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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དིལླི་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝིནྡ་ཀཇིེ་རི་ཝལ་མཆོག་
མངའ་སྡའེི་འསོ་བསྡུའི་ནང་ཚད་མཐའོི་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པར་འཚམས་འད་ིམཛད་དནོ།
སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་འགོ་དལིླ་ིམི་མང་
ཚོར་མུ་མཐུད་ཕན་ཐགོས་འབུང་བཞིན་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	 ཚེས་	༢	ཉནི་བླནོ་
ཆེན་ཁྱདེ་རང་དང་ཁྱདེ་ཀིས་དབུ་ཁིད་པའི་
སདི་གཞུང་གིས་དལིླ་ིམངའ་གཞུང་གི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་ནང་ད་ུབད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་	 Hap-

piness Curriculum	 ཞསེ་པའ་ིསླབོ་ཚན་
༼ཁ།༽པ་ཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།		
འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་ཀི་ལནྷ་སྐསེ་ཀི་བཟང་པའོ་ི
རིན་ཐང་ད་ེདག་གངོ་མཐརོ་བཏང་བ་བརུྒྱད།		
བད་ེསིྐད་ལནྡ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཤིག་སུྐན་ཐབས་
བེད་པ་དརེ་ངོས་ཀིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན།	 	 རིན་ཐང་ད་ེདག་ཕུ་གུའ་ིརུྒྱད་ལ་
འཇགས་པ་དསེ་ཕུ་གུའི་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་

པ་ོའབུང་ངསེ་པ་མ་ཟད།	 	 	 དབུལ་ཕངོས་
ཉམ་ཐག་ཚོར་ཡང་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་
བས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀི་འཚོ་ཐབས་ལ་གདངེ་
སྤབོས་ཆེན་པསོ་འབད་འབུངས་བ་རུྒྱར་ཕན་

ཐགོས་བདེ་ཐུབ།	
ངསོ་ཀིས་འག་ོབ་མིའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་
དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
སལོ་རུྒྱན་ནས་དར་འཕལེ་བུང་བའ་ིབླའོ་ིརྣམ་
གཞག་དང་བདེ་ལས་སྐརོ་གི་ལེགས་བཤད་
ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་བསྐར་གསོ་ཡོང་སླད་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པསོ་འབད་བརྩོན་བེད་
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་དལིླ་ིགཞུང་གི་སླབོ་

གྲྭའི་སླབོ་ཚན་ནང་ད་ུསེམས་རུྒྱད་ཇེ་བཟང་
ད་ུགཏངོ་ཐབས་ཀི་སླབོ་ཚན་བཞག་པ་དརེ་
ངསོ་ཀིས་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 	 ལས་འགུལ་དསེ་རྒྱ་གར་ས་གནས་

གཞན་ལའང་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་སནོ་
བཞིན་ཡོད།	
ངསོ་ཀིས་གནད་དནོ་འད་ིབཞིན་ཧ་ཅང་གལ་
གནད་ཆེན་པརོ་རིྩ་བཞིན་ཡོད།	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན།	 འཛམ་གླངི་ནང་གནའ་དངེ་ཟུང་
འབལེ་གི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཤིག་གཏན་
འབབེས་བ་དགསོ་བུང་ན་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདརི་
མ་གཏགོས་རེ་བ་རྒྱག་ས་མེད།		དངེ་སབྐས་
རྒྱ་གར་གཞོན་སྐེས་ཚོས་ངོས་ཀི་ལངས་

ཕགོས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་པ་ད་ེདག་
མཐོང་སྐབས་རེ་བ་དང་སྙིང་སབོས་འཕལེ་
བཞིན་འདགུ	 ཅསེ་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ་དང་
སྦྲགས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་
བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་མཛད་
འདགུ
སིྤར་བད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་ཞསེ་པའི་སླབོ་ཚན་
ད་ེན་ིད་ེས་ྔསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་བཞདེ་ལརྟ།		འག་ོ
བ་མིའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་བམས་པ་དང་
བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་བསན།	 ཆོག་ཤེས་སོགས་
གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ནས་གསུང་པའི་ཞི་
གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཉམས་ལེན་བརུྒྱད་
མིའི་བསམ་བླ་ོཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོང་ཐབས་
ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ཟླ་	༧	ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དལིླ་ིམངའ་
སྡ་ེགཞུང་གི་སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་སླབོ་
གྲྭ་ཚང་མའི་སྔནོ་འག་ོའཛིན་གྲྭ་ནས་འཛིན་
རིམ་བརྒྱད་པའི་བར་སླབོ་ཁིད་གནང་འགོ་
ཚུགས་ཡོད་པ་བཅས།	།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གཙོས་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ནནེ་སི་
པ་ིལོ་སི་ Nancy Pelosi	 མཆོག་གི་ལས་

ཁུངས་སུ་ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་ནི་བདོ་
ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་དནོ་
ལ་ལོ་མང་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུ
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ནང་	 ༢༠༡༩	 ལོར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་འཆར་གསར་པར་ 
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རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངོས་གུབ་ཚེ ་རིང་ལགས་ཀིས་ལྕམ་སྐུ ་
ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	

༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་མཛད་སྒ་ོཁ་ེཔ་ིཊོལ་ཧལི་	 Capi-

tol Hill	 ད་ུསུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་
སྐར་དུས་ཆེན་གི་མཛད་སྒརོ་ངེས་ཕབེས་
ཡོང་བའི་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་ལྕམ་སྐུ་
མཆོག་གིས་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའ་ིམང་མོས་ནང་ཁམིས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་	
Majority Whip སྐ་ུཞབས་ཇིམ་	 Jim Cly-

burn མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
བསྐར་ཞིབ་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་བཏནོ་
པར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷབོ་ཁེ་
སེ་	 Bob Casey མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་སདི་བུས་ཀི་ཁམིས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་དང་དང་བདནེ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོང་ལས་སིད་བུས་ལག་བསར་
བས་དང་བདེ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་གནང་
ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཐབས་ལམ་འད་མིན་བརུྒྱད་བདོ་ནང་
དག་གནནོ་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་སབྐས།	 སྐ་ུཞབས་
བྷབོ་ཁེ་སེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་ད་ེལ་ྟབུའ་ིམི་རིགས་དབ་ེའབདེ་དང་
དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལག་བསར་བདེ་
བཞིན་པ་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་
རེད།	ཅསེ་གསུངས།	གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལྷ་ོདབུས་ཨེ་ཤི་ཡའི་
དུང་ཆེ་ལས་རོགས་ཀི་ལས་ཚབ་ཨ་ལི་སི་ཝེ་
ལི་སི་ Alice Wells	 མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་ཤུགས་བལ་ཡུལ་ནང་
སླབེས་པའ་ིརྐནེ་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བཙན་
བལོ་བདོ་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་
པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བདོ་ཁམས་རྟའུ་རོང་གི་ཡུལ་དགོན་སིྤ་ལ་

གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་
ཐགོ་མར་འགོ་བཙུགས་པའི་ཏགོ་དབིབས་ནད་
དགུ་ད་ེབཞིན་ད་ཆ་བདོ་ཁམས་རྟའུ་རོང་དའུང་
ཁྱབ་གདལ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 རྟའུ་
ཡུལ་དགོན་སིྤ་ནས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་བརྟག་ཞུ་ཞུས་པར་
མགནོ་པ་ོ༸གང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་བརྟག་ཞུ་གནང་འབས་
སུ།	དམིགས་བསལ་ངན་དགོ་ཆེ་བ་མ་ཤར།	འནོ་
ཀང་སིྤ་མཐུན་ལས་དབང་དང་འབལེ་བས་ཡུལ་
སིྤ་ནས་འཕདོ་བསནེ་སྔནོ་འགགོ་གཟབ་ནན་དང་།	
སྒལོ་མ་དང་མ་ཎི་གང་འག་ོགསོག	 	 སནོ་པའ་ི
གསུང་གི་སྙིང་པ་ོབང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སངོ་
ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་གཉསི་ལ་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་པ་ཐུབ་ན་
ཚོགས་བསགས་དང་ལས་སིྒབ་སྦངོ་བར་ད་ེབས་
གནད་ཆེ་བ་མེད།	ཅསེ་གསུང་འཕནི་སྩལ་འདགུ	།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་
ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ི
ཕི་སདི་ལས་ཁུངས།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་
མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
སོགས་དང་ཐུག་འཕད་སདླ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་
ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའི་གནམ་ཐང་ད་ུ
ཕབེས་འབརོ་སྐབས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 དུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས།	སལྐ་བཟང་སྒལོ་མ་ལགས་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	 མཛད་འཆར་གལ་ཆེན་ཁག་གཅིག་ཡོད་
པའ་ིཁདོ་ནས་དང་པ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཡར་རྒྱས་བས་ི
གནས་ཁང་ National Endowment 
for Democracy	གི་ཚོགས་མི་པདྨ་ལགས་
དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ངོས་ནས་མ་འངོས་པར་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་ལས་
དནོ་སྤལེ་ཕགོས་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་
ཡོད།
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ལྷན་
ཁང་གི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་སེ་མུལ་བྷ་ིརོན་བྷད་
ཁི་	 Samuel D. Brownback མཆོག་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་
སེ་མུལ་བྷ་ིརོན་བྷད་ཁི་མཆོག་ནི་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་ཞིག་དང་།	ལགྷ་པར་ས་ྔལོར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་ཆེད་མངགས་ར་སར་གདན་འདནེ་
ཞུས་པ་བཞིན་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟགིས་སུ་
ཕབེས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ལ་རསེ་
སུ་ཡི་རངས་དང་བསགྔས་བརདོ་ཀང་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ལྷན་ཁང་གི་ཆེས་

མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

གྲྭ་ཆོས་མཆོག་ལགས་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་གལོ་བཏང་འདགུ
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༦	
ཉནི་གྲྭ་ཆོས་མཆོག་ལགས་བཙོན་ཁང་ནས་
གླདོ་གལོ་བཏང་འདགུ	 གྲྭ་ཆོས་མཆོག་ན་ིཟ་ི
ཁནོ་ཞིང་ཆེན།	 དཀར་མཛེས་ཁུལ།	 སེར་
ཤུལ་རངོ་།	 ར་ཆུ་ཁ།	 ར་སདྨ་དབནོ་པ་ོ
དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་ཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཟླ་མཇུག་ཏུ་དར་ལག་རངོ་
ཐགོ་ནས་འཛིན་བཟུང་བས།	 ཁངོ་འཛིན་

བཟུང་མ་བས་པའ་ིསྔནོ་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༡༢	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་དཀནོ་
པ་ེལགས་ཀིས་རྔ་བ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་བའི་པར་ཞིག་སདྐ་འཕནི་རྒྱབ་ལྗངོས་
སུ་བཞག་པའི་མཚན་མོར་བླ་ོབུར་འཛིན་
བཟུང་བས།	 ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བ་དགསོ་
པའ་ིརུྒྱ་མཚན་དང་།	 ཁངོ་གི་སྐ་ུགཟུགས་ཀི་
གནས་བབ།	 བཙོན་ཁང་ནས་མནར་གཅདོ་

ཅི་མངོ་སོགས་ཤེས་རྟགོས་བུང་མེད།	།

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༠	 ནས་	 ༡༤	 བར་ཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་

སུད་སིའི་གངོ་ཁྱརེ་ཇི་ཝ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀི་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཐངེས་	༡༢༠	ཚོགས་

པ་དང་བསནུ།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་།	 སལྐ་

ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས།	 འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་
ལགས་བཅས་ནས་འབལེ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་
ལ་བདོ་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
གནས་སངས་དང་།	ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙན་ཁིད་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་པའི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་མིའི་
ཆབ་སདི་བཙོན་པ་རྣམས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
ཞུ་གཏུག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་	 Tae	 Uug	 Baik	
ལགས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་དང་
བདོ་མིའི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་གནད་དནོ།	
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནད་དནོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞུ་
གཏུག་གནང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་ཚོགས་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤྲད་ད་ེཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དང་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་ད་
བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་གནད་དནོ་རྩད་གཅདོ་མཐིལ་ཕིན་

གནང་སླད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རང་དབང་རྟགོ་
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བདོ་ནང་ཆེད་བསྐདོ་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་གཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་
དང་།	 བདོ་མི་བཙན་ཁདི་བདེ་བཞིན་པ་
འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་དགོས་པའི་
གནནོ་ཤུགས་སྤྲད་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཞབས་ཁུངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༢	 ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཞབས་འདམེས་

བསྐ་ོལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཞབས་
ཁུངས་སུ་འཛུལ་རུྒྱའི་ཆ་རྐནེ་ཁག་དང་ཡིག་
རུྒྱགས་གཏངོ་ཚེས་སོགས་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་བའ་ིནང་དནོ་ལརྟ་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༢	
ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡	 གངོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
འབརོ་ཟིན་པའི་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་དང་།	
འབུག་པ་བཙན་བལོ་བ།	 	 ད་ེབཞིན་བལ་
པའོི་བཙན་བལོ་བ་བཅས་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ཞབས་ཡིག་རུྒྱགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་

ཆོག་འདགུ	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་ IAS	 དང་།	
རྒྱ་གར་ཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་ IPS 	 	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ IFS	 བཅས་སུ་
འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག	
ད་ེཡང་གསལ་བསྒགས་ལརྟ་ན།	 	 གངོ་
གསལ་ཕི་མི་གསུམ་པ་ོད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་
གཏན་སྡདོ་བ་འདདོ་ཡོད་པའམ་རྒྱ་གར་གི་
མི་སེར་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་མཁན་ཡིན་དགསོ།		

ད་ེཡང་གཞུང་ཞབས་སྔནོ་འགའོ་ིཡིག་རུྒྱགས་
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་གཏངོ་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 	 	 ཞུགས་
བླ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༣	ཚེས་	༣	ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༦	སྔནོ་ཚུད་
ནང་འཚང་སནྙ་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་དལིླ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅླརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དལིླ་ིམངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝིན་ཀ་ེ
ཇི་རི་ཝལ་ Arvind Kejriwal	མཆོག་དང་།	
ཁངོ་གི་སདི་དནོ་ཚོགས་པར་ Aam Aadmi 

Party	 དལིླ་ིམངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་འསོ་བསྡུའི་ཐོག་ཚད་མཐོའི་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ཐངེས་གསུམ་
བསདུ་མར་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབདམས་ཐནོ་
བུང་བར་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་སྐུ ་
ཞབས་ཨར་ཝིན་ཀེ་ཇི་རི་ཝལ་མཆོག་ལ་
ཕུལ་བའི་འཚམས་འཕིན་ནང་འཁོད་དནོ།	

སྐ་ུཉདི་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་སདི་དནོ་ཚོགས་
པས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་ད་
བར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བར་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་རྒྱལ་ས་དལིླ་ིཆེད་
བཅར་སྐབས་སྐུ་ཉདི་ཐངེས་ཁ་ཤས་མཇལ་
འཕད་གནང་རུྒྱའི ་གོ་སྐབས་གནང་བར་
བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ནས་གང་མགོགས་སྐུ་ཞབས་
ཁྱདེ་དང་སརླ་ཡང་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱའ་ི
རེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དགངོས་གཞི་གཞིར་བཟུང་།	ཁྱདེ་ཀི་མངའ་

སྡའེ་ིགཞུང་ནས་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་མ་འངོས་
པར་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་དང་།	གདངེ་ཚོད་
ཡོད་པ།	ཆོག་ཤེས་ལནྡ་པ།	བཟང་སྤདོ་གངོ་
མཐརོ་བཅས་གཏངོ་ཐབས་སདླ།	 མངའ་
གཞུང་གི་སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་སྔནོ་འག་ོནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་
བར་ལ་མི་ཚེའི་ནང་བད་ེསིྐད་བསུྐན་ཐབས་
ཀི་སླབོ་ཚན་ Happiness Curriculum སླབོ་
འཁིད་གནང་རུྒྱ་གཏན་འབབེས་ཀིས་ལག་
ལེན་བསར་བཞིན་ཡོད།
ད་བར་ཁྱདེ་དང་།	 ཁྱདེ་ཀིས་སདི་དནོ་
ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 མ་འངོས་པར་ཡང་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་
ཞུ་གི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཁྱདེ་ཀིས་དབུ་འཁདི་
པའི་དལིླ་ིམངའ་གཞུང་ནས་བདོ་སརྒ་བསམ་

ཡས་གླངི་དང་།	 བྷུཏ་བྷ་ིཧར་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་དིལླ་ིཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ལོར་
བདོ་མིའི་དགུན་ཁའི་སུད་ཚོང་ས་གནས་
ལལ་ཀི་ལར་	 Lal	 Quila	 མེ་སྐནོ་ཚབས་
ཆེ་བུང་སབྐས།	ཁྱདེ་ཀིས་མངའ་གཞུང་ནས་
དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་འཁུར་བཞསེ་ཏ་ེ
རོགས་རམ་གནང་བ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཁྱདེ་ཀིས་མུ་མཐུད་དལིླ་ིགནས་
སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།
དིལླ་ིས་གནས་མི་མང་གིས་ཁྱདེ་ལ་བཅོལ་
བའ་ིཡིད་ཆེས་དང་།	 རེ་བ་བསུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་
དང་།	 མ་འངོས་པའ་ིལས་དནོ་ཐམས་ཅད་
ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་ཡོང་བའི་སྨནོ ་འདུན་

བཅས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 སརླ་ཡང་གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉིད་དིལླ་ི
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབསྐར་ད་ུ
བདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།
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༄༅།	 །ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཨིན་ཀ་ཐླ་སདི་
དནོ་ཚོགས་པས་	Inkatha Freedom Party 

ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་མགནོ་
འབདོ་གནང་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ད་ཐངེས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་
གི་རྒྱལ་ཡོངས་གསུང་བཤད་	 State of 

the National Address (SONA)) 2020 

ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༣	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གསོ་ཚོགས་ར་བའི་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཐགོ་
མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་།	
ཨིན་ཀ་ཐླ་སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
ཟུར་པ་རྒྱལ་སས་བུ་ཐ་ལི་སི་	 Prince Bu-

thelize	 མཆོག	 ལས་ཐགོ་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཝི་ལིན་ཀ་ོསི་ན་ིཧླ་བ་ིས་ Velenkosini 

Hlabisa	མཆོག་ལ་སོགས་པའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་།	 ཚོགས་པ་ད་ེདང་འབལེ་བ་
ཡོད་པ་ཁག	 ཐ་ེཝན་གཞུང་ཚབ།	 འཇར་
མན་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་སིད་དནོ་ཚོགས་
པའི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཀོན་
རཊ་མི་འཐུས་གཉསི་ལ་སོགས་པར་གསོལ་
ཇ་ཞལ་ཏགོ་འདགེས་གནང་དང་འབལེ།	
ཨིན་ཀ་ཐའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཤོག་ཁག་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ནླ་རེནྡ་སིང་ Narend Singh 

མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་མགོན་འབདོ་
ལརྟ་ཕབེས་ཐུབ་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཐེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་ཀང་ང་ཚོས་

མགནོ་འབདོ་ལྟར་ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་
ཡོད།
ང་ཚོའི་ཚོགས་པ་ད་ེབཞིན་དང་བདནེ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
གཞུང་ཚབ་ནས་ང་ཚོར་བདོ་དང་ཐ་ེཝན་གི་
སྐུ་ཚབ་མགནོ་འབདོ་བས་ན་འགིགས་མིན་
གསུངས་སོང་ནའང་།	 ང་ཚོས་དརེ་ཉན་
འཇགོ་བས་མེད།	 ཁྱདེ་རང་གི་མགནོ་པརོ་
སུ་སྐད་བཏང་ན་འགིགས་ཀི་ཡོད་པ་ལྟར།	
ང་ཚོས་ཀང་མགནོ་པརོ་སུ་སྐད་བཏང་མ་

བཏང་ང་ཚོའི་རང་དབང་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་
ཡིན་སྐརོ་སོགས་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ཚོགས་པ་དའེི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་
ལས་ཐོག་སོ་སོར་ཕག་རྟགས་ཕུལ་གནང་
བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དརེ་ཡོད་ཐ་ེཝན་གཞུང་
ཚབ་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མི་རེ་ང་ོརེ་
ཐུག་ས་ེབཀའ་མོལ་ཞུས་གནང་རསེ།	 གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་གཡས་གཡོན་དང་
བར་འཁྱམས་བཅས་སུ་ཨིན་ཀ་ཐླ་སིད་དནོ་

ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཤོག་ཁག་འགན་
འཛིན་མཆོག་གིས་མཉམ་འཁིད་ཀིས་ད་ེ
གའི་བླནོ་ཆེན་དང་ཚོགས་པ་གཞན་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་
བར་ཚང་མས་ཁངོ་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕབེས་
པར་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཟུར་ཉན་ར་བའི་ནང་སིད་འཛིན་
མཆོག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ

ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 པ་
ནས་	 ༡༢།༡༥	 བར་སི་ཀ་ལ་བ་ིན་ིཚོགས་པ་
དང་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་ Scalabrini and Africa Committee 

for Tibet	 གཉསི་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ི	
༼	 བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁམིས་འགལ་
གི་བཙན་བཟུང་བས་པའི་རསེ་རྒྱ་གར་ནང་
ད་ུབཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཛིན་སྐངོ་གནང་ཕགོས།	༽	སྐརོ་གི་བརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་

འདབེས་ཞུས་གནང་ཡོད་ཅིང་།	 དའེ་ིསབྐས་
ཚོགས་བཅར་བ་མི་གངས་	 ༦༠	 ལགྷ་ཙམ་
ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིནང་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ལ་ྔདང་།	 སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་
བ།	བདོ་དནོ་ད་ོསྣང་ཅན།	ཡུལ་དརེ་སྐབས་
བཅལོ་ད་ུའབརོ་བ་བཅས་ཕབེས་ཡོད་འདགུ
དེ་རེས་དུས་ཚོད་སྔནོ ་བཟོས་ལྟར་ཡུལ་
དའེི་མང་གཙོ་མཉམ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
གོས་ཚོགས་ཤོག་ཁག་གི ་འགན་འཛིན་
ལམྕ་སྐ་ུན་ཏླ་ཤླ་མླ་ཛོན་ Mrs.Natasha 

Mazzone,Chief whip of Democratic 

Alliance	 མཆོག་དང་ལནྷ་སརྐ་མ་	 ༤༠	
ཙམ་རིང་མཇལ་འཕད་གནང་ཞིང་།	 དའེ་ི
སྐབས་བདོ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་དངསོ་ཡོད་
ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་འབལེ་གསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་གསོ་ཆོད་དང་གསུང་བཤད་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་གནས་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ནང་སིད་དནོ་ཚོགས་
པ་འད་མིན་ཡོད་པའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐུབ་ན་དགའ་
བསུ་ཡོད་གནས།	 ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་བཞུགས་
སརྒ་ར་རམ་ས་ལར་གཞུང་འབལེ་སྐུ་མགནོ་
ད་ུགདན་ཞུ་འཆར་ལ་ཕབེས་ཐུབ་ན་དགའ་
བསུ་ཡོད་པ་དང་།	 ཅི་ས་ེཁངོ་རང་ཕབེས་མ་
ཐུབ་ནའང་ཚོགས་པ་དའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རེ་ཟུང་གཏང་ཐུབ་ཚེ་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་
ལ་སོགས་ཞུས་གནང་བ་དང་།	 ལམྕ་སྐ་ུཁངོ་
གིས་ཁངོ་ན་ི༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་དད་མོས་
ཤུགས་ཆེ་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ད་ེསྔནོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ཡུལ་
དརེ་གདན་འདནེ་ཞུས་སྐརོ།	 གསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱར་
དཀའ་ངལ་མེེད་སྐརོ།	 གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་འཛུགས་རུྒྱར་དཀའ་
ངལ་མེད་ནའང་ཨིན་ཀ་ཐླ་སིད་དནོ་ཚོགས་
པའི་གསོ་ཚོགས་ཤོག་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ།	 ལམྕ་སྐ་ུཁངོ་
གིས་ར་ེབཙུན་སྒོལ་མའི་རགས་སྐུ་ཆུང་ངུ་
ཞིག་སནོ་གནང་ས།ེ	 ཁངོ་ལ་ག་དསུ་དཀའ་
ངལ་འཕད་ནའང་ད་ེམཇལ་སྐབས་དཀའ་
སེལ་ཡོང་གི་ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེརིང་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་མཇལ་འཕད་བུང་བར་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་བ་དང་།	 མ་འངོས་
པར་ར་སར་ཕབེས་རུྒྱའི་འདནུ་པ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་བཅས་གསུངས་གནང་འདགུ
ཕི་ད་ོདཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་ལམྕ་ན་ིཀིའི་གཟིམ་ཁང་ད་ུབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་	 ༡༢	 ཙམ་གི་ལནྷ་དགངོ་
མོའ་ིགསོལ་ཚིགས་དང་འབལེ་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གསུང་བཤད་མདརོ་བསྡུས་དང་བཀའ་མོལ་
ལྷུག་པ་ོགནང་རསེ།	ཕི་ཚེས་	༡༥	ཉནི་ལྷ་ོཨ་
ཕ་ིརི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཇཧོ་ན་ས་བགྷ་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དལིླ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་འཚམས་འད་ིགནང་བ།
༄༅།	 །དལིླ་ིམངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་
འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མང་མོས་ཐགོ་སྐུ་ཞབས་
ཨར་ཝིནྡ་ཀཇིེ་རི་ཝལ་	 Arvind Kejriwal 

མཆོག་གིས་སྣ་ེཁདི་པའི་ཨླམ་ཨདྨ་ིཆབ་སིད་
ཚོགས་པར་	 Aam Aadmi Party	 ཐབོ་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དིལླ་ིསིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝིནྡ་ཀེཇི་རི་
ཝལ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་ཡི་གེ་ཞིག་
གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་
གཙོས་ཨླམ་ཨདྨ་ིཆབ་སིད་ཚོགས་པར་དལིླ་ི
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
པར་ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ་ཉིད་ལ་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དསེ་

དལིླ་ིམི་མང་གིས་སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་ཁདི་ཀི་ནསུ་
པ་དང་ཨླམ་ཨདྨ་ིཆབ་སིད་ཚོགས་པར་ཡིད་

ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་མཚོན།	 དལིླ་ིམངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོ་དང་།	 ལགྷ་པར་དལིླ་ི
བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི་མི་མང་ཚོར་

མཐུན་འགུར་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ལམ་སནོ་མཛད་པ་ལྟར་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གིས་དལིླ་ིགཞུང་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་

གི་ནང་ད་ུབད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་	
Happiness Curriculum	 ཞསེ་པའ་ིབསབླ་

གཞི་ལག་བསར་གནང་བར་རེས་སུ་ཡི ་
རངས་ཞུ་གི་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་དང་དིལླི་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ནིཤ་སི་སོ་ཌི་ཡ་	
Manish Sisodia	 མཆོག་གིས་བད་ེསིྐད་
སུྐན་ཐབས་ཞསེ་པའི་བསབླ་གཞི་དབུ་འབདེ་
གནང་སབྐས།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་མིའི་སེམས་རུྒྱད་ཞི་ཞིང་དལུ་བ་ཡོང་
ཐབས་སུ་དམིགས་ཏ་ེཤེས་ཡོན་སྤྲདོ་དགོས་
པ་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད།	
ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་སླར་ཡང་སྙིང་ཁུང་
རསུ་པའ་ིགཏངི་ནས་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་
སྦྲགས།	 མ་འངོས་པའ་ིལས་དནོ་གང་ཅིར་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ།	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་འདནོ་མཁན་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim McGovern	མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེཁོང་གིས་ད་ེསྔ་	
༢༠༡༩	 ལོར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྐར་
ཞིབ་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་བཏནོ་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ
ཁོང་གིས་ཀང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
ལ།	 བདོ་དནོ་ན་ིཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་
མང་གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉིས་
ཀས་ཐུན་མོང་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཡུལ་

གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཁངོ་དང་
ཕག་སྦྲལེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
མུ ་མཐུད་བ ོད་ད ོན ་དང་བོད་མིར་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོད་
གནང་རུྒྱར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་སྐརོ་
གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་ཀི་
རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བདེ་
ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ Jonathan 

Stivers	 མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ལ་གསུང་དནོ།	 འབུང་འགུར་ཕི་ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
སྐ་ུཕངེ་	༡༡	དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
གི་འཁུངས་སྐར་འཁེལ་བཞིན་ཡོད་སབས།	

ད་ེཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ	 	 གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ཉན་ཞིབ་ལས་
རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་བཀག་ཉར་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་སབས།	 འཛམ་གླངི་ནང་ཆབ་སདི་
བཙོན་པ་ལོ་སྣ་ཆུང་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	
ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ	འད་ི
ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་

པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	༨༥	ལ་ཕབེས་པའ་ི
༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་གི་མཛད་སྒརོ་
སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	 Jim McGov-

ern	མཆོག་ལ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཕབེས་རུྒྱའ་ི
ཞལ་བཞསེ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་མ་ན་ིཔུར་རྒྱལ་སིྤའ་ིམཐ་ོསླབོ་གཉསི་དབར་མོས་མཐུན་གན་རྒྱ་བཞག་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༢	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༠།༤༥	ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 མ་ན་ིཔུར་རྒྱལ་སིྤའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཀི་
རིགས་བདག་སྐ་ུཞབས་ཧ་རི་ཀུ་མར་	 Hari-

kumar Pallathadka	 ལགས་དང་ཕག་
སྦྲལེ།	༸རྒྱལ་བའ་ིབ་ླཞབས་པ་སནྨ་རམས་པ་
ཚེ་དབང་རྟ་མགནི་ལགས།	བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་

ཁང་གི་དགེ་ལས་ཡོངས་དང་གསར་འགོད་
པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་སོང་།
སྐབས་དརེ་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།	 རྣམ་པ་ལནྷ་རྒྱས་ད་ེརིང་འདརི་ལས་
དནོ་གལ་ཆེའི་ཐོག་ཕབེས་པར་འཚམས་
འདིའི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
དགསོ་དནོ་ན།ི	 རྒྱ་གར་བང་ཤར་གི་མངའ་
སྡ་ེམ་ན་ིཔུར་ད་ུཡོད་པའ་ིམ་ན་ིཔུར་རྒྱལ་སིྤའ་ི
མཐ་ོསླབོ་དང་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གཉསི་
དབར་ཟུང་སྦྲེལ་གི་ལས་གཞི་ཐོག་མོས་
མཐུན་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད།	

ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མ་ན་ིཔུར་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་པ་མ་ཟད།		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་ཁུལ་དརེ་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་ལས་
དནོ་ལ་བསགྔས་བརདོ་མཛད་དནོ།	མཐ་ོསླབོ་
དསེ་མ་ན་ིཔུར་མངའ་སྡ་ེསིྤ་ལ་ཕན་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད།	རྒྱ་གར་བང་ཤར་གི་ས་ཁུལ་ཡོངས་

ལའང་ཕན་ཐགོས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ལགྷ་
པར་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཡན་ལག་
གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་འཆར་ཡོད་འདགུ	
ལས་གཞི་ད་ེལྟར་ཡོད་པ་ཤེས་སྐབས་ངོས་
རང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་།	 	 སནྨ་རིྩས་
ཡན་ལག་གསར་པ་ད་ེབརུྒྱད་ཡུལ་མི་ཚོར་
སྨན་བཅོས་ཀི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་
ལོངས་སུ་སྤདོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་རུྒྱ་ཡིན་
སབས་ངསོ་རང་དགའ་པ་ོབུང་།	ཞསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ	
བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཡན་ལག་གསར་
འཛུགས་གནང་རུྒྱའ་ིས་ཆ་དང་མཐུན་འགུར་
ཡོངས་རོགས་མ་ནི་ པུར་མཐོ་སླབོ ་ནས་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་
མིའ་ིམཐུན་འགུར་གང་དགསོ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་

འདགུ	 རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་ད་ུབདོ་ཀི་
སནྨ་རིྩས་ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ	༦༠	ལགྷ་
རིང་གཉསི་མོས་གན་ཡིག་ད་ེལརྟ་བཞག་པ་
ཆེས་ཐགོ་མ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།		ཉ་ེ
ཆར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༠	དང་	
༢༡	 ཉནི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་
ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ས་གནས་སུ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལས་གཞིར་གཟིགས་ཞིབ་
དང་སྦྲགས།	གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ལནྷ་ད་ུག་ོ
བསྡརུ་གནང་ཡོད་འདགུ	
ད་ེནས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་
ཧ་རི་ཀུ་མར་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་གི་ཉནི་མོ་ན།ི	 མ་ན་ིཔུར་མཐ་ོསླབོ་དང་
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གཉསི་ཀི་དསུ་ཚིགས་
ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཐངེས་
འདིར་ཚོགས་པ་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་ནས་
ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ་ད ེས་མ་འོངས་པར་
གཞོན་སྐདེ་ཚོར་མིག་དཔ་ེའསོ་པའི་ལོ་རུྒྱས་
ཀི་བས་རསེ་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།

མ་ན་ིཔུར་རྒྱལ་སིྤའི་མཐ་ོསླབོ་ན་ིམངའ་སྡའེི་
གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའི་རང་སྐོང་
སྡ་ེཚན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཁུལ་
དརེ་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཡན་ལག་ཁང་གསར་
འཛུགས་གནང་ནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་ལས་
དནོ་མཉམ་རབུ་གནང་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་
ངས་སརླ་ཡང་ལས་གཞི་འདརི་དགའ་བསུའ་ི
འཚམས་འད་ིཞུ་གི་ཡོད།	 བདོ་ཀི་གསོ་བ་
རིག་པ་ན་ིའག་ོབ་མི་རིགས་ཀུན་གི་བད་ེདནོ་
ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་རིག་གནས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད།	 རིག་གནས་ད་ེཕ་མེས་ནས་
བརུྒྱད་པའི་མེས་པའོི་ཤུལ་བཞག་ཅིག་ཡིན།		
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་རིག་གནས་ད་ེམི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་ཙམ་མ་
ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁདོ་དའུང་དར་སྤལེ་ཐུབ་པ་
ཞིག་བདེ་དགསོ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་རིགས་
རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་སུང་སྐབོ་ཆེད་སྐུ་
ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་ད་བར་ཐུགས་བརྩནོ་
ཧ་ཅང་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ་དསེ་
ང་ཚོར་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་བུང་།	
ཞསེ་གསུངས།
མཐོ་སླབོ་དརེ་སྨན་རིྩས་ཡན་ལག་གསར་
འཛུགས་ཆེད་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་	༢༥༠༠	གནང་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ ་སོགས་གསུང་རེས་གསར་
འགོད་པའི་དི་བར་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས།	 ཁངོ་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་གསོ་བ་རིག་པའི ་ཐོག་མོས་

མཐུན་གན་ཡིག་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ད་ེ
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་གལོ་ཡོད།
ད་ེཡང་ལས་གཞི་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་
གནང་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་ན་ིཕི་ཟླ་	 ༤	 ནང་
ཡིན་ཞིང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་མ་
ན་ིཔུར་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་ཨིམ་པལ་ད་ུརྟནེ་
གཞི་བས་པའི་མ་ནི་པུར་རྒྱལ་སིྤའི་མཐོ་
སླབོ་ཏུའང་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་ཡན་ལག་སྨན་
ཁང་གསར་པ་ཞིག་སྒ་ོའབདེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་

ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	 ༡༨	 ནས་	 ༢༠	 བར་ལྡ་ེར་ལྡནུ་ཁྱབ་
ཁངོས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འག་ོབཞིན་
པའི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་ལྟ་རྟགོ་གནང་རུྒྱ་
དང་།	 ཚེ་རིང་དནོ་ལནྡ་གཞིས་ཆགས་ཀི་

ཚོགས་ཁང་གསར་བསུྐན་དང་འབལེ་ས་
གནས་རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱའི་ཆེད་གཞུང་དནོ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་འཇིག་རྟནེ་བཟང་སྤདོ་གལ་གནད་སྐརོ་གི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཕབེས་ཏ་ེགསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གངོ་ཁྱརེ་སྦངེ་ལོར་
ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཏླ་ལའི་བླ་མའི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་
སླབོ་མའ་ིཚོགས་ཆེན་སབྐས་བཅུ་བཞི་པའ་ིག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་འཇིག་རྟནེ་བཟང་སྤདོ་
ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་ལ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ཤིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ
སྐབས་དའེི ་བགོ་གླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅླརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་
ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་	 ༼	 བཟང་སྤདོ་
ཀི་བུང་རིམ་དང་།	 བཟང་སྤདོ་ཟརེ་བ་
ད་ེཅི་འད་གལ་ཆེན་ཡིན་མིན།	 ད་ེབཞིན་
བཟང་སྤོད་ཀིས་འཇིག་རྟནེ་སིྤ་ལ་ཇི་ལྟར་
ཕན་ཐགོས་ཐུབ་བམ།	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་འཇིག་རྟནེ་བཟང་སྤདོ་ཀི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཐགོ་མར་
ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཚང་མར་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རྩ་བའི་ད་ེརིང་གི་བརདོ་གཞི་ད་ེགཏིང་ཟབ་
པ་ོཞིག་དང་།	 ཚང་མས་གསུང་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་
མ་རེད།	 ངས་གཏམ་བཤད་ཞུ་རུྒྱའ་ིབརདོ་
གཞི་དརེ་གཙོ་བ་ོཆོས་འཇིག་རྟནེ་གཉསི་ཀི་
ཐགོ་ནས་ཤོད་དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས།	 འཇིག་
རྟནེ་པའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་ན།	 མི་རིགས་དང་
རྒྱལ་ཁབ།	 སིྤ་ཚོགས་བཅས་ཀི་རྩ་ཁམིས་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བས་ིགནས་ཁང་སོ་སོའ་ི
ཁིམས་དང་སིྒག་གཞི་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་
སོ་སོས་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་རང་ཉདི་ལ་
ཉསེ་པ་ཕགོ་རུྒྱ་མེད་པ་དང་།	 སུ་གང་གིས་
བསྙནོ་འཛུགས་བདེ་མཁན་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་
གི་རེད།	 གཉསི་པ་ཆོས་ཕགོས་ཐགོ་ནས་
བཤད་པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོ་བཟང་སྤདོ་ཟརེ་

རུྒྱ་ད་ེརེད།	 བཟང་ཟརེ་བ་ད་ེཡག་པ་ོདང་།	
ལེགས་པ་ོལ་ག་ོདགསོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	སྤདོ་
ཟརེ་བ་དརེ་བཟང་ཕགོས་དང་།	ངན་ཕགོས་
གཉསི་ཀའ་ིཐགོ་ནས་བལ་ྟརུྒྱ་ཡོད།	 ད་ེརིང་
འདིར་ངས་ཤོད་རུྒྱ་ད་ེབཟང་ཕོགས་ནས་
ཤོད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད།	

དའེང་བཟང་སྤདོ་ལ་གཙོ་བ་ོལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གི་སྤདོ་པ་འཁྱརེ་སངས་ཡོད་པ་དང་།	
དའེི་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོཡིད་ཀི་ཐགོ་ནས་ཀུན་
སླངོ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 འག་ོབ་མི་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་
དང་སྙངི་ར།ེ	 བརྩ་ེབ་དགསོ་པ།	 རང་དནོ་
བཞག་ནས་གཞན་དནོ་གཙོ་བརོ་འཛིན་ཏ།ེ	
ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་གང་སྦངོ་གི་ཡོད་རུང་
འག་ོབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་ད་ུམ་
འངོས་པར་ངས་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་ལས་
ཀ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡིན་བསམ་པའི་ཀུན་སླངོ་
འཁྱརེ་དགསོ།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་
ཉདི་ཆེན་པ་ོགནྷ་ད་ིམཆོག་དང་།	 རྒྱ་གར་
གི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཀིར་ཥན་མུརྟི་ 
J. Krishnamurthy	 མཆོག་དམ་པ་རྣམ་
གཉིས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་ནས་བཟང་སྤདོ་
ཐགོ་ལ་བསླབ་བ་མང་པ་ོལེན་རུྒྱ་ཡོད་རེད།	
སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སངོ་ལོ་གསར་པའི་བཟང་སྤདོ་	
Ethics of the new millennium	 ཞསེ་
པའི་ལྗགས་དབེ་བརྩམས་གནང་ཡོད་པར།	
རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་ད་ེཀླགོ་དགོས་ཀི་རེད།	
གཞི་རྩའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་།	 ས་གནས་གང་

འད་ཞིག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་ནའང་།	
བཟང་པ་ོདང་།	 གཞན་ཕན་བདེ་རུྒྱའ་ིབསམ་
བླ་ོགཏངོ་བ་ཡིན་ན།	 རང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
གཞན་ལའང་བད་ེབ་ཡོང་གི་རེད།	 སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།	 ཚང་
མ་རྟག་པ་བརྟན་པ་མེད་པ་དང་།	 འགུར་

ལྡགོ་ཅན།	 མི་རྟག་པ་སོགས་གསུང་ཡོད་
རེད།	 བ་དངསོ་གང་དང་གང་གི་སངེ་ད་ུ
སྣང་ཚུལ་རུན་མ་ཞིག་དང་།	 གནས་ཚུལ་ང་ོ
མ་ཞིག་བཅས་གཉསི་ཡོད།	 ཆོས་གང་ཞིག་
ང་ཚོའི་བླའོི་སྣང་ཚུལ་ལ་བདནེ་པར་གུབ་པ་
སྣང་གི་ཡོད་ཀང་།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་བཙལ་བ་ཡིན་ན་གང་ཡང་རྙདེ་རུྒྱ་མེད་
པ་སྣང་ཚུལ་རུན་མ་ཆགས་འག་ོགི་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཇིག་
རྟནེ་ད་ེབཞག་ནས་འག་ོདགསོ་པའ་ིབསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ།	
དེ་འད་བའི ་བསམ་བླ ་ོཡང་ཡང་འཁོར་
བ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོདང་།	
གཞན་ཕན།	 བཟདོ་བསན་སོགས་བདེ་ཐུབ་
པ་དང་།	 ཆགས་སངྡ་ཞསེ་པ་ད་ེཡོང་གི་མ་
རེད།	 ད་ེནས་ལུས་ཀི་རྣམ་འགུར་དའེང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞིང་།	 གཞན་ལ་གུས་བརིྩ་
ལནྡ་པ་དང་།	 ཉམ་ཆུང་།	 ཡ་རབས་བདེ་
དགསོ་པ་དང་།	 ངག་གི་ཐགོ་ནས་གཞན་
ལ་ཚིག་སནྙ་པ་ོདང་།	 བཟང་པ།ོ	 དནོ་དང་
ལནྡ་པའི་སདྐ་ཆ་ཤོད་རུྒྱ་སོགས་ངག་གི་སྤདོ་
ལམ་ཡག་པ་ོའཁྱརེ་དགསོ།	 གང་ལརྟ་ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤདོ་པ་ཚུལ་དང་ལནྡ་པ་
ཞིག་བདེ་ཐུབ་ན་འཇིག་རྟནེ་བཟང་སྤདོ་རང་

བཞིན་གི་ཆགས་ཡོང་གི་རེད།	 སངས་རྒྱས་
ཆོས་ལུགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར།	 ཡི་ཤུ་དང་།	
ཧནི་ད།ུ	 ཁ་ཆེ་སོགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་
ལའང་ད་མཚུངས་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་ཉམས་
ལེན་གནང་སངས་གསུངས་ཡོད་དསུ།	 ཚང་
མས་ད་ེདག་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་ནང་ཉམས་ལེན་
གནང་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་སོགས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
པར་བསུྐན་ཞུས་པའི་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཚོགས་བཅར་བ་སླབོ་ཕུག་
ཉསི་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་འགམེ་
སྤལེ་གནང་རསེ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགུབ་
གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེརསེ་ཏླ་ལའི་བ་ླམའི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་འབུམ་རམས་པ་བུ་མོ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དགེ་
ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་དནོ་བཞིན།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི ་མང་གཙོའི ་འཕེལ་རིམ་སྐརོ ་དང་།	
གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་ནང་རང་
གི་སྐུ ་ལུས་ཚུན་ཆད་བླསོ ་བཏང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་གི་ཡོད་

པ་སོགས་བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟི་ཛ་དག་གནས་
བབ།	བཙན་བལོ་ནང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	ནས་	
༧༠	 བར་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ས་བརྟན་ཡོང་
ཐབས་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༧༠	ནས་	༨༠	བར་

ཚགས་ཚུད་བཟ་ོཐབས།	ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་ལ་
གཞིས་ཆགས་སོགས་ས་བརྟན་དང་ཚགས་
ཚུད་གནས་དང་མི་གནས་སོགས་ཀི་གང་ལ་
ཕག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གཙོ་
བ་ོསིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ཁ་ོན་ཡིན་
པ།
ད་ལ་ྟརང་ཉདི་སིྤ་པའི་འགན་ག་རེ་འཁྱརེ་གི་
ཡོད་ནའང་ད་ེསོ་སོའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་
བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་
གནས།	 མང་གཙོའ་ིལ་ྟགུབ་ཁག་འད་མིན་
ཐོག་ལ་བག་ོགླངེ་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་
ཡིན་ལུགས།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་
ཕག་དཔ་ེདང་།	 	 རྒྱ་གར་གི་མཁས་དབང་
སྐུ ་ཞབས་ཀིར་ཥན་མུརྟི་ལ་སོགས་པས་
བརྩམས་པའི་དབེ་ད་ེའད་ཀླགོ་གནང་དགསོ་
པ།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་པའ་ིམི་ཐགོ་ད་ེལ་འགན་
ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་དསུ།	 བདོ་པ་ཚད་ལནྡ་
ཞིག་དང་།	འཐབ་རྩདོ་པ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཡོང་
དགོས་སྐརོ་སོགས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	ད་ེནས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ངསེ་སནོ་པས་སླབོ་
གྲྭའི་དགེ་སླབོ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་

བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུས་
གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིརེ་ཊ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །ཉ་ིའངོ་རེ་ཊ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ནས་	 Reitaku University, 

Japan བདོ་ཕུག་གཉསི་ལ་ལོ་གཅིག་རིང་ཉ་ི
འངོ་སདྐ་ཡིག་སྦངོ་སདླ་སླབོ་ཡོན་གནང་རུྒྱའ་ི
ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་སོང་བུང་ཡོད་ན།	 དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༩	 ཕི་དའོ་ིཕག་ཚོད་	 ༥	
པ་འགངས་མེད་ད་ུགཤམ་གསལ་སྦྲལེ་ཐག་
ཁ་བང་བརུྒྱད་འཚང་སནྙ་འབུལ་ཟནི་དགསོ་
པ་དང་།	 	 འདམེས་སུྒག་གི་ཡིག་རུྒྱགས་ར་
རམ་ས་ལར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་གཏན་འཁལེ་བུང་ཡོད་པ་ཐུགས་
སྣང་ཡོང་བ་ཞུ།

སྦྲལེ་ཐགཿ	རེ་ཏ་ཀུ་སླབོ་ཡོན་འགངེས་ཤོག
སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་དང་།	
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་ནས་ད་ོབདག་གི་
སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་བཀའ་
འཁལོ་ཡོད་པའ་ིཐགོ	 	 ད་ོབདག་དང་ཕ་
མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
བར་གཙང་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ།	 དའེ་ིཐད་
ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་ཁག་”འགངེས་ཤོག-
ཀ”པའི་ནང་ཁ་གསལ་བཀང་ས་ེརང་ཉདི་
གནས་ཡུལ་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་
དག་མཆན་ཞུ་དགསོ།
༢།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་སིྤ་ཡོངས་

ཀི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ཞིག་ནས་སླབོ་ཚན་གང་རུང་
ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༤	 འམ་དའེ་ིརསེ་ཐནོ་པ་དགསོ་
ཏ་ེརུྒྱགས་སྤྲདོ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ལོན་པ་ཞིག་
དགསོ།	
༣།	 རང་ཉདི་ཀི་མི་ཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་མདརོ་
བསྡསུ་ཤོག་ངསོ་གཅིག	
༤།		ཉ་ིའངོ་གི་གཞི་རྩའ་ིསདྐ་ཡིག་	
Hiragana དང་ Katakana འབ་ིཀླགོ་ཤེས་
དགསོ་པ་ན་ིསྔནོ་འགའོ་ིདགསོ་མཁ་ོཞིག་ཡིན་
པས།	 ད་ེལརྟ་ཤེས་མཁན་རྣམས་ལ་འདམ་
ཀ་དང་པ་ོའབུལ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 སདྐ་ཡིག་གི་

ལག་འཁྱརེ་ཡོད་ཚེ་ང་ོབཤུས་འབུལ་དགསོ།
སླབོ་ཡོན་འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རིམ་ཁག་
གཤམ་གསལ།
༡།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༠	ཉནི་
འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ནས་
ངག་རུྒྱགས་སམ་ཡིག་རུྒྱགས་བངླ་རུྒྱ།	
༢།	 རུྒྱགས་འཕདོ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་མཚུངས་
བུང་ཚེ་ཉི་འངོ་སྐད་ཡིག་སྦངས་པའི་ལག་
འཁྱེར་ཡོད་མཁན་ད་ེཉིད་འདམེས་ཐོན་
བ་རུྒྱ།	 	 ད་ེམིན་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་བརྒྱ་ཆ་རྩ་ེཏགོ་གིས་འདམེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ།
༣།	 ཉ་ིའངོ་སདྐ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་གི་དསུ་ཡུན་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 པ་ནས་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	༨	བར་ཡིན།	དའེ་ིགངོ་ཕིར་བསྐདོ་ལག་
དབེ་སེར་པ་ོག་སིྒག་ཡོད་པ་ཞིག་དགསོ།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༧	ལ།།
འབལེ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།	
བསོད་ནམས་བཟང་མོ། 
doe.lobyon@tibet.net

བསན་འཛིན་བསམ་འགུབ། 
scholarship@tibet.net

Phone: +91.01892. 226695, 

222572, 222721
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རྟགས་ཤིག་འབུལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༥	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའ་ི	 Austria	 རྒྱལ་ས་ཝི་ཡ་
ནའ་ི	 Vienna གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་
སབྐས་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་དང་།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་ལས་བདེ་བསོད་ནམས་
མཐར་ཕིན་ལགས།	 ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས།	 བདོ་སྐབོ་ཞསེ་པའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ Kathrin 

Muellner	 ལགས་ཀིས་གཙོས་ཚོགས་པའ་ི
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་
མི་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་དགོང་དརོ་ས་
གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའ་ིདགའ་སནོ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༡	 ལོ་ནས་བཟུང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གི་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིའ་ིསདླ་སྐ་ུལས་
སྐནོ་པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་འགོ་ཁིད་ཀི་ལམ་སནོ་
འགོ	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟ
སྐངོ་ལས་གཞི་དང་།	སླབོ་ཡོན།	བཙན་བལོ་
བདོ་མི་གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན།	 བདོ་ནས་
གསར་ད་ུའབརོ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར།	
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་སོགས་ལས་

གཞི་མང་དག་ཅིག་ལག་བསར་གམནང་དང་
གནང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རྟགས་

ཤིག་འབུལ་ཡོད།
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་སོགས་བདག་གཅེས་ཉར་
ཚགས་བས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་
ལས་འགུལ་སོགས་སྤལེ་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་བདོ་མི་མང་
ནས་ང་ལ་སིད་སྐངོ་གི་འསོ་འདམེས་གནང་

བ་ནས་བཟུང་ད་བར་འདས་པ་ལོ་བརྒྱད་དམ་
དགུའི་རིང་ངས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིའི་སདླ་
ཞབས་འདགེས་ཧུར་ཐག་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་བ་
ན།ི	བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་དང་།	 ཕན་རང་ཉདི་
ཀི་ཕ་མ།	ད་ེབཞིན་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་མཐུན་འགུར་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་
ཞིག་ཡིན་སབས།	 ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་བསྐར་ཞིབ་ཁིམས་འཆར་གསར་པར་

རྒྱབ་སྐོར་ཡོང་སླད་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་འབད་བརྩདོ་བདེ་ཀི་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་ང་ོསྤྲདོ་སྙངི་བསྡུས་གནང་བ་
དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མ་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མངོ་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 རང་དབང་ལུང་པར་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་འགན་ཁུར་
བཞེས་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
སརྔ་ལགྷ་སྤལེ་ས་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་རུྒྱར་འབད་བརྩོད་བ་
དགསོ།
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་

ཚོགས་པ་ནས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རུྒྱན་
ད་ུལགྷ་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བར་བརྟནེ་བདོ་པ་ནི་འཛམ་གླིང་
ནང་སྐབས་བཅོལ་བ་དག་ཤོས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གི་བས་རསེ་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་
སྦྲགས།	ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་
མི་རྣམས་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་
རིག་གཞུང་རྣམས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་
དགསོ་པ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	 མཐར་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་གནང་
ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ།	 སབྐས་དརེ་བདོ་སྐབོ་
ཞེས་པའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཀ་ེཐི་རིན་
མུ་ལར་ལགས་དང་ས་གནས་མི་མང་ཁྱནོ་
མི་གངས་	 ༣༠༠	 ལགྷ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་	 Grafenworth གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་པ་	
Bgm. Mag. Alfred Riedl	 མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་ཕོགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སྐ་ུཞབས་
སུ་མིན་ལགས་ཀིས་གསར་ད་ུབཞེངས་པའི་
མཆོད་རྟནེ་ཆེན་མོར་གནས་གཟགིས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུབཞུགས་སརྒ་ར་སར་འཚོགས་གཏན་འཁལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢	
ནས་	༤	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་གི་རིང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩ་དང་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་
བཞུགས་སརྒ་ར་སར་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་སྡ་ེ Global 

summit of International Tibetan As-

sociations Organizations ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་

རྣམ་པའི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་གཏན་འཁལེ་
ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་
ཚབ་གངས་	 ༡༢༥	 ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།
ཐངེས་འདའིི་ཚོགས་འདའིུ་བརདོ་གཞི་གཙོ་
བ་ོབཞི་ས།ེ
༡༽	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་ཐབས།

༢༽	 བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་དང་།	 སདྐ་ཡིག	
ཤེས་ཡོན་བཅས་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་དང་མི་
ཉམས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས།
༣༽	 བདོ་མིའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ས་བརྟན་ད་ུ
གཏངོ་ཐབས།
༤༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དབར་འབལེ་
ལམ་ཟབ་ཏུ་གཏངོ་ཐབས་བཅས་ཡིན་པ་
རེད།

གངོ་གི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་དབེ་སྐེལ་ཡོད་པའི་
ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་དང་རང་སྐོང་ཚོགས་
པ་ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་འད་ུའད་ིན་ིབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
འཆར་སྣང་གི་ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་འག་ོ
འཛུགས་གནང་བའི ་ཁོངས་ནས་གཅིག་
ཆགས་ཡོད།	 	 ཚོགས་ཆེན་འདརི་མཐུན་
འགུར་སིྦན་བདག་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་ཕི་

སདི་ལནྷ་ཁང་གི་མང་གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ངལ་རྩལོ་གངོ་འཕལེ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་	 Bureau of Democ-

racy, Human Rights, and Labor	 ཡིན་
པ་བཅས།	།

༄༅།		 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་པའ་ིབསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའ་ིཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་གནས་པའ་ིརང་རིགས་རྒྱ་ཆེའ་ིསེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་དང་།	 ལགྷ་པར་འཕགས་ཡུལ་
གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་བཀའ་དནི་སྙངི་བཅངས་ཐགོ	 ལགྕས་བི་ལོའ་ིགནམ་ལོའ་ིརང་ཞལ་གསར་ད་ུབཞད་པར་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཀི་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ལོ་གསར་པ་འད་ིནས་བཟུང་སིྤར་འཛམ་
གླངི་ཡུལ་གུ་ཀུན་ད་ུནད་དང་མུ་ག	ེ དམག་འཁུག་སོགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་འབུང་བ་བཞི་ལ་བརྟནེ་པའ་ིགདོ་ཆག་རིགས་ལོ་རེ་བཞིན་ཇ་ེཉུང་ད་ུསོང་ནས་འཇིག་རྟནེ་ཡོངས་ལ་བམས་བརྩའེ་ིའཚོ་བས་ཁྱབ་ཅིང་སྣདོ་
བཅུད་གཉསི་ཀར་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོང་བ་དང་།		 ཡང་སྒསོ་བདོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་དང་བདནེ་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་ཁའ་ིཉ་ིགཞནོ་འཕལ་མར་འཆར་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་སལྐ་བཟང་གི་དསུ་བཟང་འཆར་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	།

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་དགའ་སནོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ།


