
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་ལོ།

ལོ་	༥	ཨང༌།	༢༩

བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 21st   July 2021

Vol. 5 Issue 29 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་རང་དབང་
གི་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༣	
ནས་	 ༡༥	 བར་ཨ་རིའ་ིརྒྱ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་
ད་ུཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་སེ་མུལ་བ་ྷརོན་བྷགེ་ (Sam Brown-

back) མཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱལ་
སིྤའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་ཚོགས་འད་ུ
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ ོ་བྲང་ནས་བརྙན་འཕིན་
བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་གསུང་འཕིན་སྩལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམ་
པར་ཞུ་རུྒྱར།	 སིྤར་ང་རང་ཚོ་འག་ོབ་མིའ་ི
རིགས་ལ་དདུ་འག་ོསེམས་ཅན་དང་མི་འདྲ་
བར་རྣམ་དཔདོ་ཕུལ་ད་ུབུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ང་ཚོར་འབུང་འགུར་གི་རིགས་
ལ་སྔནོ་ནས་ཚོད་དཔག་བ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཡང་
ཡོད།	 ཚུལ་ད་ེལ་ྟབུའ་ིསྒ་ོནས་ད་ལ་ྟང་ཚོར་
ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་
པ་རྣམས་དར་འཕལེ་ཡང་བུང་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཆོས་བདེ་རུྒྱའི་རང་དབང་ད་ེཡང་དནོ་
ལ་ནང་སེམས་ཀི་བསམ་བླའོི་རང་དབང་གི་
རྣམ་པ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀང་ཡིན།	 ཆོས་ལུགས་
མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པར་ལྟ་གུབ་དང་ཉམས་
ལེན་གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀང་།	 ཚང་
མས་གཅིག་མཚུངས་སུ་བམས་བརྩེ་དང་།	

བཟདོ་བསན།	 འདདོ་ཆུང་ཆོག་ཤེས།	 ཚུལ་
ཁིམས་ཀི་བསླབ་བ་བཅས་གསུང་གི་ཡོད།	
འདདོ་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དང་ཚུལ་ཁམིས།	 ད་ེ

བཞིན་གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་བསམ་པ་ལ་
སོགས་པའི་བཟང་པའོི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཆོས་
མེད་མཁན་ཚོར་དགོས་མཁོ་ཆེན་པ་ོཡོད།	
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་སྙིང་རེ་ས་ེགཞན་ལ་
གུས་བརིྩ་དང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པ་བཅས་
བསྐདེ་དགོས་པའི་བསླབ་བ་གསུང་གི་ཡོད།	
འནོ་ཀང་ལྟ་གུབ་ཀི་སྒ་ོནས་ཆོས་ལུགས་ད་ེ
དག་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད།	
ང་ཚོས་འད་ིདག་ལ་སིྤར་ཆ་གཉསི་ཀི་སྒ་ོནས་
ལ་ྟདགསོ་པ་ཡིན།	 ད་ེགཉསི་ཀི་ཆ་གཅིག་
ནི་དྲང་ཚུགས་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་
པར་དགསོ་ཚུལ།	 ད་ེབཞིན་གཞན་ཕན་གི་
བསམ་པ་འཆིང་ཞིང་ཁངོ་ཁ་ོཇ་ེཉུང་ད་ུགཏངོ་
རུྒྱ་སོགས་ཡིན།	 ད་ེདག་ཚང་མ་ཆོས་ནས་
གསུངས་པའ་ིབཟང་པའོ་ིཡོན་ཏན་ཡིན་ཞིང་།	
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་ད་ེདག་སླབོ་ཀི་ཡོད།	

ཆ་གཞན་ན་ིལ་ྟགུབ་ཡིན་ཞིང་།	 ད་ེལ་ཡང་
མི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་།	 ལ་ྟགུབ་ཀུན་
གཞན་ཕན་གི་བརྩ་ེབ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱར་

དམིགས་པའ་ིཐབས་ལམ་ཡིན་ཞིང་།	 བརྩ་ེ
བ་ད་ེདག་གི་དངསོ་གཞིའི་བསབླ་བ་ད་ེཡིན།	
དཔརེ་ན་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་
གི་ཆོས་ལུགས་རྣམས་ཀིས་ཀུན་གི་བདེ་པའོི་
དཀནོ་མཆོག་ཅིག་ཁས་ལེན་གི་ཡོད།	ད་ེལས་
ལྡགོ་ས་ེགཅརེ་བུ་བ་དང་ནང་པ་ལ་ྟབུའ་ིའཇིག་
རནེ་བཀོད་པ་པ་ོམི་འདདོ་མཁན་རྣམས་ནི་
རུྒྱ་མཚན་བཀོད་སངས་གོང་ལྟར་མིན་པར་
གཞན་ཞིག་གི་རསེ་སུ་འབྲང་གི་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་ད་ེགཉསི་ཀའི་ཐུན་མོང་བའི་བསབླ་བ་ན་ི
མི་བཟང་པ་ོདང་དྲང་ཚུགས་བདནེ་ཞིང་གཡོ་
རུན་མེད་པ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།
མདརོ་ན།	ང་ཚོས་སིྤར་ཆོས་ལ་དད་ཅིང་ཡིད་
ཆེས་པའ་ིརིམ་པ་གཅིག་དང་།	ཆོས་ཀི་བསབླ་
བའ་ིསྙངི་པ་ོས་ེབདནེ་པར་སྨྲ་ཞིང་བམས་བརྩ་ེ
དངསོ་སུ་ཉམས་ལེན་མཁན་གི་རིམ་པ་གཉསི་

སུ་དབ་ེཆོག་པ་ཡིན།	 དངེ་གི་དསུ་སུ་ང་ཚོར་
འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་པ་ོཐམས་ཅད་ལ་
དམིགས་པའ་ིགཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཆར་
རུྒྱ་ད་ེཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པརོ་གུར་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་དང་ཕན་ཚུན་གུས་བརིྩ་དང་གཅིག་ཕན་
གཅིག་གགོས་བདེ་རུྒྱར་ཡི་རང་གི་བསམ་པ་
དང་ལནྡ་པར་བདེ་དགསོ།	 ཆོས་མེད་མཁན་
ཚོས་ཀང་འདི་དག་དགོས་མཁོར་ཡོད་པ་
མཐངོ་ངསེ་ཡོད།	 སརྔ་འདས་པའ་ིདསུ་སུ་
མ་ཟད་སབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དངེ་སང་
ཡང་ཆབ་སདི་ཀི་དགསོ་མཁ་ོདང་།	 དབང་
ཆར་བརྔམས་ཏ་ེབཀལོ་སྤདོ་ངན་པའ་ིའགོ་ལ་
ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་ཚུད་འག་ོཡི་ཡོད།	 དའེ་ི
དབང་གིས་ཆོས་ལུགས་རསེ་འབྲང་ཁ་ཤས་
ཀི་དབར་ལ་འཐབ་རྩདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡང་
ཡོང་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ེལ་ྟབུའ་ིའཁནོ་
འཛིན་གི་བསམ་པ་ད་ེང་ཚོས་རིང་ད་ུདརོ་
དགསོ།	 དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིསབྐས་
འདིར་ང་ཚོར་ཉམས་མོང་ཤིན་ཏུ་མང་པ་ོ
བུང་ཡོད།	 ད་བར་ཆོས་ལུགས་ཁ་ལ་འཁྱརེ་
ནས་འཁུག་རྩདོ་མི་ཉུང་བ་བུང་བ་དག་ལ་ཞེ་
ཁལེ་གི་བསམ་པ་སྐ་ེརུྒྱ་གལ་ཆེ་ཞིང་།	ད་ནས་
བཟུང་ས་ེཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཡོད་པའི་
མུར་མཉམ་གནས་དང་མཉམ་སྤདོ་ཡོང་རུྒྱར་
ཡང་ངེས་པར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས།	
འད་ིན་ིངསོ་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྤལེ་རུྒྱའ་ིབསབླ་
བ་གཙོ་བ་ོཡིན།	ཞསེ་གསུང་འཕནི་སྩལ་ཡོད་
པ་བཅས།།

༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་དང་བསན་སདི་ཞབས་རིམ་སདླ་མ་ཧཱ་གུ་རའུ་ིའབུམ་ཚོགས་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལརྟ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་

ཕྱྭ ་དང་བསན་སདི་ཞབས་རིམ་ད་ུདམིགས་ཏ་ེ
མ་ཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་འབུལ་གཤོམས་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 འད་ིལོར་ཏགོ་

དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་གནས་
སངས་ཀིས་རྐེན་པས་མི་མང་འད་ུའཛོམས་
མེད་པའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༩	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་མ་ཧཱ་གུ་རའུ་ི
འབུམ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་སྐབས་ཚོགས་
མགོན་ད་ུརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་སླབོ་དཔནོ་བླ་ོ
བཟང་བསན་དར་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 རྣམ་རྒྱལ་
གྲྭ་ཚང་གི་དག་ེའདནུ་པ།	 ད་ེབཞིན་བཀའ་

དུྲང་དང་ཆོས་རིག་དུྲང་ཆེ་གཅིག་ལྕགོས་
ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས།	 ཆོས་རིག་
དུྲང་འཕར་བདདུ་འདལུ་རྡ་ོར་ེལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སིྤར་འདི་ལོའི་འབུམ་ཚོགས་ད་ེཉིད་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༩	ནས་	༢༡	བར་
ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་
ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་

པར་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༤	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་
འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཚུ་ཆོད་	 ༩	 ཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་དུྲང་ཆེ་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕལེ་ལགས་ཀིས་གཙོས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་
ཡོངས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་ཁང་ད་ུདགེ་ལས་སླབོ་
ཕུག་ཡོངས་ལ་བདོ་རྒྱའི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
དང་།	 ད་ལ་ྟསུྒབ་བཞིན་པའ་ིགངས་འཛིན་སུྒར་
འཇུག་ (digitisation project)	 གི་ལས་
གཞི།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་མི་འབརོ་ཞིབ་བཤེར་སོགས་སབྐས་	 ༡༦	པའ་ི
བཀའ་ཤག་གི་ལས་དནོ་གཙོ་བ་ོཁག་གཅིག་གི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའ་ིམཐུན་རྐནེ་ཁག་དང་།	 ཚོགས་ཁང་།	
འགམེས་སནོ་ཁང་སོགས་ལ་རགོ་ཞིབ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་
དང་ལྷན་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཟློས་
གར་ཚོགས་པའ་ིའདས་པའ་ིགུབ་འབྲས་ཁག་དང་།	
མ་འངོས་པའི་འཆར་གཞི་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་
སྡརུ་ལྷུག་པརོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་
གུ་ཐད་གཏངོ་གིས་མཱ་ནང་ད་ུཆུ་ལོག་གི་གནས་

སངས་རགོ་ཞིབ་དང་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་
གནང་བ།

༄།	 །ཉ་ེསྔནོ་བལ་ཡུལ་གི་ས་གནས་མཱ་ནང་ད་ུ
ཆར་ཞོད་ཆེ་བའི་རྐནེ་གིས་གཙང་ཆུ་རྒྱས་ཏ་ེཆུ་
ལོག་དང་ས་རུད་ཀི་འབུང་བའི་གོད་ཆག་ཅི་ཆེ་
བུང་བའི་ཁདོ་མཱ་ནང་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཁག་
གཅིག་ལའང་གོད་ཆག་གི་དཀའ་ངལ་འབུང་
བཞིན་ཡོད་གནས་འབྲལེ་ཡོད་སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་
གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་སྙན་
གསེང་བུང་དནོ་བཞིན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཆུ་ལོག་
གི་གདོ་ཆག་ཇི་བུང་རགོ་ཞིབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཆུ་ལོག་གི་ངལ་སེལ་སདླ་རོགས་དངུལ་དང་མཁ་ོ
ཆས་རྣམས་དསུ་ཐགོ་ཁུངས་འགམེས་ཐུབ་སླད་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ནས་འག་ོགནོ་མཐུན་འགུར་སྦྱར་བའི་འགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༤	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་
ཉནི་འབྲལེ་ཡོད་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དུྲང་
དང་།	 འཕདོ་ལས་པ་གཉསི་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་ས་
གནས་ནས་མཱ་ནང་ད་ུཐད་འཕུར་གནམ་གུའ་ིནང་
བསྐདོ་ད་ེས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་
ཞུས་ཏ་ེཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཇི་བུང་རགོ་ཞིབ་
དང་།	 ངལ་སེལ་གི་རོགས་དངུལ་དང་མཁ་ོཆས་
རྣམས་དསུ་ཐགོ་བགོ་འགམེས་ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་
བས་ས་གནས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།
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བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་
འགན་ཚོགས་བཀག་འགགོ་གི་ལས་འགུལ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་
ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིང་
དགུན་དསུ་ཨོ་རྩད་འགན་ཚོགས་བཀག་
འགགོ་ (Stop the 2022 Beijing Genocide 

Games)	 གི་ལས་འགུལ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་དབང་
སུྒར་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་ནང་
དྲག་གནནོ་ཇི་ལརྟ་བས་དང་བདེ་བཞིན་པའ་ི

ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུང་དསུ་ཨོ་རྩདེ་
འགན་ཚོགས་འདི་བཞིན་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་གལ་
གནད་ཆགས་ཡོད་སབས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་བ་སྤདོ་ངན་པ་རྣམས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་པ་
ཁག་ནས་བཀའ་འགགོ་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
དང་།	
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཁག་ལོངས་སྤདོ་བདེ་དགསོ་ཚེ།	 འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 རང་དབང་།	 དྲང་

བདནེ་བཅས་ཚུད་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དང་

སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་ད་ོསྣང་དང་བརིྩ་བཀུར་
ངསེ་པར་ད་ུབདེ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།	

གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་ཉ་ེཆར་ཨ་རིའི་གསོ་

ཚོགས་ནང་བདོ་དང་ཡུ་གུར།	 ཧངོ་ཀངོ་།	
ཐ་ེཝན་བཅས་ཀི་ཐགོ་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་

ལནྡ་པའི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེདག་ལ་བརནེ་
ནས་ང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སྐེ་དགོས་པའི་
གནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
མཐར་ངས་རྒྱལ་སིྤའ་ིམང་ཚོགས་ལ་ང་ཚོའ་ི
མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཙམ་
མིན་པར།	 ཁྱདེ་ཚོའ་ིརང་དབང་དང་མང་
གཙོའི་རིན་ཐང་ཆེད་ང་ཚོ་དང་ལནྷ་ད་ུརྒྱབ་
སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

༸རྒྱལ་བའ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་འགའ་
འཛིན་བཟུང་བས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་
པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་བདོ་ནང་སུང་བརིྩ་
ཞུས་པ་དང་འབྲལེ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའ་ིབདོ་
མི་འགའ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་འདགུ

ད་ེཡང་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་
ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་གསུངས་
པར་གཞིག་ན།	 ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་
འཁྱག་ལུང་གོང་ནས་ཡིན་ཞིང་རང་ལོ་	
༤༠	 ཙམ་སོན་པའ་ིསྐསེ་པ་དཀནོ་མཆོག་
བཀྲ་ཤིས་ཟརེ་བ་ཞིག་དང་།	 བུད་མེད་ར་
པ་ོཞུ་བ་གཉསི་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེད་ལའྟི་

ཆར་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་
མེད།	 ཁངོ་གཉསི་འཛིན་བཟུང་བདེ་དནོ་ན།ི	
༸རྒྱལ་བའི་འཁུངས་སྐར་ཉནི་ཁོང་གཉསི་
ཀིས་སདྐ་འཕནི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ནང་མ་ཎི་
བགང་དགསོ་པ་དང་།	 པར་རིས་དང་བརྙན་
ཐུང་སོགས་བརུྒྱད་སྐུར་བས་པས་རེད་ཅེས་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།

ད་ེབཞིན་གནས་ཚུལ་འབུང་ཁུངས་ལ་གཞིག་
ན།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་བདོ་ནང་
བདོ་མི་	༢༠	ནས་	༣༠	ཡས་མས་ཙམ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འབྲལེ་
ལམ་བཀག་སྡམོ་དང་།	 དགོས་སུང་བ་ར་
ནན་པ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད་པས།	 འཛིན་བཟུང་

བས་པའི་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་མ་གཏགོས་
གཞན་ཚང་མའ་ིད་ལའྟ་ིགནས་བབ་ཐད་གང་
ཡང་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་རེད།	།

ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་སིྤ་མོས་ཐགོ་པ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་བཀག་སྡམོ་དགསོ་པའ་ི
གསོ་འཆར་བཏནོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་
འགན་ཚོགས་སུ་ཨིན་ཡུལ་གི་གཞུང་འབྲལེ་
སྐུ ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱར་གཞུང་
འབྲལེ་ཐགོ་བཀག་སྡམོ་གནང་དགོས་པའི་
གསོ་འཆར་བཏནོ་གནང་ཡོད།	 གསོ་འཆར་
བཏནོ་གནང་མཁན་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་ (Tim Loughton) 

མཆོག་ཡིན་ཞིང་།	ཨིན་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་
འོག་མའི ་ནང་གོས་འཆར་དེར་ཆུ་ཚོད་
གཉསི་ཙམ་རིང་བག་ོགླངེ་གནང་རསེ་ཨིན་
ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མས་སིྤ་མོས་ཐགོ་
ངསོ་ལེན་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་གིས།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་ལ་གདགུ་རུྩབ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐནོ་བརདོ་འགོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིདགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་དེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ནང་འཚོགས་རུྒྱ་
མེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
དང་ཡུ་གུར་ནང་གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་བཞིན་
པ་མཚམས་འཇགོ་མ་བདེ་བར་ད་ུཨིན་ཡུལ་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིདགུན་
དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་སུ་སྐུ་ཚབ་མཉམ་
ཞུགས་ཀི་མགནོ་ཤོག་ངོས་ལེན་གནང་རུྒྱ་
མེད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	གཞན་
ཡང་ཁོང་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་མང་
མོས་ཐགོ་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོ
སབྐས་འདྲ་མཉམ་ཀི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་
གནང་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཅིའ་ིཕིར་ད་ེལརྟ་

ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་ཀི་མེད་

དམ།	ཞསེ་གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་གི་མང་གཙོ་གུ་ཡངས་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཨིན་
ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ ་ཝེ་ར་ཧབོ་ཧའོ་སི་	
(Wera Hobhouse)	 མཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་
ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
དང་འབྲལེ་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་སོ་སོའ་ི
མི་ས་ཡ་མང་པའོ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་ཐརེ་འདནོ་གནང་བར་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་རྙིང་ཞེན་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་སི་མི་ཐི་ (Rt. 

Sir Iain Duncan Smith)	མཆོག་གིས།	རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་སོགས་ལ་དྲག་
གནནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 ང་ཚོས་རང་
དབང་དང་།	 མང་གཙོ།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།	 ཨིན་ཡུལ་ངལ་རྩལོ་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ན་ཝེན་ད་ུ
མིཤ་ར་ (Navendu Mishra)	 མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་
རྒྱ་ནག་ནང་ཚོགས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་
མི་སངོ་ཕག་མང་པསོ་གཞུང་ལམ་ཁག་ཏུ་ང་ོ

རལོ་གནང་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་
གནནོ་དང་བདོ་མི་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོབསད་
ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་

སོགས་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
ཨིན་ཡུལ་རྙིང་ཞེན་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ག་ྷན་ི (Hon. Nusrat 

Ghani) མཆོག་གིས།	 ཨིན་ཡུལ་གི་གཞུང་
འབྲལེ་མི་སྣ་དང་སིད་དནོ་པ་པ་ེཅིང་ཨོ་
རྩདེ་འགན་ཚོགས་སུ་ཕབེས་པ་ཡིན་ན་དསེ་
ང་ཚོའི་ལངས་ཕགོས་ལ་འཕ་སྨདོ་བདེ་ཀི་
ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡུལ་
གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་ཁག་གཅིག་
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་

ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཨིན་ཡུལ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཨེ་ཌམ་སི་ (Nigel Ad-

ams) མཆོག་གིས་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་
གནང་སབྐས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་དང་ངལ་རྩོལ་པ་གནས་སྤ་ོགཏངོ་
བཞིན་པ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།	།
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གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	(www.bod.asia)	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བང་ཆུབ་ལམ་སྒནོ་གི་གསུང་ཆོས་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་པ་
དང་།	ལ་དགྭས་དགནོ་པའ་ིཚོགས་པ།	ཁགི་
སེ་རིན་པ་ོཆེ་བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལརྟ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཇ་ོབ་ོར་ེདཔལ་
ལནྡ་ཨ་ཏ་ིཤས་མཛད་པའ་ིབང་ཆུབ་ལམ་གི་
སྒནོ་མའི་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་ཕ ོ་བྲང་གི་གཟིམ་
ཆུང་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་གིས་བཞུགས་ཁིར་འཁདོ་མཚམས་ལ་
དགྭས་ནང་པའ་ིཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཐུབ་
བསན་ཚེ་དབང་ལགས་ཀིས་གླ་ེཇ་ོབ་ོགཙུག་
ལག་ཁང་དུ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་གསུང་ཆོས་
གོ་སིྒག་གནང་མཁན་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེགུས་ཕག་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 དང་	
༢༠༢༡	 ལོར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ལ་དགྭས་
སུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་མ་ཐུབ་པར་མི་མང་
རྣམས་སེམས་ཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་པ་དང་།	
མི་མང་ནས་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་
རུྒྱའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་ཡོད་ཀང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐནེ་གིས་ཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་ཐབས་བྲལ་བས་སྐབས་རེ་
ཁགི་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ལ་དགྭས་
ནང་ཚོགས་དང་དགོན་ཚོགས་ནས་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་གསུང་ཆོས་བསྩལ་གནང་ཡོང་བའི་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
ཐུགས་སྤ་ོབའོི་ངང་བང་ཆུབ་ལམ་སྒོན་གི་
གསུང་ཆོས་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་མཛད་
པ་དང་།	 སངས་རྒྱས་ཐུགས་ར་ེཅན་གིས་
ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མར་བསྐརོ་གནང་
མཛད་པའི་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་།	

དུས་འདིར་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་
བསྐརོ་བར་མཛད་པ་ལ་ང་ཚོ་དད་ལནྡ་རན་
གཞོན་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགའ་བསུ་
དང་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་གསུང་ཆོས་ཟབ་མོར་ཉན་ཆེད་གླ་ེཇོ་བ་ོ
གཙུག་ལག་ཁང་དང་།	ལྡམུ་རྲྭ།	བང་ཐང་།	

ཁ་རོ།	 བམས།	 ཀར་དག།ེ	 ཟངས་དཀར་
སོགས་སུ་ག་སིྒག་ཞུས་ཡོད་ཅེས་༸སྙན་
སྒོན་ཞུས་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ལ་དགྭས་ཀི་དད་ལནྡ་
སེར་སྐ་མི་མང་གིས་ཇ་ོབ་ོརསེ་མཛད་པའི་
ལམ་སྒནོ་གི་ཆོས་འབྲལེ་གནང་རོགས་ཞསེ་
རེ་སྐུལ་གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུང་
།བདོ་ལ་བསན་པ་སྔ་དར་དང་ཕི་དར་ཞེས་
བར་སབྐས་བསན་པ་ཧ་ཅང་ཉམས་ཆག་ཕིན་
པའ་ིདསུ་ཚོད་ལ་མངའ་རིས་ཆོས་རྒྱལ་ཞསེ་
རྒྱལ་ཕན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དསེ་
གླང་དར་སབྐས་ནས་བསན་པ་ཧ་ཅང་ཉམས་
ཆག་ཕིན་པ་ད་ེལ་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ན་ཞསེ་
ཇ་ོབ་ོར་ེལ་ྷགཅིག་དཱ་ིཔ་ཾཀ་ར་གདན་ཞུ་གནང་
བ་རེད།	 ཇ་ོབ་ོར་ེམཐ་ོལྡངི་ལ་ཕབེས་ནས་
བང་ཆུབ་ལམ་སྒནོ་མཛད་པ་རེད།	 བདོ་ཀི་
མངའ་རིས་ཆོས་རྒྱལ་ཧ་ཅང་དྲང་པ་ོརེད།	

ཁངོ་གིས་བཀའ་ཆོས་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ོད་ེའདྲ་
གནང་མི་དགསོ།	ཞསེ་ཞུས་པ་རེད།
བཀའ་ཆོས་རྒྱས་པ་ོགནང་བ་ཡིན་ན་བཀའ་
བསན་འགུར་ལ་འབྲལེ་དགསོ་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་བར་སྐབས་བདོ་ལ་བསན་པ་ཧ་ཅང་
ཉམས་ཆག་ཕིན་ཡོད་པས་བསྡུས་བསྡུས་གོ་
བད་ེབ་ོཞིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཇ་ོབ་ོ

ར་ེལ་ཞུས་པ་རེད།	 ཇ་ོབ་ོར་ེཧ་ཅང་མཉསེ་
པ་ོབུང་ནས་ལམ་སྒནོ་གསུངས་འདགུ	 སླབོ་
མ་བཟང་པ་ོབང་ཆུབ་འདོ་ཀིས་བསྐུལ་གུར་
པས།	 །ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེསདྐ་གགས་ཆེ་
མིན་དང་།	 འབུལ་བ་ཆེ་མིན་གི་སདྐ་ཆ་མིན་
པར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའ་ི
གསུང་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་
པས་ཇོ་བ་ོར་ེཧ་ཅང་ཐུགས་མཉསེ་པ་ོབུང་
ནས།	 སླབོ་མ་བཟང་པ་ོབང་ཆུབ་འདོ་ཀིས་
བསྐལུ་གུར་པས།	།ཞསེ་གསུངས་འདགུ
བདོ་ལ་ས་སྐའི་ལམ་འབྲས་ལ་ཆ་བཞག་ན་
ལམ་རིམ་གི་སྐརོ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་ཡོད།	
བཀའ་བརུྒྱད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དྭགས་པའོི་
ཐར་རྒྱན་ལམ་རིམ་རང་ཆགས་ཡོད།	 ར་ེ
རིན་པ་ོཆེའ་ིལམ་རིམ་ཆེ་འབྲངི་ཆུང་གསུམ་
ཞེས་རྒྱས་པ་གཞུང་ཆེན་མོ་དང་སྦྲལེ་ནས་
གསུངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ལམ་རིམ་
འབྲངི་པ་ོད་ེལས་ཅུང་བསྡསུ་པ་དང་།	 ཤིན་

ཏུ་བསྡུས་པ་ལམ་རིམ་ཉམས་མགུར་ཞསེ་ར་ེ
རིན་པ་ོཆེ་ཁངོ་གིས་ཉམས་ལེན་མགུར་མའི་
ཚུལ་ད་ུགསུངས་པ་ལམ་རིམ་ཉམས་མགུར་
ཞསེ་པ་ད་ེལརྟ་རེད།	 བདོ་ལ་ས་དག་ེབཀའ་
རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཚང་མའི་ཐུན་མོང་
ལམ་སྦྱང་གི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཇོ་བ་ོརའེི་
ལམ་སྒནོ་ཆགས་ཡོད།
ད་ེརིང་འདརི་ལ་དགྭས་སེར་སྐ་མི་མང་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་ལམ་སྒནོ་བཤད་རོགས་ཞེས་
སྐལུ་བ་རེད།	 སང་ཉནི་ཆོས་འཁརོ་དསུ་
ཆེན་རེད།	 ཆུ་སདོ་ཟླ་བའ་ིཚེས་བཞི་བདོ་
ཟླ་དུྲག་པའི་ཚེས་བཞི་ནི་སནོ་པ་བཅོམ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་བདནེ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དང་
པ་ོགསུངས་དསུ་ཆགས་ཡོད།	 དསུ་ཆེན་
ཁྱད་པར་ཅན་རེད།	 ང་ཚོར་ལེགས་སྦྱར་གི་
ཆོས་བརུྒྱད་དང་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་སདྐ་
ཆ་མེད་པར་ཚང་མར་ཁྱབ་ཡོད་པ་ན་ིབདནེ་
བཞིའ་ིཆོས་འཁརོ་རེད།	 སང་ཉནི་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀིས་བདནེ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་
བསྐརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཆགས་ཡོད།
ད་ེརིང་འདིར་འགོ་འཛུགས་དང་སང་ཉནི་
འཕསོ་དང་སེམས་བསྐདེ་ཅིག་བཏནོ་ན་ཏག་
ཏག་མིན་ནམ་དྲན་སོང་།	 ངསོ་ཀིས་ལམ་
སྒནོ་སག་བྲག་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུམདནུ་དང་གླངི་
རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུམདནུ་ནས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་དང་ཁུ་
ན་ུབ་ླམ་རིན་པ་ོཆེ་བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་
གི་སྐ་ུམདནུ་ནས་ཞུས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་བ་ླམ་
མང་པའོི་མདནུ་ནས་ངོས་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན།	
ལམ་རིམ་དང་བླ་ོསྦྱངོ་གི་ཉམས་ལེན་ངསོ་
ཀིས་ཉནི་རེ་བཞིན་ད་ུརྒྱ་ཆེན་སྤདོ་རུྒྱད་ཀི་
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་།	 དའེ་ིསྔནོ་འགརོ་
ངསེ་འབུང་གི་སྐརོ།	 ཟབ་མོ་ལ་ྟརུྒྱད་ཀི་ཟབ་
པ་སངོ་ཉདི་ཀི་སྐརོ།	 ཉམས་ལེན་བིན་རླབས་

རུྒྱད་ཀི་གསང་བད་ེའཇིགས་གསུམ་གཙོ་
བརོ་གུར་པའི་རུྒྱད་སྡ་ེཁག་ངསོ་ཀིས་ཉམས་
ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ས་སྐའ་ིཀ་ེརྡརོ་ཉམས་
ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ད་ེམིན་གི་རྣལ་འབརོ་
མ་སོགས་ཉམས་ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	འད་ི
དག་ཉམས་ལེན་བིན་རླབས་རུྒྱད་རེད།
ད་ེནས་རླབས་ཆེན་སྤདོ་རུྒྱད་ལ་སྤདོ་འཇུག་
གི་རུྒྱད་པ་ད་ེགཙོ་བ་ོརེད།	 བདག་གཞན་
མཉམ་བརེ་བླ་ོངོས་ཀིས་ཉམས་ལེན་གཙོ་
བ་ོཆགས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ཉནི་རེ་བཞིན་
རྒྱ་ཆེན་སྤདོ་རུྒྱད།	 ཟབ་མོ་ལ་ྟརུྒྱད།	 ཉམས་
ལེན་བིན་རླབས་རུྒྱད།	 རླབས་ཆེན་སྤདོ་རུྒྱད་
བཅས་ཉནི་རེ་བཞིན་ད་ུབསམ་བླ་ོབཏང་ས་ེ
ཉམས་ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་
ལམ་སྒནོ་ཞུ་བ་ལ་ང་ཚོ་བདོ་ཀི་རྒྱ་གར་ནས་
བསུྒར་བའི་གཞུང་ཚང་མར་རྒྱ་གར་ནས་
བསུྒར་བ་ཡིན་སབས།	 མག་ོདརེ་རྒྱ་གར་
སདྐ་ད་ུཞསེ་སྨྲས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་ནས་བསུྒར་
བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད།	 ད་ེམིན་བཀའ་འགུར་
བསན་འགུར་བརྒྱ་ཆ་	༩༠	ལགྷ་རྒྱ་གར་ནས་
བསུྒར་བ་ཤ་སག་རེད།	དརེ་བརནེ་མག་ོདརེ་
རྒྱ་གར་སདྐ་ད་ུཞསེ་སྨྲས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
ལེགས་སྦྱར་གི་ཚིག་གཅིག་སླབེས་ཡོད་པ་
ད་ེན་ིཕགོས་གཅིག་ནས་སདྐ་ལ་བག་ཆགས་
འཇགོ་རུྒྱ་དང་།	 གཉསི་ནས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོའ་ི
བཀའ་དྲནི་དྲན་རུྒྱའ་ིདནོ་ད་ུལེགས་སྦྱར་སདྐ་
འད་ིབཀདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཏ་ེབང་ཆུབ་ལམ་སྒོན་གི་
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མས་ལམྕ་སྐ་ུཨུ་ཛི་ར་ཛེ་ཡ་མཆོག་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་དུྲང་ལས་གནས་རིམ་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༣	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གངོ་མས་ལམྕ་སྐུ་ཨུ་ཛི་ར་ཛེ་ཡ་	

(Uzra	Zeya	)	མཆོག་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་
ཁང་གི་སིྤ་དམངས་བད་ེའཇགས་དང་མང་
གཙོ།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་པའ་ིདུྲང་

ལས་གནས་རིམ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།	
ད་ེས་ྔཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་སིྤ་དམངས་
བད་ེའཇགས་དང་མང་གཙོ།	 འག་ོབ་མིའ་ི

ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་དུྲང་ལས་ནས་ཨ་རིའི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པའི་
ལས་ཁུར་གཅིག་ལྕགོས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ལྕམ་སྐུ་ཨུ་ཛི་ར་ཛེ་ཡ་མཆོག་འདི་
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	༤	ནང་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་
གི་སིྤ་དམངས་བད་ེའཇགས་དང་མང་གཙོ།	
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་དུྲང་ལས་
གནས་རིམ་གི་འསོ་མི་ཁོངས་སུ་བདམས་
ཐནོ་བུང་སབྐས་ཁངོ་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་པ་དང་།	 ཡི་ཤུ།	 ད་ེབཞིན་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་གཞན་སོགས་ལ་དྲག་གནནོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་རིགས་དང་ལྷན་
ཕག་ལས་གནང་བའ་ིཉམས་མངོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་
གུར་མི་རིགས་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	ཕགོས་མཚུངས་
ལམྕ་སྐུ་ཨུ་ཛི་ར་ཛེ་ཡ་མཆོག་གིས་དུྲང་ལས་
ཀི་ལས་ཡུན་རིང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ནས་

གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིམེག་ན་ི
སི་ཀི་ཁམིས།	 (Global	 Magnitsky	 Act)	
དང་།	 ཡུ་གུར་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
ཁམིས་སོགས་ལག་བསར་གནང་རུྒྱའ་ིཐུགས་
འདདོ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 ལམྕ་སྐ་ུཨུ་ཛི་ར་ཛེ་
ཡ་མཆོག་གི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་
ལ་གཞིགས་ན་ཁོང་ནི་ཨ་རིའི ་བདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཞིག་ཆགས་
ངསེ་ཡིན་ཞིང་།	 ང་ཚོས་ཁངོ་དང་ལནྷ་
མགགོས་མུར་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་
སྒགུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ལམྕ་སྐ་ུཨུ་ཛི་ར་ཛེ་ཡ་མཆོག་ན།ི	 ད་ེས་ྔཨོ་
བ་ྷམ་སིད་གཞུང་སབྐས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་
ཁང་གི་མང་གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་

ཐང་།	 ངལ་རྩལོ་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ིདུྲང་ཆེ་
ལས་རོགས་ཀི་ལས་ཚབ་ཀི་ཕག་ལས་གནང་
མངོ་ཡོད།	 ཁངོ་ན་ིཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་
གི་དུྲང་ལས་གནས་རིམ་ཐོག་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་རིགས་ཤིག་ཨ་
རིའི་མི་སེར་ཡིན་པ་ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཆགས་
ཀི་ཡོད།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་རི་ནས་ཕབེས་པའ་ིདང་བངླས་སནྨ་ཞབས་པ་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༦	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་
འགོ་ཉ་ེཆར་ཨ་རི་ནའེུ་ཡོག་དང་ནའེུ་ཇར་སི་
བདོ་རིགས་སནྨ་ཞབས་ཚོགས་པ་དང་།	བང་
ཀ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་འཕདོ་
བསནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་དང་བངླས་སནྨ་ཞབས་
པ་བདནུ་དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་སནྨ་ཞབས་པ་
བདནུ་བཅས་ཁྱནོ་སནྨ་ཞབས་པ་	 ༡༤	 ནས་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་དང་བླངས་ཐོག་
ཞབས་ཞུ་སུྒབ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་
སྒ་ོཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༡༢།༣༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་
མཆོག་དང་།	 འཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་
ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་དང་དུྲང་གཞོན་བསན་
འཛིན་ཀུན་བཟང་ལགས།	 	 བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་
ལགས།	 སནྨ་པ་བསན་འཛིན་བཙོན་འགུས་
ལགས།	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས།	 བཀའ་
དུྲང་ཡིག་ཚང་གི་དུྲང་འཕར་ཚེ་རིང་ཆོས་

འཛོམས་ལགས།	 དང་བངླས་སནྨ་ཞབས་
པ།	 གཞན་ཡང་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་མཛད་
སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་དང་བངླས་སནྨ་
ཞབས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་ཉདི་ཀི་མངོ་ཚོར་

ང་ོསྤདོ་དང་ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒནོ་གནང་
བ་དང་འབྲལེ།	 ས་གནས་དང་ཚོགས་པ་སོ་
སོའི་ངསོ་ནས་མཐུན་འགུར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཁ་རས་ངེས་པར་ད་ུ
གནོ་རུྒྱ་དགོས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	
སླབོ་གྲྭའ་ིའབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ནས་སླབོ་ཕུག་

རྣམས་ལ་ཁ་རས་ངསེ་པར་ད་ུགནོ་དགོས་
སྐརོ་ལམ་སནོ་ནན་པ་ོགནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐུལ་གནང་སོང་།གཞན་ཡང་ཨ་རི་
ནའེུ་ཡོག་དང་ནའེུ་ཇར་སི་བདོ་རིགས་སནྨ་
ཞབས་ཚོགས་པ་དང་བང་ཀེ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་

བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་འཕདོ་བསནེ་ཆོགས་
ཆུང་གི་དང་བངླས་སནྨ་ཞབས་པ་ཚོགས་པས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ལ་པར་ཆས་དང་ (Tripod)	 གནང་
བ་མ་ཟད།	རྡ་ས་ནས་སནྨ་ཞབས་པ་བཞི་དང་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ནས་སྨན་ཞབས་པ་གཉིས་བཅས་ལ་ཟླ་བ་

གཉསི་རིང་གི་ག་ླཕགོས་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཚོགས་པའི་ལགྷ་བསདྡ་མ་དངུལ་འབུམ་དུྲག་
ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 མིའ་ིམི་ཚེ་ནང་ནད་ན་ཚ་ཕགོ་
པའ་ིསབྐས་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་།	 བཟའ་
བཏུང་མེད་པ་བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་འདི་
བཞིན་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 དཀའ་ངལ་འཕད་དསུ་རོགས་པ་
བདེ་མཁན་ད་ེབདོ་མི་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་
ང་ཚོའི་བརུྒྱད་ལ་བམས་སྙངི་ར་ེཡོད་པ་ད་ེ
མངནོ་གི་ཡོད།	 བདོ་མི་མང་ཚོགས་ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་དཀའ་
ངལ་འཕད་པའི་སྐབས་འདིར་ཨ་རི་ནས་
ཕབེས་པའི་སྨན་ཞབས་དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་
སནྨ་ཞབས་པས་དང་བངླས་ཐགོ་འགན་ཁུར་
བཞེས་ཏ་ེཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བར་
ངས་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་དང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཐངེས་འདརི་ཨ་རི་ནའེུ་ཡོག་དང་
ནའེུ་ཇར་སི་བདོ་རིགས་སྨན་ཞབས་ཚོགས་
པ་དང་བང་ཀེ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་བདོ་རིགས་སིྤ་

མཐུན་འཕདོ་བསནེ་ཆོགས་ཆུང་ནས་ག་ོསིྒག་
གནང་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་འད་ིལ་ྟབུ་ག་ོ
སིྒག་གནང་དགསོ་བུང་ཚེ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བདོ་
མི་ནང་ཁུལ་གསོ་བསྡུར་གིས་ལས་དནོ་བདེ་
ཕགོས་ཐད་རང་བཞིན་གི་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་
ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད།	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་ཕགོས་ཐད་གཞན་
རནེ་གི་བསམ་བླ་ོདརོ་ཏ་ེང་རང་ཚོ་བདོ་མི་
ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་རོགས་པ་བ་རུྒྱ་ཤུགས་
ཆེ་རུ་གཏང་ཚེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་རང་ཁ་
རང་གསོ་ཡོང་གི་རེད།	 རང་ཉདི་ཀི་ལས་
དནོ་རྣམས་གཞན་རནེ་ད་ུམ་བཅལོ་བར་རང་
ངསོ་ནས་སུྒབ་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ།	
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེདང་
བངླས་སནྨ་ཞབས་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིཕག་འཁྱརེ་གནང་ཡོད།
མཐར་འཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཁང་ནས་དང་བངླས་སནྨ་ཞབས་པ་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་་ཕག་རགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཁཱལ་མུག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཁཱལ་མུག་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་དང་ཚོར་ཤེས།	

བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་གསོ།  (SEE Learning)  

ཞེས་པའི་བསླབ་གཞི་ངོ་སྤོད་གནང་ཡོད།	
བསབླ་གཞི་ད་ེན་ིསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལརྟ་
ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་
ཆེད་བསིྒགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།
ད་ེཡང་ཁལ་མུག་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་
ཞབས་	(Erdne Barinov)	མཆོག་གིས་སིྤ་
ཚོགས་དང་ཚོར་ཤེས།	 བཟང་སྤདོ་ཀི་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་གསོའི་བསླབ་གཞི་ཕག་བསར་ཞུ་
རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཁངོ་
གིས་ཁལ་མུག་གི་སླབོ་གྲྭ་ཡོངས་ནང་བསབླ་

གཞི་ད་ེཇི་ལརྟ་ཕག་བསར་གནང་དགསོ་མིན་
ཐད་ཆེད་ལས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དག་ེརན་
དང་ལྷན་ཚོགས་འད་ུཚོགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་གསུང་ཡོད།
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོམཆོག་གིས།	
ག་དསུ་ཡིན་ཡང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།		ད་ེ
བཞིན་སྦྱངོ་བརྡར་དང་།	 བག་ོགླངེ་།	 ཟབ་
སྦྱངོ་སོགས་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱའི་ག་སིྒག་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 དགསོ་གལ་ནམ་བུང་ལ་ལམ་སནོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་བསབླ་གཞི་
ད་ེན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སེམས་ཀི་སླབོ་གསོ་གནང་རུྒྱའི་

དགངོས་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
བམས་སྙངི་ར་ེགཞི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོའི་
འཇིག་རནེ་ཡུན་གནས་ཡོང་ཐབས་ཤིག་ཀང་
ཡིན།	ཞསེ་དང་།	བསབླ་གཞི་ད་ེམཐའ་མའ་ི
ཕགོས་སིྒག་གི་རིམ་པར་སླབེས་ཡོད་པ་དང་།	
མགགོས་མུར་པར་འགམེས་བས་ཏ་ེཨུ་རུ་
སུ་ཡོངས་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཚོགས་དང་ཚོར་ཤེས།	
བཟང་སྤོད་བཅས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་
ཞེས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་

སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གི་བསླབ་གཞིའི་རྒྱབ་ལྗངོས་
དང་།	 འཛམ་གླངི་ཐགོ་སླབོ་གྲྭ་མང་དག་
ཅིག་གི་ནང་ཤེས་ཡོན་གི་བསབླ་གཞི་ད་ེལག་
བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ།	ཨུ་ར་ུསུའ་ིསདྐ་
ཡིག་ནང་ཕབ་སུྒར་ཞུས་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་།	
སེམས་མངོ་།	 བཟང་སྤདོ་བཅས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་གསོ་ད་ེབཞིན་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་ནས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
མོ་སི་ཁོ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་སྐབོ་
དག་ེརྩ་ཚོགས་པས་ (Save Tibet Founda-

tion) ཕབ་སུྒར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	།

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་བ་ྷརོན་བྷགེ་	 (Sam 

Brownback)	 མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་ཆུང་	 (Tom Lantos 

Human Rights Commission)	 གི་ཀ་ེ
ཊིར་ན་སི་ཝ་ེཊི་ (Katrina Swett)	 ལགས་
ཀི་སྣ་ེཁདི་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༡༣	 ནས་	 ༡༥	 བར་ཨ་རིའ་ིརྒྱ་ས་ཝ་ཤིང་
ཊོན་ད་ུདྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་
རང་དབང་གི་ཚོགས་འདུ་བསྐངོ་ཚོགས་

གནང་ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སེ་པ་ེ
ལོ་སི་	(Nancy Pelosi)	མཆོག་གིས་བརྙན་
འཕནི་བརུྒྱད་གསུང་འཕནི་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་
མ་ཡི་ཀི་པམོ་པའེ་ོ	 (Mike Pompeo)	
མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་གི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་སམ་
བྷ་ིརོན་བདྷ་ཁི་ (Sam Brownback)	མཆོག	
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཁི་རི་

སི་སི་མི་ཐི་ (Chris Smith)	མཆོག	ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕ་ེ
རེང་ཝུ་ལོཕ་	 (Frank Wolf)	 མཆོག	 ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ཇམ་སི་
ལན་ཀི་ཧརོ་ཌི་	(James Lankford)	མཆོག	
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཀེ་
ཊིར་ན་སི་ཝ་ེཊི་	 (Katrina Lantos Swett)	
མཆོག	 ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	 (USAID)	
ཀི་སཱ་མན་ཐ་ (Samantha Powers) ལགས།	
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་དང་།	

ཡུ་གུར།	 ཡེ་ཤུ།	 རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་
ལེན་པ་སོགས་ཀི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་པར་
ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཟུར་ཚོགས་སྐབས་སུ་
ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་སོ་ཕ་ིརི་ཆ་ཌི་སན་ 
(Sophie Richardson) ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་

དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་རྒྱ་ནག་
ཅན་ད་ུསུྒར་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	 སབྐས་དརེ་བདོ་དང་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
དབེ་ཆུང༌དང་།	 ད་ེབཞིན་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་
ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན།	 འནོ་
ཀང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་བུས་ན་ིབདོ་རྒྱའི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་འསོ་ཤིང་འཚམས་པའ་ི
ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་
འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཇར་མན་དང་སྦལེ་ཇམ་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང་ལགྷ་པར་
འཇར་མན་ན་ིདང་སྦལེ་ཇམ་ནང་ཆར་ཞོད་
ཆེ་བའི་རྐེན་གིས་ཆུ་ལོག་གི་དཀའ་ངལ་
འཕད་བཞིན་ཡོད་སབས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་འཇར་མན་གི་
སདི་བླནོ་ཨེན་ག་ེལ་མར་ཀལེ་	 (Angela 

Merkel)	 མཆོག་དང་སྦལེ་ཇམ་གི་སདི་བླནོ་
ཨེ་ལེ་ཛན་ཌར་ཌ་ེཁི་རོ་ (Alexander De 

Croo)	མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	
ཡུ་རོབ་ཀི་ནབུ་ཕོགས་ཁུལ་དང་ལྷག་པར་
སྦལེ་ཇམ་དང་འཇར་མན་ནི་ནང་སརྔ་བུང་
མངོ་མེད་པའི་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཚབས་
ཆེན་ཐབེས་པའ་ིགནས་ཚུལ་མཐངོ་ཐསོ་བུང་
བས་ངསོ་རང་བླ་ོཕམ་བུང་།
ཆུ་ལོག་གི་རྐེན་པས་མི་ཕུགས་གཉསི་ཀའི་

ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་།	 རུྒྱ་ནརོ་ལ་གཏརོ་
བཤིག་ཐབེས་པ།	ད་ེབཞིན་མི་སངོ་ཕག་མང་

པརོ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ཧ་
ཅང་སེམས་འཚབ་བདེ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།	

གནདོ་འཚེ་ཐབེས་མཁན་རྣམས་ལ་རོགས་
རམ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་འབད་བརྩོན་

གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ངསོ་ཀིས་ཤེས་རགོས་
བདེ་ཐུབ་ཀི་འདགུ	 ཆག་སྒ་ོའདའི་ིརྐནེ་གིས་
དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གསོ་དང་ཚེ་སོག་ཤོར་མཁན་རྣམས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྐནེ་
ངན་འདའིི་རྐནེ་གིས་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་མཁན་
ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ།།	

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ་དང་ལནྷ་	
ཚོགས་འད་ུཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་
གི་སྔ་དྲརོ་ཕི་དྲལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདྲ་ལམ་བརུྒྱད་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཚོགས་འད་ུཞིག་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀིས་རྐནེ་པས་ཕར་ཚུར་འག་ོ
འངོ་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སབས།	 ཚོགས་འད་ུ
ད་ེབཞིན་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཚོགས་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ི
དྲ་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདརུ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་

མཆོག་གིས་དབུས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ་
དང་།	 ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབངས་
ལགས།	 དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་
དབངས་ལགས།	 དུྲང་འཕར་བསན་འཛིན་
ལེགས་བཤད་ལགས།	 	 ཟུང་དུྲང་བཀྲ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 ཟུང་དུྲང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་
དབང་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་
གནང་ས་ེསབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་

ལངས་ཕགོས་དང་སདི་བུས།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་པའི་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས་དང་འགན་ཁུར་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	 གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་མ་འངོས་
པའ་ིལས་གཞི་གལ་ཆེ་ཁག་དང་།	 བདོ་ཀི་
བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་
གིས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་དགསོ་པའ་ི
གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་
བཅས།།

དྲ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཨུ་ར་ུསུ་དབར་ནང་བསན་རིག་གཞུང་སྤལེ་རེས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁརོ་རནེ་
གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
དང་།	 ཨུ་ར་ུསུའ་ིཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་བས་ི
གནས་ཁང་།	 ཝི་ཝ་ེཀ་ནན་ཱརྒྱལ་སིྤའ་ིཐབེས་
རྩ་ཁང་བཅས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་དྲ་
ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་དང་ཨུ་ར་ུསུ་དབར་ནང་
བསན་རིག་གཞུང་སྤལེ་རེས་ (India-Russia 

Exchanges on Buddhism)	 ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁོར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་
མོ་ཝནེ་ཀ་ཊེཤ་ཝར་མ་ (D.B. Venkatesh 

Varma)	 ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་
འབེད་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།	
ཚོགས་འདུའི ་སྡིངས་ཆ་འདི་བརུྒྱད་ཁྱད་
མཁས་པ་རྣམས་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་ཕགོས་

གཉིས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དབར་འབུང་འགུར་
ཤེས་ཡོན་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 ཚན་རིག་
ཉམས་ཞིབ་བཅས་ཀི་ཐད་མཉམ་འབྲལེ་ཇི་
ལརྟ་གནང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གསོ་བསྡརུ་
སྐརོ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
འདི་ནི་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་	
(Narendra Modi)	 མཆོག་གིས་ནང་པའ་ི
ཤེས་ཡོན་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་
སིྤའི་སངེ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སིད་
བུས་ཤིག་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ལརྦ་ཎ་དབུས་
བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་དགེ་བཤེས་
ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཁྱད་མཁས་པ་ཁག་

གཅིག་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས།	 ཨུ་ར་ུསུ་དང་རྒྱ་གར་དབར་
དཔལ་འབོར་དང་ཆབ་སིད་ཀི་འབྲལེ་བ་
ཙམ་མིན་པར་ནང་བསན་གི་འབྲལེ་བ་ཡང་
གཏངི་ཟབ་ཡོད།	 ནང་བསན་རྒྱ་གར་ནས་
བདོ་ལ་དར།	 བདོ་ནས་སོག་ཡུལ་ལ་དར།	
ད་ེནས་ཨུ་རུ་སུར་དར་བའི་རྒྱ་གར་དང་ཨུ་
རུ་སུ་དབར་གི་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་སོག་པའོི་སླབོ་ཕུག་
ཁག་གཅིག་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་པའི་
དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་སླབོ ་གཉརེ་ཆེད་བཏང་
བའ་ིསྐརོ་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་བར་བརནེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་

དགངོས་བཞདེ་ལརྟ་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་རྒྱ་
གར་ནང་སརླ་ཡང་འཛུགས་སུྐན་གནང་ཐུབ་

ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཝི་ཝེ་ཀ་ནན་ཱརྒྱལ་སིྤའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་

ངསེ་སནོ་པ་ཨར་ཝིནྟ་གུབ་ཊ་ (Dr. Arvind 

Gupta)	 ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐངོ་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ལ་དགྭས་ཀི་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་མི་མང་ལ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བང་ཆུབ་ལམ་སྒནོ་གི་གསུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་པ་
དང་།	ལ་དགྭས་དགནོ་པའ་ིཚོགས་པ།	ཁགི་
སེ་རིན་པ་ོཆེ་བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལརྟ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བང་ཆུབ་ལམ་
གི་སྒནོ་མ་དང་སེམས་བསྐདེ་ཀི་ཆོས་འབྲལེ་
གནང་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་ཡོད།
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་ཚེས་པ་བཞི་ཞསེ་
དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཆགས་ཡོད།	 ཁྱདོ་
རང་ཚོ་ལ་དྭགས་པ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་
གཡོ་བ་མེད་པ་ཚོས་ལམ་སྒོན་གི་བཀའ་
ཆོས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཁ་སང་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད།	 ད་ེརིང་འཕ་ོའདནོ་རུྒྱ་
དང་ད ེའི ་ཐོག ་ སེམས་བསྐེད ་འདོན ་ རུྒྱ ་
ཡིན།	 སྔནོ་ལ་ཆོས་འཆད་ཉན་གང་ཞིག་
བས་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།	 འཆད་པ་པའོ་ི
ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་བསམ་པ་རྣམ་དག་
ཅིག་གི་ཐོག་ནས་འཆད་རུྒྱ་ཡོད་པ་དང་།	
ཉན་པ་པའོི ་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དངོས་
གནས་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་པའི་བླ་ོ
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐགོ་ནས་
རྣམ་མཁྱནེ་དནོ་གཉརེ་གི་བླ་ོརྣམ་པར་དག་
པ་ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས་གསན་རུྒྱ་ཞིག་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོའ་ི
ཕག་ལེན་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཆོས་
ཚོགས་མ་ཚར་གསུམ་གསུངས་ཤོག་ཅེས་
བཀའ་ཕབེས་པ་ལརྟ་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ནས་
སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་གསུང་འདནོ་
གནང་གུབ་མཚམས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 དངེ་སང་འཛམ་གླངི་དངསོ་པ་ོ
ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐ་ོབརོ་སླབེས་པ་དང་།	 ཕི་
དངསོ་ཁམས་རིག་པ་དང་འབྲལེ་བའི་ཚན་

རིག་གི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའི་
དསུ་ཚོད་ལ་སིྤར་ཆོས་དགསོ་མཁ་ོཡོད་དམ།	
ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་
འཕུལ་ཆས་ཀི་ཐགོ་ནས་སུྒབ་ཡོང་གི་ཡོད།
སིྤར་བཏང་གི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ནས་ཡར་རྒྱས་
སུ་འག་ོདང་འག་ོབཞིན་པ་རེད།	འད་ིལ་ྟབུའ་ི
དསུ་ཚོད་ལ་ཆོས་ཀི་དགསོ་མཁ་ོག་རེ་འདགུ་

གམ།	 དམིགས་བསལ་གིས་ཕན་ཐགོས་ག་
རེ་འདགུ་གམ་ཞསེ་དྲ་ིབ་ཞིག་དྲསི་པ་ཡིན་ན།	
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དངོས་པ་ོཡར་
རྒྱས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ད་ེཕིའི་ལུས་
པའོི་བད་ེཐང་གི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བ་
ཞིག་མ་གཏགོས་སེམས་མ་སིྐད་པ་ཡོང་བ་
དང་།	 སེམས་འཁུགས་པ་ལ་ཕི་དངསོ་པ་ོ
ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་ཕིན་ཀང་།	 ནང་སེམས་
ལ་ཞི་བད་ེཡོང་བ་སུྒབ་ཐུབ་མེད།	 ད་ེཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད།	 ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་དང་
ཆབས་ཅིག་ནང་བསམ་བླ་ོཞི་བད་ེཡོང་བ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ནང་བསམ་བླ་ོཞི་བད་ེ
ཡོང་བ་ལ་འཕུལ་ཆས་ཀིས་བཟ་ོམི་ཐུབ་པ་
དང་།	 ཁབ་བརྒྱབ་ནས་ཀང་འཕལ་སེལ་ལ་
ལྷདོ་ལྷདོ་ཆགས་རུྒྱ་ཞིག་མ་གཏགོས་བཟ་ོམི་
ཐུབ།	 ཕིའ་ིསནྨ་བཅསོ་ཀི་ཐགོ་ནས་སེམས་
ཀི་ཞི་བད་ེབཟ་ོཐུབ་རུྒྱ་མི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་

ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེན་ིསེམས་ཁམས་རིག་
པ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་བླ་ོསྦྱང་རུྒྱ་དང་།	
སེམས་མ་སིྐད་པ་ཡོང་བའི་རྐེན་གང་གིས་
བདེ་བཞིན་པ།	རྣམ་རགོ་གང་དང་གང་གིས་
སེམས་འཁུགས་ཡོང་བཞིན་འདགུ	དའེ་ིལྡགོ་
ཟླའམ་གཉནེ་པ་ོསེམས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་
དག་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་འདགུ་སོགས་ལ་དཔད་པ་

བདེ་རུྒྱ་དང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།
ཁ་སང་རོབ་ཙམ་སདྐ་ཆ་བུང་བ་བཞིན་དངེ་
སང་ཚན་རིག་པ་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་ལ་ད་ོསྣང་མེད་
མཁན་ནང་དའུང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
དང་འབྲལེ་ནས་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེསུྒབ་པར་
སྒམོ་རྒྱག་པ་དང་།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་
ཀི་ཐགོ་ནས་བམས་བརྩེ་ཚད་མཐ་ོརུ་ཕིན་
པའི་སྐབས་སུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་
གི་ཐགོ་ནས་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེསུྒབ་རུྒྱར་ད་ོ
སྣང་བདེ་བཞིན་འདགུ	 འཛམ་བུ་གླངི་ལ་
ཆོས་བརུྒྱད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོརེད།	 དཀནོ་མཆོག་མཁྱནེ་ཟརེ་བ་
ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེགང་ལ་
གང་འཚམ་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 འནོ་
ཀང་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་
སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེསུྒབ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
སེམས་དཀུྲགས་མཁན་དསེ་ག་རེ་བེད་ཀི་

འདགུ་པ་ཤེས་པར་བེདེ་པ་དང་།	 	 བླའོ་ི
འག་ོསངས་དག་ཡག་པ་ོཞིག་ཤེས་པའི་ཐགོ་
ནས་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེསུྒབ་རུྒྱ་ད་ེདམིགས་
བསལ་ཞིག་རེད།	 	 ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞིན་
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུའཚེ་བ་མེད་
པ་དང་བམས་བརྩེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་མ་བུང་གོང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ད་ེཟབ་
ཏུ་བཏང་བ་དང་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རིམ་
བཞིན་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ད་ེལ་ྟགུབ་དང་
འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་རྣམ་རགོ་ལ་གཉནེ་པ་ོ
བརནེ་རུྒྱ་ད་ེརུྒྱ་མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
བའ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་ཡོད།	 སེམས་དཀུྲགས་
མཁན་ད་ེཁངོ་ཁསོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་རྒྱལ་
གིས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 མཐར་གཏུགས་ན་
རང་གཅེས་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་སེམས་མ་
སིྐད་པ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེལ་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་ (karuna) ཟརེ་བ་དང་།	
(Ahimsa)	 ཟརེ་བ་ཕི་ལུས་ཀི་ཐགོ་ནས་
གཞན་ལ་འཚེ་བ་བས་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་
པར་འཚེ་བ་བདེ་པ་ད་ེསེམས་མ་སིྐད་པའི་
ཐགོ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་འཚེ་བ་
མེད་པ་	 (Ahimsa)	 དང་།	 བམས་བརྩ་ེ	
(Karuna)	 གཉསི་ཆ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
དང་འབྲལེ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་གིས་སེམས་བཏུལ་
ན་བད་ེབ་ཡིན།	 སེམས་མ་བཏུལ་ན་སྡགུ་
བསལྔ་ཡིན་གསུང་བཞིན་ཡོད།
སིྤར་འཛམ་བུ་གླངི་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་
བམས་བརྩ་ེགསུང་བཞིན་ཡོད།	ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་རུྒྱ་མཚན་གི་ཐགོ་ནས་
ཞིབ་ཚགས་པ་ོབསམ་བླ་ོབཏང་ས་ེསེམས་ཀི་
ཞི་བད་ེསུྒབ་རུྒྱ་ནི་ཕལ་ཆེར་ནང་ཆོས་ད་ེརྒྱ་
ཆེ་ཤོས་དང་ཟབ་ཤོས་ཆགས་འདགུ	 ད་ེརིང་

འདརི་ཁྱདོ་རང་ཚོ་ལ་དྭགས་ཀི་ཆོས་གགོས་
ཚོ་ཕ་མེས་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པའི་
རསེ་སུ་ཞུགས་མཁན་རེད།	 དསུ་ད་ལ་ྟབར་
ད་ུཁྱདོ་རང་ཚོ་ཆབ་སདི་ཀི་འགུར་ལྡགོ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཕིན་ནའང་ཆོས་ཀི་དད་པ་ཧ་ཅང་
བརན་པ་ོབས་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 བར་སབྐས་
ནས་ངསོ་ཀིས་དགནོ་པ་ཚོས་འདནོ་པ་བཏནོ་
ནས་སྡདོ་པ་དང་།	 གཏ་ོསུྒབ་དང་གཡང་
འབདོ་བས་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་ད་ེའདྲ་མ་ཡིན་པར་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་
བརདོ་པ་ཡིན།	དཔརེ་ན།	རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་
ལ་ཆ་བཞག་ན་སྔནོ་མ་གཞུང་ཆེན་བསབླ་ཀི་
ཡོད་པ་མ་རེད།	 དངེ་སང་གཞུང་ཆེན་ལ་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 སླབོ་གྲྭ་ཚོའ་ི
ནང་ད་ུཡིན་ནའང་བླ་ོརིགས་དང་རགས་
རིགས་སླབོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་ངསོ་
ཀིས་བསམ་འཆར་བཤད་པ་དང་མི་ཚོས་
དང་ལེན་ཡག་པ་ོབས་པ་རེད།	 དངེ་སང་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་པ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་འཛིན་མཁན་ཚོས་གཞུང་ཆེན་སླབོ་པའ་ི
མིག་ལྟསོ་སྤལེ་ནས་དསེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་
ཡོང་བཞིན་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་བང་ཆུབ་ལམ་སྒོན་
གི་གསུང་ཆོས་འཕ་ོསྐོང་མཛད་པ་དང་།	
ད་ེརསེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མའི་ཐགོ་
སེམས་བསྐདེ་ཀི་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་མཛད་
རསེ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་གཉརེ་བ་སོགས་ཆོས་
ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་
མཛད་ད་ེགསུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོལེགས་པར་
གུབ་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའ་ིདྲང་བདནེ་ཉནི་མོར་བདོ་དནོ་སྐརོ་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིདྲང་བདནེ་ཉནི་མོ་དང་བསནུ།	
བརྷཏ་ཏ་ིབྦཏ་སམནཡྭ་སཾག་ྷཞསེ་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་
ཁིམས་ཐོག་ནས་བདོ་ལ་དྲང་བདནེ་རྩོད་	
(Justice	for	Tibet:	The	Legal	Battle)	
ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
བག་ོགླངེ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ཨུ་ཊར་པར་ཌེ་ཤིའི་
མངའ་སྡའེི་ཁིམས་རྩོད་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
སུ་ངརི་ཀུ་མར་	(Sudhir	Kumar	Saxena)	
ལགས་དང་།	 ཁམིས་རྩདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཤ་ཤི་
པར་ཀཱ་ཤི་སིངྒ་	 (Shri	 Shashi	 Prakash	
Singh)	 ལགས།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སིྤ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་རཱམ་ཨ་ཤིཤ།	
(Shri	 Ramashish)	 ལགས།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་

མངའ་སྡའེི་འཛིན་སྐངོ་ཟབ་སྦྱངོ་བས་ིགནས་
ཁང་	 (HIPA)	 གི་སྐ་ུཞབས་སྦ་ིཨར་ཀུན་
ཌལ་	(Mr.B.R	Kaundal)	ལགས།	ཁམིས་
ལུགས་རིག་པ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐད་ལགས་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཁིམས་རྩོད་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་སུ་
ངརི་ཀུ་མར་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༤༩	 གངོ་བདོ་ན་ིརང་བཙན་གཙང་
མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་
བཙན་དབང་གིས་དབང་སུྒར་བས་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་རང་བུང་
ཐནོ་ཁུངས་བཤུ་གཞོག་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་
ཟད།	 ནང་པའ་ིརིག་གཞུང་སོགས་གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀིས་བདོ་ཀི་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ལ་
བསམ་གཞིག་གནང་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་
ནག་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐསེ་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀིས་ད་བར་བདོ་དནོ་སདླ་དནོ་ཕན་ལནྡ་པའི་
ལག་བསར་གང་ཡང་གནང་མེད།	 བདོ་ལ་
དྲང་བདནེ་ཐབོ་ཐབས་སུ་ད་ན་ིརྒྱ་གར་གིས་
སྣ་ེཁིད་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་ཐགོ་འཛམ་
གླིང་གི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་གནང་དགོས་
པའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	
ཁམིས་རྩདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཤ་ཤི་པར་ཀཱ་ཤི་སིངྒ་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དྲག་གནནོ་
དང་།	 བཙོན་འཇུག	 དམར་གསོད་སོགས་
བདེ་བཞིན་པ་རྣམས་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་
སངེ་གླངེ་སླངོ་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་དང་།	 རྒྱ་
གར་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་ལནྷ་ད་ུ

བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་གསལ་ཐུབ་པའི་ནསུ་པ་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
སྐ་ུཞབས་རཱམ་ཨ་ཤིཤ་ལགས་ཀིས།	ཉ་ེཆར་
རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་ད་ི	 (Na-
rendra	 Modi)	 མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་
ག་དུྲག་ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ་ན་ིརྒྱ་གར་གིས་
རྒྱ་ནག་ལ་ག་སིྒག་ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་
བཏང་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་གར་མི་མང་
གིས་བདོ་མིའི་དྲང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩོད་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
ཁིམས་ལུགས་རིག་པ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐད་
ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 རང་དབང་

སོགས་ཀི་ཐོག་དབང་སུྒར་བེད་བཞིན་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
སྐ་ུཞབས་ཀུན་ཌལ་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་གར་
གིས་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་ཀི་དྲང་བདནེ་གི་འཐབ་
རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གི་ཡོད།	 བདོ་མིར་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་
ཐོབ་ཐབས་སུ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་
ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་
གསུངས།
ད་ེབཞིན་སྐུ་ཞབས་ཨཤ་ཝ་ནི་ཀུ་མར་ཏ་ིཔ་
ཐི་	 (Shri	 Ashwani	 Kumar	 Tripa-
thi)	 ལགས་ཀིས་ཀང་བདོ་ལ་དྲང་བདནེ་
ཐབོ་ཐབས་སུ་ང་ཚོས་བདོ་མི་འཐབ་རྩདོ་པ་
རྣམས་དང་ལྷན་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱལ་
སིྤའི་ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བེད་དགོས།	
ཞསེ་གསུངས།


