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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེ་ིསྐ་ུཞབས་ཡ་ད་ིཡུ་རབ་པ་	 B.S. 

Yediyurappa མཆོག་སརླ་ཡང་མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཆགས་པར།	བདོ་མིའ་ིབ་ླན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདི་
མཛད་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་ཁདི་འགོ་མངའ་
སྡའེ་ིམི་མང་རྣམས་དཔལ་འབརོ་ལོངས་སྤདོ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རོལ་ཞིང་།	 	 ཡར་
རྒྱས་ཀི་མདནུ་ལམ་བསྙགེ་ཐུབ་པར་ངསོ་ལ་
ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་མངའ་སྡའེ་ིནང་
གི་དབུལ་ཞིང་ཕངོས་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་
དམིགས་བསལ་གཟིགས་རགོ་གནང་རུྒྱའི་
རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ས་ྔལོར་བདོ་མི་རྣམས་
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོདུག་
ཅུ་འཁོར་བའི་རེས་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་

རེད།	 ཉདི་ཀིས་མཁྱནེ་ཆུབ་ལརྟ།	 ཀར་ན་
ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིནང་ད་ུབདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་
མི་གྲངས་	 ༣༠༠༠༠	 ཙམ་གནས་སྡདོ་བདེ་

བཞིན་ཡོད།	 ཕལ་ཆེར་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་མང་ཤོས་ཡོད་ས་ཤིག་ཡིན།	 	 ས་ྔལོར་
ངསོ་རང་ཆེད་མངགས་རྒྱལ་ས་བྷངེ་ལོར་ད་ུ
མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒརོ་བཅར་བ་ཡིན།	 བདོ་ཀི་

གདན་ས་ཁག་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་རིག་གནས་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་
ཡིན།		དགནོ་པ་ད་ེདག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡའེི་ནང་བསྐར་འཛུགས་ཐུབ་པ་ནི་དགའ་
སྤབོས་ཀི་གནས་ཤིག་རེད།		
ད་ེནི་གཙོ་ཆེར་སྐབས་དའེི་རྒྱ་གར་གི་སིད་
བླནོ་ན་ེར་ུ	  Jawaharlal Nehru	 དམ་པ་
ཁངོ་གིས་འབདོ་སྐལུ་ལརྟ་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཇ་ལིངྒ་
པ་	 S. Nijalingappa	 དམ་པ་མཆོག་གིས་
ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོགནང་བའི་དནི་ཁོ་ན་
ལས་བུང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།		ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	
ལོར་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ད་ུཆེས་ཐགོ་མ་སླབེས་
སྐབས་དམ་པ་ཁོང་དང་མཇལ་བ་རེད།		
ངོས་ཀིས་ད་ེརིང་སླར་ཡང་གོ་སྐབས་འདི་
བརུྒྱད།		མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ནས་
ད་བར་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་
སྙངི་ཁུང་རསུ་པའ་ིགཏངི་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་
དང་བཅས།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

ཨིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་བདོ་ནང་འགྲ་ོའངོ་གི་ཐབོ་ཐང་འད་མཉམ་དགསོ་པའ་ི
ཁམིས་ལུགས་གཏན་འབབེས་གནང་རོགས།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་རྙིང་ཞེན་ཚོགས་པའི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་	 Tim Loughton 

མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་	 John Bercow	 	 མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 རང་ཉདི་ཀི་སྐ་ེལ་མཇལ་
དར་ཨ་ཤེ་གཅིག་གནོ་ནས།	 	 ཨིན་གཞུང་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་བདོ་ནང་ད་ུཕར་
འགྲ་ོཚུར་འངོ་	 Reciprocal Access to 

Tibet གི་ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་དགསོ་པའ་ི
ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབབེས་གནང་རོགས།	
ཞསེ་ཁམིས་འཆར་བཏནོ་འདགུ	 སབྐས་དརེ་
ཁངོ་གིས།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་
བདོ་ནང་ད་ུཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་ཐབོ་ཐང་
འད་མཉམ་དགོས་པའི་ཁིམས་ལུགས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ལརྟ།	 ད་ཆ་ཡུ་རོབ་དང་
ཨིན་གཞུང་ནས་ཀང་ལངས་ཕགོས་ད་ེལྟར་
འཛིན་ཐགོ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ི
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་མུ་མཐུད་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་སྣང་མེད་
ད་ུབཏང་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅསེ་པའི་བར་
ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་གཏང་དགོས་པ་དང་།	
ཁམིས་འཆར་ད་ེལརྟ་ན།	 ཨིན་ཇིའ་ིཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་ནས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ལོ་ལྟར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཨིན་ཇིའ་ིགཞུང་འབལེ་མི་སྣ་
དང་གསར་འགདོ་པ།	 ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་
པ་ཇི་ཙམ་ལ་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ད་ུཕབེས་རུྒྱར་
མཐངོ་མཆན་སྤད་ཡོད་མེད་ལོ་འཁོར་སྙན་
ཐ་ོསྒགོས་སྦྱང་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེ
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གི་ས་
ཁུལ་གཞན་གི་ནང་བསྐདོ་རུྒྱར་དམ་བསྒགས་
བས་ཚེ་བདེ་ལུགས་བདེ་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་འཁདོ་
དགསོ་པ་དང་།	 ལོ་ས་ྔརསེ་སུ་དམ་བསྒགས་
བས་པའི ་གནས་སྟངས་མཚུངས་བསྡུར་
གནང་དགོས་པ་ཁིམས་འཆར་ནང་འཁོད་
འདགུ	
ད་ེབཞིན་ཁིམས་འཆར་དའེི ་ནང་དུ་བདོ་
ནང་ཨིན་ཇིའི་མི་སེར་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་
མཁན་རྒྱ་ནག་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཨིན་
ཡུལ་ནང་འགྲ་ོའངོ་གི་ཆོག་མཆན་ལ་དམ་
བསྒགས་གནང་དགསོ་པ།	 	 གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི ་ཁོང་རང་ཉིད་ཨིན་ཡུལ་གྲོས་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་ཡིན་སྟབས།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	༧	ནས་	༡༠	བར་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའ་ིརྒྱལ་
ས་རི་གར་རྒྱལ་སིྤའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	 ༧	 ཐགོ་བཅར་བ་དང་།	 	 བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེ

མཆོག་དང་མཇལ་མོལ་གནང་སྐརོ།
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༧	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིའགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་ཇི་ཙམ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པའི་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་བ་
རྣམས་ལུང་འདནེ་དང་སྦྲགས།	 	 བདོ་ཀི་
ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་དང་།	 བདོ་
ཀི་གཙང་ཆུ་ཁག་ལ་ཆུ་རགས་ཚད་མེད་
བརྒྱབ་ནས་འཛམ་གླིང་མི་འབརོ་གི་བརྒྱ་ཆ་
བཞི་བཅུ་ཙམ་གི་འཐུང་ཆུར་ད་ོཕགོ་གཏངོ་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 	 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༥	ཚེས་	༧	ནས་	༡༠	བར་རྒྱལ་སིྤའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༧	 མཇུག་
སྡམོ་མཛད་སྒརོ་བསྒགས་གཏམ་ Riga Dec-

laration	ཞིག་སྤལེ་བའ་ིནང་དནོ་རེ་རེ་བཞིན་
གྲསོ་ཚོགས་སུ་སནྙ་སེང་ཞུ་འདགུ		བསྒགས་
གཏམ་དའེ་ིནང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་
བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་	 ༡༥༠	 ལགྷ་གིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་བ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ ་ཚབ་དང་ལྷན་འབལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་ཞུ་དགསོ་པ།	 བདོ་ནང་
ད་ུརྒྱ་རིགས་མི་འབརོ་མུ་མཐུད་སྤ་ོབཤུད་
བདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་འཕྲལ་མར་མཚམས་

འཇགོ་དགོས་པ་སོགས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་འདགུ		
ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་ནའིུ་ཡོག་གསར་འགུར་
ཚན་པར་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐབོ་དགོས་
གལ་སྐརོ་གི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་བ་
ཙམ་ལ་བསདྙ་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་
བས་པ་དང་།		པ་ེཅིང་གནས་སྡདོ་ཨིན་ཇིའ་ི
གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ནས་
བཟུང་ད་བར་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་
ནང་ཕབེས་རུྒྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོག་
མཆན་རྩ་བ་ནས་སྤད་མེད་པ་དང་།	 	 ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་རོབ་མི་སེར་ཡིན་
པའི་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་ནང་འགྲ་ོརུྒྱར་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་པ་ན་ིམི་རིགས་
དབ་ེའབདེ་ཀི་སདི་བུས་ཡིན་པའ་ིསྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ		།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༠	ཉནི་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་
དབར་ཆོས་ཆེན་མོར་སྩལ་བའི་བཀའ་ཡིག་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 	 ཐགོ་མར་ལ་དགྭས་ཁུལ་ད་ུཡོད་
པའི་དད་ལནྡ་མི་མང་དང་ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོརྙིང་
པ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་འཚམས་འད་ི
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཡོད།	 	 ལོ་ལརྟ་ངསོ་རང་
ལ་དྭགས་སུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པས་ཁྱེད་རྣམས་
ནས་དརེ་དབར་ཆོས་འཚོགས་བཞིན་པའི་སབྐས་
ངོས་རང་དརེ་ཡོད་བཞིན་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་
ཡོང་གི་འདགུ	 	 ངསོ་རང་དབང་བཙན་བལོ་ད་ུ
འབརོ་བའ་ིབདོ་མི་རྣམས་འདས་པའ་ིམི་ལོ་ད་ེདག་
གི་རིང་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྡདོ་བདེ་པའི་སབྐས་ལ་
དྭགས་མི་མང་རྣམས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
དང་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་ཡོད་པ་གོ་སབྐས་འདི་བརུྒྱད་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ།	 ཉ་ེབའ་ིལོ་ཤས་རིང་གཞུང་ཆེན་སླབོ་གཉརེ་
ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་དབར་ཆོས་ལོ་བསྟདུ་མར་
ཚུགས་ཐུབ་པར་བུང་བ་སྤ་ོབ་བརས།	 ངསོ་ནས་
དསུ་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཤེས་ནས་
དད་པ་ཐབོ་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པརོ་བརིྩས་ཏ་ེ
འབལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་དགསོ་པའི་
བསྐལུ་མ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིཕིར་དབར་ཆོས་ག་ོ
སིྒག་ཞུ་མཁན་འབལེ་ཡོད་ཀུན་ལ་ལེགས་སོའི་
བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་ད་ུགནས་པར་
འདདོ་ན་བཤད་སུྒབ་ཟུང་འབལེ་དགོས་པ་ལས་
བཤད་སུྒབ་ཕགོས་རེར་སོང་ན་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་
ད་ུགནས་ཐབས་བལ།	 དའེ་ིཕིར་རང་རེ་སངས་
རྒྱས་པའི་རསེ་འཇུག་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་བས་ནས་
བསྟན་པ་རིན་པ་ོཆེ་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་
ཉམས་གོང་སྤལེ་དགོས་པ་ཕྲག་ཏུ་བབ་པའི་འསོ་
འགན་ད་ུགུར་ཡོད།	 ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཆོས་ཀི་སྙངི་
པ་ོབམས་བརྩེ་ཉམས་ལེན་དང་དར་སྤལེ་གིས་
མིའི་རིགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཆེན་པ་ོའད་ིབམས་བརྩ་ེ
དང་ཡ་རབས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར་བའི་
འགན་ཁུར་ཡང་རང་རེ་ཐགེ་པ་ཆེན་པརོ་ཁས་
ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་ཐུགས་འཇགས་
འཚལ།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

ལ་དགྭས་དབར་ཆོས་ཆེན་མོར་སྩལ་བའ་ི
བཀའ་ཡིག

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༢	ནས་	
༢༦	 བར་ཉནི་ལའྔ་ིརིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས༌ཁུངས་ནས་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ཏུ་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ཀི་བསབླ་
གཞིའི་རྩ་འཛིན་དགོངས་དནོ་བཞིན་གཞི་རིམ་
བར་མའ་ིའཛིན་རིམ་	༦	པའ་ིཚན་རིག་སླབོ་དབེ་
ཀི་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པ་ཚོགས་
ཡོད།
ད་ལན་ཉིན་ལྔའི་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འད་ུདརེ་
འཛིན་རིམ་དུག་པའི་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་ཀི་སླབོ་
ཚན་ལྷག་མ་ཆ་ཚང་བསྐར་ཞིབ་གནང་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	 ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་དང་
པར་སུྐན་སོགས་ཀི་འགྲ་ོགྲནོ་ཡོངས་རོགས་ཀི་
མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་ཌ་ན་ིཌ་རོགས་ཚོགས་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

འཛིན་རིམ་དུག་པའི་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པ་ཚོགས་པ།
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ཨ་རི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སིར་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ཨ་རི་རྒྱལ་ས་

ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སིར་ཡོད་པའ་ིཇརོ་ཇ་ས་ྦཤིང་

ཊོན་	George Washington University’s 

Marvin Center	 	 གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁ ང ་ དུ ་
བ ང ་ ཨ ་
རི འི ་ སྐུ ་
ཚ བ ་ ད ོན ་
ཁང་དང་།	
ཨ ་ རི ་
རོ ག ས ་
ཚོ ག ས ་	
USAID	 །	
ཇོར ་ཇ ་སྦ ་
ཤི ང ་ ཊོ ན ་

གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་བཅས་ཐུན་

མོང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ	 	 	 བདོ་ནང་གི་དགངོ་
མོ་ཞིག་	 An evening in Tibet ཅསེ་པའ་ི
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་སལོ་རུྒྱན་གི་
རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་ཐགོ	 འཛམ་གླངི་ཞི་
བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༤	
ལ་ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཨ་རི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་སེ་མི་ཡོལ་
བྷྲའནོ་བྷགེ་	Samuel Brownback	མཆོག་
དང་།	 ཨ་རི་ཐབེས་རྩའ་ིཨེ་ཤི་ཡ་ཁུལ་གི་
འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ལྕམ་

སྐ་ུཨན་མཱ་རི་ཡ་སི་ཏསི་ཧཀོ Ann Marie 

Yastishock	 མཆོག	 	 ཇརོ་ཇ་ས་ྦཤིང་
ཊོན་ད་ུཡོད་པའི་ཨེ་ཤེ་ཡན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་སི་གུར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་བནྷ་ཇ་མིན་ཧནོ་ཀིན་སི་	 Benja-

min Hopkins  ལགས།	 ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྐུ་ཞབས་བནྷ་ཇ་མིན་
ཧབོ་ཀིན་སི་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ཨ་རི་རྒྱལ་སིྤའི་
ཆོས་དད་རང་དབང་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་སེ་
མི་ཡོལ་བྷྲའནོ་བྷགེ་མཆོག་གིས།	 ཁངོ་ཉདི་
བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་མཚོན་
ཆེད་ཕབེས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 ད་ེསྔནོ་

རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་
ཐངེས་གཉསི་པའ་ིཐགོ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་
སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ཡོང་བའ་ིའབདོ་
སྐལུ་དང་གཏམ་བཤད་སྤལེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་༸རྒྱལ་བའི་བསྟདོ་གཞས་ཕུལ་
བསྟནུ་རནེ་འབལེ་མཚོན་བདེ་མངར་ཟས་
བག་ོའགྲམེས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགྲནོ་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་སལོ་
རུྒྱན་གི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་རྣམས་སྤོ་ོབ་ོ
བུང་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩		ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཡོངས་ན་གཞོན་
ཨིན་ཁ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་དང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཁུ་ལེ་ཀ་ོཧནེ་ག་ྷ	 Mr. MKhuleko 

Hlengwa མཆོག་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ཉ་ེཆར་རང་ཕྲན་ལྷ་ོཨ་
ཕ་ིརི་ཀའ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་པ་ིཏ་ོརི་ཡ་	 Pretoria 

ནང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིབདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
གི་གོ་སིྒག་འགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
དུས་ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་བཅར་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཐབོ་བུང་།	 ད་ཆ་
ངས་གནོ་པའི་བདོ་ལུགས་སྟདོ་ཐུང་འད་ིཉདི་

སབྐས་དརེ་ང་ལ་སྤད་བུང་།	
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀ་ནི་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 བཙན་གནནོ་དང་
དག་གནནོ་འགོ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེར་གནང་དགསོ།	 ཞསེ་ངས་དན་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསདི་
གཞུང་གིས།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་
མེད་ཀིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ནང་ཆིབས་སུྒར་སདླ་
མཐངོ་མཆན་མ་ཕུལ་བ་སོགས་ཀི་བ་སྤདོ་ལ་
བསམ་བླ་ོངསེ་པར་ད་ུགཏང་དགསོ།
ང་ཚོས་ཨི་ཛི་རལ་ Israel	 དང་པ་ེལི་སི་ཌ་
ཡིན་	Palestine སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བཞིན་
པ་ལརྟ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་

གཅིག་གི་སིད་བུས་སྐརོ་ལའང་གླངེ་སླངོ་
ངསེ་པར་ད་ུགནང་དགསོ།		རྒྱ་གར་གཞུང་

གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཐུན་
འགུར་གནང་བ་ལརྟ།		ང་ཚོས་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་གིས་རྒྱ་ནག་དང་

ལནྷ་ད་ུཚོང་འབལེ་བདེ་ཐུབ་དགསོ།		
སིྤར་ཨིན་ཁ་ཏ་རང་དབང་ཆབ་སིད་ཚོགས་

པས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་ཡུལ་དརེ་
ཐེངས་གཉིས་མགྲནོ་འབདོ་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	ཐངེས་དང་པ་ོད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	

ཟླ་	 ༢	 པའ་ིནང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིརྒྱལ་ས་
ཀེབ་ཊའུན་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨིན་ཀ་
ཐ་རང་དབང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་འགན་
འཛིན་དང་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་རྒྱལ་སས་སྐ་ུཞབས་མན་གྷ་ོསུ་ཐུ་བྷུ ་ཐ་ེ
ལེ་ཛི་	 Prince Mangosuthu Buthelezi 

མཆོག་གིས་མགྲནོ་འབདོ་ལརྟ་ཕབེས་ཡོད་པ་
དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	པའ་ི
ནང་སརླ་ཡང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀར་ཕབེས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལནྷ་ད་ུབདོ་དནོ་ཐགོ་གྲསོ་མོལ་གི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་ཨ་རི་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་ཇར་སི་

བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་
འགོ	ཕུན་ཚོགས་བད་ེབཞིའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་
ད་ུ	 Town Hall	 ཞསེ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལནྷ་ད་ུབདོ་དནོ་ཐགོ་གྲསོ་མོལ་གི་
ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཨ་རིའ་ི
རྒྱལ་ཡོངས་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་

སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim McGovern	
མཆོག་དང་སྐ་ུཞབས་ཊོམ་སའ་ོཛི་	 Tom 

Suozzi	 མཆོག	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་ Matteo Me-

cacci	 ལགས།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་
ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བདེ་རྣམ་
པ།	ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་མི་	༣༠༠	ལགྷ་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབེད་ཀིས་ཐོག་
མར་བོད་རིགས་སིྤ ་མཐུན་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་གུྲབ་མཚམས་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་
གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ད་ེསྔ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
སདི་བུས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༢ Tibet Policy Act 

ཞེས་པའི་ཁིམས་ཡིག་བཞག་གནང་བ་ད་ེ
བསྐར་ཞིབ་གནང་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་སྐརོ་
གསུང་གནང་འདགུ	 བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་ཁིམས་ཡིག་དའེི་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་གནས་བབ་གོང་མཐོར་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་སིད་བཅས་ཀི་གནད་
དནོ་སྐརོ་གསལ་ཡོད་པ་རེད།
སྐབས་དརེ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཆར་གཞི་ལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་སྦྲགས།	 ལོ་རསེ་
མའ་ི	 National Prayer breakfast	 ཞསེ་

པའི་ཆེས་སནྙ་གྲགས་ཆེ་བའི་ལོ་འཁརོ་ཆོས་
ཕོགས་དང་འབལེ་བའི་ལྷན་འཛོམས་ཐོག	
ཆོས་དད་རང་དབང་བཀག་སྡམོ་འགོ་སྡུག་
སྦྱངོ་གནར་གཅོད་སོགས་དག་གནནོ་ལས་
ཐར་བ་རྣམས་མགྲོན་འབདོ་གནང་རུྒྱའི་
འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སབྐས་དརེ་བདོ་
པའི་སྐུ་ཚབ་ཡང་གདན་ཞུ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་
བཞསེ་གནང་ཡོད།
དསུ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀི་ལྷན་འཛོམས་
ཐགོ་བདོ་མི་མང་དག་གིས་བདོ་ནང་བསྐདོ་
རུྒྱར་དམ་བསྒགས་དང་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་

ཁདོ་རྒྱ་གཞུང་གི་གསང་ཉུལ་བ་ཆེད་གཏངོ་
བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་སྙན་གསེང་ཞུས་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་ངསོ་
འཛིན་ཆེ་མཐངོ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་དགོས་
གལ་སོགས་སནྙ་གསེང་ཞུས་གནང་འདགུ
མཐར་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོས་ཁོང་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིམགུལ་དར་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༤	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རི་སླབོ་ཆེན་གི་
སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་ལ་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་
ཆུང་མཇལ་བཅར་སྐབས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 འཛམ་གླངི་ནང་འགྲ་ོབ་མི་དངུ་ཕུར་
བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད།	 	 སདྐ་རིགས་མི་འད་
ཡང་མིའི་ཀླད་པ་གཅིག་པ་ཡོད་པར་བརནེ་
ཕན་ཚུན་འབལེ་ལམ་བདེ་ཐུབ།		ངསོ་རང་
ཉདི་ཀང་འཛམ་གླིང་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་འགྲ་ོབ་མི་ཞིག་
ཡིན་སྟབས།	 ངསོ་ཀི་ལས་འགན་དང་པ་ོན།ི	
འགྲ་ོབ་མིའི་ནང་གི་གཤིས་རུྒྱས་དང་འབལེ་
བའ་ིབམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་བསན།	

ཆོག་ཤེས་སོགས་རིན་ཐང་དེ་དག་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 	 ལུས་པའོ་ིའཕྲདོ་

བསྟནེ་གལ་ཆེར་འཛིན་པ་ལརྟ་ད་ཆ་ང་ཚོས་
བསམ་བླའོི་འཕྲདོ་བསྟནེ་གལ་ཆེར་བརིྩས་
ཏ།ེ	 	དང་ཐགོ་གང་ཟག་རང་ཉདི་ནས་འག་ོ

བཙུགས་ཏ།ེ		ཁིྱམ་ཚང་དང་།		སིྤ་ཚོགས།	
ད་ེནས་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཞི་བད་ེབག་ཕབེས་

བཟ་ོཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།		ད་ེའདའ་ིཞི་བད་ེ
ལནྡ་པའ་ིའཛམ་གླངི་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་ཚེ་ཕིའ་ི
དངསོ་པའོི་མཐུན་རྐེན་ལ་བརནེ་ནས་མིན་

པར་ནང་གི་གཤིས་རུྒྱས་ཐོག་ནས་ཞི་བད་ེ
བུང་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།		དའེང་ཆོས་ལུགས་
གང་ལའང་བརནེ་མི་དགསོ་པར།	 	 ཆགས་
སྡང་སོགས་ཉནོ་མོངས་པའི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོ
བསྟནེ་སྟངས་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླརོ་
ཞི་བད་ེགངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།		ད་ེ
ལ་ྟབུའ་ིབླའོ་ིརྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས།	 ཉནོ་
མོངས་པའི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་ཕགོས་དང་
འབལེ་བའི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ངསོ་ཀིས་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོདང་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་
མཐངོ་གི་འདགུ	
ངསོ་ཀིས་འགྲ་ོབ་མིའི་གཞི་རྩའི་ལནྷ་སྐསེ་ཀི་
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ་སོགས་བཟང་པའོ་ིརིན་
ཐང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 དངེ་སབྐས་ཚན་རིག་པ་

ཚོས་ཀང་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་ཀི་
རང་བཞིན་ད་ེབམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཡིན་སྐརོ་
བཤད་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་
པའ་ིསེམས་ཅན་རེད།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་སྦྱོང་ད་ེགཙོ་བ་ོཕི་དངོས་པའོི་དཔལ་
འབརོ་མཐུན་རྐནེ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་
ལ་དམིགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	ནང་སེམས་
ཀི་ཞི་བདའེ་ིབསུྐན་ཐབས་ཐད་ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་
མེད།	 དརེ་བརནེ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ནང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་།	 ཚད་མ་རིག་པ་སོགས་
ནས་སླབོ་གསོ་ངསེ་པར་ད་ུབངླ་དགསོ།	ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལ་བརནེ་ནས་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་བརྒྱ་ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་བ།
༄༅།	།ཨ་རི་བ་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་གི་འབརོ་
ལནྡ་སྐ་ུཞབས་ཌནེ་ན་ིསན་ཕཌོ་	 Denny 

Sanford	 ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཕི་
ཟླ་	༦	ནང་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སན་ཌི་ཡ་གོའི་གྲངོ་ཁྱརེ་གི་ཁལེ་ལི་
ཕརོ་ན་ིཡ་མཐ་ོསླབོ་	 University of Cali-

fornia San Diego	 ཏུ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དནི་སྐངོ་སབྐས།	 	 འབརོ་ལནྡ་པས་ཟུར་
མཇལ་ཞུས་འདགུ	 	 ལོ་གཉསི་ཀི་རསེ་སུ་
ཁོང་གིས་མཐ་ོསླབོ་དརེ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་བརྒྱ་
ཞལ་འདབེས་སུ་གནང་འདགུ	
དེ་ཡང་ཁོང་གིས་ད ེ་ལྟར་ཞལ་འདེབས་
གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཟུར་མཇལ་སབྐས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས།	 	 ཚན་རིག་པ་ཚོས་བརག་

དཔྱད་བས་པ་བརུྒྱད་འགྲ་ོབ་མིའི་གཞི་རྩའི་
ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་ར་འཕྲདོ་བུང་ཡོད་སྟབས།	 	 ད་ཆ་
གནའ་དངེ་ཤེས་ཡོན་ཟུང་འབལེ་འགོ་རིས་
སུ་མ་ཆད་པའི་བམས་བརྩའེི་བླ་ོགོང་འཕལེ་
གཏངོ་ཐབས་གལ་འགངས་ཆེ་ཚུལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་དསེ་ཁངོ་གི་བསམ་བླརོ་ཤུགས་
རྐེན་ཧ་ཅང་ཐེབས་ཡོད་སྐརོ ་གསུངས།		
དངུལ་ད་ེདག་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་བམས་
བརྩ་ེདང་མཉམ་བརའེ་ིབླ་ོཇི་ལརྟ་གངོ་འཕལེ་
གཏང་རུྒྱར་ཉམས་ཞིབ་ཆེད་ད་ུཡིན་འདགུ་པ་
མ་ཟད།			སནྨ་པ་དང་འཕྲདོ་ལས་པ་ཚོར་
དམིགས་བསལ་ཟབ་སྦྱངོ་གི་མཐུན་འགུར་
བསུྐན་རུྒྱ་སོགས་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་

མཛད་འཕྲནི་དང་ཚན་རིག་དང་།	 	 སལོ་
རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ཟུང་འབལེ་སྒ་ོནས་འགྲ་ོ
ཐུབ་དགསོ་པའི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་
གིས་ང་རང་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་
བུང་།”	 ཞསེ་སན་ཌི་ཡ་གའོ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་གི་
ཁེལ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་མཐ་ོསླབོ་ནས་བསྒགས་
གཏམ་སྤལེ་བ་དའེི་ནང་ཁོང་གིས་གསུངས་
འདགུ	 བསྒགས་གཏམ་དའེ་ིནང་འཁདོ་
དནོ།	“སནྨ་གི་ཆེད་ལས་ནང་བམས་བརྩའེ་ི
དགསོ་མཁ་ོཧ་ཅང་ཡོད།	འནོ་ཀང་དངེ་དསུ་
སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ནང་བམས་བརྩེས་
ཕངོས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།	
གལ་ཏ་ེང་ཚོས་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་སྨན་
གི་ཆེད་ལས་ནང་བམས་བརྩའེི་གལ་གནད་
ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་བརག་དཔྱད་ཀི་ལམ་ནས་
བསུྒབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་འཛམ་གླངི་སརྔ་བས་ཇ་ེ

བཟང་ཞིག་ཆགས་ཐུབ།”	 ཅསེ་གསུངས།	
མཐ་ོསླབོ་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཚན་པའི་ཉ་ེབའི་
རིག་བདག་སྐ་ུཞབས་བརྷ་ནར་	Dr Brenner 

ལགས་ཀིས་ཀང་ཞལ་འདབེས་ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༡༧	 ལོར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཐོ་སླབོ་ཏུ་ཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་སབྐས།		ཁངོ་ལ་ཟུར་མཇལ་
སབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དསེ་ཁངོ་གི་བསམ་
བླརོ་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཐབེས་པ་ལས་བུང་
སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་གི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ག་ོརགོས་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་

དང་།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་འབལེ་ཡོད་ལས་
བེད་འབུག་བསྟན་སིྐད་ལགས་དང་འཕྲིན་
ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་རྣམ་གཉསི་རྒྱ་གར་

གི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཆེ་ཁག་གི་ནང་སྐརོ་སྐདོ་ཀིས་
རྒྱ་གར་གི་མཐོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་འགྲིམ་བཞིན་

པའི་གཞནོ་སྐསེ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།
དེ་ཡང་ཁོང ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཕི ་ ལོ ་	

༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༥	ཉནི་རྒྱ་གར་གི་
གྲངོ་ཁྱརེ་སྦངེ་ལོར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཁམིས་ལུགས་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་ The National Law School India 

University ད་ུ	༼	བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ།		༽	Human 

Rights Violations: The Case of Tibet	
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་
སླབོ་མ་གྲངས་	 ༦༠	 ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་།	སདྐ་ཡིག་རང་དབང་།
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་རང་དབང་སོགས་
ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་སྟ་ེབདོ་དཀར་
མཛེས་ཁུལ་གི་གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་དང་ཡ་
ཆེན་སྒར་སོགས་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་མ་
ཟད།	 གྲྲྭ་བཙུན་ཕིར་འབུད་བཏང་བ།	 བདོ་
མི་དནོ་མེད་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་

མནར་གཅདོ་བཏང་བ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སྡགུ་རུྩབ་ཅན་གི་་སདི་བུས་འགོ་བདོ་མི་ཚོས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
རྒྱ་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་གིས་དབུས་བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་རྣམ་
པའ་ིསྐའུ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་གི་གནད་དནོ་
ཐད་ཐ་ེགཏགོས་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་མ་ཚོས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་སྐརོ་ཞིབ་འཇུག་གི་ལམ་ནས་
རྩོམ་ཡིག་གང་མང་སྤལེ་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེར་
སྤལེ་རསེ་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་གངོ་གི་བརདོ་གཞི་དང་
འབལེ་བའི་སྐརོ་སན་ཊི་འཇ་ོསེ་ཧ་ིམཐ་ོསླབོ་
ཁང་	 St. Joseph College	 ད་ུམཐ་ོརིམ་

སླབོ་མ་གྲངས་	 ༥༠	 ཙམ་ལ་གཏམ་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 དགངོ་ད་ོསྦངེ་ལོར་ལྷ་ོ
སིྤ་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་སྦངེ་ལོར་བདོ་
ཁིྱམ་གཞོན་ན་ུསྡདོ་ཁང་ད་ུསྦངེ་ལོར་གྲངོ་
ཁྱརེ་ནང་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་འགྲམི་བཞིན་པའ་ི
བདོ་མིའི་མཐོ་རིམ་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་
ནང་གི་གནས་སྟངས་སིྤའི་སྐརོ་གོ་རགོས་རྒྱ་
ཆེར་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨིན་ཇིའ་ིསདི་བླནོ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་བྷ་ོརི་སི་ཇོན་
སན་	 Boris Johnson	 མཆོག་ཨིན་ཡུལ་
གི་སིད་བླནོ་གསར་པར་འསོ་འདམེས་བུང་
བར་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་དནོ།	
འདས་པའི་ལོ་མང་རིང་ངསོ་རང་ཨིན་ཡུལ་
ད་ུཡང་ཡང་སླབེས་མངོ་ཡོད།	 	 སབྐས་ད་ེ
དག་ཏུ་སྐ་ེབ་ོམཆོག་དམན་ཀུན་གིས་ངོས་
ལ་ཧ་ཅང་སེམས་ཐག་ཉསེ་པ་ོདང་།	 མཛད་
བརྩའེ་ིའཚམས་འད་ིགནང་བུང་བར་སེམས་
འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་མངོ་ཡོད།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་བདོ་མིར་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའི་ཨིན་
ཇིའི་གྲགོས་པ་ོཚོས་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་རང་
དབང་དང་ཆེ་མཐངོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་བརིྩ་
བཀུར་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ངསོ་ཀིས་

ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ཨིན་དབར་ཡུན་རིང་ནས་

འབལེ་བ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད།	 	དསུ་
ད་ལའྟང་ང་ཚོ་དང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༡༩༥༩	གངོ་
བདོ་ནང་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་གི་
ཨིན་ཇིའི་གཞུང་ཞབས་པ་ཚོའི་ནང་མིའི་
དབར་མཛའ་བརྩའེ་ིའབལེ་བ་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་

བཞིན་ཡོད།	ད་ལ་ྟདསུ་ཚོད་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ོཞིག་ནང་ཡོད།	 	 ཨིན་ཡུལ་ལ་མཚོན་ན་

ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ཕིར་འཐནེ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 དའེ་ི
ཐད་ངསོ་ཀི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་མང་ཚོགས་
ལ་བརདོ་རུྒྱ་བུང་།	 	 ངསོ་ན་ིཡུན་རིང་ནས་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་

ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་
ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 	 ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་མང་
པའོི་རིང་ནས་ཡུ་རོབ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་
ཚུན་དམག་འཁུག་སོགས་བརྒྱབ་ནས་བསདྡ་
པ་རེད།	 	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི
སྒརེ་གི་ཁེ་ཕན་ལས་སིྤ་པའི་སིྒག་འཛུགས་
ད་ེགལ་ཆེ་བར་བརིྩས་ནས།	 	 ཡོ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ད་ེའད་ཞིག་
གསར་གཏདོ་གནང་ཐུབ་པ་རེད།	 	 	 རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེདག་ད་ེས་ྔཡིན་ན་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་
པའ་ིདགྲ་བརོ་ངསོ་འཛིན་བས་ཀང་།		ད་ཆ་
གྲགོས་པརོ་འགུར་ནས་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ལས་
སིྤའི་བད་ེཐབས་གལ་ཆེ་བར་འཛིན་པ་དང་།	
སིྤ་པའི་བད་ེདནོ་སུང་སྐབོ་ཆེད་མཉམ་རུབ་
འབད་བརྩནོ་གནང་མུས་ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་ཨིན་ཡུལ་ནང་རྒྱལ་

ཡོངས་འོས་བསྡུ ་ ཆེན་མོ ་གནང་བ་རེད།		
སྐབས་དེར་ཨིན་ཡུལ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕིར་འཐནེ་བ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་
བས་རསེ་ཐག་གཅོད་ད་ེའད་ཞིག་གནང་བ་
རེད།		ངསོ་ཀིས་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ཕིར་འཐནེ་རསེ་སུ་གནས་སྟངས་ལ་འགུར་
བ་ཇི་འད་སོང་ཡང་།	 དངེ་སབྐས་ཕན་ཚུན་
གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་དགོས་པའི་འཛམ་
གླངི་གི་གནས་སྟངས་འགོ		ཨིན་ཇིའ་ིསྟབོས་
ཤུགས་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་བསམ་
པ་དན་གི་འདགུ	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསྟནུ་
སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨནོ་འདནུ་
མཛད་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཐ་ེཝན་གཞུང་འཛིན་མང་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་རྣམས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཐ་ེཝན་གཞུང་འཛིན་མང་གཙོ་
ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་སྐུ ་
ཞབས་ལོ་ཝིན་ཅ་	 Lo Wen-jia,Secretary 

General,Democratic People’s Party  

ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་འགོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་
པའི ་སིྤ ་དམངས་འབལེ་ལམ་སྡ ་ེཚན་གི་
སིྤ ་ཁྱབ་ངེས་སྟནོ ་པ་སྐུ ་ཞབས་ཤེ ་ཡུ ་ལི ་	
Hsieh Yu-Li,Director of Public Rela-

tions	 ལགས་དང་ཚོགས་པའ་ིམགྲནི་ཚབ་
པ།	 	 སིྤ་དམངས་འབལེ་ལམ་སྡ་ེཚན་གི་
ངསེ་སྟནོ་པ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ལི་ཝན་	 Lii 

Wen,Deputy Director of Public Rela-

tions ལགས་བཅས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཆེད་
བཅར་གིས་ཟླ་འདའི་ིཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་
ཞུས་ཡོད།
མཇལ་ཁ་གུྲབ་མཚམས་སྐུ་ཞབས་ལོ་ཝིན་

ཅ་ Lo Wen-jia	 ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།	 ད་རེས་འཚམས་གཟགིས་འད་ི
ཐེ་ཝན་མང་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོའི ་སྐུ ་ཚབ་ཐོག་ནས་བཅར་
བ་ཞིག་ཡིན།	 གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁུངས་སྐར་ལ་དགའ་བསུའི ་འཚམས་
འདི་དང་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད ་མཆོག་སྐུ ་
ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་སླད་ཐུགས་སྨནོ་དང་
འཚམས་འད་ིཞུ་སདླ་བཅར་བ་ཡིན།	མཇལ་
ཁའི ་སྐབས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་དང་ལྷན་ཐེ་ཝན་
གི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་ཡར་རྒྱས་དང་།	
མ་འངོས་པར་ཐེ་ཝན་དང་བདོ་གཉིས་ཀི་
རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཐད་བཀའ་མོལ་ཞུ་
རུྒྱ་བུང་།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མང་
གཙོ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་བཀའ་

སླབོ་ནན་པ་ོབསྩལ་བ་དང་ལྷན་ཐེ་ཝན་གི་
མང་གཙོ་སྟབོས་ཤུགས་ད་ེཐ་ེཝན་གི་མ་རྩ་
ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའ་ིབཀའ་སྩལ་བུང་།	 ང་
རང་གི་ངསོ་ནས་ཀང་ཐ་ེཝན་གི་མང་གཙོ་
བརུྒྱད་རིམ་ཁདོ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོབུང་
ཡོད་པ་ལནྷ་ད་ལའྟི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཅིག་སྡུད་
དབང་འཛིན་པས་ཉནེ་ཁ་ཞིག་ཀང་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 མང་གཙོ་ལོངས་སྤདོ་
དང་ལནྷ་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་ཡང་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སནྙ་གསེང་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།	
ཞསེ་དང་།
ལྷག་པར་མཇལ་ཁའི་སབྐས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལྷན་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་བཀའ་མོལ་ཞུ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དགུང་
ལོ་	 ༡༠༠	ལགྷ་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱའ་ི
ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	༸སྐའུ་ི

ཡ ང ་ སི ད ་ ཀི ་
གནས་དོན་ཐད་
བལེ་བ་མེད་པ་མ་
ཟད།	༸སྐའུ་ིཡང་
སི ད ་ ཐ ད ་ ན ང ་
པ ་ཁྱོན ་ ཡོངས ་
ནས་གོ་བསྡུར་བ་
དགོས་པ་ཞིག་མ་
གཏགོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཐག་
གཅོད་བེད་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་མེད་
སྐརོ་བཀའ་བསྩལ་སོང་།	
སབྐས་དརེ་ངས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ད་ེ
ཐ་ེཝན་ནང་འཁུངས་སིད་དམ་ཞེས་བཀའ་
འད་ིཞུས་པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས།	 སདི་
པ་རེད་ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གང་དའུང་༸སྐའུ་ི
ཡང་སིད་འཁུངས་ངེས་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་

བསྩལ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
ལྷག་པར་ཁོང་གིས་བདོ་མིར་བར་ལན་དང་
འབལེ་ཏ་ེཐ་ེཝན་དང་བདོ་དབར་གདངོ་ལེན་
གནང་ཡུལ་དང་དཀའ་ངལ་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན་སྟབས་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་
འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

སོ་ནམ་ལས་གཞི་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་སུ་འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བུས་སྐརོ་གི་ཟབ་སྦྱངོ་དང་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	
ནས་	 ༢༠	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་གི་རིང་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་གོ་སིྒག་དང་ཨ་རི་རོགས་ཚོགས་ཀིས་
དཔལ་འབོར་མཐུན་འགུར་འགོ་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་སྦལེ་ཀོབ་སྐེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་
ཞིབ་དང་སྦྱངོ་བརར་ཁང་ད་ུསོ་ནམ་གཞིས་
ཆགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཁག་གི་སོ་ནམ་སླབོ་སྟནོ་
པ་རྣམས་ལ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་སོ་ནམ་ལས་གཞི་གོང་སྤལེ་
གཏངོ་ཐབས་སུ་འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བུས་
སྐརོ་གི་ཟབ་སྦྱངོ་དང་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་གནང་འདགུ

ད་ེཡང་ནང་སིད་སོ་ནམ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་དུང་གཞོན་དནོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་ལས་རིམ་འད་ིརིགས་མུ་མཐུད་ག་ོསིྒག་
གནང་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 རང་རེའ་ི
ཞིང་པ་ཚོའི་ཁདོ་ཞིང་ལས་དང་འབལེ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་ཐབས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་དངེ་དསུ་ཞིང་ལས་ཀི་ཐབས་བུས་སྐརོ་
ག་ོརགོས་གངོ་སྤལེ་བཏང་བ་བརུྒྱད།	 ཞིང་
པ་ཚོར་དངསོ་སུ་ཕན་རླབས་བསུྐན་རུྒྱ་དང་།	
དསེ་ཡོང་འབབ་དང་ཁ་ེའབབ་ཡག་པ་ོབུང་སྟ་ེ
ཞིང་ལས་ན་ིའཚོ་ཐབས་ལས་རིགས་ཤིག་ལ་
བསུྒར་ཐབས་སུ་ཡིན་ཞསེ་གསུང་།	
ལས་རིམ་འདིའི་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ནས་

ཁམོ་རར་རུྒྱགས་ཆེ་བའི་སྟནོ་ཐགོ་ཁག་ང་ོ
སྤདོ་སོགས་དང་།	 ཞིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ་གི་
ཐབས་ལམ།	 སྟབས་བདའེ་ིལག་ཐགོ་ཁ་པར་
ཐོག་བཀོལ་སྤོད་མཉནེ་ཆས་བདེ་སྤོད་ཀི་
ལམ་ནས་ཞིང་ལས་གཉརེ་ཕགོས།	ད་ེབཞིན་	
Jatropha cultivation	 ཞསེ་པའ་ིསྟནོ་ཐགོ་
འདབེས་ལས་དང་ལག་བསྟར་གནང་ཕགོས་
ཀི་ཐབས་བུས།	 བདོ་པའ་ིཞིང་ལས་འགྲ་ོ
སྟངས་དང་འབལེ་བའི་འཕུྲལ་ཆས་བདེ་
སྤདོ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས།	 ཚོང་ཆེ་
འབངི་ཆུང་གསུམ་ལ་དཔགས་པའི་ཕུགས་
གསོ་ཁང་གཉརེ་ཕགོས།	 ཟས་བཅུད་ལནྡ་
པའ་ིཨ་ཤོམ་སྤུད་དག་ང་ོསྤདོ།

ད ེ་བཞིན་ཚལ་
ཞིང་རིགས་ནད་
འབུ་ལས་སྐབོས་
ཐབས་སོགས་ཀི་
ཐབས་བུས་ཁག་
ང་ོསྤདོ་དང་སླབོ་
སྟནོ ་སོགས་ཀི ་
ལམ་ནས་བཙན་
བོལ་བ ོད་མིའི ་
སོ་ནམ་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་
གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་གནང་ཡོད།
ལས་རིམ་འདིའི་ནང་སོ་ནམ་སླབོ་སྟནོ་པ་
རྣམས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་གནང་

བའ་ིཁར།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམ་པ་དང་།	 མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་
དང་དུང་ཆེ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་དང་མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་
ཡོང་བར་རླབས་ཆེན་གི་ཕན་ཐགོས་འབུང་བཞིན་ཡོད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༥	
ནས་	༢༣	བར་ལ་དགྭས་ལྡམུ་ར་ཁུལ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའ་ིའབ་ིགུང་བཀའ་བརུྒྱད་མཐངོ་
གྲལོ་ཕུག་དགོན་པའི་ནང་ལ་དྭགས་ནང་པ་
དང་ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུགས་རསེ་འབང་པ་ཚོ་ལནྷ་
འཛོམས་ཀིས་འད་ིལོའི་ལ་དྭགས་ལྡུམ་ར་ཁ་
སྡདོ་དབར་ཆོས་ཆེན་མོའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་
སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ལོ་ལརྟ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དབར་ཆོས་ཆེན་མོའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཆིབས་
སུྒར་སྐངོ་གི་ཡོད་ཀང་འད་ིལོ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཐུབ་མེད།	
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་འཆར་འགདོ་པ་
དང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་པ་གྲགས་ཅན་བསོད་
ནམས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་མགོན་པ་ོ

གང་ཉདི་མཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་དན་

བཞིན་གསུང་དནོ།	ག་ོལ་ཧལི་པ་ོཕགོས་རིས་
ཅན་ཞིག་ལ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་སྐབས་དང་།	
ཐ་ན་ལ་དྭགས་ཁུལ་དའུང་ཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་ཕོགས་རིས་བེད་བཞིན་པའི་སྐབས།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གིས་ལོ་མང་རིང་སྐུ་ངལ་འཛེམས་

མེད་ཀིས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ད་ུཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་བར་མཐུན་སིྒལ་བེད་དགོས་པ་དང་
འགྲ་ོབ་མི་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་མོང་
ཚོར་གི་ཆ་ནས་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་དགསོ་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཡང་

ཡང་ཕབེས་པ་དསེ་ལ་དྭགས་ཁུལ་གི་མང་
ཚོགས་ཁདོ་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་
ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
དང་མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་བར་རླབས་
ཆེན་གི་ཕན་ཐགོས་བུང་དང་འབུང་བཞིན་
ཡོད།	 ལྡམུ་ར་ཁུལ་གི་ཁ་ཆེ་བ་ཚོས་ནང་
པའ་ིདགནོ་པ་དང་ཕ་ོབང་གསར་རྒྱག་སོགས་
ཀི་ཆེད་དང་བླངས་ཀིས་ཞལ་འདབེས་དང་
རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཐ་ན་
ད་ེརིང་གི་དབར་ཆོས་ཆེན་མོའི་མཛད་སྒའོི་
ཐོག་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དཔནོ་མོ་ཧ་མ་དི་ཨི་ཁི་
བལྷ་	Mullah Mohammad Iqbal ལགས་
ཀང་ཕབེས་ཡོད།	མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་བར་མཐུན་སིྒལ་
བདེ་དགསོ་པའི་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་ཕབེས་

པ་དང་ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒའོི་ཐོག་ཁ་ཆེའི་
ཆོས་དཔནོ་ཞིག་ཕབེས་པ་དསེ་ཐངེས་འདའིི་
མཛད་སྒ་ོལ་ྟན་སྡགུ་པ་ཞིག་བསུྐན་སོང་།
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ལ་དྭགས་ཀི་
གྲངོ་གསེབ་ཆུང་ཆུང་འདི་ནས་ང་བསོད་
ནམས་དབང་ཕུག་དང་གྲངོ་གསེབ་ཀི་མི་
མང་གྲངས་	༣༠༠	ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་
བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ད་ེ
རིང་ང་ཚོ་ལནྷ་ད་ུའདརི་བཞུགས་མེད་ཀང་།	
ང་ཚོས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སྐུ ་ཚེ ་
བསལྐ་བརྒྱར་བརན་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་
དག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་བད་ེལེགས་ལུས་སྦྱངོ་ཁང་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༩	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ར་ས་བད་ེལེགས་
སནྨ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་
འགུར་འགོ	 ར་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་ཉ་ེ
འགྲམ་ད་ུབད་ེལེགས་ལུས་སྦྱངོ་ཁང་ལེགས་
པར་གུྲབ་པའི་དབུ་འབེད་མཛད་སྒ་ོཞིག་
ཚོགས་སོང་།		
དེ ་ ཡ ང ་ གོ ང ་ ཚེ ས ་ ཉི ན ་ གི ་ སྔ ་ ད ོ་ ཆུ ་
ཚོད་	 ༡༡	 ཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒ ོའི ་ སྐུ ་མགྲོན ་ག ཙོ ་བ ོ་ བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འ ཛུགས ་ ཀི ་འཕྲ ོད ་བསྟ ེན ་བཀའ ་བླ ོན ་
ཆོ ས ་ སྐོང ་ ད བ ང ་ ཕུ ག ་ མ ཆོ ག ་ ད ང ་ །	
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སིྤ་
འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་
དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས།	 དུང་
འཕར་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 ཟུང་
དུང་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས།	 བད་ེལེགས་
སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པས་གཙོས་ལས་བདེ་རྣམ་
པ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་སྐུ ་
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་
གིས་དར་མཚོན་གཅདོ་འབགེ་གནང་སྟ་ེབད་ེ
ལེགས་ལུས་སྦྱངོ་ཁང་དབུ་འབདེ་གནང་།	
ད་ེནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་།	
འཕྲདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་
ལགས།	 དུང་འཕར་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་
ལགས།	 ཟུང་དུང་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་
བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་གྲལོ་
རིན་པརོ་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་རསེ་
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་
ཕུན་སིྐད་ལགས་ཀིས་བད་ེལེགས་ལུས་སྦྱརོ་
ཁང་གི་ཡོ་ཆས་རེ་རེ་བཞིན་ང་ོསྤདོ་གནང་
རསེ་རནེ་འབལེ་མཚོན་ཆེད་གསོལ་ཇ་འབས་
སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།

དེ་རེས་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
གིས་གསར་འགོད་པས་བཅར་འདི་དང་
ལེན་གནང་དནོ།	 བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་
དང་།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚན་
པའི་ལས་བདེ་དང་ལནྷ་ལུས་སྦྱངོ་ཁང་ཐད་
ག་ོབསྡརུ་དང་།	 ས་གནས་ཀི་དགསོ་མཁ་ོ
བཞིན་བཞུགས་སྒར་ད་ུད་ེརིང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
མཐུན་འགུར་འགོ་བད་ེལེགས་ལུས་སྦྱོང་
ཁང་ལེགས་པར་གུྲབ་ཡོད།	 ལུས་སྦྱངོ་ཁང་
འདིའི་ནང་ཡོ་ཆས་གང་མང་མང་ཞིག་གྲ་
སིྒག་གནང་བར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་
དང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་དགའ་པ་ོབུང་སོང་།
གཞི་རྩའི་དསུ་རུྒྱན་ད་ུསནྨ་པས་སནྨ་ཁང་ལ་
བསྟནེ་གཏུག་བས་ནས་ནད་བཅསོ་རུྒྱ་ད་ེབརྒྱ་
ཆ་བཅུ་ཙམ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེལས་སོ་
སོར་འཕྲདོ་པ་ཞིག་བསྟནེ་ནས་ཉནི་རེའི་མི་
ཚེ་སྐལེ་སྟངས་དང་།	 ལགྷ་པར་ཟས་བཅུད་
ལྡན་པ་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་ཐོག་ནས་ལུས་
སྦྱངོ་བས་ན་ལུས་ལ་ན་ཚ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོབར་
ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་ཡོད།	སྔནོ་འགགོ་
གི་ལམ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ལུས་པའོི ་
འཕྲདོ་བསྟནེ་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་བཅོས་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེས་ྔབདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ཐགོ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་བཀའ་སླབོ་རིམ་
པར་ཕབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཡང་སྒསོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	 ལོའ་ིནང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་འཕྲདོ་བསྟནེ་
གི་སྔནོ་འགགོ་ཐད་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པའོི་བཀའ་
སླབོ་གཏངི་ཟབ་པ་ོཞིག་ཕབེས་པའི་ཐགོ་ནས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་དང་འབལེ་ཡོད་སྡ་ེཁག་དང་།	ཕགོས་

མཚུངས་དའེ་ིཐགོ་དམིགས་ནས་ཆེས་མཐའོ་ི
ཞིབ་འཇུག་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་པའི་ཐགོ་
ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྔནོ་འགགོ་ཐགོ་འཕར་གུྲ་
མཉམ་འདགེས་ཀི་ལས་དནོ་འད་ིའགྲ་ོབཞིན་
ཡོད།
ད་ཆ་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ད་ུབཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་སྦལེ་
ཀབོ་དང་།	 མོན་གྷ།ོ	 ཀ་ོལི་གལྷ་བཅས་སུ་
ལུས་སྦྱངོ་ཐང་	Open Gym	བཙུགས་ཟནི་
པ་དང་།	 ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་དང་ཨོ་ཌི་
ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་གཞི་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	
བད་ེསིྐད་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ལུས་སྦྱངོ་ཐང་གུྲབ་ལ་ཉ་ེབ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་
ལ་དྭགས་སུའང་ལུས་སྦྱོང་ཐང་གསར་
བཙུགས་གནང་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་ཟནི་པ་རེད།		
ཕགོས་མཚུངས་དགོན་སྡ་ེཁག་དང་ཚོགས་
པ་ཁག་འད་མིན་ནས་དང་བངླས་ཐགོ་འཕྲདོ་
བསྟནེ་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ལུས་སྦྱངོ་ཐང་དང་ཆུ་
རྐལ་རྒྱག་ས་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་འགྲ་ོབཞིན་
ཡོད་སྐརོ་ག་ོཐསོ་བུང་།
འདི་ག་ར་སར་གནས་གཤིས་དང་ས་ཆའི་
མཐུན་རྐེན་ཞན་པའི་དབང་གི་ལུས་སྦྱོང་
ཐང་བཙུགས་ཐུབ་ཐབས་མེད་སྟབས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་
བད་ེལེགས་ལུས་སྦྱངོ་ཁང་འད་ིབཞིན་ཐངེས་
དང་པ་ོཆགས་བཞིན་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
འདིར་ལུས་རྩལ་དང་འབལེ་བའི་གཞས་སྣ་
འཁབ་སྟནོ་	 Zumba སོགས་ལས་གཞི་སྣ་
མང་སྤལེ་འཆར་ཡོད་འདགུ	 	 ལས་གཞི་ད་ེ
དག་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་འཕྲདོ་བསྟནེ་གི་གནས་བབ་
བཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་དགསོ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
སྐབས་དརེ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གིས་བད་ེལེགས་ལུས་སྦྱོང་ཁང་ད་ུ
འཛུལ་ཞུགས་ཐད་གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གཙོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་

དང་གཞན་གཉསི་མཆོག	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཅས་ཕུད་

པའི་གཞན་མང་ཚོགས་ལ་ཟླ་རེ་ཧིན་སྒརོ་	
༩༠༠	ཐམ་པ་དང་།	ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མང་
བ་ལ་ཟླ་རེ་སྒརོ་	 ༨༠༠	 ལོ་གཅིག་ཧལི་བརོ་
ཡོང་ན་ཟླ་བ་གཉིས་ཕེད་བཅག་གིས་ཧིན་
སྒརོ་༨༠༠༠	 ཡིན།	 ལུས་སྦྱངོ་ཁང་གི་དསུ་

ཚོད་ན་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	 ནས་༩	 བར་དང་
ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༤	ནས་	༨	བར་ཡིན།	ཞསེ་
གསུང་སྟ་ེདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགྲལོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

Economy གྲནོ་ཆུང་གྲལ་རིམ།	
Emotional Intelligence སེམས་ཚོར་རིག་རྩལ།	
House wife ཁིྱམ་འཛིན་པ།	
Megastar གྲགས་ཆེ་བའ་ིའཁབ་སྟནོ་པ།
Public Prosecutor སིྤ་དམངས་ཁམིས་གཏུགས།	
Vaccination ནད་འགགོ་སནྨ་འཛུགས་		
Fast change མུར་འགུར།	
Cable གླགོ་ཐག

	---				

			ཤེས་རིག་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།	-		
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་བཅར་བའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བང་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་ནས་ར་སྟངེ་བདོ་ཁིྱམ་དང་ས་རཱ་མཐ་ོ
སླབོ་བཅས་སུ་དབར་ཁའི་གུང་གསེང་དང་
སྟབས་བསྟནུ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ལེགས་
བང་བཅས་སླབོ ་གཉརེ་སླད་ཕ ེབས་པའི ་
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་	 ༥༠	 ཙམ་ལ་
དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་ཟུར་ད་ུཁུྱག་
ཙམ་ཐུག་རུྒྱ་བུང་བ་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུང་།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་མི་རབས་གཞནོ་པའ་ི
གྲས་རེད།	 ང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་མི་རབས་
རྒན་པ་རེད།	 རིམ་པས་རགོས་འགྲ་ོགི་ཡོད་
པ་རེད།	 བདོ་མི་རིགས་ཞསེ་བརདོ་དསུ་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་
པ་ཞིག་རེད།	 ཆོས་རྒྱལ་གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ་ོ
ནས་བཟུང་ད་བར་མི་རབས་མང་པ་ོཕིན་
ཟནི་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་བདོ་མི་རིགས་སདླ་
ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པ ོས་གསར་
གཏདོ་གནང་བའ་ིབདོ་ཡིག་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་སྐབས་སུ་རྒྱ་
གར་ནས་ཚུར་ནང་ཆོས་བཞེས་པ་ད་ེདག་
ཕལ་ཆེར་བླ་ོགྲསོ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ང་
ཚོ་བདོ་ཀི་མེས་པ་ོད་ེཚོའི་གྲས་བླ་ོགྲསོ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་
པརོ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་སས་
མོ་དང་འཁུང་ས་བསྐོན་ཏ་ེར་མོ་ཆེའི་ཇོ་
བ་ོད་ེརྒྱ་བཟའ་ཡིས་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་
དང་།	 བལ་བཟའ་ཡིས་ལ་ྷསའ་ིཇ་ོབ་ོགདན་
འདནེ་ཞུས།	 ལ་ྷསའ་ིརནེ་གཙོ་བ་ོགྲས་རྒྱ་
ནག་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཡོང་བ་རེད།	 གང་
ལརྟ་རྒྱ་ནག་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་འབལེ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་ཡིག་བསླབ་
རུྒྱ་ཞིག་གནང་མི་འདགུ	 བདོ་ཡིག་ཟུར་ད་ུ
བཟ་ོདགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་བདོ་པའི་ཡི་གེ་
དབངས་དང་གསལ་བེད་ཡོད་པ་འདི་རྒྱ་
གར་གི་ཡི་ག་ེ	 Devnagari	 དཔ་ེབལསྟ་ཏ་ེ
བཟསོ་འདགུ	 རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གརེ་དབངས་
དང་གསལ་བདེ་མེད།	 མིང་རེ་རེར་ཡི་ག་ེ
རེར་བས་ནས་ཧ་ཅང་རྙགོ་གྲ་ཆེན་པ་ོཡོད།	
ངསོ་ཀིས་རྒྱ་ཡིག་གང་ཙམ་བསླབ་པ་རེད།	
སིྤར་རྒྱ་ཡིག་འབ་ིརུྒྱ་འཕརེ་བར་ཡི་གེ་སྟངོ་
ཕྲག་གཉསི་ཙམ་ཤེས་དགསོ་ཀི་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པ་ོདབུ་རྙགོ་
ཕྲན་བུ་བུང་བ་མིན་ནམ།	 རྙགོ་གྲ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོགཟགིས་པ་འད་འདགུ	 ལེགས་སྦྱར་
གི་ཡི་གརེ་དཔ་ེབལསྟ་ཏ་ེབདོ་ཡིག་གསར་པ་
བཟསོ་པ་རེད།	 གང་ལརྟ་རྒྱ་གར་གི་ལེགས་
སྦྱར་དང་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོཡོད་པ་ལས་རྒྱ་

ཡིག་དང་ཐག་ཉ་ེཔ་ོམེད།	 ད་ེནས་ཆོས་རྒྱལ་
ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་སབྐས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁངོ་
གི་ཨ་མ་ད་ེརྒྱ་མིའ་ིསས་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡོད།	
ཨ་མ་ད་ེརྒྱ་མི་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་བཟའ་ཆགས་
ཡོད།	 སངོ་བཙན་སམྒ་པའོ་ིསབྐས་ནས་རྒྱ་
ནག་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་ད་ེའདའི་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་དམ་ཟབ་ཡོད་
པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་

སྒམ་པའོི་སྐབས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོདར་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གངོ་མ་
ཐང་ཡིན་པ་ཡོད།	གངོ་མ་ཐང་གི་རྒྱལ་ས་ཤི་
ཨན་ཟརེ་བ་དརེ་ངསོ་རང་སླབེས་མངོ་།	 ཤི་
ཨན་རྒྱལ་སར་ལ་ྷཁང་ཞིག་འདགུ	རྒྱ་བཟའ་
ཡིས་བསྣམས་ཕབེས་པའ་ིཇ་ོབའོ་ིབཞུགས་ས་
བཞུགས་ཁ་ིསྡདོ་པ་ཞིག་འདགུ	 ད་ེངསོ་ཀིས་
མཇལ་མངོ་།	 ད་ེདསུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་ཆོས་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོདར་ཡོད།
ཆོས་རྒྱལ་ཁི ་སོང་ལྡའེུ ་བཙན་སྐབས་སུ ་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་ཞུ་གནང་སྟ་ེ
བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞངེས་གནང་
ནས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ད་ུ
སྡ་ེཚན་མི་འད་བ་ད་ེའད་བཟསོ་འདགུ	 	 སྒ་
བསུྒར་ལོ་པཎ་གླིང་ཞེས་དཔ་ེཆ་བསུྒར་ས་
དང་།	 ད་ེནས་དག་ེའདནུ་སགྔས་པ་གླངི་
ཞསེ་སླབོ་དཔནོ་རིན་པའོི་རསེ་འབང་སགྔས་
པ་ད་ེའད་བཞུགས་ས་དགེ་འདནུ་སྔགས་པ་
གླངི་།	 ད་ེབཞིན་རྣམ་དག་ཚུལ་ཁམིས་གླངི་
ཞསེ་པ་ཞིག་ཡོད།	 དརེ་དག་ེཚུལ་སླངོ་གི་
སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་གནང་རུྒྱ་དང་རབ་བུང་
གི་སྡ་ེའཚུགས་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	 གཞན་ཡང་
མི་གཡོ་བསམ་གཏན་གླིང་ཞེས་པའི་རྒྱའི་
མཁན་པ་ོསྒམོ་རྒྱག་མཁན་ཚོ་སྡདོ་གནས་མི་
གཡོ་བསམ་གཏན་གླངི་ཞསེ་ཐབོ་ཐང་གཅིག་
མཚུངས་གནང་འདགུ	 ད་ེདསུ་ནས་རྒྱ་ནག་
ཏུ་ནང་ཆོས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད།	
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཐབོ་ཐང་གཅིག་པ་

གནང་རུྒྱ་ད་ེལརྟ་ཡིན་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་
ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་གིས་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་ཞུ་གནང་དགོས་དནོ་
ན།ི	 རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའ་ིནང་པའ་ིཆོས་པ་
ད་ེདག་དད་པ་བདེ་སའི་ཡུལ་དང་རྩ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཡིན་ནའང་ད་ེཙམ་ཁུངས་བཙན་པ་ོ
མེད་སྟབས།	 ཆོས་ཀི་འབུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་
ཡིན་པར་བརནེ་དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་ནཱ་ལེནྡྲ་

ཡོད་པ་རེད།	 ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་མཁས་པ་གདན་
འདནེ་ཞུ་རུྒྱའ་ིདགངོས་པ་བཞསེ་པ་རེད།	ད་ེ
དསུ་ནཱ་ལེནྡྲར་མཁས་པ་དགས་པ་སུ་འདགུ་
གཟིིགིས་དསུ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།	
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བླ་
མ་ཆེན་པ་ོརེད་ཟརེ་རུྒྱ་ཙམ་མིན་པར་ཁོང་
གིས་བིས་པའི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་བཤད་ལུང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ངསོ་ཀིས་འདའི་ིཁདི་ཞུས་
ཡོད།	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད།	 ཁངོ་གི་
ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིལེགས་བཤད་ན་ིཚད་ཆེན་
རེད།	 ཚད་མའ་ིསྐརོ་ཧ་ལས་པ་འདགུ	 སླབོ་
དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཚད་ཆེན་གི་འགྲལེ་
བ་མཛད་ད་ེམཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་
གཉསི་མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོརེད་འདགུ
ཆོས་རྒྱལ་གིས་ནཱ ་ལེནྡྲའི ་མཁས་དབང་
ནང་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་ཞུ་
གནང་བ་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིལོ་རུྒྱས་
ནང་ད་ེདསུ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དགུང་
ལོ་	༩༠༠།༡༠༠༠	རེད་ཅསེ་ཟརེ་སལོ་ཡོད།	
ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་ཡོད།	ཁངོ་
གིས་དངོས་འབལེ་བས་ན་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོ་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་རེད།	 འནོ་ཀང་
བདོ་པས་ཀླད་ཀོར་གཅིག་འཕར་མ་བརྒྱབ་
ནས་དགུ་བརྒྱ་བཟ་ོཔ་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་
བུང་།	 ད་ེཚོའ་ིགྲས་ཕལ་ཆེར་བདནེ་པ་མིན་
ནམ་བསམ་གི་འདགུ	 ང་ཚོས་ཡ་མཚན་
འད་བཤད་ནས་མིས་དད་སྐ་ེརུྒྱ་མ་དག་རུྒྱན་

འབམས་ད་ེའད་ཤོད་ཀི་འདགུ	 ད་ེདག་ག་
འད་ཡིན་ནམ།	 ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་བ་དསེ་
བཤད་པ་བདནེ་པ་མིན་ནམ་སམྙ་བུང་།	གང་
ལྟར་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ལ་ཕབེས་
པའི་སྐབས་དགུང་ལོ་བདནུ་ཅུ་དནོ་གྲངས་
ཡིན་པ་རེད།	 ད་ེལ་ྟབུ་བགྲསེ་སོང་ཞིག་བདོ་
ས་མཐ་ོབ་ོསོགས་མདརོ་ན་ལྟ་ོཆས་ཆུན་ཆད་
ནས་སྐུ་ངལ་ཡོད་ནའང་བདོ་ད་ུཕབེས་ནས་

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་རུྒྱའི་
བཀའ་བཀདོ་གནང་།
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་	 འཚོ་རང་ཉདི་ཀིས་ཁྱདེ་
རང་ཚོར་བ ོད་ཡིག་ཟུར་དུ་ཡོད་སྟབས།	
ནང་ཆོས་བསླབ་པར་ལེགས་སྦྱར་གི་ཡི་གེ་
ནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་ནང་བསུྒར་
ཞེས་སྐབས་ད་ེདསུ་དཔ་ེཆ་བསུྒར་རུྒྱ་འགོ་
བཙུགས་ནས་བཀའ་བསུྒར་དང་པ་ོད་ེནས་
འག་ོབཙུགས་པ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རང་གི་བཀའ་བསུྒར་རོ་ཅོག་ལ་བཀའ་
བསུྒར་ཞསེ་པ་ོཏ་ིབརྒྱ་ལགྷ་ཡོད།	 ད་ེནས་ཀླུ་
སུྒབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པས་མཛད་པའི་
རིགས་ཚོགས་དང་བམས་ཆོས་སྡ་ེལ་ྔབཅས་
ད་ེཚོའ་ིགྲས་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པའ་ིདབང་པསོ་
མཛད་པའ་ིགཞུང་ད་ེདག་ཚུར་བདོ་ཡིག་ནང་
བསུྒར་བའི་བསྟན་བཅོས་བསུྒར་རོ་ཅོག་པ་ོ
ཏ་ིཉསི་བརྒྱ་ལགྷ་ཅམ་བཅས་ཁྱནོ་པ་ོཏ་ིསུམ་
བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོས་བཀའ་བཀདོ་གནང་སྟ་ེསངོ་བཙན་
སམྒ་པསོ་གསར་གཏདོ་གནང་བའི་བདོ་ཡིག་
ཟུར་ད་ུཡོད་སྟབས།	 དའེ་ིཐགོ་ཚུར་བསུྒར་
ཏ་ེསླབོ་སྦྱངོ་བདོ་སདྐ་རང་གི་ཐགོ་ནས་བས་
དགསོ་ཞསེ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ད་ེརླབས་ཆེན་
པ་ོརེད་མི་འདགུ་གམ།
སྐབས་ད་ེདསུ་རང་བཙན་ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་
གང་ཡང་མེད།	 འནོ་ཀང་ཡོང་སྟངས་ད་ེརྒྱ་
ནག་གོང་མ་དང་འབལེ་བ་ཐུན་མོང་མིན་པ་
ཡོད་ནའང་ང་ཚོའི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་

ད་ེདག་རྒྱ་ནག་ལ་རེ་མི་དགོས་པར་རྒྱ་གར་
ནས་ཐད་ཀར་བཞེས་ཏ་ེབདོ་པ་རང་གིས་
རང་མག་ོཐནོ་པ་ཞིག་གནང་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་རང་
བཙན་ཞེས་གསུང་མཁན་གྲས་མིན་ནམ་
བསམ་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	གང་
ལྟར་བདོ་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཟུར་ད་ུཡོད་
མཁན།	 ད་ེབཞིན་བསྟན་བཅསོ་ཚུར་བསུྒར་
བར་ཆ་བཞག་ནའང་བཀའ་བསུྒར་བསྟན་
བསུྒར་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད།
བདོ་ཡིག་ནང་བཀའ་བསུྒར་ཕལ་ཆེར་པ་ོཏི་
དུག་རེད།	 རྒྱ་ཡིག་ནང་པ་ོཏ་ིམང་པ་ོཡོད་
པའ་ིསདྐ་ཆ་འདགུ	 བཀའ་བསུྒར་གི་པདོ་
གྲངས་ཀ་བརིྩས་ན་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཕལ་ཆེར་ཁ་
ཤས་མང་བ་ཡོད་ས་རེད།	 ད་ེབཞིན་བསྟན་
བསུྒར་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་།	 ཚད་མའ་ི
གཞུང་ད་ེདག་རྒྱ་ཡིག་ནང་མི་འདགུ	 སླབོ་
དཔནོ་ཕགོས་གླང་དང་ཆོས་གྲགས་ཀི་ཚད་
མའ་ིགཞུང་རྒྱ་ཡིག་ནང་མི་འདགུ	བདོ་ཡིག་
ནང་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔ
དང་ཆུང་བ་ལ་ྔབཅས་ཚང་མ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་
སྤུས་དག་པ་ོརེད་འདགུ	 དངེ་སབྐས་འཛམ་
གླིང་འདིའི་སྟངེ་ནང་ཆོས་ཀི་ལྟ་གུྲབ་སྐརོ་
དངསོ་འབལེ་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་བུང་
ན།	 བདོ་པ་ཚོ་དག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་༸སྐའུ་ིརླབས་
ཆེན་གི་མཛད་འཁུར་གཙོ་བ་ོབཞིའི་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།


