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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ག་ོལའ་ིཚ་དདོ་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
གོ་ལའི་ཚ་དདོ་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞེས་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་བགོ་གླིང་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་
མ་ཞུ་གོང་གི་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་གི་སྔནོ་སེམས་
དང་སགོ་གི་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ལམྕ་སྐ་ུསུ་སན་བྷ་ོཨར་ཝུ་ (Susan Bauer-

Wu)	ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྐུ་གཟུགས་གསལ་
ཐང་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་སྐབས་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས།	 ཁདེ་ཀིས་
ངོས་ཀི་གདོང་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་དང་།	
ལོ་བགེས་པ ོ་ཆགས་ཡོད་ཀང་ངོས་རང་
ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་བད་ེཐག་ཆོད་ཡོད།	
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད།	 ཅསེ་དང་།	
སྨན་བཅོས་ཡག་ཤོས་ནི་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་
བཅུའ་ིརིང་གཉདི་ཉལ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་ཞིང་།	 ད་ེ
ལྟར་བུང་ན་གདོ་ཁོག་ནང་ཟས་བཞུ་རུྒྱར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མ་རེད།	 གཟུགས་པའོ་ི
འཕྲདོ་བསྟནེ་ཡག་པ་ོཡོང་བའི་འབུང་རྐནེ་ན་ི

གཉདི་ཉལ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 	 ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངསོ་ཀི་སེམས་ཧ་ཅང་ཞི་
བད་ེཡོད།	
གཞན་ཡང་སབྐས་རེར་ངསོ་ཀིས་སྐནོ་བརདོ་
རིགས་གོ་ཐོས་བུང་བའི་སྐབས་རྒྱ་གར་གི་

མཁས་པའི་དབང་པ་ོརྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་
གཞན་ཕན་གི་བླ་ོཉམས་ལེན་བདེ་པར་རང་
གི་དག་བ་ོནི་དགེ་རྒན་ཡག་ཤོས་ཡིན་པའི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 བཟདོ་པ་སྒམོ་རུྒྱ་ད་ེཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 བཟདོ་སྒམོ་བདེ་རུྒྱ་
ད་ེགགོས་པ་ོབརུྒྱད་ནས་ཡོང་གི་མེད།	 དག་
ཟླ་ཚོས་ཁདེ་རང་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་སྐབས་
ཁངོ་ཚོ་ཁདེ་རང་གི་དགེ་རྒན་ཡིན་པ་ལ་ྟབུར་

བསྒམོ་དགསོ།	 སེམས་ཞི་བད་ེདང་ལནྡ་པ་
ཡོང་བར་བཟདོ་སྒམོ་བདེ་རུྒྱ་ཐབས་ལམ་ཡག་
ཤོས་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
ད་ེནས་སུ་སན་བྷ་ོཨར་ཝུ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་
འདིའི་ད་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལས་རིམ་གཟིགས་

མཁན་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕོགས་གང་སར་
གནས་པའ་ིམི་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་
ཞུས་རསེ་ཌ་ཡི་ན་ཆབ་མན་ཝལ་ཤི་ལགས་
ཀིས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་འཇར་མན་ནིའི་གསར་
འགདོ་པ་ཧ་ིརན་ཛི་ཨལ་ཊི་ (Franz Alt) 	
ལགས་ཀིས་བརྩམས་གནང་བའི་ང་ཚོའི་
ཁིམ་གཞིས་གཅིག་པུ་སྟ།ེ	 ག་ོལའ་ིགནམ་

གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་འབལེ་བའི་འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ལ་གཞེན་སྐུལ་ཞེས་པའི་དཔ་ེ
དབེ་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་
བ་གགས་ཆེན་གཞོན་ན་ུམ་གྷ ་ེརེ ་ཊ་ཐན་
བགྷ་ (Greta Thunberg)	 ལགས་ལ་གསུང་
འཕྲནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིསྐརོ་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་གྷ་ེརེ་ཊ་ཐན་
བྷག་ལགས་ལ་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་
རུྒྱའི་སེམས་ཤུགས་ཇི་ལརྟ་བསྐདེ་བུང་ངམ།	
ཞེས་བཀའ་འད་ིཞུས་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
ལན་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་གཞནོ་སྐསེ་བུ་མོ་
ཞིག་གིས་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་སྐརོ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད་པ་གོ་ཐསོ་བུང་བའི་སྐབས་
དངསོ་གནས་ཡིད་སྨནོ་སྐསེ་བུང་།	 སེམས་
ཤུགས་སྐདེ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།	 གཞནོ་སྐསེ་
ཁདོ་ནས་འཛམ་གླངི་སིྤ་དང་ང་ཚོའ་ིམ་འངོས་
པའི་སྐརོ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཐུགས་
ཁུར་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དངོས་འབལེ་
རེ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་མཐངོ་གི་
འདགུ	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་གི་དགངོ་དརོ་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པའི་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌེ་སི་
ཊི་རོ་	 (Robert	A.	 Destro)	མཆོག་གིས་
ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལ་ཁོང་གི་ལས་འགན་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་མཉམ་རབུ་ཀིས་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུ
ཕག་ལས་གནང་དགསོ་པའི་གལ་གནད་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་
རོ་བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	
ཨ་རིའི་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ནང་ང་ཚོའི་ལས་
ཀའ་ིང་ོབ་ོན།ི	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་དནོ་ཕན་ལནྡ་
པའི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་ཞིང་།	
བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ལས་འགན་ན་ིརང་གི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 	 ང་ོབ།ོ	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདགེས་

བསུྒབ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	ཞསེ་དང་།
ཉ ་ེཆར་འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་གང་སར་
གནས་པའི་བཙན་བོལ་བདོ་མིས་སིད་སིྤ་
གཉིས་ཀི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་སྟ་ེའསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཁག་
ཚགས་ཚུད་བུང་བའི་སྐརོ་དང་འབལེ་ནས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་མུ་མཐུད་འཕལེ་རྒྱས་སུ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་ཡོད་
པའ་ིཆ་ནས་ཁག་པ་ོཡོད་ནའང་།	 ང་ཚོ་ད་ེ
རིང་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་པ་ནང་བཞིན་མ་
འངོས་པར་འད་ིལ་ྟབུའི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་
ཏ་ེབདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་བཅས་ཀི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་འཚོགས་ཆོག་
གི་རེད།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་ངསོ་
ནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ངོ་བ་ོསུང་
སྐབོ་བདེ་པར་རམ་འདགེས་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་
སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད།	ཅསེ་གསུངས།

གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་བདག་གཅསེ་
བདེ་རུྒྱ་ད་ེང་ཚོའ་ིལས་ཀ་མ་ཡིན་པར།	 ད་ེ
ན་ིབདོ་མིའ་ིལས་འགན་རེད།	 འནོ་ཀང་བདོ་
མི་ཚོས་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་བཅས་བདག་གཅེས་བདེ་པར་ང་ཚོས་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏན་ཏན་རམ་འདགེས་ཞུ་
ཆོག་གི་རེད།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་གི་
ཐུན་མོང་མིན་པའི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བདེ་པར་
ཨ་རིའི་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀིས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཆོག་
ཅསེ་གསུངས།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཨ་རིའ་ི
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་
སྐུ་ཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་མཆོག་གིས།	
རང་གི་ལས་ཡུན་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་རེས་
མའི་ནང་མཇུག་སིྒལ་མ་གནང་གོང་ཨ་རིའི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་
ཟུར་པ་རྣམས་དང་འབལེ་གཏུག་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེནས་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་

འབལེ་མཐུད་པ་ཟུར་པ་རྣམས་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་འབལེ་
གཏུག་གནང་ཆོག་གི་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།
ད་ེནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ཨ་
རིའི་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོབཞག་གནང་
བ་ད ེས་བཙན་བོལ་བ ོད་མི ་རྣམས་དང་།	
ལྷག ་པར་བོད ་ནང་གི ་གཞིས་ལུས་བ ོད ་
མི ་རྣམས་ལ་རེ ་བ་བཟང་པོའི ་བརྡ་ལན་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་སྤྲད་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌེ་སི་
ཊི་རོ་མཆོག་གིས་ལས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་
གི་ནང་ད་རྒྱའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
སྟ་ེབ ོད་ད ོན་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གང་མང་
གནང་ཡོད་སྟབས་ཧ་ཅང་དམིགས་བསལ་
ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 །	

ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་གསུང་བཤད་གནང་བ།

འཕགས་བདོ་གཉསི་དབར་གནའ་དངེ་གི་འབལེ་
བའ་ིསྐརོ་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལས་རིམ་ཆ་
ཤས་སུ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༡	རེས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་ལྡ་ེར་ལྡནུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་དང་ལྡ་ེར་ལྡུན་ཁབ་ཁངོས་བདོ་མི་སིྤ་
ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ལྡ་ེར་ལྡུན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་
འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་ཉནེ་རྟགོ་	 (Indo	 Ti-
bet	 Border	 Police)	 ར་ུཁག་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཛད་རྣམ་དང་།	 འཕགས་བདོ་གཉསི་དབར་
གནའ་དངེ་གི་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་པར་རིས་འགམེས་
སྟནོ་གི་ལས་རིམ་ཐངེས་གཉསི་པ་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཉནེ་རྟགོ་ར་ུཁག་
གི་སིྤ་ཁབ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཔ་ིསིངྒ་	 (Shri	
K.P.	Singh)		ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་བསྐརོ་བསྐདོ་
འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་གནང་རསེ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡	
ལོ་འདི་བཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆེན་
གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ིསྐརོ།	ད་ེབཞིན་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་གི་ཆ་ནས་
རྒྱ་གར་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
ལས་དུང་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་
ང་ོསྤྲདོ་ཞུས།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསྐ་ུ
ཞབས་ཀེ་པི་སིངྒ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་འཛམ་གླིང་
ཁོན་ལ་བམས་བརྩེ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་
གུབ།	 ཞི་བད་ེསྤལེ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	
པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོ
བུང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སནྨ་ཁབ་
རྒྱག་སྟངས་སྐརོ་སྦངོ་བརྡར་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་སོ་སོའ་ིག་ོ
སིྒག་འགོ་ས་གནས་རོང་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལྷན་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སནྨ་ཁབ་
རྒྱག་འག་ོའཛུགས་འཆར་ཡོད་སྟབས།	ཧནོ་སུར་
ཕན་བད་ེསནྨ་ཁང་ནས་སནྨ་ཞབས་པ་གངས་	 ༡༢	
དང་།	 མེའ་ོསནྨ་ལ་ྷསནྨ་ཁང་ནས་སནྨ་ཞབས་པ་
གངས་	 ༣།	 སྦལེ་ཀབོ་འཚོ་བདེ་ཁང་གསར་
སནྨ་ཁང་ནས་སནྨ་ཞབས་པ་གངས་	 ༢	 བཅས་
ཁནོ་སནྨ་ཞབས་པ་གངས་	 ༡༧	 སྦངོ་བརྡར་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།སིྤར་སྦོང་བརྡར་བ་
རྣམ་པས་ཤེས་དགསོ་པའ་ིདནོ་ཚན་ཁག་ན།ི	སྔནོ་
འགོག་སནྨ་ཁབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཁི་དང་།	
སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་སུང་སྐབོ།		སྔནོ་འགགོ་སནྨ་
ཁབ་བཀདོ་བུས་དང་སྟངས་འཛིན། 
(CO-WIN) ཞསེ་པའ་ིབཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་
ཆས་བདེ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཡིན་པ་
བཅས།	།
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བདོ་མི་ཞི་བའ་ིགམོ་བགདོ་པ་གཉསི་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུའབརོ་བར་ས་གནས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཕབེས་བསུ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་འཕགས་བདོ་ས་
མཚམས་སྣ་ཐདོ་ལ་བར་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་
གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་།	རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་ཅན་ད་ིསརྒ་ནས་
ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ད་ུམཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་བསྟན་འཛིན་ཉ་ིམ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་
གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༦	
ཉནི་གི་ཕི་དརོ་རྒྱ་གར་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་
ནང་ཡོད་པའི་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུ
འབརོ་ཡོད།	
ད་ེཡང་བསྟན་འཛིན་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་འག་ོའཛུགས་གནང་
སྟ་ེཉནི་གངས་	 ༦༨	 དང་སིྤ་ལེ་	 ༡༨༥༠	
ཙམ་གོམ་བགདོ་གནང་སྟ་ེགནས་མཆོག་རྡ་ོ

ར་ེགདན་ད་ུའབརོ་ཡོད་པ་དང་།	སབྐས་དརེ་
ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་དང་།	 བྷ་ོ
དྷ་ིགྷ་ཡ་མཆོད་རྟནེ་འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས།			
རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས།	 	 རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་དགེ་འདནུ་གི་སྡ་ེབཅས་སོགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་བང་
ཆུབ་མཆོད་རྟནེ་ཆེན་མོའི་ནང་བཅར་ཏ་ེ
གཞིས་ལུས་བདོ་མིའི་སླད་སྨནོ་ལམ་བསྐནོ་
ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་བྷ་ིཧར་དང་།	 ཇར་ཁན་
ཌི།	 ཆ་ཌི་སི་གར་བཅས་ཀི་ས་གནས་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ ་ཞབས་སུ་དྷ་ེཤ་ཀུ་མར་ཅནྡྲ་ཝན་
ཤི་	 (Sudesh Kumar Chandravanshi)	
ལགས་ཀིས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ལ་སྣ་ེལེན་

གནང་།		ཉནི་རྒྱབ་སྐ་ུཞབས་སུ་དྷ་ེཤ་ཀུ་མར་
ཅནྡྲ་ཝན་ཤི་ལགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་འགོ་
གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་
པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་བསྟན་འཛིན་དནོ་གུབ་

ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་ཀིས་
འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་སྣ་ཐདོ་ལ་བར་བདོ་

དནོ་ཆེད་གམོ་བགདོ་གནང་དགསོ་པའི་དནོ་
ཚན་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
དང་པ།ོ	 བདོ་ནང་གི་ཁརོ་ཡུག་གི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་ལ་ངསོ་འཛིན་དང་།	 གཉསི་

པ།	 བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བས་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་

རུྒྱ།	 གསུམ་པ།	 རྒྱ་ནག་གིས་འཕགས་བདོ་
ས་མཚམས་སུ་དནོ་མེད་རྙགོ་ག་བཟསོ་ཡོད་
སྟབས།	 རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངསོ་ཉ་ོཚོང་གནང་
རུྒྱ་མེད་པ་བཅས་ཀི་ཐོག་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་གནས་མཆོག་
རྡ་ོར་ེགདན་བར་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་གནང་
སབྐས་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་མི་
མང་རྣམས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་རོགས་རམ་
གནང་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་ཡོད།	
གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་སྐུ་ཞབས་སུ་
དྷ་ེཤ་ཀུ་མར་ཅནྡྲ་ཝན་ཤི་ལགས་དང་ཧིན་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་ཇིཏ་ཀུ་མཱར་ནཧེ་རི་ཡ་	(Ajit Ku-

mar Nehria)	ལགས་སོགས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་དང་སུད་སིའ་ིབདོ་མིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་ཆེད་རྒྱ་གར་ནང་གི་
བདོ་མི་དགསོ་ངསེ་ཅན་རིགས་ལ་དཔལ་འབརོ་གི་ཞལ་འདབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་གི་སནྨ་ཁབ་བརྒྱག་

རུྒྱ་ག་སིྒག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་ནང་
ཡོད་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏགོ་

དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་གི་སྨན་

ཁབ་བརྒྱག་རུྒྱ་ག་སིྒག་གནང་བཞིན་པར་
རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་ད།ུ	 ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའ་ི	
(Austria)	 བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་དགོས་ངསེ་ཅན་ཚོར་
དམིགས་ཏ་ེཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགགོ་སནྨ་ཁབ་ཀི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ལ་ཡུ་སྒརོ་	 ༣༢༩༨།༠༠	 ཞལ་
འདབེས་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་སུད་སི་
ནས་ཡིན་པའི་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་སུད་སི་
སྒརོ་	༡༠༠༠།༠༠	ཐམ་པ་ཕུལ་འདགུ

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ད་བར་ཏོག་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགགོ་དང་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
ཀིས་མཚོན་པའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་དང་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའ་ིབདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀི་ལས་གཞིར་རྒྱབ་
སྐོར་མཚོན་ཆེད་བདོ་མིའི་ཁ་རུྒྱན་དུ་ཆུ་
ཐིགས་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པའི་དཔ་ེ

ལརྟ།	 ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའ་ིབདོ་རིགས་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་སྒརོ་མང་ཉུང་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་དཔལ་འབརོ་ཞལ་འདབེས་
ཀི་ལས་གཞི་འག་ོབཙུགས་པ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ཀིས།	བདོ་མི་དགསོ་ངསེ་ཅན་
ཚོའི་ཆེད་ད་ུདཔལ་འབརོ་གི་ཞལ་འདབེས་
གནང་བ་ནི་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་
གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་བདོ་མིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ལོ་ལའྔ་ིརསེ་ཕིར་བསྒགས་བུང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡	 ཙམ་
ལ་འབ་ིར་ུརངོ་ཤག་ཆུ་ཁ་ཟརེ་བའ་ིགངོ་རྡལ་
ད་ུསིྤ་འཁརོ་འབབ་ཚུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དའེི་
ཉ་ེའཁིས་སུ་བདོ་མི་ཤུར་མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་

པའོི་སིད་བུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབདོ་བེད་
བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེའདས་
གངོས་སུ་གུར་ཡོད།
ད་ེཡང་ཤུར་མོ་ལགས་ན།ི	 འབ་ིར་ུརངོ་
ཤག་ཆུ་ཁ་ནས་ཡིན་ཞིང་།	 སབྐས་དརེ་
ཁངོ་རང་ལོ་	 ༢༦	 ཙམ་ཡིན་འདགུ་པ་

དང་།	 ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་མ་ཐག་ས་གནས་ཉནེ ་རྟ ོག་པས་
འཛིན་བཟུང་གིས་ཤག་ཆུ་ཁ་ས་གནས་ཀི་
སྨན་ཁང་ད་ུའཁེར་ཡོད་ཀང་ཉིན་དརེ་སྐུ་
ཚེ་མ་ཟིན་པར་དགོངས་པ་རོགས་འདུག	
ས་གནས་ཉ ེན་རྟ ོག་པས་ཁོང་གི ་གནད་

དནོ་དང་འབལེ་ནས་ཁོང་གི་སྤུན་མཆེད་
གསུམ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟགོས་མི་
འདགུ	
ཤུར་མོ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་སྐབས་བདོ་མི་མང་པསོ་དངོས་སུ་

མཐངོ་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་རྐེན་གནས་ཚུལ་
ད་བར་ཕིར་བསྒགས་བས་ཐུབ་མི་འདགུ་པ་
བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༡	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
ཨ་ཡུ་ཤ་ (AYUSH)	 ལནྷ་ཁང་གི་བླནོ་

ཆེན་སྐུ ་ཞབས་
ཤི ་པ་ད་ཡི ་སོ ་
ནཱ་ཡག་	 (Shri 

Shripad Yesso 

Naik,Minister 

of State(IC) 

of AYUSH)	
མ ཆོག ་ དང ་ །	
ཁོ ང ་ གི ་ སྐུ ་

ཟླ།	 ཁ་ལོ་བ་བརིྩས་པའ་ིགཞན་མི་སྣ་བཞི་
བཅས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡའེི་ནང་འགུལ་བཞུད་བེད་སྐབས་རླངས་
འཁརོ་ལ་བརྡབ་སྐནོ་ཤོར་ཏ།ེ	 བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གི་སྐུ ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ ་ ཝི ་ཇ་ཡ་ནཱ་ཡག་	
(Vijaya Naik)	 མཆོག་དང་།	 ལས་
བེད་གཅིག་རྐེན་འདས་སུ་ཕིན་པ་དང་།	
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་གཞན་
རྣམས་ལ་རྨས་སྐནོ་ཕགོ་པར།	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གསོ་དང་།	

བླནོ་ཆེན་མཆོག་གང་མགོགས་དག་སྐེད་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཐུགས་གསོའ་ིའཕྲནི་ཡིག་ནང་འཁདོ་
དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་རླངས་འཁརོ་ལ་བརྡབ་
སྐནོ་ཤོར་ཏ།ེ	 སྐ་ུཟླ་དང་།	 ལས་བདེ་གཅིག་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུ
ཉདི་གཙོས་པའི་རླངས་འཁརོ་ནང་ཡོད་པའི་
གཞན་ལས་བེད་རྣམས་ལ་རྨས་སྐོན་ཕགོ་
པའི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་འཕྲལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་
བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་སྐ་ུཟླ་དང་།	
ལས་བདེ་གཅིག་འདས་གངོས་སུ་གུར་པར་

ང་ཚོས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་
གཙོས་པའི་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ནས་བདོ་དནོ་
ཐོག་གུར་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བར་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
སྐ་ུཉདི་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེང་ཚོ་བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གང་མགགོས་དག་སྐདེ་བུང་
སྟ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་སརྔ་བཞིན་
ཞབས་ཕི་ཞུ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།
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ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་གཏན་འབབེས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་ནས་
ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ལ་སིྤ་མོས་ཐགོ་
ངསོ་བཞསེ་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	
ཚེས་	༢༧	ཉནི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་
ཌོ་ནལ་ཌི་ཊི་རམ་ཕི་མཆོག་གིས་ཁིམས་
འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བཀདོ་ད་ེཁིམས་སུ་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ད་ེན་ིབདོ་མིའི་ཁདོ་
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་དང་གུབ་
འབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༨	ཉནི་གངས་སིྐད་
སདི་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདགའ་སྟནོ་གི་མཛད་
སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་ཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་དུང་གཞནོ་ཡན་གི་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་
རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་བཀའ་
དུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉིས་ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༡༢	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
གངོ་འགོ་གཉསི་ནས་ཕི་ལོ་		༢༠༢༠	ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ལ་ངསོ་བཞེས་གཏན་འབབེས་དང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༧	ཉནི་ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཁིམས་འཆར་
དརེ་བཀའ་འཁལོ་མཚན་རྟགས་བསྐནོ་ཏ་ེ
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཁིམས་ཡིག་
ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 ཁམིས་ཡིག་དསེ་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བམས་
བརྩེ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་མཛད་རེས་ལ་
ཚད་མཐའོ་ིགཟངེས་བསྟདོ་དང་།	བདོ་བསྟན་
སིད་ཀི་རྩ་དནོ་ལ་ཚད་མཐོའི་རྒྱབ་སྐོར།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒོམ་གཞི་དང་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་
ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་བའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་

ཆགས་ཡོད།
མདརོ་ན།	 ང་ཚོའ་ིརྩ་དནོ་གི་འཐབ་རྩདོ་ལ་
རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་བུང་ཡོད།	 དནོ་འབས་
བཟང་པ་ོའད་ིཐནོ་སདླ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་མ་འཛེམས་པར་
ཁིམས་ཡིག་འདིའི་སླད་ཨ་རིར་ཐེངས་ཁ་
ཤས་ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཨ་རིའ་ིནང་
སིད་དནོ་གི་རྙགོ་གླངེ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་ས་གནས་ཀི་དཔནོ་རིགས་དང་གསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་སོགས་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེཞུ་གཏུག་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཡོད།	 ཁམིས་ཡིག་འདའི་ིསདླ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་།	 ཚོགས་
སིྐད།	 མང་ཚོགས་བཅས་དང་།	 ད་ེབཞིན་
དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་སྐུ ་ལས་
བསྐནོ་མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་གོ་སྐབས་འདི་
བརུྒྱད་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེརིང་འདིར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་བརུྒྱད་རིམ་དང་།	
འག་ོསྟངས།	 ལགྷ་པར་ཁམིས་ཡིག་གི་ནང་
དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་ང་ོསྤྲདོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པར་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་དང་གསན་
གཟིགས་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ངས་ཨ་རིའི ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་བ ོད་
གཞིས་བེས་གཉིས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ད་ེབཞིན་ཁིམས་སུ་
གཏན་འབབེས་གནང་བར་བཀའ་དནི་བླ་
མེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 	 ཐངེས་འདའི་ིཁམིས་
འཆར་ནི་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ངས་ད་ེརིང་ཁམིས་འཆར་
འདི་ཉདི་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་ཇི་ལྟར་
གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་སྐརོ་རོབ་ཙམ་ཞུ་རུྒྱ་

ཡིན།	 ཨ་རིའ་ིནང་ཁམིས་གཏན་འབབེས་
གནང་བར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ནས་
གཏན་འབབེས་དང་།	 ད་ེནས་སདི་འཛིན་
མཆོག་གིས་མཚན་རྟགས་བསྐནོ་ཏ་ེཁིམས་
སུ་འགུར་གི་ཡོད།	བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ི
ཁིམས་འཆར་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་

ནང་ཟནི་བསི་བཏནོ་ཡོད།	 	 དའེ་ིནང་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGovern)	 མཆོག་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིསིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་
བྷའི་ོ	(Marco Rubio) མཆོག་ཡོད།		ཁངོ་
རྣམ་གཉསི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོར་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་
གཉསི་སླབེས་ཡོད།
དའེ་ིནང་ལས་བདེ་རྐང་འགན་འཁརེ་མཁན་
གི་ན་ིཇ་ོན་ཐན་སིཌི་ཝར་	 (Jonathan Sti-

vers )	 ལགས་རེད།	 ཁངོ་ན་ིལམྕ་སྐ་ུནནེ་
སི་པ་ིལོ་སིའ་ིལས་བདེ་རེད།	 ཁངོ་རྣམ་པ་ན་ི
བདོ་དནོ་སེམས་ཤུགས་ཡོད་མཁན་ཤ་སྟག་
ཞིག་ཡིན།	 ཚོགས་གཙོ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་
ལས་བེད་རྣམ་པ་ཡང་བདོ་དནོ་ཐད་ལས་
དནོ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟནེ་ཁམིས་
འཆར་ཐགོ་ཟནི་བསི་སླབེས་ཡོད།	 	 ཁམིས་
འཆར་ད་ེབཏནོ་རེས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བགོ་
དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཕི་སིད་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་
གནང་རེས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་
འགག་བ་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ།	ད་ེདག་གི་ནང་

ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེཕི་སིད་ལས་
ཁུངས་ཡིན།		
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།		
ཁིམས་འཆར་གི་ཟིན་བསི་བཟསོ་པ་རྣམས་
གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ལ་ཕུལ་དགོས།	
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

ཇམེ་སི་	 (James E. Risch) མཆོག་ཡིན།	
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་མང་གཙོ་ཚོགས་
པ་དང་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཡིན།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་ཡང་སྐ་ུཞབས་ཇམེ་སི་	 (James 

E. Risch)	མཆོག་ཡིན།	ཕྲན་རང་ལོ་ལརྟ་
ཧ་ེལི་ཕགེ་སི་ལོ་འཁརོ་གླངེ་སྟགེས་	 (annual 

Halifax Forum)	 ཐགོ་ཕིན་པའ་ིསབྐས་སྐ་ུ
ཞབས་ཇིམ་རི་ཤི་མཆོག་དང་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་མི་སྣ་རྣམས་དང་ལནྷ་ཐུག་འཕྲད་
བུང་།
ཁིམས་འཆར་འདི་ཉིད་གསོ་ཚོགས་ནང་
སླབེས་ཏ་ེའསོ་འཕནེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ནནེ་སི་
པི་ལོ་སི་མཆོག་ཡིན་པ་དང་སྐུ་ཞབས་ཇེམ་
མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་ན་ིཁིམས་འཆར་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན།	 ཚང་མས་མཁནེ་
གསལ་རེད།	 ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་དང་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་དབར་འཆམ་མཐུན་མེད་
སྟབས་ཁངོ་རྣམ་པས་གསོ་ཚོགས་གོང་མར་
ཤུགས་རྒྱབོ་ཅསེ་གསུང་སོང་།
མཐར་ཨ་རིའི ་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་

མཚན་རྟགས་དགོད་དགོས་ཀི་ཡོད་སྟབས།	
ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་ལས་བདེ་རྣམས་ང་ོཤེས་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གང་
ཡིན་ཟརེ་ན་མཚན་རྟགས་མ་བཀོད་གོང་
ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་ལས་བེད་རྣམས་ཀིས་
ཁིམས་འཆར་དརེ་མཚན་རྟགས་བསྐོན་
དགོས་པའི་དགོས་པ་དང་རུྒྱ་མཚན་སོགས་
ཆ་ཚང་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་གི་
ཡོད།	དཔརེ་ན།	༢༠༠༢	ལོར་ཁམིས་འཆར་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	 དརེ་གཙོ་ཆེ་
ཤོས་ནི་རྒྱ་རི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་བཅས་ནས་
སྐ་ུལས་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	
ལོའི་ཁིམས་འཆར་ཡོད་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕི་
ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིཁམིས་འཆར་བཟསོ་ཐུབ་
ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཌ་ོ
ནལ་ཌི་ཊི་རམ་ཕ་ིམཆོག་གིས་ཁམིས་འཆར་
དརེ་མཚན་རྟགས་སྐནོ་སབྐས་དགག་བ་གང་
ཡང་གནང་མེད་སྟབས།	 མ་འངོས་པར་སདི་
འཛིན་སུ་འད་ཞིག་ཕབེས་ནའང་ལས་དནོ་
ལག་བསྟར་གནང་བའ་ིསབྐས་ཐ་ེཚོམ་མེད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་དང་།
མཐར་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ཁམིས་སུ་གཏན་
འབབེས་གནང་ཐུབ་པར་བརྟནེ།	 	 དགའ་
ཚོར་ཆེན་པསོ་ཁིམས་འཆར་ཐོག་ཤུགས་
སྣནོ་བརྒྱག་མཁན་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་ད་ེདག་གི་ལས་བདེ།	 ནའིུ་
ཡོག་དང་ནིའུ ་ཇར་སིའི ་བ ོད་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	 ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་།	 བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ།	
ས་གནས་གཞོན་ན་ུསོགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ཡང་ཤར་དབུས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་སདི་སིྤ་གཉསི་
ཀི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ཁབ་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའ་ིསུད་སི་དང་།	

ལིག་ཏེན ་ སིཊ ་
ཡན།	 འཇར་
མན་ན།ི	 ཨོ་སི་
ཀ་ིརི་ཡ།	 ཨི་ཊ་
ལིའི་ནང་རྒྱ་ནག་
ཝུ་ཧན་ནས་ཁབ་
བརྡལ་བུང་བའི་
ཏ ོག ་ ད བི བ ས ་

གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་ས་གནས་སུ་སྒ་ོརྒྱ་
བསམྡས་ཡོད་སྟབས།	 ཕར་ཚུར་འག་ོའངོ་

གི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་ཡང་བདོ་མི་ཚོས་དཀའ་
ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ི
སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་
རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེའསོ་བསྡའུ་ི
ལས་རིམ་ཚགས་ཚུད་བུང་ཡོད།	 ཤར་
དབུས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་གངས་	༤༥༨༣	
གིས་དབེ་སྐལེ་ཞུས་ཡོད་པའི་ཁདོ་ནས་བདོ་
མི་གངས་	༣༦༧༤	ཡིས་འསོ་ཤོག་འཕངས་
ཡོད།
སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊ་ཡན་ནས་འསོ་

ཤོག་འཕནེ་མཁན་མི་གངས་	༣༡༥༦	དང་།	
འཇར་མན་ན་ིནས་མི་གངས་	 ༢༧༡།	 ཨོ་
སི་ཀ་ིརི་ཡ་ནས་མི་གངས་	 ༡༦༤།	 ཨི་ཊ་
ལི་ནས་མི་གངས་	 ༨༣	 བཅས་ནས་འསོ་
ཤོག་འཕངས་ཡོད།	 སུད་སི་ས་གནས་འསོ་
བསྡུ་འགན་འཛིན་དང་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས།	
སུད་སི་དང་།	 ལིག་ཏནེ་སིཊ་ཡན།	 འཇར་
མན་ན།ི	 ཨོ་སི་ཀ་ིརི་ཡ།	 ཨི་ཊ་ལི་བཅས་
ཀི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ།	 ས་གནས་
འསོ་བསྡའུ་ིཚོགས་མི་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་
ཟུར་དཔང་དང་ལས་བདེ་རྣམ་པ་བཅས་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིསདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་སྔནོ་
འགའོི་འསོ་བསྡུ་ལས་རིམ་ཕི་གསལ་ནང་
གསལ་དང་དང་པ་ོདང་གཞག་གི་སྒ་ོནས་
ཕག་ལས་གནང་སྟ་ེསིད་སིྤ་གཉིས་ཀི་སྔནོ་
འགའོ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་ཁག་ཚགས་ཚུད་
བུང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཕི་དལི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

TIBETAN FREEDOM

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀ་ོརི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ི
བཀའ་ཆོས་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཀ་ོརི་ཡའི་ནང་པ་ཚོས་ཇི་
ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༥	ནས་		༧	
བར་ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་གི་ཤེས་རབ་
སྙངི་པའོི་བཀའ་ཆོས་གནང་སྒ་ོཁག་ལེགས་
པར་གུབ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༧	རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་
ནས་གསུང་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་ཀ་ོརི་
ཡའི་ཆོས་གགོས་ཚོ་དང་ལནྷ་སདྐ་ཆ་བཤད་
རུྒྱ་ཉནི་གསུམ་པ་ད་ེརེད།	 ཉནི་དང་པ་ོདང་
གཉིས་པར་སྐད་ཆ་བུང་བ་ད་ེདག་སོ་སོ་

གཅིག་པུ་བསདྡ་པའི་སབྐས་ངསོ་ཀིས་བརདོ་
པ་རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་བ་རུྒྱ་བུང་སོང་
ངམ།	 གང་ལརྟ་བ་ླམའ་ིདུང་ནས་འཆད་པ་

བུང་ཚེ་ད་ེཚར་གཅིག་ཐསོ་སོང་ཞསེ་པ་ཙམ་
མིན་པར་ངེས་པར་ད་ུབསྐར་ད་ུབསམ་བླ་ོ
བཏང་སྟ་ེཉནི་རེ་བཞིན་ཉམས་ལེན་བདེ་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ཉནི་ལརྟ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
ཡོང་སྐབས་ཐོག་མར་ཐོས་བུང་གི་གོ་བ་
སྐསེ་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དསུ་སེམས་ནང་ཕྲན་བུ་ངསེ་པ་སྐ་ེརུྒྱ་དང་།	
སེམས་ནང་ངསེ་པ་སྐསེ་པ་དརེ་ཡང་ནས་
ཡང་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་ན་འགུར་བ་ཐབེས་
ཡོང་གི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ཐསོ་པའ་ིདནོ་ལ་
ཡང་ནས་ཡང་ད་ུབསམ་བླ་ོབཏང་ནས་དཔ་ེ
ཆ་ཡང་ཀླགོ་པ་དང་།	 ངསོ་ཀིས་བཤད་པ་
དང་དཔ་ེཆ་ནང་ཡོད་པ།			ད་ེབཞིན་ངསོ་
ཀིས་ད་ལ་ྟབཤད་པ་འགའ་ཤས་དཔ་ེཆ་ནང་
མ་གསལ་བ་ད་ེའད་ཡོང་སདི་པ་རེད།	 ངསོ་
ཀིས་སིྤ་ཡོངས་ཐོག་སྙིང་པ་ོམདརོ་བསྡུས་

ཤིག་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 དཔ་ེཆ་ནང་དའེ་ིའགལེ་
བཤད་ཞིབ་ཕྲ་ཡོད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཆོས་
འབལེ་ཐབོ་སོང་ཞསེ་ཐབོ་གངས་གསོག་རུྒྱའ་ི

སདྐ་ཆ་མ་རེད།
རིམ་བཞིན་སོ ་ སོའི ་ སེམས་བརུྒྱད་ནང་
འགུར་བ་ཐབེས་རུྒྱའ་ིདནོ་དག་རེད།	 ངསོ་
ལ་ཆ་བཞག་ན།	 ལམ་རིམ་དང་ད་ེཚོའ་ིགས་
ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་ཐསོ་ཡོད།	བཤད་ལུང་
ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་བསམ་བླ་ོགང་
ཡང་བཏང་མེད་དསུ་ད་ེཙམ་སེམས་ནང་
གང་ཡང་མི་འདགུ	 ད་ེནས་ཡང་ནས་ཡང་
ད་ུབསམ་བླ་ོབཏང་སྟ་ེགཞུང་གཞན་དག་ཕན་
ཚུན་འདསེ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོང་སབྐས་
ཏན་ཏན་སེམས་ནང་འགུར་བ་འཐེབ་རུྒྱ་
གཅིག་དང་།	 སེམས་ནང་འགུར་བ་ཐབེས་
པའི་ལག་ཆ་ལ་ཞགོས་པ་གཉདི་སད་པ་དང་
ལམ་སང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་
ཀི་ལ་ྟབ་དན་པ།	 ངསོ་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ།	 ཇི་
སདི་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།	 ཞསེ་པའ་ི
ཐགོ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་གི་ཡོད།	 ཚེ་འད་ིལ་
སྐསེ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཇི་སདི་ནམ་མཁའ་
གནས་པའི་བར་ལ་སེམས་ཅན་གི་དནོ་བདེ་
ཀི་ཡིན་ཞསེ་སེམས་ཤུགས་སྐ་ེརུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གི་སུྒབ་
པའ་ིསྟངོ་བ།	 རྟནེ་ཅིང་འབལེ་བར་འབུང་
བ་གང་།	 །ད་ེན་ིསྟངོ་པ་ཉདི་ད་ུབཤད།	 །ད་ེ
ན་ིབརྟནེ་ནས་བཏགས་པ་སྟ།ེ	 །ད་ེཉདི་དབུ་
མའ་ིལམ་ཡིན་ན།ོ	 །ཞསེ་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་
ཀི་གསུངས་པ་ད་ེཚོའ་ིགས་དང་།	 གཞན་
ཡང་ཟླ་བ་གགས་པའི་གསུངས་ད་ེདག་ཧ་
ལས་པའ་ིཟབ་པ་ོརེད་འདགུ	 གང་ལརྟ་ར་ེ
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མར་བསྡམོས་སྐོན་

ཡོང་དསུ་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་དངསོ་
པའོ་ིའཇིག་རུྒྱར་ཐལ་བ་དང་།	 	 ཐ་སདྙ་
བདནེ་པ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟདོ་ད་ུཐལ་བ།	
དནོ་དམ་པའི་སྐ་ེབ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ་བ།	

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་མཐངོ་ད་ུཟུང་བར་མི་
འཐད་པར་ཐལ་བ་བཅས་ཐལ་བ་བཞི་པརོ་
ངསོ་ཀིས་ཉནི་ལརྟ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	
ཞོགས་པ་ཡར་ལངས་ཏ་ེབསྐརོ་བ་ཏགོ་ཙམ་
སྐརོ་བའ་ིསབྐས་ད་ེརིགས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་
ཡོད།
མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས།	 ཕུང་མིན་ཕུང་པ་ོ
ལས་གཞན་མིན།	 །ད་ེལ་ཕུང་མེད་ད་ེདརེ་
མེད།	།ད་ེབཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་ལནྡ་མིན།	།	
ཞསེ་པ།	 བདག་ཅསེ་བ་བ་ཕུང་ལནྡ་མིན།	 །	
བདག་ཅསེ་བ་བ་གང་ཞིག་ཡིན།	 །ཞསེ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་པ་འདསི་སྟངོ་པའི་ག་ོ
བ་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེསེམས་ནང་ཚོར་བ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་གལ་
ཆེན་པ་ོན་ིཡང་ནས་ཡང་ད་ུའདསི་པར་བདེ་

རུྒྱ་དང་།	 ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་
རིམ་པས་སེམས་ལ་འགུར་བ་ཐབེས་པ་བདེ་
རུྒྱ་རེད།	 འདའི་ིཐགོ་ནས་ད་ལ་ྟཤེས་རབ་
སྙངི་པའོ་ིནང་གསུངས་པ་བཞིན།	 ག་ཏ་ེག་

ཏ་ེཔཱ་ར་ག་ཏ་ེཔཱ་ར་སཾ་ག་ཏ་ེབ་ོདྷ་ིསྭ་ཧཱ།	 ཞསེ་
བླ་ོརིམ་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སྟངོ་
ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་ལ་མངོ་བ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུདང་ཟབ་
ཏུ་ཕིན་ནས་རིམ་པས་ཚོགས་ལམ་དང་སྦརོ་
ལམ།	མཐངོ་ལམ།	སྒམོ་ལམ།	མི་སླབོ་ལམ་
བཅས་ང་ཚོས་ཤོད་བཞིན་པ་འདི་དཔ་ེཆའི་
ནང་ཡོད་པ་ཙམ་མིན་པར་སོ་སོ་རང་གིས་
ཉམས་མངོ་གི་ཐགོ་ལ་ད་ེདག་དངསོ་སུ་ཡོང་
རུྒྱ་གམོས་པའ་ིསྒ་ོནས་ཡོང་གི་ཡོད།	 དད་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ད་ེསེམས་ནང་འགུལ་
སྐོད་འཐེབ་རུྒྱ་ནི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་
ཀི་ཤེས་རབ་ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོབཏང་སྟ་ེ
དད་པ་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་སྦྲེལ་བས་ནས་
འགོ་རུྒྱ ་དང་གཙོ་བ ོ་གོམས་འདིས་རེད་
འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 །	

བདོ་རིགས་ཁིམ་ཚང་ལ་ྔཡིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ད་ུབདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་སིྐད་སྡགུ་མཉམ་མངོ་
གི་ལས་འགུལ་ཐངེས་	༡༠༨	སྤལེ་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སིར་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་
ཁིམ་ཚང་ལ་ྔཡིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་སུད་སིའ་ིཇི་ན་ིཝ་གངོ་ཁརེ་
ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་མདནུ་ད་ུབདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་
སིྐད་སྡུག་མཉམ་མངོ་གི་ལས་འགུལ་ཐངེས་	
༡༠༨	 ད་ེསྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་འགུལ་
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོའ་ིཟླ་རེའ་ིརེས་
གཟའ་ལགྷ་པ་གཉསི་པ་ཉནི་ནས་བཟུང་དབུ་
འཛུགས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་རིགས་ཁིམ་ཚང་ལ་ྔཡིས་ཟླ་རེའ་ི
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་གཉིས་པ་ནམ་ཡིན་ལ་
སུད་སིའི་ས་ཁུལ་འད་མིན་ལ་ཕབེས་ཏ་ེརྒྱ་
ནག་གི་དག་གནནོ་འགོ་མུ་མཐུད་དཀའ་སྡགུ་
མངོ་བཞིན་པའ་ིགཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་
ཟླ་རྣམས་ལ་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མོང་མཚོན་
ཆེད་དང་།	 བདོ་རྒྱའ་ིགནད་དནོ་གསོ་མོལ་
གི་ལམ་ནས་གསལ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་སིྤའི་

ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	ཁངོ་ཚོས་སུད་
སིའི་མང་ཚོགས་འཛོམས་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་བདོ་དནོ་སྐརོ་འགམེས་ཤོག་བཀམ་ནས་
ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ལོར་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
མདནུ་དའུང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་སིྐད་
སྡུག་མཉམ་མོང་མཚོན་ཆེད་ད་ུཞི་བའི་ངོ་
རྒལོ་གནང་ཡོད།
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ཀིས་གཙོས་དནོ་ཁང་གི་ལས་
བེད་རྣམ་པས་གཞིས་ལུས་བདོ་མིའི་སླད་
སིྐད་སྡུག་མཉམ་མོང་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
གནང་མཁན་ཁིམ་ཚང་ལྔ་ལ་རེས་སུ་ཡི་
རང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 སིྐད་སྡགུ་མཉམ་
མངོ་གི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་ཡོད།
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ལི་ཛི་ (Liz)	 ལགས་

ཀང་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མོང་གི་ལས་འགུལ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ལི་
ཛི་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་བརུྒྱད་རང་ཉདི་ལ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་

ཆེན་པ་ོབུང་།	 རང་ཉདི་སིྐད་སྡགུ་མཉམ་
མངོ་གི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་
པ་དསེ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་རང་གི་རྩ་དནོ་

དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་
བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཞུས་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་ནི་འག་ོབ་མི་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཞི་
བདའེི་འཚོ་གནས་དང་འཆམ་མཐུན་ལ་

ཉནེ་ཁ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་པ་མ་
ཟད།	རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དམུ་བུར་གཏངོ་བའ་ི
སདི་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པའི་སབྐས་

འདིར་བདོ་མི་རྣམས་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་
གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཡང་གནང་
ཡོད།	།


