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འབྲས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་གཞུང་འབྲལེ་གསོལ་སནོ་བཤམས་པ།
༄༅།	 །སསྦ་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗངོས་ཀི་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པམེ་
སིངྒ་རྟ་མང་ Shri Prem Singh Tamang 

མཆོག		ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༦	རེས་
གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༦	
ཐོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུཕབེས་པ་དང་བསནུ།	

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་རུ་བདོ་མིའི་སལོ་རུྒྱན་
གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་དང་འབྲལེ་གཞུང་
འབྲལེ་གསོལ་ཚིགས་གཟབ་རྒྱས་བཤམས་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་གཙོས་ཆོས་རིག་

བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་
དང་།	 དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླབྲང་འཕགས་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག	 འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་བཅས་ཀིས་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་
ང་ོསྤདོ་དང་ལནྷ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
སྙངི་བསྡསུ་གནང་དནོ།		འབྲས་ལྗངོས་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་ད་བར་ཁུལ་དརེ་གནས་པའ་ི
བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་
མེད་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་
ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ངས་བདོ་མིའི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་

རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་དབུ་ཁདིལམ་སནོ་
འགོ་འབྲས་ལྗངོས་མི་མང་རྣམས་བད་ེསིྐད་ཀི་
འཚོ་བར་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་པ་དང་།	མངའ་
སྡའེི་ནང་སྣ་མང་རིག་གཞུང་ཡོད་པ་ད་ེདག་
འཆམ་མཐུན་ངང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕོགས་སུ་
བསྐདོ་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ཆ་
སྐུ་ཉདི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཡིན་སབས་བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ཕགོས་གང་ས་ནས་
མཐུན་འགུར་རོགས་གནང་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཆ་
ཚང་ལནྡ་ཞིང་།	 	 ལགྷ་པར་མངའ་སྡའེ་ིནང་
སལོ་རུྒྱན་ནས་དར་སལོ་ཡོད་པའ་ིབདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡོང་
སདླ་རམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	།

བཀའ་ཤག་གིས་བམས་བརྩ་ེ	 ༢༠༢༠	 ཞསེ་པའ་ི
ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་

གསོལ་སནོ་བཤམས་པ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེ་ིནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 Association of 
Washington Generals	 ཞསེ་པའ་ི

ཚོགས་པ་དང་།	 ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེ་ིསདི་
སྐངོ་ལས་ཁུངས་གཉསི་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་གོ་སིྒག་
ཞུས་པའ་ིབམས་བརྩ་ེ	 ༢༠༢༠	 ཞསེ་པའ་ིལས་
འཆར་འགོ	 	 ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་སི་ར་ས་ཧ་བྷབི་	 Cyrus 
Habib	 མཆོག་གིས་སྣ་ེཁདི་འགོ་སདི་སྐངོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ཀིརི་སི་
ཊི་ན་བ་ྷརོན་	 Kristina Brown	 ལགས་
དང་།	 	 ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ཧ་ན་ཕ་ོལ་ཌི་	
Hana Fouladi	ལགས། Association 
of Washington Generals	 ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་དུག་དང་།	 མང་ཚོགས་
འག་ོཁདི་བདནུ།	 སླབོ་ཕུག་ལ་ྔསོགས་ཁྱནོ་མི་
གྲངས་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞི་ལས་གུྲབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་འཚམས་གཟིགས་
ཕབེས་པ་མ་ཟད།		ཕི་ཚེས་	༡༡	ས་ྔད་ོབཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་དུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་
ནས་བམས་བརྩ་ེགངོ་འཕལེ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་ཐབས་
སྐརོ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་ཞུས་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁངོ་རྣམ་
པར་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཉནི་གུང་
གསོལ་ཚིགས་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པ་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕབེས་
འབོར་བུང་མཚམས་སིད་ཚབ་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་གཙོས་བད་ེ
སུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླབྲང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག	
དང་།	 འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་
ཕུག་མཆོག	 བཀའ་དུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་
ལགས་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སདི་ཚབ་མཆོག་
གིས་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་གཞོན་པ་
སྐུ་ཞབས་ས་ཡི་ར་སི་ཧ་བྷབི་མཆོག་ལ་འཚམས་
ཞུའི་མཇལ་དར་དང་ཕག་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༠	 ནས་	 ༡༢	
བར་མན་ཌུ་ཝ་ལར་གཞུང་དནོ་ཕོགས་ཕབེས་
གནང་ས།ེ	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་དཔལ་ས་སྐའ་ི
བརྟན་བཞུགས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་༸སྐབས་
ར་ེངརོ་གླུ ་ལྡངི་མཁན་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་གི་མཛད་
སྒརོ་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་ངོ་
བཅར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བམས་བརྩའེ་ིམི་རབས་བསུྐན་རུྒྱའ་ིཐད་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༡	 ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ནས་	 ༩	 ཡོལ་ཙམ་
བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བྲང་ད་ུཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་ཡིན་
པའ་ིབམས་བརྩ་ེགངོ་སྤལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
མི་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	
བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་ཉིན་བརྒྱ་དསུ་གཅིག་
ཏུ་ཨ་རིའི་མཐ་ོསླབོ་སོགས་ནས་བཀའ་སླབོ་
གསན་གཟགིས་གནང་འདགུ
སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་གཞནོ་
པ་སྐ་ུཞབས་ Cyrus Habib མཆོག་གིས་
ཐངེས་འདརི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་
བཅར་ཞུ་དགསོ་དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུ་དནོ།		ད་ེ
རིང་སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་སརླ་ཡང་མཇལ་རུྒྱའ་ི
གོ་སྐབས་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
ངས་ད་ེརིང་བམས་བརྩེ་གོང་འཕལེ་གི་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་
བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཁིད་ཡོད།	
ཁོང་རྣམས་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡ་ེནས་རེད།	
གཞན་ཡང་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་མཐ་ོསླབོ་དང་
བམས་བརྩ་ེགངོ་འཕལེ་བས་ིགནས་ཁང་ནས་
སླབོ་ཕུག་དང་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ཁྱནོ་མི་
གྲངས་	 ༡༥༠༠	 ལགྷ་གིས་ཐད་ཀར་གསན་

གཟགིས་གནང་བཞིན་ཡོད།	ན་ནངི་ལོར་ངས་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་སྐུ་ཉདི་མཆོག་མཇལ་
བཅར་ཞུ་སབྐས་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེི་ནང་
སྐ་ུཉདི་ཀི་བམས་བརྩ་ེདང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་

ལམ་ལུགས་ནང་བད་ེསིྐང་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
རུྒྱའི་སླབོ་ཚན་འཇོག་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་
མཛད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་སྐ་ུ
ཉིད་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
ཡོད།	 དསུ་སབྐས་ད་ེནས་བཟུང་ཝ་ཤིང་ཊོན་
མངའ་སྡའེི་ནང་བཟང་ཕགོས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་
ཧ་ཅང་ཐབེས་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ་དགོངས་དནོ་ལརྟ་ད་ཆ་མངའ་སྡའེི་ནང་
བམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་བ་
རུྒྱའི་སླབོ་ཡོན་གསར་གཏདོ་ཀིས་སླབོ་ཕུག་
དུག་ལ་སླབོ་ཡོན་ཐབོ་པ་དང་།	 ཁངོ་རྣམས་
འདིར་ཚོགས་བཅར་བའི་གྲས་སུ་བཅར་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་

དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་འགོ	 སི་ཡ་ཊལ་	 Seatle	
ནང་གི་ཌ་ེན་ིསླབོ་འབྲངི་ Denny Interna-

tional Middle School ནང་སིྤ་ཚོགས་དང་།	
སེམས་མངོ་།	 བཟང་སྤདོ་	 Social, Emo-

tional and Ethical Learning བཅས་ཀི་
ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སླབོ་ཚན་ད་ུབཞག་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ
ད་ེརེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 ང་ཚོ་ཆུང་བིས་པ་ལོ་
ན་དུག་བདནུ་སྐབས་མིའི་ལྷན་སྐསེ་བམས་
བརྩེའི་རང་བཞིན་ད་ེཧ་ཅང་མངནོ་གསལ་
དདོ་པ་ོཡོད་ཀང་།	 རིམ་བཞིན་ནར་སོན་
ནས་སླབོ་གྲྲྭར་འགྲ་ོསབྐས་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་
པ་ཞིག་དང་སིྤ་ཚོགས་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་
དགསོ་ན།	 གཙོ་བ་ོསེམས་པ་བཟང་པ་ོབདེ་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིབསབླ་
བ་ད་ེདག་མ་ལྡངེ་པ་དང་།	 	 ད་ཆ་ཚན་རིག་

པས་ཀང་བམས་བརྩ་ེདང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
ནི་ལུས་པའོི་ནད་འགོག་བདེ་ཀི་ལུས་ཟུངས་
སྐེ་འཕལེ་ལའང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་
དང་།	 	 སྔནོ་འགྲ་ོདང་སླབོ་གྲྲྭའ་ིནང་ལུས་
པའོི་འཕདོ་བསནེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པའ་ིསླབོ་གསོ་སྤད་པ་དང་ཆབས་ཅིག	 ད་
ཆ་སེམས་མངོ་དང་འབྲལེ་བའི་བསམ་བླའོི་
འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་ལའང་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་དང་པའོི ་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་སབྐས།	 	 ཆོས་
ལུགས་ཕན་ཚུན་ལྟ་གུྲབ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་
ཡོད་ཀང་གཞི་རྩའི་བམས་པ་དང་བརྩེ་བ།	
བཟདོ་བསན།	 རང་ཁམིས་རང་སུང་།	 ཆོག་
ཤེས་སོགས་བཟང་པའོི ་བསླབ་བ་ད་ེདག་
གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག	ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་
ནས་དར་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ལྟ་
གུྲབ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།	 ད་
ཆ་རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་
ད་ེདག་བསྐར་གསོ་མཛད་ཐབས་མཛད་པའི་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་བཅས།	།	
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བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་བསྐར་གསོའ་ིསདླ་ཡུ་རོབ་ནང་སྐརོ་བསྐདོ་ལས་རིམ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་

དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་གཙོས་ཕག་རོགས་
སི་པན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཇཱ་
ཝརེ་ Javier Nogue Begue	ལགས་དང་།	

སྐ་ུཞབས་པ་ོན་ུབྷའི་ོལ་	 Pau Nubiola 

Muck	ལགས་བཅས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	
༣༠	 ནང་ཡུ་རོབ་ཞི་བདའེ་ིགྲསོ་མོལ་ཞསེ་
སྐརོ་བསྐདོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་

ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ཁངོ་
རྣམ་པ་གསུམ་སུད་སི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཇི་ནི་ཝར་
ཕབེས་འབརོ་སྐབས་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་།	
ཡུ་རོབ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ཁུལ་གི་སིྤ་
འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	
སུད་སིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ།	 མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དང་སུད་སིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།
ཡུ་རོབ་ཞི་བདའེི་གྲསོ་མོལ་ཞེས་པའི་སྐརོ་
བསྐདོ་ཉནི་མཐའ་མ་ད་ེསུད་སིའ་ིནང་མཇུག་
སིྒལ་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་
རྒྱལ་ཁབ་	 ༣༠	 ནང་ཡུ་རོབ་ཞི་བདའེ་ི
གྲསོ་མོལ་ཞེས་སྐརོ་བསྐོད་གནང་དགོས་
པའ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ།	 འད་ིལོ་ན་ིསིྤ་ནརོ་
༸གོང་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་
ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༣༠	 འཁརོ་བཞིན་པ་དང་།	 ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༡	 དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༣༠	 འཁརོ་བཞིན་
ཡོད་སབས།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་	 ༣༠	 ནང་
ཡུ་རོབ་ཞི་བདའེི་གྲསོ་མོལ་ཞེས་སྐརོ་བསྐདོ་
བས་པ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 འདས་པའ་ི
ཟླ་བ་གཉསི་དང་བདནུ་ཕག་གཅིག་གི་རིང་
སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་

ཀིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	 ༣༠	 ནང་
སྐརོ་བསྐདོ་ཀིས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	
གྲངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་པ།	གཞུང་ཚབ་མི་སྣ།	བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི།	གསར་
འགདོ་པ།	 མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་སླབོ་ཕུག་སོགས་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
ལྷན་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རྒྱ་གཉིས་
ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གྲསོ་མོལ་བེད་དགོས་
པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལ་ཡི་ག་ེཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཆབ་སདི་སྡ་ེཚན་གིས་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་པའ་ིབམས་བརྩ་ེ	༢༠༢༠	ཞསེ་
པའ་ིལས་འཆར་འགོ་ཕབེས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཐགོ་ཨ་རིའ་ིཝ་
ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེ་ིནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི	
Association of Washington Gener-

als	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་དང་།	 ཝ་ཤིང་ཊོན་
མངའ་སྡའེ་ི Lt. Governor Office	 ལས་
ཁུངས་གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་གོ་སིྒག་ཞུས་
པའ་ིབམས་བརྩ་ེ	 ༢༠༢༠	 Compassion 

2020	ཞསེ་པའ་ིལས་འཆར་འགོ	སྐ་ུཞབས་
སི་ར་ས་ཧ་བྷབི་ Lt. Governor Cyrus 

Habib	 མཆོག་གིས་སྣ་ེའཁདི་འགོ་	 Lt. 

Governor Office	 ལས་ཁུངས་ཀི་འཛིན་
སྐོང་འགན་འཛིན་ཀིརི་སི ་ཊི ་ན་བྷ་རོན་	
Kristina Brown, Executive Director in 

the Office of the Lt. Governor མཆོག་
དང་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ཧ་ན་ཕ་ོལ་ཌི་	
Hana Fouladi, Program Manager in 

the Office of the Lt. Governor	 མཆོག	
Association of Washington Gener-

als	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་གྲངས་
དུག་དང་།	 མང་ཚོགས་འག་ོའཁདི་གྲངས་

བདནུ།	 སླབོ་ཕུག་ལ་ྔསོགས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་
ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞི་ལས་གུྲབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

ཆུང་ཞིག་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་ཀིས་
གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཆབ་སིད་སྡ་ེཚན་
གི་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་
ཕིན་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷ
རམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།	
སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་བཅས་ནས་
རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་མཇལ་འཕད་
གནང་སོང་།
སབྐས་དརེ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་ཀིས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེཁོང་རྣམས་འདིར་ཕབེས་པར་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའི་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་སྙིང་བསྡུས་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུྲབ་ཆ་
དང་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས།	 གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་གཉསི་ཀི་སྐརོ།	 གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཁག	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་
ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་བཅས་ང་ོསྤདོ་གནང་

རསེ།	 སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་སྣ་ེའཁདི་གནང་
མཁན་སྐ་ུཞབས་སི་ར་ས་ཧ་བྷབི་མཆོག་གིས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་

སྐརོ་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་
དང་།	 ཁངོ་རྣམས་ད་རེས་ཐ་ེབའ་ིབཞུགས་
སྒར་ད་ུལོ་གཉསི་ནང་ཐངེས་གསུམ་ཕབེས་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་སྐརོ་དང་།
ད་ལྟའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཆབ་སིད་
དང་།	ཁམིས་ལུགས།	སནྨ་པའ་ིལས་རིགས།	
ཚོང་ལས།	 ཤེས་ཡོན།	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་འགོ་ཁིད་ཡོད་པ་
དང་།	ལགྷ་པར་བམས་བརྩ་ེལག་བསར་བདེ་
རུྒྱ་དང་།	 བཟང་སྤདོ་ལནྡ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཤིག་བསུྐན་རུྒྱར་སླབོ་ཕུག་དུག་དག་འདམེས་
ཀིས་སྐ་ུཚབ་ནང་ཕབེས་ཡོད་སྐརོ།	 གཞན་
ཡང་བཞུགས་སྒར་ད་ུཕབེས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
འགོ་ཁིད་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་
བམས་བརྩེ་གཙོ་བརོ་འགུར་བའི་བདོ་མིའི་
རིག་གཞུང་བརུྒྱད་བམས་བརྩེའི་སྐརོ་གོ་
རྟགོས་ཡོང་རུྒྱར་བཅར་བ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་གནང་རསེ།

ཁོང་རྣམ་པས་བདོ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
ཚོས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་འསོ་བསྡུ་བདེ་ཐུབ་ཀི་
མེད་དསུ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་བདོ་ཕི་

ནང་གཉསི་ཀི་ང་ོབ་ོཇི་ལྟར་མཚོན་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་
སིད་ཀི་སྐུ་དབང་རིྩས་སྤདོ་གནང་བའི་རསེ།	
གྲསོ་ཚོགས་ངོས་ནས་ཉིན་རེའི་ལས་དནོ་
ནང་བམས་བརྩ་ེདང་བཟང་སྤདོ་ལག་ལེན་ཇི་
ལརྟ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་ཡོང་ཁུངས་གང་
ཡིན་པ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་རྒྱ་གར་
གཞུང་མཉམ་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ།	 ཁངོ་ཚོའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་བམས་བརྩ་ེཇི་ལརྟ་གངོ་སྤལེ་
གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་ད་ིབར་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་དང་།
གཞན་ཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་ཁོང་རྣམས་
ཨ་རི་ནས་འདིར་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་
གཉསི་ན་ིབདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་དང་།	 དཔལ་
འབོར་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་
ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་སབས།	ཁངོ་རྣམས་
འདིར་ཕབེས་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་
སྐརོ་དང་།	 བདོ་ནང་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་
ཏུ་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་མི་བཅུག་པར་
དམར་པའོི་ལ་ྟབ་བསབླ་ཀི་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་
མེད་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་སོགས་བདོ་
ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དག་གནས་སངས་དང་།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངན་བུས་གཏིང་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སོགས་
ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་འགྲལེ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད་དསུ་ཁྱདེ་རྣམ་པར་ད་ེའད་ཡོང་
སདི་པས།	 འབུང་འགུར་བདོ་པའ་ིའཐབ་
རྩོད་ནི་དང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩོད་ཡིན་པར་
ངསོ་འཛིན་གིས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བར་འབདོ་སྐལུ་དང་།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་རུྒྱན་ད་ུབཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་
གཞིར་བཟུང་།		རྣམ་པ་ཚོས་དཔལ་ན་ལེནྡྲ་
ནས་དར་བའི་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་ཐུབ་ན་ཕན་
ཐགོས་ཆེ་ཚུལ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་།	 རིག་གཞུང་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
ཐུགས་སྣང་ཡོང་བར་འབདོ་སྐལུ་བཅས་ཞུས་
ཟནི་རསེ།	 སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕག་རྟགས་ཤིག་
ཕུལ་བ་དང་།
ད ེ་ནས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་མཁན་པོ་
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་ཀིས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེཁངོ་རྣམས་ལ་དན་རྟནེ་ཕག་རྟགས་ཤིག་
ཕུལ་རསེ།	 གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིབསྒགས་གཏམ།
༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་
རྒྱལ་ཁའ་ིངང་མ་གྲལོ་གངོ་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༥	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤།༣༠	ཐགོ་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།		
ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ།	 	 ཚོགས་བཅར་བ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་ཧི་མཱ་ཅལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
ཇ་ེསིངྒ་	 Mr. Ajai Singh	 ལགས་ཀིས་
གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིའི་སྙངི་སབོས་ལ་ཡི་
རངས་བསྔགས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་དང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་རེས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་སྤལེ་བའ་ིབསྒགས་
གཏམ་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ཕི་
ཟླ་	 ༣	 ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆབ་སདི་ཀི་གནས་
བབ་ལ་འཕ་ོའགུར་ཤུགས་ཆེ་འགྲ་ོབཞིན་
པའི་དསུ་སབྐས་སུ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེ
བཞིན་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་གཟབ་རྒྱས་ངང་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་ཇི་བཞིན།	 	 ཐངེས་
འདརི་ཡང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུརྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་སྡ་ེཚན་ནང་མའི་གོ་
སིྒག་འགོ		ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣	ནས་	༥	
བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་
ཁབ་འད་མིན་ཁག་	 ༤༢	 ཙམ་ནས་ཚོགས་
བཅར་བ་ཁྱནོ་མི་གྲངས་	 ༡༨༠	 ལགྷ་ཙམ་
ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་
པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ཐངེས་འདིར་ཚོགས་བཅར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་
དང་གྲངས་འབོར་གི་ཆ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི ་
ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་འགུར་འགྲསོ་ཆེ་
བའི་ཡོ་ལང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་དསུ་སྐབས་
སུ།	 	 བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ལ་འཕད་བཞིན་
པའི་འགོག་རྐེན་དང་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་
ལེན་གནང་ཕགོས།	 	 བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་
ལ་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཇི་འད་ཞིག་

གཏངོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་སོང་
བ་བ་རུྒྱ་ནི་སྐབས་བབ་ལས་འགན་ཡིན་པ་
ལརྟ།		ཐངེས་འདརི་ལནྷ་ཚོགས་འད་ིབརུྒྱད་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱནོ་ནས་བདོ་མིའི་རང་དབང་གི་
འཐབ་རྩོད་ཆེད་ཆོད་སེམས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
མུ་མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་རྣམ་
པ་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།
ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
༸ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐསོ་སབྐས།	 	 འགྲ་ོ
བ་མིའི་བམས་བརྩའེི་ནསུ་པ་གོང་སྤལེ་དང་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ།		བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 ཁརོ་ཡུག་དང་བཅས་པར་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་
སརླ་གསོ་མཛད་རུྒྱའི་༸སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོབཞི་པསོ་སེམས་ནང་
སྙིང་སབོས་འཕལེ་གཞིར་གུར་བ་མ་ཟད།	
བདོ་མིས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཁྱནོ་
ལ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཆ་ནས་ཞབས་
འདགེས་ཇི་ཙམ་ཞུས་པ་ད་ེདག་༸རྒྱལ་བ་
དནོ་གི་བདག་པསོ་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་བ་
ལརྟ།	 ཚོགས་བཅར་བ་ཚོས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེབདོ་
མི་ཙམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཞིག་མིན་པར་
འགྲ་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེསྡུག་དང་འབྲལེ་
བ་ཡོད་པ་དང་།		ཀུན་སླངོ་ད་ེའད་ཞིག་རུྒྱན་
སྐངོ་འགོ་འབུང་འགུར་བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་སྔར་བས་ཤུགས་
ཆེར་བ་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་ས་བརྟན་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།		ཕགོས་མཚུངས་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཁདོ་བདོ་དང་
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་།	 ལྷ་ོསོག་
༼ནང་སོག༽དང་ཐ་ེཝན།	རྒྱ་གར།	ལྷ་ོཨ་ཕ་ི
རི་ཀ།	 ཨིན་ཡུལ།	 ཨོ་གླངི་།	 རྒྱ་ནག	 ཨ་
རི་སོགས་ནས་ཡོད།	 ཚང་མས་སེམས་ནང་
སྙངི་སབོས་འཕལེ་གཞིའི་བསམ་འཆར་ལྷུག་

པ་ོགསུངས་པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་ཐུན་ཡོངས་
རོགས་མ་ཆད་པར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་
ཡོད།		བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་
འགྲ་ོརུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཞན་ཇེ་
སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་མཐངོ་སབྐས་ང་ཚོར་
སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་སྐ་ེབཞིན་འདགུ
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་
ཁམིས་འགལ་ཐགོ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧༠	 ཙམ་
རིང་བདོ་ས་ཧམ་བཟུང་བས་རྐནེ་བདོ་མིར་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་ཀང་ད་དངུ་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་ཆེད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་
དང་ལྷན་གྲསོ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའི་བཟང་ཕོགས་
ཀི་བར་ལན་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་བསན་པར་
ད་ེམུར་གནས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་མགགོས་
མུར་བསྐར་གསོ་གནང་དགོས་པ་ཞུ་རུྒྱ་མ་
ཟད།	 འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེདང་ཆབས་
ཅིག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ལྟ་བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་མཛད་
ནས་བདོ་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གི་སིད་བུས་རུྒྱན་
སྐོང་མཛད་བཞིན་པར་ང་ཚོས་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ལགྷ་པར་
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་
ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སབོས་ཀི་གོ་ཆ་གོན་
ནས་རང་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཆེད།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དབང་སུྒར་ལ་གདོང་
ལེན་གནང་བཞིན་པ་དརེ་ང་ཚོས་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་
ཐན།	 ལྷ་ོསོག་པ་ོབཅས་ཀི་ནང་ལོ་ང་ོབཅུ་
ཕག་མང་པའོི་རིང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་ཡོད་ཀང་།	 	 སདི་གཞུང་མང་
པསོ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ལ་སྐནོ་བརདོ་བ་རུྒྱར་འཇིགས་ནས་ཅི་ཡང་

མི་སྨྲ་བའ་ིརུྟལ་ཞུགས་འཛིན་པ་མཐངོ་སབྐས་
ང་ཚོར་བླ་ོཕམ་སྐ་ེབཞིན་འདགུ		ད་ཆ་ཧངོ་
ཀོང་མི་མང་ཚོར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟ་ོབཞིན་
ཀང་སྣང་མེད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 བདེ་
བབ་ད་ེདག་ན་ིབླ་ོཕམ་གི་གནས་རེད།		སདི་

གཞུང་ཁག་དང་ཚོང་དནོ་སིྒག་འཛུགས་ཁག་
གཅིག་གིས་དང་བདནེ་གི་ཕོགས་སུ་རྒྱབ་
ལང་བ་རུྒྱའ་ིཚབ་ཏུ།	 འཕལ་སེལ་དཔལ་
འབརོ་གི་ཁ་ེཕན་ཁ་ོནར་དམིགས་ནས་མང་
གཙོ་དང་ཁམིས་ཀི་དབང་སུྒར།	 རང་ཐག་
རང་གཅདོ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་རིན་
ཐང་བཅས་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བསནུ་མཁས་ཁོ་ན་
བདེ་བཞིན་ཡོད།
ང་ཚོ་རང་དབང་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
དའུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མང་གཙོ་དང་
རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
སབྐས་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་ཀི་མེད།	 འནོ་
ཀང་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་དསུ་
ཚོད་རིྩས་ཀི་བདེ་བབ་དརེ་ང་ཚོ་བླ་ོམཐུན་
ཐུན་མོང་མནའ་འབྲལེ་འགོ་ནས་ཐ་གཅིག་ཏུ་
ང་ོརལོ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱ་ལས་ད་ེམུར་བཞག་
ནས་ངན་པ་རྒྱ་ཡན་ད་ུགཏངོ་ཐབས་རྩ་བ་
ནས་མེད།
བདོ་ན་ིགོ་ལའི་སྣ་ེགསུམ་པ་ཡིན་སབས་བདོ་
མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ད་ེགོ་ལའི་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་
ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁརོ་
ཡུག་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་ནམ་བུང་

སབྐས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ད་ེགནད་དནོ་གཙོ་
བ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཡོང་ཐབས་བ་རུྒྱ་ཡིན།		
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ན་ིའཛམ་གླངི་སྐ་ེའགྲ་ོ
ཀུན་གི་བད་ེསྡུག་དང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་
སབས།	 ད་ེལ་བརྟནེ་པའ་ིབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཡོངས་གྲགས་ངསོ་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ནང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་འབུང་
འགུར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་
སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་ཞུ་
རུྒྱའི་བདག་དབང་ད་ེ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཐབེས་རྩའི་
དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་
གྲསོ་ཆོད་དརེ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	དརེ་བརྟནེ་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་
སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་ཐད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབུས་བས་ཚེ་ང་ཚོས་
དརེ་ངོ་རོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བ་རུྒྱ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་ེལྟར་བ་རུྒྱའི་ཁིམས་
མཐུན་གི་བདག་ཐོབ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་
ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་
རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ནས་ཀང་དརེ་ང་ོརོལ་
གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	ཁམིས་འགལ་ཉསེ་
ཆད་བཀལ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༦	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབཀའ་ཤག་མཇལ་འཕད་ཁང་
ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་

སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་ཛུ་ཀར་བརྷ་
གྷ་ིཚོགས་པ་	zuckerberg Institute གསར་
འཛུགས་གནང་མཁན་གྲས་མ་ཡི་ཁེལ་ལི་

ཊིག་	Michael Littig	ལགས་ཀིས་གཙོས་
ཨ་རི་དང་།	ཡུ་རོབ།	ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་སོགས་
ནས་ཕབེས་པའི་ཚོང་པའི་འགོ་ཁིད་ཀི་སྐུ་
ཚབ་གྲངས་	༢༡	ཙམ་ལ་འག་ོཁདི་ཀི་གནས་
བབ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་
གི་བཙན་གནནོ་འགོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ལ་གཏརོ་བཤིག་
ཚབས་ཆེ་བུང་དང་འབུང་བཞིན་པ་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་མིིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་
མཚོན་པའ་ིདཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་ཉནི་རེ་
བཞིན་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གི་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐནེ་འཛམ་གླངི་

གི་ཤར་ནབུ་གང་སར་ཁྱབ་བཞིན་ཡོད་པར་
བརྟནེ།	 ལུས་སེམས་དང་མངོ་ཚོར་གི་ཆ་
ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀང་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
བཏང་སྙམོས་སུ་བཞག་ས་ེབདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་བར་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་
དང་།
གཞན་ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་
ཞུའི་ལས་བདེ་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་གླ་ཕགོས་
ཆེད་མིན་པར་གཙོ་བ་ོབདོ་སིྤ་པའི་དནོ་ད་ུ
ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད།	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཁདོ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀླགོ་
ཤེས་མཁན་གི་གྲངས་ཚད་རང་བཙན་ཡོད་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་ལས་ཀང་མཐ་ོབ་
ཡོད།	 རང་ཉདི་འག་ོཁདི་ཅིག་ཡིན་པའ་ིཆ་
ནས།			
ད་ེཡང་ཇི་སདྐ་ད།ུ	 	 གལ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་ཡོད་
ན་ན།ི	 །ད་ེལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད།	 །གལ་
ཏ་ེབཅསོ་སུ་མེད་ན་ན།ི	 །ད་ེལ་མི་དགའ་
བས་ཅི་ཕན།	 ཞསེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་
གསུངས་པ་ད་ེགདམས་ངག་ཏུ་བརིྩས་ཏ་ེབདོ་
མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་སི་ཞུ་བསུྒབས་
དང་སུྒབ་མུས་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོང་པའ་ིའག་ོཁདི་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཁག་གཅིག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
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རྒྱལ་སིྤའ་ིཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་	COP25	ཐགོ་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱའ་ིའབདོ་སྐལུ་དནོ་ཚན་ལ་ྔགསལ་
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༦	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཕི་དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་
ཚོགས་ཁང་དུ་ཕི་དིལ་བདོ་ཀི་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མཐོ་
སྒང་འདི་ས་གོ་ལའི་སྣ་ེམོ་གསུམ་པ་ཡིན།		
ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་
ཡུག་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེའི་ནང་གི་དནོ་
ཆེར་བརིྩས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀིས་ཞུ་སྐལུ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱའ་ིགསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༡།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
འབུང་འགུར་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ནང་སི་པན་གི་
རྒྱལ་ས་	 Madrid	 ནང་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ ་སྐརོ ་གི ་ལྷན་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་
ཡོངས་གྲགས་སུ་	 COP25	 	 ཞསེ་པ་ད་ེ
འཚོགས་རུྒྱ་རེད།	 	 ལནྷ་ཚོགས་སུ་བདོ་ཀི་
སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བེད་གཞུང་འབྲལེ་ཐོག་ནས་བཅར་
རུྒྱའི་བཀའ་ཁལོ་ཐབོ་པ་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 སབྐས་དརེ་བདོ་འད་ིས་
ག་ོལའ་ིསྣ་ེམོ་གསུམ་པ་ཡིན།	 	 ཞསེ་པའ་ི
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་འབདོ་སྐུལ་དནོ་ཚན་ལྔ་
ཡོད།	 ད་ེབརུྒྱད་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
ན་ིའཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ལ་གལ་གནད་ཆེན་
པ་ོཇི་འད་ཡིན་པ་དང་།	 ག་ོལའ་ིགནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཚ་དདོ་
ཧ་ཅང་རྒྱས་བཞིན་པ་དསེ་བདོ་མཐོ་སྒང་
གི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྐེན་ངན་པ་ཇི་ལྟར་
འཕད་བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་ལ་འཛམ་གླངི་ཡང་ཐགོ	 ཅསེ་གྲགས་
ཤིང་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་བདོ་མཐོ་སྒང་ནི་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་གོ་ལ་
སིྤའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་ཐགོ་ལའང་
ཧ་ཅང་འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 	 བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གི་འཁྱགས་རོམ་ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་ནས་
བདོ་ནས་འབབ་པའི་གཙང་ཆུ་ཆེ་ཁག་མང་
པ་ོཞིག་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ིནང་གི་
མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་ཙམ་གི་འཚོ་བའི་རྟནེ་
གཞིར་གུར་ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
འགུར་ལྡགོ་གི་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ལྟར་ཐེབས་
ཀི་ཡོད་པའི་ཐད་ཉམས་ཞིབ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
སོགས་གསུངས།	
དེ་རེས་འཛམ་ལྷ་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲལེ་བའི་ཟླ་
བ་གཅིག་གི་ལས་འཆར་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་
དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༣	
ཉནི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་དང་ལནྷ་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གི་ཁོར་ཡུག་ཐགོ་སྒ་བརྙན་གླངེ་སགེས་
བ་རུྒྱ་དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	༡༧	ཉནི་བདོ་

ཀི་ཁོར་ཡུག་ཆེད་རྒྱང་རུྒྱག་གོ་སིྒག་དང་།	
ཕི་ཚེས	 ༢༠	 ཉནི་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ད་ལའྟ་ི
ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་སྐརོ་འགྲམེས་སནོ་ག་ོ
སིྒག་ཞུ་རུྒྱ།	འབུང་འགུར་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	ནང་
སི་པན་གི་རྒྱལ་ས་	Madrid	ནང་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་	COP25		མཉམ་
ཞུགས་དང་།	 གངོ་གི་གནད་དནོ་ཐད་ཟུར་
ད་ུབགྲ་ེགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་གཉསི་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
རྒྱལ་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་ལྷན་ཚོགས་	

COP25	 ཐགོ་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱའ་ིའབདོ་
སྐལུ་དནོ་ཚན་ལ་ྔན།ི	
༡༽		བདོ་མཐ་ོསངྒ་འད་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཁརོ་ཡུག་
གི་གནད་དནོ་ཐད་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
ངསོ་འཛིན་དགསོ།
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་ UNFCCC	 ཀི་
བདོ་མཐོ་སྒང་འདི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་གི་
གནད་དནོ་ཐད་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
ངསོ་འཛིན་དགསོ་པ་མ་ཟད།	བདོ་འད་ིརྒྱལ་
སིྤའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་དང་འབྲལེ་
བའ་ིབགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཁག་གི་བརདོ་གཞི་
གཙོ་བརོ་འཇགོ་དགསོ།	 བདོ་འད་ིསའ་ིག་ོ
ལའི་སངེ་གི་ཆེས་མཐ་ོཤོས་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
ཤོས་ཀི་ས་ཆ་ད་ེཡིན་པ་མ་ཟད།	 སདི་པའ་ི
གངས་རི་མང་ཤོས་གསུམ་པ་དང་།	 འཐུང་
ཆུའ་ིའབུང་ཁུངས་ཆེ་ཤོས།	 ཨེ་ཤེ་ཡའ་ི
གཙང་པ་ོཆེ་ཤོས་དུག་གི་འབུང་ཁུངས།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་དང་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིནམ་ཟླའ་ི
ཤུགས་ཚད་དང་འཕལེ་འགྲབི་ལའང་ཤུགས་
རྐེན་སྤོད་མཁན་གི་ས་མཐོའི་ཡུལ་ལྗངོས་
ཤིག་ཡིན།	 བདོ་ཀི་ཆུ་བ་ོཁག་ན་ིའཛམ་གླངི་
ནང་མི་འབརོ་མང་ཤོས་གྲས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
བཅུའ་ིམི་གྲངས་ཐརེ་འབུམ	 ༡་༥	 ལགྷ་གི་
ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་གཞི་རྟནེ་ཡང་ཆགས་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ལ་འཛམ་
གླངི་གི་ཡང་ཐགོ་དང་།	ག་ོལའ་ིསྣ་ེམོ་གསུམ་
པ།	 ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིཆུའ་ིབང་མཛོད།	 ཆར་དསུ་
ཀི་ར་ེབ་ོབཅས་འབདོ་ཀིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	བདོ་
ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་ལ་མ་དཔྱད་
པར་རྒྱལ་སིྤའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་
གནད་དནོ་ཆ་ཚང་བའམ་དཔིྱས་ཕིན་པ་ཞིག་
ཤེས་ཐབས་བྲལ།
༢༽	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་ལ་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་གི་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ལྟར་ཐབེས་ཀི་ཡོད་
མེད་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཤུགས་ཆེ་རུ ་གཏོང་
དགསོ།
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་ UNFCCC 

ངོས་ནས་བདོ་མཐོ་སྒང་ལ་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་གི་ཤུགས་རྐེན་ཇི་བུང་དང་།	
དེ་བཞིན་བ ོད་མཐོ་སྒང་གིས་གོ་ལ་ཧིལ་
པ ོའི ་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ ་ གི ་ མུར་
ཚད་དང་ཁྱབ་ཚད་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ཙམ་
ཐབེས་མིན་ཐགོ་ངསེ་པར་ད་ུཚན་རིག་དང་
མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་འགོ་འཛུགས་གནང་
དགསོ།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་ལ་གནམ་གཤིས་ཚ་
དདོ་འཕར་ཚད་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་སྙམོ་ལས་
ལབྡ་གཉསི་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་སབས།	 བདོ་

ཀི་གངས་རི་མུར་མོར་བྲ་ིབ་དང་།	 གཏན་
འཇགས་འཁྱག་རིམ་ཉམས་རུད་ཆེན་པ་ོསོང་
བ།	 རྩྩྭ་ཐང་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབ་ེཐང་ད་ུའགུར་
བ་སོགས་ཀིས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་
བཞིན་ཡོད།
གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ལ་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་ཤུགས་རྐེན་ཉུང་ད་ུ
གཏངོ་ཐབས་དང་།	 གམོས་འདསི་བདེ་
ཐབས།	 ད་ེབཞིན་རང་བུང་གདོ་ཆག་ནམ་
བུང་སབྐས་ངལ་སེལ་ལས་དནོ་ཁག་ཚགས་
ཚུད་བཀོད་སིྒག་སོགས་ཀི་གོ་རྟགོས་སྔ་ས་
ནས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་གཞུང་དམངས་
གཉསི་ཀར་སྤལེ་ཡོད་ཚེ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	
ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་ལ་
ཆུ་ལོག་དང་ས་ཉལི་གི་གོད་ཆག་ཇ་ེམང་ད་ུ
སོང་བའ་ིཤུགས་རྐནེ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་ཐུབ་ཡོད་
པར་ཐ་ེཚོམ་མེད།	དཔརེ་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ལོའ་ིབདོ་ཤར་ཕགོས་ཁམས་འཇ་ོམདའ་རངོ་
སྤ་ོལོ་ཡུལ་ཚོར་ས་ཉལི་ཆེན་པ་ོབུང་ས་ེའབྲ་ི
ཆུ་ཉནི་བཅུ་གཅིག་རིང་འགག་ནས་རྒྱ་བདོ་
ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་ལ་དངངས་འཚབ་དང་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོབཟསོ་ཡོད།		དརེ་བརྟནེ་
བདོ་མཐ་ོསངྒ་ལ་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་
གི་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ལྟར་ཐབེས་ཀི་ཡོད་མེད་
ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཞིག་
བདེ་ཐུབ་ན།	བདོ་མི་དང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་།	
རྒྱལ་སིྤའི་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་བདོ་མཐོ་
སངྒ་གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རུད་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་
པ་འགོག་ཐབས་དང་།གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་གི་ཤུགས་རྐནེ་ཇ་ེཉུང་ད་ུགཏངོ་ཐབས།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ལ་གནམ་གཤིས་ཀི་
གནས་བབ་གསར་པ་ཞིག་འབུང་བཞིན་པར་
གམོས་འདསི་བ་ཐབས་བཅས་ཀི་ཕན་རླབས་
ཤིན་ཏུ་ཆེ།
༣༽	 	 བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་དང་
ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤིས་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
དགསོ།
བདོ་ཀི་འབྲགོ་པ་རྣམས་ནི་ཐབས་ཇུས་ལ་
མཁས་པའི་རྩྩྭ ་ཐང་སུང་སྐོབ་བེད་མཁན་

ཞིག་ཡིན་སབས།	རྒྱ་གཞུང་གི་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་ལ་གམོས་འདསི་དང་དའེ་ིཤུགས་
རྐནེ་ཆུང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་ཀི་སིད་ཇུས་གང་
ཞིག་གཏན་འབབེས་བདེ་སབྐས་འབྲགོ་པའི་
ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མངོ་ལས་བླ་ོསྐདེ་ངསེ་
པར་ད་ུལེན་དགསོ།	བདོ་ཀི་འབྲགོ་པ་རྣམས་
རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་གནས་སྤསོ་
བས་བཅུག་པའི་རྐེན་གིས་འབྲགོ་པའི་རང་
ཁ་རང་གསོའི་འཚོ་ཐབས་བཟང་པ་ོདརེ་ད་ོ
ཕགོ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་འག་ོཁདི་ཚོས་སྤུས་ཚད་ཞན་ཅིང་།	
ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་འབྲགོ་པ་གནས་སྤསོ་ཀི་
སིད་བུས་ལ་འཕལ་མར་ལེགས་བཅསོ་བདེ་
དགསོ་ལ།	 ད་ེབཞིན་གནས་སྤསོ་ཟནི་པའ་ི
འབྲགོ་པ་ཚོར་ལས་ཀ་དང་།	 སླབོ་སྦངོ་།	
འཕདོ་བསནེ།	 	 ཚོང་ལས་སོགས་ཀི་ག་ོ
སབྐས་སྤད་ནས་བདོ་མི་ད་ེདག་གི་ཆེ་མཐངོ་
སརླ་གསོ་བདེ་དགསོ།
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་རང་བུང་ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ས་ཁུལ་དང་གླངི་ག་སོགས་གསར་
འཛུགས་ཆེད་སིད་ཇུས་གང་ཞིག་གཏན་
འབབེས་བདེ་སབྐས་སུ་བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་
དང་བསམ་བླ།ོ	སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་བཅས་
ལ་ངསེ་པར་ད་ུབསམ་ཞིབ་བདེ་དགོས་ལ་
ས་ཁུལ་ད་ེདག་ལ་གནས་པའི་བདོ་མི་ཚོའི་
གནས་བབ་ལ་མཐངོ་ཆུང་རྩ་བ་ནས་བདེ་མི་
རངུ་།	 བདོ་མི་ཚོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་དགསོ་
མཁོ་ཁག་ངོས་ལེན་དང་བརིྩ་བཀུར་བེད་
དགསོ་པ་ན་ིཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།
༤༽	 གྲངོ་ཁྱརེ་འཛུགས་སུྐན་དང་ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་ལ་སངས་འཛིན་ནན་པ་ོབདེ་
དགསོ།
ཉ་ེབའི་ལོ་ཤས་ནས་བདོ་ལ་གྲངོ་ཁྱརེ་དང་
གྲོང་རལ་ཁག་རྒྱ་བསྐེད་མུར་པ ོར་བེད་
བཞིན་པའི་དབང་གིས་ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ོཕགོ་
དང་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོབཟསོ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་འདས་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་གྲངོ་ཁྱརེ་
འཛུགས་སུྐན་གི་སིད་བུས་ཐལ་དགས་པ་ད་ེ
དག་བདོ་ནང་ལ་བསྐར་ཟླསོ་བདེ་མི་རུང་།	
ཉ་ེབའི་ལོ་ཤས་ནང་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་
ཆུ་ལོག་དང་ས་ཉལི་གི་གོད་ཆགས་རིགས་
ཇེ་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའི་རུྒྱ་རྐེན་གཅིག་
ནི་བདོ་ཁུལ་ལ་འཛུགས་སུྐན་གི་བ་བ་མང་
དགས་པས་ཡིན།	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གཞུང་གི་
འཛུགས་སུྐན་གི་ལས་གཞི་ཆེན་པ་ོགང་ཞིག་
བདོ་ཁུལ་ད་ུསྤལེ་ན།	 ས་གནས་བདོ་མི་ཚོར་
ངསེ་པ་ད་ུཐག་གཅོད་དང་གྲསོ་བསྡུར་བདེ་
རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་ལ།	 ཁརོ་ཡུག་
དང་མཐུན་པའི་གྲངོ་ཁྱརེ་འཛུགས་སུྐན་གི་
ལམ་སནོ་སིད་ཇུས་གསལ་པ་ོཞིག་གཏན་
འབབེས་བས་ནས་གཞུང་འཛིན་རིམ་པ་
ཚང་མས་ངེས་པར་ད་ུལག་བསར་ནན་པ་ོ
བདེ་དགསོ།	 ད་ེམཚུངས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ཆེད་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་རྣམས་
སངས་འཛིན་བདེ་ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་གསལ་
པ་ོཞིག་ཀང་དགསོ།

༥༽	 བདོ་འད་ིསའ་ིག་ོལའ་ིསྣ་ེམོ་གསུམ་པ་
ཡིན་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་
པའི་ཁརོ་ཡུག་ལས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཞིག་སྤལེ་
དགསོ་གལ་ཆེ།
ད་ེཡང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ནི་
རྒྱལ་ཁབ་བ་ེབྲག་པ་རེ་ཟུང་གི་གནད་དནོ་
ཙམ་ཞིག་མིན་པར་ག་ོལ་སིྤའ་ིསྐ་ེའགྲ་ོཡོངས་
དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་ལརྟ།	 བདོ་
མི་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིམང་
ཚོགས་བཅས་གིས་མཉམ་རུབ་འོག་བདོ་
མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་བེད་ཐུབ་
པ་ཞིག་རེད་ལ་བདེ་འསོ་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན།	
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱ་ན་ིབདོ་མི་
ཙམ་གི་ཆེད་ད་ུམིན་པར་འཛམ་གླངི་ཡོངས་
ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་བད་ེདནོ་དང་ཡུན་གནས་
ཐུབ་ཆེད་ད་ུཡིན་པ་བསྙནོ་ད་ུམེད།	བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་འད་ིསའི་ག་ོལའི་ལྷ་ོབང་གི་སྣ་ེམོ་གཉསི་
ཕུད་གངས་རི་མང་ཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་ད་ེཆགས་
ཡོད།
དརེ་བརྟནེ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ལས་
འགུལ་ཆེན་མོ་འདི་འཛམ་གླིངགང་སར་
གནས་པའི་གཞུང་དམངས་གཉསི་ཀས་མ་
སྐུལ་དང་བླངས་ཀིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོ་ར་
སྤལེ་ཏ།ེ	 བདོ་འད་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིགནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་དང་ཁརོ་ཡུག་གི་གནད་དནོ་གཙོ་
བ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་བརྩོན་
དགསོ།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ
ད་ེཡང་ཐེངས་འདིའི ་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢	ནས་	༡༣	
བར་ཉནི་གྲངས་	 ༡༢	 རིང་སི་པན་གི་རྒྱལ་
ས་	 Madrid	 ནང་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་
འད་མིན་ཁག་	 ༡༩༤	 དབུ་ཁདི་དང་སྐ་ུཚབ་
སོགས་ཁྱནོ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་	 ༤༠༠༠༠	
ལགྷ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ	 འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ ་སྐརོ ་གི ་ལྷན་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་
ཡོངས་གྲགས་སུ་ COP25	 	 ཞསེ་པ་ད་ེ
འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ག་ོ
ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་མུར་བར་
བརྟནེ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་ལ་ཤུགས་
རྐེན་ངན་པ་ཇི་ལྟར་འཕད་བཞིན་ཡོད་པའི་
སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་ཉམས་ཞིབ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་བདེ་དགོས་པའི་འབད་བརྩོན་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 ག་ོསབྐས་
དམ་འཛིན་ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱལ་སིྤའི་གོ་ལའི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་འཛམ་
གླངི་ཡངས་ཐགོ་ཏུ་གྲགས་པ་དང་།	 སའ་ིག་ོ
ལའ་ིསྣ་ེམོ་གསུམ་པ།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་
པའི་ཞུ་འབདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཀང་སྤལེ་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༧	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་ཚོགས་གཙོའི་
ལས་ཁུངས་སུ་འཇར་མན་གནས་བཞུགས་སྐ་ུ
ཞབས་ཊེན་ཆི་རི་ཊོ་	 Tenchireto	 ལགས་
ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལྔ་ནས་ཕབེས་
པའི་སོག་པའོི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་སོང་།			
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ཐགོ་མར་བདོ་སོག་གཉསི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ནས་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་བདོ་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཉག་ཕ་བའི་སྐབས་
འདིར་ཁོང་རྣམས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུས་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
བུང་བའ་ིསྐརོ་ལ་གསུང་དནོ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དནི་ཉག་ཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་འཛམ་གླངི་ནང་
སྐབས་བཅོལ་བ་མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སོ་སོར་
མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་དང་།	 རང་དབང་
ཅན་གི་སྡ་ེཚན་གསུམ་བཅས་ཆ་ལག་ཚང་
བའ་ིམང་གཙོའ་ིགཞུང་ཡོད་པ་བདོ་པ་གཅིག་
པུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	
དེ་ཡང་བོད་ཀི ་གནས་སངས་སིྤ་ཡོངས་
ནས་ཛ་དག་གཉན་འཕང་ཅན་དུ་ གུར་
པའི ་སྐབས་ད ེར ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ེང ་
བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ ོ་མཆོག་བ ོད་ལུགས་

དགུང་གྲངས་	 ༡༦	 དང་ཕི་ལུགས་དགུང་
ལོ་	 ༡༥	 ལས་སོན་མེད་ཀང་བདོ་ཀི་
ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་
བུང་བ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
སྐུ ་ན་ཕ་མོའི་ད ུས་ནས་བདོ་ནང་གི་ལམ་
ལུགས་རྙིང་པ་ཁག་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཆེད་
ལེགས་བཅོས་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་དང་།	
རྒྱ་གཞུང་དང་ལྷན་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་བདོ་
རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་གནང་ཡང་།	
རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་འགོག་རྐནེ་སྣ་ཚོགས་
བཟསོ་ཏ་ེདགངོས་པ་ཇི་བཞིན་མ་གུྲབ་སབས།	
བདོ་ནང་མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཐགོ་བསྐདོ་
ཐུབ་མེད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་བ ོད་མི་ཁི་
ཚོ་བརྒྱད་ཙམ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུ
ཕབེས་དགསོ་བུང་ཡོད།
བཙན་བལོ་ནང་ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༣	 ཉནི་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུབདོ་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་།	 ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་དང་
ཆབས་ཅིག་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་བཞག་པ་
རེད།	
ད་ེས་ྔབདོ་རང་བཙན་ཡིན་པའ་ིདསུ་སབྐས་སུ་
ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་མ་བས་པའ་ིརྐནེ་
གིས་ང་ཚོའི་གནས་བབ་ད་ེའད་ཞིག་ཆགས་
སོང་།	
ད་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་
འཁདི་གནང་རོགས་གནང་།	 ང་ཚོ་ཆོལ་

གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པས་ལྕགས་
ཀི་གངོ་བུ་ལརྟ་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བས་ནས་
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་
ཞུ་གི་ཡིན་ཞུས་ཡོད་རེད།	 ད་ེདསུ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་གང་ཕབེས་ཡོད་
རེད་ཅ་ེན།	 ལགྕས་ཀི་གངོ་བུ་ད་ེའཁྱགས་

པའི་གོང་བུ་ནང་བཞིན་མ་ཆགས་པ་བེད་
དགསོ་པ་དང་།	 མ་འངོས་པར་ང་ཚོའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ད་ེསྔནོ་མ་ལ་ྟབུ་མ་ཡིན་པར།	 མི་
མང་གིས་འོས་འདེམས་བས་པའི ་ སིྒག་
འཛུགས་གཅིག་ཆགས་དགསོ་ཀི་རེད།	དརེ་
བརྟནེ་སྔ་འཕསོ་རིང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སོ་སོ་
ནས་འཐུས་མི་གསུམ་རེ་དང་།
ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་སོ་སོ་ནས་འཐུས་མི་
གཅིག་རེ་འདམེས་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་གནང་བ་ལརྟ་ལོ་དའེ་ིཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་སབྐས་དང་པའོ་ིསིྤ་འཐུས་ནས་དམ་
བཅའ་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་བཙན་བལོ་

བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་ཚུལ་དང་།	
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་མང་གཙོའི་
འགྲ་ོལུགས་དང་མི་འད་བར་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་
ཆོས་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་མེད་པའི་སྐརོ་དང་།	
དའེ་ིའསོ་དམིགས་སདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ིངསོ་

ནས་མི་འདནོ་པར།	 མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་
འསོ་དམིགས་འདནོ་གི་ཡོད་པའ་ིདག་ེམཚན།	
མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་དང་རང་དབང་ཅན་
གི་སྡ་ེཚན་གསུམ་གི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།	 བཅའ་ཁམིས་དང་རྩ་
ཁམིས་གཉསི་ཀི་ཁྱད་པར།	བཙན་བལོ་ནང་
མི་མང་བརྒྱ་ཆ་དུག་ཅུ་བརལ་བས་གཉསི་
སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོད་པ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
བུས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་ཡིན་པ།	
ད་ེམིན་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པའི་
ནང་རང་བཙན་གི་ལ་ྟགུྲབ་འཛིན་མཁན་ཡོད་

པ་སོགས་ཀི་ཐགོ་གསུངས་གནང་བ་དང་།
སྐ་ུཞབས་ཊེན་ཆི་རི་ཊོ་ལགས་ཀིས་ཁངོ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	
༢༠༡༥	 ལོར་བཅར་མངོ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་
རེས་བཅར་ཐངེས་གཉསི་པ་ཡིན་པ།	༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིབདོ་མི་
ཙམ་མ་ཟད།	 སོག་པའོ་ིམི་མང་ནས་ཀང་
སངས་རྒྱས་ལ་ངསོ་འཛིན་གིས་དད་པ་ཆེན་
པ་ོཡོད་སྐརོ།	 ཁངོ་རྣམས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
ཕབེས་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་
དང་སོག་པའི་དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
བཅས་ཀི་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་གོ་བསྡུར་སྦངས་
བཤད་གནང་རུྒྱ་བཅས་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་གནང་རསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་བདོ་སོག་གཉིས་དབར་ཆོས་
དང་།	 རིག་གཞུང་ལ་སོགས་པའ་ིའབྲལེ་བ་
གཏངི་ཟབ་ཡོད་དསུ་འདས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་ཁག་
ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རུྒྱས་མཚོན་བདོ་སོག་
སྐུ་ཚབ་དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་
གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
དེ་ནས་དཔལ་ལྡན ་ཚོགས་གཙོ ་མཆོག་
དང་ལྷན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་
གཟིགས་སྐ ོར ་དུ་ཕ ེབས་གནང་ཡོད ་པ ་	
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལྷ་ོསོག་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁ་ེལས་པ་སོགས་ལ་རིས་མེད་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་རྒྱ་གར་གུ་
ཇུ་རཱཏ་མངའ་སྡའེི་གྲངོ་ཁྱེར་ཨེ་ཧམྡ་བྷཱ ད་
ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་སྐོང་སྦོང་
བརར་བས་ིགནས་ཁང་	 Indian Institute 

of Management, Ahmedabad ནས་སླབོ་
ཐནོ་བུང་བའི་མི་སྣ་ཁག་གཙོ་གུར་ཛུ་ཀར་
བརྷ་གྷ་ིཚོགས་པའ་ི zuckerberg Insti-

tute		ཁ་ེལས་མི་སྣ་བཅས་ལ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རིས་
མེད་བཟང་སྤདོ་དགསོ་གལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	ད་ཆ་དསུ་རབས་	༢༡	ནང་སླབེ་
ཡོད།	 འཛམ་གླངི་འད་ིའཛམ་གླངི་ནང་གི་
མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ལ་དག་པ་རེད།	
རྒྱལ་ཁབ་བ་ེབྲག་པ་སོ་སོར་མཚོན་ནའང་
རྒྱལ་ཁབ་ད་ེམི་མང་ལ་དག་པ་མ་གཏགོས་
སདི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་དག་མེད།	ང་
ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན་
སབས་གཞི་རྩའ་ིམིའ་ིལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་ད་ེ
བམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་རེད།	 ང་ཚོ་འཚོ་ཐུབ་རུྒྱ་
དའེང་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་རེད།	
ད་ཆ་འཕུལ་རིགས་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་
པར་བརྟནེ་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་རགོས་

ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་ཆགས་ཐུབ་པར་ཕན་རླབས་
ཧ་ཅང་བུང་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའསླབོ་སྩལ་བ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་ནས་དར་བའ་ི
འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་ལ་
ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པ་

དང་སྦྲགས།	 བཟང་སྤདོ་ད་ེདག་དངེ་སབྐས་
འཛམ་གླངི་ནང་དགསོ་མཁ་ོདང་འབྲལེ་བ་ཧ་
ཅང་ཡོད་པ།	 	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་
གི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ་ཉམས་བཞེས་
ལ་བརྟནེ་ནས་སེམས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་

བདེ་ལས།	 ཉནོ་མོངས་པའ་ིབླརོ་གཉནེ་པ་ོ
བསནེ་ཕགོས་སོགས་ཞིབ་ཕ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་
པར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
བསྩལ་བ་དང་།	 གཞན་ཡང་ས་ྔམོའ་ིདསུ་
སབྐས་སུ་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་ཕལ་མོ་

ཆེའ་ིནང་ཆོས་ཀི་བསབླ་བ་སོགས་ཡོད་འདགུ	
འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ད་ེགཙོ་ཆེར་དཔལ་འབརོ་སོགས་ཕི་དངསོ་
པའོི་འཛུགས་སུྐན་ལ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 ནང་གི་སེམས་རུྒྱད་དང་

འབྲལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་གསོ་ལྡངེ་ངསེ་
ཤིག་མེད།	 ཆོས་ཀིས་སེམས་ཞི་བད་ེཡོང་
ཐབས་སླབོ་གསོ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
ད་ཆ་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོ
སྣང་ཇ་ེཉུང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	
ངོས་རང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
སིྒག་འཛུགས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཆེན་པ་ོ
ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 སིྒག་འཛུགས་དསེ་
ཐུན་མོང་གི ་བདེ་ད ོན ་གཙོ ་བ ོར་འཛིན་
བཞིན་ཡོད།	 	 ཡུ་རོབ་ནང་ལ་མཚོན་ན་
ལོ་ང་ོ	 ༧༠	 ཙམ་རིང་ཞི་བདའེ་ིཁརོ་ཡུག་
རུྒྱན་སྐངོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 སིྒག་འཛུགས་
དསེ་མིའི་བླ་ོགྲསོ་རྒྱས་པ་མཚོན་ཐུབ་ཅིང་།	
བཟང་ཕགོས་ཀི་རེ་བ་ཞིག་ཀང་མཐངོ་གི་
འདགུ	
ད་ཆ་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་ལ་
བརྟནེ་ནས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།		ངསོ་རང་ར་སར་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནས་ད་བར་བསདྡ་པ་ཡིན།	
ལོ་རིམ་སོང་གིས་ཁ་བ་འབབ་ཚད་ཇ་ེཉུང་ད་ུ
འགྲ་ོབཞིན་འདགུ	 ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་མ་
འངོས་པར་ཁརོ་ཡུག་ལ་བརྟནེ་ནས་ཛ་དག་
གི་དཀའ་ངལ་འཕད་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཤད་ཀི་

འདགུ		སུ་ཝི་ཌནེ་ཁརོ་ཡུག་ལས་འགུལ་བ་
གྷ་ེརེ་ཊ་ཐུན་བགྷ་ Greta Thunberg	ལགས་
ཀིས་སེམས་ཁུར་ཆེན་པསོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བ་ད་ེཧ་ལས་པ་རེད།	 ཡི་རངས་བསགྔས་
བརདོ་ཡོད།	
ཉ་ེལམ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ལ་
བཅར་བའ་ིམི་ཞིག་ཐུག་བུང་།	 ཁངོ་གིས་
གསུང་པ་ལརྟ་ན།	 	 ད་ཆ་ང་ཚོས་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ཀི་ཛ་དག་ལས་འགུལ་མ་སྤལེ་ན་
འབུང་འགུར་ལོ་	 ༨༠	 ནང་ཙམ་ལ་འཛམ་
གླིང་ཕདེ་ཙམ་བ་ེསར་འགུར་ངསེ་ཡིན་པ་
གསུངས་བུང་།	 ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་བབ་ད་ེ
འད་ཞིག་ཡིན་སབས།	 ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ང་
ཚོས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་
དགསོ་པ་དན་སྐལུ་གསལ་པརོ་གཏངོ་བཞིན་
འདགུ	
མི་ཚེའི་དགོས་པ་གཙོ་བ་ོནི་བད་ེསིྐད་རེད།	
མི་ཚེ་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་ཚང་མས་འདདོ་
ཀི་ཡོད།	 བད་ེསིྐད་ཡོང་བར་སེམས་ལ་ཞི་
བད་ེདགསོ།	 	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་གར་ནང་དཀར་ཟས་ཁ་ོནར་སནེ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེང་ོམཚར་ལནྡ་པ་རེད།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་པན་ཇབ་མངའ་སྡའེི་
གྲངོ་ཁྱརེ་ཨམཏི་སར་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་
སིག་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤིང་རྟའི་སལོ་འབདེ་གུ་
རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་གི་མཚན་འཁོད་ཀི་མཐ་ོ
སླབོ་	Guru Nanak Dev University ཞསེ་
པར་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུ་
དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་
ཐོབ་ས་ེཁུལ་དརེ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག		
སིྤར་ལས་རིམ་ད་ེནི་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་
འཁུངས་ནས་ལོ་	 ༥༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་ཆ་ཤས་ཡིན་འདགུ	
ལནྷ་ཚོགས་དརེ་ཡུལ་སདྐ་ད་ུཨིག་ནརུ་ Ik-

Noor	 ཞསེ་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་འཆམ་
མཐུན་དང་བསམ་ཤེས་ཀི་སལོ་བཟང་རུྒྱན་
འཛིན་བས་པའ་ིདནོ་ཡིན་འདགུ		
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་དརོ་ཐགོ་མར་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་གསེར་གི་ལ་ྷ
ཁང་ད་ུགནས་གཟགིས་མཛད་འདགུ	ད་ེརསེ་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་
ནས་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ		
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་
མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་ཇ་སི་པཱལ་
སིངྒ་སན་ུ	 Dr Jaspal Singh Sandhu 

ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ	 ད་ེནས་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་བསནུ་རིགས་བདག་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 གངོ་མཐ་ོསླབོ་དརེ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་པའ་ིསྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ	
སྐབས་དེར་པན་ཇམ་མངའ་སྡའེི ་དཔལ་
འབརོ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མན་པཏི་སིངྒ་བྷཱ ་དལ་	
Manpreet Singh Badal	 མཆོག་གི་ཚབ་

ཞུས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་
གིས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་ནས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་
འཆམ་མཐུན་གོང་འཕལེ་སླད་སྐུ ་ངལ་ཧ་
ཅང་བསྐནོ་པའི་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་གར་ཡུལ་འཁརོ་ཆེན་པའོ་ི

མཐའ་མཚམས་ཀི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་སབས་
པན་ཇབ་ཡུལ་མི་ཚོ་རང་བཞིན་གི་དཔའ་
ངར་སྙངི་སབོས་ལྡན་ཞིང་དསུ་རྟག་ཏུ་དགྲ་
བརོ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱར་འཇིགས་ཞུམ་མེད་
པར་གནས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཞུས།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་མི་
གྲངས་	༩༠༠	ལགྷ་ལ་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
ཁུར་གཙོ་བ་ོབཞི་ལས་ཐགོ་མར་འགྲ་ོབ་མི་
རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་ཐོག་ནས་
གཞི་རྩའི་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་བམས་
བརྩ་ེདང་བཟདོ་བསན།	 	 ཆོག་ཤེས།	 རང་
ཁམིས་སུང་རུྒྱའ་ིབསབླ་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེ

ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 ང་ཚོ་ཐགོ་མར་སྐསེ་ནས་བིས་
པའི་གནས་སབྐས་སུ་བིས་པ་གཞན་སུ་འད་
ཞིག་ཐུག་སྐབས་གཅིག་གུར་གི་བསམ་བླ་ོ
ད་ེཡོད་ཀང་རིམ་བཞིན་ནར་སོན་རསེ་སླབོ་
གྲྲྭ་སོགས་འགྲིམ་སྐབས་ང་ཚོ་དང་ཁོ་པ་ཚོ།	
ཞསེ་ཆོས་དད་དང་མི་རིགས།	 རྒྱལ་ཁབ་

སོགས་རིམ་པ་གཉསི་པའ་ིགནས་སངས་ཐགོ་
ཕན་བུ་མི་འད་བ་དརེ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་
ནས་དམག་འཁུག་གིས་གཙོས་རྙགོ་གྲ་ཚང་
མ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ཆོས་མིང་
འགོ་ནས་མི་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་ཀང་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཐབས་སྡགུ་རེད།	
དངེ་སབྐས་ང་ཚོར་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞིག་མིས་བཟསོ་པ་རེད།	 དརེ་
བརྟནེ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་རུྒྱར་ང་ཚོ་
མི་རེ་ང་ོརེར་ལས་འགན་ཡང་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ
ད་ེནས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་
བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་གསོ་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་

སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 རྒྱ་གར་ནང་དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ད་ེགཙོ་ཆེར་ཨིན་
ཇིས་གཏན་འབབེས་ངོ་སྤོད་བས་པ་ཞིག་
རེད།	བླ་ོསྦངོ་གི་རྣམ་གཞག་མེད།	འནོ་ཀང་
རྒྱ་གར་རང་གི་སལོ་རུྒྱན་ནང་ལོ་ང་ོ	 ༣༠༠༠	
གངོ་ནས་ཞི་གནས་དང་ལགྷ་མཐངོ་སོགས་བླ་ོ
སྦངོ་གི་འགྲ་ོསངས་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་ཡོད་

པ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱ་གར་རང་
ཉདི་ལ་གནའ་རབས་ནས་དར་སལོ་ཡོད་པའ་ི
ལེགས་བཤད་ད་ེགཉསི་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་
འགྲ་ོཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་
པ་ོཞིག་མཐངོ་གི་འདགུ	 	 དངེ་རབས་རིག་
གསར་རྐང་པས་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེསུྐན་
རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་མེད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ		
ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 གུ་ར་ུནཱ་ནག་མཆོག་ལ་
མཚོན་ན་ཁ་ཆེའ་ིགནས་ཆེན་མ་ཁར་	Mec-

ca	 གནས་གཟགིས་ཆེད་ཕབེས་འདགུ	 ཧ་

ལས་པ་རེད།	 ཁངོ་གིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མར་གུས་བརིྩ་ཞུས་ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་ཐོག་མིག་དཔ་ེའསོ་པའི་མཛད་རེས་
བཞག་ཡོད།	 སིག་ཆོས་ལུགས་ནང་རིགས་
རསུ་མཆོག་དམན་བརིྩ་སལོ་མེད།	 རིགས་
རསུ་མཆོག་དམན་བརིྩ་རུྒྱ་ཟརེ་བ་ད་ཆ་དསུ་
ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པ་ཞིག་རེད།	
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་བརྩེའི་བསླབ་
བ་སྐནོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
མཚོན་ན་དཀར་ཟས་སནེ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོའདགུ	 	 ད་ེན་ིགཙོ་ཆེར་འཚེ་བ་མེད་པའ་ི
ལྟ་སྤདོ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་སྙངི་རའེི་ཉམས་
ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་རེད།	 ཧ་ཅང་ང་ོམཚར་
ལནྡ་པ་རེད་འདགུ	
ད་ཆ་ཉམས་ལེན་ད་ེདཀར་ཟས་ཙམ་མིན་
པར་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་།	 སགོ་ཆགས་
བ་རི་དགྭས་དང་།	 ཉ།	 ཐ་ན་འབུ་སནི་ཚུན་
ཆད་སུང་སྐབོ་ཆེད་དའུང་ལག་བསར་ཐུབ་
ཐབས་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གསུམ་པ་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཁརོ་ཡུག་དང་
བཅས་པར་སུང་སྐབོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།			
ད་ེནས་ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤུ།	 ཧནི་ད་ུསོགས་ཀི་
ཆོས་དཔནོ་སོ་སའི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་
ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་གི་ཁང་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེཉནི་གུང་
ལགྗས་སྨནི་དགསེ་བཞསེ་མཛད་རསེ་མཁའ་
ལམ་བརུྒྱད་བཞུགས་སྒར་ད་ུཆིབས་༸ཞལ་
སུྒར་བ་བཅས།	།

སྐབས་ར་ེངརོ་ཀླུ་ལྡངི་མཁན་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་མཆོག་དགུང་གྲངས་	༨༩	ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་དང་བསནུ་
བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོམན་ཌུ་ཝ་ལར་རྟནེ་གཞི་ བས་པའི་ངོར་དཔལ་ཨེ་ཝམ་ཆོས་ལྡན་
དགོན་ད་ུདཔལ་ས་སྐའི་ལྷ་སྡ་ེམི་སྡ་ེཡོངས་
ནས་༸སྐབས་རེ་ངོར་ཀླུ ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་
ར་ོར་ེའཆང་མཆོག་དགུང་གྲངས་	 ༨༩	 ལ་
ཕབེས་པའི་འཁུངས་སྐར་དང་བསནུ་རིན་
པ་ོཆེ་གང་ཉིད་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་
ཐངེས་འདིའི་བརྟན་བཞུགས་མཛད་སྒའོི་སྐུ་
མགྲནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུ་ལྟར་མཛད་སྒརོ་
ལནྷ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་༸སྐབས་རེ་ངོར་ཀླུ ་ལྡིང་མཁན་
ཆེན་མཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཞབས་སོར་
འཁོད་མཚམས་དཔལ་ས་སྐའི་གོང་མ་ཁི་
འཛིན་མཆོག་གིས་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་
གནང་བ་དང་།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་།	 ཕུན་
ཚོགས་ཕ་ོབྲང་གི་གདངུ་སས་རྣམ་གཉིས་
ནས་མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
རསེ་རིམ་བཞིན་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་དང་
མི་མང་བཅས་ནས་འབུལ་མཚོན་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།		བརྟན་བཞུགས་ཀི་མཛད་

རིམ་ལེགས་པར་གུྲབ་རེས་ཉིན་རྒྱབ་ཕི་
ལུགས་ལྟར་དཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་ཁི་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
གཉསི་ནས་མངར་བཟས་གཏུབས་ཏ་ེདཔལ་
ངརོ་ཀླུ་ལྡངི་མཁན་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་	
དང་།	 སླབོ་ཕུག	 ས་གནས་མི་མང་བཅས་
ནས་གོང་དཀར་རྔ་འཆམ་དང་རིག་གཞུང་
འཁབ་སནོ་བཅས་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།	།


