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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནའིུ་ཛི་ལན་ཌིའ་ིསདི་བླནོ་མཆོག་ལ་
འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ནའིུ་ཛི་ལན་ཌིའ་ི New Zealand 

འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ཁདོ་སིད་བླནོ་ལྕམ་སྐུ་ཇ་ེ
སིན་ཌ་ཨར་ཌན་ Rt. Hon. Jacinda 

Ardern མཆོག་གི་ངལ་རྩལོ་ཆབ་སདི་ཚོགས་
པར་	 Labour Party	 ཚད་མཐའོ་ིརྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པའི་གནས་ཚུལ་གསན་མ་ཐག་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
ནིའུ་ཛི་ལན་ཌིའི་སིད་བླནོ་ལམྕ་སྐུ་ཇ་ེསིན་ཌ་
ཨར་ཌན་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་གསུང་
འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 དསུ་
ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་གི་སྐབས་འདིར་སྐུ་
ཉིད་ཀིས་སྙིང་སབོས་དང་རྣམ་དཔོད་ལྡན་
པའི་ཐགོ་ས་ེཁིད་གནང་བར་ངསོ་ཀིས་ཡིད་
སྨནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ལགྷ་པར་མི་གཞན་ལ་

རྐནེ་ངན་འབུང་སབྐས་སྐ་ུཉདི་ཀིས་ཞི་བ་དང་

བརིྩ་བཀུར།	 སྙངི་རའེ་ིསྒ་ོནས་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་གནང་བཞིན་པར་ཡི་རང་ཞུ་གི་

ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་ཤས་གངོ་ངསོ་རང་སྐ་ུ

ཉདི་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཐངེས་ཁ་ཤས་
བཅར་སབྐས།	 མི་མང་མཆོག་དམན་ཚང་

མས་ངསོ་ལ་མཛའ་བརྩའེ་ིརྣམ་འགུར་ཤུགས་
ཆེ་བཏོན་པར་སེམས་ཚོར་ཧ་ཅང་བུང་།		
ལགྷ་པར་ངསོ་ཀིས་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་
གུར་གི་འད་ུཤེས་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་
བདེ་བཞིན་པ་དརེ།	ནའིུ་ཛི་ལན་ཌིའ་ིམི་མང་
ཚོས་ད་ོསང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བ་མཐངོ་སབྐས་ངསོ་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་
ཆེ་ཐབེས་བུང་།
སྐུ་ཉདི་ཀིས་འགལ་རྐེན་ས་ཚོགས་ལ་གདངོ་
ལེན་གནང་ས་ེནིའུ་ཛི་ལན་ཌིའི་མི་མང་གི་
མངནོ་འདདོ་དང་རེ་བ་བསུྒབ་ཐུབ་པ་དང་།	
བ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་འབུང་བའ་ི
ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས།	ཞསེ་འཁདོ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ད་ུཐངེས་དང་པ་ོགཞུང་འབལེ་
མགནོ་འབདོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༥	ཉནི་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་གཞུང་
འབལེ་ཐགོ་ཐངེས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་

རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་
ཧར་རེ་ཊི་ར་ུམན་      Harry 

S. Truman building ནང་གཞུང་འབལེ་
མགོན ་འབོད ་གནང་ས ེ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་དང་ཨ་རིའི་དབར་གི་འབལེ་ལམ་
ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕལེ་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་
པ་ཞིག་བསུྐན་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཉ་ེཆར་

ཨ་རི་གཞུང་གིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་ཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
པ་གསར་པ་སྐུ ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་
རོ་	 Robert A. Destro  མཆོག་དང་ཐུག་

འཕད་གནང་ཡོད།	 ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གསར་
པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་
ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གངོ་ཁྱེར་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིབྷ་ིལོམ་བགྷ Bloomberg	 ཞསེ་
པའ་ིགསར་ཁང་གིས་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།		ཆུ་
ཚོད་ཁ་ཤས་རསེ་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་
གི་མགནི་ཚབ་པ་ཀྲའ་ོལི་ཇན་	 Zhao Lijian 

གིས་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་
ཌེ་སི་ཊི་རོ་མཆོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ད་ེ
ཆབ་སིད་ཀི་གཡོ་བཀལོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ནང་
སདི་ལ་ཐ་ེབུས།	 བདོ་ནང་བརན་ལྷངི་མེད་
པར་གཏངོ་ཆེད་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་སྐོན་
བརདོ་བས་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཟླ་	 ༩	 ནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་སདི་སྐངོ་དམ་འབུལ་གནང་
མ་ཐག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
ཤག་ནས་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་ཕག་བསི་ཤིག་གནང་ས་ེ
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་
ལྷན་ཁང་ལ་བཅར་ཐུབ་མིན་སྐརོ་འབལེ་བ་
གནང་ཡོད།	 ལོ་དགུའ་ིརསེ་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་
ལནྷ་ཁང་གིས་རང་དབང་ལནྡ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་འག་ོཁདི་ཚོ་དང་གཅིག་མཚུངས་ལརྟ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་ནང་
ཐུག་འཕད་གནང་དགོས་པའི་འཐབ་བུས་ཀི་
གལ་གནད་གཟགིས་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ནས་	༢༠༡༨	
བར་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཐགོ་ཨ་རིའི་ཕི་

སིད་ལནྷ་ཁང་གི་ལས་བདེ་མི་ས་ཚོ་དང་ལནྷ་
ཟ་ཁང་ཁག་གི་ནང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་
ཀང་ཐུག་འཕད་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བདེ་རྣམ་
པས་གསང་ཉར་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འདྲ་
པར་ཡང་རྒྱག་བཅུག་མེད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་
ཁང་གི་ལས་བདེ་མི་ས་ཚོས་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་ཞུས་པའི་སྐརོ་
ཊུ་ཝི་ཊར་	 tweeter ནང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཚུལ་
ད་ུབཀདོ་ཡོད།	 བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་སྔར་ལྷག་དནོ་སྨནི་ལྡན་པ་ཞིག་སྤལེ་
སདླ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་ནིའུ་ཡོག་གངོ་ཁྱརེ་ནས་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ལ་གནས་སྤ་ོགནང་
ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོདུྲག་རིང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་
བདེ་རྣམ་པས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམ་པར་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་།	
ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་ལས་བདེ་རྣམ་པ།	
ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིལས་བདེ་
རྣམ་པ་སོགས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།	།	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་

མཆོག་མགགོས་མུར་དྲག་སྐདེ་ཡོང་བའ་ི
ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་
ཋ་ཱཀུར་ Sri Jai Ram Thakur	མཆོག་ལ་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ལ་ནད་གཞི་མགགོས་མུར་དྲག་སྐདེ་
ཡོང་བའི་གསུང་འཕནི་སྩལ་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ།	
ངོས་ཀིས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་མགོགས་མུར་དྲག་
སྐདེ་ཡོང་བའ་ིཐུགས་སྨནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་འཛམ་གླངི་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ཉནེ་ཁ་ཆགས་ཡོད་སབས།	
ནད་ཡམས་འད་ིམགགོས་མུར་ཞི་བའི་རེ་བ་ཡོད།	
ཅསེ་གསུང་འཕནི་བསྩལ་བར།	ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་
མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་མགགོས་མུར་

ལས་དྲག་སྐདེ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་	
Sri Jai Ram Thakur	 མཆོག་ལ་རྒྱ་
ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་འགོས་པར་བརནེ་ད་ལྟ་འགོག་དབ་ེཟུར་
འཇགོ་ཁང་ད་ུབཞུགས་བཞིན་ཡོད།
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་མཆོག་
མགོགས་མུར་ནད་ཡམས་ལས་དྲག་སྐེད་ཡོང་
བའི་གསུང་འཕིན་ཕུལ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་མགོགས་མུར་དྲག་སྐེད་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་དང་།	 ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གིས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་བདེ་བཞིན་པའི་སབྐས་
འདིར་ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་མགོགས་མུར་སེང་
དྲག་བུང་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེའདི་བཞིན་
སརྔ་བཞིན་ས་ེཁདི་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གང་མགོགས་དྲག་སྐེད་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ།	།
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༄༅།	 །བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་
སག་ས་འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨	ཙམ་ལ་སུད་སིའ་ིས་གནས་	
Turbenthal	 ཞསེ་པའ་ིརྒས་གསོ་ཁང་ད་ུ
དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་
ཐནོ་འདགུ
ད་ེཡང་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཡབ་སག་ས་གཞནོ་པ་
བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་ལགས་དང་།	 ཡུམ་
ཀརྨ་ཆོས་སྒནོ་ལགས་གཉསི་ཀི་སས་སུ་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༢༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་ཤར་ཏ་ེབདོ་ས་
སུྦལ་ཟླ་བ་བདནུ་པའི་ཚེ་ཤར་ཉིན་ལྷ་སའི་
ནབུ་ཕོགས་ཆུ་ཤུལ་རོང་ཁོངས་ར་དཀར་
གཞིས་སུ་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༢	
ལོར་ཚ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེས་བཀོད་མངགས་
བཞིན་ལྷ་སའི་སླབོ་ཆུང་དང་པའོི་དགེ་རྒན་
གི་ཕག་ལས་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་
ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལ་རྒྱ་མིས་སྐནོ་བརདོ་བས་པའི་ལས་འགུལ་
ཞིག་འག་ོབཙུགས་ཤིང་།	 ལ་ྷསའ་ིསླབོ་གྲྭ་
ཆུང་བ་ཁག་གཉསི་དང་།	 ལ་ྷསའ་ིརིག་
གཞུང་ཁུའུ་ཡི་ལས་བེད་རྣམས་འཚོགས་
ནས་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ལ་
སྐནོ་བརདོ་བས་པའ་ིབསམ་འཆར་ཤོད་པའ་ི
སབྐས་སག་ས་འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་
ཀིས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེར་སྐོན་བརོད་
དང་ཐེར་འདོན་བ་རུྒྱར་མོས་མཐུན་མ་

བས་སབས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཕགོས་
གཏགོས་སུ་ངསོ་འཛིན་ཏ།ེ	 ཏང་ནང་ཁུལ་
གསོ་བསྡུར་བས་རེས་སླབོ་གྲྭ་གསུམ་དང་
རིག་གཞུང་ཁུའུ་ཡི་ཁོངས་གཏགོས་ལས་
བདེ་འཛོམས་པའ་ིཚོགས་འདརུ་ཁངོ་ལ་སྐནོ་
བརདོ་བས་པའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༥	 ལོར་
ཐགོ་མར་གྲྭ་བཞི་བཙོན་ཁང་དང་།	 ད་ེནས་
གསང་ཡིབ་བཙོན་ཁང་ད་ུབསྐལ་བས་བཙོན་
འཇུག་ལོ་གསུམ་བས།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོར་གསར་བརའེ་ིང་ོལོག་
པར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་གི་ཉསེ་མིང་འགོ་
སླར་ཡང་འཛིན་བཟུང་གིས་དུས་བཀག་
བཙོན་འཇུག་ལོ ་བཅུ་བཟོས་རེས་ཕི ་ལོ ་	
༡༩༨༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༩	 ལ་བཙོན་གལོ་
ཐབོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༨༣	ལོར་ལ་ྷསར་བདོ་རང་
བཙན་གི་སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་བར་བརནེ་སླར་
ཡང་ཐངེས་གསུམ་པ་འཛིན་བཟུང་བུང་ས་ེ
དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཟསོ།	
ཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ལོར་བཙོན་ཁང་ནས་
བདོ་རང་བཙན་གི་སྐད་འབདོ་གནང་བར་
བརནེ་ཉསེ་ཁམིས་ལོ་ལ་ྔསརྤ་བ་དང་།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༩༢	ལོར་སུད་སིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལ་ྔགྲྭ་བཞི་བཙོན་
ཁང་དུ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕ ེབས་སྐབས་སྐད་
འབདོ་གནང་བར་བརནེ།	དསུ་བཀག་བཙོན་
འཇུག་ལོ་བརྒྱད་སརྤ་བ་བཅས་ཁྱནོ་བསྡམོས་
མི་ལོ་ཧལི་པ་ོསོ་གཉསི་རིང་རྒྱའི་བཙོན་ད་ུ

བཞུགས་དགསོ་བུང་བས་བཙོན་ད་ུབཞུགས་
རུྒྱན་རིང་ཤོས་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པར་གུར་
ཏ་ེལོ་མང་རིང་དཀའ་སྡུག་ཚད་ལས་འདས་
པ་མངོ་དགསོ་བུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་

སནྨ་བཅསོ་ཀི་མིང་ཐགོ་ནས་ཨ་རིར་ཕབེས་
ཐུབ་པ་བུང་།	 ད་ེདསུ་ལོ་ཚད་མ་ཚང་བར་
ལོ་དགུ་ལགྷ་ཡོད།	 ཨ་རིར་སནྨ་བཅསོ་སུ་
ཞུགས་སབྐས་ཨ་རིའ་ིམཐ་ོརིམ་མི་ས་མཇལ་
འཕད་དང་མང་ཚོགས་ལ་བདོ་དནོ་དྲལི་
བསྒགས་བཅས་གནང་།
ད་ེརསེ་སུད་སིའི་གཞུང་ནས་ཁངོ་ལ་སྐབས་
བཅོལ་ད་ུགདན་ཞུ་བས་པ་ལྟར་ཁོང་གིས་
ད་ེལ་དང་ལེན་གནང་ས་ེད་བར་སུད་སིར་
གནས་བཞུགས་སུ་མཆིས།	 སུད་སིར་
བཞུགས་རིང་ཧྥ་རན་སིའི་དནོ་གཅདོ་བརུྒྱད་
ཧྥ་རན་སི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་
འཇར་མན་ཤར་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་

ཚོགས་པར་འབལེ་བ་གནང་ནས་བདོ་ནང་
གི་ཆབ་སདི་བཙོན་པའ་ིགནས་སངས་དང་རྒྱ་
དམར་གིས་གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་སངས་སྐརོ་
དྲལི་བསྒགས་གང་ཐུབ་གནང་།

ཉ་ེའཁོར་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྦལེ་འཇམ་དང་སི་
པན་ད་ུབདོ་དནོ་དྲལི་བསྒགས་ཆེད་བསྐདོ་པ་
མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ནས་ས་ྔཕི་ཐངེས་
གཉསི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
འདརུ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གི་གནས་སངས་དང་བདོ་མིའི་རང་དབང་།	
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག	 བདོ་ནང་གི་ཆབ་སདི་
བཙོན་པའི་གནས་སངས་བཅས་ཞུ་རུྒྱ་བུང་
འདགུ	 དམ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་བདོ་
ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་བཅས་སུ་ཞིབ་ཕ་འཁོད་
པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཀང་མཇལ་རུྒྱ་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 ཕན་རང་

ཉདི་ལ་མཚོན་ན་གཞནོ་སྐསེ་ཡིན་པའ་ིསབྐས་
ནས་བཟུང་སག་ས་འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོ
ལགས་ཀི་སྙངི་སབོས་ལ་ཡིད་སྨནོ་ཞུ་མཁན་
ཞིག་ཡིན།	 ང་རང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་དམ་
པ་ད་ེཉདི་དང་ཐུག་འཕད་ཞུ་རུྒྱའི་བསལྐ་བ་
བཟང་པ་ོབུང་བ་མ་ཟད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་དགུ་བཅུ་གསུམ་
ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་འགམེས་སནོ་ཁང་
ད་ུཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་སག་ས་འཇིགས་མེད་
བཟང་པའོི་མི་ཚེའི་མངོ་ཚོར་ཞེས་པའི་དམ་
པ་ཁོང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོལའང་བཅར་རུྒྱ་བུང་།	
ང་ཚོ་བདོ་ཀི་དནོ་དམ་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་
ཞིག་མེད་པར་ཆགས་སོང་།	ཞསེ་གསུངས།	
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་དམ་
པ་ཁངོ་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་སདླ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༩	 རེས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གི་ཕལེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢		
ཐགོ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ནང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སྨནོ་ལམ་གུབ་
མཚམས་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༣	 ནས་གཞུང་
འབལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཕིར་དབུས་
ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་
ཡོད་པ་བཅས།།

ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་སག་ས་འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་མང་
གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ངལ་
རྩལོ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་དུྲང་ཆེ་ལས་རོགས་
སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་	Robert 

A. Destro	 མཆོག་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཨ་རིའ་ིགཞུང་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་འདགུ
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཞབས་
ཁྱེད་ལ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་མང་
གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ངལ་
རྩལོ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་དུྲང་ཆེ་ལས་རོགས་
ཀི་ལས་གནས་ཐོག་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་
ཁྱདེ་ན་ིའསོ་བསྡ་ུདང་།	 ངལ་རྩལོ།	 རྩ་
ཁིམས་བཅས་ལ་མཁྱེན་ཡོན་ཆེན་པ་ོཡོད་
པའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	སིྤ་དམངས་
ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་

བཞིན་ཡོད་སབས།	 སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་ཀིས་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གམ་ཡང་ན་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་
སྐ་ུཚབ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབར་བདོ་
རྒྱ་གསོ་མོལ་ཡོང་ཐབས་བ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་
མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་
དང་།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་
བ་རུྒྱ།	 བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བརིྩ་
སུང་ཡོང་ཐབས་བཅས་ཀི་ལས་དནོ་ཐོག་
ས་ེའཁིད་ཡག་པ་ོཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བརན་
པ་ོཡོད།	 གཞན་ཡང་སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་ཀིས་
བདོ་མིའ་ིའག་ོའཁདི་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཕག་
སྦལེ།	 ཁྱད་མཁས་མི་ས་ཚོ་དང་ལནྷ་འབལེ་
བ་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ད་ུ
གནས་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཆེད་འཐབ་རྩདོ་བདེ་བཞིན་པར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ཐགོ་འབད་བརྩོན་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་ཚོར་
ཆེན་པ་ོབུང་།
ཁྱདེ་ཀིས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ།	 རྒྱ་དམར་
གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་ཐགོ་བདོ་ས་བཙན་

བཟུང་བས་པར་སོང་།	ད་ལའྟ་ིདམར་གཞུང་
འགོ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 རིག་གཞུང་།	
ལོ་རུྒྱས་སོགས་རྩ་བརླག་འག་ོརུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་
ཆེན་པ་ོཡོད།	དརེ་བརནེ།	བདོ་མི་རིགས་ཀི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་དང་།	
གོང་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱ་ན་ིབཙན་བལོ་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་ཚང་མར་འཁི་བའི་བཟང་སྤདོ་
ཀི་འསོ་འགན་ཞིག་ཡིན།	 འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོདུྲག་ཅུ་ལགྷ་རིང་ང་ཚོས་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་རིམ་པ་བས་
དང་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་
ང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཐགོ་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ད་ུབདོ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོར་སྡུག་སྦྱངོ་
མནར་གཅོད་འདྲ་མིན་གི་དཀའ་སྡུག་མངོ་
བཞིན་ཡོད།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་།	
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་
ཐག་གཅདོ་བུང་དནོ་ལརྟ།	 ང་ཚོས་གཉསི་
སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་བཟུང་བའི་
ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཡོང་

ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེན་ིབདོ་
རྒྱ་གཉསི་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེ
བཞིན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་
དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དབར་ཞི་
བའི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༡	
པའོི་ནང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་
གནང་བའི་རསེ་འབལེ་མོལ་མཚམས་ཆད་
ཡོད།	 བས་ཙང་ད་རེས་སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་ཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ད་དངུ་གསོན་པརོ་གནས་ཡོད་པའ་ིབརྡ་ལན་
ཤུགས་ཆེན་ཞིག་སྤདོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཞི་
བའི་གསོ་མོལ་ཡོང་རུྒྱར་ཕགོས་གཉསི་ཀར་
ཕན་ཐགོས་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 གཞན་ཡང་བདོ་
ནང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཐུབ་
པའི་སིད་བུས་ལག་བསར་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	
གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བ་
རུྒྱ་བཅས་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡིན།
ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་ཏོག་
དབིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པའ་ིསབྐས།	 སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་བདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོ

གཞག་གནང་བ་དསེ་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་
ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཚོར་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་རུྒྱར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པ་ོ
ཐབོ་ཡོད།	 བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བུང་བའི་གནས་ཚུལ་
ག་ོཐསོ་བུང་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤིན་ཏུ་ནས་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་བ་དང་།	 ད་ེབརུྒྱད་
ནས་ང་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་བའི་རེ་
བ་ཡོད།
ངས་གཞིས་བེས ་བ ོད ་ མི ་ ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 སརླ་ཡང་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེ
བཞིན་ལོ་མང་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ས་བརན་ཡོང་རུྒྱར་ཨ་རིའི་ཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་
གི་མང་གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	
ངལ་རྩལོ་ལས་དནོ་ཚན་པས་མཐུན་འགུར་
རྒྱབ་སྐརོ་གང་ལེགས་གནང་བར་གོ་སབྐས་
འད་ིབརུྒྱད་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཁྱདེ་ཀི་ལས་གནས་དའེི་ཐགོ་གི་ལས་དནོ་
ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་གནང་འདགུ་
པ་བཅས།	།
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འསོ་འདམེས་བུང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ལམྕ་སྐ་ུཇ་ེསིན་ཌ་ཨར་ཌནེ་	
Jacinda Ardern མཆོག་ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ི	New 

Zealand	ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་ད་ུསརླ་ཡང་འསོ་
འདམེས་བུང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་འཚམས་འདྲ་ིགནང་དནོ།	ད་རེས་ལམྕ་
སྐ་ུཇ་ེསིན་ཌ་ཨར་ཌནེ་མཆོག་ལ་ཚད་མཐའོ་ི
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ནི་ཁོ་མོའི་འཇོན་ཐང་དང་
རྣམ་དཔདོ་ལྡན་པའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་པ་
གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་ལ་ྟབུའ་ིདབུ་
ཁདི་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་མང་པ་ོདགསོ་ཀི་
ཡོད།	 ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེལམྕ་སྐ་ུམཆོག་སརླ་
ཡང་ནའིུ་ཛི་ལེནྜའི་ིསདི་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་

བུང་བར་འཚམས་འདྲ་ིགངས་མེད་ཞུ་ཡི་
ཡོད།
ཐེངས་འདིའི་རྒྱལ་ཁ་དསེ་ས་གནས་མང་

ཚོགས་ནས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གི་རྣམ་དཔོད་
ལྡན་པའི་དབུ་ཁིད་དང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་

ལ་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་བསན་
ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོམཚོན་གི་ཡོད།	
གཞན་ཡང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་

དྲག་དསུ་སྐབས་སུའང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་
དཀའ་ངལ་རྣམས་བམས་སྙངི་ར་ེདང་བཟདོ་

བསན་ཐོག་ནས་གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་
ཡོད་པས་འཛམ་གླིང་ལ་སྐུ་ཉདི་ལ་ྟབུའི་དབུ་
ཁདི་གང་མང་དགསོ།
ད་ེསྔ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ིནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
པའ་ིསབྐས་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ལོར་སིད་སྐངོ་རང་ཉདི་ཀང་ས་གནས་སུ་
གཞུང་འབལེ་ཐགོ་བཅར་སྐབས་ས་གནས་
གཞུང་ནས་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ནིའུ་ཛི་ལེནྜའིི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་
མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་ས་གནས་སུ་འཚོ་སྡདོ་སདླ་
མཐུན་འགུར་གནང་བར་བརནེ་ད་ཆ་བདོ་

མི་མང་དག་ཅིག་ས་གནས་སུ་སོ་སོའི་ནང་
གཉསི་པ་ཡིན་པ་ལརྟ་འཚོ་གནས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་མང་པའོ་ིརིང་ལ་ནའིུ་
ཛི་ལེནྜའིི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་དནོ་
དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བར་བཀའ་དྲནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་གསར་པའི་རིང་
མུ་མཐུད་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 ལགྷ་
པར་བ ོད་ཀི ་གནད་ད ོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 སརླ་ཡང་
ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་འབུང་འགུར་ལས་
དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།	།

ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་མང་
གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ངལ་
རྩལོ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་དུྲང་ཆེ་ལས་རོགས་
སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་	 Robert 

A. Destro	 	 མཆོག་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཨ་རིའི་གཞུང་
མང་གཉསི་དང་།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུྲང་ཆེ་
སྐ་ུཞབས་མ་ཡི་ཀི་པམོ་པའེ་ོ Mike Pompeo 

མཆོག་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་
འདགུ
ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་ཀི་
པམོ་པའེ་ོམཆོག་ལ་བསྐུར་བའི་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིའཕནི་ཡིག་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་ནས་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་མང་
གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ངལ་

རྩལོ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་དུྲང་ཆེ་ལས་རོགས་
སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་	Robert 

A. Destro 	 མཆོག་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་
སྤབོས་ཆེན་པ་ོབུང་།
ངས་གཞིས་བེས ་བ ོད ་ མི ་ ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཞབས་ཁྱེད་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཁྱདེ་ཀིས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ།	 རྒྱ་དམར་
གཞུང་གིས་ཁམིས་འགལ་ཐགོ་བདོ་ས་བཙན་
བཟུང་བས་པར་བརནེ།	 ད་ལའྟ་ིདམར་
གཞུང་འགོ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 རིག་
གཞུང་།	 ལོ་རུྒྱས་སོགས་རྩ་བརླག་འག་ོརུྒྱའ་ི
ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་།	ལོ་རུྒྱས་རྩ་མེད་གཏངོ་
རུྒྱའ་ིདམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བདོ་ནང་གཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རོགས་

རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད།	བཙན་བལོ་ནང་སླབེས་པའ་ིརསེ།	ང་
ཚོས་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིང་ོབ་ོསུང་
སྐབོ་དང་ཁྱབ་སྤལེ་བ་རུྒྱའི་ལས་འགན་ཁུར་
བཞིན་ཡོད་ཀང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རག་ཏུ་

ཉནེ་ཁ་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་ནང་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སདི་
བུས་འགོ་བདོ་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 	 བས་ཙང་བདོ་ཀི་བདནེ་
པའི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱལ་སིྤའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་རྒྱབ་སྐརོ་དགསོ་གལ་ཆེན་པ་ོཡོད།

ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་ཏོག་
དབིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པའ་ིསབྐས།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བར་ང་ཚོ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་

བ་མ་ཟད།	 དསེ་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་རུྒྱར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པ་ོཐབོ་
ཡོད་པ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
དབང་འཛིན་པ་ཚོར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གམ་ཡང་ན་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དབར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༡	 པའོ་ིནང་
མཚམས་ཆད་པའི་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་སླར་
གསོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་དགོས་པའི་བརྡ་ལན་
ཤུགས་ཆེན་ཞིག་སྤདོ་ཀི་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
དསེ་བདོ་ནང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཐུབ་པའི་སིད་བུས་
ལག་བསར་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་བཅས་ལའང་
ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་ངསེ་ཡིན།
ངས་སརླ་ཡང་སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་དང་།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་རེས་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་བརུྒྱད་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་རུྒྱའི་
རེ་བ་ཡོད།	 ཁྱདེ་ཀི་ལས་དནོ་ཐམས་ཅད་
ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་གནང་འདགུ

༢༠༢༠	བར་བཞག་ལོའ་ིསླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།		
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཚན་
རིག་སླབོ་ཚན་ཐནོ་ས་ེལོ་གཅིག་གི་རིང་སླབོ་
མཚམས་འཇགོ་མཁན་སླབོ་ཕུག་གངས་	༡༠	
ལ་ཕི་ལོ་༢༠༢༡	ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་
སནྨ་པ་ MBBS	དང་ Engineering	གཉསི་
ཀི་ཚུད་རུྒྱགས་ག་སིྒག་གི་སླབོ་ཡོན་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 འཚང་སནྙ་རྣམས་གཤམ་
གསལ་དྲ་ལམ་སྦལེ་ཐག་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་༢༠༢༠	
ཟླ་		༡༡	ཚེས་	༡༥	ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༥	པའ་ི
ནང་ཚུན་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟིན་དགོས་པའི་

གསལ་བསྒགས་སུ།	
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སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག་
གཤམ་གསལ།		
༡།	 ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་འགངེས་ཤོག་ཀ་པ་
ཞིབ་བཀང་གིས་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་དག་མཆན་འཁདོ་པ་དགསོ་རུྒྱ།
༢།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ NEET/JEE 

བཅས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ཨང་
ཤོག་གི་ངོ་བཤུས་མཉམ་འབུལ་དགོས་རུྒྱ།	

(འདམ་ཀ)
༣།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཚན་རིག་དང་
ཨང་རིྩས་ PCM/PCB	 གཉསི་ཀི་གུབ་
འབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	 ༦༠	 ལོན་པ་
དགསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་ཐནོ་པའ་ི
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་དགངོས་
བཞསེ་གནང་རུྒྱ།	
༤།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པ་བར་བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་ཐགོ་སླབོ་སྦྱངོ་
བས་པའམ་ཡང་ན་ད་ེདང་ཚད་མཉམ་བདོ་
ཡིག་ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་པ་ཞིག་དགསོ་རུྒྱ།	

༥།	 སླབོ་ཡོན་ཞུས་ཐབོ་རསེ་རུྒྱ་མཚན་ཡང་
དག་མེད་པར་སླབོ་མཚམས་བཞག་ཚེ་སླབོ་
ཡོན་འག་ོགནོ་ཕིར་སླགོ་དགསོ་རུྒྱ།	
སླབོ་ཡོན་དངུལ་འབརོ།	 སླབོ་ཡོན་མཐ་ོཚད་
འབུམ་གཅིག་བར་གནང་རུྒྱ།		
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	ཉནི་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས།
For inquiry, please contact: 

Mrs Sonam Sangmo or 

Ms Tenzin Tashi 

Email: doe.lobyon@tibet.net 

scholarship@tibet.net 

Phone: +91-1892-222572, 222721 

Web:www.sherig.org/en/ 

FB: www.facebook.com/doe.lobyon/ 	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སོག་ཡུལ་དགའ་ལནྡ་ཐགེ་ཆེན་གླངི་གི་མཁན་བ་ླ
འདསུ་མང་ཡོངས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལསོག་ཡུལ་དགའ་ལནྡ་ཐགེ་ཆེན་གླངི་
ནས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	ཉནི་སོག་
ཡུལ་དགའ་ལནྡ་ཐགེ་ཆེན་གླིང་གི་མཁན་བ་ླ
འདསུ་མང་ཡོངས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
སོག་པ ོའི ་མཁན་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གིས་
གཙོས་ཆོས་གགོས་ཚོ་ད་ེརིང་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་
ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	བདོ་དང་སོག་པ་ོདབར་
སརྔ་ནས་འབལེ་བ་བཟང་པ་ོཡོད།	 ཕལ་ཆེ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་མ་དར་གངོ་ནས་སོག་
པ་ོདང་བདོ་ས་འབལེ་ཡོད་སབས།	 ང་ཚོས་
ར་ལ་དང་འདདོ་བས་ཏ་ེལྟ་ོགོས་དནོ་ད་ུཕར་
ཚུར་འཁྱམ་པའི་སྐབས་འགལ་རྐེན་ལྟ་བུ་
འཕད་ཚེ་ལམ་སང་ག་ིའཕར་གི་ཡོད།	 སོག་
པ་ོཡང་ད་ེའདྲ་ཞིག་དང་ང་ཚོ་བདོ་པའང་
འད་ིའདྲ་རེད།	 བདོ་དང་སོག་པ་ོགཉསི་ན་ི
འབགོ་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 རིམ་པའ་ིབདོ་ནང་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དར།	 ཕལ་ཆེར་མད་ོ
ཞིག་གི་ལུང་ནང་དང་རྣམ་རུྒྱན་བཤད་སལོ་
ལརྟ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བང་ནས་བང་
ད་ུདར།	ཞསེ་བཤད་སལོ་ཡོད།	དརེ་བརནེ་
རྒྱ་གར་ནས་རིྩས་པའི་བདོ་བང་དང་དའེི་
བང་སོག་པ་ོཡིན།	 གང་ལརྟ་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་བདོ་ནང་དར་བ་དང་།	ད་ེནས་སོག་
ཡུལ་ད་ུདར་ནས་དད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་སླབོ་
གཉརེ་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབུང་བ་
རེད།	དཔརེ་ན།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་ངསོ་
རང་ནརོ་བུ་གླིང་ཁ་ནས་བསོ་ཡོང་སྐབས།	
ད་ེདསུ་ངསོ་རང་གྲྭ་སྐརོ་དམ་བཅའ་བཞག་

པ་ཡིན།	 སབྐས་དརེ་སྒ་ོམང་མཁན་པ་ོརྒན་
ལེགས་ལྡན་ཕག་དཔ་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	
ད་ེནས་འདལུ་བའི་མཁན་པ་ོཐུབ་བསན་ཉ་ི
མ་དཔ་ེཆ་རྩ་ེག་རེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ཀི་རུྒྱད་
སྨད་མཁན་པ་ོདཔ་ེཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	
ད་ེབཞིན་དགེ་བཤེས་ཡང་དག་ཅེས་པ་ཞིག་
ཡོད།	 ཁངོ་ན་ིཐུ་ཝ་ནས་ཡིན་པ་དང་ཨུ་ར་ུ
སུའ་ིསདྐ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཟརེ།	 ད་ེདང་
དའེི་མཚོན་པའི་གང་ལརྟ་དཔ་ེཆེ་ཨང་དང་
པ་ོཡིན་པ་སོག་པའོ་ིམཁས་པ་མང་པ་ོཡོད།
ངོས་རང་ཐོག་མར་མཚན་ཞབས་ཡིན།	
ངསོ་ཀི་མཚན་ཉདི་ཀི་དག་ེརྒན་གཙོ་བ་ོརྒན་
དངསོ་གུབ་ཚོགས་ཉདི་སེ་ར་བས་ཀི་སོག་པ་ོ
རེད།	 བདོ་ནང་སོག་པའོ་ིམཁས་པ་མང་པ་ོ
ཡོད།	 སོག་པའོ་ིམཁས་པས་ལེགས་བཤད་
བཞག་པའང་མང་པ་ོཡོད།	 དཔརེ་ན་སོག་
པའོི་མཁས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རའེི་ལེགས་
བཤད་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 སབྐས་རེ་ངསོ་ཀི་
ལ་ྟཀླགོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 སྔནོ་གི་མཁས་པའ་ི
དབང་པསོ་ལེགས་བཤད་བརྩམས་པ་མང་པ་ོ
འདགུ	སོག་པའོ་ིམཁས་པ་ཧ་ལས་པ་མང་པ་ོ
བུང་བ་རེད།	བར་སབྐས་གསར་བར་ེལངས་
ནས་སོག་པའོ་ིནང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་
ཉམས་ཆག་ཧ་ཅང་བུང་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་
གཙོ་བ་ོཁྱདེ་རྣམ་པར་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་
གཡོ་བ་མེད་པ་ཡོད་པར་བརནེ་དྲག་གནནོ་
གི་ཐགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མེད་པ་
བཟ་ོཡི་ཡོད་ཀང་བཟ་ོཐུབ་མེད།	 ངསོ་རང་
སོག་ཡུལ་ད་ུཐངེས་དང་པ་ོསླབེ་པའི་སྐབས་
སོག་པ་ོདགའ་ལནྡ་དགནོ་པའི་ནང་ཁའིི་སངེ་
བསྡད་ད་ེསོག་པ་ོཚོས་ངོས་ལ་སྐད་ཤུགས་
ཆེན་པའོི་ངང་ནས་མཎྜལ་འབུལ་སབྐས་ངསོ་
རང་མིག་ཆུ་ཤོར་སོང་།	 སརྔ་བདོ་དང་སོག་

པའོ་ིདབར་འབལེ་བ་དམ་གཟབ་ཡོད།	 བར་
སབྐས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའཕད་ཀང་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བླསོ་མ་བཏང་བར་

འཛིན་འདགུ་སམྙ་པའི་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོབུང་།	
ངསོ་རང་མིག་ཆུ་ཤོར་སོང་།	 ད་ེནས་རིམ་
བཞིན་རྒྱ་གར་ད་ུསོག་པའོི་གྲྭ་རུྒྱན་ཕབེས་པ་
མང་ཐག་ཆོད་བུང་བ་རེད།	 གྲྭ་རུྒྱན་ད་ེདག་
དཔ་ེཆ་ལ་ྟཀླགོ་བས་ཏ་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	
ད་ེས་ྔངསོ་རང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ད་ུསླབེ་
སབྐས་བརདོ་རུྒྱ་བུང་།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་གྲྭ་
པ་ཡོང་ཁུངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཚན་ཁག་
སོ་སོར་བགོས་པའི་ཁམས་ཚན་ད་ེའདྲ་ཡོད་
སབས།	 སོག་པའོ་ིཁམས་ཚན་ཞིག་ཡོད་
དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་ད་ེལྟར་སྐད་ཆ་བུང་།	
གང་ལྟར་གྲྭ་སར་བདོ་ནས་ཡོང་མཁན་གྲྭ་
རུྒྱན་ཕན་བུ་ཉུང་ད་ུཕིན་པའ་ིསབྐས་འདརི་ཧ་ི
མ་ལ་ཡ་ས་ཁུལ་ནས་གྲྭ་རིགས་དང་།	 ལགྷ་
པར་སོག་པའོ་ིགྲྭ་རུྒྱན་ཚོས་སླབོ་གཉརེ་གནང་
ས་ེབསན་པ་འཛིན་བཞིན་ཡོད།	
སིྤར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་བལྟས་པ་ཡིན་
ན།	 ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་བརིྩ་
བཀུར་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་

ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་
སིྤར་ཤེས་ཡོན་དང་ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་ཕིན་
པའི་སབྐས་ཆོས་ཞེས་པ་ན་ིདད་པ་ཙམ་མིན་

པར་ཚད་མ་རིག་པའ་ིཐགོ་ནས་ཆོས་ཀི་རྣམ་
གཞག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་པ་དང་།	 གཞི་
དངསོ་པའོི་གནས་ཚུལ་རིག་པའི་ལམ་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་ས་ེབཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་བདོ་ཀི་
ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་དང་མཁས་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲནི་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་ནང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་དཔལ་ནྰ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཕག་སལོ་
ཆགས་པ་རེད།	 འདའི་ིཐུན་མོང་མིན་པའ་ི
རྩ་བ་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་སནོ་པ་བཅོམ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་ཐོག་མར་སྡ་ེསདོ་གསུམ་ཞེས་
གསུངས་པ་ད་ེདག་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས་
ཡིག་ཐགོ་ཏུ་བཀདོ་པ་རེད།	 སྡ་ེསདོ་གསུམ་
ཞསེ་པ་ན་ིཔཱ་ལི་ནང་ཡོད།	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད།	 	 ཕིས་སུ་ནཱ་ལེནྡྲར་བསན་པ་དར་
ཡོང་དསུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
རང་ཉདི་ཀིས།	 དག་ེསླངོ་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀིས།	 །བསགེ་བཅད་བརྡར་བའ་ི
གསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་

ཡི་བཀའ།	 །བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན།	
།ཞསེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས།	ངའ་ི
རསེ་འབང་ཚོས་ང་ལ་དད་པ་བས་ནས་ངའི་
ཆོས་ལ་ཉམས་སུ་ལེན་མི་དགསོ།	 ངས་
བསན་པ་འདི་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་
དང་བརག་དཔད་བས་ནས་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་
ཞིག་མཐངོ་བའི་སབྐས་སུ་ཉམས་ལེན་བསོ།	
དད་པ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཉམས་ལེན་
བེད་མི་དགོས།ཞེས་བཅོམ་ལྡན་ལྡན་རང་
ཀིས་འད་ིལརྟ་གསུངས་འདགུ	 འདའི་ིལག་
ལེན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིའག་ོསངས་ད་ེལརྟ་རེད།	
དཔརེ་ན།	ཚད་མ་རིག་པའ་ིཐགོ་ནས་ལ་ྟགུབ་
འདྲ་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་དཔད་པ་བདེ་དསུ་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་བཀའ་ཡིན་ནའང་དྲང་
ངསེ་གཉསི་སུ་ཕ་ེནས་བཀའ་འདི་དང་འདི་
དྲང་དནོ་དགངོས་པ་ཅན་རེད།	ཅསེ་ཁས་མི་
ལེན་པ་དང་།	བཀའ་འད་ིདང་འད་ིརིག་པས་
ཇི་ཙམ་དཔད་ནའང་ངེས་པ་ཇེ་གཟབ་ད་ུ
འག་ོརུྒྱ་ཡོད་སབས།	ཁས་ལེན་ཆོག་པ་རེད།
གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མར་དད་མོས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 མི་མང་
པརོ་ཕན་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་བདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའ་ིཐགོ་ནས་མི་སུ་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རིག་པས་དཔད་པ་བདེ་
རུྒྱའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་
འད་ིརིག་པའ་ིལམ་ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་
རུྒྱ་ཡོད་པ་དང་གཏན་ལ་དབབ་རུྒྱ་ཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན་སབས།	 བདོ་ལ་ཡོད་པའ་ིསངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ནི་མཁས་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
ཆོས་བརུྒྱད་རེད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལམྕ་སྐ་ུཇ་ེསིན་ཌ་ཨར་ཌནེ་མཆོག་ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ིསདི་བླནོ་ལ་བསྐར་ད་ུ
བདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་

གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	སབྐས་བཅུ་
དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་

ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ི New Zea-

land	 གི་སདི་བླནོ་ལམྕ་སྐ་ུཇ་ེསིན་ཌ་ཨར་
ཌནེ་ Jacinda Ardern	 མཆོག་གི་སདི་དནོ་

ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་
ཚད་མཐོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ས་ེལྕམ་སྐུ་མཆོག་

བསྐར་ད་ུནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་བླནོ་
ལ་བདམས་ཐོན་བུང་བར་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་འདགུ
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ཁྱདེ་ཀིས་
ས་ེའཁིད་པའི་ནིའུ་ཛི་ལེནྜི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ད་
ལའྟི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་
སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་དནོ་ཐད་མིག་དཔརེ་འསོ་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
ཁྱདེ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ན་ིདཀའ་ངལ་ཁག་ལ་རག་
ཏུ་ཞི་བའི་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐབས་བདེ་མཁན་
ཞིག་ཡིན།	
དརེ་བརནེ།	ད་རེས་ཁྱདེ་ལ་ཚད་མཐའོ་ིརྒྱལ་
ཁ་ཐོབ་པ་དསེ་ཁྱེད་ཀིས་བམས་པ་དང་།	
རྣམ་དཔདོ།	 སྙངི་སབོས་བཅས་ལ་གཞིར་

བཞག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ཚགས་
ཚུད་གནང་བ་དང་།	ལགྷ་པར་དཀའ་ངལ་གི་
དསུ་སྐབས་སུ་ཐག་གཅོད་ཡང་དག་གནང་
བ་བཅས་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་ིམི་མང་གིས་ངསོ་
འཛིན་གསལ་པ་ོགནང་བ་མཚོན་ཐུབ།
ཁྱདེ་ཀིས་ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཞི་བད་ེ
དང་།	 མཐུན་སིྒལ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱར་
མི་མང་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཁྱདེ་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་བུད་མེད་མང་
པ་ོཞིག་གི་མིག་དཔ་ེབལ་ྟས་ཤིག་ཡིན།
ནིའུ ་ཛི ་ལེནྜི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བ ོད་མིའི ་བླ་
ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐེངས་ཁ་
ཤས་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད།	 ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ི

གཞུང་མང་གཉིས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་བརན་པ་ོགནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཁྱདེ་ཀི་གཞུང་
དང་།	 མི་མང་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
ཐབས་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
རྩ་ཁིམས་གཞིར་བཟུང་བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཡོང་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ཁྱདེ་ཀི་མ་འངོས་པའི་ལས་དནོ་ཐམས་ཅད་
ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།


