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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཉནི་མ་ཎི་
གསོག་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་དུས་
ཆེན་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་ཕི་
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ངསོ་ཀི་སྐསེ་སརྐ་གི་
ཉནི་མོ་ཆགས་ཡོད།	 སྐསེ་སརྐ་གི་དསུ་ཆེན་
ལ་མཛད་སྒ་ོརིགས་འཚོགས་རུྒྱ་ད་ེད་ལྟའི་
ནད་ཡམས་ཀི་རྙགོ་གྲ་ལ་བརནེ་མི་དགོས་
པ་བ་རུྒྱ་དང་།	 གང་ལརྟ་ངསོ་ཀི་སྐསེ་སརྐ་
ཉནི་ཁདེ་རང་ཚོས་མ་ཎི་ཡིག་དུག་སངོ་ཕྲག་
གཅིག་ལས་མ་ཉུང་བ་བགྲང་ཐུབ་པ་བུང་
ན།	 ཤེས་སོང་ངམ།	 ངསོ་རང་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟིགས་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་
འབལེ་བ་ཡོད་སབས།		དརེ་རུྒྱ་མཚན་ཕལ་
ཆེར་ཡོད།	 	 ཝ་ཏ་ིབཟང་པའོ་ིསྐ་ུབརྙན་འད་ི
ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་ཆགས་རེས་སདོ་ནས་
འདརི་ཚུར་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	ངསོ་ཀི་
སྡདོ་སར་ཝ་ཏ་ིབཟང་པའོི་སྐུ་བརྙན་བཞུགས་
ཡོད།	 རངོ་དཀར་ཆོས་སྡའེ་ིདག་ེའདནུ་པ་
ཚོ་འདི་ནས་མར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་འགྲ་ོ
རུྒྱ་བས་པའི་སྐབས་ཝ་ཏི་བཟང་པ་ོའདིར་

ངསོ་དང་མཉམ་ད་ུབཞུགས་ཀི་ཡིན་ནམ་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་རངོ་དཀར་ཆོས་སྡའེི་དགེ་
འདནུ་པ་དང་ལྷན་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་ནམ་ཞེས་

ངསོ་ཀིས་ཟན་རགས་བསིྒལ་བ་རེད།	 ཝ་ཏ་ི
བཟང་པསོ་ངསོ་དང་མཉམ་ད་ུབཞུགས་ཀི་
ཡིན།	ཞསེ་ཟན་རགས་བབས་པ་རེད།	ངསོ་
རང་འདརི་ཝ་ཏ་ིབཟང་པའོི་དཀནོ་གཉརེ་གི་
ཚུལ་ད་ུསྡདོ་བཞིན་ཡོད།	 ཝ་ཏ་ིབཟང་པའོ་ི
སྐུ་བརྙན་འདིས་སབྐས་རེར་བཞད་མོ་བཞད་
ཀི་ཡོད་པའི་བཟ་ོའད་བ་ོགང་ལརྟ་མི་འད་བ་
ཞིག་ཏན་ཏན་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཉམས་ལེན་གཙོ་བརོ་བདེ་ཀི་ཡོད་
པར་བརནེ་ཝ་ཏི་བཟང་པ་ོངོས་ཀི་སྐབས་
དང་མགནོ།	 དཔུང་གཉནེ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	

ངོས་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ཡོངས་གྲགས་བས་
ནས་བཤད་ཀི་ཡོད།	 འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟགིས་ངསོ་ཀི་དཔནོ་པའོ་ིཚུལ་རེད།	 ངསོ་
རང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བང་
ཆེན་ནམ་ཕག་མཛོད་ལ་ྟབུ་རེད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེརིང་ངསོ་ཀི་སྐསེ་སརྐ་གི་དསུ་ཆེན་
ཉནི་སོ་སོའི་མོས་པ་དང་བསནུ་ནས་མཛད་
སྒ་ོརིགས་འཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་ཐལ་ཆ་

གང་ཡང་མེད་ཀང་སྤསོ་པ་ཆེན་པ་ོམ་བས་ན་
ལེགས།	 	 གང་ལརྟ་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་སྤན་
རས་གཟིགས་དན་པའི་ཐགོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེ་བརནེ་སའམ་སྐབས་བཅལོ་ས་ལ་ྟབུ།	ད་ེ
མིན་དག་སྣང་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	ཚེ་
རབས་ནས་ཚེ་རབས་འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟིགས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀི་སྐསེ་སརྐ་ཉནི་སྤན་
རས་གཟིགས་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ང་ོབ་ོ
དབརེ་མེད་ད་ུབལསྟ་ནའང་རེད།	 འཕགས་
པ་སྤན་རས་གཟགིས་གཙོ་བ་ོདང་དའེི་མདནུ་
ད་ུངོས་རང་དགེ་སླངོ་གི་རྣམ་ཅན་ད་ུཡོད་
པར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་མ་ཎི་སངོ་ཕྲག་རེ་
བསགས་ན་ཕན་གི་རེད།	མཁནེ་སོང་ངམ།
ཁདེ་རང་ཚོར་དག་ེརྩ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
དགེ་བ་བསྔ་ོརུྒྱ་ད་ེངསོ་རང་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟགིས་ཀི་བང་ཆེན་གི་ཚུལ་ད་ུལོ་བརྒྱ་
དང་བཅུ།	བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀི་རིང་འཚོ་ཐུབ་
པའི་དནོ་ད་ུཚང་མས་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་རྒྱབོ།	
ཚང་མ་སིྐད་པ་ོབས་ནས་སྡདོ་ཨང་།	 བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས།	ཐུགས་ར་ེཆེ།	།

བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༧	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ལརྷ་བཅས་སདི་ཞིའ་ི
གཙུག་རྒྱན།	འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	
བདོ་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་འགྲ་ོབ་ལ་ྷདང་

བཅས་པའི་མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་དམ་
པར་༸སྐུའི་མཚན་དཔ་ེབཞད་ནས་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་གཞུང་འབལེ་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	

དེ་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 	 ༡༠	
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་རྡ་ས་གངས་སིྐད་སིད་སྐོང་ཚོགས་
ཁང་དུ་ཕ ེབས ་མཚམས་མཛད་སྒ ོ་ད བུ ་
འཛུགས་ཀི་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ ་བཞེངས་
ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གུྲབ་

མཚམས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ ་དཔར་མཐོང་
གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་རསེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་རིམ་
བཞིན་རནེ་འབུང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་

ཞུས།			སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པས་དུག་བཅུའི ་དབངས་ལྡན་ཞེས་པའི ་
མཉམ་གཞས་བཏང་རསེ་གསོལ་ཇ་འབས་
སིལ་དང་མངར་ཟས་ཀེཀ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་རསེ་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གནད་
ཡོད་མི་སྣས་༸སྐུའི་འཁུངས་ལ་བརྙན་ཐུང་
བརུྒྱད་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་ཁག་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་བསདོ་གླུ ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས།	
ད་ེནས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་
དབུས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ཀིས་བརྙན་
ཐུང་བརུྒྱད་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་
འདའིི་གསུང་འཕྲིན་ཁག་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་རསེ།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བ་ལས་བདེ་
ལས་རུྒྱན་ཞབས་ལོ་	 ༢༥	 ཧལི་པ་ོལོན་པའ་ི
ལས་བདེ་རྒན་གྲས་གྲངས་	 ༣	 ལ་ལས་བདེ་
འདམེས་ལྷན་ནས་ལེགས་གསོའི་གཟངེས་
རགས་ཕག་འཁརེ་གནང་།

ད་ེནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་
ལས་བེད་ལས་དོན་གཟེངས་རགས་ཐོབ་
མཁན་ཟུང་དུང་ཚེ་བརན་སལྐ་བཟང་ལགས་
དང་ལས་བ་བསན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ལ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གཟངེས་རགས་ཕག་འཁརེ་
གནང་།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བ ོད་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ལུང་ཚིག་	 Quotation	 གྲངས་	 ༡༡༣	 ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་
རེས་དན་གི་ལས་གཞི་དང་འབལེ་ཕོགས་
སིྒག་ཞུས་པའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་ས་ེ
བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།	

༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོ

འཛིན་གིས་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་

མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༦	ཉནི་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མི་
འགུར་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ས་
གནས་ཀི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཁག་དུག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།	 བདོ་ཀི་
མགྲནོ་ཁང་།	 ད་ེབཞིན་ཡན་ལག་སནྨ་
རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀིས་
འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐོང་སྐུ་
ཞབས་གང་པྲ་སཏ་	 Shri Ganga 

Prasad	མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	༨༥	
ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་གི་རནེ་འབལེ་མཚོན་བདེ་ད་ུཕག་
རགས་ཕུལ་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་གི་དགའ་སནོ་
ལ་འཚམས་འདི་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཤི་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་མངའ་སྡའེི ་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཤི་ལོང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་པདྨ་དནོ་
གུྲབ་ལགས་དང་ལས་དུང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་མེ་
གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་སྐུ་ཞབས་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་རི་ཡི་	  Tathagata Roy	 མཆོག་དང་།	

སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ཨེམ་ཨེས་རའ་ོ	 M.S Rao 
ལགས།	 སིྤ་ཁབ་སྐརོ་སུང་བ་ཨར་ཅནྡྲ་ནཱ་ཐན་	

R.Chandranathan	ལགས།		

རངོ་དཔནོ་གཞནོ་པ་	  Matsiewdor War 

Nongbri	 ལགས་སོགས་ས་གནས་ཀི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཕི་
ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གི་རནེ་འབལེ་
མཚོན་བདེ་ད་ུཕག་རགས་དང་མགུལ་དར་ཕུལ་
ཡོད།	
གཞན་ཡང་ད་ེཉནི་གི་ཕི་དརོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་

འཇའ་ལུ་པ་ར་	 Jhalupara	 ཁུལ་གི་ཡུལ་མི་
དབུལ་ཕངོས་རྣམས་ལ་མངར་ཟས་དང་བཟའ་
བཅའ་ིརིགས་བག་ོའགྲམེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་ཆོག་པའ་ིཁམིས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ི
ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་ལ་མཐངོ་མཆན་སྤདོ་རུྒྱར་དམ་བསྒགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༧	ཉནི་
ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་ཀི་
པམོ་པའེ་ོMichael R. Pompeo མཆོག་གིས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའ་ི
ནང་འཁདོ་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་
བདེ་དང་མི་སེར་སོགས་ཨ་རིའི་ནང་རང་
དབང་གི་སྒ་ོནས་ཡོང་ཆོག་གི་ཡོད་ཀང་།	
ཨ་རིའི་གཞུང་གི་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་དང་།	
ལས་བདེ།	 གསར་འགདོ་པ།	 ཡུལ་སྐརོ་
སྤོ་འཆམ་པ་སོགས་བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་
ཀིས་གཙོས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་
ནང་བསྐདོ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་
འགགོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	ཨ་རིའ་ི
གཞུང་ནས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའ་ི
མི་སེར་ཚོའི་ཐགོ་ལའང་དང་བདནེ་དང་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་གཅིག་མཚུངས་བེད་

དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་སིྤ་མོས་ཐགོ་
བདོ་ད་ུརང་དབང་གི་སྒ་ོནས་ཕར་འགྲ་ོཚུར་
འངོ་ཆོག་པའ་ིཁམིས་འཆར་ 
Reciprocal Access to Tibet Act ཁམིས་
སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་།	
ད་ེརིང་ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི ་ལས་བེད་ཚོས་
ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་
བསྐོད་པར་དམ་བསྒགས་ཀིས་སིད་བུས་
ལག་བསར་བེད་བཞིན་པ་ཚོའི ་ཐོག་ཨ་
རིའི་གཞུང་གིས་མཐོང་མཆན་སྤོད་རུྒྱར་
དམ་བསྒགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་གསལ་
བསྒགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་

འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་

དང་།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་
གཙང་ཆུ་སོགས་སུང་སྐོབ་བེད་ཀི་མེད་
སབས།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་མི་སྣ་དང་ལས་
བདེ་སོགས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་རུྒྱ་

གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་

གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་།	 དཔལ་འབརོ་
ཡར་རྒྱས།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མིའ་ིའཚོ་
བའི་གནས་སངས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཆེད་
མུ་མཐུད་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་

གསུང་།	
ཕོགས་མཚུངས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བདོ་ལ་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་
ཐབོ་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག	 གཞི་རྩའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ང་
ཚོའི་ངསོ་ནས་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་དང་ལནྷ་
ཨ་རིའ་ིམི་སེར་རྒྱ་ནག་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་དང་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་
གཞན་ཁག་ཏུ་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་བསྐདོ་
ཐུབ་པའ་ིའབད་བརྩནོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་ཀི་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་འད་ིབཞིན་
གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་
བསྙནོ ་ མེད་ཡིན་པའི ་ འུད་སྒོག་གི ་ཁབ་
བསྒགས་དང་།	 ཁུངས་ལུང་མེད་པའ་ིལོ་
རུྒྱས་ཀི་ཡིག་ཆ་འབརོ་ཆེན་འགྲམེས་སྤལེ་
གིས་དལི་བསྒགས་བེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
བླ ་ོགཟུ་བ ོར་གནས་པའི ་ལོ ་རུྒྱས་མཁས་
དབང་ཚོས་གནའ་བའོི་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་དང་།	
ལགྷ་དནོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངསོ་ལེན་ཡོད་
པའི ་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་འབི་རྩོམ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ར་ཤེ་ཡའ་ིརྩམོ་པ་པ་ོ
སྐ་ུཞབས་	 S.L. Kuzmin	 ལགས་ཀིས་
རྩོམ་བིས་གནང་བ་སྦས་བསྐུངས་ཀི་བདོ་ 
Hidden Tibet	 ཅསེ་པ་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེ
སུྐན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ལེའ་ེགཡུས་
ཉིང་ལགས་ཀིས་ཨིན་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་
ཐོག་ཕབ་སུྒར་གནང་བའི་དཔ་ེདབེ་འདི་
བཞིན།	 ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་བཞི་

པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕ་ོབང་པ་ོཏ་ལར་གསེར་
ཁརི་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཏ་ེལོ་	 ༨༠	 དང་།	
ལུགས་གཉིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་
བཞསེ་ཏ་ེལོ་	 ༧༠	 འཁརོ་བ།	 དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་ལོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བའི་ཆེད་
ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
དུས་ཆེན་སུང་བརིྩ ་ཞུ ་བའི ་མཛད་སྒའོི ་
ཐོག་ཐེ་པ ེ་གྲོང་ཁེར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་
མི ་སས་མོ་ལིན་དབི་མོང་ལགས་དང་།	
གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ནས་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 དབེ་
འདརི་སྔནོ་ཡོད་ལེ་ཚན་བཅུ་གཉསི་ཐགོ་རྒྱ་
ཡིག་དཔར་མའ་ིནང་བདོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་	
༢༠༡༩	 ལོ་ཞསེ་རྩམོ་པ་པསོ་ལེ་ཚན་གསར་
པ་རྩམོ་འབ་ིགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སྔནོ་གླངེ་བིས་
གནང་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེམིན་རྒྱ་ནག་གི་རྩོམ་པ་པ་ོསྐུ་ཞབས་ཝང་

ལི་ཞུང་ལགས་ཀིས་སུྒང་རྩོམ་གི་རྣམ་པའི་
ཐགོ་ནས་རྩམོ་བསི་གནང་བ་ཡང་སིད་ཅསེ་
པའ་ིགངས་ལྗངོས་དབེ་ཕྲངེ་	༣༩	ད་ེབཞིན་
ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ལྕམ་
ཡུའུ་མེའ་ེཉུའུ་ལགས་ཀིས་དབུ་འབདེ་དང་
ང་ོསྤདོ་གནང་།
བདོ་ཀི་བུད་མེད་རྩམོ་པ་པ་ོའདོ་ཟརེ་ལགས་
ཀིས་བསི་པའི་སནྙ་ངག་དཔ་ེདབེ་ཨ་མསེ་རྨ་
ཆེན་ཞསེ་པའ་ིགངས་ལྗངོས་དབེ་ཕྲངེ་	 ༣༧	
པ་ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཧུང་ཧངེ་ཧན་ལགས་ཀིས་དབུ་འབདེ་
དང་ང་ོསྤདོ་གནང་།
གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕྲངེ་	 ༤༠	 པ་ས་ེཐ་ེཝན་
བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་བཙུགས་ནས་
ལོ་ཉ་ིཤུ་འཁརོ་བའི་ལོ་རུྒྱས་བརྙན་དབེ་སྤུས་
ལེགས་འདི་བཞིན་ཏུང་ཝུ་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཆེན་དག་ེཆེ་སྐུ་ཞབས་ཧངོ་མོང་ལགས་ཀིས་
དབུ་འབདེ་དང་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་ནས་ལོ་ལརྟ་འགྲམེས་སྤལེ་

ཞུ་བའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དབེ་
ཕྲངེ་	 ༡༨	 པ་འད་ིབཞིན་དནོ་ཁང་གི་ཆོས་
དགེ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འཛིན་
ལགས་ཀིས་དབུ་འབདེ་དང་ང་ོསྤདོ་གནང་།

གཞན་ཡང་ཐ་ེཝན་མི་རིགས་རྒྱ་གར་བང་
རྩ་ེགྲྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་བཤེས་ཀི་བསབླ་པ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་བཞིན་པ་བདོ་མིང་བླ་ོབཟང་
བམས་ཆེན་ཞུ་བས་རུྒྱན་ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་

གི་བཀའ་སླབོ་ཉིང་བཅུད་གསོག་ཉར་དང་
རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་ཕབ་བསུྒར་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་སླབོ་
ཉངི་བཅུད་ཁནོ་གྲངས་	 ༡༡༣	 དང་།	 སྐ་ུ
པར་གྲངས་	 ༡༡༣	 འཁདོ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་

བརདོ་པ་	 ༡༡༣	 ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་དང་ང་ོ
སྤདོ།	༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་	༡༡༣	
བར་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་ཀི་གསོལ་འདབེས་སྨནོ་
འདནུ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་བདོ་མི་མིག་དམར་ལགས་ཀིས་སྣ་ེ
འཁདི་པའ་ིསྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 བླ་ོ
བཟང་ལགས།	 བླ་ོབཟང་ནརོ་བུ་ལགས།	
བསོད་ནམས་ལགས་བཅས་བདོ་མི་ལསྔ་དངྭ་
བངླས་ཐགོ་སུད་སིའ་ིགྲངོ་རྡལ་ཛུག་ ZUG 

ནས་བདོ་དནོ་རྐང་འཁོར་སྐརོ་སྐདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་སུད་སིའ་ིདབུས་ཀི་
གྲངོ་རྡལ་ལུ་ཛི་རན།	 Luzern	 དང་།	 ཨ་
རའ།ོ		Arau		ཕ་རའ་ིབུག Fribourg	ལུ་
སེན།	Lausanne	ཇི་ན་ིཝ་བཅས་སུད་སིའ་ི
གྲངོ་ཁརེ་ཆེ་ཁག་དུག་ནང་ཁནོ་བསྡམོས་སིྤ་

ལེ་	 ༢༩༠	 ཙམ་བདོ་དནོ་རྐང་འཁརོ་སྐརོ་
སྐདོ་གནང་ས་ེཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༧	ཉནི་རྐང་
འཁོར་སྐརོ་སྐོད་ཀི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་
སུད་སིའི་གྲངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་ཕབེས་འབརོ་
སབྐས་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་དང་།	 བསོད་ནམས་
མཐར་ཕིན་ལགས།	 ཇི་ན་ིཝ་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་ལས་འགུལ་བ་

རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་སླད་འགན་ཁུར་དང་
འབད་བརྩནོ་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ནི་བདོ་ནང་ཡོད་
པའ་ིབདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀི་མགྲནི་ཚབ་
པ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེཡང་ཉནི་གྲངས་བཞིའ་ིརིང་བདོ་དནོ་རྐང་
འཁོར་སྐརོ་སྐོད་ཀི་ལས་འགུལ་ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ད་ུརྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་
དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིའགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་
སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་	Michelle	Bachelet	
མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏ་ེམཇུག་

སིྒལ་ཡོད།	 ད་ེས་ྔམཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་	 ༤༤	 དབུ་འཛུགས་དང་བསནུ།	
སུད་སིའི་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ལྔས་སུད་
སི་རྒྱལ་ས་བནྷ་	 Bern	 ནས་འག་ོབཙུགས་
ཀིས་ཇི་ན་ིཝ་བར་ཞི་བའི་གམོ་བགྲདོ་གནང་
ས་ེཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་ལེགས་པར་མཇུག་
སིྒལ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་སུད་སི་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་ཚེ་རིང་དབང་འདསུ་ལགས་
ཀིས་ཝིན་ཊར་ཐུར་ནས་ཇི་ནི་ཝ་བར་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་འབུལ་བཞསེ་དགསོ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༥	ལ་ཕབེས་
པའི་༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཉནི་མོར་
རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་
ན་ིར་ུཔ་མ་རའ་ོམེ་ནནོ་ Nirupama Rao 

Menon	 ལགས་ཀིས་བརྙན་འཕྲནི་བརུྒྱད་
འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་པ་
དང་འབལེ་གསུང་དནོ།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཉནི་མོ་ནི་ང་
ཚོ་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་གིས་རྩ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སྐབས་མེད་མགོན་མེད་ཉམ་
ཐག་འགྲ་ོབ་རྣམས་ཀི་སླད་བམས་སྙིང་རེ་
དང་ཕན་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་
ཏ་ེཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པས།	 ང་ཚོར་
མཚོན་ན་༧གོང་ས་མཆོག་ན་ིསནོ་པ་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་དང་མེས་པ་ོདམ་པ་
གཱན་དྷ་ི Mahatma Gandhi	 མཆོག་གི་
མགྲནི་ཚབ་པ་ལ་ྟབུ་ཡིན།
རྒྱལ་ཞནེ་རིང་ལུགས་དང་།	 དབང་ཤེད་
རིང་ལུགས།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སོགས་ཀི་རྐེན་པས་གོ་ལ་ཧལི་པ་ོཁ་འཐརོ་
ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བམས་བརྩེ་དང་།	
དང་བདནེ།	 བཟདོ་བསན་སོགས་ཀི་གལ་
གནད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 འགྲ་ོ
བ་མི་ཚང་མ་དབ་ེབ་མེད་པར་སྤུན་ཟླའི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་དགསོ་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་
བཞིན་ཡོད།
རང་ཉདི་ཆུང་བིས་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་མང་པ་ོཞུས་
མངོ་བ་མ་ཟད།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཀང་བུང་མངོ་
ཡོད།	༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིདསུ་རབས་འདརི་

འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་རླབས་ཆེན་གི་མི་སྣའི་
གྲས་ཤིག་རེད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིལོ་ང་ོ	

༦༠	 རིང་རྒྱ་གར་བས་ཆེས་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
སའ་ིསྐ་ུམགྲནོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་

གི་ནང་མི་ལ་ྟབུར་རིྩ་བཞིན་ཡོད།
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབལེ་བ་འད་ིབཞིན་
དུས་རབས་མང་པོའི ་ལོ ་རུྒྱས་ལྡན་ཞིང་
ནམ་ཡང་འཇིགས་ཐབས་མེད།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྩོད་རྙགོ་ཚང་མ་
འད་མཉམ་དང་།	 གཉསི་ཕན།	 གྲསོ་མོལ་
བཅས་ཀི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་པའི་གལ་
གནད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་
བྷཱརཐ་རཏྣ་ Bharat Ratna ཞསེ་པ་བཞསེ་
དགསོ།	ཞསེ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོའ་ིལས་བདེ་ལས་དནོ་གཟངེས་ཐནོ་གཟངེས་རགས་ཐབོ་མཁན་
ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གཉསི་ཀི་ང་ོསྤདོ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ལོའ་ིལས་བདེ་ལས་དནོ་གཟངེས་
ཐོན་གཟངེས་རགས་ཐོབ་མཁན་སི་ཞུ་བ་
ལས་བདེ་གཉསི་ཀི་ང་ོསྤདོ་གཤམ་གསལ།
ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་ཚེ་
བརན་སལྐ་བཟང་ལགས།
ཟུང་དུང་ཚེ་བརན་སལྐ་བཟང་ལགས་ན།ི	 ཕི་
ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༣	ནས་གཞུང་
ཞབས་ཁངོས་སུ་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གནས་
རིམ་འགོ་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་དབུས་འསོ་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་ད་ུལས་འགན་བཀོད་སིྒག་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ཟླ་	 ༨	 པའ་ིནང་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ་ཀིས་ཞབས་ཡུན་
རིང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་ཆེ་
ཆུང་ཚང་མའི་ནང་རང་ནསུ་གང་འཇོན་
གིས་ཕག་ལས་གནང་བར་གངོ་རིམ་ནས་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་།	 གཞནོ་པར་
དམིགས་དཔ་ེབལ་ྟའསོ་པ་ཞིག་ཏུ་གུར།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༡	 ནས་
ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཐགོ་གནས་སྤསོ་ཀིས་དུང་འཕར་གནས་
རིམ་གི་ལས་འགན་ཞུ་སྒ་ོམཐའ་དག་གང་
ལེགས་ཞུས་པ་དང་འབལེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་	 ༧	 པའ་ིསབྐས་སུ་ཚོགས་དུང་ལས་
ཚབ་ཀི་ལས་འགན་ཡང་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་
ཞུས་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༧	ནས་	༡༠	
བར་ཉནི་བཞིའ་ིརིང་ལཊ་ཝི་ཡའ་ིརྒྱལ་ས་རཱི་
གྷར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ག་ོ

སིྒག་འགོ་རྒྱལ་སིྤའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༧	
པའ་ིསབྐས་སུ་ད་ོབདག་ནས་ལས་དནོ་འགན་
ཁུར་ཞུ་སྒ་ོཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་པར་འབལེ་
ལས་ཚང་མས་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་	 ༣	 པ་ག་ོསིྒག་ཞུ་སྒསོ་མཚོན་
ཚོགས་ཆེན་གྲ་སིྒག་ལས་དནོ་མཐའ་དག་
འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཚོགས་ཆེན་གུྲབ་རསེ་ཚོགས་ཆེན་གི་གྲསོ་
ཆོད་དང་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སནྙ་ཐ་ོཕགོས་
སིྒག་ཞུ་རུྒྱའ་ིམཚོན་པའ་ིལས་དནོ་ཇི་ཡོད་ཆ་
ཚང་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ད་ོབདག་ནས་ལས་
ཁུངས་ཚུགས་གྲལོ་ལ་མ་བལྟསོ་པར་གུང་
གསེང་སབྐས་སུའང་རང་ཁིམ་ནས་ལས་དནོ་
མཇུག་སིྒལ་སདླ་ལས་འགན་ཞུས་ཡོད།	མད་ོ
དནོ་	 ད་ོབདག་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཁངོས་སུ་
འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་
འབལེ་ཡོད་གོང་རིམ་ནས་ལས་དནོ་བཀོད་
མངགས་ཇི་ཕབེས་སོ་སོའ་ིནསུ་པ་དང་།	ལགྷ་
བསམ་གཡོལ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་
དནོ་སུྒབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་འད་ིལོའ་ིབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ལས་དནོ་
གཟངེས་ཐོན་གཟངེས་རགས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་ལརྟ་ཁ་ོམོས་ལས་དནོ་བསུྒབས་ཡོད་ན།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོའ་ིའགན་འཛིན་སྡ་ེཚན་གི་
ལས་བདེ་གཟངེས་རགས་འད་ིབཞིན་ཁ་ོམོར་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་གི་གཞུང་

འ བེ ལ ་ མ ཛ ད ་
སྒའོི་ཐོག་གཟངེས་
ར ག ས ་ ག ན ང ་
གཏན་འཁེལ་བའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བ་
བསན་འཛིན་ཆོས་
འཕལེ་ལགས།
ལ ས ་ བ ་ བ ས ན ་
འཛིན་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་ན།ི	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༩	 ནས་ས་ི
ཞུའི ་ལས་བེད་ཁོངས་སུ ་འཛུལ་ཞུགས་
ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་
རྡ་ས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་ཀི་ཆུ་དང་
གཙང་འཕྲདོ་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོབེད་
མུས་ཡིན།	 གངས་སིྐད་ཁུལ་གི་ལས་ཁུངས་
དང་ལས་ཤག་ནང་འཐུང་ཆུ་རུྒྱན་ཆད་མེད་
པར་གཏངོ་ཐབས་སུ་སྔ་དགོང་དང་ཉིན་
མཚན་དསུ་དུག་འཐུང་ཆུ་ཡོང་ཁུངས་ཨ་མ་ 
Naddi	དང་།	ད་ེབཞིན་འཐུང་ཆུའ་ིསྦུབས་
དངོ་ཁག་ལ་ར་ུངར་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་ལ་ྟརགོ་
འགན་ཁུར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དབར་ཁ་
ཆར་ཞོད་ཆེན་པའོི་སབྐས་ས་རུད་རྐནེ་གིས་
སྦུབས་དངོ་འཁརེ་བ་དང་།	 སྦུབས་དངོ་ནང་
ཆུ་ཤུགས་ཆུང་ད་ུསོང་བ་སོགས་ཀི་སྐབས་
བཟ་ོབཅོས་ཆེད་ཤིང་ནགས་བརུྒྱད་རི་རྩེར་
འགྲ་ོསྐདོ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ལ་གདངོ་
ལེན་གིས་སྦུབས་དངོ་གཙང་བཟ་ོདང་།	 ཆུ་

མཛོད་བཟ་ོབཅསོ།	 དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཆུ་
མཛོད་ལ་ལ་ྟརགོ་ཞིབ་ཚགས་བདེ་བཞིན་པར་
བརནེ་ནས་གངས་སིྐད་ལས་ཤག་ནང་གནས་
སྡདོ་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་
ངལ་ད་ེཙམ་འཕྲད་པ་བུང་མེད།	 འབལེ་
ཡོད་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་དསུ་ནས་
དསུ་སུ་ལས་དནོ་འཕར་མ་བཀོད་མངགས་
ཇི་ཕབེས་བརིྩ་སུང་དྭང་ལེན་གིས་ཧུར་སྐདེ་
གནང་མཁན་ཞིག་དང་།	 ལས་ཁུངས་དང་
ལས་ཤག་གཡས་གཡོན་རྣམས་ས་ྔད་ོརྒྱ་གར་
ཉནི་གླ་པས་གཙང་བཟ་ོབདེ་སྐབས་ལྟ་རགོ་
འགན་ཁུར་བེད་ཕོགས་ཐད་ལ་ཚང་མས་
འདདོ་བླ་ོཁེངས་ཐུབ་བུང་བ་ད་ེནི་ད་ོབདག་
སི་ཞུ་བ་རང་འཁིའི་ལས་འགན་རྣམས་གང་
ལེགས་བདེ་མཁན་དང་རུྒྱན་ད་ུབསམ་བླའོི་
བབས་བཟང་ཕགོས་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པར་ངསོ་འཛིན་ར་འཕྲདོ་ཐུབ་ཡོད།
མདརོ་ན་རང་དནོ་བླསོ་བཏང་གིས་སིྤ་པའི་
ལས་དནོ་ཞུ་སྒ་ོམཐའ་དག་ཉནི་མཚན་ལྟསོ་

མེད་ད་ུའབད་སུྒབ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་
ངོས་འཛིན་གིས་འདི་ལོའི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ལས་དནོ་གཟངེས་
རགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་ཁོ་བསོ་ལས་
དནོ་བསུྒབས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ི
ལས་བའི་སྡ ་ེཚན་གི་ལས་བེད་གཟེངས་
རགས་འད་ིབཞིན་ཁ་ོབརོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༧	ཚེས་	༦	ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་གི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
གཟངེས་རགས་གནང་གཏན་འཁེལ་བའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ལས་བདེ་ལས་དནོ་གཟངེས་ཐནོ་གཟངེས་
རགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༧	ཚེས་	༢	ལ།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བླ་ོསྦངོ་ཚིགས་བརྒྱད་མའ་ིབཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༥	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སའི་ཕ་ོབང་
ནས་དྲྭ་ལམ་ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་ཐེ་ཝན་གི་
དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་རིྩ་ཞུ་
རུྒྱའི་མཛད་རིམ་ཐགོ་བླ་ོསྦངོ་ཚིགས་བརྒྱད་
མའ་ིགསུང་ཆོས་བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་
སླབོ་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་ཁདེ་རང་ཚོས་གྲ་
སིྒག་དང་རེ་འདནུ་བས་པ་རེད།	གང་ལརྟ་ཐ་ེ
ཝན་ད་ུཐགོ་མར་ཕིན་པ་ནས་བཟུང་བསམ་
བླའོི་ནང་སེམས་ཐག་ཉ་ེབ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད།	
ཐ་ེཝན་གི་མི་མང་པ་ོཞིག་ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོ
རྙངི་པ་རེད།	 ངསོ་རང་ས་གནས་ས་ཐགོ་
ད་ུའགྲ་ོརུྒྱར་ཕགོས་མང་པ་ོཞིག་དང་བསནུ་
དགསོ་སབས།	 དཀའ་ངལ་ཕྲབ་བུ་ཡོད་པ་
རེད།	 འནོ་ཀང་བསམ་བླའོ་ིནང་ཐ་ེཝན་གི་
སེར་སྐ་མི་མང་རྒན་གཞོན་ཚང་མ་ངསོ་ཀི་
སེམས་ནང་དསུ་རག་ཏུ་དན་བཞིན་ཡོད།	ད་ེ
རིང་དྲྭ་རྒྱའི་ཐགོ་ནས་སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱ་བུང་
བ་རེད།	 ད་ེརིང་གངླ་ཐང་ཚིགས་བརྒྱད་
གདནོ་རུྒྱ་ཡིན།	 འད་ིབང་ཚུབ་སེམས་སྦངོ་
གི་མན་ངག་ཐུང་ཐུང་འདམུ་ཧ་ཅང་བད་ེབ་ོ
འདགུ	 སིྤར་གངླ་ཐང་ཚིགས་བརྒྱད་ཟརེ་རུྒྱ་
འད་ིགཞི་བཅལོ་ས་མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་དབུ་
མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བའི་ལེའུ་བཞི་པ་ཕལ་ཆེར་
རེད།	 མཇུག་ཏུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉ་ིཤུ་

ཞསེ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དའེི་ནང་ས་དང་ཆུ་དང་
མེ་དང་རུླང༌།	 །སནྨ་དང་དགནོ་པའ་ིཤིང་
བཞིན་ད།ུ	 །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཀིས།	 །རང་དགར་དགག་མེད་སྤད་བར་
ཤོག	 །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སགོ་བཞིན་
ཕངས།	།བདག་ལས་ད་ེདག་ཆེས་ཕངས་ཤོག	

།བདག་ལ་ད་ེདག་སྡགི་སྨནི་ཅིང༌།	 །བདག་
དག་ེམ་ལུས་དརེ་སྨནི་ཤོག	 །ཇི་སདི་སེམས་
ཅན་འགའ་ཞིག་ཀང༌།	 །གང་ད་ུམ་གྲལོ་ད་ེ
སདི་ད།ུ	 །ད་ེཕིར་བ་ླན་མེད་པ་ཡི།	 །བང་
ཆུབ་ཐབོ་ཀང་གནས་གུར་ཅིག	 །ཅསེ་པའ་ི
དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བའི་ཚིག་འད་ིཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོའདགུ	 དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་
དུག་གི་ནང་ནས་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བ་
ཟརེ་ནའང་མི་འདགུ	 ཚིགས་འད་ིརྩ་བ་རེད་
འདགུ
ཇ་ོབ་ོར་ེབདོ་ད་ུཕབེས་ནས་གཙོ་བ་ོབང་ཆུབ་
ཀི་སེམས་ཉམས་བཞསེ་གནང་བ་དང་།
དའེི་སྔནོ་ལ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ད་ུ
ཕབེས་པ་རེད།	 ཇ་ོབ་ོརའེ་ིསླབོ་མ་ཚོས་
བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་བཀའི་ནང་ནས་ཡི་གེ་ན་གཅིག་དརོ་ད་ུ

མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ལེན་ད་ུའཁེར་
རུྒྱའ་ིབཀའ་གདམས་པ་ཞསེ་པའ་ིནང་གི་དག་ེ
བཤེས་གངླ་རི་ཐང་པ་ན་ིབཀའ་གདམས་པའ་ི
དག་ེབཤེས་ཆགས་ཡོད།	 མཚན་དངསོ་ན་ི
རྡ་ོར་ེསེང་ེརེད།	 ཁངོ་ནམ་རུྒྱན་བང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་རག་པར་སྒམོ་གི་ཡོད།	 བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་བསྒམོས་ནས་ཡང་ཡང་བཤུམ་
གནང་གི་ཡོད།	 སེམས་ཅན་གི་སྡུ༊༊༊༊༊༊༊༊༊༊༊ག་བསལྔ་
བསྒམོས་ནས་བཤུམ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་མཚན་ལ་གླང་ཐང་ངུ་ནག་པ་ཞེས་ད་ེ
ལརྟ་བཤད་པ་རེད།	 བཀའ་གདམས་པའ་ི
དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པ་དསུ་རག་ཏུ་བང་
ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྒམོས་ནས་ཞལ་རས་སྐ་ོབ་ོ
བས་ནས་བཤུམ་བཞུགས་མཁན་ཞིག་ཡིན།	
དརེ་བརནེ་གླང་ཐང་ངུ་ནག་པ་ཞེས་ཆགས་
པ་རེད།
ད་ེརིང་གླང་ཐང་ཚིགས་བརྒྱད་འདི་ངོས་
ཀིས་མར་བཤད་ལུང་འཁདི་རུྒྱ་རེད།	 ངསོ་
ཀིས་ཕལ་ཆེར་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་
རིང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྤོད་འཇུག་གཙོ་
བརོ་གུར་པའ་ིབང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	 ཉནི་ལརྟ་བསམ་

བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	 གངླ་ཐང་ངུ་ནག་པ་ནང་
བཞིན་གདངོ་སྐོ་བ་ོབས་ནས་སྡདོ་ཀི་མེད།	
སྤདོ་འཇུག་ནང་སེམས་ཅན་སུ་ཐུག་པ་ཡིན་
ནའང་འཛུམ་གིས་བསུ་ཟརེ་རུྒྱ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད།	 འད་ིཡག་པ་ོའདགུ	 གངླ་ཐང་ངུ་ནག་
པ་ཞལ་རས་ནག་པ་ོསནོ་ནས་བཞུགས་གནང་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཐུགས་སྐ་ོནས་བཞུགས་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་ཀིས་ད་ེརིང་
དག་ེབཤེས་གངླ་རི་ཐང་པའ་ིགངླ་ཐང་ཚིགས་
བརྒྱད་ཀི་བཤད་ལུང་འདནོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
ངསོ་ཀིས་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བའི་གཞུང་
ཉནི་ལརྟ་འདནོ་གི་ཡོད།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་
གླང་ཐང་ཚིགས་བརྒྱད་ཉནི་ལྟར་འདནོ་གི་
ཡོད།	 གང་ལརྟ་གངླ་ཐང་པའ་ིརསེ་འབང་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཉམས་ལེན་རང་གི་
ཐགོ་ནས་རསེ་འབང་ཆགས་ཀི་ཡོད་ནའང་
དསུ་རག་ཏུ་གད་མོ་རྒདོ་བཞིན་ཡོད།	 སྤདོ་
འཇུག་ནང་འདའི་ིཁུངས་ཡོད།
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིསེམས་ནང་
དངསོ་འབལེ་ཞི་བད་ེསླབེ་མཁན་དང་།	 སྣང་
སིད་ཀི་སེམས་ཅན་ཇི་འད་ཞིག་ལ་བལསྟ་པ་
ཡིན་ནའང་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུམཐངོ་ནས་ད་ེ
དག་ལ་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་བརྩ་ེབའི་སེམས་སྐསེ་པ་
ཞིག་དང་།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་སངོ་ཉདི་ཀི་
ལྟ་བས་གྲགོས་བས་ནས་ཡོང་དསུ་སེམས་
ནང་སྤབོས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 ཞི་བད་ེ
ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ
དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིནང་།	 ད་ེལརྟ་བླ་ོགྲསོ་
ཟརེ་གིས་སྣང་བ་གསལ་བས་པའ།ི	 །རང་
གི་ལག་ན་གནས་པའི་སུྐ་རུ་ར་བཞིན་ད།ུ	
།སིད་གསུམ་འདི་དག་མ་ལུས་གདདོ་ནས་
སྐ་ེམེད་པར།	 །རགོས་ཏ་ེཐ་སདྙ་བདནེ་པའ་ི

སབོས་ཀིས་འགགོ་པར་འགྲ།ོ	།རག་ཏུ་འགགོ་
པར་གཏགོས་པའི་སེམས་ལནྡ་ཡིན་མོད་ཀི།	
།འགྲ་ོབ་མགོན་མེད་པ་ལ་སྙངི་རའེང་སྐདེ་
པར་བདེ།	 །ད་ེགངོ་བད་ེགཤེགས་གསུང་
སྐསེ་སངས་རྒྱས་འབངི་བཅས་ན།ི།	 མ་ལུས་
པ་རྣམས་བླ་ོཡིས་ཕམ་པར་བདེ་པའང་ཡིན།	
།ཞེས་སངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བས་གྲགོས་བས་ནས་
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡོང་སངས་ད་ེགསུང་གི་
ཡོད།	ད་ེབཞིན།		།ཀུན་རབོ་ད་ེཉདི་གཤོག་
ཡངས་དཀར་པ་ོརྒྱས་གུར་པ།	 །ངང་པའ་ི
རྒྱལ་པ་ོད་ེན་ིསྐ་ེབའོ་ིངང་པ་ཡི།	 །མདནུ་ད་ུ
བདར་ནས་དགེ་བའི་རུླང་གི་ཤུགས་སབོས་
ཀིས།།	རྒྱལ་བའ་ིཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའ་ིཕ་རོལ་
མཆོག་ཏུ་འགྲ།ོ	ཞསེ་དངསོ་འགྲལེ་འད་ིལརྟ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཡོང་དསུ་སེམས་ནང་སྤབོས་
པ་ཧ་ཅང་སླབེ་ཡོང་གི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་
གཉསི་འགྲལེ་ཡོང་དསུ་སེམས་ལ་སྤབོས་པ་
དང་སྤ་ོསྣང་ཡོད་པ།	 གསང་སགྔས་གཞུང་
ནས་སྣདོ་བཅུད་དག་པ་རབ་འབམས་ཞེས་
ཡོད་པ་རེད།
གང་ལྟར་འདི་སྔནོ ་ལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ནའང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཉམས་ལེན་ཐགོ་
ནས་སིད་པ་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་བདག་གིས་ད་ེརིང་སྐབོ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀི།	 །སྤན་སརྔ་འགྲ་ོབ་བད་ེགཤེགས་ཉདི་
དང་ན།ི	 །བར་ད་ུབད་ེལ་མགྲནོ་ད་ུབསོ་ཟནི་
གིས།	 །ལ་ྷདང་ལ་ྷམིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་
གིས།	ཞསེ་སྤདོ་འཇུག་ནང་གསུངས་པ་འད་ི
རེད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	 USAID	
ཀི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་འཇནོ་
བརྷ་ས་	 John Barsa	 མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་
ཐོག་ཏུ་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།
ངས་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་དསུ་ཆེན་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་
འདིའི ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་
ཞི་བ་དང་།	 བཟདོ་བསན།	 ཆོས་དད་རང་
དབང་།	འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སོགས་ཀི་ཐད་
སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་
བཞིན་ཡོད་པས།	 ཨ་རིའ་ིམི་མང་ཚོར་ཧ་

ཅང་སེམས་འགུལ་ཐབེས་པ་ཞིག་བུང་ཡོད།
ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ནས་དསུ་རག་ཏུ་འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིའཚོ་བ་དང་ཆེ་མཐངོ་།	 ད་ེབཞིན་
འཛམ་གླིང་མི་མང་ཆེས་ཉམ་ཐག་རྣམས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་སླད་རོགས་རམ་གནང་
གི་ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༢༠	 ལགྷ་རིང་
ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ནས་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་དང་།	 རྒྱ་གར།	 བལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་དཔལ་འབརོ་གིས་རོགས་
རམ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་།	 འཕྲདོ་བསནེ།	
ད་ེབཞིན་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་
སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུམཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གནང་ཡོད།
ཐ་ན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་ཁབ་བརྡལ་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའི་

སྐབས་ལའང་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ནས་
བདོ་མིའི་འདསུ་སྡདོ་ཁག་ལ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སླད་རོགས་རམ་
གནང་ཡོད།
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་
ཞི་བད་ེདང་དང་བདནེ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
ཆེད་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་ཕག་ལས་
གནང་བཞིན་ཡོད་སབས།	 ད་ེརིང་ང་ཚོས་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་
དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ།	ཞསེ་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་
ལས་ཚབ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་ཐ་ེཝན་ད་ུ༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒ་ོཐགོ་གསུང་བཤད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༤	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐོག་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་གཙོས་སྐུ་
མགྲནོ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་རེས་འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 དམིགས་བསལ་
ཐ་ེཝན་ད་ུདངསོ་སུ་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུམི་
མང་འད་ུའཛོམས་ཀིས་༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་པ་ན་ིགཞན་དང་
མི་འད་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	 ད་ལམ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་པའི་མང་ཚོགས་དང་།	
ད་ེབཞིན་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཐད་སིང་གཟིགས་

མཁན་དང་ཐེ་ཝན་དུ་ཡོད་པའི ་བ ོད་ཀི ་
གྲགོས་པ།ོ	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།	ནང་ཆོས་
རེས་འབང་བ་སོགས་ཚང་མར་ངས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་
འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ལོ་འདི་བཞིན་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགསོ་དནོ་ན།ི	བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལས་ལགྷ་
པ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་སུ་ཡང་
མེད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིང་ཚོའ་ིཕ་མ་
ཙམ་མ་ཟད།	རྩ་བའ་ིབ་ླམ་རེད།	ཚེ་འད་ིཕི་
གཉསི་ཀི་སྐབས་གནས་ཡིན་སབས།	༸རྒྱལ་
བའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་
ཞུ་རུྒྱ་ནི་འསོ་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 ད་ལན་ཐ་ེཝན་ནང་མང་ཚོགས་འད་ུ
འཛོམས་ཀིས་༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་སུང་

བརིྩ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་ཐ་ེཝན་ཡོངས་
ནས་དསུ་རག་ཏུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་དང་བརིྩ་
བཀུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་འཚམས་
འད་ིཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	༦༡	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་བསནུ་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་
འགྲན་བསྡརུ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་དང་བསནུ་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རྔནོ་
པ་རུ་ཁག་གཉིས་དབར་རྐང་བ་ོགླུ ་གཞས་
འགྲན་བསྡུར་གནང་ས་ེརྔནོ་པ་རུ་ཁག་ལ་
ཐངེས་འདིའི་རྐང་བ་ོགླུ ་གཞས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་ཟུར་དཔང་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལེགས་སྐསེ་དང་།	 འགྲན་
བསྡརུ་གི་བ་དགའ་བཅས་གསོལ་རས་གནང་
ས་ེགསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་དྲྭ་རྒྱའི་བརུྒྱད་གཟགིས་མཁན་ཡོངས་
ལ་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེའཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་

རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤར་བདོ་ཀི་ཟླགོ་གར་ཚོགས་པ་
དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༡	 འཁརོ་བཞིན་
ཡོད།	 ད་བར་བས་རསེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
བཞག་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཐད་སངི་གཟགིས་
མཁན་ཁོངས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་
ལས་བདེ་ཟུར་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ངསེ་རེད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	ཉནི་བདོ་
ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་
ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་རྣམ་པ་ཚོ་འདིར་ཕབེས་
ཡོད།
སྐབས་ད ེར་མང་པོ་ཞིག་ཞིག་ཧ་ཅང་སྤོ་
བ་ོབུང་ཞསེ་གསུང་གི་འདགུ	 སབྐས་དརེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེ
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་སྩལ་བར་བརནེ་ཧ་ཅང་
སལྐ་པ་བཟང་པ་ོདང་བསོད་ནམས་བསགས་
པའ་ིམཛད་སྒ་ོཞིག་བུང་སོང་།	 ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	འཛམ་གླངི་གང་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་ནའང་
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་འདི་

ང་ཚོས་ངམོས་སུ་ཆོག་པ་དང་ཡིད་འཕྲགོ་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་སྐ་ུ
མགྲནོ་སུ་འད་ཞིག་འདིར་གཞས་སྣ་འཁབ་
སནོ་གཟིགས་སདླ་ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་ལ་ང་ོམཚར་སྐ་ེབཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་པའ་ིརིག་གཞུང་འད་ིཧ་ཅང་
གཏངི་ཟབ་པ་ོདང་སྤུས་དག་པ།ོ	 དནོ་སྙངི་
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུང་མཁན་ཤ་སག་
ཡོང་གི་ཡོད།	
ད་བར་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་
འདི ་ སུང ་སྐོབ ་བས་པ་ཙམ་དུ་མ ་ཟད།	
བཙན་བལོ་ནང་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཐགོ་མ་ཀ་སྦུག་ཏུ་
བཙུགས་པ་རེད།	 ད་ེནས་མ་སུ་རིར་འཁུག་
ཙམ་སྤསོ་ཏ་ེཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ཕི་ཟླ་	༥	ནས་རྡ་
སར་སྤསོ་སབྐས་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་གནང་
མཁན་ཁ་ཤས་མ་གཏགོས་ཡོད་ས་མ་རེད།	
༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ད་ུམཇལ་བཅར་ཞུ་
སབྐས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས།	 ད་
ལྟའི་ཆར་ཁདེ་ཚོ་སུྒ་སྩལ་བ་ཉུང་ཤས་ཤིག་

ལས་མེད་ནའང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཤོག་ཨང་།	 རིམ་པས་ང་
ཚོའི་ཟླསོ་གར་འདི་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོགི་རེད།	

ཅེས་མ་འངོས་ལུང་བསན་མཛད་པ་ལརྟ་ད་
ཆ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་འད་ིཉདི་བས་
རསེ་ཅན་གི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	
ཉ་ེཆར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁག་གསར་པ་བརྒྱབ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་།	
འཁབ་སནོ་པ་ཡིན་ནའང་མང་ད་ུཕིན་པ།	
དཔལ་འབརོ་གི་གནས་སངས་སོགས་གང་
ཅིའི་ཐད་ས་བརན་ཆགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་

ཚང་མས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་ཧུར་
ཐག་གནང་བ་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་རེད།
ནམ་རུྒྱན་ཡིན་ན་དབར་སིྐད་ཐད་སིང་

གནང་སལོ་མེད་ནའང་ད་རེས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་རྐནེ་པས་མི་མང་པ་ོཞིག་ནང་
ད་ུབཞུགས་ཡོད་པར་བརནེ་སེམས་ཁམས་
ཐགོ་ནས་ཕྲན་བུ་མ་སིྐད་པ་སོགས་ཡོད་ན།	
དབར་སིྐད་ཐད་སིང་ཞུ་ན་རྣམ་པ་ཚོ་སྤ་ོབ་ོ
ཡོང་ངེས་རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཐད་
སངི་ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	།

ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༨	
ལགྷ་དཀར་ཉནི་མོར་སབྐས་བཅུ་པའ་ིཐ་ེཝན་
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་བའི་གསར་འགོད་
ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཧ་ིརེ་ཌི་ལིམ་ Freddy 

Lim ལགས་ཀིས་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་དང་དགསོ་དམིགས་

སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ།	 གྲསོ་ཚོགས་
སྐབས་དགུ་པའི་ད ུས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ནང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ད་ེ
ཙམ་མང་པ་ོམེད་པ་དང་།	 ལགྷ་དནོ་སདི་
ད ོན་ཚོགས་པ་རེ་གཉིས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལས་མེད།	ད་རེས་སབྐས་བཅུ་པའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ནང་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཚང་མའི་སྐུ་
ཚབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁནོ་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་	༤༦	ནས་ཐ་ོའགདོ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད་སོགས་གསུང་།
མཇུག་ཏུ་ཁོང་གིས་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ལ་འཚམས་
འཕྲནི་གནང་འབརོ་བུང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་རསེ།	༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་
སྐར་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་ཆེད་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་
པར་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་།	 སྐ་ུཚེ་བརྒྱ་
ཕྲག་བཞུགས་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས།
སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་
གནང་དནོ།	 ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ནང་རྒྱ་གཞུང་
དང་བདོ་དབར་ཞི་བའི་ཆིངས་དནོ་བཞག་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉསི་
ལ་ྟབུ་རེད།	 འནོ་ཀང་ལོ་གྲངས་བརྒྱད་མ་
ཟནི་གངོ་ཕན་མེད་ད་ུགུར་བ་རེད།	 བདོ་མི་

བཙན་བལོ་ད་ུགར་ནས་ལོ་དུག་ཅུ་བརྒལ་
ཟནི་པ་རེད།	རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	ཧངོ་
ཀངོ་།	 ཐ་ེཝན་བཅས་ལ་འཛིན་པའ་ིསདི་
བུས་ལརྟ།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་བཙན་པ་ོདབང་
གཤེད་དརེ་གཅིག་མཚུངས་གདངོ་ལེན་བདེ་
དགསོ་ཀི་ཡོད་པས།	 ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་ད་ེ
དསུ་ལ་བབ་པ་ཞིག་རེད་སོགས་གསུང་།
ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་གངས་
ལྗངོས་དབེ་ཕྲངེ་	 ༤༠	 ས་ེཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་
བཙུགས་ནས་ལོ་	 ༢༠	 འཁརོ་བའ་ིབརྙན་
དབེ་རེ་ཕག་རགས་ཕུལ་ནས་མཉམ་ད་ུདན་
རནེ་པར་ལེན་རསེ།	 གསར་འགདོ་ལནྷ་
ཚོགས་ཐགོ་ཕབེས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་བདནུ་དང་།	 བདོ་དང་ཐ་ེཝན་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན།	 ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ།	 གསར་འགདོ་པས་༸གངོ་ས་མཆོག་

ཐ་ེཝན་ནང་ཆིབས་སུྒར་སོགས་དང་འབལེ་
བའི་ད་ིབ་ཁག་ལ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ིརེ་
ཌི་ལིམ་ལགས་ཀིས་གསལ་བཤད་དང་ལན་
འདབེས་གནང་ས་ེགསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་
མཇུག་སིྒལ་གནང་།
སིྤར་ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་སབྐས་བརྒྱད་པའི་
དསུ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཤའ་ོམེའི་
ཆིང་ལགས་ཀིས་སྣ་ེའཁིད་ད་ེབདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་གསར་བཙུགས་གནང་བའ་ིཁབ་
བསྒགས་གནང་བ་དང་།	གྲསོ་ཚོགས་སབྐས་
དགུ་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	ཉནི་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒའོི་ཐོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚེ་
རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་དང་།	 བླ་ོབཟང་གྲགས་པ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་འཚམས་འད་ིཞུ་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བརྩ་ེབའ་ིམཆེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་ལནྷ་
རྒྱས་ལ།			ཁདེ་རྣམས་ཀིས་ངསོ་བགྲང་བ་	
༨༥	 འཁརོ་བའ་ིསྐསེ་སརྐ་གི་དསུ་དན་ལ་
འཚམས་འད་ིགནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཉནི་
དརེ་འཛམ་བུ་གླངི་གི་ས་གནས་གང་ས་ནས་
དསུ་དན་སུང་བརིྩ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	ཁདེ་རྣམས་ཀི་
བརྩ་ེསེམས་ཀིས་ངསོ་ལ་སེམས་འགུལ་ཆེན་
པ་ོཐབེས་བུང་།	 ངསོ་རང་བད་ེཐང་ངང་
གནས་ཡོད་ལ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིབད་ེདནོ་ཆེད་
མི་ཚེ་རིང་ཙམ་འཚོ་ཐུབ་པའི་བླའོི་འཕནེ་པ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད།
དངེ་སབྐས་རང་རེ་འཚོ་སྡདོ་བ་སའི་འཛམ་
བུ་གླངི་འདའི་ིནང་།	 རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སརྔ་

ལས་ལྷག་པར་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་ཏ་ེཡོད་པས།	

གཞན་ལ་ལྟསོ་མེད་རང་རྐ་འཕརེ་བའི་ངོ་

བརོ་གནས་མི་ཐུབ་པས།	 འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་

གུར་གི ་འདུ་ཤེས་སྔར་ལྷག་གོང་འཕེལ་

གཏངོ་དགསོ་ལ།	 རང་བད་ེབ་འདདོ་ཅིང་

སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་ལྟར་གཞན་ཡང་ད་ེ

དང་མཚུངས་པ་ཡིན།
ད་ལ་ྟའཕྲད་བཞིན་པའི་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་དང་།	 ནད་ཡམས་སོགས་ཀི་དཀའ་
ངལ་ཐད་རང་ཅག་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་
ཀིས་འབད་བརྩནོ་བས་ན་ཐུན་མོང་གི་མངནོ་
འདདོ་ཞི་བད་ེདང་བམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་
འཛམ་གླིང་ཞིག་བསུྐན་ཐུབ་པའི་དན་སྐུལ་
བདེ་ཀི་ཡོད།
འཚམས་འད་ིདང་སྐབས་སྨནོ་བཅས།	 ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༧	ལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༥	ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་
འཛམ་གླངི་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༥	ལ་ཕབེས་
པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཛམ་གླིང་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གིས་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཇརོ་ཇི་ཌབ་ལུ་བྷུ ་ཤི་	 George W. Bush	
མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་ལོ་ར་མཆོག་གིས།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་
པ་དང་འབལེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་
མཉསེ་པ་ོདང་བརྩ་ེབ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་
མཆོག་གིས།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་
འབལེ་བདོ་མི་རྣམས་སུང་སྐབོ་དང་།	འཛམ་
གླིང་ཞི་བད་ེདང་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་
བར་ཤོག་ཅསེ་གསུངས།	 	 	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་
Jim McGovern	 མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
༧སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ།	 ཞསེ་
གསུངས།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་ཨ་རིའི ་གཞུང་ཚབ་ཆེན་
མོ་སྐུ་ཞབས་ཀེན་ན་ེཐི་ཨི་ཨན་ཇ་སི་ཊར་	
Kenneth Ian Juster མཆོག་གིས་ཨ་རི་
དང་བ ོད་གཉིས་ཀི་འབལེ་བ་ནི་ཨ་རིའི ་
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་སེ་ཝེ་ལི་ཊི་ 
Franklin Roosevelt མཆོག་གིས་མགནོ་

པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྐུ་ན་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའི་
སབྐས་ཆུ་ཚོད་ཅིག་ལེགས་སྐསེ་སུ་འབུལ་བ་
ནས་བཟུང་དངསོ་སུ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་
དང་།
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་སོགས་
ཀི་སླད་སྐུ ་ངལ་མཛེམས་མེད་ཀིས་ཕག་
ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པར།	 ཨ་རིའ་ིཆབ་
སིད་ཚོགས་པ་གཉསི་ནས་དགའ་མོསཞུ་གིི་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇི་ཌབ་ལུ་བྷུ ་ཤི་	 George W. 

Bush མཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ལ་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་
སབྐས།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིའཛམ་གླངི་ཞི་
བད་ེདང་བཟདོ་བསན་གི་མཚོན་རགས་ཡིན་
ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
ལ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ།	ཞསེ་གསུངས།
གླིང་ཆེན་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་བྷཌོ་སྲྭ་ནའི་ཡུལ་གི་
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཡན་ཀ་མ་	
Dr. Seretse Khama Ian Khama	མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་
པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་དང་།	
འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས་བདོ་ནང་ཞི་བད་ེདང་མང་གཙོ་
ཡོང་བ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
སརླ་ཡང་མཇལ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ་ན་གཞོན་རྩེད་
རིགས་ལས་དནོ་ལྷན་ཁང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་

ཞབས་ཀི་རེན་རི་ཇི་ཇུ་ Shri Kiren Rijiju	
མཆོག་གིས།	 བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་
འད་ིཞུས་པ་དང་འབལེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ན་ིརྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་
གི་མགྲནི་ཚབ་པ་བ་ླན་མེད་པའི་གྲས་ཡིན་པ་
དང་།	 བདོ་མི་དང་།	 ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་
མི་རིགས།	 འཛམ་གླངི་ནང་པའ་ིརསེ་འབང་
པ་ཡོངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་
རིང་བཞུགས་དགསོ་པའི་སྨནོ་ལམ་འདབེས་
བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས ་ ༸ སྐ བ ས ་ མ གོ ན ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་དགུང་
གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་
པའི ་༸སྐུ འི ་ འ ཁུངས ་
སྐ ར ་ དུས ་ ཆེ ན ་ ད ང ་
བསནུ།	 ངས་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་སྐུ ་ཚེ ་
བསལྐ་བརྒྱར་བརན་པའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ།	 ཞསེ་
གསུངས།
རྒྱ་གར་བྷི ་ཇེ ་པི ་སིད ་
དནོ་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་རཱམ་མ་
དྷབེ་	Shri Ram Madhav, BJP National 

General Secretary	མཆོག་གིས།	མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
ལ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞུས ་པ ་དང ་འབེལ ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིརྒྱ་གར་ལ་
བཙན་བལོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༦༡	 འདས་ཟནི།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་གི་ཚུལ་ད་ུ

ཕབེས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་བ་མི་རེ་ང་ོ
རེས་༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིཁངོ་ཚོའ་ིཁིམ་ཚང་
གཅིག་གི་སྤུན་མཆེད་རྒན་པ་ལ་ྟབུར་རིྩ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་དང་།	མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
སྐ་ུཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ།	
ཞསེ་གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་
ཊོན་	 Tim Loughton	 མཆོག་གིས།	 སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་

མཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་
པ་དང་འབལེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྐུ་
ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ།	
ཞསེ་གསུངས།	
འཛམ་གླངི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
བཞསེ་མངོ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀ་ེལ་ཤི་སཏྱར་
ཐི་	 Kailash Satyarthi	 མཆོག་གིས་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་སྦྲགས་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་འཚོ་བཞུགས་དགོས།	
ཞསེ་གསུངས།
རྒྱ་གར་གི ་ཕི ་སིད་དུང་ཆེ ་ཟུར་པ་ལྕམ་
སྐ་ུན་ིར་ུཔ་མ་རའ་ོམེ་ནནོ་  Nirupama 

Rao Menon ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གྲངས་	༨༥	ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སྐར་ལ་འཚམས་འདིའི ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་
ལེགས་ཞུས་པ་དང་འབལེ་མགོན་པ་ོགང་

ཉདི་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་གཟངེས་
རགས་མཐ་ོཤོས་བྷཱརཐ་རཏྣ་ Bharat  

Ratna	 ཞསེ་པ་འབུལ་བཞསེ་དགསོ་པའ་ི
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།


