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སླབོ་སྩལ་དནོ།	 མ་ལེ་ཤི་ཡའ་ིཁ་ཆེ་ཚོ་དང་
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གནང་ཡང་གུབ་འབྲས་གང་ཡང་སྟནོ་རུྒྱ་མེད།	
དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་གི་ངསོ་ནས་འདས་པའི་
ཉམས་མངོ་ལས་བསླབ་བ་བླངས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་
དང་མཉམ་བསྟནུ་མཁས་གནང་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་
འགན་བསྡརུ་གནང་དགསོ།	 དཔརེ་ན་ཨ་རི་
དང་།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 ཉ་ིཧངོ་།	
ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་
བསྟུན་མཁས་གནང་རུྒྱའི ་ཚབ་ཏུ ་འགན་
བསྡུར་གནང་རུྒྱའི་སིད་བུས་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།	རྒྱ་གར་ཕགོས་ནས་ཀང་ད་ེལརྟ་
གནང་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཉ་ེཆར་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་འཐུས་
མི་གངས་	 ༦༣	 ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་འབུམ་ལ་ྔཙམ་བཙན་དབང་གིས་ངལ་
རྩོལ་བ་བས་བཅུག་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ

རོལ་ཡོད་ཅེས་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད་པ་
དང་།	 རྒྱ་གར་གིས་འཛམ་གླངི་མང་གཙོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་ལྷན་མཉམ་འབྲལེ་གནང་
དགསོ།	 རྒྱ་གར་གིས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གླངེ་སྟགེས་
དང་བརུྒྱད་ལམ་གཞན་གི་གླངེ་སྟགེས་སུ་རང་
དབང་གི་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཡོང་བཅུག་སྟ་ེ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་འཇུག་དགསོ་པའ་ིབསམ་
ཚུལ་བཏནོ་གནང་བ་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༢༠༠	 ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བྷ་ར་ཏ་རཏྣ་ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་
གི་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་ད་ེའབུལ་དགསོ་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་ངསོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བྷ་ར་ཏ་རཏྣ་ཞེས་
པའི་རྒྱ་གར་གི་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་ད་ེ
འབུལ་དགསོ་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	།

སིྤ་རིམ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །དངེ་གི་ཆར་ཡང་སྐ་ེའགའོ་ིསིྤ་མཐུན་
ལས་ཀིས་སྨནི་པའི་འཛམ་གླངི་འདའིི་ནད་ཡམས་
འཁུག་རྩོད་ཞི་བ་དང་སྐེ་འགའོི་བསོད་ནམས་
གསོག་ཕིར།	 བ་ླལའྷ་ིཐུགས་དམ་དགངོས་དནོ།	
མང་ཚོགས་སིྤ་བིངས་ནས་རུྒྱན་དུ་འཕགས་
མཆོག་ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོི་གཟུངས་སྔགས་ཡིག་
དུྲག་དང།	 ཏཱ་རེའ་ིབསྟདོ་པ།	 འཕགས་མ་སྒལོ་
མའ་ིགཟུངས་སགྔས།	 འཕགས་པ་ཡངས་པའ་ི
གངོ་ཁརེ་ད་ུའཇུག་པའ་ིམད་ོཆེན་པ་ོརུྒྱན་བསངིས་
བསུྒབ་དགསོ་ཕབེས་བུང་ན།	གཟུངས་སགྔས་ཁག་
མང་ཚོགས་རང་རང་སོ་སོ་ནས་དང།	 གཞན་
དགོན་སྡ་ེཁག་ནས་རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀིས་
བསུྒབ་གལ་ཆེ་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ད།ུ	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བྲང་ཡིག་ཚང་ནས།	ཕི་ཚེས་	༢༥	ལ།	།

༄༅།	 །མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུཐེངས་	
༤༥	 འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ།	 སུད་སིའ་ི
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་དགངོ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༧	 ནས་	 ༨།༣༠	 བར་དང་།	 སུད་སིའ་ིཕི་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	 ནས་	 ༥	 བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་།	
ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་བསུྐན་པ།	 སོ་ལའྟ་ི
པར་ཆས་བཙུགས་པ་བཅས་ཀི་བརོད་གཞིའི་
ཐགོ་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཟུར་ཚོགས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཞིག་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་	Tibet Action In-
stitute	 གི་ངསེ་སྟནོ་པ་ལ་ྷསྒནོ་ལགས།	 རྒྱལ་
སིྤའ་ིཡུ་གུར་ལནྷ་ཚོགས་	 World Uyghur 
Congress	 ཀི་འགན་འཛིན་སྒལོ་ཀུན་ཨི་སཱ་	
Dolkun Isa	 ལགས།	 ལྷ་ོསོག་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་ཁང་ South-
ern Mongolian Human Rights 
Information Centre གི་འགན་འཛིན་
ཨན་གྷ་ེབ་ྷཊོ་ Enghebatu Togochog	
ལགས།	རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྟབོས་ཤུགས་ཚོགས་
པའ་ི the Citizen Power Initiatives 
for China འགན་འཛིན་ཡང་ཅནེ་ལི་ Dr 
Yang Jianli ལགས་བཅས་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་བག་ོ
གླངེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་ལས་བདེ་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་
ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་

བཅས།	།

གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་

གཏན་འཁལེ་བ།



2 30th September 2020 TIBETAN དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༤	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༣༠

སུ་ཝ་ེཌན་ཁམིས་ཁང་ནས་ནག་ཉསེ་ར་འཕདོ་བུང་བའ་ིརྒྱ་ནག་གི་སོ་མུལ་བ་ཕིར་སླགོ་བ་རུྒྱའ་ིཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ		
༄༅།	 །སུ་ཝ་ེཌན་གི་ཁམིས་ཁང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སོ་མུལ་བ་བདོ་རིགས་ལོ་ན་	
༥༢	 	 ཅན་ར་ོར་ེརྒྱལ་མཚན་ཞསེ་པ་ཞིག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆེད་ད་ུསུ་ཝ་ེཌན་ནང་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོར་སོ་ལྟ་བས་ཏ་ེགསང་
བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྤྲད་པ་ར་འཕདོ་བུང་སྟབས།	 སུ་ཝ་ེཌན་གི་
ཁམིས་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིར་སླགོ་བ་རུྒྱའ་ི
ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ		
ད་ེཡང་ར་ོར་ེརྒྱལ་མཚན་ཞསེ་པས་སུ་ཝ་ེཌན་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་འག་ོའདགུ་
སྤདོ་གསུམ་ལ་སོ་ཉུལ་བས་པ་མ་ཟད།		སྡདོ་
ཁང་དང་ཁིམ་ཚང་གི་གནས་སྟངས།		ཆབ་
སིད་ཀི་ལས་དནོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཇི་ལརྟ་
བས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་མཁོ་སྤྲདོ་བས་པར་བརནེ་སུ་ཝེ་
ཌན་གི་བད་ེསུང་མི་སྣས་ཁ་ོཔ་འཛིན་བཟུང་
གིས་ཟླ་གངས་	༢༢	རིང་བཙོན་འཇུག་བས་

ཡོད་པ་དང་།	 	 ཟླ་གངས་	 ༢༢	 ཚང་རསེ་
སུ་ཝེ་ཌན་བད་ེསུང་མི་སྣས་ཁོ་པ་སི་ཝེ་ཌན་

ནང་མུ་མཐུད་བཞག་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེ
འཇགས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེ་བས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིར་
སླགོ་བ་དགསོ་པའི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད་
པ་སུ་ཝ་ེཌན་གི་ཉནི་རེའ་ིཚགས་པར་	
Göteborgs-Posten	ཞསེ་པས་བཀདོ་ཡོད།
ར་ོར་ེརྒྱལ་མཚན་ཟརེ་བ་ད་ེབདོ་རིགས་ཡིན་
ཞིང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཕི་ཟླ་	 ༧	 ནས་ཕི་ལོ་

༢༠༡༧	 ཕི་ཟླ་	 ༢	 བར་སོ་མུལ་གི་ལས་ཀ་
བས་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་སོ་མུལ་བ་

ཡིན་པའ་ིཉསེ་མིང་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༢	ཚེས་	༢༦	ཉནི་གི་མཚན་གུང་སུ་ཝ་ེཌན་
བད་ེསུང་མི་སྣས་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།	ར་ོ
ར་ེརྒྱལ་མཚན་ཐངེས་ཁ་ཤས་རིང་པ་ོལན་ཌི་
ནང་ཕིན་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གི་གསང་བའི་ལས་བདེ་
ཚོར་ཐུག་འཕད་ཀིས་སུ་ཝ་ེཌན་ནང་གི་བདོ་
མི་ཚོས་ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དང་།	

ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གནས་
ཚུལ་མཁ་ོསྤྲདོ་བས་ཡོད་སྟབས།	 དསེ་སུ་ཝ་ེ
ཌན་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་པ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་པ་རྣམས་ལ་ད་ོཕགོ་བཏང་
ཡོད།	 ཅསེ་སུ་ཝ་ེཌན་གི་ཁམིས་ཁང་གིས་
གསུངས་ཡོད།
སུ་ཝ་ེཌན་གི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
ཏུ་གནས་ཚུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན།	 ར་ོར་ེ
རྒྱལ་མཚན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསང་
བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲདོ་བས་ཏ་ེཨ་སྒརོ་	
༦༠༠༠	བངླས་ཡོད་པ་བཀདོ་འདགུ		གཞན་
ཡང་ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཨ་རིའ་ིནའིུ་
ཡོག་གངོ་ཁརེ་གི་ཉནེ་རགོ་པ་པདྨ་དར་རྒྱས་
ཟརེ་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་སོ་མུལ་བ་ཡིན་པའི་
ཉསེ་མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།	
ད་ེཡང་སུ་ཝི་ཌེན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཟུར་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྒོན ་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	

ཟླ་	༢		ཚེས་	༢༦	ཉནི་ར་ོར་ེརྒྱལ་མཚན་
ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སོ་ཉུལ་བ་ཡིན་
པའི་དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་བས་
ཡོད་པ་དང་།	སུ་ཝི་ཌནེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁམིས་
ལུགས་དགངོས་དནོ་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟ་ེཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སོ་ཉུལ་བ་
ཡིན་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཟླ་བ་	 ༢༢	 རིང་གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་
ཐག་བཅད་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་གཙང་གི་ཡོད་
སྟབས།	 སུ་ཝི་ཌནེ་གསང་བའ་ིལས་ཁུངས་
ནས་ཁ་ོཔ་སི་ཝི་ཌན་ནང་མུ་མཐུད་གནས་ཚེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པར་བརནེ་སུ་ཝེ་ཌེན་ནས་ཕིར་འབུད་
གཏངོ་དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་སྟནོ་པ་ལརྟ་
སུ་ཝི་ཌེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕིར་ལོག་མི་ཆོག་
པའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།	།

ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མི་འབུམ་ལ་ྔལགྷ་གི་སྐརོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་
ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༤༥	 འཚོགས་བཞིན་པ་
དང་བསྟནུ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༥	ཉནི་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་
ལས་བདེ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་
འཇིག་ཉནེ་ཡོད་པའ་ིམི་རིགས་སུང་སྐབོ་ལནྷ་
ཚོགས་	Society for Threatened 

Peoples	 ཞསེ་པའ་ིགཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་
པའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀོད་ཁང་ཞེས་པ་གསར་
འཛུགས་བས་ཏ་ེཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིལོ་འག་ོ

ནས་བཟུང་ཕི་ཟླ་	༧	བར་ཁནོ་བདོ་མི་འབུམ་
ལྔ་ལྷག་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་
བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་ནས་ངལ་རྩལོ་བདེ་ད་ུ
འཇུག་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་
བཙན་གིས་ལ་ྟབ་བསུྒར་ཐབས་བས་པ་དང་།		
སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་བཙུགས་པ།	 ཉསེ་ཆད་ལྕ་ི
མོ་བཅད་པ།	དམག་མི་ལརྟ་སྦངོ་བརར་སྤྲད་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་འདའིུ་སྟངེ་གླངེ་
སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་
དང་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་ལ་ཁ་གཡར་ནས་

བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོལ་རུྒྱན་
འཚོ་བ་སྐལེ་སྟངས་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
བཏང་སྟ་ེབདོ་པའི་འབྲགོ་པ་རྣམས་ཀི་རྩྩྭ་ས་
དང་།	 	 ཞིང་པ་རྣམས་ཀི་ཞིང་ས་རྣམས་
ཁིམས་འགལ་གིས་བཙན་འཕགོ་བས་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་
འབུལ་ལ་ྔལགྷ་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་ད་ུ
བཅུག་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་འགལེ་བརདོ་ཁ་གསལ་
གནང་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་༸ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་།	 ཁངོ་

གི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་བཙན་ཁིད་གསང་ཉར་
བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་ལས་འགུལ་བ་
བཀ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་དང་།	 བསོད་

ནམས་དཔལ་ལནྡ་ལགས།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐབོ་ལས་འགུལ་བ་ཨ་ཉག་སེང་སྒ་ལགས་
བཅས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཡང་གླངེ་སླངོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	།

ལྡ་ིལི་ཉནེ་རགོ་པས་རྒྱ་ནག་གི་སོ་མུལ་བ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགོ་ཁིད་བཅས་ཀི་

སྐརོ་ལ་གནས་ཚུལ་འཁགོ་བཤད་སྤལེ་མཁན་
རང་དབང་གསར་འགོད་པ་ར་ཇིབ་ཤར་མ་ 

Rajeev Sharma	
ཟརེ་བ་ཞིག་རྒྱ་གར་
གི ་རྒྱལ་ས་ལྡི ་ ལིའི ་
ཉནེ་རགོ་པས་རྒྱ་ནག་
གི་སོ་མུལ་བ་ཡིན་པ་
ར་འཕདོ་ཀིས་འཛིན་
བཟུང་བས་འདགུ				
ད་ེཡང་ཟླ་འདིའི་ཕི་
ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ལྡ་ི
ལིའི ་ཉནེ ་རགོ ་པས་
གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་གསལ་

ལརྟ་ན།	 རྒྱ་གར་བ་ར་ཇིབ་ཤར་མས་རྒྱ་

ནག་གི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་རྒྱ་
གར་ས་མཚམས་ཀི་འཐབ་བུས་སྐརོ་དང་།	
དམག་མི་འགམེ་འཇགོ	 	 	 བད་ེསུང་།	
ཕི་སིད་དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་གནས་ཚུལ་
མཁ་ོསྤྲདོ་བས་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་འབྲལེ་
བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་གསང་
བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་མཁ་ོསྤྲདོ་བས་པར་
བརནེ་ཕི་ཚེས་	༡༤	ཉནི་འཛིན་བཟུང་བཀག་
ཉར་བས་འདགུ	 	 	 	 ར་ཇིབ་ཤར་མས་
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་གི་སྡངིས་ཆ་བདེ་
སྤདོ་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འག་ོཁདི་
རིྩས་མེད་ད་ུགཏངོ་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་བས་

ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གལ་ཆེའ་ིགནས་ཚུལ་ཁག་
རྒྱ་ནག་གི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་
ཡོད་པ་དང་།	 གསར་འགདོ་པ་དསེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ལོར་ South Asian Monitor དང་	
The Quint	 ཞསེ་པའ་ིགསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་གི་སྐརོ་ལ་རྩོམ་ཡིག་བྲིས་ཏ་ེ
གནས་ཚུལ་འཁགོ་བཤད་སྤལེ་ཡོད།	
ལྡ་ིལིའ་ིཉནེ་རགོ་པས་གསུང་དནོ་ལརྟ་ན།	རྒྱ་
ནག་གི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་རིགས་
ལས་བདེ་ཇརོ་ཇི་ George ཡིས་ར་ཇིབ་
ཤར་མར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་འབྲལེ་བའི་གནད་དནོ་
སྐརོ་རྩོམ་ཡིག་འབྲ་ིཚེ་གནས་ཚུལ་རེར་ཨ་

སྒརོ་	 ༥༠༠	 	 སྤྲདོ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཤད་པ་
དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ལོར་རྒྱ་ནག་
གི་གསང་བའ་ིལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་མ་ཡི་
ཀལ་ Michael	 ཟརེ་བ་ཞིག་གིས་ར་ཇིབ་
ཤར་མར་འབྲལེ་བ་བས་རསེ།	 ར་ཇིབ་ཤར་
མར་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིན་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་
གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁ་ོཔར་དངུལ་
ཕནོ་ཆེན་པ་ོསྤྲད་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུང་།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༩	བར་ར་ཇིབ་ཤར་མས་རྒྱ་རིགས་ལས་
བདེ་ཇརོ་ཇི་ལ་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་རིགས་
སྤྲད་པ་དང་།	 རྒྱ་རིགས་ལས་བདེ་ཇརོ་ཇི་
ནས་ར་ཇིབ་ཤར་མར་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༣༠	
སྤྲད་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་གི་ཕི་ལོགས་སུ་གནས་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་སྐརོ་
གི་གཞི་རིམ་ཉམས་ཞིབ་ཅསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༥	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཕི་དྲལི་
ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་དུ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང ་བླ ོ་བཟང་སེང ེ་མཆོག་གིས་དཔལ་
འབོར ་ལས་ཁུངས་ཀི ་ སིྤ ་ ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ནས་དཔར་སུྐན་གནང་
བའི་༼རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་གི་ཕི་ལོགས་

སུ ་གནས་པའི ་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་ སིྤ ་
ཚོགས་སྐརོ ་གི ་གཞི་རིམ་ཉམས་ཞིབ།༽	
ཅསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་གལ་ཆེ ་གནས་ཚུལ་སྐརོ ་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༡།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག	 	 ཕི་དྲལི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 ད་ེབཞིན་
གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་
མར་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 	 ད་ེརིང་འདརི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ནས་དཔར་
སུྐན་གནང་བའི་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་གི་ཕི་
ལོགས་སུ་གནས་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
གནས་བབ་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་
རུྒྱ་རེད།	 འད་ིལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ནང་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་དཔརེ་ན།	
ཨ་རིའ་ིཁུལ་ལ་ཡིན་ན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ཁུལ་ལ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ།	 སུད་སིར་བདོ་རིགས་མི་
མང་ཟརེ་གི་རེད།	 ད་ེདག་ཚང་མ་མིང་ཙམ་
མ་གཏགོས་དནོ་དག་གཅིག་པ་རེད།	 འདས་
ཟནི་པའ་ིཕི་ཟླ་	 ༤	 ནང་ར་སར་ད་ེདག་དང་
མཉམ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་
ཟནི་པ་མ་ཟད།	 གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་གི་
ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རུྒྱ་བང་བསིྒགས་
པ་རེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་
ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་རྐེན་པས་འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོབཟསོ་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་
འབརོ་གི་གངོ་གུད་ཕགོ་ནས་ང་ཚོའི་ལས་

གཞི་མང་པ་ོཞིག་ལ་ད་ོཕགོ་ཆགས་པར་
བརནེ་ཚོགས་འད་ུའད་ིཚོགས་ཐུབ་མེད།	 མ་
འངོས་པར་ཚོགས་ཐུབ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་གཉིས་ཐུན་མོང་ཐོག་ཚོགས་འད་ུ
འདིའི་ལས་རིམ་བང་བསིྒགས་ནས་གསོ་
གཞི་གཏན་འབབེས་བཟསོ་པ་རེད་ད་ེཚོགས་
འད་ུཚོགས་ཐུབ་མེད།	རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་

གི་ཕི་ལོགས་སུ་གནས་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་གནས་བབ་སྐརོ་ལོན་ཌོན་ད་ུགནས་
སྡདོ་བླ་ོབཟང་ཆོས་སྒནོ་བསམ་གཏན་ལགས་
དང་ཨ་རི་རྒྱ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུགནས་སྡདོ་
བསྟན་འཛིན་སྒལོ་དཀར་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་པ་དང་།	 དའེ་ི
སྟངེ་འགལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་གོ་
བསྡརུ་གནང་སྟ་ེའགངེས་ཤོག་དནོ་ཚན་གཙོ་
བ་ོབཅུ་གཉསི་དང་།	 ནང་གསེས་དནོ་ཚན་
བརྒྱ་ལགྷ་ཡོད་པའི་འགེངས་ཤོག་ལྡ་ིལི་དང་
བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕུད་པའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཙོད་ཁག་གི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའི་
བདོ་མིའ་ིགནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་རུྒྱའ་ི
འགེངས་ཤོག་བཀམ་པ་ལྟར་སནྙ་ཐ་ོཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོདང་སྤུས་དག་པ་ོའདགུ	 སནྙ་ཐ་ོམང་
པ་ོཞིག་འབྲལེ་ཡོད་ནས་གནས་ཚུལ་གང་
ཕུལ་བ་ལརྟ་བཟསོ་ཡོད།	 མི་འབརོ་ཚད་
གཞི་སོགས་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 མང་པ་ོ
ཞིག་ཚོད་དཔག་རེད་འདགུ	 	 གང་ལརྟ་སིྤ་
ཡོངས་ནས་སནྙ་ཐ་ོའདི་མེད་པ་ལས་བཟང་
བ་ཆགས་འདགུ	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་
གི་ཕི་ལོགས་སུ་གནས་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་སྐརོ་གི་གཞི་རིམ་ཉམས་ཞིབ་
ཅེས་པའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་དང་སྦྲགས་
གསུང་དནོ།	 གངོ་ད་ུདཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གསུངས་པ་
བཞིན།	 ད་ལམ་སནྙ་ཐ་ོའད་ིཕགོས་གཅིག་
ནས་བལྟས་ཚེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཀི་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	 རྒྱ་བལ་འབུྲག་
གསུམ་གི་ཕི་ལོགས་སུ་གནས་པའི་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་སྐརོ་གི་གཞི་རིམ་
ཉམས་ཞིབ་སྐརོ་ཡིན་སྟབས།	 དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ལ་ད་ཆ་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་

གི་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་མིའ་ིམི་འབརོ་
དང་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གི་བདོ་མིའི་
འབརོ་བརྒྱ་ལ་ྔབཅུ་ལ་ྔབཅུ་ཆགས་ཡོད།	དརེ་
བརནེ་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་མིའ་ིགནས་
སྟངས་དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས།	 བདོ་
ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག	
མི་རིགས་ཀི་ང་ོབའོ་ིགནས་སྟངས།	ཆབ་སདི་
ཀི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་རགོས་དགསོ་
རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
སྙན་ཐོ་འདི་ཉིད་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་
དགོས་དནོ་ནི་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་གི་ཕི་
ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
གནས་སྟངས་སྐརོ་སནྙ་ཐ་ོདང་ཤོས་ད་ེརེད།	
ལས་འཆར་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་རུྒྱ་ད་ེ
ལས་ས་ླཔ་ོཁནོ་ནས་མེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན།	 གཞི་བཞག་སའ་ིསྒམོ་གཞི་གང་ཡང་
མེད།	 འནོ་ཀང་ཐངེས་འདརི་བླ་ོབཟང་ཆོས་
སྒོན་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་སྒོལ་དཀར་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སྐུ ་ལས་ཧ་ཅང་
སྐནོ་ཡོད།	 ཁངོ་གཉསི་ཀིས་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་གཟའ་མཇུག་སླབོ་
གྲྭ།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་ལ་
འབྲལེ་བ་དང་བཀའ་བསྡརུ་རིམ་པ་གནང་སྟ་ེ
བསམ་ཚུལ་རྣམས་ཕགོས་སིྒག་གནང་ཡོད།				
སྙན་ཐ་ོའདི་ད་ལན་གི་བཀའ་ཤག་ཙམ་མ་
ཟད།	 མ་འངོས་པའ་ིབཀའ་ཤག་ལའང་
ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོར་གང་བདེ་
དགོས་པ་སོགས་ཀི་ཐད་ཐུགས་ཕན་གསོ་
ངསེ་རེད།	 གཞི་རྩའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོར་
ངས་བཀའ་ཤག་ལ་	Tibet 2020	ཞསེ་པའ་ི
སནྙ་ཐ་ོཞིག་ཕུལ་ཡོད།	 དའེ་ིནང་དནོ་ཚན་
གསུམ་ཡོད།	 དནོ་ཚན་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེབདོ་
རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་སྐརོ་རེད།	 དནོ་ཚན་གསུམ་
པ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་དང་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ལ་ཡོད་
པའི་བདོ་མིའི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་པ་ཆགས་ཀི་
རེད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀི་ང་ོབ་ོབསུྒར་བ་
གཏངོ་དགསོ་ཀི་འདགུ	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།	
རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་འཚོ་སྣནོ་དང་སླབོ་ཡོན།	 གཞིས་
ཆགས་ས་བརན་སོགས་ཀི་སདླ་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དངུལ་
གི་ཐགོ་ནས་ཧ་ལམ་རོགས་རམ་བདེ་ཐུབ་ཀི་
མེད་ནའང་གཞན་མཐུན་རྐནེ་སྦར་གི་ཡོད།	
བདོ་རིགས་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད།		བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་མི་འབརོ་
དང་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་
གི་མི་འབརོ་བསྡུར་ཚེ་འདྲ་འདྲ་རེད་འདགུ	
ཕལ་ཆེར་མང་བ་མེད་ནའང་ཉུང་བ་མི་འདགུ		
ད་ེནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་བཅས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྟབས།	

གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭར་མཐུན་རྐནེ་གང་དང་
གང་བསུྐན་དགསོ་པ་ད་ེརེད།
སིྤར་སནྙ་ཐའོ་ིནང་ཡོད་པ་བཞིན་བཀའ་ཤག་
སབྐས་	༡༤	དང་	༡༥	རིང་ལས་དནོ་འག་ོ
བཙུགས་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀླགོ་དབེ་
ཀི་མཐུན་རྐནེ་དང་དག་ེརན་ཆེད་ཟབ་སྦངོ་།	
ཨ་རིར་ཡོད་པའི ་གཟའ་མཇུག་སླབོ ་གྲྭ ་
རྣམས་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཀི་ཡོད་
པ་ལརྟ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་
ཡང་ད་ེབཞིན་འཚོགས་རུྒྱའི་སྔནོ་རིྩས་ཤིག་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཨ་རི་ནང་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་ལྟར་ཡུ་
རོབ་སོགས་ཀི་ནང་དའུང་ད་ེབཞིན་གནང་
སྟ་ེཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་བརནེ་འད་ིལོའི་ཕི་
ཟླ་	 ༤	 ནང་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་ཡོངས་རགོས་བསྐངོ་ཚོགས་ཀིས་ར་སར་
ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་འཆར་
ཡོད་ཀང་ད་ལན་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་
ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་རྐནེ་པས་བུང་ཐུབ་མེད།
གཞན་ཡང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཆོས་
ཚོགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་དང་འབྲལེ་བ་
ཇི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 འབྲལེ་བ་དམ་
ཟབ་བདེ་པའི་ཐགོ་ནས་གཟའ་མཇུག་སླབོ་
གྲྭར་དགེ་བཤེས་དང་སླབོ་དཔནོ་རྣམ་པས་
གཞོན་སྐསེ་ཚོར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་
ཆོས་ང་ོསྤྲདོ་བདེ་རུྒྱའ་ིལས་འཆར་ཡོད།	 སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཆོས་ཚོགས་ཁག་
དང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	 ས་
གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཡག་པ་ོམེད་པ་རྣམས་
འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་བར་གང་བེད་
དགསོ་སྐརོ་དང་།	 སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ནང་
ལ་རིག་གཞུང་དང་ཆབ་སདི།	 རྒྱ་རིགས་
འབྲལེ་མཐུད།	 གཞནོ་སྐསེ་འབྲལེ་མཐུད་
ཀི་འགན་འཛིན་ལ་སོགས་བཀོད་དགོས་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་སྙན་ཐོ་ནང་ཞིབ་ཕ་འཁོད་
འདགུ		བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་
མི་གཞོན་སྐསེ་ཚོ་ལ་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་
གཞུང་སདྐ་ཡིག་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	
ད་ེདག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་
སླར་གསོ་བདེ་དགོས་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
རབ་དང་རིམ་པ་མང་པ་ོཕབེས་ཡོད་པ་ལརྟ་
དའེ་ིཐད་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཕི་
དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕིན་ནས་སྐད་རིགས་
ཕལ་ཆེར་བཅུ་གཅིག་ནང་གསར་འགུར་
ཤོད་ཀི་ཡོད།	 བཤད་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོ
གཅིག་ན།ི	 བདོ་དནོ་དྲལི་བསྒགས་དང་ག་ོ
རགོས་ཆེད་ཡིན།	 གཉསི་ན་ིབདོ་མིའ་ིགཞནོ་
སྐསེ་ཆེད་ཡིན།	
ད་ཆ་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ནས་བདོ་

རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
མགནོ་འབདོ་ཀིས་ཚོགས་པ་ང་ོསྤྲདོ་བ་རུྒྱའི་
ལས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་འག་ོབཙུགས་ཡོད།	
ད་ེརྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
ཆེད་ཡིན།	 སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་རྣམས་ལནྷ་
འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཐུབ་པ་
བུང་མེད་ཀང་།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་
སྐསེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་ཚོགས་ཡོད།	
དརེ་ཕབེས་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ཕིར་ས་གནས་སུ་ཕབེས་སྟ་ེས་གནས་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་ཀི་
འཐུས་མིའ་ིལས་འགན་འཁུར་བཞིན་འདགུ	
ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་ངསོ་ནས་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་དགོས་ཀི་འདགུ	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་
དབུ་མའི་ལམ་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་གི་ངོས་ནས་ལངས་ཕོགས་
གང་ཟིན་གི་ཡོད་ནའང་བདོ་དནོ་ཐད་ལས་
འགུལ་མང་ཙམ་སྤལེ་དགོས་པའི་དསུ་ཚོད་
སླབེས་འདགུ	 ནང་ཁུལ་གི་རྙགོ་གླངེ་ལ་མག་ོ
མ་འཐོམས་པར་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་ཐད་
ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ།	དཔརེ་ན།	ཨ་རིར་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤ་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ག་ོསིྒག་འགོ་ལོ་
རེར	Tibet Lobby Day	ཞསེ་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་གི་ཡོད་པ་ལརྟ་ཡུ་
རོབ་དང་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་སྤལེ་དགསོ།		ཁ་ེ
ན་ཌ་ནང་བདོ་མིའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཁ་ེན་ཌ་གསོ་
ཚོགས་ནང་དྭངས་བླངས་ཞབས་ཞུ་གནང་
རསེ་ཁ་ེན་ཌ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་རྣམས་
རུྒྱས་མངའ་ཡོད་པར་བརནེ་ཕིས་སུ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ནང་ལངས་མཁན་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ།	
ནའེུ་ཛི་ལེནཌ།	 ཉ་ིཧངོ་སོགས་གསོ་ཚོགས་
ནང་དྭངས་བླངས་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་
མང་ཙམ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་
པའི་བདོ་མི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་སླབོ་སྦོང་
མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་རསེ་ས་གནས་ཀི་ལས་
བདེ་ཁངོས་འཛུལ་ཞུགས་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	མི་དང་མི་བར་གི་འབྲལེ་
བ་བཟང་ད་ུགཏངོ་དགསོ།	ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གི་སོ་མུལ་བ་
འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པར་བདོ་མི་རྣམས་
ནས་སྤང་གུང་དགསོ་སྐརོ་དང་།	འཛམ་གླངི་
ཡུལ་གུ་གང་སར་བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་
དནོ་ཆེད་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤལེ་དང་སྤལེ་
བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ཉནི་རི་བཞིན་
ཏ ོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁབ་བརལ་
ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས་བདོ་མི་
ཡོངས་ནས་འཕདོ་བསྟནེ་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་ཐུག་
སྣང་དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།



4 30th September 2020   TIBETAN དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༤	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༣༠

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་དང་འབྲལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་སིད་སྐོང་གི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་དུས་ཚོད་དང་ལས་རིམ་གཏན་འབེབས།

ཨང་། ལས་རིམ། ཕི་ལོ་ཟླ་ཚེས། ཉིན་གྲངས།

༡ འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་ལས་རིམ་གཏན་འབེབས་རེའུ་མིག་ས་གནས་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་

དུས་ཚེས།

༢༠༢༠།༡༢།༠༡ ༡

༢ གོང་གསལ་བཀོད་རྒྱ་ས་གནས་སུ་འབོར་རྒྱུའི་ལམ་འགོར་དུས་ཚོད། ༢༠༢༠།༡༢།༠༢ ནས་ 

༢༠༢༠།༡༢།༡༢

༡༡

༣ ས་གནས་སུ་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་དང་དིལ་བསྒགས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད། ༢༠༢༠།༡༢།༡༣ ནས་ 

༢༠༢༠།༡༢།༢༢

༡༠

༤ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་སིད་སྐོང་གི་སོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་དུས་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༡།༠༣ ༡

༥ ས་གནས་སུ་སོན་འགྲོའི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༡།༠༥ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༡།༡༡

༧

༦ སོན་འགྲོའི་འོས་ཤོག་བྱུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་དང་གྲངས་བཤེར་ཕོགས་བསྡོམས་དབུས་

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་འབུལ་འབོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད།

༢༠༢༡།༠༡།༡༢ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༡།༢༢

༡༡

༧ ས་གནས་ཁག་ནས་འོས་དམིགས་ཕོགས་བསྡོམས་འབོར་བསྡད་ཆེད་དབུས་ནས་ངང་བསྒུག་བ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད།

༢༠༢༡།༠༡།༢༣ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༡།༢༨

༦

༨ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སོན་འགྲོའི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕོགས་བསྡོམས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༡།༢༩ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༢།༠༧

༡༠

༩ སྒིག་གསལ་འོས་དམིགས་དྲུག་ལས་མ་མང་བ་སོན་འགྲོའི་འོས་གཞིར་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༢།༠༨ ༡

༡༠ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སོན་འགྲོའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གཏོང་ཚེས་དང་

དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་བར་གི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དངོས་གཞིར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀི་ངོ་སྤོད་ལོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས་དང། ཉེ་

ཆར་བརྒྱབ་པའི་ཕེད་དཔར་ཚོན་ཁྲ་ཅན་རེ་བསྡུ་ལེན་གིས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས་པ་

དང། འོས་གཞིར་ཞུགས་འདུན་མེད་རིགས་ནས་དགོངས་ཤོག་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད།

༢༠༢༡།༠༢།༠༩ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༢།༢༨

༢༠

༡༡ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གྲ་སྒིག་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༣།༠༡ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༣།༢༠

༢༠

༡༢ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༣།༢༡ ༡

༡༣ དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་བས་ཉིན་ནས་སྒིག་གསལ་ཉིན་གྲངས་ ༢༠ འཇོག་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད།

༢༠༢༡།༠༣།༢༢ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༤།༡༠

༢༠

༡༤ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་སིད་སྐོང་གི་དངོས་གཞི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་དུས་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༤།༡༡ ༡

༡༥ ས་གནས་སོ་སོའི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་མཇུག་བསྒིལ་གིས་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕོགས་བསྡོམས་

བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད།

༢༠༢༡།༠༤།༡༣ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༤།༡༩

༧

༡༦ ས་གནས་ནས་འོས་ཤོག་བྱུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་དང། འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་མཐའ་

མའི་གྲུབ་འབྲས་བཅས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་འབུལ་འབོར་ཐུབ་པ་དགོས་

རྒྱུའི་དུས་ཚོད།

༢༠༢༡།༠༤།༢༠ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༥།༠༤

༡༥

༡༧ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དངོས་གཞིའི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕོགས་བསྡོམས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༥།༠༥ ནས་ 

༢༠༢༡།༠༥།༡༣

༩

༡༨ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འདེམས་ཐོན་སིད་སྐོང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ་བཅས། ༢༠༢༡།༠༥།༡༤ ༡

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ལ།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༧	པའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིདསུ་ཚོད་དང་ལས་རིམ་གཏན་འབབེས།

ཨང་། ལས་རིམ། ཕི་ལོ་ཟླ་ཚེས། ཉནི་གངས།

༡ འསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་ལས་རིམ་གཏན་འབབེས་རེའུ་མིག་ས་གནས་ཁག་ལ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚེས། ༢༠༢༠།༡༢།༠༡ ༡

༢ གངོ་གསལ་བཀདོ་རྒྱ་ས་གནས་སུ་འབརོ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༠།༡༢།༠༢		ནས་	
༢༠༢༠།༡༢།༡༢

༡༡

༣ ས་གནས་སུ་མང་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་དང་དྲལི་བསྒགས་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༠།༡༢།༡༣	ནས་	
༢༠༢༠།༡༢།༢༢

༡༠

༤ དང་བངླས་འསོ་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བ་རུྒྱའ་ིའགངེས་ཤོག་དང་ཞུ་སནྙ་བཅས་ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཞུ་ལེན་
དང་ཕིར་འབུལ་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད།

༢༠༢༠།༡༢།༢༣	ནས་	
༢༠༢༠།༡༢།༢༦

༤

༥ ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་དང་བངླས་འསོ་གཞི་རྣམས་སིྒག་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་མིན་ཞིབ་འཇུག་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་
ཚོད།

༢༠༢༠།༡༢།༢༧	ནས་	
༢༠༢༠།༡༢།༣༠

༤

༦ སྐ་ེབ་ོགང་ཞིག་དང་བངླས་འསོ་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བས་རསེ་རང་མོས་ཕིར་འཐནེ་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༠།༡༢།༣༡	ནས་	
༢༠༢༡།༠༡།༠༡

༢

༧ དང་བངླས་འསོ་གཞི་ཁག་གི་ཡིག་ཆ་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ད་ུའབུལ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༡།༠༢ ༡

༨ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༧	པའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༡།༠༣ ༡

༩ ས་གནས་སུ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་ཤོག་གངས་བཤེར་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༡།༠༥	ནས་	
༢༠༢༡།༠༡།༡༡

༧

༡༠ སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་ཤོག་བུང་སོང་བསདྡ་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་དང་མཐའ་མའ་ིགུབ་འབྲས་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ད་ུ
དསུ་བཀག་ནང་ཚུན་འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད།

༢༠༢༡།༠༢།༡༢	ནས་	
༢༠༢༡།༠༡།༢༢

༡༡

༡༡ ས་གནས་ཁག་ནས་འསོ་དམིགས་ཕགོས་བསྡམོས་འབརོ་བསདྡ་རྣམས་དབུས་ནས་ངང་བསྒགུ་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༡།༢༣	ནས་	
༢༠༢༡།༠༡།༢༨

༦

༡༢ དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་ཤོག་གངས་བཤེར་ཕགོས་བསྡམོས་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༡།༢༩	ནས་	
༢༠༢༡།༠༢།༠༧

༡༠

༡༣ སིྒག་གསལ་ཐབོ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐབོ་ཆའ་ིགངས་ཚད་ཀི་གསུམ་ལབྡ་ལས་མི་ཉུང་བའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞི་གསལ་
བསྒགས་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚེས།

༢༠༢༡།༠༢།༠༨ ༡

༡༤ དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞི་གསལ་བསྒགས་ས་གནས་སོ་སོར་གཏངོ་ཚེས་དང་དངསོ་གཞིའ་ི
འསོ་དམིགས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་བར་སིྒག་གསལ་ཉནི་གངས་	༣༠	འཇགོ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་དང།	དསུ་ཡུན་དའེ་ི
རིང་ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁངོས་སུ་འསོ་གཞིར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང།	ཉ་ེཆར་
བརྒྱབ་པའ་ིཕདེ་དཔར་ཚོན་ཁ་ཅན་རེ་བསྡ་ུལེན་གིས་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ད་ུའབུལ་དགསོ་པ་དང།	འསོ་གཞིར་
ཞུགས་འདནུ་མེད་རིགས་ནས་དགངོས་ཤོག་འབུལ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད།

༢༠༢༡།༠༢།༠༩	ནས་	
༢༠༢༡།༠༣།༡༠

༣༠

༡༥ དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་ག་སིྒག་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༣།༡༡	ནས་	
༢༠༢༡།༠༣།༢༠

༡༠

༡༦ དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་ཁག་གསལ་བསྒགས་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༣།༢༡ ༡

༡༧ དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་གསལ་བསྒགས་བས་ཉནི་ནས་སིྒག་གསལ་ཉནི་གངས་	༢༠	འཇགོ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠

༡༨ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༧	པའ་ིདངསོ་གཞི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིདསུ་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༤།༡༡ ༡

༡༩ ས་གནས་སོ་སོའ་ིདངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུམཇུག་བསིྒལ་གིས་འསོ་ཤོག་གངས་བཤེར་ཕགོས་བསྡམོས་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༤།༡༣	ནས་	
༢༠༢༡།༠༤།༡༩

༧

༢༠ ས་གནས་ནས་འསོ་ཤོག་བུང་སོང་བསདྡ་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་དང་།འསོ་ཤོག་གངས་བཤེར་མཐའ་མའ་ིགུབ་འབྲས་
བཅས་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ད་ུདསུ་བཀག་ནང་ཚུན་འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད།

༢༠༢༡།༠༤།༢༠	ནས་	
༢༠༢༡།༠༥།༠༤

༡༥

༢༡ དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་ཤོག་གངས་བཤེར་ཕགོས་བསྡམོས་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད། ༢༠༢༡།༠༥།༠༥	ནས་	
༢༠༢༡།༠༥།༡༣

༩

༢༢ འདམེས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་བ་རུྒྱ་དང་།	ད་ོབདག་སོ་སོར་བཀདོ་རྒྱ་
གཏངོ་རུྒྱ།	སིྒག་གསལ་ཉནི་གངས་	༡༥	འཇགོ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད།

༢༠༢༡།༠༥།༡༤	ནས་	
༢༠༢༡།༠༥།༢༨

༡༥

༢༣ འདམེས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་རྣམས་དམ་འབུལ་ཆེད་བཞུགས་སརྒ་ད་ུའབརོ་ཚེས། ༢༠༢༡།༠༥།༢༩ ༡

༢༤ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༧	པའ་ིདམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་མཛད་སྒ་ོགནང་རུྒྱ་བཅས། ༢༠༢༡།༠༥།༣༠ ༡

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༨	ལ།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༨	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ནང་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ི
དསུ་ཚོད་དང་ལས་རིམ་གཏན་འབབེས་སྐརོ་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་
གནང་སོང་།
སབྐས་དརེ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གལ་ཆེ་གནད་དནོ་ཁག་
གཅིག་གི་ཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གནད་དནོ་དང་པ་ོན།ི	 དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཤེས་གསལ་ལརྟ་ན།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༠	ཉནི་གི་ཕི་
དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༠༥	 ཐགོ་ཚུལ་ཁམིས་བསྟན་
པ་ཞེས་པས་ང་ོདབེ་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་ཤོག་
དང་སྦུག་ཐམ་རུན་བཟསོ་དང་བརུས་པའི་
གནད་དནོ་ཐབས་སྡུག་དང་འཚབ་ཆེན་བུང་
ཡོད།	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁུངས་ནས་ང་ོ
རལོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོས་ང་ོརལོ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་པ་ཙམ་གི་གནད་
དནོ་འགགི་ཐབས་མེད་སྟབས།	 ཕི་ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བྲང་ད་ུཆེད་བཅར་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་

ད་ེཉནི་གི་ཕི་དྲརོ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ལ་
སནྙ་གསང་ཞུས་ནས་གནད་དནོ་འད་ིབདོ་མི་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	ལགྷ་པར་འཛམ་གླངི་ཁནོ་
ཡོངས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་མཐངོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་
པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད།	སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་ཤོག་དང་སྦུག་ཐམ་རུན་བཟསོ་དང་
བརུས་པའི་གནད་དནོ་ལས་ལས་ཀ་ཚབས་
ཆེ་བ་ང་ཚོས་མཐངོ་གི་མི་འདགུ	དརེ་བརནེ་
བདེ་གཏ་ེསུ་ཡིན་ནའང་རྩད་གཅོད་མཐིལ་
ཕིན་པ་གནང་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་སནྙ་
གསང་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁུངས་ནས་ཀང་བ་ར་བདེ་མུས་ཡིན།	 བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་ད་བར་ཕལ་ཆེར་
བུང་མ་མོང་བའི་གནད་དནོ་ཐབས་སྐོ་བ་ོ
ཞིག་བུང་བ་ད་ེལ་བླ་ོཕམ་དང་ང་ོརོལ་ཡོད་
ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
གནད་དནོ་གཉསི་པ་ན།ི	 ད་ེསྔནོ་སནྙ་གསང་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༧	པའ་ིའསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའི་ཆེད་འསོ་འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་
དབེ་འགདོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	
ནས་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༥	བར་གནང་རུྒྱ་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ས་གནས་འསོ་
བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་།	 ས་གནས་

འསོ་བསྡའུ་ིཚོགས་མི།	 ད་ེབཞིན་དབེ་འགདོ་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ནའང་དབེ་འགདོ་
ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་གནང་བཞིན་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།	ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༢༤	བར་ས་གནས་ཁག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ནས་འསོ་འཕནེ་པའ་ི
མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་ཟནི་པ་མི་གངས་	༣༦༣༦༧	བུང་འདགུ	ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	བར་འསོ་འཕནེ་པའ་ིམིང་གཞུང་དབེ་
འགདོ་ཆོག་པ་ཡིན།	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༦	ནས་	༣༠	བར་མིང་གཞུང་སྣནོ་འཕ་ིསོགས་ཀི་སདླ་དསུ་ཚོད་ཕུལ་ཡོད།
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་འད་ིཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོདང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པར་བརནེ་དའེ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་སདླ་མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་ན་ིམེད་ད་ུམི་རངུ་བ་ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས་ཏ་ེགསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྒགོས་སྦང་གནང་དནོ།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༦༧	པའ་ིནང་གསེས་	༤	དགངོས་དནོ།	སདི་སྐངོ་གི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་གངས་ཚད་
གཏན་འབབེས་ཞུས་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
༡།	འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༦༧	པའ་ིནང་གསེས་	༤	པའ་ིནང་	“དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞིར་སིྒག་གསལ་
འསོ་ཆོས་ཚང་ཡོད་མེད་དང་།	 དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་བརག་ཞིབ་རྩད་གཅདོ།	 དགངོས་ཞུའ་ིརིགས་བཅས་གུབ་རསེ་སདི་སྐངོ་གི་
དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་གཉསི་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསྒགས་བདེ་དགསོ་”	ཞསེ་པའ་ིདགངོས་དནོ་བཞིན།	དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིལནྷ་ཚོགས་ནས་
འསོ་གཞི་འདནོ་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའ་ིསིྒག་གཞིའ་ིདནོ་ཚན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་
གི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་གངས་གཉསི་ལ་གཏན་འབབེས་ཐག་གཅདོ་ཞུས་པ་ཡིན།
༢།	གལ་ཏ་ེགངས་ཚད་གཅིག་གུར་གི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་གཉསི་པ་གཉསི་ཐནོ་ཚེ།	འསོ་གཞི་གསུམ་འདནོ་རུྒྱ།
༣།	 གལ་ཏ་ེདངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་དང་པ་ོགངས་ཚད་གཅིག་གུར་གཉསི་ཐནོ་ཚེ་ད་ེགཉསི་ལ་འསོ་གཞིར་ཐག་གཅདོ་ཞུས་པའ་ིགསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སུ།	དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༨	ལ།།
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དངེ་སང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་འཕད་བཞིན་ཡོད་སྟབས་ནང་སེམས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་དགསོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༢	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་དྲ་
རྒྱ་བརུྒྱད་མེཀ་སི་ཀའོ་ིགླགོ་བརྙན་འཁབ་སྟནོ་
པ་དང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་གནང་མཁན་སྐ་ུ
ཞབས་ཡུ་ཇ་ེནའི་ོདར་བྷ་ེཛི་ Eugenio 

Derbez ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུབམས་བརྩ་ེདང་
ཁརོ་ཡུག་གི་གནད་དནོ་	Compassion and 

Environment Issues སྐརོ་བག་ོགླངེ་མཛད་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སྐ་ུཞབས་ཡུ་ཇ་ེནའི་ོདར་བྷ་ེ
ཛི་ལགས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྔ་དྲ་ོབད་ེལེགས་
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མགོན་པ ོ་གང་
ཉིད་མཆོག་དང་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའི་
གོ་སྐབས་བུང་བར་ཧ་ཅང་བསྐལ་བ་བཟང་
པ་ོཞིག་དང་སེམས་ལ་བརདོ་མི་ཤེས་པའི་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་ཞསེ་ཞུས།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལུང་པ་ཕན་ཚུན་དབར་
དསུ་ཚོད་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟ
འདརི་ས་ྔདྲ་ོཡིན་ཞིང་།	 ངསོ་རང་གི་ཀདླ་པ་
ཧ་ཅང་སོས་པ་ཡིན།	 མེཀ་སི་ཀརོ་དགངོ་དྲ་ོ
ཕི་པ་ོཆགས་ཡོད་རུྒྱ་རེད།	 ཁདེ་རང་གི་ཀདླ་
པ་གཉདི་ཤོར་གབས་ཡོད་སདི།	ངསོ་རང་ཧ་

ཅང་སོས་པ་ཡིན།	 དསུ་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ངསོ་
རང་ལ་ཁ་ེཕན་འདགུ་ཅསེ།	 ༼	 བཞད་མོ་
བཞད་གནང་མཛད།	 ༽	 ཡུ་ཇ་ེནའི་ོདར་བྷ་ེ
ཛི་ལགས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཞོགས་པ་སྔ་པ་ོཡར་
བཞེངས་གནང་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་གོ་ཐོས་

བུང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ས་ྔཔ་ོཡར་
བཞེངས་རསེ་ཉནི་མོ་ཇི་ལརྟ་སྐལེ་གནང་གི་
ཡོད་དམ།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ད་ེན་ིདམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་
གང་ཡང་མ་རེད།	 ངསོ་རང་སྒརེ་གི་ངསོ་
ནས་ཆ་བཞག་ན།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ངསོ་
རང་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་བསམ་གི་
ཡོད།	 མི་ཚོས་ངསོ་རང་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
ཞསེ་འགལེ་བརདོ་གནང་གི་ཡོད།	ངསོ་ཀིས་
ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་སླབོ་སྦངོ་བས་པ་ཡིན།	 པཱ་
ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་གཞིར་བཞག་ཐགོ་ང་ཚོས་

ཆོས་འདལུ་བ་ཉམས་ལེན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 པཱ་
ལིིའི་ཆོས་བརུྒྱད་ནི་གཙོ་བ་ོསྟནོ་པ་སངས་
རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་ལུང་ལ་བརནེ་ནས་
འག་ོཡི་ཡོད།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་
ན་ིགཙོ་བ་ོརིག་པར་བརནེ་ནས་འག་ོཡི་ཡོད།	
དཔརེ་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རང་ཉདི་ཀིས།	 དག་ེསླངོ་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀིས།	 །བསགེས་བཅད་བརར་བའ་ི
གསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་
ཡི་བཀའ།	 །བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན།	
།ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 	 རིམ་པས་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
སླབོ་གཉརེ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་
དང་མཉམ་ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་དར་
རྒྱས་བུང་ཡོད།
དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་
སངོ་ལྡའེུ་བཙན་གིས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་
བདོ་ལ་གདན་དྲངས་པ་དང་།	 མཁན་ཆེན་
ཞི་བ་འཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་

དྲ་ིམ་མེད་པ་ད་ེབདོ་ལ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་ཡོད།	
སབྐས་ད་ེདསུ་རྒྱ་ནག་ན་ིནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཞིག་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པསོ་ནང་ཆོས་
སདླ་བླསོ་བཏང་གནང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གི་
ནང་པའི་གྲྭ་པ་མང་པ་ོཞིག་བདོ་ནང་སླབེས་
ཡོད།	 ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་ལྡའིུ་བཙན་གིས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་མཉསེ་པ་ོགནང་
ཡོད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་
པའི་དབང་པ་ོམཁན་ཆེན་ཞི་འཚོས་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་སྦར་ཆོས་བརུྒྱད་བདོ་ལ་ང་ོ
སྤྲདོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་བཟུང་ང་ཚོ་བདོ་
པ་རྣམས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་རསེ་
འབྲང་བ་ཆགས་ཡོད།
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་འག་ོསྟངས་འད་ིརིགས་པས་
དཔྱད་པ་བེད་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོབས་ནས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་ཞིག་
ཡིན་ནའང་རིགས་པས་དཔྱད་ཡོང་དསུ་ཕན་
བུ་མི་བད་ེབ་ཡོད་ན།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་
བཀའ་ཡིན་ནའང་དྲང་དནོ་དགོངས་པ་ཅན་
རེད།	 ངསེ་དནོ་མ་རེད་ཅསེ་དབ་ེབ་འབདེ་
རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༤༠	
ནས་	 ༥༠	 རིང་ངསོ་ཀིས་དངེ་རབས་ཚན་
རིག་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་ནང་སེམས་ཀི་སྐརོ་བག་ོ
གླངེ་བས་པ་ཡིན།	 	 དངེ་རབས་ཚན་རིག་
པ་ཚོར་ཕི་དངསོ་པའོི་སྐརོ་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་།	 ནང་སེམས་
ཁམས་དང་ཀདླ་པའི་སྐརོ་ལ་ཤེས་བ་ད་ེཙམ་

མེད།	 དངེ་རབས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་
རིག་པར་རེས་སུ་ཡི་རང་གནང་གི་འདགུ			
དངེ་སང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་
འཕད་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ནང་སེམས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 སེམས་ཀི་འག་ོསྟངས་ཤེས་པར་ང་
ཚོར་ཤེས་བ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལནྡ་དགསོ།
གཞན་ཡང་ཡུ་ཇ་ེནའི་ོདར་བྷ་ེཛི་ལགས་ཀིས་
མ་འངོས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་
ཡང་སདི་བུད་མེད་ཅིག་འཁུང་སདི་མིན་སྐརོ་
བཀའ་འདྲ་ིཞུས་པར།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
ལན་སྩལ་དནོ།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་དམག་དཔནོ་ཕལ་ཆེ་བ་སྐསེ་པ་རེད།	
འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའི་ཆབ་
སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་བུད་མེད་ཀིས་གནང་ཚེ་
འཛམ་གླངི་ནང་བརན་ལྷངི་དང་དཀའ་ངལ་
ཉུང་ད་ུའག་ོསདི།	 གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་
པའི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སིྒག་འཛུགས་མུ་མཐུད་
གནས་པ་དང་།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་
བུད་མེད་ཅིག་འཁུངས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
ན།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་བུད་མེད་ཅིག་
ལ་འཁུང་སདི།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།	

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཇ་སི་ཝནྟ་སིང་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༧	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རན་གས་དང་།	 རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཇ་

སི་ཝནྟ་སིང་	Shri Jaswant Singh	མཆོག་
དགུང་ལོ་	༨༢	ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 ད་ེ
རིང་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 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་ེདམ་པ་ཁངོ་གི་བུ་
སོགས་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་

ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
དམ་པ་ཁོང་གི་བུ་སྐུ་ཞབས་མཱན་ཝིན་དར་
སིང་	 Shri Manvendra Singh	 མཆོག་
ལ་ཐུགས་གསོའི་འཕནི་ཡིག་ཕུལ་བའི་ནང་

འཁདོ་དནོ།	རྒྱ་གར་བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསདི་དནོ་ཚོགས་
པའ་ིདབུ་འཁདི་རན་གས་དང་།	 རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཇ་སི་ཝནྟ་སིང་མཆོག་སྐུ ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་
གནས་ཚུལ་ཐསོ་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤིན་
ཏུ་ནས་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	 ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་
བཞུགས་རིང་རྒྱ་གར་གི་དམག་དཔནོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཕི་སིད་
ལནྷ་ཁང་དང་།	བད་ེསུང་ལནྷ་ཁང་།	དཔལ་

འབརོ་ལནྷ་ཁང་བཅས་གལ་ཆེའ་ིལས་གནས་
ཁག་གི་བླནོ་ཆེན་གནང་སྟ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
ཞབས་ཕི་ཧུར་ཐག་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལས་ཡུན་རིང་ཤོས་གནང་མཁན་
གི་གས་ཤིག་ཀང་ཡིན།
སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ཇ་སི་ཝནྟ་སིང་མཆོག་གི་
མཁནེ་ཡོན་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལགྷ་བསམ་
རྣམ་དག་གིས་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པ་རྣམས་
ཚང་མས་རག་ཏུ་དྲན་ངསེ་ཡིན།	 ཁངོ་ན་ིརྒྱ་
གར་བྷ་ིཇེ་པི་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་
གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་གས་ཀི་མི་སྣ་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་པའ་ིཡར་རྒྱས་
ཐགོ་གལ་ཆེའ་ིནསུ་པ་བཏནོ་ཡོད།	 ང་ཚོ་
བདོ་པ་ཚོར་མཚོན་ན།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིབདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གཙོ་
བ་ོདང་རྙངི་ཤོས་གས་ཤིག་ཡིན།
ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ	 དསུ་ཚོད་དཀའ་ཁག་ཅན་འདརི་སྐ་ུ
ཞབས་ཁདེ་དང་།	 ཁདེ་ཀི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་
ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

དམ་པ་ཁོང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གནང་
བའི་རིང་ང་ཚོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ཐངེས་
ཁ་ཤས་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་
བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱར་ཞལ་
བཞསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
མཚོན་སླད་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁག་ཅིག་
ནང་ལའང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 དཔ་ེ
མཚོན་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	
ཟླ་	༢	ནང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་བཀའ་
སིྤ་གཉསི་ཀིས་སྣ་ེཁིད་པའི་བདོ་མིའི་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེད་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའི་
སབྐས་དམ་པ་ཁངོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་སབྐས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ནསུ་
ཤུགས་ཡོད་རུས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་
བཞསེ་གནང་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་ནི་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་བླ་ོཐག་
ཉ་ེཔ་ོགནང་མཁན་ཞིག་དང་།	 ག་དསུ་ཡིན་
ནའང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	
དམ་པ་ཁོང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་རརོ་གླིང་གི་

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གནང་སབྐས།	 རརོ་
གླངི་ལ་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རརོ་གླངི་འཇམ་དབངས་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་གཅསེ་འཛིན་ཁང་ལའང་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་
རྒྱབ་སྐོར་དང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གནང་བ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་སེམས་གཏིང་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ངས་སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁོང་གི་
ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་དང་།	
ཁོང་གི་རེས་འབྲངས་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུགཤེགས་པ་དསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཁབ་ཡོངས་ལ་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་ལའང་ད་ེལརྟ་གངོ་
གུད་ཕགོ་ཡོད་ཅེས་འཁོད་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཞི་བད་ེགངོ་སྤལེ་ལ་བརྩནོ་པའ་ིཆེད་ལས་པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཞི་བད་ེགོང་སྤལེ་ལ་བརྩནོ་པའི་
ཆེད་ལས་པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ད་ེཡང་
ལྟསོ་ས་ལྟསོ་འཇགོ་གི་སྒ་ོནས་བསམ་ཚེ་དངེ་
སང་ས་ཕགོས་གང་སར་ཞི་བད་ེདགསོ་གལ་
ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད།	 དསུ་རབས་ས་ྔམར་
ང་ཚོས་དངུལ་འབརོ་ཆེན་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཚད་རྣམས་ག་ོམཚོན་བཟ་ོ
སུྐན་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་རལུ་ཕན་མཚོན་
ཆའ་ིཆེད་བད་ེསིྤད་བཏང་ཡོད།	 དངེ་སང་
མི་མང་པསོ་ཞི་བདའེི་སྐརོ་དནོ་དམ་པའི་བླ་ོ
འཚབ་བདེ་ཀི་ཡོད།	འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ད་ལ་ྟནད་ཡམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འདསི་དཔལ་
འབོར་ལ་ཉམས་རུད་ཆེན་པ་ོཐེབས་ཡོད།	
འད་ིའདྲའ་ིསབྐས་སུ་ག་ོམཚོན་ལ་རྩལ་འདནོ་
བདེ་པ་ན་ིདངསོ་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལས་
འདས་ཤིང་།	 དསུ་ཚོད་ཀང་ཡོལ་ཟནི་པ་
རེད།	 ད་ཆ་ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་སིྤའ་ིཞི་
བདའེ་ིསྐརོ་ངསེ་པར་བསམ་ཤེས་བདེ་དགསོ།	
ཞི་བད་ེཞེས་པ་གནམ་ནས་མར་འབབ་རུྒྱ་
ཡོད་པ་ཞིག་མིན།	 ཞི་བདའེ་ིའགལ་ཟླ་ན་ི
འཚེ་བ་རེད།	 འཚེ་བ་བཟ་ོམཁན་སུ་ཡིན་ཞ་ེ
ན།	 ད་ེན་ིང་ཚོ་མིས་བཟསོ་པ་རེད།	 དའེ་ི
རུྒྱ་མཚན་གིས་ཞི་བད་ེབསུྐན་རུྒྱ་ཡང་རང་
བཞིན་གིས་ང་ཚོའ་ིལས་འགན་ད་ུགུར་ཡོད།
ཞི་བད་ེཞེས་པ་མཐར་གཏུགས་ན་ནང་གི་
ཞི་བད་ེདང་འབྲལེ་ནས་ཡོད།	 སིྤར་གཞན་
དང་ལྷག་པར་འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་
ལ་གཞན་ཕན་བམས་བརྩའེ་ིབསམ་པ་འཆང་
དགསོ་པ་ཡིན།	འད་ིན་ིཞི་བདའེ་ིརྩ་བ་མཐར་
ཐུག་པ་ད་ེརེད།	 ང་ཚོས་ནང་གི་ཞི་བད་ེསུྐན་
པའི་ཐབས་ལམ་ལ་ངསེ་པར་འབད་དགོས།	
ནང་གི་ཞི་བད་ེདཀུགས་མཁན་ནི་ཁོང་ཁ་ོ
དང་དངངས་སྐག་སོགས་ཡིན།	 ང་ཚོའ་ི

རུྒྱད་ལ་ཁངོ་ཁ་ོསོགས་སེམས་བུང་འདྲ་མིན་
སྣ་ཚོགས་ཡོད།	 བམས་པ།	 བཟདོ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་འཁོན་འགས་མི་བཟུང་བ་སོགས་ནི་

ནང་གི་ཞི་བདའེ་ིརྩ་བ་ཡིན།	 ད་ེལས་ལྡགོ་
པའ་ིཁངོ་ཁ་ོདང་ཕག་དགོ	 དངངས་སྐག་
བཅས་ནི་རང་གཅེས་འཛིན་གི་བསམ་བླ་ོ
ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་འབུང་བ་ཡིན།
འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ལགྷ་ཙམ་ཡོད་
པ་ལ་གཉནེ་བཤེས་སམ་མིང་སིང་གི་འད་ུ
ཤེས་ཀིས་བམས་བརྩེའི་བསམ་བླ་ོབསྐེད་
ཅིང་།	 རང་གཞན་གཉསི་ཀ་ཞི་བད་ེདང་
འཛུམ་མདངས་ལ་དགའ་མོས་བདེ་མཁན་
གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་
ད་ེགལ་ཆེ།	 དསེ་ན་གཞན་ལ་བརྩ་ེབ་དང་
འཛུམ་མདངས་ཀི་རྣམ་འགུར་སྟནོ་དགསོ་པ་
ཡིན།	 འད་ིལརྟ་བས་ནས་ང་ཚོས་ཐགོ་མར་
སྒརེ།	 ད་ེནས་སིྤ་ཚོགས།	 ད་ེནས་འཛམ་བུ་
གླངི་སིྤ་ལ་ཞི་བད་ེབསུྐན་དགསོ།
ད་ེཡང་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་ནས་སྤལེ་དགསོ་པ་
ལས་སྐ་ེབ་ཕི་མར་དང་ལ་ྷཡུལ་སོགས་ཆོས་
ཀི་གནས་ཚུལ་དང་ངསེ་པར་འབྲལེ་དགོས་
དནོ་མེད།	 འནོ་ཀང་ཅི་སྟ་ེམི་རང་བཞིན་

གིས་བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་བས་ནས་
དཀནོ་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་མཆོག་ཏུ་གུར་པ་
ནི་རང་གི་བམས་བརྩའེི་ཉམས་ལེན་ད་ེཉདི་

ཀིས་འཐུས་པ་ཡིན།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་
པ་ོའདདོ་མཁན་ཚོས་བཀོད་པ་པ་ོནི་བམས་
བརྩ་ེམཐར་ཐུག་པའ་ིབདག་ཉདི་ཅན་ཞིག་ཏུ་
འདདོ་པ་ཡིན།	གཞན་ཡང་བམས་སྙངི་ར་ེན་ི
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གི་ཡོད།	 ཆོས་
ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བམས་བརྩའེི་
ཉམས་ལེན་ན་ིཆོས་ཉམས་ལེན་གི་མཆོག་ད་ེ
ཡིན།
ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་པ་དག་གི་ལ་ྟ
གུབ་དང་ལུགས་སལོ་མི་འདྲ་ཡང་།	 ཚང་
མས་བམས་བརྩའེ་ིཉམས་ལེན་ད་ེབསབླ་བའ་ི
གཙོ་བརོ་སྟནོ་གི་ཡོད།	 ང་ཚོས་ནང་གི་ཞི་
བད་ེབསུྐན་ཐབས་ལ་གཙོ་བརོ་འབད་དགསོ་
ཏ།ེ	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཞི་བད་ེང་ོམ་ད་ེའབུང་
བ་ཡིན།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་རབས་འད་ིཞི་བདའེ་ི
དསུ་རབས་ཤིག་ཏུ་འགུར་དགསོ།	 དསུ་
རབས་ཞི་བད་ེཅན་ད་ུབསུྐན་པར་རང་གི་
ནང་སེམས་ལ་བལ་ྟདགསོ་ཤིང་།	 ད་ེཡང་ཞི་
བད་ེདཀུག་མཁན་གི་སེམས་བུང་རྣམས་ཇ་ེ

ཆུང་ད་ུགཏངོ་བར་འབད་དགསོ།
མི་གཅིག་ལ་ཁོང་ཁ་ོཡོད་ན་དའེི་ཁོར་ཡུག་
གི་ཞི་བད་ེའཇམོས་པར་བདེ་ཅིང་།	 འད་ིན་ི

ཁངོ་ཁའོ་ིབདེ་ལས་ཡིན།	 སྙངི་ར་ེན་ིརང་
གི་ཁོར་ཡུག་ད་ེཞི་བད་ེཅན་ཞིག་ཏུ་སུྒར་གི་
ཡོད།	 ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་
ཚོས་ནང་གི་ཞི་བདརེ་ད་ོསྣང་ངསེ་པར་བདེ་
དགསོ་ཤིང་།	 སེམས་སེམས་བུང་ཇི་འདྲ་
བ་ཞིག་གིས་ཞི་བད་ེའཇམོས་པར་བདེ་པའི་
སྐརོ་ཡང་ཤེས་པ་བདེ་དགསོ།	 ཁངོ་ཁ་ོན་ི
ལུས་པའོི་འཕདོ་བསྟནེ་ལ་གནདོ་ཚབས་ཆེན་
པ་ོཡོད།	 ཁངོ་ཁ་ོཡང་ཡང་སྐསེ་པ་ལ་བརནེ་
ནས་སྙིང་གི་གཡོ་འགུལ་དྲག་པ་ོདང་ཁག་
ཤེད་འཕར་བ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད།	 ནང་ཞི་
བད་ེདང་བམས་བརྩེའི་བསམ་བླ་ོལ་བརནེ་
ནས་ལུས་ཁམས་བད་ེཞིང་ཁག་ཤེད་ཀང་
ཆུང་ད་ུའག་ོཡི་ཡོད།
སིྤར་ང་ཚོར་འག་ོབ་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
རག་ཏུ་དཀའ་ངལ་མང་ཡང་།	 ནང་གི་ཞི་
བད་ེཡོད་ན་དཀའ་ངལ་བུང་ཡང་སེམས་
མི་འཁུག་ཅིང་ཞི་བར་གནས་ཐུབ།	 ནང་གི་
ཞི་བད་ེནི་སེམས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་བདེ་རུྒྱའི་

ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ད་ེཡིན།	 ངསོ་ཀིས་
རུྒྱན་ལྡན་དུ་ལུས་པའོི ་འཕདོ་བསྟནེ་ཙམ་
མིན་པར་སེམས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་ཡང་ཡང་བརདོ་ཀི་ཡོད།	
དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ནང་སེམས་
ཁམས་ཀི་སྐརོ་ད་ེཙམ་འཐནོ་གི་མེད།	 རྒྱ་
གར་གི་རིག་གཞུང་སིྤ་དང་ཁད་པར་ནང་
པའི་གཞུང་ནས་སེམས་དང་སེམས་བུང་
གི་སྐརོ་དང་།	 ཉནོ་མོངས་ཅན་གི་སེམས་
སེམས་བུང་ལ་གཉནེ་པ་ོཇི་ལྟར་སྟནེ་ཚུལ་
སྐརོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་ཡོད།
དསེ་ན་ཆོས་དང་མ་འབྲལེ་བར་ཤེས་ཡོན་
གི་སྡ་ེཚན་ད་ུབརིྩས་ནས་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་དགསོ་པ་ཡིན།	 ངསོ་རང་གི་གགོས་
པའོ་ིནང་ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོཡོད་ཅིང་།	 ད་ེ
དག་གིས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་ལ་
ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ	 བམས་བརྩ་ེ
དགསོ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་རུྒྱ་མཚན་ཚན་
རིག་པ་ལརྟ་ན།	ང་ཚོ་འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་ན།ི	
སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བ་ཡིན་ཞིང་།	
དའེི་དབང་གིས་སིྤ་ཚོགས་དང་འབྲལེ་བའི་
སེམས་ཁུར་རམ་བམས་སྙངི་ར་ེད་ེའག་ོབ་
མིའ་ིལནྷ་སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་ད་ུཡོད།
ལནྷ་སྐསེ་ཀི་བམས་བརྩ་ེད་ེཉདི་གཞིར་བཟུང་
ནས་རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ལས་ཐོན་པའི་རུྒྱ་
མཚན་དང་།	ཚན་རིག་པའ་ིརྙདེ་ད ོནོ་རྣམས་
ལ་བརནེ་ནས་བམས་བརྩ་ེསྤལེ་ཞིང་ནང་གི་
ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་འབད་དགསོ།	 འད་ི
དག་ན་ིཁདེ་རྣམ་པར་ཞུ་འདདོ་བུང་།	 འད་ི
དག་ཀང་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་ངསོ་རང་གིས་
དངསོ་སུ་ཉམས་སུ་ལེན་གི་ཡོད།	
ཐུགས་ར་ེཆེ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་

རྙངི་ཤོས་གས་དང་།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་སི་ཝནྟ་སིང་	
Shri Jaswant Singh		མཆོག་སྙུང་གཞིའ་ི
རྐནེ་པས་དགུང་ལོ་	 ༨༢	 ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་

རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རགོས་པའི་
ཡིད་སྐ་ོབའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
དམ་པ་ཁངོ་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་

ཡོངས་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་
ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་ཕུལ་གནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	རྒྱ་གར་གི་རླབས་ཆེན་
གི་དབུ་ཁིད་ཅིག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་
པར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་མ་ངན་
ཞུ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 ངས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེགདངུ་སེམས་སྐེའི་ཐུགས་གསོ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ཇ་སི་ཝནྟ་སིང་མཆོག་གིས་ད་ེསྔ་
རྒྱ་གར་གི་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་དང་།	 བད་ེསུང་
བླནོ་ཆེན།	 དཔལ་འབརོ་བླནོ་ཆེན་བཅས་
ཀི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
དམ་པ་ཁངོ་ན་ིརླབས་ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་ཅིག་
དང་རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡུན་

རིང་ཤོས་གནང་མངོ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	
དམ་པ་ཁོང་གིས་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་གནང་
བའ་ིསབྐས་ཕི་རྒྱལ་ཁག་དང་འབྲལེ་བ་གཏངི་
ཟབ་བཙུགས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབོར་
དང་ཆབ་སིད་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཐད་ལ་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་རསེ་བཞག་གནང་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་གིས་དབུ་ཁིད་གནང་བའི་རིང་
རྒྱ་གར་ལ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་
ཡོད།	 ཕན་རང་ཉདི་དམ་པ་ཁངོ་དང་ལནྷ་
ཨ་རིའི་ཧར་ཝར་ཌིའི་མཐ་ོསླབོ་དང་ལྡ་ིལིར་
ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ཐུག་འཕད་ཀི་སྐལ་བ་
བཟང་པ་ོབུང་།	འཛམ་གླངི་གང་སར་གནས་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་གི་ནང་
མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་དང་རྒྱབ་སྐོར་བ་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་

ཀི་ཆེད་ད་ུསྨནོ་ལམ་འདབེས་བཞིན་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
སྐབས་དམ་པ་ཁོང་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གང་
མགོགས་གསལ་བར་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།
སིྤར་སྐ་ུཞབས་ཇ་སི་ཝནྟ་སིང་མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་	
༡༩༣༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་འཁུངས་
ཤིང་།	རྒྱ་གར་གི་དམག་མི་ཟུར་པ་དང་བྷ་ེཇ་ེ
པ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་གས་ཡིན།	 ད་བར་དམ་པ་ཁངོ་གིས་
དབེ་གངས་དུྲག་ལྗགས་རྩོམ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།	


