
༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བུད་
མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པ་དང་
བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་གཉསི་ཟུང་
སྦལེ་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༥ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ བར་ཉནི་གྲངས་བཅུ་དུག་རིང་ཕ་ོམོ་
དབ་ེའབདེ་ཀི་རུབ་སྤདོ་འགོག་ཐབས་སུ་
ལས་འགུལ་རིམ་པ་སྤལེ་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཉིན་གྲངས་བཅུ་དུག་ནང་བུད་
མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པས་སིྤ་
ཚོགས་ནང་གི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་། མཐ་ོ
སླབོ། སླབོ་གྲྲྭ་སོགས་དང་ལནྷ་ཟབ་སྦངོ་
དང་། གླགོ་བརྙན། ག་ོརགོས་གཏམ་
བཤད། ད་ཐགོ་ཚོགས་འད།ུ གཞས་
སྣ་འཁྲབ་སནོ། གྱང་ངསོ་རི་མོ་སུྒ་རལ། 
རམོ་ཡིག་དང་སནྙ་ངག རི་མོ་འགྲན་
སྡུར་བཅས་གོ་སིྒག་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་
ཅིང་། ལས་འགུལ་ད་ེདག་གི་དམིགས་
ཡུལ་ནི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕ་ོམོ་
དབ་ེའབདེ་ཀི་རུབ་སྤདོ་འགོག་ཐབས་གོ་
རགོས་སྤལེ་རུྒ་དང་། སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕ་ོ
མོ་དབ་ེའབདེ་ཀི་རུབ་སྤདོ་འགོག་ཐབས་
སདླ་ད་ེའབལེ་གྲསོ་མོལ་དང་བསམ་ཚུལ་
བརེ་ལེན་བེད་ཡུལ་གིྱ་སྡིངས་ཆ་བསུྐན་
ཆེད་ཡིན་པ་བཅས།། 

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་གིྱ་ས་ྔདརོ་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་སྡ་ེཚན་ནས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང་། སནྨ་ཁང་འགན་
འཛིན། སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་བཅས་ལ་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་
གཞིའ་ིཚོགས་མི་དམིགས་ཚད་སོགས་དང་
འབལེ་བའ་ིད་ལམ་བརུྒད་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ཚོགས་འདའིུ་
སངེ་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་
གུྲབ་ལགས་ཀིས་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་
སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ིབུང་རིམ་ལོ་
རུྒས་དང་། ད་ལའྟ་ིགནས་སངས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་སྦགས་ས་གནས་ས་ཐགོ་
ཏུ་མི་མང་ལ་ག་ོརགོས་དང་ཚོགས་མི་གང་
མང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐངོ་ལས་གཞིའི་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་ཐབས་དགསོ་པའ་ིལམ་
སནོ་གནང་གུྲབ་མཚམས་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་
ལས་གཞིའ་ིའགན་འཛིན་གུ་ར་ུཉ་ིམ་ལགས་
ཀིས་གནད་དནོ་གསུམ་གིྱ་ཐགོ་ང་ོསྤདོ་དང་
ཚོགས་མི་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་གྲངས་འབརོ་
འཕལེ་སྐདེ་ཡོང་ཐབས་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གུྲབ་
བསནུ་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིྱས་
གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་ཀི་ད་ིབ་
ཁག་ལ་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ིལས་
བདེ་རྣམས་ནས་ལན་འདབེས་དང་གསལ་
བཤད་གནང་ཡོད། །

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁྲིམས་ཀི་

སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གིྱ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྙིས་རྩུབ་སྤོད་

འགོག་ཐབས་ལས་འགུལ་སྱེལ་བ།

སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའི་
ཚོགས་མི་དམིགས་ཚད་སོགས་
དང་འབལེ་བའི་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་

ཚོགས་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མད་ོདན་པ་ཉརེ་བཞག་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་
འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡཱ་དང་། མ་ལེ་ཤི་
ཡཱ། འབར་མ། ཤི་ལང་ཀཱ། ཐའ་ེལེན་ྜབཅས་
ཀི་གནས་བརན་སྡ་ེཔའི་རསེ་འབང་པ་རྣམས་
ལ་གཙོ་བརོ་དམིགས་ཏ་ེད་ལམ་བརུྒད་མད་ོ
དན་པ་ཉརེ་བཞག་གི་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་
གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གིྱ་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ 
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྒལ་བའི ་ཕ ོ་
བང་གི་གཟིམ་ཆུང་ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་གིྱས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་
ཀིས་ནམ་རུྒན་ནས་འདནོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་
ས།ེ སནོ་དའེི་རསེ་སུ་རབ་ཏུ་བུང་འགུྱར་ཏ།ེ། 
རྒལ་བའི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མི་དམན་ཞིང༌།། 
རྣལ་འབརོ་སྤདོ་ལ་བརནོ་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག། 
དང་སངོ་ཆེན་པ་ོད་ེལ་ད་ེལརྟ་གུས།། ཞསེ་
ཉིན་རེ་བཞིན་སནོ་པ་དན་པའི་སྐབས་སུ་རེ་
རིན་པ་ོཆེའི་རནེ་འབལེ་བསདོ་པའི་ཚིག་འདི་

ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོའདགུ བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་ངསོ་
རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་བླ་ོལ་བཟུང་

བ་དང་། དའེི་དགངོས་འགྲལེ་རྣམས་ལ་
ཡོངས་འཛིན་ར་ོརེ་འཆང་གིས་འགྲེལ་
བཤད་བསྐནོ་ནས་རྒལ་བའི་གསུངས་ལ་
སྦང་བ་མི་དམན་ཞིང་། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་
ཀིས་ཐོས་དནོ་སུྒབ་ལ་གཞོལ་ནས་ཉིན་
རེ་བཞིན་ད་ུཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་བསབླ་པ་གཞི་
ལ་བཞག་ནས་ཏིང་ང་ེའཛིན་གིྱ་བསླབ་པ་

སེམས་རེ་གཅིག་པར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་
ཡོད།ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་དང་། སངོ་ཉདི་ཀི་

ལ་ྟབ་རེད། རྒ་ཆེན་སྤདོ་རུྒད་ཀི་བང་ཆུབ་
ཀི་སེམས་དང་། ཟབ་མོ་ལ་ྟརུྒད་ཀི་སངོ་
ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ། རླབས་ཆེན་སྤདོ་རུྒད་ཀི་ཞི་བ་
ལྷའི་བདག་གཞན་མཉམ་བར་ེཡི་བླ་ོསྦངས་
པ་རྣམས་ངསོ་ཀིས་ཉནི་རེ་བཞིན་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་གི་ཡོད། སྒམོ་རྒག་གི་ཡོད། རྣལ་
འབརོ་སྤདོ་ལ་བརོན་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ལ་

ངོས་ཀིས་འད་ུཤེས་ད་ེལྟར་འཇོག་གི་ཡོད་
པ་རེད་ལ། དའེི་ཐགོ་ནས་ངསོ་ཀི་ཉམས་
ལེན་དང་འབལེ་ནས་སེམས་ལ་འགུྱར་བ་
གང་དག་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་ཆོས་གྲགོས་
ཚོར་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བཀའ་མོལ་ཞུ་
རུྒར་ཧ་ཅང་དགའ་པ ོ་ཡོད།པཱ་ལིའི ་ཆོས་
བརུྒད་འཛིན་མཁན་དང་ལེགས་སྦར་ཆོས་
བརུྒད་འཛིན་མཁན་ཚང་མ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་རསེ་འབང་གཅིག་གུྱར་རེད། ལ་ྟ
གུྲབ་འད་མིན་ཡོད་པ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ནས་བ་ེབག་སྨྲ་བ་
སྡ་ེཔ་བཅ་ོབརྒད་ལ་ྟབུ་ཡོང་གི་ཡོད། རིམ་
བཞིན་མད་ོསྡ་ེཔ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་
པ་བཅས་ད་ེདག་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་མི་
འད་བ་ཡོང་གི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།།

ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་ཨ་རྙིའྙི་བོད་དོན་དམྙིགས་བསལ་འབྱེལ་མཐུད་པར་བསོ་གཞག་
གནང་བར་དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐོང་མཆོག་གྙིས་དགའ་བསུའྙི་འཚམས་འདྙི་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་
ལྷན་ཁང་གི་དུང་ཆེ་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཊོ་ན་ེབྷི་
ལིན་ཀནེ་ (Antony J. Blinken) མཆོག་
གིས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་སིྤ་དམངས་
བད་ེའཇགས་དང་མང་གཙོ། འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་དུང་ལས་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛི་
རཱ་ཛེ་ཡ་ (Uzra Zeya ) མཆོག་ཨ་རིའི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད། ད་ེརིང་ས་ེཕི་ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ལམྕ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འཕིན་ཞིག་གནང་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་སྐུ་ཉདི་ཨ་རིའི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་
ཉདི་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒ་ཡིན། 

སྐུ་ཉིད་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་
དསེ་ཨ་རིའི་འཛིན་སྐངོ་དང་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་མིར་རྒབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
རུྒའི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་དང་། 
བཟང་ཕགོས་སུ་གོམ་པ་སྤ་ོབཞིན་ཡོད་པ་
མཚོན་གིྱ་ཡོད། ཅསེ་དང་།
སྐུ་ཉིད་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབེལ་མཐུད་པར་བསྐ ་ོགཞག་གནང་
བ་ལ་བརནེ་ནས་བ ོད་རྒའི ་དཀའ་རྙ ོག་
སེལ་ཐབས་སུ་བདོ་རྒ་གྲསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་
བ་ཡོད། སྐུ་ཉདི་སྒརེ་གིྱ་ངསོ་ནས་མང་
གཙོའི་ལས་འགུལ་བ་དང་སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་ཞུ་གཏུག་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཕག་
ལས་གནང་བའི་ཉམས་མངོ་གཞིར་བཞག་
ཐགོ་འཛམ་གླིང་ནང་མང་གཙོ་དང་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གོང་མཐརོ་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་པས་ཕན་རང་ཉིད་ཧ་ཅང་སེམས་
འགུལ་ཐབེས་སོང་།

ལགྷ་པར་འད་ིལོའི་ཕི་ཟླ་ ༤ ནང་ཨ་རིའི་
གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི ་ནང་སྐུ ་ཉིད་ཀིས་
འོས་མིའི་ཉན་ཞིབ་གནང་སྐབས་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དག་གནནོ་
བེད་བཞིན་པའི་སྐརོ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་
དང་། ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་བརུྒད་
རྒ་ནག་གི་དག་གནོན་འོག་ཡོད་པའི ་མི ་
མང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རུྒའི་
ཐུགས་འདདོ་ཡོད་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དསེ་ཕན་རང་ཉདི་ཧ་ཅང་སེམས་
འགུལ་ཐབེས་བཅུག་སོང་། ག་ོསབྐས་འད་ི
བརུྒད་ངས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་
ཇ་ོབཱཡི་ཌནེ་ (Joe Biden) མཆོག་དང་
ཨ་རིའི ་ ཕི ་སིད ་ལྷན ་ཁང་གི ་ དུང་ཆེ ་སྐུ ་
ཞབས་ཨན་ཊོ་ན་ེབྷ་ིལིན་ཀནེ་ (Antony J. 
Blinken) མཆོག་གིས་སྐུ་ཉདི་ཨ་རིའི་བདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒ་ཡིན།
ཨ་རི ་ནི ་བ ོད ་མིར་རྒབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ ་
ཤོས་གནང་མཁན་གྲས་ཡིན། ད་ེསའྔི་

ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དང་གྲསོ་ཚོགས་ནས་
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མ ཆོག ་ལ ་ཕ ེབས ་བསུ ་ ཞུས ་ ཡོད ་པ ་
མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཨ་རིའི་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་གསེར་གིྱ་གཟངེས་རགས་  
(Congressional Gold Medal) ཕུལ་
ཡོད།  ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུྱར་རོགས་རམ་རྒ་
ཆེ ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་སབས་
ཨ་རི་ནི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་
དནི་ཆེན་པ་ོཡིན། ལམྕ་སྐུ་མཆོག་དང་གང་
མགྱོགས་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏ་ེདབུ་མའི་
ལམ་གིྱ་སིད་བུས་གཞིར་བཞག་ཐོག་བདོ་
རྒའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སུ་ཕག་ལས་
གནང་ཐུབ་པའི་རེ་ལྟསོ་བདེ་ཀི་ཡོད། ཅསེ་
འཁདོ་ཡོད།།
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བོད་མྙིའྙི་སྒྙིག་འཛུགས་ཀྙི་ལོ་འཁོར་སོན་རྙིས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྙི་རྒྱབ་གཉྱེར་གནང་རྒྱུའྙི་ལས་རྙིམ་
འགོ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་
ཁོངས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའི་ལོ་
འཁོར་སྔནོ་རིས་འཆར་འབུལ་ཐགོ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ལྕང་
ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་། བད་ེ
སུང་བཀའ་བླནོ་རྒ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག ཕི་
དིལ ་བཀའ ་བླ ོན ་ ན ོར ་འ ཛིན ་སྒོལ ་མ ་
མཆོག  དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སྔནོ་རིས་སྡ་ེཚན་དང་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒས་
ཐེབས་རའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཐུགས་ཞིབ་དང་བཀའ་

ཤག་གིས་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁྲལོ་རྒབ་
གཉརེ་གནང་རུྒའི་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་

གནང་ཡོད།དེ་ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀིས་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་

ཕགོས་བསྡམོས་ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིས་ད་ེབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔནོ་རིས་

ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་རེས་
ཕི་ཟླ་ ༣ ནང་སབྐས་ ༡༧ པའི་བདོ་མི་

མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་གཉསི་པའི་སྐབས་མཐའ་མའི་
བགྲ་ོགླངེ་གནང་རསེ་བཀའ་འཁྲལོ་གཏན་
འབབེས་ཐག་གཅོད་གནང་རུྒ་ཡིན་པ་དང་། 
སྔནོ་རིས་འཆར་འབུལ་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ད་ེ
བཞིན་རང་དབང་ཅན་གིྱ་སྡ་ེཚན་ཁག་གིས་
བདོ་མིའི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་
གིྱ་ལས་གཞི་ཙམ་མ་ཟད།  བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་གཙོ་བརོ་གུྱར་བའི་
བདོ་མི་འདསུ་སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་།  
བདོ་ནས་གསར་ད་ུཕབེས་པ་བཅས་ཀི་བད་ེ
དནོ་ཆེད་འགྲ་ོགྲནོ་སྔནོ་རིས་དང་།  གཞན་

ཡང་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
དང་།  མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་སླབོ་ཡོན་གིྱ་
མཐུན་འགུྱར།   བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁྲདོ་
མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་གོང་མཐོ་དང་།   
བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་ལས་གཞི།  
རྒལ་སིྤའི་འབལེ་ལམ་དང་དལི་བསྒགས་
ལས་དནོ།  ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསནེ་ལས་
གཞི་བཅས་ཀི་ཆེད་འགྲ་ོགྲནོ་འཆར་གཞི་
ཕུལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒབ་
གཉརེ་གནང་གི་ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་ཀྙི་རོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་སོ་ཤྱེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་ལོ་བཅུའྙི་བཙོན་འཇུག་ཁྙིམས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་བདོ་ཀི་རམོ་པ་པ་ོགྲགས་ཅན་སྒ་ོ
ཤེས་རབ་རྒ་མཚོ་ལགས་ལ་ྷསའི་རྒ་ནག་གི་
གསང་བའི་ལས་བེད་མི་སྣ་དང་ཉནེ་རགོ་
པས་གླ ོ་ བུར་དུ་ཁྲིན་ཏུའུ ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་
འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་ཀང་ད་བར་ཁངོ་གི་
གནས་སངས་སྐརོ་ཁ་གསལ་མེད་པར་གུྱར་
ཡོད་པ་དང་། ཉ་ེཆར་ལ་ྷསའི་འབངི་རིམ་
མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟརེ་བས་སྒ་ོཤེས་རབ་
རྒ་མཚོ་ལགས་མི་ལོ་བཅུའི་ད ུས་བཀག་
བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐནོ་ཡོད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྱད་མཁས་པ་ཁག་

གཅིག་གིས་རྒ་ནག་གཞུང་ལ་སྒ་ོཤེས་རབ་
རྒ་མཚོ་ལགས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུྱར་
ཡོད་པའི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་རིན་ཆེན་

ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་
མེད་ཀིས་བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་པའི་སྐརོ་
འད་ིརད་བས་པར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་
སྒ་ོཤེས་རབ་རྒ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ཁ་བལ་
གིྱ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཚུལ་བརོད་ད་ེའཛིན་

བཟུང་བས་ཡོད་པའི་ལན་འདབེས་བས་
ཡོད་པ་རེད།
སྒ་ོཤེས་རབ་རྒ་མཚོ་ལགས་ན།ི ཕི་ལོ 

༡༩༧༦ ཟླ་ ༩ ཚེས ༩ ཉནི་རྒ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆ་བགོས་བས་པའི་སི་ཁྲནོ་ཞིང་ཆེན་
རྔ་བ་རང་སྐོང་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་དུ་སྐེས་
ཤིང་། དགུང་ལོ ༡༠ ལ་སོན་སབྐས་རྔ་བ་
ཀིར་ིདགནོ་ད་ུཆོས་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བ་
ཁུལ་ད་ུརྒལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཞེས་པའི་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་། 
སབྐས་དརེ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་སྒ་ོཤེས་རབ་
རྒ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ཕར་ཕིན་དམ་བཅའ་
འཇོག་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་བཤམས་
ཡོད་ལུགས་བརོད་ད་ེཁོང་འཛིན་བཟུང་
དང་བཙོན་འཇུག་ལོ་གསུམ་རིང་བས་ཡོད་
པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ཀི་ས་

ཁུལ་ཡོངས་སུ་ས་བི་ཞི་རོལ་ཆེན་མོ་བུང་
སྐབས་ལྷ་ས་ནས་རྒ་ནག་གི་ཉནེ་རགོ་པས་
ཁོང་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་
རིང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་པ་རེད།
སྒ་ོཤེས་རབ་རྒ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ད་བར་
རུྒན་ཤེས་དང་ལམ།  ང་ཚོ་སད་རན། 
བསམ་གཞིག་པའི་སེམས་སྒ། དཔྱད་
འཚོལ་དང་ལ་ྟཚུལ། སྐསེ་ཆེན་གིྱ་བཞུད་
ལམ། ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར། རང་ལམ་
རང་འཚོལ། བངླ་དརོ་ལ་ྟཚུལ། འགུྱར་
ལྡགོ་ཁྲདོ་ཀི་བསམ་གཞིག་སོགས་དཔ་ེདབེ་
དགུ་ལགྷ་བརམས་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ན་ི
གཞིས་བསེ་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་གིྱ་སྡ་ེཁག་
གིས་ཧ་ཅང་བརི་བཀུར་དང་གཙིགས་ཆེན་
ད་ུའཛིན་སའི་མི་སྣ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།།

བྱེལ་ཇྙི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤྙིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྙིས་ཐའྱེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་ཆྱེན་མོ་ཧྙི་རན་ཁོ་སྙི་ཆྙི་
ཁྲུང་ཝུ་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་ཕ་རཱན་
སིའི་རྒལ་ས་པ་ེརི་སིར་ཡོད་པའི་ཐའ་ེཝན་
གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཧི་རན་ཁོ་སི་ཆི་ཁུྲང་
ཝུ་ (Francois Chichung Wu) ལགས་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཧ་ིརན་ཁོ་སི་
ཆི་ཁུྲང་ཝུ་ལགས་ཀིས་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་པ་ེརི་སིའི་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ཆེ་རྣམ་རྒལ་བསམ་གུྲབ་ལགས་
ལ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའ་ེཝན་ལ་སྡགིས་
ར་སྐུལ་བཞིན་པར་ཐའ་ེཝན་གཞུང་གིས་
གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་པ་དང་། ལི་ཐུ་
ན་ིཡཱ་(Lithuania) དང་རྒ་ནག་གི་འབལེ་
བ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐའ་ེཝན་
གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཧི་རན་ཁོ་སི་ཆི་ཁུྲང་
ཝུ་ལགས་ལ་བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་རང་
དབང་མེད་མཁན་གིྱ་ལུང་པ་ཆེས་སྡུག་
ཤོས་གྲས་སུ་ཚུད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒ་ནག་གི་
དབང་བསུྒར་འགོ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་
པ། རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའ་ེཝན་ལ་དབང་
བསུྒར་བ་རུྒའི་སྡིགས་ར་སྐུལ་བཞིན་པའི་
མཚོན་བདོ་དང་། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་
སོགས་ཀི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དག་གནནོ་
བེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀི ་སྐརོ ་གསུངས། 
གཞན་ཡང་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ལི་ཐུ་ནི་
ཡཱའི་མི་མང་དང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དབར་
ལ་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་
པར་ལི་ཐུ་ནི་ཡཱའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པ་དང་བདོ་མིའི་དབར་ལ་འབལེ་བ་

དམ་ཟབ་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
ཨ་རི་དང་། ཁ་ེན་ཌ། ཨིན་ཡུལ། ཨོ་སི་
ཊི་ལི་ཡ་སོགས་ནས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་
འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལ་རིས་མེད་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་ང་ོརོལ་གིྱས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ལོའི་པ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རདེ་
འགྲན་ཚོགས་སུ་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་གཏང་
རུྒ་མིན་པའི་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།

 བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒའི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།

དགྱེ་འདུན་པ་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་ལགས་གར་སོང་ཆ་མྱེད་དུ་གྱུར་བ།

༄༅། །ར་ཆུ་ཁ་བ་རོང་ནས་ཡིན་པའི་
དགེ ་འདུན ་པ ་བསན་འཛིན ་དར་རྒས་
ལགས་ལོ་གཅིག་སྔནོ ་རྒ་ནག་གཞུང་གི་
ཉ ེན ་ར ོག ་པས་འཛིན ་བཟུང་བས་ཡོད ་
ཅིང་། ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བ་དགསོ་པའི་
ག ཞུང ་འབེལ ་ རུྒ ་མཚན ་དང ་ཁོང ་ གི ་
གཟུགས་གཞིའི་གནས་བབ་སོགས་ད་བར་

གང་ཡང་ཤེས་རགོས་བུང་མེད། 
འདི་གར་གནས་ཚུལ་འབོར་བ་ལྟར་ན། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ནང་བདོ་ཁམས་
དཀར་མཛེས་ཁུལ་གིྱ་བ་རོང་དགོན་པའི་
དགེ ་འདུན ་པ ་བསན་འཛིན ་དར་རྒས་
ལགས་དང་དགེ་འདནུ་པ་གཞན་ཞིག་ནས་
བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲལོ་བཏང་ནས་ལོ་
ངོ་བདནུ་ཅུ་འཁོར་བ་ཟརེ་བའི་དསུ་སནོ་
ལ་ངོས་ལེན་མ་བས་པར་རྒ་ནག་གཞུང་
གི་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་
དང་། ད་ལའྟི་ཆར་ཁངོ་གཉསི་སེར་ཤུལ་
རོང་ད་ུད་ོདམ་བཙོན་ཁང་ནང་གཞན་དང་
འབལེ་ལམ་བ་རུྒའི་གོ་སྐབས་མེད་པའི་ད་ོ
དམ་བཙོན་འཇུག་བས་འདགུ། 
ད་ེཡང་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤདོ་གནང་མཁན་
གིྱས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན། བསན་
འཛིན་དར་རྒས་ལགས་ཀིས་བདོ་ཞི་བས་
བཅིངས་བཀྲལོ་བཏང་ནས་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅུ་

འཁོར་བའི་དསུ་སནོ་ཟརེ་བ་ཡོང་རུྒ་མེད་
ཅེས་ཡང་ཡང་བཤད་དེ་ད ུས་སནོ ་ད ེར་
དགག་པ་ཤུགས་ཆེ་བརྒབ་ཡོད་པ་དང་།  
ཁངོ་གིས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་ཐགོ་
ནས་ཚོར་བ་སྐནེ་པརོ་ངསོ་འཛིན་བདེ་པའི་
གནས་ཚུལ་དང་རོམ་ཡིག་སིྤ་ཚོགས་ད་
རྒ་ཐོག་ཏུ་འགྲམེས་སྤལེ་བས་པ་ལ་བརནེ་
ནས་ཀང་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་སིད་པར་
ངོས་འཛིན་བེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པར་
གསུངས། 
བསན་འཛིན་དར་རྒས་ལགས་དང་ལྷན་
དུ་འཛིན་བཟུང་བས་པའི་དགེ་འདུན་པ་
གཞན་ད་ེཡང་སེར་ཤུལ་རངོ་དབནོ་པ་ོགྲངོ་
ཁྱརེ་ནང་ཡོད་པའི་བ་རོང་དགོན་པའི་དགེ་
འདནུ་པ་རེད་འདགུ 
གསར་འགུྱར་བརུྒད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་
ཚུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན། བསན་འཛིན་
དར་རྒས་ལགས་ཀི་ཁ་པར་ནང་ད་ུསིྤ་ནརོ་

༧གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུ་པར་དང་། ཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་ཚོར་
བ་སྐེན་པརོ་ངོས་འཛིན་བས་པའི་གནས་
ཚུལ་ཉར་ཚགས་བས་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་
བུང་ཕལ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
བས་འདགུ་ཅིང་། ཁངོ་དང་མཉམ་ད་ུདག་ེ
འདུན་པ་གཞན་འགའ་ཤས་ཀང་འཛིན་
བཟུང་བས་ཡོད་ཚོད་འདགུ ཁངོ་འཛིན་
བཟུང་བས་ནས་ད་བར་ལོ་གཅིག་ལགྷ་འགྲ་ོ
བཞིན་ཡོད་ཀང་། ད་དངུ་ཁངོ་གི་ནང་མི་
དང་གཉནེ་འབལེ་སུས་ཀང་ཁོང་ལ་བཙོན་
འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་གང་བཅད་ཡོད་མེད་
དང་། ད་ལ་ྟགང་ད་ུཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་
རགོས་གང་ཡང་མེད་པར་ལྷག་ཡོད་པས་
སེམས་ཁྲལ་བེད་བཞིན་པ་བཙན་བོལ་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་གཉསི་ཀིས་ཨེ་ཤེ་ཡ་
རང་དབང་རུླང་འཕནི་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་
འགྲལེ་བརདོ་གནང་འདགུ 

བསན་འཛིན་དར་རྒས་ལགས་ཀི ་སྐརོ ་
གནས་ཚུལ་དང་ཁོང་གང་དུ་ཡོད་མེད་
སོགས་ཤེས་རགོས་མེད་སབས། ད་ོདམ་
བཙོན་ཁང་ནང་ད་ུཁོང་གི་གནས་སངས་
གང་འད ་ ཡོད ་ མེད ་ཐད ་ མི ་མང ་པོས ་
སེམས་འཚབ་བདེ་ཀི་ཡོད། 
རྒ་ནག་གཞུང་གིས་ཉ་ེབའི་ཆར་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ ་དམིགས་པའི ་ངོ ་རོལ ་ལས ་འགུལ ་
དང་། བདོ་མིར་དག་གནནོ་བས་པའི་
ཁྲདོ་ནས་བསན་འཛིན་དར་རྒས་ལགས་ཀི་
གནས་ཚུལ་ད་ེརྒ་ནག་གཞུང་གིས་གཞན་
དང་འབལེ་ལམ་བ་རུྒའི་གོ་སབྐས་མེད་པའི་
ད་ོདམ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་དང་། བཙན་
ཤེད་ཀིས་གར་སོང་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཐོ་
གཞུང་ནང་ནས་གསར་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་
བཅས།།

བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡྙི་ལྙིར་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གྙི་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་སིྤ་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲིམས་
ལགས་དང་། སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷ
རམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 

སིྤ་འཐུས་ལྷ་རྒ་རི་རྣམ་རྒལ་སྒོལ་དཀར་
ལགས། སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀྲངོ་རིན་
ཆེན་རྒལ་མཚན་ལགས། སིྤ་འཐུས་ཆོས་
གྲགས་རྒ་མཚོ་ལགས་བཅས་ལས་གུྲབ་པའི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ནས་རྒ་གར་རྒལ་ས་ལྡི་ལིར་དགུན་ཁའི་
གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི ་སྐབས་
དང་བསནུ། རྒ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་དང་། 
ཕི་རྒལ་གཞུང་ཚབ་སོགས་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་ཁག་ཅིག་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་
སྐུལ་གིྱ་ལས་འགུལ་དངསོ་སུ་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གིྱ་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ལྡི་ལི་དནོ་གཅོད་བཀའ་
ཟུར་འབངོ་ཆུང་དངོས་གུྲབ་ལགས་དང་། 
ལྡ་ིལི་དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ། འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་
གཙོས་པའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་
དང་ལྷན་ལས་འགུལ་ད་ེདང་འབལེ་བའི་

ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་དང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ 
ཐོག་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཐའ་ེཝན་
གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་དང་། གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མོ་གཞོན་པ་བཅས་གཞུང་ཚབ་ཀི་

འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་དང་ལྷན་མཇལ་
འཕད་ཀིས་མ་འངོས་པར་ཐའ་ེཝན་གཞུང་
དང་། བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་གཉསི་
དབར་མཉམ་འབལེ་གནང་ཕགོས་ཀི་སྐརོ་
ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་འདགུཉིན་གུང་ཆུ་
ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཐགོ་རྒ་གར་གཞུང་འཛིན་
བྷ་ིཇ་ེཔ་ི (BJP) སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་
སིྤ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་དུང་ཡིག་སྐུ ་ཞབས་
མཱ་ཧནི་ད་ིར་པན་ཌ་ེ (Shri Mahendra 
Pandey) ལགས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་
གནང་ས།ེ རྒ་གར་གཞུང་གི་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་
མཇལ་འཕད་གནང་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ལ་ལམ་སནོ་དང་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐུལ་དང་འབལེ་བཀའ་བསྡུར་གནང་
བ་དང་།
ད་ེརསེ་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ནས་དགངོ་
ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ བར་རིམ་པས་མཧཱ་རཱཥཊ་ྲ
མངའ་སྡའེི་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒ་གར་
དབུས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི ་འཐུས་མི ་

དང་། རྒ་གར་དབུས་གཞུང་གི་སིྤ་ཚོགས་
དང་བདེན ་དང ་ན ུས ་ས ོབས ་གོང ་སྤ ེལ ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་རཱམ་ར་སི་ཨ་ཐ་ཝ་ལི་ 
(Shri Ramdas Athawale, Ministry 
of Social Justice and Empower-
ment) མཆོག་དང་། ཁ་ེན་ཌ་གཞུང་
ཚབ་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག བ་ིཧཱར་
མངའ་སྡའེི་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒ་གར་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
བ་ྷཤི་སེ་ཐ་ན་རེན་སིངྒ་ (Shri Bash-
istha Narain Singh, MP of Ra-
jya Sabha for Bihar) མཆོག བ་ིཧཱར་
མངའ་སྡའེི་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒ་གར་
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀ་ོ
ཤཱ་ལེན་དརྷ་ཀུ་མཱར་ (Shri Kaushalen-
dra Kumar, MP of Lok Sabha for 

Bihar) ལགས། ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་སྡའེི་
ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒ་གར་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཀེ་སི་རཱ་མ་
མུར་ཐསེ་ (Shri K.C. Ramamur-
thy, Member of Rajya Sabha for 
karnataka) ལགས།  ཡུ་པ་ིམངའ་སྡའེི་
ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་རྒ་གར་གྲསོ་ཚོགས་

གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཨ་ནིལ་ཨ་
གྷར་ཝལ་ (Anil Agrawal, Member of 
Rajya Sabha for UP) ལགས་བཅས་
དང་ལྷན་སོ་སོར་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཡོད།བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་
གིྱ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པས་གཙོ་བ ོ་རྒ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་སརླ་གསོ་
ཡོང་ཐབས་དང་། ད་ེབཞིན་རྒལ་སིྤའི་ཁྱནོ་
ཡོངས་སུ་བདོ་མིའི་ངོ་བ་ོདང་རིག་གནས་
རུྒན་འཛིན་ཡོང་ཆེད་རྒལ་སིྤའི ་ཐོག་ཏུ ་
རྒ་གར་གཞུང་གིས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བ་ོ
བཞསེ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་དང་། རྒལ་
སིྤའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་མཉམ་འབལེ་གིྱ་ཐགོ་
ནས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། 
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒབ་སྐརོ། ༧གངོ་

ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྒ་ནག་གཞུང་
གི་དབར་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས། མཉམ་
འབལེ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་གནམ་གཤིས་དང་
ཁོར་ཡུག་གི་ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀི་ཐོག་
བདོ་ཀི་རང་བུང་ཁོར་ཡུག་གིས་རྒལ་སིྤའི་
ཐོག་ལ་ཤུགས་རྐེན་གང་འད་ཐེབས་ཀི་
ཡོད་མེད་ཐད་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་

ཞིབ་འཇུག་ཡོང་ཐབས་བཅས་ཀི་སྐརོ་རྒབ་
སྐརོ་དང་། བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་ཚད་ལས་བརལ་བའི་སྡུག་སྦོང་མནར་
གཅོད་གཏོང་བཞིན་པར་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསྐདེ་མཚོན་སདླ། དགུན་དསུ་
ཨོ་ལིམ་པིག་རེད་འགྲན་ལ་གཞུང་འབལེ་
མཛད་གཙོ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་མི་གནང་
བའི་འབདོ་སྐུལ་བཅས་ཞུས་གནང་ཡོད་
འདགུབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒན་ལས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒ་གར་དགུན་དསུ་
གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་
དང་བསནུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༤ ནས་འག་ོའཛུགས་ཏ།ེ ཚེས་ ༢༣ 
བར་རྒ་གར་དབུས་གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་དང་། ཕི་རྒལ་གཞུང་
ཚབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་གཙོས་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་
ད ོན་ཞུ ་སྐུལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
ཞུ་སྐུལ་སྐབས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བདེ་བསན་འཛིན་གསལ་སྒནོ་ལགས་
དང་། འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཆོས་ཉིད་
ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་མཉམ་བཅར་
ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །
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ཨ་རྙི་གཞུང་ནས་ཨ་རྙིའྙི་བོད་དོན་དམྙིགས་བསལ་འབྱེལ་མཐུད་པར་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་བསོ་བཞག་
གནང་བར་དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐོང་སྱེན་པ་ཚེ་རྙིང་མཆོག་གྙིས་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅། །སྐུ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡེ་ཊན་མཆོག་
གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི ་ཨ་རིའི ་སིད་གཞུང་
གིས་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་སིྤ་དམངས་བད་ེ
འཇགས་དང་མང་གཙོ། འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་དུང་ལས་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་
ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་ (Uzra Zeya ) མཆོག་

ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་ཕི་སིད་དུང་
ཆེ ་ སྐུ ་ ཞབས ་ཨན ་ ཊོ ་ ན ེ ་ བྷི ་ ལི ན ་ཀེན ་  
(Antony J. Blinken) མཆོག་གིས་
བསྐངས་ཡོད་པ་ལརྟ། ད་ེརིང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕི་དལི་ལྷག་པ་
ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་ད་ུགསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་བསྐངས་ཏ་ེཨ་
རི་གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། 
དེ་ཡང་གསར་འགོད ་གསལ་བསྒགས་

སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས། 
ཁ་སང་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་
གིས ་བ ོད ་ད ོན ་དམིགས་བསལ་འབེལ ་
མཐུད་པ་དུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀི་གནས་
རིམ་ཐོག་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོརི་ཡི་ཡོད། དུང་གཞནོ་ལས་

རོགས་ཀི་ལས་གཞི་རྒ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད་སབས་རྒ་ནག་དང་ལྷན་ད་ུགནད་དནོ་
མང་པའོི་ཐོག་གླངེ་སླངོ་བ་རུྒའི་གོ་སྐབས་
ཡོང་གི་ཡོད་པས་དུང་གཞོན་ལས་རོགས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་
པ་ོརི་ཡི་ཡོད། བསྐ་ོགཞག་བ་རུྒའི་འགན་
གཙོ ་བ ོ་ད ེ་ཨ་རིའི ་སིད ་འཛིན་ཇོ ་ བཱ ཡི ་
ཊེན་མཆོག་གིས་བཞསེ་ཀི་ཡོད། ཁངོ་
གིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གིྱ་མཛད་འགན་
བཞེས་ནས་ལོ་གཅིག་མ་འཁོར་གོང་བདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་ར་ཆེན་པ་ོརི་
ཡི་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ཞེས་པའི་ཆབ་སིད་

ཀི་གོ་གནས་ད་ེཨ་རི་གཞུང་གཅིག་པུ་མ་
གཏགོས་འཛམ་གླིང་རྒལ་ཁབ་གང་དའུང་
མེད། ད་ལན་གིྱ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་ད་ེཐངེས་བདནུ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།

དའེི་ལོ་རུྒས་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན། ཨ་རི་
དང་ང་ཚོ་བར་གིྱ་འབལེ་བ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦་
་་༡༩༥༧ ཙམ་ལ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་
དང་འབེལ་བ་བུང་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་
དང་། འབལེ་བ་ད་ེཕི་ལོ་༡༩༧༢་་་་༡༩༧༣ 
ཙམ་བར་གནས་པ་རེད། ལགྷ་པར་གླ་ོསྨནོ་
ཐང་ད་ུའཇབ་དམག་འགོ་འཛུགས་སྐབས་
ཨ་རིས་རོགས་རམ་བས་པ་ད ེ་ཨ་རིའི ་
གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་བས་
ནས་བུང་བ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ནས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༥་་་༡༩༨༦ བར་གིྱ་འབལེ་བའི་
ནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིར་
ཐངེས་དང་པ་ོཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ་དང་། 
ད་ེརསེ་ཡང་ཡང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་བའི་
རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཙམ་ལ་༸རྒལ་བ་
རིན་པ་ོམཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་གལ་ཆེན་
པ ོ་ཡིན་པར་གཟིགས་ནས་ཨ་རིའི ་གྲོས་
ཚོགས་ནང་ཐངེས་དང་པ་ོཞི་བའི་དནོ་ཚན་
ལ་ྔའདནོ་གནང་མཛད། ད་ེལརྟ་ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༩ ཡས་མས་ལ་ང་ཚོ་དང་ཨ་རི་བར་
འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་ཡོད། ལགྷ་
པར་བདོ་རིགས་ཆིག་སངོ་ཨ་རིར་གནས་
སྤ་ོབས་ཐུབ་པ་དང་། ཨ་རི་རུླང་འཕནི་
ཁང་འཛུགས་སླད་ཨ་རི་གཞུང་ནས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༠ ཙམ་ལ་རོགས་རམ་གནང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཨ་རིར་
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་ཐེངས་དང་པ་ོ
ཨ་རིའི་ལས་ཐོག་སིད་འཛིན་དང་མཇལ་
འཕད་མཛད། ད་ེརསེ་རྒ་རི་རིན་པ་ོཆེའི་
དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་ཐགོ་ནས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནས་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོཐུབ་པ་བུང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་གི་རི་ག་ོརི་ཀ་ེརེག (Gregory 
Craig) ལགས་རེད། ཁངོ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་ནས་ད་བར་ཐེངས་བདུན ་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེདང་མཉམ་ད་ུཞུ་རུྒར་ཉནི་ཤས་སྔནོ་ལ་
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་
འཐུས་མི་དུག་ཅུ་ལྷག་གིས་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛི་
རཱ ་ཛེ ་ཡ་ལགས་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་གཏན་འཁལེ་
བའི ་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་ཡོད་པས་ཁོང་
རྣམ་པ་ཚོས་ཁོང་མོར་དན་གསོའི་ཚུལ་ད།ུ 
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པའི་ལས་
འགན་གིྱ་ངོ་བའོི་ཐོག་ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་
ལ་ད་བར་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་ཐག་གཅོད་
གང་གནང་ཡོད་མེད་དང་། གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ངསོ་ནས་ལས་གཞི་གང་བཙུགས་གནང་
ཡོད་མེད། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཕི་སིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ལས་དནོ་གང་བདེ་དགོས་མིན་
ཐད་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཅིང་རྒས་པ་འཁོད་
པའི་ཕག་བསི་ཤིག་གནང་འདགུ་ལ། ད་ེ
བཞིན་ཨ་རི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་
མི་རུ་བྷ་ིཡོ་ལགས་ཀིས་ཀང་ཕག་བསི་ཕུལ་

འདགུ ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་ད་ེརིང་གི་
གསལ་འགོད་གསལ་བསྒགས་འདི་བརུྒད་
ནས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་འདདོ་
བུང་། 
ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མོ་རང་སྒརེ་གིྱ་སྐུ ་ཚེའི་ལོ་
རུྒས་ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་ན། མོ་རང་གི་ཕ་
མ་གཉསི་རྒ་གར་བི་ཧཱར་ནས་ཡིན་པ་དང་། 
མོ་རང་ཨ་རིའི་བང་ཁ་ེརོ་ལི་ན་ (North 
Carolina) མངའ་སྡའེི་ནང་འཁུྲངས་འདགུ 
ཁོ་མོས་མི་ཚེ་ཧིལ་པ་ོཨ་རིའི་སི་ཞུ་སུྒབ་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༢༡ 
བར་ལོ ་ངོ ་གསུམ་ཙམ་ལས་མཚམས་
བཞག་པའི་རིང་ལ་ཡིན་ནའང་འཛམ་གླིང་
ནང་རྙ ོག་གྲ་ཡོད་སའི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་
རྙ ོག་གྲ་ཞི ་འཇགས་ཡོང་བའི ་ཚོགས་སྡ ་ེ 
(Institute for Peace Building) ཞསེ་
པའི་ནང་ཕག་ལས་གནང་འདགུ་པས། ཁ་ོ
མོས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་། ཞི་བདའེི་
བསུྐན་རུྒའི་ཐད་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་
པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། དའེི་
སྒང་ལ་གཙོ་བ་ོསིད་འཛིན་བཱཡེ་ཊན་གིྱས་
རྒ་ནག་དང་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་བུས་
ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་དསུ། ང་ཚོས་
རེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒ་
ཡིན། སརླ་ཡང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་བཱཡ་
ཊེན་མཆོག་དང་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་ཨན་ཊོ་ན་ེ
བྷི་ལིན་ཀེན་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒ་
ཡིན་ཞེས་གསུངས་རསེ་གསར་འགོད་པའི་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་ཨ་རྙིའྙི་བོད་དོན་དམྙིགས་བསལ་འབྱེལ་མཐུད་པར་བསོ་གཞག་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་
བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྙིས་དགའ་བསུའྙི་འཚམས་འདྙི་ཞུས་པ།

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་ཨ་རིའི་ཕི་
སིད་ལྷན་ཁང་གི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཊོ་
ན་ེབྷ་ིལིན་ཀནེ་ (Antony J. Blinken) 

མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གི་སིྤ་
དམངས་བད་ེའཇགས་དང་མང་གཙོ། འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་དུང་ལས་ལྕམ་
སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་ (Uzra Zeya) མཆོག་

ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར། ཕི་
ཚེས་ ༢༡ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་

བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་སབྐས་བཅུ་བདནུ་
པའི ་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
དང་། གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ།ེ ལམྕ་སྐུ་ཁངོ་ལ་དགའ་བསུའི་

འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་ཡོད།
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉདི་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་ཐོག་
མར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒ་དང་། ཆབས་
ཅིག་ཨ་རིའི ་གཞུང་ནས་དུས་ཐོག་བ ོད་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་ལའང་འདི་བརུྒད་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒ་ཡིན། སྐུ་ཉདི་ནས་བདོ་
ད ོན་དང་འབལེ་བའི ་ཨ་རིའི ་གཞུང་གི་
སིད་བུས་དང་། ལས་གཞི་ཁག་གི་འབལེ་
མཐུད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པར་ང་ཚོ་
ཚང་མ་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབུང་།
སྐུ ་ཉིད་ཀིས་ཨ་རིའི ་བ ོད་ད ོན་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པའི་ཐུགས་འགན་
བཞེས་རིང་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
འཁྲིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྒ་ནག་
གཞུང་གི་དབར་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་
ཡོང ་ རུྒའི ་ཐོག ་འབད་བརོན ་གནང་ས ེ་
བཟང་ཕོགས་ཀི་འགུྱར་བ་འགྲོ་རུྒར་ང་
ཚོས་རེ་བ་ཆེན་པ་ོབེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
སྐུ ་ཉིད་ཀི་དུས་ཡུན་རིང་རྒ་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་གཞི་རའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཁག་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་
ནས་བཀག་འགགོ་དང་། ད་ེབཞིན་མཐ་ོ
སངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་། བདོ་
ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་། རིག་
གཞུང་། ང་ོབ་ོབཅས་སུང་སྐབོ་ཐགོ་ལའང་
ཕག་ལས་གནང་རུྒ་ཡིན་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་
ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །

སྤྙི་ཁྱབ་རོམ་སྒྙིག་པ།                 ཡྱེ་ཤྱེས་ཀུན་གྲགས།

གསར་འགོད་པ།                     སལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསར་འགོད་པ།                   བསྟན་འཛིན་བསྟན་སྐོང་།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།             ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས།

འགྲྱེམས་སྱེལ་བ།                   ནོར་བུ་དབང་འདུས།

Publisher: Secretary, DIIR, 
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR,  CTA, Gangchen Kyishong,
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi, 
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription  Address: DIIR, CTA, Gangkyi,
 Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net 
Website: www.bod.asia 
Regd. No. HPTIB/2017/74104

ཕི་དལི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

TIBETAN FREEDOM


