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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འད་ིལོའ་ིན་ོསྦལེ་ཞ་ེབདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་
ཐབོ་མཁན་གཉསི་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་
གཉསི་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་འདགུ
ད་ེཡང་ན་ོབལེ་གཟངེས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་འདི་ལོའི ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི ་གཟེངས་
རྟགས་བཞསེ་མཁན་གི་མཚན་གཞུང་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་མཚམས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི ་དབུ་ཁིད་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེའི ་ད ེད་
དཔནོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༦	 རེས་
གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ཨི་རག་	 Iraq	 ཡུལ་ནང་
ཡ་ཛི་ད་ི	 Yazidi	 གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་

བུད་མེད་ལས་འགུལ་བ་ལམྕ་ནཱ་ཌི་ཡ་མུ་རཏ་	
Nadia Murad	མཆོག་དང་།		ཨབ་ཕ་ིརི་
ཀ་གླངི་ཆེན་གི་ཀངོ་ག་ོ	 Congo	 ཡུལ་ནས་
དམག་འཁུག་སོགས་ནང་སྡུག་སྦངོ་མནར་

གཅོད་ཕགོ་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་སྨན་པ་སྐུ་ཞབས་ད་ེནིས་

མུཀ་ཝགེ་ེ	 Dr. Denis Mukwege	མཆོག་
རྣམ་གཉིས་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
མཛད་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 	 གཟངེས་
རྟགས་འདསི་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངོ་བཞིན་

པ་རྣམས་ལ་ཁདེ་རྣམ་གཉསི་ནས་འཇིགས་
ཞུམ་མེད་པར་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ ་གནང་

བཞིན་པ་དརེ་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་པ་ཞིག་རེད།	
བྱམས་བརྩེ་ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་མིན་པར་
ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པ་དརེ་ངསོ་ཀིས་
ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཁདེ་
རྣམ་གཉིས་ལྟར་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་
ཐགོ་ནས་སྡུག་བསལྔ་གིས་མནར་བཞིན་པའི་
མི་གཞན་ལ་ཕན་ཐགོས་གནང་མཁན་ཕ་ོམོ་
ཚང་མར་ངསོ་ཀིས་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་
རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 འབུྱང་འགུར་འགྲ་ོབ་
མི་ཀུན་བད་ེསིྐད་ཀི་དཔལ་ལ་རོལ་ཐུབ་པའི་
འཛམ་གླངི་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱར་ཁདེ་རྣམ་གཉསི་
ལ་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱའི་རེ་བ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།		”	ཅསེ་འཁདོ།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་ཅགེ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་པ་རཱག་གི་ཝ་སི་
ལབ་ཧ་ཝལེ་	Vaclav	Havel	གི་རྒྱལ་སིྤའ་ི
གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་སབྐས་སུད་སིའི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ར་ོར་ེལགས་
དང་།	 འབལེ་མཐུད་པ་ཨན་ཌི་ཡ་	 An-
drea	 .svob	 ལགས།	 ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི།	 ༢༠༠༠	 ཞི་བདའེ་ིགླངེ་སྟགེས་
གོ་སིྒག་པ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་
རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ཅེས་པའི་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་།	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་སྐརོ་
གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་གཞུང་
ལམ་བཟ་ོཕིར་བདོ་པ་ཚོར་དངུལ་ཏཱ་ཡང་
ཕངས་མེད་ད་ུསྤྲད་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་སབྐས་
དརེ་བདོ་མིའ་ིཁ་རུྒྱན་ད།ུ	 རྒྱ་གུང་ཁན་དནི་
ཆེན་ཕ་མ་རེད།	 །དངུལ་ཏཱ་ཡང་ཆར་བ་
འབབ་འབབ་རེད།	 །ཅསེ་ཀླུ་གཞས་གཏངོ་
སལོ་ཡང་བུྱང་བ་རེད།	 ཕིས་སུ་བདོ་པ་ཚོས་
ཤེས་རྟགོས་བུྱང་བ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་ཁིན་ཏུར་དངུལ་ཏཱ་

ཡང་གི་བཟ་ོགྲྲྭ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟ་ོགྲྲྭ་ད་ེནས་དངུལ་
ཏཱ་ཡང་བཟསོ་ནས་བདོ་པ་ཚོར་སྤྲད་པ་ཞིག་
རེད་འདགུ	 རསེ་སུ་ཁངོ་ཚོས་བདོ་པའ་ིལག་
ནས་དངུལ་ད་ེདག་བསྐར་ད་ུཚུར་ལེན་ཐུབ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་གདངེ་ཚོད་རྙདེ་པ་རེད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གཞུང་ལམ་བཟསོ་ཟིན་
རསེ།	 ཁ་ོཔ་ཚོས་བདོ་ལ་ག་ོམཚོན་དབརོ་
འདནེ་བྱེད་མཁན་གི་རླངས་འཁོར་བཏང་
ནས་རིམ་བཞིན་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་
ཡོད།	 བཙན་འཛུལ་བྱས་པའ་ིཉརེ་ལེན་ལ་
བརྟནེ་ནས་ད་ེས་ྔརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་
སྤྲད་པའི་དངུལ་ཏཱ་ཡང་ད་ེདག་ཕིར་བླངས་
པ་ཙམ་མ་ཟད།	 མཐའ་ན་བདོ་པའ་ིསྐ་ུདག་
མི་དག་ཚོས་རང་ཉདི་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འགོ་
ནས་ཐར་ཆེད་དངུལ་ཏཱ་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ལྐགོ་ཏུ་སྤྲད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་བུྱང་ཡོད།
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱརོ་སོགས་
ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཡོ་རོབ་ནང་སླབེས་ཟིན་ཡོད་
སྟབས།	ཁདེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཅིག་བསྡསུ་ལམ་
ལུགས་དརེ་འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་ནམ།	
ཡང་ན་ཁེད་རང་ཚོ་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གི་
གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཚུད་ནས་རང་དབང་དང་
གུ་ཡངས་རྩ་བ་ནས་མེད་ཁར་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཙམ་ལའང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
མི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཆགས་རུྒྱ་ཡིན།	 འདམ་
ག་ད་ེགཉསི་ལས་མེད།	བདོ་ནང་གནས་ཚུལ་
ཐབས་སྡགུ་པ་ོབུྱང་བ་བཞིན་ཁདེ་ཚོ་ལའང་ད་ེ

ལརྟ་འབུྱང་སདི་པ་ཞིག་རེད།	 བདོ་དནོ་ཆེད་
རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་པ་ན།ི	 མང་གཙོ་དང་རང་
དབང་།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 འཚེ་མེད་
ཞི་བ།	 གྲསོ་མོལ་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་
པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 འཛམ་གླངི་གི་

དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་ཐབས་ལམ་གཉསི་ཡོད་
ད།ེ	དཔརེ་ན་བདོ་ཀི་ཐབས་ལམ་ན་ིའཚེ་མེད་
ཞི་བ་དང་།	 ཞི་བད།ེ	 གྲསོ་མོལ་བཅས་ཀི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 གཞན་ད་ེན་ི
དག་པའོ་ིཐབས་ལམ་རེད།	གལ་ཏ་ེཁདེ་ཚོས་
བདོ་ཀི་ཐབས་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མ་གནང་ཚེ།	
ཁདེ་ཚོས་དག་པའོི་ཐབས་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
བྱདེ་པ་དང་གཅིག་པ་རེད།
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
རང་དབང་ཁང་པས་	 Freedom House 

index	 གྲངས་ཐ་ོབཏནོ་པའ་ིནང་སི་རི་ཡའ་ི	
Syria	 རསེ་འཛམ་གླངི་ནང་དམ་བསྒགས་
ཆེ་ཤོས་ན་ིབདོ་རེད་ཅསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་།	
གསར་འགདོ་པ་ཚོ་བྱང་ཀ་ོརི་ཡ་	 North 

Korea	 ལས་བདོ་ནང་འགྲ་ོརུྒྱར་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ཡོད།	ཅསེ་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་དངསོ་
ཡོད་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནནོ་ཤུགས་སྤྲདོ་མིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་མང་གཙོ་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་

ཐབོ་ཐང་།	 དང་བདནེ་སོགས་གངོ་མཐརོ་
གཏངོ་ཆེད་ངས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་
ཀི་ཡིན།	ཞསེ་དང་།	ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་དང་འབལེ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དང་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།
ཁདེ་རྣམ་པ་ངའི་གཏམ་བཤད་ཆེད་ད་ུཕབེས་
པ་དསེ་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་གནནོ་འགོ་དཀའ་
སྡུག་མངོ་བཞིན་པའི་གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་
སྤུན་ཟླ་ཚོར་རེ་བ་དང་སེམས་ཤུགས་སྐེད་
པའ་ིབར་ལན་ཞིག་གཏངོ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	།

སིྤ་འཐུས་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ།

༄༅།	།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་རུྒྱའི་ས་བགོས་ཡོད་པ་ལརྟ།	
སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གུྲབ་བསོད་
ནམས་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་
ཤིས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༨	ནས་ཚེས་	༡༩	བར་སུ་ན་མདའ་
དང་།	མི་རིགས།	མཁའ་ཤང་།	སུ་ཁི་ཡ།	མ་ན་ི
བ་ྷཇན།	གུམ།	བ་ླམ་ཧ་བཀྲ།	ཨོཌ་བ་ྷརེ།	རརོ་
གླངི་བཅས་ཀི་བདོ་མིའ་ིགནས་སྡདོ་ཁག་ལ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ	 བག་དངསོ་གུྲབ་
བསོད་ནམས་ལགས་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༨	ཉནི་གི་
ཕི་ད་ོར་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་
སི་ལི་གུ་རིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ།	 ད་ེཉནི་སིྤ་
འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་སངྒ་ཏགོ་
ནས་སི་ལི་གུ་རིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་སྟ་ེསིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་གཉསི་ལནྷ་འཛོམས་གནང་རསེ།	 རརོ་
གླངི་ལ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ།	 ད་ེནས་ཕི་ཚེས་	
༡༡	ནས་	༡༥	བར་གངོ་འཁདོ་ས་གནས་ཁག་གི་
ནང་ལས་རིམ།	ཕི་ཚེས་	༡༩	ཉནི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ་གཉསི་སོ་སོའ་ིབཞུགས་གནས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	 ༡༦	
པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༥	 པའ་ིགྲསོ་ཆོད་
ཨང་	 ༢༠༡༨།༡༦།༥།༢༦	 དང་།	 ཡིག་ཆ་ཨང་	
༢༦	 པ་ལརྟ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་འདའུ་ིའགྲ་ོལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་
བྱདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༢༠	 དང་།	
༡༢༡	 དགངོས་དནོ་བཞིན་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པསོ་
མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དགུ་
པའ་ིམི་འགྲརོ།	 སིྤ་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་
ལགས་དང་།	སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ	བག་དངསོ་
གུྲབ་བསོད་ནམས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་
ལ་ྷརམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།	 སིྤ་
འཐུས་དནོ་གུྲབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་
བླ་ོབཟང་ཆོས་འབྱརོ་ལགས་བཅས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད་པ་བཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༨	 ཉནི་རྒྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སིྤ་
འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་དང་།	 དུང་
ཆེ་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གུྲབ་བསོད་ནམས་
ལགས་བཅས་སུ་སིྤ ་མོས་ཀིས་ཐུགས་གཏན་
འཁལེ་གནང་བ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 པའ་ིཐགོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་རྣམས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་
ནས་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་ཞུས་
རསེ་དངསོ་སུ་ལས་དནོ་དབུ་བཙུགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་
ཀིས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་རྣམ་
གཉསི་ལ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ཉནི་
ནས་མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་ནས་དགོངས་འཁལོ་ཡོང་བ་ཞུས་དནོ་བཞིན་
དགངོས་པ་བསྩལ་བ་དང་།	 གངོ་གསལ་ཚོགས་
མི་གཞན་བཞི་རྣམས་རང་འཇགས་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་ལགས་
མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའ་ིཚོགས་ཆུང་སབྐས་	 ༩	
པའི་ཚོགས་མིར་བསྐ་ོགཞག་བསྩལ་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ས་ྔད་ོཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་ལགས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོར་སིྤ་མོས་ཀིས་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་
རིྩས་ཁའ་ིཚོགས་ཆུང་སབྐས་	 ༩	 པའ་ིཚོགས་མི་

འཕ་ོའགུར།	
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ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་མཱ་ཡི་ཀི་པནེ་སི་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།		
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གཞནོ་པ་
སྐ་ུཞབས་མཱ་ཡི་ཀི་པནེ་སི་ Mike Pence 

མཆོག་གིས་ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་
འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བུྱས་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་བདོ་དནོ་
གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་།	 	 	 ད་ེཡང་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ནང་རྟནེ་གཞི་བྱས་
པའི་ཧ་ཌི་སན་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་
གནས་ཁང་ Hudson Institute	 	 ད་ུཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༤	ཉནི་ཆེད་
མཁས་མི་ས་དང་ཉམས་ཞིབ་པ།	 ད་ེབཞིན་
གསར་འགོད་པ་སོགས་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མཱ་
ཡི་ཀི་པནེ་སི་	 Mike Pence	 མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་
ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ལ་ཐ་ེགཏགོས་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཨ་རིའ་ིཚོང་པ་དང་།	གླགོ་

བརྙན་ཁང་།	 མཐ་ོསླབོ།	 སདི་བུྱས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་།	 ཤེས་ཡོན་པ།	 གསར་འགདོ་
པ།	 གཞུང་གི་ལས་བྱདེ་སོགས་ལ་ལྐགོ་རྔན་
སྤྲདོ་པའམ་གནནོ་ཤུགས་སྤྲདོ་བཞིན་པ་རེད།	
ཅསེ་དང་།

ད་ེནས་བདོ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་གསུང་

དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བྱས་པའ་ིརྐནེ་གིས།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབཅུ་
ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་བདོ་མི་	 ༡༥༠	 ཡིས་རྒྱ་

གཞུང་གི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུྱས་ལ་ང་ོ
རོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིཁ་ེལས་བཟ་ོཚོང་ཁང་	
Companies སོགས་ཀིས་བདོ་དང་ཐ་ེཝན་
རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ལས་ཐ་དད་ཡིན་
པའ་ིའགྲལེ་བརདོ་བྱས་ཚེ།	 རྒྱ་གཞུང་གི་
འགོ་ཁིད་ཚོས་ཁངོ་ཚོར་སྡགིས་ར་བསྐུལ་བ་
དང་ཉནེ་བར་བཏང་བ་སོགས་བུྱང་ཡོད།
ཨ་རིའི ་ཌེལ་ཊ་གནམ་གུྲ ་ཁེ ་ལས་ཁང་	
Delta Airlines	 	 	 གི་ད་རྒྱའ་ིསྟངེ་ཐ་ེ
ཝན་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་ཞིག་མིན་པ་བཀདོ་
པར་བརྟནེ།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཌལེ་ཊ་གནམ་
གུྲ་ཁེ་ལས་ཁང་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་བཅུག་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིམ་རོ་ཊི་གསོལ་
མགྲནོ་ཁང་	 Marriott  གི་ལས་བྱདེ་ཅིག་
གིས་ཊི་ཝི་ཊར་ད་རྒྱ་ twitter	 བརུྒྱད་བདོ་
ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་དགའ་མོས་ཀི་

མཆན་བཀོད་པར་བརྟནེ་ཁོང་ལས་གནས་
ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བ་རེད།	 རྒྱ་གཞུང་
གིས་རུྒྱ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཨ་རིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཐ་ེཇུས་བྱདེ་བཞིན་པར་གསར་འགོད་
པ་ཚོས་ཞེད་སང་དང་ཕགོས་ཞེན་མེད་པའི་
ཐགོ་དང་བདནེ་གིས་གསར་འགུར་གཏིང་
ཟབ་འགོད་ཀིན་ཡོད་པ་ནི་དངོས་གནས་
དགའ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཨ་རི་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་གསར་འགོད་ཚོགས་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་
འདིའི་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒ་ོནས་གསར་
འགོད་གཏིང་ཟབ་གནང་རུྒྱའི་རེ་བ་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་ཤེས་ཡོན་པ་དང་།	 མཐ་ོ
སླབོ་ཁག	 སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་
ཁང་སོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དངུལ་ཅུང་
ཙམ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཤེས་ཡོན་གི་རང་དབང་
སུང་སྐོབ་ཆེད་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བཞིན་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སིྐད་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་
བཀྲ་ཤིས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་དབ་ཙ་བསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་
ཆོས་འབྱོར་ལགས་བཅས་ལས་གུྲབ་པའི་
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སངྒ་
ཏགོ་ཁུལ་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་གནང་སྟ་ེམངའ་
སྡའེི ་ཆེས་མཐོའི་དཔནོ་རིགས་ཁག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པའོི་བཀོད་ཁབ་དགོངས་
དནོ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢	
ཉནི་གངོ་གསལ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བཞི་ར་ས་

ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	༣	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོལྡ་ིལི་ནས་སངྒ་ཏགོ་
ཏུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༨	
སྟངེ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་བུྱང་ཞིང་།	
ས་གནས་སུ་འབལེ་ཡོད་ས་འཐུས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 གཞུང་
འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་	 ༦	 གི་སྐ་ུ
ཚབ་བཅས་ཀིས་ས་ེལེན་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
གནང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་གི་ཞགོས་པ་
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 སྟངེ་སངྒ་ཏགོ་རྒྱལ་སའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་
འཕལེ་	 Pintso Chopel Lepcha ལགས་
དང་།	 ཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 སྟངེ་འབས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་སྐུ་ཞབས་གང་པྲ་སཏ་	

Shri Ganga Prasad, Governor Of Sik-

kim	 མཆོག	 ད་ེབཞིན་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༢	
སྟངེ་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི ་དུང་ཆེ་ཚེ་
རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་ Shri Tsegyal Tashi, IAS 

Secretary-cum-State Relief Commis-

sioner	 ལགས་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་
ལྷུག་མོལ་གིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་དང་།	དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་བརྟན་བཟུང་གནང་བཞིན་པའི་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས།	བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ།	
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གི་གནས་སྟངས་བཅས་ཀི་ཐད་སྔར་ལྷག་
རྒྱབ་སྐརོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡིག་ངག་
གཉསི་ནས་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།	
འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་ཚོས་ཀང་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་ཡང་དག་པའི ་རླབས་ཆེན་

དགོངས་གཞི་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་དད་གུས་ཡི་
རངས་ཀིས་མཚོན།	 བདོ་མི་ཚོར་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐདེ་ཀི་རོགས་ཕན་གང་ནསུ་

སྔར་ལྷག་ཞུ་ངེས་ཀི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོ

ཐབོ་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྩམོ་རིག་སུྒ་རྩལ་དསུ་སྟནོ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་བྱང་ཕོགས་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི ་
ནང་ཆགས་པའི་ཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོའཆམ་བྱདེ་ས་
གྲགས་ཆེ་བ་ན་ེནི་ཏལ་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུཀུ་མོན་
རྩམོ་རིག་སུྒ་རྩལ་དསུ་སྟནོ་Kumaon Festi-

val of Literature and Arts	 དབུ་འབྱདེ་
གནང་ཡོད།
ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ སི ད ་ སྐོ ང ་ མ ཆོ ག ་ གི ས ་
སྐབས ་ད ེར ་༼རྒྱ ་གར ་ནང ་ གི ་ བ ོད །༽
ཅེ ས ་ འ ཕ ག ས ་ བོད ་ ག ཉི ས ་ ལོ ་ རུྒྱ ས ་
ཐོག ་ འ བེལ ་ བ འི ་ འ ཕེལ ་ རི མ ་ ད ང ་ །	
ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་མི་བཙན་
བྱོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བྱོལ་ལ་
སླབེས་རསེ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་

ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་བགྲ་ོ
གླངེ་གི་ལམ་ནས་གསུངས།	 	 	 བགྲ་ོགླངེ་
གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་ Patrick French 

ལགས་ཡིན་པ་དང་།		ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་གུ་ཇུ་
རཱཏ་	 Gujurat མངའ་སྡའེ་ིགྲངོ་ཁརེ་ཨེམ་
ད་ྷབཐྷ་	Aahmedabad	ནང་རྟནེ་གཞི་བྱས་
པའི་ཨེམ་དྷ་བྷཐ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་	 Aahmedabad University	 	 གི་
སུྒ་རྩལ་དང་ཚན་རིག་ཚན་པའ་ི School of 

Arts and Sciences འགན་འཛིན་ཡིན་ཞིང་།	
རྩོམ་པ་པ ོ་དང་ད ེ་བུྱང་རིག་པའི་མཁས་
དབང་ཞིག་ཀང་ཡིན་འདགུ
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སྐབས་དརེ་བདོ་ཕི་
ནང་གཉིས་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་།	
བདོ་ནང་གི་ཁརོ་ཡུག	 	 ཆབ་སདི།	 	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་འགོ་

བ ོད་མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་
ཤུགས་རྐེན་ཇི་ལྟར་འཐབེ་བཞིན་པའི་སྐརོ།			
བདོ་མིའི་རང་དབང་བསྐར་གསོའི་ལས་
འགུལ་ལ་དམིགས་ནས་འབུྱང་འགུར་བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་འཆར་སང་སྐརོ་འགྲལེ་
བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ
སིྤར་དུས་སྟནོ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས་རྒྱ་གར་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་།	 མཁས་
དབང་།	 ཤེས་ཡོན་མི་ས།	 	 ད་ེབཞིན་ས་
གནས་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་བཅས་ཕབེས་
ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གནམ་
ཐང་ནས་ཕབེས་སྐབས་ཕབེས་ལམ་ད་ུས་
གནས་བདོ་མི་དང་རྒྱ་གར་འཁམ་པ་སོགས་
ཀིས་སལོ་རུྒྱན་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
དསུ་སྟནོ་དབུ་འབྱདེ་གཏམ་བཤད་སུྒབ་རསེ་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་སྒ་ོམང་དགའ་
ལྡ ན ་ ཀུ ན ་
སྐོ བ ་ གླི ང ་	
G o m a n g 

G a d h a n 

Kunkyop 

Ling	 ད་ུ
ག ན ས ་
ག ཟི ག ས ་
ད ང ་ མི ་
མང་ཚོགས་ཁང་ནང་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོར་
བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྟགུྲབ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་
བདོ་དནོ་གི་གནས་འབབ།	 བཀའ་ཤག་གི་
འདས་པའི་ལོ་བདནུ་ལྷག་ནང་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་དང་།	 	 དཔལ་འབྱརོ།	
རིག་གཞུང་སོགས་ཀི་ཐོག་ལ་གུྲབ་འབས་

ཇི་བུྱང་སྐརོ་དང་།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་

སང་སོགས་ཀི་སྐརོ།	 ཉ་ེའཆར་གྲསོ་ཚོགས་
ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་
གཞིར་བསྐར་བཅོས་ཇི་གནང་སོགས་ཞིབ་
ཕྲ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་རསེ་མང་ཚོགས་ཀི་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་ཅས།	།	
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བདནུ་ཕྲག་སྔནོ་མའ་ིའདནོ་ཐངེས།			
												
	 	 	 	 ་་་་་་་་་་འད་ིའདའ་ིཐགོ་ནས་གྲསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོི་སྐབས་བཀའ་
སིྤ་གཉསི་དང་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཡོད་
པའི ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
བཙུགས་ཐུབ་རུྒྱ།	 ཚོགས་ཆུང་འདའི་ིཐགོ་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོའ་ིསདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་
འསོ་བསྡུའི་བརུྒྱད་རིམ་ནང་ད་ུདཀའ་ངལ་
གང་འད་འཕྲད་ཀི་འདགུ	 མང་ཚོགས་ཀི་
བསམ་ཚུལ་གཞི་ལ་བཞག་སྟ་ེཚོགས་ཆུང་གི་
སནྙ་ཐ་ོདང་།	 འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་བསྐར་
བཅོས་ཁིམས་འཆར་གི་ཟིན་བིས་གནང་
ཐུབ་པ་དང་།	 ད་རེས་ང་ཚོ་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་དུག་པ་དའེི་ཐགོ་དངསོ་སུ་དནོ་
ཚན་རེ་རེ་བཞིན་བགྲ་ོགླངེ་དང་བཟ་ོབཅོས་
ཁིམས་འཆར་བཅས་ཀི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབབེས་བུྱང་ཐུབ་པ་ད་ེགྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་
འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གུྲབ་ཐུབ་པ་བུྱང་
སོང་བསམ་གི་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་ལོ་
བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་ལ་འོས་བསྡུའི་
སིྒག་གཞི་ལ་བསྐར་བཅོས་ཆེན་པ་ོགནང་
མི ་དགོས་པའི ་གནས་སྟངས་ལྟ ་ བུ ་ ཞིག་
ཆགས་སོང་སམྙ།	 ད་ེབཞིན་ཆེས་མཐའོ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཅིག་གྲསོ་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་མང་
མོས་ཀི་བདམས་ཐནོ་ཞུ་ཐུབ་པ་གཅིག་དང་།	
བཅའ་ཁིམས་ཀི་དནོ་ཚན་འགའ་ཤས་ཀི་
ནང་ལའང་བསྐར་བཅོས་གནང་ཐུབ་ཡོད།	
ད་གིན་གོང་ལ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གི་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་རེེད།	 ཐགོ་
མར་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་
ཞིག་ལས་རིམ་ཁངོས་ལ་བཞག་ཡོད།	 རསེ་
སུ་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཕབེས་མི་
དགསོ་པའ་ིཕིར་འཐནེ་གནང་སོང་།	 ད་ེ
བཞིན་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་མོལ་གི་
ཚོགས་འད་ུཞིག་ཀང་ཚོགས་ཐུབ་ན་སྙམ་
པའ་ིཐགོ་མའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད།	ཡིན་ནའང་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་མང་བའི་རྐེན་གི་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུའདི་ཚོགས་ཐུབ་
མ་སོང་ཞསེ་སནྙ་སེང་ཙམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེམིན་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ལས་རིམ་གི་ཐགོ་
ཆ་ཤས་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་འཛིན་སྐོང་
བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གི་དབུས་པའི་འབལེ་ཡོད་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀི་ལན་འདབེས་
དང་གསལ་བཤད།	 བགྲ་ོགླངེ་གི་ཆ་ཤས་
བཞསེ་གནང་བ།	 ད་ེབཞིན་བཀུར་འསོ་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་དགོས་འད་ིདང་
དགོངས་ཚུལ་བགྲ་ོགླངེ་བཅས་ཀི་ཆ་ཤས་
བཞསེ་པར་བརྟནེ།	 གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་
རིམ་ཐམས་ཅད་གང་ལེགས་ངང་ཐོག་
མའི་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ནས་བང་སིྒག་པ་
ཇི་བཞིན་བསུྒབས་ཐུབ་པ་བུྱང་སོང་།	 དརེ་
བརྟནེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་དང་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 བཀུར་འསོ་གྲསོ་

ཚོགས་ཀི ་འཐུས་མི ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་
ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀི་ངོས་ནས་བསྔགས་
བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བུྱང་།	

ང་ཚོ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་བསྐངས་པའ་ི
སྐབས་སུ་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་གཅིག་གི་
གསུང་བབ་ལ་བརྟནེ་ནས་དཔལ་ལནྡ་དགའ་
ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་གསལ་བཤད་ཀི་ཚུལ་ད་ུཕག་
བསི་ཤིག་ཚོགས་གཙོ་གཉསི་ཀི་མིང་ཐགོ་ལ་
གནང་སོན་བུྱང་།	དརེ་བརྟནེ་དསུ་མཚམས་
རེ་གྲསོ་ཚོགས་ལས་རིམ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་
སྐབས་སུ་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པའི་
གསུང་བབ་རིགས་གཅིག་ལ་ཚོགས་གཙོས་
ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་བྱདེ་དསུ།	མཚམས་
རེ་གནས་ཚུལ་ཆགས་པའི་གཞི་ལ་ྟབུ་ཆགས་
ཀི་མེད་དམ་བསམ་ནས་ཚོགས་གཙོ་ལའང་
དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདགུ	 མ་འངོས་
པར་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་
འབལེ་བའི་གསུང་བབ་རིགས་དགའ་ལྡན་
ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་པའམ་གལ་
ཆེ་བ་རིགས་ད་ེའད་མིན་ན།	 མཚན་འབདོ་
ཀི་ཐགོ་ནས་གསུང་གླངེ་གནང་མི་དགོས་པ་
གཙོ་འདནོ་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེདགེ་མཚན་
ཆེན་པ་ོམཐངོ་གི་འདགུ	 གྲསོ་ཚོགས་ནང་
ལ་ཐད་ཀར་གསལ་བཤད་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་
མེད་དསུ།	 མཚམས་རེ་གླངེ་གཞི་ལ་ྟབུ་
ཆགས་ཏེ་སིྤ ་ཚོགས་དང་སིྒག་འཛུགས།	
སྒརེ་སོ་སོ་དང་སུ་གཅིག་ལའང་ཕན་ཐགོས་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཡོང་གི་འདགུ	 འབུྱང་འགུར་
འད་ིཚོའ་ིཐགོ་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགསོ་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་འདགུ་ཟརེ་ནས་ད་
རེས་འབདོ་སྐལུ་གི་ཚུལ་ད་ུཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེབཞིན་ད་ལྟ་མཇུག་སྡམོ་གཏམ་བཤད་ཞུ་
མཁན་གི་ཚོགས་གཙོ་ད་ེགྲསོ་ཚོགས་གཙོ་
སྐངོ་ཞུ་རུྒྱའི་ལས་འགན་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་
ཡོད།	ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ལོའ་ིཚོགས་
གཙོའི་འགན་ཁུར་ཞུ་བའི་དསུ་ཚོད་དརེ།	
ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་ཟང་ཟིང་ཆེ་བའི་
སབྐས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བཀུར་
འོས་སིྤ ་འཐུས་རྣམ་པའི ་རྒྱབ་སྐོར་དང་
ཐུགས་རེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ནས་
ཀང་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་འགལེ་བ་ལ་ྟབུ་བུྱང་
བ་དང་།	 རང་ངསོ་ནས་ཀང་ལགྷ་བསམ་
ཟལོ་མེད་ཀི་སིྤ་པའི་ལས་དནོ་རྣམས་རེད།	
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་ཉག་ཕྲ་བའི་དསུ་ཚོད་
དརེ་བདོ་བསྟན་སདི་ལ་ལགྷ་བསམ་དཀར་བ་
ཕྲན་བུ་བུྱང་ནའང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་

གི་རེད་སམྙ་ནས་འཇནོ་ཐང་དང་ཤེས་ཡོན་
གི་ཐགོ་ནས་མ་འདང་ནའང་ང་ཚོ་བདོ་པའི་
དཔ་ེལ།	 སྙངི་ལ་རསུ་པ་བཅུག་ཟརེ་བ་ནང་

བཞིན་གི་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་སྒ་ོནས་ལས་
དནོ་རྣམས་འགན་ཁུར་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་
ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གུྲབ་ཐུབ་ཡོད་བསམ་
པ་ཞིག་ཡོད་ཟརེ་ནས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གྲསོ་
ཚོགས་ཚོགས་པའི་སབྐས་སུའང་བཀུར་འསོ་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་རེད།	 གྲསོ་ཚོགས་མེད་
པའི་སབྐས་སུ་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པས་
འགན་ཁུར་དང་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་
ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
ཡོངས་དང་ལགྷ་པར་ད་ུརུྒྱན་ལས་བཞུགས་
མཁན་གི་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པའི་
འགན་ཁུར་མཉམ་བཞེས་གང་ལེགས་བུྱང་
བས།	 ད་བར་རུྒྱན་ལས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	
༢༠༠	 ཙམ་ཚོགས་ཐུབ་པ་དང་།	 ལས་
དནོ་ཚང་མའི་ཐགོ་ལ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་
གནང་བུྱང་།	གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་ནས་ཀང་འགན་ཁུར་མཉམ་
བཞེས་ཀི་དམིགས་བསལ་རོགས་འདགེས་
གནང་བར་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་ད་རེས་ཀི་
གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ནས་བསྔགས་བརོད་
དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བུྱང་།	 ད་ེ
བཞིན་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་
ཀང་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་བསྐངས་པའི་
སབྐས་ལ་རེད།	ད་ེམིན་གི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་
ལོགས་ལ་ལས་དནོ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་།	
མཐུན་འགུར་དང་གཞགོས་འདགེས་ཆ་ཚང་
བ་ཞིག་གནང་སོང་།	 དརེ་བརྟནེ་ག་ོསབྐས་
འདི་བརུྒྱད་ནས་འཛིན་སྐོང་བཀའ་ཤག་
ལའང་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
གཞན་ཡང་ལས་བསྡམོས་ལྟ་བུ་སྙངི་བསྡུས་
ཤིག་ཞུ་རུྒྱར།	 ལོ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀའ་ིནང་
ལ།	 ཐགོ་མར་ང་ཚོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བདོ་
མིའི་སྡདོ་སྒར་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་
ཕབེས་རུྒྱ་དང་།	 ས་བགསོ་ཕགོས་སྐདོ་
ཕབེས་ཐུབ་པ་དང་།	 ད་ལའྟང་ལས་རིམ་ད་ེ
མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོབཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིསིྤ་འཐུས་གསར་
པ་ཕབེས་པ་རྣམས་ལ་སིྤ་འཐུས་ཀི་ལས་
དནོ་གནང་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦོང་
ཕུལ་ཐུབ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཁག་	 ༢༢	 ལ་ས་འཐུས་ཀི་འགན་
དབང་དང་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་

ནས་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད།	 གྲསོ་
ཚོགས་ནས་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་འསོ་
བསྡུའི་སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་
དང་།	 མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའ་ིཚོགས་ཆུང་
སབྐས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ།	 གཞན་ཡང་
སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་
དང་བཅས་པའི་རིྩས་ཁ་རིྩས་ཞིབ་བྱས་པའི་
ཚོགས་ཆུང་ས་ྔརསེ་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་ཞིག་
བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རུྒྱ་གཅིག་དང་
།	 གྲསོ་ཚོགས་ནང་ལ་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གི་འཐུས་མི་མཇལ་འཕྲད་ཀི་ལས་རིམ་ནང་
ལ།	སུད་སི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་
པ་ལམྕ་སྐ་ུ	Maya Graf	དབུ་ཁདི་པའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གཅིག་
ལ་ས་ེལེན་མཇལ་འཕྲད།	 གཞན་ཡང་ཨ་
རི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་
སྐ་ུ	Nancy Pelosi	མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་པའ་ི
ཨ་རི་ཆེས་མཐའོི་ཚོགས་ཆུང་མཇལ་འཕྲད་
དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་ནང་གདན་ཞུ་གནང་བ་
བཞིན་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཐུབ་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་	 Mr. 

Thomas Mann	མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་།	ད་ེབཞིན་ Estonia	གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི། Sweden	 གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི།	 Australia	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི།	 Canada གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི།	 ཐའ་ེ
ཝན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི།	 ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་
དང་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས།	 བཙན་བྱལོ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་འབུྱང་རིམ་
གི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་དང་གླངེ་སླངོ་
གང་ལ་གང་འཚམ་གི་གང་ལེགས་བུྱང་ཐུབ་
ཡོད་ཅེསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ད།ེ	རྒྱ་གར་གི་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིགནས་སྟངས་
ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད།	 དང་པ་ོཚོགས་
གཙོ་གཉིས་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་	
Shanta Kumar	 མཆོག་དམིགས་བསལ་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་སྔར་ལྷག་
རྒྱབ་སྐོར་ཚད་མཐོ་བ་ོཡོང་ཆེད་དམིགས་
བསལ་གི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་
པའི་སབྐས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ས་ྔ
རསེ་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཏ།ེ	དམིགས་བསལ་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐལུ་དང་།	 གཞན་ཡང་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་ས་ྔརསེ་ཚོགས་ཏ་ེགྲསོ་ཆོད་ཡང་གང་
ལེགས་འཇགོ་ཐུབ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་ལར་གཞུང་འབལེ་
གི་མཛད་སྒ་ོཁག་ལ་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་འོག་གཉིས་ཀི ་འཐུས་མི ་དམིགས་
བསལ་མགྲནོ་འབདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཧ་ལམ་བར་མ་
ཆད་པ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ད་ེམིན་

ང་ཚོའི་ཕོགས་ནས་སྔ་རེས་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
ཉ་ིཧངོ་།	 སུད་སི།	 ཕ་རན་སི།	 སྦལེ་ཇམ།	
ན་ིཐར་ལན་ཌ།	 ཨུ་ར་ུསུ།	 ཁ་ེན་ཌ་བཅས་
ལ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 སརྦ་སིལ་ད་ུསིྤ་
འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཡོ་རོབ་གྲསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
ཐོག་ལ་ཉན་ཞིབ་ཀི་གོ་སྐབས་བུྱང་ཐུབ་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཁ་ེན་ཌ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ཕི་འབལེ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཡར་རྒྱས་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་ནང་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་ག་ོསབྐས་
བུྱང་བ་དང་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད།	
ཚོགས་གཙོ་ལའང་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
ནས་མགྲནོ་འབདོ་གནང་བ་བཞིན།	 ཨ་
རི་དང་སུད་སི་ཆེད་བཅར་གི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རེད།	 གནད་ཡོད་མི་ས་མང་པ་ོ
དམིགས་བསལ་གི་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཐུབ་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བདནུ་པ་ད་ེརེད།	དངསོ་གནས་བྱས་
ན་འད་ིལོའི་ལོ་མགརོ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་ཚོགས་རུྒྱའི་གོ་སིྒག་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞུས་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་མཐར་ལྡགོ་
ཏུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་རྐནེ་པས་
ཕར་འགངས་ཞུ་དགསོ་ཐུག་པ་རེད།	 ཡིན་
ནའང་ད་ལ་ྟང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ཏུ་མུ་
མཐུད་ཚོགས་རུྒྱའི་གྲ་སིྒག་ལྟ་བུ་ཞིག་འགྲ་ོ
བཞིན་ཡོད་ཅེསེ་སནྙ་སེང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གཞན་ཡང་ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབྱདེ་གཏམ་
བཤད་ནང་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་།	 ང་ཚོ་
གྲསོ་ཚོགས་ཚར་བའི་རསེ་སུ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གཅིག་ནང་ལ་སིྤ་ལྷན་གི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཕ ེབས་ཐུབ་རུྒྱའི ་ལས་རིམ་
གང་ལ་གང་འཚམ་གུྲབ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི།	 བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གི་ལས་རིམ་ནང་ལ་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཆ་བགོས་བྱས་ཏ་ེརིགས་
གཅིག་ཕབེས་ཟནི་པ་རེད།	ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་
ལས་རིམ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་
གི་ཐོག་ནས་འགྲ་ོཐུབ་རུྒྱའི་རེ་བ་ཆེན་པ་ོ
འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དེ་བཞིན་ཚོགས་གཙོ་རྒྱལ་སིྤའི ་ ཚོགས་
འད་ུརིགས་གཅིག་དང་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཚོགས་པ་དང་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་མགྲནོ་
འབདོ་གནང་བ་བཞིན།	 ཚོགས་གཙོ་ཆེད་ད་ུ
བཅར་ནས་གཏམ་བཤད་ཐངེས་མང་ཞུ་ཐུབ་
པ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ཐགོ་ནས་
གོ་སིྒག་བྱས་ཏ་ེབདོ་དནོ་གི་ཐོག་ལ་ལྡི་ལི་
དང་	Lucknow	གཉསི་ལ་དམིགས་བསལ་
ཚོགས་འད་ུཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་་་་་་་་་་་་	

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད།	
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འཛམ་གླངི་འདརི་སགོ་ཆགས་འད་མིན་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་རྙགོ་ད་བཟ་ོམཁན་མི་རེད།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༥	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུཐ་ེཝན་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ཕི་ནང་
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སླབོ་དཔནོ་
ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་འཇུག་
པའི་བཀའ་ཆོས་ཉནི་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་
མ་མཛད་གངོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་
རང་སྔནོ་མ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༢	 ལོར་སིང་པུར་
ལ་སླབེས་པ་རེད།	 དརེ་ནང་པའ་ིགནས་
བརྟན་ཁ་ཤས་ཤིག་འདགུ	 ཁངོ་ཚོས་ཤེས་
རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་
ངསོ་རང་ཧ་ཅང་ཡིད་འགུལ་ཐབེས་སོང་།	
སརྔ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོ
གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 བར་སབྐས་ཉམས་
སྟབས་ཁོང་ཚོས་གསུང་ཡོང་དསུ་མ་འངོས་
པར་ད་ེའདའི་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོཁབ་བརལ་
སོང་ན་བསམ་སོང་།	 པར་སབྐས་འགུར་བ་
མང་པ་ོའགྲ་ོབཞིན་འདགུ	 ཉ་ེསྔནོ་ལྡ་ིལི་ར་ུ
ནང་པའི་འདལུ་བ་འཛིན་པའི་དག་ེསླངོ་ཁག་
གཅིག་དང་ལནྷ་ང་ཚོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་
རེད།	 དརེ་སདྐ་ཆ་བཤད་སབྐས་ངསོ་ཀིས་
འད་ཆགས་པའོམ་གཞུང་འབལེ་བྱས་ཏ་ེསདྐ་
ཆ་བཤད་ཤེས་ཀི་མེད།	 དགའ་བ་ོཡང་མི་
འདགུ	 ད་ིབ་དང་པ་ོད་ེཆོས་ཟརེ་བ་འད་ིདངེ་
གི་འཛམ་གླིང་ལ་དགོས་མཁོ་འདགུ་གམ་
མི་འདགུ་ངསོ་ལ་ད་ིབ་འད་ིཡོད་ཅསེ་བཤད་
པ་ཡིན།	 ད་ེདསུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན།	 ཆོས་
ལུགས་ཁག་འདི་དག་ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་

འདརི་དགསོ་མཁ་ོའདགུ	 གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ་གསུང་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 འཛམ་གླངི་འདརི་བྱམས་
བརྩ་ེདགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་།	 ད་ེ
རིང་འདརི་ཡང་ཞུ་འདདོ་བུྱང་།	 ཚོར་བ་
བད་ེསྡུག་མེད་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་
གཏགོས་ཚོར་བ་བད་ེསྡགུ་ཡོད་ཕིན་ཆད།	ང་
ཚོའ་ིའཛམ་གླངི་འདའི་ིསགོ་ཆགས་གྲགོ་འབུ་
ཚུན་ཆད་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་།	 སྡགུ་བསལྔ་
མི་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་རེད།	 ང་ཚོ་མི་ལ་སྒ་ོལའྔ་ི
ཤེས་པ་ཙམ་མིན་པའི་ཡིད་བླ་ོཟརེ་བ་ཞིག་
ཡོད།	སྒ་ོལའྔ་ིཤེས་པ་དདུ་འགྲ་ོཚང་མ་ལའང་
ཡོད།	 ཡིད་བླ་ོད་ེཤེས་རབ་ཀི་གྲགོས་དང་
བཅས་ཏ་ེཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།	 ཀུན་འགྲ་ོལ།ྔ	
ཡུལ་ངསེ་ལ་ྔསོགས་བླ་ོརིག་བཤད་པའ་ིསབྐས་
སུ་ཡོད།	 སིྤར་དདུ་འགྲ་ོཚོར་ཆ་བཞག་ན་
མིག་གིས་དདུ་འགྲ་ོནང་ཚགས་མཐངོ་བ་ལ་ྟ
བུ་དང་།	 འཁག་པའ་ིསབྐས་སུ་ཉ་ིམའ་ིཚོར་
བ་ཡོད་པ་ལ་ྟབུའ་ིབད་ེསིྐད་ཅིག་དནོ་ད་ུགཉརེ་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིཐགོ་ནས་སྡགི་པ་
མཐངོ་བ་ཡིན་ན་གཡོལ་བ་ལ་ྟབུ་ཡོང་གི་ཡོད།	
དདུ་འགྲ་ོཁི་ལ་ྟབུས་ཀང་སྒ་སནྙ་པ་ོབུྱང་ན་རྩ་ེ
གཅིག་ཏུ་ཉན་པ་ལ་ྟབུ་འབུྱང་གི་འདགུ	 ད་ེ
བཞིན་ད་ིརོ་རེག་བྱ་དང་།	 རེག་བྱའ་ིནང་
ད་ུའཁིག་པའི་རེག་བྱ་དབང་པ་ོགཉསི་སྦརོ་
སོགས་གང་ལརྟ་སོ་སོའི་རིགས་རུྒྱད་སྤལེ་བ་
ལའང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རེད།	 སྒ་ོལའྔ་ིཤེས་
པའི་ཐགོ་ནས་བད་ེསིྐད་ཕྲན་བུ་དདུ་འགྲ་ོཚོ་
ལའང་ཡོད།	 ཡིད་བླའོ་ིསྟངེ་ནས་ཕལ་ཆེར་
དདུ་འགྲ་ོཚོར་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	 འཛམ་

བུའ་ིགླངི་འདརི་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཡོད་པ་
འད་ིདག་དངསོ་པའོ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ཡིད་བླའོ་ི
ཐགོ་ནས་སེམས་སིྐད་མ་སིྐད་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་
ཡོད་པ་རེད།	 སིྤར་བཏང་consciousness	
ཟརེ་དསུ་ཕལ་ཆེར་སྒ་ོལྔའི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་མ་
གཏགོས་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོའཁརོ་གི་མི་འདགུ	

དརེ་བརྟནེ་དངོས་གཙོའི་མི་ཚེ་ད་ེསྒ་ོལྔའི་
ཤེས་པ་རྐང་རྐང་སྟངེ་ད་ུལདྟ་མོ་ལ་ྟབ་དང་།	
རོལ་མོར་ཉན་པ།	 ད་ིཞིམ་སོགས་གང་
ལརྟ་སྒ་ོལའྔ་ིཤེས་པ་རྐང་རྐང་ངམ།	 གནས་
སབྐས་ཀི་ཚོར་བ་སིམ་པ་ཡོང་བ་དང་།	 ད་ེ
དང་འབལེ་ནས་ཡིད་བླའོི་སྟངེ་སིམ་པ་མངོ་
བ་ལ་ྟབུ་ཡོང་བས་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ	 དརེ་
བརྟནེ་སྒ་ོལའྔ་ིཤེས་པའ་ིཐགོ་ནས་གཟུགས་སྒ་
ད་ིརོ་རེག་བྱ་བཅས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཧ་ཅང་
བཟང་པ་ོཡོད་ནའང་།	 ཡིད་བླའོ་ིསྟངེ་ནས་
སེམས་འཁུགས་ཏ་ེསེམས་མ་སིྐད་པར་སྡདོ་
མཁན་ཚོ་སྒ་ོལྔའི་ཤེས་པ་དང་འབལེ་བའི་
བད་ེསིྐད་ཀིས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་
ཐུབ་ཀི་མེད།	 མ་གཞི་ཁ་སང་བཤད་པ་ཡིན་

བསམ་སོང་།	 སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཞིག་གམ་
སེམས་ཀི་གཏངི་ནས་བད་ེསིྐད་ཅིག་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་སྒ་ོལའྔ་ིཤེས་པའ་ིསྟངེ་ནས་མཐུན་རྐནེ་
མེད་པའ་ིབྱ་བལ་ལ་ྟབུ་རེད།	 གང་ལརྟ་ང་
ཚོའི་མི་ལ་རྣམ་དཔདོ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་པས་
རྣམ་དཔདོ་ད་ེན་ིཀདླ་པ་ལ་རྐནེ་བྱས་ཏ་ེརང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པ་རེད།	རྣམ་དཔདོ་ད་ེདང་
འབལེ་ནས་རེ་བ་དང་དགོས་པ་མང་པ་ོཞིག་
ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ེའཆར་ཅན་ཏུ་མ་བཞག་
པར་ཡིད་བླའོ་ིསྟངེ་ལ་བཟ་ོབཅསོ་དང་འགུར་
བ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་མེད་སྔནོ་ལ་བསམ་བླ་ོཞིག་
བཏང་།	 ཡིད་བླའོ་ིསྟངེ་ནས་འགུར་བ་གཏངོ་
བ་སིྤར་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་ལུགས་ནང་ལ་ཁ་
སང་བཤད་པ་ལརྟ་རེད།	 སེམས་རྩ་ེགཅིག་
པའི་ཞི་གནས་དང་སོ་སོར་རྟགོ་པའི་དཔད་
པའི་ལྷག་མཐངོ་ལོ་སྟངོ་ཕྲག་གསུམ་བཞིའི་
ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེསེམས་ལ་འགུར་བ་
གཏངོ་བ་རེད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་འད་ི
དའེ་ིགྲས་གཅིག་ཆགས་ཡོད།	 བསམ་བླརོ་
འགུར་བ་གཏངོ་བའ་ིཆོས་ལུགས་ཤིག་རེད།

བསམ་བླརོ་འགུར་བ་གཏངོ་བ་ལ་དད་པས་
འགུར་བ་ཕྲན་བུ་འགྲ་ོཐུབ་ཀི་རེད།	 དཔརེ་
ན།	 ཡི་ཤུའ་ིཆོས་པ་དང་།	 ཁ་ཆེའ་ིཆོས་པ།	
འཇའེུ་ཆོས་པ་སོགས་དད་པ་རྩ་ེགཅིག་བྱདེ་
པ་དང་།	 ད་ེདང་འབལེ་ནས་མི་ལ་བྱམས་
བརྩ་ེབྱདེ་པ་དང་བཟདོ་པ་སྒམོ་པ།	ཆོག་ཤེས་
བྱདེ་པ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གི་དད་
པ་ད་ེགཙོ་བ་ོཤེས་རབ་ཀི་གྲགོས་དང་བཅས་
པའི་དད་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་དང་།	
དའེ་ིནང་ནས་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་ཆོས་རིགས་པས་རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་
རབ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་བ་དང་།	
ལགྷ་པར་ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
མཁན་ཚོ་དང་།	 ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའདནོ་
མཁན་ཚོས་ཆོས་རིགས་པས་རྣམ་འབྱེད་
ཀི་ཤེས་རབ་ལ་ད་ོསང་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
མིག་ཤེས་ཀིས་སྟངོ་ཉདི་སྒམོ་ཟརེ་བ་གོ་རུྒྱ་
མེད་པ་དང་།	 མིག་གི་ཤེས་པར་སྟངོ་ཉདི་
སྒམོ་ཟརེ་བ་བཤད་ཐུབ་ཀི་མེད།	 གང་ལརྟ་
ཡིད་བླ་ོརྐང་རྐང་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ཡིད་བླ་ོ
དང་འབལེ་བའི་བད་ེསྡུག་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཅསོ་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན་མིའི་ཀདླ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་
པ་ད་ེག་ོཆོད་པ་རེད།	 མིའ་ིཀདླ་པ་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དསེ་སེམས་ལ་རེ་
དགོས་སནོ་པ་སྐསེ་པ་ཡིན་ན་མི་ལུས་རྩ་ཆེན་
པ་ོཟརེ་ན།	 འཛམ་གླངི་འདརི་སགོ་ཆགས་
འད་མིན་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་རྙགོ་ད་
ཚང་མ་བཟ་ོམཁན་མི་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་གི་འད་ུཤེས་སྤལེ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༨	 དང་	 ༩	 བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་
རིང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་

ནསུ་སྟབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་
གངས་སིྐད་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུསི་ཞུ་བ་
ཕ་ོམོ་དབྱརེ་མེད་གྲངས་	༤༡	ལ་ཕ་ོམོ་འད་
མཉམ་གི་འད་ུཤེས་སྤལེ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་
སྒརོ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་འབྱརོ་བཀའ་
བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་དཔལ་འབྱརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་གོང་

སྤལེ་ཚན་པའི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་
གི་འད་ུཤེས་སྤལེ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་
གནང་བའ་ིཐགོ་ཟབ་ཁདི་པ་ལམྕ་སྐ་ུ	 Nan-
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ལགས་དང་།	 འདརི་
ཕ ེབས་པའི ་ལས་བྱེད ་
ཡོངས ་ལ ་ཐོག ་མར ་
ངས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས ་ ཀི ་ འགོ ་ ལས ་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་

འབལེ་སིྤར་བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་ཐགོ་མར་
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་དང་།	 ད་ེནས་
ནང་སདི་ལས་ཁུངས།	 ད་ེནས་སརླ་ཡང་
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་སྐརོ་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་ངས་ཕྲན་བུ་བཤད་པ་རེད།	 ཚན་པ་
འདི་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་སུ་སླབེས་པ་
ད་ེསིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ངསོ་ནས་
ལས་གཞི་མང་པརོ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	
རུྒྱ་མཚན་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་སུ་སླབེས་པ་རེད།	 མའ་ིརྟནེ་ད་ེ
བུད་མེད་ཡིན་ཞིང་།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་ཨ་མའ་ི

མངལ་ནས་སྐསེ་པ་ཡིན་སྟབས།	མིའ་ིའབུྱང་
ཁུངས་གཙོ་བ་ོཨ་མ་ཡིན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་
རྟག་ཏུ་ཨ་མ་ན་ིའཛམ་གླངི་འདའིི་སྟངེ་འགྲ་ོ
བ་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་རིན་
ཐང་སླབོ་འཁིད་བྱེད་མཁན་ཆེས་ཐོག་མ་
ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་དང་སོྩལ་མུས་
ཡིན།	 སིྤར་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་བུད་
མེད་ནསུ་སྟབོས་སྐརོ་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་
མེད།	 ད་ེབཞིན་ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་མེད་པའ་ི
དཀའ་ངལ་དའེང་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ད་ེཙམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོག་རེད་བསམ་
པ་དན་གི་མེད།	 འདརི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལ་མཚོན་
ནའང་ལས་ཁུངས་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་སི་ཞུའི་
ལས་བྱེད་སྐེས་པ་ལས་སྐུ་སྐེས་མ་མང་བ་
ཡོད་སྟབས་འདརི་ཟབ་སྦངོ་ནང་ད་ུབུད་མེད་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་བ་ཆགས་
རུྒྱ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ངའ་ིལས་ཁུངས་
ནང་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་སྐ་ུསྐསེ་མ་རེད།	 ད་ེ
རིང་གི་ཟབ་སྦོང་འདི་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་དང་ཟབ་སྦོང་འདི་ཁལ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ལ་མ་བརིྩས་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཟབ་སྦངོ་
བ་རྣམས་ཀིས་རང་ཉདི་སདོ་ཁ་སྦུབ་པ་དང་།	
སདོ་ཞབས་རལོ་བ།	 སདོ་ད་ིམ་ཅན་བཅས་
སདོ་ཀི་སྐོན་གསུམ་དང་བལ་ཏ་ེཟབ་སྦོང་
ནང་མཉམ་ཞུགས་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་རུྒྱ་
ང་ཚོའ་ིལས་འགན་རེད།	 	 ད་ེཡང་ས་སྐ་
ལེགས་བཤད་ལས།	མཁས་པ་བརྩད་ཅིང་མ་
དསི་པ།	།ད་ེཡི་བར་ད་ུགཏངི་མི་དཔགོས།	།	
རྔ་ལ་དབུྱ་གུ་མ་བསནུ་པར།	 ད་ེསདི་གཞན་
དང་ཁད་ཅི་ཡོད།	 ཅསེ་པ་ལརྟ་མཁས་པ་
དག་ལ་བརྩད་ཅིང་དསི་པར་མ་བྱས་ན།	 ད་ེ
ཉདི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་ཀང་རང་གིས་
དའེི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་རྟགོས་པར་མི་འགུར་
ཏ།ེ	 རྔ་ལ་དབུྱ་གུས་མ་བརངུ་བར་ད་ུདའེ་ི
མཚན་ཉདི་མི་ཤེས་ཤིང་གཞན་དང་འད་བ་
ལ་ྟབུ།	 ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་གི་ཟབ་སྦངོ་
འདི་ཁལ་ལྟ་བུར་མ་བརིྩས་པར་ཟབ་ཁིད་
པར་ད་ིབ་གང་མང་དསི་རོགས།	 ང་རང་
ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་གཟིགས་
ཀི་ཡོད་ནའང་རེད།	 མེད་ནའང་རེད།	 མ་
འངོས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོང་རུྒྱའི་རུྒྱ་མཐངོ་
གི་ཡོད་ན།	 ད་ེདག་སྔནོ་འགགོ་བྱ་རུྒྱའ་ིསདླ་

ཐེངས་འདིར་ཟབ་སྦངོ་བརུྒྱད་ནས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཆེད་མངགས་སི་
ཞུ་བ་མི་གྲངས་	 ༤༠	 ལ་ཟབ་སྦངོ་གནང་
བ་འདི་ལ་བརྟནེ་ནས་མ་འངོས་པར་ཕག་
ལས་གནང་སྐབས་སུ་ཟབ་སྦངོ་གང་གནང་
བ་ད་ེལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བུྱང་ན་ཧ་ཅང་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	
དརེ་བརྟནེ་ད་རེས་ཟབ་སྦོང་འདི་གལ་ཆེ་
དནོ་ཆེར་བརིྩས་ནས་ཆེ་བཞག་ཆུང་བསུྐར་
བྱས་ཏ་ེཕབེས་པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ།	 ཟབ་སྦངོ་འད་ིཉདི་ཡག་པ་ོཡོང་བའ་ི
རེ་བ་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུནྣ་ད་ིཏཱ་པྲ་དན་
བཌྷ་	 Nandita Pradan Bhatt	 ལགས་ན་ི
ཀ་སྦུག་ནས་རེད་འདགུ	 ཀ་སྦུག་དང་བདོ་
མི་དབར་ཐུན་མོང་མིན་པའི་འབལེ་བ་ཡོད།		
བདོ་རང་བཙན་ཡིན་སབྐས་སུ་བདོ་ཀི་ཚོང་
དནོ་ལས་ཁུངས་ལྟ་ེབ་ད་ེཀ་ཏར་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ེབཞིན་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཚོང་ཀི་ལས་ཁུངས་
ཤིག་ཡོད་པ་རེད།	 དངེ་སབྐས་ཀ་སྦུག་ཏུ་
ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་སླབོ་གྲྲྭ་ད་ེད་ེས་ྔབདོ་གཞུང་
གི་མཛོད་ཁང་རེད།ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	།


