོག་ཌལ་ཧརོ་གཏན་
སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་གནང་
སྟ་ེགུབ་འབས་ཧ་ལས་
པ་དང་གསར་གཏདོ་
སོགས་བསམ་གིས་མི་
ཁྱབ་པ ་གནང་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་ཌལ་ཧརོ་
ད་ུགཞོན་སྐསེ་ཀི་གསོ་

ཚོ ག ས ་ ས མ ་ ཨི ན ་ སྐ ད ་ དུ ་  
(Youth Parliament) ཞསེ་པ་སལོ་གཏདོ་པ་
རེད། ད་ལ་ྟགསོ་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་པ་འད་ིཕི་
ལོ་ ༡༩༦༧ ་་་ ༡༩༦༨ ཙམ་ནས་༸སྐབས་ར་ེ
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་

རམས ་ པ ་ རཱ མ ་ མ ་ ནོ ་ ཧར ་ ལོ ་ ཧི ་ ཡ ་  
(Ram Manohar Lohia) མཆོག་དང་།  
ཇ་ཡ་པྲ་ཀཤ་ནཱ་རཱ་ཡན་མཆོག མ་ད་ུལི་མ་ཡ་
མཆོག ཇརོ་ཇི་ཕར་ནན་ཊས་མཆོག་སོགས་
ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ཁངོ་རང་ངསོ་ནས་ཀང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད།
ད་ེརསེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་ཁྱད་མཁས་
པ་ཝི་ཇ་ེཀ་རན་ཏ་ི (Vijay Kranti) ལགས་
ཀིས་ད་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་ཐགོ་བདོ་
བཙན་བཟུང་བྱས་ཚུལ་དང་། ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསལ་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་འདའུ་ིབརདོ་སྙངི་བདོ་ཀི་
རང་དབང་དང་རྒྱ་གར་གི་བད་ེའཇགས་ཞསེ་
པ་ཡིན་ཞིང་། བརདོ་སྙངི་ད་ེདང་འབལེ་ཏ་ེ
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་
བུྱས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་དང་། ད་ེབཞིན་དབུས་
དང་མངའ་སྡ།ེ སླབོ་ཕུག བུད་མེད་བཅས་ཀི་
ལས་བསྡམོས་ཐགོ་གསོ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་
རསེ་མ་འངོས་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་གསལ་
བསྒགས་བསྐངས་པ་དང་། ཚོགས་འདའུ་ི
མཐའ་མར་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་རཱཇ་
གཱིར་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ཀི་
གམོ་བགདོ་གནང་སྟ་ེཚོགས་འད་ུལེགས་པར་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།།

གསར་གཏདོ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་མི་མང་
པའོ་ིབསམ་བླ་ོནང་ཤོང་གི་མེད། དགུང་ལོ་ ༣༢ 
སབྐས་ཝརཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིསླབོ་
གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་དང་། དགུང་ལོ་ ༣༨ ལ་ཕབེས་
སབྐས་ཝརཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིགཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་
གམ་ངསེ་སྟནོ་པའ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ་ཡོད།  
ད་ཆ་ཝརཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིགཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདི་ཉདི་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པ་ཆགས་པ་འད་ི༸སྐབས་ར་ེཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་ ༣༠ ལགྷ་ཙམ་
རིང་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པ་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་བ་
རེད། སྐབས་ར་ེསླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ཝཱར་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོི་
གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་ཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་
ཡིན་སབྐས་རྒྱ་གར་གི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུྱང་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། །


