
༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌནེ་ (Joe 
Biden) མཆོག་ལ་ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིའྱི་མངའ་
སྡ་ེཨར་ཀན་ས་སྱི་དང་། ཨྱི ་ལྱི ་ན་ོཨྱི ་སྱི། 
ཀན་ཊ་ཀ།ེ མྱི ་སོ་རྱི། ཊན་ན་ེསེ་བཅས་ཀྱི་
ནང་རུླང་འཚུབ་དྲག་པ་ོབརྒྱབ་པས་རྐེན་
གྱིས་མྱི ་རུྒྱ་ཟོག་གསུམ་སོགས་ལ་གོད་
ཆག་ཆེན་པ་ོབུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གསན་
པར་ཐུགས་འཚབ་ཀྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་
སྩལ་བའྱི་ནང་འཁོད་དནོ།ཨ་རྱིའྱི་དབུས་
དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་རྐེན་ངན་གོད་
ཆག་ཐབེས་སའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་གང་ཐུབ་
ཀྱིས་སྐྱོབ་གསོའྱི་རོགས་རམ་མགོགས་
མུར་ངང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་
ངོས་ཀྱིས་རེས་སུ ་ཡྱི ་རང་ཞུ ་ཡྱི ་ཡོད། 
ངསོ་རང་ད་ེས་ྔམངའ་སྡ་ེད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་
ཁག་གཅྱིག་ནང་བསྐྱདོ་མངོ་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་རུླང་འཚུབ་དྲག་
པའོྱི་གོད་ཆག་གྱི་ཁདོ་ད་ུའདས་གངོས་སུ་
གུར་བའྱི་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་རུླང་འཚུབ་དྲག་པོའྱི ་གོད་ཆག་
ཐབེས་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་འབྱི་ར་ུ
རོང་ཤག་ཆུ་གོང་རྡལ་གྱི ་སེབ་ཁ་ཟེར་
བའྱི ་གནས་རྱི ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ལམ་ཁ་བཟ་ོརུྒྱར་ཁ་གཡར་ཏ་ེགཏརེ་ཁ་
བསྔགོ་འདནོ་བདེ་སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་
མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བཀག་འགོག་བས་ཡོད་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཉནེ་
རགོ་པས་ཞྱི ་རོལ་གནང་མཁན་བདོ་མྱི ་
གང་ཙམ་འཛྱི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་
ཡོད་པའྱི་ཁངོས་རང་ལོ་ ༥༠ ཡྱིན་པའྱི་
ད ོན་རྒྱལ་ལགས་ལ་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་
བསྒྲགས་བས་པའྱི་ཉསེ་མྱིང་འགོ་འཛྱི ན་
བཟུང་བས་ཏ་ེགར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
ཡོད་ཀང་ད་ཆ་ཁངོ་འབྱི་རུ་རངོ་གྱི་བཙོན་
ཁང་ནང་བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་པ་དང་། 
བཙོན་ཁང་ནང་ཉསེ་བརྡངུ་དྲག་པ་ོབཏང་
རྐནེ་གཟུགས་པ་ོགཅོང་ཅན་ད་ུགུར་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ཚེ་སགོ་ལའང་ཉནེ་ཁ་ཡོད་
འདགུ
དནོ་རྒྱལ་ལགས་ནྱི། ཤག་ཆུ་གངོ་རྡལ་
བག་ར་གངོ་ཚོ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེས་ྔ
འཛྱིན་བཟུང་མ་བས་གོང་འབྱི་རུ་རངོ་ད་ུ
ཚོང་གཉརེ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་ཁོར་
ཡུག་སུང་སྐྱབོ་ལས་དནོ་ཐངེས་མང་སྤལེ་
བར་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཕྱི ་ལོ ་ 
༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ཙམ་ལ་ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐྱོབ་ཀྱི ་གཟངེས་རགས་ཀང་ཐོབ་མོང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ་པ་བཅས། །

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐོང་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་
གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

དནོ་རྒྱལ་ལགས་ལ་བཙོན་ཁང་
ནང་ཉསེ་བརྡངུ་དྲག་པ་ོབཏང་རྐནེ་
གཟུགས་པ་ོགཅངོ་ཅན་ད་ུགུར་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བམས་བརའེྱི་སྒ་ོནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེ
བསུྐན་པ་ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་
གསར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨོ་ལ་ཧྱི་ཤོལ་ཛྱི ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འཕྱིན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༡ རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ན་ོསྦལེ་
ཞྱི ་བདེའྱི ་གཟེངས་རགས་བཞེས་པའྱི་ད ུས་
དྲན་གྱི་དགའ་སནོ་དང་བསནུ་ཐའ་ེཝན་དགའ་
ལྡན་ཤར་རེ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ། མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བམས་བརེའྱི་སྒ་ོ
ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བད་ེབསུྐན་པ་ཞེས་པའྱི་
བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་དང་། པཎ་གུབ་
བཅུ་བདུན་གྱི ་གསོལ་འདབེས་བཤད་ལུང་
སྩལ་སོང་།
ད ེ་ཡང ་གོང ་ ཚེས ་ཉྱིན ་གྱི ་ སྔ ་དྲ ོ་ ཆུ ་ ཚོད ་ 
༨།༣༠ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་མཇལ་
འཕད་ཁང་དུ་ཆྱི བས་སུྒར་གྱིས་བཞུགས་
ཁྱིར་འཁོད་མཚམས་ཐའ་ེཝན་ནས་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཐགོ་མར་
སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གྱིས་ན་ོསྦལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞེས ་མཛད་པའྱི ་སྐ ོར ་གྱི ་བརྙན ་
འཕྱིན་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་རསེ་ཐའ་ེཝན་གྱི་
གཞོན་སྐྱེས་ཕ་ོམོ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་སྐུ་ཞབས་
ཨོ་ལ་ཧྱི་ཤོལ་ཛྱི ་ (Olaf Scholz) མཆོག་

ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐོན་བུང་
བར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འཕྱིན་ཞྱིག་གནང་
བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།  སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཇར་

སྐུ ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་
དང་འབལེ་བའྱི་ཞབས་བ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་
འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་མད་ོའཛྱི ན་པ་
གཉྱིས་ཀྱིས་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་
གཟེངས་རགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི ་ད ུས་
དྲན་མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་དང་། ཚོགས་ཁང་
དུ་ཕ ེབས་པའྱི ་མྱི ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་སྐུ ་
བཞེངས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག་ལ་ཕ ེབས་བསུ ་
ཞུས་རསེ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་
ཡོངས་དང་ལྷག་པར་ཧན་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་
ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲྱི་
ཡོད། ང་ཚོ་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་རྱིང་

མ་ནཱྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
གནང་བར་ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲྱི་ ཞུ ་རུྒྱ ་ཡྱི ན། 

བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་དསུ་རག་ཏུ་ཇར་མ་
ནཱྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའྱི་འག་ོསདོ་

ནས་འབལེ་བ་ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་
སངས་ལྟ ་ བུར་མཚོན་ན་འགུར་བ་ཆེན་
པ་ོམང་པ་ོཕྱིན་ཡོད། སབྐས་རེར་ཉམས་
པ་དང་། སབྐས་རེར་འཕལེ་བ་ཡོང་གྱི་

རེད། འནོ་ཀང་མྱི ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕན་
ཚུན་འཆམ་མཐུན་གྱི་འད་ུཤེས་དང་མཛའ་
བརེའྱི་འད་ུཤེས་གནས་ཀྱི་རེད།ངོས་ཀྱིས་
བཤད་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ཆོས་
དང་འབལེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། སྤྱིར་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་བདོ་རྱིགས་
གཉྱིས་ཀའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆགས་ཡོད། ཐུན་
མོང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད། སརྔ་ངསོ་
རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོན་པ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོམཇལ་བུང་། དརེ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདགུ རྒྱ་བདོ་

ལ་སྐབས་དའེྱི་ནབུ་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་
མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་གསོ་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་གནང་
ཡོད། ལོ་འདྱིའྱི་འག་ོསདོ་ལ་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ (UN Human Rights Council) 
སུ་ཇར་མ་ནཱྱི་ཡྱི ས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་
ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ོད ་ནང་དམ་
བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བས་དང་བེད་བཞྱིན་
པའྱི་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་ཀྱིས་གླངེ་སླངོ་གནང་
ཡོད།
བདོ་མྱི ས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙ ོག་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་བརུྒྱད་སེལ་ཐབས་གནང་
བཞྱིན་པར་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་བརུྒྱད་རྒྱབ་

གཉྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་ཡྱིན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་འབལེ་བ་བཟང་
པ་ོརེད། བར་སབྐས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དར་རུད་
ཀྱིས་རྐེན་གྱིས་མྱི ་མང་པ ོར་བསམ་ཚུལ་
བུང་ཡོད། རྒྱ་བདོ་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་ནྱི་ངསོ་ཀྱི་
བསམ་པར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡྱི ན་ན་དར་རུད་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི ་རེད། 
འོན་ཀང་ང་ཚོ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་
ང་ཚོར་ལོ་ངོ་སངོ་ཕག་གོང་ནས་ཡོད་པའྱི་
འབལེ་བ་བཟང་པ་ོད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་
དགསོ་པ་རེད། ད་ལའྟྱི་བར་ད་ུའབལེ་བ་
བཟང་པ་ོའགུར་བ་མེད་པར་གནས་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ད་ེརྱི ང་འདྱིར་བཀའ་མོལ་ཞུ་
རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོ
བུང་། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གྱི་གསོལ་འདབེས་ཀྱི་
བཤད་ལུང་སྩལ་བ་དང་། མཐར་ཐའ་ེཝན་
དགའ་ལནྡ་ཤར་ར་ེཆོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
མཚན་ཐགོ་ནས་ནད་པ་དབརོ་འདྲནེ་རླངས་
འཁོར་ཞྱིག་དགོས་ངེས་ཆེ་བའྱི་ཚོགས་སྡ་ེ
ཞྱིག་ལ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས། །

སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། 
ང་ཚོས་ཇར་མ་ནཱྱིའྱི ་གཞུང་དང་མྱི ་མང་
བཅས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི ་
ཡོད།
སྐུ་ཉྱིད་ལ་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་མང་པའོྱི་མཁནེ་རྒྱ་
དང་ཁ་ཐགོ་ལག་བཞག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ནསུ་
པ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཇར་མ་ནཱྱི་ཡྱི ས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་འགན་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་འཁུར་ཐུབ་
པའྱི་ཕན་རང་ཉྱིད་ལ་གདངེ་ཚོད་ཡོད། ཇར་
མ་ནཱྱི་ཡྱི ས་མང་གཙོའྱི་རྱིན་ཐང་དང་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་སྱིད་བུས་
ནང་མང་གཙོའྱི་རྱིན་ཐང་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་གྱི ་ཁད་ཆོས་འབུར་ད་ུཐོན་ཐུབ་
པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཅསེ་འཚམས་འཕྱིན་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྐ་ུཞབས་ཨོ་ལ་ཧྱི་ཤོལ་ཛྱི ་མཆོག་འཇར་མན་སྱིད་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར་
འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ལ་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་
ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༩ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བེས་བ ོད་མྱི ་
ཡོངས་དང་། སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ སྐུ་ཞབས་ཨོ་ལ་ཧྱི་ཤོལ་ཛྱི ་ (Olaf 
Scholz) མཆོག་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
སྱིད་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར་དགའ་
བསུའྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྱིན་ནང་འཁོད་དནོ། 

སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་མཁནེ་ཡོན་དང་། ཉམས་མངོ་
བཅས་ལ་བརནེ་ནས་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་
སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་ཕགོས་སུ་སྣ་ེཁྱིད་ཐུབ་
ངསེ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱི ད་ཆེས་ཡོད། འཇར་
མན་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་བདོ་
ཀྱི ་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་དབང་
བསུྒར་འོག་བ ོད ་ནང་ཡོད་པའྱི ་བ ོད ་མྱི ་
རྣམས་མུ་མཐུད་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་
ཚད་མེད་མངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་

ལྟའྱི་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སངས་ནྱི་ཧ་ཅང་
ཡ་ང་བ་ཞྱིག་དང་ཛ་དྲག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན་
པར་སོང་། སྐུ་ཉྱིད་ནས་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་
སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་མེད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་
མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་གནང་རུྒྱའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི ་
ཡོད།
ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནྱི་གཞྱིས་
ལུས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི ་
སྐུ་ཚབ་དང་། གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བུས་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སླད་ཆབ་

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་དསུ་སནོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་རྡ་ས་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་བ ོད་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་
མགོན་སྐྱབས་དང་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་༸སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
བཞྱི ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་
ཆེས་སནྙ་པར་གགས་པའྱི་ན་ོསྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ད་ེམྱི ་
ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༣༢ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་
ཁད་པར་ཅན་དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་དསུ་
སནོ་ཐངེས་ ༢༥ དབུ་འབདེ་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ
བཅས་དསུ་ཆེན་གཉྱིས་འཛོམས་ཀྱི་མཛད་
སྒ་ོཞྱིག་སུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 
༡ ཙམ་ལ་དསུ་སནོ་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
གཙོས་གཞན་ཡང་སྐུ་མགནོ་ད་ུས་གནས་
ཀྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་ཕ ེབས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ཧྱིན་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཇྱིཊ་
ན་ེརྱི ་ཡ་ལགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་གསུང་
བཤད་དང་སྦྲགས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཞུས་ཤྱིང་། མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ ོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་

རྱིང་མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྲྱི་དང་འབལེ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཕན་རང་ཉྱིད་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༦ བར་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་སབྐས་
དསུ་སནོ་ལ་ཐངེས་འགའ་ཤས་བཅར་རུྒྱའྱི་
གོ་སབྐས་བུང་། སབྐས་ད་ེདསུ་ཀྱི་དསུ་སནོ་
ད་ལ་ྟལས་ག་རྒྱས་པ་ཡོད། ད་ེདསུ་མཉམ་
ཞུགས་པ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་
པར་ཕྱི་ཡྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཀང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོད།དསུ་སནོ་འདྱི་ལ་
མཚོན་ན་དུས་སནོ་དམྱི གས་བསལ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྤྱིར་ང་
ཚོ་ཚང་མ་རྡ་རམ་ས་ལར་མཉམ་ད་ུགནས་
སྡདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བར་རག་
ཏུ་ཐུག་འཕད་ཡོང་གྱི་མེད། 

དེ་རྱི ང ་སྔ ་དྲ ་ོང་ཚོས་སྤྱི ་ན ོར་༧གོང་ས་
༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོཝེལ་

ཞྱི ་བདེའྱི ་གཟེངས་རགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ད་ེལོ་ང་ོ ༣༢ འཁརོ་བའྱི་གཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་མཉམ་
དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི འྱི་ངོ་བ་ོར་
བརླག་ཏུ་གཏངོ་བར་དམྱི གས་ནས་ལག་
བསར་བེད་བཞྱིན་པའྱི་དྲག་སྤོད་ཆེ་བའྱི་
སྱིད་བུས་འོག་སྡུག་སྦོང་མོང་བཞྱིན་པའྱི་
གཞྱིས་ལུས་བ ོད་མྱི ་རྣམས་ལ་དྲན་གསོ་
ཞུས་ཡོད། མ་འངོས་པར་ཐངེས་འདྱིའྱི་
དསུ་སནོ་ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་གྱི ་གངོ་ཁེར་ཁག་
གྱི ་གཞོན ་སྐྱེས ་གཙོ ་བ ོར ་ གུར ་བའྱི ་རྒྱ ་
གར་མྱི ་མང་དང་མཉམ་དུ་མང་ཙམ་གོ་
སྒྲྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་དགོངས་

སྱིད་ཀྱི་ལང་ཕགོས་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་ེནྱི་བདོ་
མྱི འྱི ་བླ ་ན་མེད་པའྱི ་དབུ ་འཁྱིད་སྤྱི ་ན ོར་
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་། བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྤྱི ་མོས་ཐོག་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའྱི་ནང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
ཐེངས་དགུ ་པ་གནང་བའྱི ་རེས་བ ོད ་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་མཚམས་ཆད་པ་དང་། དསུ་
ད ེ་ནས་བཟུང་ད་བར་ང་ཚོའྱི ་ངོས་ནས་
འབལེ་མོལ་མཐུད་ཐབས་སླད་ཐབས་ཤེས་

ཡོད་རུ ་སྣ་ཚོགས་བས་དང་བེད་བཞྱིན་
ཡོད་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་ནས་དརེ་བཟང་
ཕོགས་ཀྱི ་བརྡ་ལན་ཞྱིག་ར་བ་ནས་སྤད་
མེད། དརེ་བརནེ། སྐུ་ཉྱིད་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་
བའྱི་འབལེ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་
སདླ་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་ར་
དནོ་དང་། བདོ་མྱིར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན་
ཞེས་འཁོད་འདགུ་པ་བཅས། །

ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པ་ོའདགུ ད་ེལརྟ་
གནང་ན་མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་གང་བེད་
ཐུབ་མྱིན་དང་། གང་བདེ་དགོན་མྱིན་ཧ་
གོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་བ་དང་
མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་དམ་ད་ུགཏངོ་དགོས། 
ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་གོང་ལ་ཀངྒ་རཱ་གནམ་
ཐང་ད་ུཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ཆབ་སྱིད་པ་
ཞྱིག་གྱི་བུ་དང་ཐུག་འཕད་བུང་། ཁསོ་
བདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་བེད་
ཕོགས་སྐརོ ་གོ ་རགོས་ཅྱི ་ཡང་མེད་ཅེས་
བཤད་བུང་། ངས་ཁ་ོལ་ཁདེ་ཚོ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་
གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ཁག་བསྒྲྱིགས་ནས་ཡོང་
ན་ང་ཚོས་དགའ་པའོྱི་ངང་བསུ་ལེན་དང་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་
བསན་ཆོག་ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་
འདྱིར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་བསྡད་
ཡོད་ནའང་བདོ་མྱི འྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སངས་དང་། ང་ཚོར་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་
དཀའ་ངལ། གཞན་ཡང་ཇྱི་ལརྟ་ང་ཚོས་
མང་གཙོ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་འཛྱི ན་སྐྱངོ་
བེད་ཚུལ་རྣམས་ད་དངུ་ཡང་རྒྱ་གར་མྱི ་
མང་ས་ཡ་མང་པོར་རུྒྱས་མངའ་མེད། 
འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ད ུས་སནོ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་
ནང་གྱི ་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་གྱི ་གནས་སངས་སྐརོ་
རྒྱ་གར་མྱི ་མང་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་བར་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཅེས་དང་། གཞན་

ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས། 
ས་གནས་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་གར་
གགོས་པ་ོརྣམས་དང་། ཕགོས་མཚུངས་ཧྱི་
མ་ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་མྱི ་མང་ནས་
ང་ཚོར་གནས་སྡདོ ་བ་ཡུལ་གནང་བར་
བཀའ་དྲྱིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ཐངེས་རེ་
ཟུང་ང་ཚོའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་པ་ལྟར་གནས་
སངས་ཡག་པ་ོརང་བུང་མེད་པ་ངས་ཤེས་
ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་འདས་པའྱི་ཉམས་མངོ་
ལས་བསླབ་བ་བླངས་ནས་དེ་རྱི གས་མ་
འངོས་པར་སླར་ཡང་མྱི ་ཡོང་བའྱི་འབད་
བརནོ་ངསེ་པར་བདེ་དགོས། ངས་ཀང་ས་
གནས་གཞུང་དང་ལྷན་མཉམ་འབལེ་གྱིས་
བ ོད་མྱི ་དང་ཡུལ་མྱི ་བར་འཆམ་མཐུན་
སྔར་ལྷག་ཡོང་བར་འབད་རོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 
ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་བདོ་དང་རྒྱ་གར་གྱི ་སོལ་རུྒྱན་
གཞས་སྣ་ཁག་གཅྱིག་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ད ུས་སནོ་ཐེངས་ཉརེ་
ལ་ྔཔ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༡ 
བར་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་བདོ་ཀྱི ་ཟློས་
གར་ཚོགས་པར་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
དསུ་སནོ་གྱི་ཉྱིན་དང་པརོ་བདོ་མྱི ་གཙོས་
ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་
པ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༥ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲརོ་བདོ་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
སྤནེ ་པ་ཚེ ་རྱི ང་མཆོག་ལ་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུགཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་
སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
ཐེངས་འདྱིའྱི ་གཟྱིམ ་ ཆུང ་མཇལ་ཁའྱི ་

སྐརོ་གསར་འགདོ་པར་གསུང་དནོ། ཏགོ་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱིས་རྐེན་པས་ལོ་
གཅྱིག་དང་ཕེད་ཙམ་རྱིང་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོ
བང་དུ་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་མཚམས་
འཇགོ་གནང་ཡོད། ད་རེས་མཇལ་ཁ་ཐགོ་
མ་ད་ེསྱིད་སྐྱངོ་ལ་སྩལ་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། བར་ལམ་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་
མཇལ་ཁ་ཐངེས་བཞྱི་ཐབོ་པ་རེད། ད་རེས་
དངོས་སུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བ་ཧ་ཅང་
སལྐ་པ་བཟང་པ་ོབུང་། 
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་གང་ཡྱི ན་པ་ད ེ་
དག་སྙྱིང་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་
བདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
སབས། དམ་བཅའ་ད་ེདག་མ་དརོ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་བདོ་སྤྱི་དང་མྱི ་མང་གྱི་ཁ་ེཕན་སདླ་
མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བདེ་རུྒྱར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་
ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐུལ་འདདེ་ཡོང་གྱི་འདགུ་
ཅསེ་སོགས་གསུངས། །
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༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་དང་།	

	བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་སྤྱི་ཁབ་དམག་སྤྱི་སྐ་ུཞབས་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་ཐད་འཕུར་
གནམ་གུ་བརྡབ་སྐྱནོ་བུང་ནས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་སྤྱི་ཁབ་དམག་སྤྱི་
སྐུ་ཞབས་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ (Bipin Rawat) 
ལགས་དང་། ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཟླ་ལམྕ་སྐུ་མ་དྷུ ་
ལྱི ་ཀཱ་རཱ་ཝ་ཊ་ (Madhulika Rawat) 
ལགས། བད་ེསུང་མཐ་ོརྱིམ་ལས་བདེ་མྱི ་སྣ་
གཞན་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ཐད་འཕུར་གནམ་
གུ་བརྡབ་སྐྱོན་བུང་ནས་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའྱི་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར། 
ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བེས་བ ོད་མྱི ་
ཡོངས་དང་། སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཏ་ེདམ་པ་ཁོང་གྱི ་བུ་མོ་ལྕམ་སྐུ་ཀྱིརྱི ་ཏྱི་ཀ་
རཱ་ཝ་ཊ་ (Kritika Rawat) ལགས་ཀྱིས་
གཙོས་པའྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་ཉ་ེའབལེ་
ལྟསོ ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་
གནང་འདགུ

དམ་པ་ཁོང་གྱི ་བུ་མོ་ལྕམ་སྐུ་ཀྱིརྱི ་ཏྱི་ཀ་རཱ་
ཝ་ཊ་ལགས་ལ་བསྐུར་བའྱི་ཐུགས་གསོའྱི་
འཕྱིན་ཡྱིག་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་
ཡབ་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་སྤྱི་ཁབ་དམག་སྤྱི་
སྐུ་ཞབས་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ (Bipin Rawat) 

ལགས་དང་། ཡུམ་ལམྕ་སྐུ་མ་དྷུ ་ལྱི ་ཀཱ་རཱ་
ཝ་ཊ་ (Madhulika Rawat) ལགས་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་བད་ེསུང་མཐ་ོརྱིམ་
ལས་བེད་མྱི ་སྣ་གཞན་ཁག་ཅྱིག་བཅས་
ཐད་འཕུར་གནམ་གུ་བརྡབ་སྐྱནོ་བུང་ནས་
སྐུ ་ ཚེའྱི ་འཕེན་པ་རོགས་པའྱི ་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི ་
གནས་ཚུལ་ཐསོ་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤྱིན་
ཏུ་ནས་བླ་ོཕམ་བུང་།
སྐུ་ཞབས་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ (Bipin Rawat) 
ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བདེ་ སུང ་སྤྱི ་ཁབ་
དམག་སྤྱི་དང་པ་ོདང་། རྒྱལ་ཞནེ་ཡོད་
པའྱི ་ཐོག་འགན་ཟླ་བལ་བའྱི ་དམག་མྱི ་
བཅས་གནང་ས་ེསྐུ ་ཚེ་ཧྱིལ་པརོ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་ཞབས་འདགེས་ཧུར་ཐག་

ཞུས་གནང་བར་ང་ཚོས་རསེ་སུ་ཡྱི ་རངས་
དང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། དམ་པ་
ཁོང་ནྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི ་གནས་ཚད་མཐོ་པ་ོ
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་
འཁྱིད་སྤྱི ་ན ོར་༧གོང་ས༧སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་བརྱི་ཆེན་པ་ོགནང་
མཁན་ཞྱིག་དང་། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་
རུྒྱས་མངའ་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན། 
ཁོང་སྐུ ་འཚོ་ཞུགས་སྐབས་སྡྱིངས་ཆ་འདྲ་
མྱི ན་ཐོག་བདོ་ཀྱི ་གནད་དནོ་སྐརོ་ལའང་
གསུངས་གནང་ཡོད། དཀའ་ཁག་ཅན་
གྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་ང་ཚོས་ཁེད་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐྱདེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས། །

སུད་སྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ལནྷ་འཛོམས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་བག་ོགླངེ་གནང་བ། 

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁག་ཅྱིག་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་
ད་ུཐངེས་དང་པ་ོགདན་ཞུས་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ནས་གཞུང་འབལེ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 
ཉྱིན་སུད་སྱི ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་སུད་སྱི ་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་དགུན་ཁའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ད་ུ
བདོ་དནོ་ལས་འཆར་བག་ོགླངེ་གནང་སླད་
ལནྷ་འཛོམས་གནང་ཡོད། སུད་སྱི་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི ་དགུན་ཁའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཕྱི ་ལོ ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༧ བར་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ཡང་སུད་སྱི་གོྲས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོགས་པ་ནས་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ནས་ ༡༥ བར་རྡ་སའྱི་ཉ་ེའཁྱིས་ཊ་
པུ ་ཝན་དུ་ཧྱི ་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་དགུན་
ཁའྱི་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པ་དང་
བསནུ། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྱི་ཤྱིང་
ནགས་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཀེཤ་པཱ་ཋ་ནྱི་
ཡཱ་ (Shri.Rakesh Pathania,Minister 
for Forest,HP) མཆོག་གྱིས་གདན་ཞུས་
ལརྟ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་སྣ་ེ
ཁྱིད་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཁག་ཅྱིག་དང་། 
རྡ་སར་ཕགོས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་
བཅས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་
ཕབེས་ཏ།ེ གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཝྱི་པྱིན་སྱིངྒ་པཱར་མཱར་ (Shri.Vipin 
Singh Parmar, Speaker of the Hi-
machal Pradesh Legislative Assem-
bly) མཆོག་དང་། ཕགོས་འགལ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་མུ་ཀེཤ་ཨག་
ནྱི་ཧ་ོཏྱི་རྱི ་ (Shri.Mukesh Agnihotri, 
Leader of Opposition) མཆོག ཧྱི་མཱ་

ནྱི་ཀོ་ལ་ས་ཝལ་ཊར་ (Nicholas Walder) 
ལགས་དང་། ཕ་བྷྱི་ན་མོ་ལྱི་ན་ (Fabian 
Molina) ལགས། གཞན་ཡང་མཱ་ཡ་ག་ར་

ཅལ་མངའ་གཞུང་གྱི་ཤྱིང་ནགས་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་རཱ་ཀཤེ་པཱ་ཋ་ནྱི་ཡཱ་མཆོག མངའ་
སྡའེྱི་གླགོ་གྱི ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་སུག་རཱམ་ 
(Shri.Sukh Ram, MPP&Power Min-
ister) མཆོག མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་དྲང་
བདནེ་དང་། ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་བླནོ་ཆེན་
ལམྕ་སྐ་ུསར་ཝྱིན་ཅའ་ོད་ེརྱི་ (Smt.Sarveen 
Chaudhary,Social Justice& Empow-
erment Minister) མཆོག་བཅས་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕད་དང་། ད་ེབཞྱིན་མངའ་
སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་སྐབས་ཟུར་ཉན་ད་ུ
གདན་ཞུས་ཀྱིས་མངའ་སྡའེྱི ་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེ་རེ་
བཞྱིན་ང་ོསྤདོ་ཀྱིས་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་
ནས་གཞུང་འབལེ་གྱི་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་
འདྲྱི་ཞུས་གནང་སོང་།ད་རེས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་
ཉན་ད་ུཕབེས་ཏ་ེགསོ་ཚོགས་ནས་གཞུང་
འབལེ་དགའ་བསུ་གནང་བ་ད་ེབཞྱིན་ཐངེས་
དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
མཇལ་འཕད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

ཕ་ (Maya Graf) ལགས། ཀ་ཐྲྀ་ན་པྲྀ་ལྱི་
ཛ་ཧུ་བར་ (Katharina Preliez-Huber) 
ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

གཙོ་མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྲྱི་དང་སྦྲགས། 
སྤྱིར་འཕགས་བོད ་གཉྱིས་དབར་ལོ ་ངོ་
སངོ་ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་ཆོས་དང་། རྱིག་
གཞུང་། ས་མཚམས་བཅས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་
འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་
བཙན་བཟུང་བས་པའྱི་རསེ་སུའང། རྒྱ་
གར་ནྱི་བདོ་མྱི འྱི་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་
བས་ནས་འཕགས་བ ོད ་གཉྱིས ་དབར་
མཛའ་བརེའྱི་འབལེ་བ་མུ་མཐུད་གནས་
ཡོད་པ། འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོདུྲག་ཅུ་ལགྷ་
ཙམ་རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་
བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་
དང་། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་། ལགྷ་པར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནྱི་
སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་བཞུགས་སརྒ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྱི་གནས་ཆགས་ཡོད་
དསུ། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ལའང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་མ་འངོས་

ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་འདའུྱི་ནང་སུད་སྱི ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན་ལགས་
དང་། འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་
མོ་ལགས། སུད་སྱི་དང་ལྱིག་ཊེན་ཚྱིན་
བདོ་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་
ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས། སུད་བདོ་མཐུན་གགོས་
ཚོགས་པའྱི ་སྐུ ་ཚབ་ལྷ་དབང་ངོར་ཁང་
གསར་ལགས། ཨུ་ཝ་ེམེ་ཡ་ (Uwe Meya) 
ལགས་བཅས་ཚོགས་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་
རེད། 
ཚོགས་འདའུྱི་ནང་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་གནས་

པར་མུ་མཐུད་བདོ་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རདོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་
བཅས་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་
རསེ། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝྱི་པྱིན་སྱིང་པར་མར་
མཆོག་དང་། ཕགོས་འགལ་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མུ་ཀེཤ་ཨག་ནྱི་ཧ་ོཏྱི་
རྱི ་མཆོག ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྱི་ཤྱིང་
ནགས་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་རཱ་ཀཤེ་པཱ་ཋ་ནྱི་ཡཱ་
མཆོག་བཅས་ལ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་དྲན་རནེ་ཕག་རགས་ཕུལ་བ་དང་། 
མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཝྱི ་པྱིན་སྱིངྒ་པར་མར་མཆོག་གྱིས་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་
སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་
སལོ་རུྒྱན་ཞྭ་མོ་དང་། གསོ་གཟན་ (Shawl) 
བཅས་དང་།  དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ཉྱིན་
གུང་གསོལ་ཚྱི གས་འདགེས་འབུལ་གནང་
སོང་། དའེྱི་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ལྷན་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་
སབྐས་དང་བསནུ། མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་

ཚུལ་དང་། བདོ་མྱི ་སྐྱབས་བཅལོ་མ་ཐབོ་པ་
རྣམས་ཀྱི་གནས་སངས། བདོ་དནོ་མ་འངོས་
ལས་འཆར་གྱིས་གཙོས་གནད་དནོ་མང་
པའོྱི་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད། ཚོགས་འད་ུ
གལོ་བའྱི་རསེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ་
སུད་སྱིར་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་མྱི ་སེར་ཚོགས་
པ་ཞྱིག་གྱིས་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་སུད་སྱི་གཞུང་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་རྒྱ་ནག་དགུན་
དསུ་ཨོ་རདེ་འགན་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
མྱི ་ཡོང་བའྱི ་ཞུ ་འབོད་ལས་འགུལ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད་བཅས།། 

ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་མགོན་འབོད་
ཀང་གནང་ཡོད།སབྐས་དརེ་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་མཁན་པ་ོཀཿ བག་དངསོ་གུབ་བསོད་
ནམས་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
དག་ེབཤེས་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས། སྤྱི་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོརེ་
ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྤྱི་
འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། སྤྱི་འཐུས་
དནོ་འགུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་བླ་ོ
བཟང་རྒྱ་མཚོ་སྱི་ཐར་ལགས། སྤྱི་འཐུས་
པདྨ་མཚོ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་
བསན་ལགས། ཚོགས་དུྲང་ཚེ་དབང་དངསོ་
གུབ་ལགས། དུྲང་འཕར་བསན་འཛྱིན་ཆོས་
སྒྲནོ་ལགས་བཅས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས། །
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བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་དསུ་སནོ་གྱི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༢ 
འཁོར་བའྱི་དསུ་དྲན་སུང་བརྱི་དང་བསནུ། 
རྡ་ས་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའྱི་གོ་
སྒྲྱིག་འགོ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བར་
ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བདོ་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་
ཁང་ནང་ཧྱི་མཱ ་ལ་ཡའྱི་ད ུས་སནོ་ཐེངས་ 
༢༥ པ་སུང་བརྱི་ཞུས་གནང་སོང་། ད་ེ
ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ 
༢།༠༠ པའྱི་ཐགོ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་དསུ་སནོ་
ཐངེས་ ༢༥ པའྱི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་
སྒ་ོཚོགས་ཤྱིང་། མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བརོ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྱི ་ཤྱིང་
ནགས་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ར་ཀེ་ཤྱི ་པ་ཐ་
ནཡེ་ (Shri.Rakesh Pathania) མཆོག་
དང་། དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུདཔལ་
ལྡན་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག 
རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཝྱི་ཤལ་ན་ེརྱི ་ཡ་
མཆོག  གཞན་སྐ་ུམགནོ་ད་ུརྡ་ས་གངོ་སྡ་ེ
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁབ་སྐུ་ཞབས་ཨོན་ཀར་
ན་ེརྱི་ཡ་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་
རྱིང་ལགས། རྡ་ས་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇྱིཏ་
ན་ེརྱི་ཡ་ (Ajit Nehria) ལགས། རྡ་ས་

ས་གནས་འག་ོའཛྱིན། གཞུང་འབལེ་མྱིན་
པའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་ལས་སྣ།ེ ས་གནས་མྱི ་

མང་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་གནང་སོང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་སྐུ་མགནོ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འདྲྱི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
སྤྱིར་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་འཕགས་བདོ་གཉྱིས་ཀྱི་
དབར་ལོ་ངོ་སངོ་ཕག་མང་པའོྱི་འབལེ་བ་

ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་དང་། དའེྱི་རསེ་སུ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་
གར་ནས་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་དུྲག་ལགྷ་ཙམ་འག་ོ
གྱི་ཡོད་རེད། དའེྱི་དསུ་ཚོད་རྱིང་ལ་རྒྱ་
གར་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ལ་ྟབུ་བས་
ནས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབལེ་བ། ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་
ནས་ང་ཚོར་མཐུན་འགུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་དགོས་ཁག་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐ་ོཔའོྱི་
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་རེད། 
ད་ེརྱིང་གྱི ་དསུ་དྲན་འདྱི་ལྟ་བུ་བརུྒྱད་ནས་
འཕགས་བདོ་དབར་གྱི་འབལེ་བ་དང་ལོ་
རུྒྱས་དྲན་གསོ་བདེ་དགསོ་པ་དང་། ཕགོས་
མཚུངས་མ་འོངས་པར་མཛའ་བརེའྱི ་
འབལེ་ལམ་ད་ེདམ་ཟབ་ཡོང་རུྒྱར་ཚང་མས་
འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞེ་དྲག་རེད།ལྷག་པར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ
ལ་ྟབུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་
༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཞུགས་

སརྒ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྱི་
གནས་ཆགས་ཡོད། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ནྱི་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི ་ཉ་ེ
པ་ོདང་། བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་
དསུ། ད་ེརྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཧྱི་
མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གྱི ་ཤྱིང་ནགས་བླནོ་
ཆེན་སྐུ་ཞབས་ར་ཀེ་ཤྱི ་པ་ཐ་ནཡེ་མཆོག་
བརུྒྱད་ནས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་དསུ་སནོ་ག་ོསྒྲྱིག་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན་
ཞསེ་གསུངས་གནང་སོང་།
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་ཧྱི་མཱ ་ཅལ་
མངའ་གཞུང་གྱི ་ཤྱི ང་ནགས་བླནོ ་ ཆེན་
སྐུ ་ ཞབས ་ར ་ཀེ ་ཤྱི ་ པ ་ཐ ་ན ཡེ ་མཆོག ་
དང་། རྡ་ས་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇྱིཏ་ན་ེརྱི ་ཡ་
ལགས་སོགས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། ། 

སུད་སྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐགོ་གནནོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསྤདོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་སུད་
སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་ལན་འདབེས་གནང་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་སྤྱི་ཁབ་དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་ཐད་
འཕུར་གནམ་གུ་བརྡབ་སྐྱནོ་བུང་ནས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅། །སུད་སྱིའྱི་ནང་དགུན་ཁའྱི་གསོ་
ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་སུད་སྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐགོ་གནནོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
སྤདོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་ཐུགས་སྣང་གནང་ས་ེ
སུད་སྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་
འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་གཙོ་བརོ་འཛྱི ན་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་བསྐྱར་ད་ུ
ནན་བརདོ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་སུད་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་དང་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ནྱི་ཀོ་ལ་སྱི ་
ཝལ་ཌར་ (Nicolas Walder) མཆོག་
གྱིས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་
དབང་གྱིས་ད ེ་སྔ་བ ོད་ཡྱི ག་གྱི ་ལམ་ནས་
སླབོ་ཁྱིད་བེད་བཞྱིན་པའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་སྒ་ོ
བརྒྱབ་བཅུག་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་སླབོ་ཁྱིད་བདེ་ད་ུ
འཇུག་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་དང་
སྦྲགས་སུད་སྱིའྱི་གཞུང་ལ་སུད་སྱིའྱི་གཞུང་
གྱི ་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི ་བ ོད་མྱི འྱི ་ཆོས་དང་

རྱིག་གཞུང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བཅས་
དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མྱིས་རང་དབང་གྱི་སྒ་ོ
ནས་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛྱིན་

ཞུ་ཕོགས་སྐརོ་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་ལངས་
ཕགོས་ཇྱི་ཡྱི ན་སྐརོ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ རེས་

གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་སུད་སྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ལན་
འདབེས་ཀྱིས་སུད་སྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ནས་ ༢༠༢༤ བར་གྱི་རྒྱ་ནག་ཐགོ་

འཛྱིན་པའྱི་འཐབ་བུས་ (China Strategy 
2021-2024) ནང་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཉམས་རུད་ད་ུཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། 

ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གངས་ཉུང་མྱི ་
རྱིགས་དང་ཆོས་དད་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་
རྣམས་ཀྱི་ཐགོ་གནནོ་ཤུགས་འཕར་མ་སྤདོ་
བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་། ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་སུད་སྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་
གནད་དནོ་ད་ེདག་སུད་སྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་
ནག་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི ་སྱིད་བུས་ནང་གཙོ་བརོ་འཛྱི ན་བཞྱིན་
ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས་འདགུ
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་དབང་
གྱིས་ད་ེསྔ་བདོ་ཡྱི ག་གྱི ་ལམ་ནས་སླབོ་ཁྱིད་
བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་བཅུག་
ནས་རྒྱ་ཡྱིག་སླབོ་ཁྱིད་བདེ་ད་ུའཇུག་བཞྱིན་
པའྱི ་སྐརོ ་སུད་སྱི འྱི ་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ཡྱི ག་ཐོག་གནནོ་ཤུགས་
ཤུགས་ཆེ་སྤོད་བཞྱིན་ཡོད་པས་སུད་སྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་གནད་དནོ་དའེྱི་སྐརོ་རྒྱ་ནག་
དང་ལནྷ་ད་ུགླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་
དང་།
སྐུ་ཞབས་ནྱི་ཀོ་ལ་སྱི ་ཝལ་ཌར་མཆོག་གྱིས་

སུད་སྱི འྱི ་གཞུང་ལ་སུད་སྱི འྱི ་གཞུང་གྱི ་
ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། ལགྷ་
པར་བདོ་མྱིས་རང་དབང་གྱི ་སྒ་ོནས་ཆོས་
ལུགས་ཁག་གྱི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཕགོས་
སྐརོ་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་ལངས་ཕོགས་ཇྱི ་
ཡྱི ན་སྐརོ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར་སུད་སྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་བླ་སུྤལ་ངོས་འཛྱི ན་ཞུ་ཕོགས་
ཐད་འབལེ་ཡོད་ཚོགས་སྡ་ེནས་ངསེ་པར་ད་ུ
རང་དབང་གྱི་སྒ་ོནས་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་དགོས་
ཞེས་ཡྱི ག་ཐོག་ནས་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད་པ་རེད།
སུད་སྱིའྱི་ནང་ད་ལ་ྟདགུན་ཁའྱི་གསོ་ཚོགས་
འཚོགས་བཞྱིན་པ་ད་ེཉྱིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༡༧ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་མཇུག་སྒྲྱིལ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་བཅས།། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་སྤྱི་ཁབ་དམག་སྤྱི་
བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ (Bipin Rawat) ལགས་
ཀྱིས་གཙོས་བད་ེསུང་མཐ་ོརྱིམ་ལས་བདེ་
མྱི ་སྣ་གཞན་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ཐད་འཕུར་
གནམ་གུ་བརྡབ་སྐྱནོ་བུང་ནས་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བའྱི་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི ་གནས་ཚུལ་ཐོན་

པར།  བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོ
བང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ 
ཉྱིན་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་
བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་
གྱི་བད་ེསུང་སྤྱི་ཁབ་དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་

ཊ་ (Bipin Rawat) ལགས་ཀྱིས་གཙོས་
ཁངོ་དང་ལནྷ་ད་ུཕགོས་བསྐྱདོ་གནང་མཁན་
གཞན་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ཐད་འཕུར་གནམ་
གུ་བརྡབ་སྐྱོན་བུང་ནས་འདས་གངོས་སུ་
གུར་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐསོ་བུང་བས་ཧ་
ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་
བད་ེསུང་སྤྱི་ཁབ་དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཁངོ་གྱི་ཕག་རོགས་རྣམ་
པར་ཐུགས་སྨནོ་དང་། སབས་མ་ལེགས་
པའྱི་རྐེན་ངན་གོད་ཆག་འདྱིའྱི་ཁདོ་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་སྤྱི་
ཁབ་དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་དང་
ཁོང་གྱི ་ཕག་རོགས་རྣམ་པའྱི་ནང་མྱི ་སྤུན་
མཆེད་བཅས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་

གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།
ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི ་བདེ་ སུང་སྤྱི ་ཁབ་
དམག་སྤྱི་བྱི་པྱིན་རཱ་ཝ་ཊ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་སླད་ད་ུཡུན་རྱིང་ཞབས་འདགེས་
བསུྒྲབས་པར་གུས་འདདུ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། ཅསེ་
འཁདོ།།


