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སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་
ས་ེཤན་ཐོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
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ཚོགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེརསེ་
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རྣམ་རྒྱལ་སྒོལ་དཀར་ལགས་ཀིས་སིྤར་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་དང་། ད་ེམཚྱུངས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་ལ་སོགས་
ང་ོསྤདོ་གནང་། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་
མཆོག་གི་ད་ིབ་ལ་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་
ནས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
བ་དང་། ད་ེཡང་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་སྐརོ་
བཀའ་བསྡུར་བྱྱུང་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་
སླར་གསོའི་ཆེད་ནསུ་པ་གང་ཐུབ་གནང་
གི་ཡོད་པ་སོགས་གསལ་བཤད་གནང་
ནས་སྐུ་མགནོ་མཆོག་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཕག་
དབེ་ངོས་ཀི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀི་མི་མང་
ཞེས་པ་ཕག་རྟགས་གནང་བ་བཅས་ཀི་ 
གནས་ཚྱུལ་ད།ུ །
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རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཏྙི་པུ་རཱ་མངའ་སྡེའྙི་

བློན་ཆྡེན་བློད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་ཕྡེབས་པ།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཞ་ོསནོ་ཐངེས་ཉརེ་ལ་ྔཔའ་ིའཁབ་སནོ་པ་དང་རྒྱལ་
སིྤའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨོ་ཌི་ཤཱ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་ལས་འཕར་སྐ་ུཞབས་ཋཱ་
ཀུར་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ 
ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་ཆོས་རར་ཞོ་
སནོ་ཐེངས་ཉརེ་ལྔ་པར་བཅར་བའི་ལྷ་མོའི་
ཚོགས་པ་བརྒྱད་ཀི་ཟླསོ་གར་བ་རྣམས་དང་། 
རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་སྐབས་ལྔ་པའི་ཚོགས་ཆེན་ལ་བཅར་
བའི་ཚོགས་མི་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ 
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་ལྷ་མོའི་ཚོགས་པ་
བརྒྱད་ཀི་ཟློས་གར་བ་ཚོས་ཕབེས་བསུ་དང་
བཅས་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་མཚམས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ལ་ྷསར་ཞ་ོསནོ་ཉནི་བཞི་དང་། 
གཞས་ཕུད་ཉིན་གཅིག་བཅས་ཉིན་ལྔའི་རིང་
ཡོད། དའེི་རིང་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་སིྐད་པ་ོཡོད། 
ཡོངས་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་ཕབེས་ནས་དཔ་ེཆ་
སྐརོ་དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད། ཨ་མ་ལགས་
ཞོ་སནོ་གི་ལྟད་མོར་གཟིགས་པར་ཕབེས་ནས་
ནརོ་གླིང་ལ་ཡབ་གཞིས་ཤིག་ཡོད་པ་དརེ་
བཞུགས་ཀི་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཨ་མ་ལགས་ལ་
དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཐུག་ཐུབ་པ་དང་། ཞ་ོསནོ་

ཕལ་ཆེར་དབྱར་ཁའི་གུང་སེང་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་རེད།ད་ེརིང་འདིར་བདོ་ཀི་གོམས་
གཤིས་སམ་སོལ་རྒྱྱུ ན་ཞོ ་སནོ ་ཚྱུགས་

པ་རེད། ཞ་ོསནོ་ཟརེ་དསུ་ཕལ་ཆེར་ཞ་ོ
འཐུང་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་དང་། ཞ་ོའབས་ཟ་རྒྱྱུ ་
ལ་ྟབུ་ཞིག་མིན་ནམ། གང་ལརྟ་ངསོ་རང་
ཞོ་སནོ་གི་རིང་ཧ་ཅང་དགའ་སང་ཡོང་གི་
ཡོད། འད་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་
ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད། ཞ་ོསནོ་ལ་རྒྱང་མཁར་བ་
དང་། གཅྱུང་པ། ཤངས་པ། སྐརོ་མོ་
ལུང་པ་བཅས་ཁག་བཞི་ཡིས་གཞུང་མི་
འད་བ་འཁབ་ཀི་འདགུ རྒྱང་མཁར་པས་
རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའ་དང་། ནརོ་བཟང་
འཁབ་རྒྱྱུ ་ཡོད། གཅྱུང་པས་གཅྱུང་དནོ་
ཡོད་དནོ་གུབ་ཟརེ་བ་ད་ེའཁབ་ཀི་ཡོད། 
ད་ེཡང་གཅྱུང་དནོ་ཡོད་དནོ་གུབ་ཟརེ་བ་

ད་ེསེམས་སྐ་ོབ་ོཞིག་ཡོད། ཤངས་པས་
བམ་ཟ་ེལ་ྟབུ་བྱས་ཏ་ེའཁབ་རྒྱྱུ ་ཞིག་འདགུ 
སྐོར་མོ ་ལུང་བ་བས་གཞུང་འད་མིན་

འཁབ་ནས་གང་ལྟར་ཞོ་སནོ་ཉནི་ལྔ་ཙམ་
རིང་ཕལ་ཆེར་ངསོ་རང་གི་དསུ་ཚོད་སིྐད་
ཤོས་ཤིག་ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་ཀིས་
རྣམ་ཐར་བཏང་ཆོག་གི་མ་རེད། འནོ་
ཀང་ངསོ་ཀིས་རནོ་པའི་འདནོ་གང་ཙམ་
ཤེས་ཀི་ཡོད། རྣམ་ཐར་གི་ཚིག་ཤེས་ཀི་
ཡོད། ལ་ྷསར་ལོ་མང་རིང་ཞ་ོསནོ་ལ་ཧ་
ཅང་སིྐད་སང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དརེ་
བརྟནེ་ད་ེརིང་འདིར་ཁྱོད་རང་ཚོ་མི་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་རྣམ་ཐར་བཏང་ན་ཞེས་
བསམ་འཆར་བཤད་པ་རེད། གང་ལརྟ་
ང་ཚོས་དན་གསོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་ནས་རང་

མག་ོགང་ཐནོ་གིས་ཕིན་མེད། ང་ཚོ་བཙན་
བྱལོ་བ་ཡིན་ཀང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་རྣམས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་བཟུང་
ཡོད། ཟླསོ་གར་ལ་མཚོན་ན་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་གི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གི་
སིད་བྱྱུས་སིྤ་ཡོངས་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོབཞིན་
འདགུ རིམ་བཞིན་འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་
རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མིར་འཁུག་པ་བརྒྱབ་ནས་
རྒྱ་མི་འཕུད་ཟརེ་བ་ད་ེཡོང་ཐབས་མེད། དརེ་
བརྟནེ་ངོས་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་བ་དརེ་
ཀུང་ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་
བ་དའེི ་ཁོངས་སུ་སྡདོ ་ཀི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད།  
ད་ེལ་ཁ་ེཕན་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་པ་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་ནས་རང་བཙན་ཞེས་
བརདོ་ན་ཆྱུང་ཆྱུང་རེད། ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོམེད། 
ད་ེལས་ཀུང་ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཟརེ་བ་དའེི་ཁོངས་སུ་བསྡད་ནས་ང་ཚོར་རང་
སྐངོ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞིག་དང་། བདོ་ཀི་
སྐད་ཡིག་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་རིག་གཞུང་ལ་
བདོ་པ་རང་གིས་བདག་པ་ོཆ་ཚང་རྒྱག་ཐུབ་པ་
ཞིག་དགོས།དངེ་སང་རྒྱ་ནག་འགྱུར་བ་འག་ོ
བཞིན་འདགུ དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་བྱདེ་མཁན་མང་ད་ུ
འག་ོབཞིན་འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སག་ལོ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྒྱ་གར་
དབུས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་

གསུམ་དུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕ ེབས་ཀི ་
མཛད་འཆར་ཁངོས་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢་

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི ་ནས་ཕེབས་ཐོན་གིས་
ཉནི་གུང་ཨོ་ཌི་ཤཱ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་

ནཤྭེར་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་སབྐས་གནམ་ཐང་
ད་ུཨོ་ཌི་ཤཱ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ས་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན། 
མཉམ་འབལེ་དུང་ཆེ། ས་གནས་འཕྲདོ་
བསནེ་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་སྨན་
པ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ཉནི་རྒྱབ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གཞིས་མི་རྣམས་ལ་ཡུན་རིང་རོགས་རམ་
གནང་མཁན་ཨོ་ཌི་ཤཱ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
དུང་ཆེ་ལས་འཕར་སྐུ་ཞབས་ཨེས་པི་ཋཱ་
ཀུར་ (Shri S.P. Thakur) ལགས་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་། ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་
སུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ད་ོཕུན་ཚོགས་གླིང་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་

སབྐས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།ཕི་ཚེས་ ༩ དང་ 
༡༠ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཨོ་ཌི་ཤཱ་ཕུན་ཚོགས་
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་དགོན་པ་ཁག་
ཏུ་གནས་གཟགིས་དང་། གཞིས་ཆགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་ཁག་དང་རྒས་གསོ་ཁང་། སླབོ་གྲྭ། 
ཡན་ལག་སྨན་རིྩས་ཁང་དང་ས་གནས་འཕྲདོ་
བསནེ་སནྨ་ཁང་། ལ་རྒྱབ་སོགས་ལ་གཟགིས་
བསྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་
ལ་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པ་མ་ཟད། གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་དང་ཟུར་ད་ུ
མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་མཛད་འཆར་
ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ 
༠༡ ཉནི་བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུབ་ལགས་དང་དུང་ཆེ་
བཀ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGovern) མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ  
ད་ེཡང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུབ་ལགས་ཀིས་
ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་
ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་ད་བར་བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་བ་མེད་པ་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་དང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོདང་སདྐ་
ཡིག ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་རྩ་མེད་
གཏངོ་རྒྱྱུ འི་སིད་བྱྱུས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་
པ། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༦ ཡིན་པ་བདོ་ཀི་དངེ་

རབས་གཞས་པ་གགས་ཅན་ཚེ་དབང་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ང་ོརྒལོ་
ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་
གངོས་སུ་གྱུར་བ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་རང་ལོ་ ༨༡ ཡིན་པའ་ིབཀ་ཕུན་
ལགས་ཀིས་ར་
པ ་ ཀིརྟི ་ དགོན ་
པར་ལ་ྟརྟགོ་བྱདེ་
མཁན་ གི ་ཉ ེན ་
རྟགོ་ལས་ཁུངས་
མདུན ་དུ་རང ་
ལུས་མེར་སེག་
བཏང་ནས་རྒྱ ་
གཞུང་གིས་བདོ་
ཐོག་འཛིན་པའི་
གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་
གི་སིད་བྱྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་རེས་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་བའ་ིསྐརོ། གཞན་ཡང་སབྐས་ 

༡༦ པའ་ིབཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གསོ་
མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་སླད་ལས་འགུལ་ཇི་
བརྩམས་དང་། འབྱྱུང་འགྱུར་ཕི་ཟླ་ ༤ 
ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་རིའི་

རྒྱལ་ས་ཁུལ་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་གཏན་
ཁལེ་ཡོད་པ། རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་

༄༅། །བ་རཱ་ཛིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བ་རཱ་
ཛིལ་ད་ུསླབོ་གཉརེ་བ་བཅ་ོལ་ྔལ་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་དང་བ་རཱ་ཛིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་
ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ད་ེནི་ཕི་
འབལེ་མི་ས་ཟུར་པ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་རིག་པའི་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་ཕ་ཧུས་ཏ་ོགོ་ཊོ་ཡེ་ 

བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུབ་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ
ཝན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

བ་རཱ་ཛིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་
གཏན་ཁལེ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས། སབྐས་
དརེ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
ཇིམ་མེག་གྷ ོ་ཝན་མཆོག་གིས་བ ོད་ད ོན་
སླད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འི་ཞལ་

བཞེས་གནང་
ཡོད། ཕགོས་
མཚྱུ ངས ་ ཕི ་
ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་
བྱང་ཨ་རིའི ་
སྐུ ་ ཚབ ་ ད ོན ་
ག ཅོ ད ་ རྣ མ ་
རྒྱལ ་མ ཆོག ་
གུ བ ་ ལགས ་
ད ང ་ དུ ང ་

ཆེ ་ བ ཀ ་ ཤི ས ་ ད ོན ་ གུ བ ་ ལགས ་ རྣམ ་
གཉིས་ཀིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་

(Fausto Godoy) ལགས་ཀིས་རེ་སྐལུ་
ཞུས་དནོ་ལརྟ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། སབྐས་
དརེ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཇིགས་མེད་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཧུས་ཏ་ོགོ་ཊོ་ཡེ་
ལགས་ལ་མཇལ་དར་དང་པི་ཀོ་ཨཱི་ཡར་ 
(Pico Iyer) ལགས་ཀིས་བརྩམས་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་ཡངས་པའ་ིལམ། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
ག་ོལའ་ིའགུལ་བཞུད་ (The Open Road: 
The Global Journey of the Four-

རང་དབང ་ སུང ་སྐོབ ་ལྷན ་ཁང ་ གི ་སྐུ ་
ཚབ་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་སེམ་བྷི་རོན་བྷ་ེཀི ་  
(Samuel Brownback) མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་
སེམ་བྷ་ིརོན་བྷ་ེཀི་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་
དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཞལ་བཞེས་
གནང་ཡོད། ཉནི་རྒྱབ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུབ་ལགས་དང་དུང་ཆེ་
བཀ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛི ་རཱ ་ཛེ ་ཡ་མཆོག་
གི་དམིགས་བསལ་ལས་རོགས་རི་ཡན་ 
(Ryan Fioresi) ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཁུལ་ད་ུགཟིགས་
སྐ ོར ་དང་འབེལ ་བའི ་གོ ་བསྡུར ་གནང་ 
ཡོད་པ་བཅས། །

teenth Dalai Lama) ཅསེ་པ་ཕུལ་ཡོད། 
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཉམ་ད་ུའབུམ་རམས་
པ་ཤེ་ལི་བལོ་ (Shelly Bhoil) ལགས་
དང་། ཐང་ཀའ་ིསྒྱུ ་རྩལ་བ་ངག་དབང་བླ་ོ
གསོ་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཤིང་། གསུང་
བཤད་ཀི་ལས་རིམ་རེས་སླབོ ་གཉརེ་བ་
རྣམས་ལ་ད་ིབ་དསི་ལན་གི་གོ་སྐབས་ཀང་
ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།། 

བསར་གནང་བཞིན་པའི་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལས་གཞི་ད་ེབརྒྱྱུད་ཕི་
སྐད་དུ་ཡོད་པའི་བརྩམས་སུྒང་བཞི་བཅྱུ ་
ཙམ་ཞིག་བདོ་སྐད་ད་ུབསྒྱུ ར་འཆར་ཡོད་

པ་ལརྟ། དཔ་ེདབེ་ ༡༨ ཕབ་སྒྱུར་ལེགས་
པར་ཟནི་ཏ་ེད་ེརིང་དབུ་འབྱདེ་དང་རིན་མེད་
འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེའཕྲསོ་
དཔ་ེདབེ་ཉ་ིཤུ་སྐརོ་རིང་མིན་ཕབ་སྒྱུར་ཟིན་
ཕྲལ་དབུ་འབྱདེ་འགམེས་སྤལེ་གནང་འཆར་
ཡོད་པ་རེད། ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་ནང་ད་ུ

པར་སུྐན་ཟིན་པའི་དཔ་ེདབེ་གལ་ཆེ་བཅྱུ་
དག་འདམེས་ཀིས་པར་སུྐན་དང་འགམེས་
སྤལེ་ཡང་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒའོི་ཐོག་ངོ་ཕབེས་ཕུྲ་གུ་དང་ཕ་མ་

རྣ མ ས ་
ལ ་ ཤེས ་
རི ག ་
ལ ས ་
ཁུངས་ཀི་
བིྱས་པའི་
ཀླགོ་རྩལ་
ལ ས ་
ག ཞི འི ་

འབལེ་མཐུད་པ་བསོད་ནམས་གང་བཟང་
ལགས་ཀིས་སུྒང་གཏམ་བཤད་རྒྱྱུ འི་གལ་
གནད་དང་། སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ི
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་རྒྱྱུ ས་སནོ་པ་པ་སངས་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ཕུྲ་གུ་སྐད་ཡིག་འཚར་
ལོངས་ཐད་ཕ་མའི ་ལས་འགན་དང་གོ ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༤ ཚེས་ 
༠༩ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་རྡ་ས་མེག་གྷན་
བདོ་ཁིྱམ་ཉནི་སླབོ་ཏུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་པར་སུྐན་ཞུས་པའི ་དཔེ་ད ེབ ་དང་
འགུལ་བརྙན་ཁག་གཅིག་དབུ་འབྱེད་དང་
འབལེ་དཔ་ེདབེ་ཁམོ་འདསུ་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་བཅྱུ་
པའི་ཐོག་མེག་གྷན་བདོ་ཁིྱམ་ཉིན་སླབོ་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་། རྡ་ས་བདོ་ཕུྲག་
ཁིྱམ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བསོད་ནམས་
ས་ིགཅདོ་ལགས། སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་
པའི་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་
ལགས། གཞན་ཡང་གསུང་བཤད་པ་རྣམ་པ་
དང་། ཕུྲ་གུ་ཕ་མ་གཙོས་པའ་ིམི་མང་ཚང་
འཛོམས་ཐོག་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་པར་སུྐན་གནང་པའི་དཔ་ེདབེ་ 
༡༨ དང་། བིྱས་པའ་ིའགུལ་བརྙན་ ༡༡ 
དབུ་འབྱདེ་གནང་བ་དང་འབལེ། ཁངོ་གིས་
དཔ་ེདབེ་ཁམོ་འདསུ་དང་དཔ་ེཀླགོ་གི་གལ་
གནད། ཕ་
མ ་ རྣམས ་
ཀིས ་རང ་
ཉིད ་ ཀི ་ ཕུྲ ་
གུ ར ་ ད པེ ་
ཀླགོ་གོམས་
གཤིས་སུྐན་
གལ ་སྐ ོར །  
དེ ་ བ ཞི ན ་
བིྱས་སུྒང་པར་སུྐན་ཞུ་གལ་དང་བཙན་བྱལོ་
ནང་ད་ུབིྱས་སུྒང་གསར་རྩམོ་དང་ཕབ་སྒྱུར་
གི་འཕལེ་རིམ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་སོང་། 
སིྤར་བརྩམས་སུྒང་བདོ་སྒྱུར་གི་ལས་དནོ་ད་ེ
བཞིན་ཕི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཤིག་གི་མཐུན་
འགྱུར་འགོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལག་

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དཔ་ེདབེ་དང་འགུལ་བརྙན་ཁག་གཅིག་དབུ་འབྱདེ་དང་འབལེ་དཔ་ེ
དབེ་ཁམོ་འདསུ་ག་ོསིྒག་གནང་བ། 

སབྐས། རྡ་ས་བདོ་ཁིྱམ་ཨིན་ཇིའ་ིསདྐ་
ཡིག་རྒྱྱུ ས་སནོ་པ་བསན་འཛིན་དཔལ་མོ་
ལགས་ཀིས་དཔ་ེཀླགོ་གི་གལ་གནད། སུྒང་
ད ེབ ་བ ོད ་སྒྱུ ར ་བའི ་སྐུ ་ཚབ ་ ཆོས ་རྒྱལ་
སྐབས་ལགས་ཀིས་བདོ་སྒྱུ ར་ལས་གཞིའི་
བརྒྱྱུ ད་རིམ་བཅས་ངོ་སྤོད ་གནང་ཡོད།  
ཉིན ་ག ཅིག ་ གི ་ དཔེ ་ ད ེབ ་ཁོམ ་ འདུས ་
ན ང ་ བ ོད ་ མི འི ་ སིྒ ག ་ འ ཛུ ག ས ་ ཤེ ས ་
རི ག ་ ལ ས ་ ཁུ ང ས ་ ན ས ་ པ ར ་ སུྐ ན ་
ཞུ ས ་ པ འི ་ ད པེ ་ ད ེ བ ་ འ གེམ ས ་ ས ོན ་
དང་། ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། རྡ་ས་བདོ་ཁིྱམ།  
སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ། འཇམ་དབྱངས་
ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཅས་ནས་པར་
སུྐན་ཞུས་པའི་དཔ་ེདབེ་དང་བིྱས་པའི་ཤེས་
རིག་དང་འབ ེལ་བའི ་དཔེ་ རིས་སོགས་
འགམེས་སནོ་དང་ཚོང་འགམེས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།། 



3 TIBETAN NEWS 13th  April  2022 བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣

དཔལ་ཇ་ོནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་པ།

མཐ་ོརིམ་སླབོ་མའ་ིརྩམོ་འབའི་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཐའ་ེཝན་ད་ུམཛད་འཕྲནི་བསྐང་
བཞིན་པའི་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པའི་རྒྱལ་
ཚབ་ཁི་རབས་གཉིས་པ་མཆོག་སུྤལ་ཆོས་
ཀི་སང་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༠༧ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་མཇལ་མོལ་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་ ༣།༣༠ སངེ་

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་བཀའ་དིན་རེས་དན་
སླད་ཨ་རི་གནས་བཞུགས་ཕུར་བུ་སྒོལ་མ་
ལགས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་འགོ  བདོ་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་དང་། ད་ེམིན་རྒྱ་
གར་གི་མཐ་ོསླབོ་ནང་འགམི་བཞིན་པའ་ིསླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ཀི་བདོ་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཡར་
རྒྱས་དང་། ཤེས་ཡོན་བར་ེརེས། རྩམོ་ཡིག་
འབ་ིབར་སྐུལ་ལྕག་ཐབེས་ཆེད་རྩོམ་འབའིི་
ལས་རིམ་ཞིག་ལོ་གསུམ་རིང་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
འད་ིལོའ་ིརྩམོ་ཡིག་གི་བརདོ་གཞི། ༼མ་
འངོས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ས་བརྟན་ཡོང་སདླ་

རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་སྐུའི་གསུང་བསྒྱུར།  
ད་ེབཞིན་ཐའ་ེཝན་ཇོ་ནང་རྟག་བརྟན་གླིང་
ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་
དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁང་འགོ་ཏུ་ཕབེས་

སབྐས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཆེད་ད་ུཕབེས་བསུར་
བཅར་བ་དང་། ད་ེནས་ལས་ཁུངས་ཕབེས་
རེས་ཕན་ཚྱུན་མཇལ་དར་ཕུལ་རེས་དང་

མི་རབས་གསར་པའ་ིའསོ་འགན།༽ ཞསེ་
པ་འད་ིཡིན་པས།  མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཕུྲག་
གང་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐོང་ཡོང་
བ་དང་། འད་ིགར་འབྱརོ་བའ་ིརྩམོ་ཡིག་
རྣམས་འད་ིགས་ཆེད་འཛུགས་ཞུ་བའ་ིདཔྱད་
འདམེས་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་ཕུལ་ཏ་ེརྩོམ་ཡིག་
ལེགས་གས་ ༡༥ འདམེས་སུྒག་གིས་གཏན་
འབབེས་གཞིར་བཟུང་སངོ་མིན་ཙམ་གི་
རྩམོ་ཡོན་ཕུལ་ཏ།ེ བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའ་ི
རྩོམ་ཡིག་རྣམས་དབེ་གཟུགས་ཀི་ངོ་བརོ་
དཔར་འགམེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
དསུ་ཡུན།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

འབལེ། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དཔལ་རྒྱལ་
བ་ཇ་ོནང་པའི་སལོ་འབྱདེ་པ་ར་ེབཙྱུན་ཏཱ་ར་
ན་ཐའ་ིསྐ་ུབརྙན་རིན་པ་ོཆེ་དང་། ཀུན་མཁྱནེ་
དལོ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐ་ུབརྙན་ང་འད་མ་གཉསི་

དནོ་ཁང་ལ་ཕུལ།ད་ེནས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
༸གོང་ས་༸ལ་ྷམིའི་རྣམ་
འདནེ་མཆོག་གི་ཐུགས་
བསྐདེ་བླ་མེད་ཀི་མཛད་
འཕྲིན ་འོག ་རང་ཅག་
གངས་ཅན་པའ་ིཆོས་སདི་
ཀི་བྱ་བའི་འགན་འཁིད་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་
རྟག་ཏུ ་བཞེས་ཏེ་ཕག་
ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་བཞིན་
པར་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་

ཐུགས་ར་ེབླ་མེད་ད་ུཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག་གངས་ལྗངོས་རྒྱལ་བསན་སིྤ་དང་དཔལ་
རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པའ་ིངསེ་དནོ་གི་བསན་པ་འད་ི
ཉདི་མི་ཉམས་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་བར་འགལ་

༡༥ ནས་ཟླ་ ༥  ཚེས་ ༡༥ བར་ཡིན། 
དའེ་ིརསེ་སུ་འབྱརོ་རིགས་ལ་ངསོ་ལེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་
མིན།
རྩོམ་ཡིག་འབི་སྐབས་གཤམ་གསལ་དནོ་
གནད་རྣམས་ལ་ད་ོསང་གནང་དགསོ།
༡། རྩམོ་ཡིག་འབ་ིསབྐས་རང་ཉདི་ཀི་ཉམས་
མངོ་དངསོ་དང་། ཐབས་ལམ་གསལ་འདནོ་
བྱདེ་པ་ལས་གང་ཟག་དང་། ལས་དནོ་བྱ་ེ
བག་པར་ཟུར་ཟ་དང་། སྐནོ་བརདོ། ཚིག་
རྩྱུབ་སྨྲ་བ་སོགས་སྤངོ་དགསོ།
༢། རྩམོ་ཡིག་སླབོ་ཕུྲག་རང་ཉདི་ཀིས་བསི་
པ་ཞིག་ཡིན་དགསོ་པ་ལས། མི་གཞན་གིས་

རྐནེ་ཕི་ནང་མང་པསོ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་
ཡང་། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བརྩ་ེ
གཟིགས་པ་ཆེན་པསོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་
གི་སྐབས་འགོ་ཁ་ོནས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་
པར་བསན་པ་འད་ིཉདི་ལ་རང་ནསུ་གང་ཡོད་
ཀིས་བྱ་བ་བསུྒབ་ཁུལ་བགིས་བཞིན་ལགས་
ན། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཀང་བདོ་ཀི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་སིྤ་མཚྱུངས་ལརྟ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཇ་ོ
ནང་པའི་མཚན་འབདོ་སོགས་ཐུགས་བརྩེ་
བའི་གཟིགས་སྐངོ་མི་འདརོ་ཞེས་ཡིག་ངག་
གཉསི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་མ་ཟད། རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ཐའ་ེཝན་ད་ུབཞུགས་རིང་གི་གནས་
ཚྱུལ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༥ པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་ཕིར་
རྒྱ་གར་ད་ུལོག་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཞིབ་
ཕྲ་གསུངས། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སལྐ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ཐའ་ེཝན་ད་ུརིན་པ་ོ
ཆེའ་ིསྐ་ུགཟུགས་ཀི་འཕྲདོ་བཞསེ་དང་། ཆོས་
ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་རྒྱྱུན་
ལོན་ཞུས་པ་མ་ཟད། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་

བསི་པ་བརུ་བཤུས་བྱས་པ་དགོས་པ་བྱྱུང་ཚེ་
རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ། 
༣། སདྐ་ཡིག་བདོ་ཡིག་དང་། རྩམོ་ལུས་
ལྷུག་མ། ཤོག་བུ་ A4 མཐའ་ཚད་སིྤ་བཏང་
བ་ (Margins Normal) དང་། ཡིག་
གཟུགས་ཆེ་ཆྱུང་ཚད། སྨནོ་ལམ་དབུ་ཅན་
དང་པ་ོཆེ་ཆྱུང་བཅྱུ་བཞི། (Monlam Uni 
Ouchan1 size 14)
༤། རྩམོ་ཡིག་ཉུང་མཐའ་ཤོག་ངསོ་གསུམ་
དང་། མང་མཐའ་ཤོག་ངསོ་ལ་ྔལས་བརྒལ་
མི་ཆོག
༥། རྩམོ་ཡིག་རྣམས་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་

ཀི་ལས་དནོ་དང་མ་འངོས་བྱདེ་འཆར་སོགས་
ཞིབ་ཕྲ་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་དནོ་ཁང་གི་ཆོས་
ཁང་དང་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭར་ཆེད་ད་ུགདན་
འདནེ་ཆོས་མཇལ་ཞུས་སབྐས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་
ཁ་ིབིྱན་ཅན་དང་། སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་འབལེ་ཕན་ཚྱུན་
དན་རྟནེ་གི་སྐ་ུཔར་སྒནོ་རསེ་ཁང་འགོ་བར་ད་ུ
ཕབེས་བསྐལེ་ཞུས་ཡོད།
གཞན་ཡང་ན་ནངི་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ 
ཉནི་ཐའ་ེཝན་ཀང་ཧཱ་རོང་ད་ུཇ་ོནང་བསན་
པའི་གསལ་བྱདེ་ཀུན་མཁྱནེ་དལོ་པ་ོཔ་ཤེས་
རབ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་སྐ་ུགཤེགས་ནས་མི་
ལོ་ ༦༦༠ འཁརོ་བའ་ིདུག་མཆོད་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་འཚོགས་པར་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཆེད་ད་ུ
བཅར་ཡོད་པ་བཅས། །

འཇུག་སིྒག་གིས་གཤམ་འཁོད་གླགོ་འཕྲིན་
ཁ་བྱང་སངེ་བསྐརུ་དགསོ། 
༦། རྩམོ་ཡིག་གི་མཇུག་ཏུ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
ཡུལ་མཐོ་སླབོ ་དང་ད ོ་བདག་གི་མཚན། 
རང་ཉདི་ཀི་གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བྱང་དང་ཁ་པར་
ཨང་གངས་ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།
༧། རྩམོ་ཡིག་ལེགས་གས་ཁངོས་སུ་
བདམས་ཐོན་བྱྱུང་མཚམས་ད་ོབདག་ལ་
འབལེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པས། ད་ེདནོ་དགངོས་
འཇགས་ཡོད་པ་ཞུ།  ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༡ ཉནི།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་སོགས་
ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།

ཇི་ན་ིཝ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ 
༠༦ ཉནི་སུད་སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་
ཇི་ནི་ཝ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་
གཙོ ་ལྷན ་ཚོགས་ཞེས་པའི ་ ཚོགས་འདུ་

ཐངེས་ ༡༤ ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་
འདའིུ་ཐགོ་ཨ་རིའི་བྷ་ོསི་ཊོན་སེལ་ཊིག་སི་  
(Boston Celtics) ར་ུཁག་ནས་ཡིན་པ་

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་རྩེད་འགན་
པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ན་ེསི་ཀེན་ཊར་  
(Enes Kanter) ལགས་དང་། བདོ་དནོ་འཐབ་
རྩོད་པ་བསན་འཛིན་བརྩོན་འགུས་ལགས།  

ཡུ ་ གུར ་ལས་འགུལ་ ཚོགས་པ ་གསར་
འཛུགས་གནང་མཁན་དང་ཆབ་སིད་བཙོན་
པ་ར་ུཞན་ཨ་བ་ྷསི་ (Rushan Ab-

bas) ལགས། ཧངོ་ཀངོ་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་
པའ་ིསླབོ་སནོ་པ་ཇ་ོཡེ་སི་ཡུ་ (Joey Siu) 
ལགས། ད་ལའྟ་ིཆབ་སདི་བཙོན་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་རྣམ་པ། རང་དབང་ལས་འགུལ་བ་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་དརོ་བན་གཡོག་ལམ་
ལུགས་ལ་ཁ་གཏད་དག་ེརྩ་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་མཁན་ལུ་ཀ་ེཌེ་པུལ་ཧརོ་ཌི་  
(Luke de Pulford) ལགས་ཀིས་ཚོགས་
འད་ུགཙོ་སྐངོ་འགོ་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་པ་
བསན་འཛིན་བརྩོན་འགུས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩོད་
ཅེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་
གནང་སྐབས་ཁོང་རང་ཉདི་བདོ་ལ་བསྐདོ་
པའི་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་
བྱས་ཏ་ེརྡུང་རྡགེ་དང་མནར་སྤོད་བཏང་
བ། འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་གཉསི་པའ་ིརསེ་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་གསར་འཛུགས་

གནང་བ་དང་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པརོ་རང་བཙན་ཐབོ་འག་ོཚྱུགས་པ། སབྐས་
ད ེ་ད ུས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་
མ་ཟད། བདོ་མི་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོདམར་
གསོད་བཏང་ཡོད་ཀང་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ནས་
བདོ་དནོ་སྐརོ་ཤེས་རྟགོས་ད་ེཙམ་མེད་པ་
དང་། བདོ་དནོ་སྐརོ་ཤེས་རྟགོས་ཡོད་མཁན་
ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་ཕོགས་གཏགོས་སུ་ལངས་
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་
གི་སའ་ིརྒྱ་ཁྱནོ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཙམ་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་
པའ་ིལུང་པ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སདི་
དབང་སྒརེ་འཛིན་འགོ་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད། 
རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཀང་དཀའ་སྡུག་མངོ་
བཞིན་པ། འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གིས་སོ་སོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཚོང་གི་ཁེ་ཕན་དནོ་

ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་ས་ེརྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུཚོང་འབལེ་
བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་པ་
དང་འབལེ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་
པ་དང་རང་དབང་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགསོ་པའི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད། སུད་སི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་པས་
བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་པ་བསན་འཛིན་བརྩནོ་
འགུས་ལགས་ཀི་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་
ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།
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བདོ་ཀི་ཞ་ོསནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་  ༢༥ དབུ་འཛུགས་གནང་བ། 

ཐའ་ེཝན་དང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་མི་ས་སོགས་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་སབྐས་ ༡༧ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཐངེས་གཉསི་པའ་ིབདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གི་ལས་འགུལ་ལེགས་པར་གུབ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༤ ཚེས་ 
༠༦ ཉནི་རྡ་ས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཐང་ཆེན་
ད་ུབདོ་ཀི་ཞ་ོསནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༥ དབུ་
འཛུགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ 
ཐགོ་༧སྐབས་ར་ེཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བརོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་
སྐུ ་མགནོ་ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ཆོས་
རིག་གཙོ་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དབང་འདསུ་
ལགས། གཞན་ཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དུང་ཆེ་ལནྷ་རྒྱས། ས་གནས་ཚོགས་
སིྐད་ཁག་གི་ལས་ས།ེ མི་མང་སོགས་ཁྱནོ་
མི་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཐོག་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་འགན་
འཛིན་ལས་ཚབ་ཀིས་བདོ་ཀི་ཞོ་སནོ་སྐརོ་
ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་རེས་ཕོགས་
མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ་
རྣམས་ནས་ལ་ྷགཞུང་སྙངི་བསྡསུ་རེ་གཟགིས་
འབུལ་ཞུས་རསེ་༧སྐབས་ར་ེཡོངས་འཛིན་
གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཞོ་
སནོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལྷ་མོ་
ཚོགས་པ་ཁག་ལ་གུབ་ཆེན་ཐང་སངོ་རྒྱལ་

༄༅། །ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྔནོ་རིྩས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་བསནུ། 
བོད ་ མི ་མང་ སིྤ ་འཐུས ་ལྷན ་ ཚོགས་ཀི ་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་གོལ་
མ་ཐག  སབྐས་ ༡༧ པའི་བདོ་མི་མང་
སིྤ ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཞོན་
སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ས་ེཁིད་པའི་
སིྤ ་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་
དང་། སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་
གུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སིྤ་འཐུས་
རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་བཅས་ལས་
གུབ་པའི་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ནས་ཚེས་ ༩ 
བར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྤལེ་བའི་བ ོད་ད ོན་
ཞུ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་ད་ེཉདི་ལེགས་པར་
གུབ་འདགུད་ེཡང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་འདས་པའི་ཉིན་
གངས་དུག་གི་རིང་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་ ༤ དང་། མངའ་སྡའེི་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ ༡༠ ལྷག་ལ་ཆེད་
བཅར་གནང་ས་ེའབལེ་མཐུད་དང་རྒྱྱུ ས་
ལོན་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ལས་ཐོག་
དང་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་གཙོས་པའི ་གོས་

པའོ་ིསྐ་ུབརྙན་རེ་སྩལ།
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ལ་ྷམོའ་ིསལོ་གཏདོ་
མཁན་ད་ེགུབ་ཐབོ་ཐང་
སངོ་རྒྱལ་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད། གུབ་ཐབོ་ཐང་
སངོ་རྒྱལ་པ་ོན་ིགུབ་ཐབོ་
གཞན་དང་མི་འད་བར་
འཇིག་རྟནེ་འདནེ་པའི་
ཆོས་ཀི་བྱ་བ་ད་ེཚོ་ཡོད་
པའི་ཐགོ་སོ་སོའི་ཉམས་
མོང་ཐོག་ནས་མི་མང་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་
གཟགིས་དསུ་བདོ་ནང་ལོ་ང་ོ ༧༠༠ ལགྷ་
གི་སྔནོ་ལ་ལགྕས་ཀི་ཟམ་པ་བརྒྱབ་རྒྱྱུའ་ིལས་
གཞི་ད་ེའད་བརྩམས་གནང་བ་དང་། ལགྕས་
ཀི་ཟམ་པ་བརྒྱབ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུདངུལ་གི་འག་ོ
གནོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས། ནང་མི་གཅིག་
ནས་བུ་སྤུན་རྣམས་རགུ་རགུ་བྱས་ཏ་ེལ་ྷམོའི་
གཞུང་འཁབ་རྒྱྱུ ་འག་ོབཙྱུགས་པ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ད་ེརིང་ལ་ྷམོའི་གཞུང་ཁག་ལ་ལདྟ་མོ་
བལ་ྟརྒྱྱུ ་ཙམ་མིན་པར། གུབ་ཐབོ་ཐང་སངོ་
རྒྱལ་པའོ་ིསྐ་ུཚེའ་ིམཛད་པ་ལ་རསེ་སུ་འཛིན་
པའི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའི་དསུ་རབས་འདརི་སོ་

ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་ཁྱནོ་ ༤༣ 
ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་། གཞན་ཡང་ཐའ་ེ
ཝན་དང་ཨ་རི ་གཙོས་པའི ་ ཕི ་རྒྱལ་གི ་
གཞུང་ཚབ་ཁག་ཁ་ཤས་སུ་ཆེད་བཅར་
ཞུས་ཏེ་ཞུ ་གཏུག་གི་བརོད་གཞི་ཁག་གི་
ཐོ ག ་ ཞུ ་ སྐུ ལ ་
གནང་འདགུ
དེ་ཡང་ཕི ་ཚེས་ 
༧ རེས་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཉིན་བདོ་
ད ོ ན ་ ཞུ ་ སྐུ ལ ་
ཉིན་བཞི་པའི་སྔ་
དརོ། བདོ་མི་
མང ་ སིྤ ་ འ ཐུས ་
སྐུ ་ ཚབ ་ ཚོགས ་
ཆྱུ ང ་ ན ས ་ རྒྱ ་
གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་
ཤར་ཕོགས་ཀི ་འཐུས་མི ་སྐུ ་ཞབས་ཊ་
པ་ེཀོའ་ོ (Shri. Tapir Gao) ལགས་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་། ད་ེརསེ་རྒྱ་
གར་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ (Bharatiya 
Janata Party (BJP) ཡི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གཞོན་པ་དང་། གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི ་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་བྷ ་ེར་ཡ་ཐི ་རེ་པན་
ད་ྷ (Baijayant Jay Panda) ལགས་

སོ་ལས་འཁོས་ཞན་པ་རྣམས་ལ་རོགས་པ་
བྱདེ་རྒྱྱུ ་དང་། སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་པའ་ི
ལས་འགན་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་རིགས་བྱེད་ཐུབ་ན་
གུབ་ཐབོ་ཐང་སངོ་རྒྱལ་པའོི་རསེ་སུ་འབང་

ཐུབ་ཀི་ཡོད།གུབ་ཐོབ་ཐང་སངོ་རྒྱལ་པ་ོ
དགུང་ལོ་ ༡༢༥ བར་བཞུགས་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་
ཡོད་པ་དང་། ༸སྐབས་ར་ེཞིང་བཤེགས་
འཁུལ་ཞིག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལ་དགུང་ལོ་ ༡༢༥ བར་བཞུགས་ཐུབ་པའ་ི
ཐུགས་རེ་དང་སྨནོ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། 
ང་ཚོས་ཀང་ད་ེལྟར་སྨནོ་ལམ་ཞུ་དགོས། 
བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་ད་ུའབྱོར་བའི་
ཉག་ཕྲ་བའི་དསུ་སྐབས་སུ་སིྤ་ནརོ་༧གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ལམ་

དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་དསེ་འསོ་བསྡུའི་ཁདོ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་
འཚམས་འདི་ ཞུས །ཉིན ་རྒྱབ ་ཆྱུ ་ ཚོད ་ 
༠༣།༢༠ ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཐེའེ་ཝན་གཞུང་

ཚབ་སྐུ་ཞབས་པ་ོཧྲན་ (Baushuan Ger) 
ལགས་དང་། སྐུ་ཞབས་ཁངེ་མུག་མིང་  
(Mumin Chen) ལགས། སྐུ་ཞབས་རོའ་ོ
བརྷ་ཋི་ (Robert) ལགས། སྐུ་ཞབས་པ་ེ
ཋར་ (Peters L.Y. Chen) ལགས།  
དེ ་ བ ཞི ན ་ སྐུ ་ ཞ བས ་ སི ་ ཊེ ་ ཝན ་ ལུ འུ ་  
(Steven Liu) ལགས་བཅས་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཞུས།སྐབས་དརེ་ཐའེ་ཝན་གཞུང་
ཚབ་ཀི་ངསོ་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་

སནོ་འགོ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་ས་ེད་བར་རྒྱྱུ ན་འཁྱོངས་
ཐུབ་པ་ད་ེགཙོ་བ་ོམགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་དང་། མི་ཐགོ་རྒན་པ་

རྣམས་ཀིས་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་
བྱས ་པ ་ལ ་བརྟ ེན ་
ནས ་བྱྱུ ང ་བ ་ ཞིག ་
ཡིན།ད་ེསྔ་བདོ་མིའི་
སིྤ ་ ཚོགས ་ནང ་ལྷ ་
མོ ་ འཁབ ་མཁན ་
ཚོར་དམའ་འབབེས་
བྱེད ་རྒྱྱུ འི ་ རྣམ ་པ ་
ཡོང་གི ་ཡོད་པ་ད ེ་

དག་རྩ་བ་ཉདི་ནས་དགསོ་པ་མེད། ཟླསོ་
གར་ནི་རིག་གནས་བཅྱུའི་ནང་ནས་གཅིག་
ཡིན་སབས། རིག་རྩལ་གི་བརྒྱྱུད་ནས་བདོ་
ཀི་སོལ་རྒྱྱུ ན་གཞུང་ད་ེདག་རྒྱྱུ ན་སྐོང་བྱ་
རྒྱྱུ ་སོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད། ལ་ྷ
མོའི་གཞུང་ད་ེདག་ལྟད་མོ་ལྟ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མིན་
པར་ད་ེདག་གི་ནང་བཟང་ངན་དང་དགེ་
སྡགི་གི་བསླབ་བྱ་བླང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།  
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱྱུའི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། མཐུན་རྐནེ་གང་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་

ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་དརེ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
པར་དགའ་བསུ ་དང་འབེལ ་ཕན་ཚྱུ ན ་
དབར་གི་འབལེ་ལམ་གོང་མཐོར་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རེས། ལྷག་པར་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་ངོས་ནས་ཐའ་ེཝན་

ག ཞུ ང ་ ལ ་
ཞུ ་སྐུལ་ཁག་
ལ ་དགོངས ་
བཞེས་གནང་
རྒྱྱུ འི ་ འབད ་
བརྩོན ་གང ་
ཐུ བ ་གནང ་
རྒྱྱུ ་ ཡི ན ་
པ ་ ད ང ་ ། 
གཞན ་ཡང ་
ཕ ན ་ ཚྱུ ན ་

གཉིས་དབར་ཤེས་ཡོན་བརེ་ རེས་བྱེད་
རྒྱྱུ འི ་ གལ ་ ཆེ ་ རང ་བ ཞིན ་ སྐ ོར ་ དང ་ །  
རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི ་བ ོད་པའི ་སླབོ ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་སླབོ་གཉརེ་གནང་
རྒྱྱུ འི་མཐུན་རྐེན་བསུྐན་ཐབས་སྐརོ་གླངེ་
མོལ་གནང་ཡོད། ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༠༨།༠༠ 
ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ 
(Bharatiya Janata Party) ཡི་གསོ་

གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཀི ་དཔལ་འབྱོར་གནས་སངས་ཧ་ཅང་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་སབས། མང་ཚོགས་
ངོས་ནས་ཀང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་
འཛིན་གི་ཐོག་ལ་འགན་ཆེ་ཙམ་བཞེས་
དགསོ། ས་གནས་ཁག་ལ་མཐུན་རྐནེ་ཞན་
པ་ོདང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།   
འནོ་ཀང་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་
ས་ེམུ་མཐུད་འགན་བཞསེ་དགསོ། ལགྷ་པར་
ད་རེས་གཞོན་སྐེས་མང་དག་ཅིག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ་པ་འདི་དགའ་སྤབོས་
བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རེད། 
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ནས་ད་རེས་མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིྱམ་མ་གཏགོས་ཕབེས་ཐུབ་མི་འདགུ  
མ་འངོས་པར་སླབོ་གྲྭ་གཞན་རྣམས་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་
བསམ་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཞ་ེན་སླབོ་གྲྭའ་ི
ནང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་ལྷ་མོའི་གཞུང་ད་ེདག་
ཕྲན་བུ་སྦང་པ་ཡིན་ན། མ་འངོས་པར་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ལགྷ་གི་རེད། ད་རེས་མཉམ་
ཞུགས ་གནང ་མཁན ་ལྷ ་ མོ ་ ཚོགས ་པ ་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  
ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་། །

ཚོགས་འགོ་མའི་ལ་དྭགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས། ཕི་ཚེས་ 
༨ རེས་གཟའ་པ་སངས་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་
ཉནི་ལྔ་པར། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཨ་རི་གཙོས་པའི་
རྒྱབ་ཁབ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀི ་སྐུ ་ཚབ་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས། ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གི་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ (Rashtriya Janata 
Dal) ནས་ཡིན་པའི་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའི ་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཨཱ་མ་རེ་དྷི་ར་
ད་ྷརེ་སིང་ (Shri, Amarendra Dari 
Singh) ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས།  
ཕི་ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐུལ་ཉནི་དུག་པར། བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རྒྱ་གར་
གི་ཁོར་ཡུག་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ར་ེ
རམ་ར་མེ་ཤུ་ (Shri. Jairam Ramesh) 
ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ལས་
འགུལ་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་བཅས།།


