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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིདྲ་རྒྱའ་ིནང་
གནས་ཚུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།		ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༡	ཉནི་གི་ཞགོས་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ནབུ་བགཱཾ་ལའ་ིམངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་མམ་ཏཱ་བ་
ནར་ཇཱི་དང་།	ཨོ་ཌི་ཤཱའ་ིམངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་
ན་ཝཱིན་པཋ་ནཱ་ཡཀ་གཉསི་ལ་གསུང་འཕནི་རེ་
སྩལ་ཏ།ེ	 མངའ་སྡ་ེད་ེགཉསི་ཀི་རངོ་འགའ་
ཞིག་ནང་ཆུ་རུླང་གི་འཇིགས་པས་སྐ་ེའགརོ་
འཆི་སྐནོ་དང་།	 སྡདོ་ཁང་མང་པརོ་གཏརོ་
བཤིག་ཐབེས་པ་མ་ཟད།	 མི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ལ་དཀའ་སྡགུ་ཆེན་པ་ོའཕད་པ་ལ་ཐུགས་གསོ་
མཛད་ཡོད།
གསུང་འཕནི་གཉསི་ཀི་ནང་།	 “རང་བུང་
གི་འཇིགས་པ་འད་ིམ་ཡོང་སྔནོ་ནས་ག་སིྒག་

འཐུས་ཚང་གནང་བ་དང་།	གདོ་ཆག་བུང་བ་
རྣམས་ལ་སྐབོ་གསོའ་ིམཐུན་རྐནེ་སྦརོ་ཐབས་

ལ་འབད་རྩོལ་གནང་བཞིན་པ་ལ་བསྔགས་
བརདོ་ཡོད།”	ཅསེ་དང་།
ཨོ་ཌི་ཤཱ་དང་།	 ནབུ་བགཱཾ་ལའ་ིམི་མང་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་མཚོན་བེད་ད་ུ

ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་དག་ེརྩ་ནས་ངལ་སེལ་ཆེད་ད་ུ
ཞལ་འདབེས་འབུལ་གི་ཡིན།”	“ཆུ་རུླང་གི་

འཇིགས་པས་གཉནེ་ཉ་ེད་ུའཆི་སྐནོ་བུང་བའི་
ཁིམ་ཚང་རྣམས་དང་།	གཞན་ཡང་གདོ་ཆག་
བུང་བ་ཚང་མ་ལ་མྱ་ངན་ཐུགས་གསོ་ཡོད།”
མམ་ཏཱ་བ་ནར་ཇཱི་ལ།	 “བཙན་བལོ་བདོ་

པ་རྣམས་མི་ལོ་	 ༦༡	 ཙམ་གི་གནས་བཅའ་
སའི་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་འད་ིན་ིབདོ་པས་གནའ་
ནས་གནས་རྩ་ཆེན་ད་ུབརིྩ་ལ།	 ལགྷ་པར་
བགཱཾ་ལ་ན་ིདསུ་རབས་བརྒྱད་པའ་ིནང་བདོ་ཀི་
དགནོ་པ་དང་པ་ོབསམ་ཡས་ཕག་འདབེས་པ་
པ་ོཚད་མ་པ་དང་ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོ་དང་།	 དསུ་རབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ི
ནང་བདོ་ལ་བསྟན་པ་སརླ་གསོ་མཛད་མཁན་
ཨ་ཏ་ིཤ་དཱ་ིཔ་ཾཀ་ར་གཉསི་ཀའ་ིའཁུངས་ཡུལ་
ཡིན་པས།	 བདོ་པའ་ིསེམས་ནང་བགཱཾ་ལར་
དམིགས་བསལ་གིས་བརིྩ་བཀུར་ཆེན་པ་ོ
ཡོད།”	ཅསེ་ཆེད་ད་ུབཀའ་སྩལ་ཡོད།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༠	
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཐེ་ཝན་གི་སིད་
འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུཚའ་ིཨིང་ཝིན་ Tsai Ing-wen	
མཆོག་གིས།	 ཡུལ་དའེ་ིསདི་འཛིན་ལས་
ཡུན་གཉསི་པའི་དམ་འབུལ་བཞེས་པར་བདོ་

མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ

བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་དནོ།		
ཕི་ཟླ་	 ༡	 ནང་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའི་སྐབས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་སླར་ཡང་
ཚད་མཐའོི་མང་མོས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རསེ།		
སིད་འཛིན་གི་དམ་འབུལ་ཐངེས་གཉསི་པའི་

སབྐས་འདརི་ངས་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	

སྐུ་ཉདི་ཀི་འཇནོ་ཐང་དང་དབུ་ཁདི་ལམ་སྟནོ་
འགོ	 	 ཐ་ེཝན་མི་མང་གིས་དཔའ་མཛངས་
སྙིང་སྟབོས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའི་
རིང་ལུགས་སུང་སྐབོ་གནང་བ་དསེ་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པརོ་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་ཡོད།		
ཕི་ལོ་	༢༠༡༦		བར་ཐ་ེཝན་ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཆགས་ཚོགས་མིའི་
གས་སུ་ཡོད།	 	 ཐངེས་འདརི་ཐ་ེཝན་གཞུང་
གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་
ལས་གཞི་སོགས་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་སྤལེ་
ཡོད།	ད་ཆ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་
སུ་ཐ་ེཝན་བཅུག་འསོ་པ་ཞིག་ཐངེས་འདིར་
གསལ་འདནོ་བས་པ་རེད།	

བདོ་མི་ཚོར་ཡང་ཐེ་ཝན་མི་མང་དང་འདྲ་
བར་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ལ་གདངོ་ལེན་བས་
ནས་རང་དབང་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩདོ་བས་པའི་
ཉམས་མྱངོ་ཡོད།		ཐ་ེཝན་མི་མང་ཁདོ་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་
གུས་ཞུ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།		སྐ་ུཉདི་
ཀི་སིད་འཛིན་ལས་ཡུན་རིང་ཐ་ེཝན་མི་མང་
དང་བདོ་མིའི་དབར་མཛའ་འབལེ་སརྔ་བས་
དམ་ཟབ་ཡོང་རུྒྱར་ངས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		
གཞིས་བེས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ངས་སརླ་ཡང་སྐུ་ཉདི་ཀི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་
བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་མདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་པ་བཅས།	།

ས་གནས་སུ་ཕི་མི་ཕབེས་མཁན་རྣམས་ལ་
བརྟག་དཔྱད་གནང་བཞིན་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་ནང་ད་ཆ་མངའ་སྡ་ེནང་ཁུལ་
འགུལ་བཞུད་འགོ་འཛུགས་པས་བདོ་མི་གནས་
སྐརོ་བ་དང་།	 སླབོ་ཕུག	 ད་ེབཞིན་	 ལས་དནོ་
གཞན་གི་རྐནེ་པས་རྒྱ་གར་གི་རངོ་དང་མངའ་སྡ་ེ
གཞན་ནང་ལྷག་་པ་རྣམས་ད་ཆ་སོ་སོའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕིར་ལོག་གནང་བཞིན་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལམ་སྟནོ་འགོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ནད་
ཡམས་ཁབ་གདལ་སྔནོ་འགོག་ཆེད་ས་གནས་
སུ་རོང་དང་མངའ་སྡ་ེགཞན་ནས་ཕབེས་མཁན་
རྣམས་ངསེ་པར་ད་ུའགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུ
བཞུགས་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་མི་ཕབེས་
མཁན་རྣམས་ས་གནས་སུ་འབོར་མཚམས་ས་
གནས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཞབས་པས་ཚ་བ་ལ་
སོགས་པ་ད་ལའྟ་ིགཉན་རིམས་	 Covid-19 
དང་འབལེ་བའི་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 འགགོ་དབ་ེཟུར་
འཇོག་ཁང་ད་ུབཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་ཟུར་
བཞུགས་སབྐས་ལམ་སྟནོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་འགགོ་
དབ་ེཟུར་བཀག་ཏུ་གནས་ཡུན་རིང་ལུས་ཁམས་
མ་བད་ེབ་དང་ནད་རྟགས་མངནོ་པ་འབུང་ཚེ་ངསེ་
པར་ད་ུཁ་པར་ཐགོ་འབལེ་བ་གནང་དགོས་པའི་
ལམ་སྟནོ་ཡང་གནང་ཡོད།
འད་ིཟླའ་ིཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་ལ་དགྭས་ས་གནས་སུ་
བདོ་མི་གངས་	 ༣༧	 འབརོ་འདགུ་པར་ཕི་མི་
འབོར་མཁན་རྣམས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་ལམ་
སྟནོ་ལརྟ་ཉནི་གངས་	 ༡༤	 རིང་རང་ཁིམ་ད་ུ
འགོག་དབ་ེཟུར་བཞུགས་གནང་བཞིན་པ་རྣམས་
ཀི་སྒ་ོཁར་གསལ་བསྒགས་ཡེ་གེ་སྦར་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཞབས་
པས་ཀང་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུ་གནས་
བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ང་ོཐུག་གིས་ནད་རྟགས་
ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་གནང་ཡོད།
སིྤར་ལ་དགྭས་གླ་ེར་ུརྒྱ་ཤོག་གངས་	 ༡༢	 ཁངོས་
རང་ཁིམ་ད་ུཁང་པའ་ིམཐུན་འགུར་མེད་པ་རྣམས་
རྒྱ་ཤོག་སོ་སོར་སིྤ་ཁང་ཡོད་པ་དརེ་འགོག་དབ་ེ
ཟུར་འཇགོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ལ་དགྭས་
བང་ཐང་ཁུལ་ད་ུའག་ོབསྐོད་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་
ས་གནས་སུ་ནད་གསོ་ཁང་དང་བིས་གསོ་ཁང་།	
མངའ་རིས་ཚོགས་ཁང་གསུམ་གནས་སྐབས་
འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུབསུྒར་ཡོད་པ་དརེ་
ཟུར་འཇགོ་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་བལ་ཡུལ་ནས་གནས་ཚུལ་
འབརོ་དནོ།	 ད་ེགའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་
གངས་ཅན་བད་ེརྩ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་
གཙོས་ཛ་དྲག་འཕདོ་བསྟནེ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་
གནས་སུ་ཕི་ནས་བདོ་མི་འབོར་མཁན་རྣམས་
འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཆེད་ཁང་པའི་མཐུན་རྐནེ་
སྦརོ་ཡོད་པ་དང་།	 འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་
གི་ཕི་ནང་དགུ་སེལ་གཙང་བཟ་ོགནང་ཡོད་ཅིང་
ཁང་པའ་ིནང་ཉལ་ཁ་ིདང་གདན།	 ད་ེབཞིན་དྲ་
རྒྱ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་གང་ལེགས་སྦར་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྡ་སར་མཐུན་རྐནེ་གསར་བསུྐན་ཞུ་
འཆར་ཁག་ལ་གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཁིམ་དབུས་སིྤ་ཁབ་
ལས་ཁུངས་སུ་འབལེ་བ་གནང་ནས་རྡ་ཤོད་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་ད་ེབཞིན་ཟུར་བཀག་གི་
ཁང་པའ་ིམཐུན་འགུར་སྦརོ་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་
གནང་ཡོདཔ་ལརྟ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་
རྒྱབ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་
གཙོས་དུྲང་ཆེ་དང་།	 ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ།	 རྡ་
ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ཕི་ལུགས་སནྨ་པ་

བསྟན་འཛིན་བརྩནོ་འགུས་ལགས་དང་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་
སྡ་ེཚན་གི་འབལེ་མཐུད་པ་དུྲང་གཞནོ་བསྟན་
འཛིན་ཀུན་བཟང་ལགས་བཅས་རྡ་ཤོད་བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་ཆེད་ཕབེས་གནང་།
ཕི་མི་རྡ་སར་ཕབེས་མཁན་ཁདོ་བདོ་མི་ཉནི་
རེ་བཞིན་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཆེད་ཁང་པ་དང་
ཞལ་ལག	 ད་ེབཞིན་གསོ་རིག་སནྨ་དང་ཚ་བ་

བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བད་སོགས་མཐུན་འགུར་
སྦརོ་སྤདོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 རྡ་ཤོད་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་ད་ེའགོག་དབ་ེཟུར་འཇོག་
ཁང་ད་ུབསུྒར་ཆེད་ཁང་པ་དང་ཉལ་ཁང་།	
ཐབ་ཚང་སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་སྦརོ་ཐད་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་གངོ་གསལ་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་བད་ེ
ལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་རྡ་ས་
དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ུ	 Covid	 གཅསེ་སྐངོ་
ཁང་འཛུགས་གཏན་འཁལེ་བ་བཞིན།	 དརེ་

བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་སནྨ་གི་ཡོ་བད་སོགས་
མཐུན་འགུར་འཕར་མ་གང་སྦར་དགོས་པ་
སོགས་གཟིགས་རྟགོ་སདླ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད།	 ཆབས་ཅིག་འབལེ་མཐུད་ལས་བདེ་
ནས་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་ད་ུགསར་
ད་ུའབརོ་བ་རྣམས་ང་ོཐུག་གིས་འགོག་དབ་ེ
ཟུར་འཇགོ་རིང་བདེ་སྒ་ོལམ་སྟནོ་ཁག་འགལེ་
བརདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝིཌ་སུ་ཝིཌ་ MP 

David Sweet 	 མཆོག་གིས་ཡུལ་དའེ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་ད།ུ	 	 ཁ་ེན་ཌའ་ི
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་
གསོ་མོལ་ཡོང་རུྒྱར་བཟང་ཕགོས་ཀི་རེ་བ་
ཙམ་བརྒྱབ་ནས་མ་བཞུགས་པར་ད་ེས་ྔལས་
ལྷག་པའི་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྤལེ་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	 ད་ེཡང་ཁངོ་
གིས།	 ང་ཚོ་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་མང་གཙོའ་ི
རིང་ལུགས་སྣ་ེའཁིད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཡིན།	 	 ང་ཚོས་རང་དབང་དང་མང་
གཙོ།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ངསེ་
པར་བདེ་དགསོ།	 རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་
གཞུང་གིས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་བདོ་
མི།	 རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་སོགས་
ལ་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་ཇི་ཙམ་བཏང་
ཡང་ང་ཚོས་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བའི་རུྟལ་ཞུགས་

འཛིན་ནས་བཏང་སྙམོས་སུ་ཇི་ལྟར་གནས་
ཐུབ་བམ།		ཞསེ་སདི་གཞུང་ལ་དྲ་ིབ་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོད་ེཕུལ་འདགུ

ད་ེཡང་རྙིང་ཞེན་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་མཆོག་
གིས།	 	 སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་པངི་གིས་འག་ོ
ཁདི་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་
ཐན་དང་བདོ་པ།	 སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ།	

ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ལུང་
འདྲནེ་གནང་བ་མ་ཟད།		ད་བར་མུ་མཐུད་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་ལ་རིྩས་མེད་ཐགོ་

ཁིམས་འགལ་གི་ཉསེ་ཅན་མང་དག་ཅིག་
སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་རེད།	ཅསེ་གསུངས།			
ད་ེཡང་ཁངོ་གིས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བའི་བས་ངན་ད་ེལ་
བརྟནེ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ང་ོརོལ་
བདེ་མི་རངུ་།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་རྒྱ་མི་
རིགས་ལ་མཚོན་ན་ཁོང་ཚོའང་རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དམ་བསྒགས་འགོ་
དཀའ་སྡགུ་མྱངོ་བཞིན་ཡོད།	ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་
ཚོགས་ནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ནང་
ཁེ་ན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབལེ་ལམ་ཐོག་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད།		
ཅསེ་གསུང་པ་མ་ཟད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་
པ་སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ནས་
ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༤	 རང་ལུས་མེར་སགེ་
ལམ་ནས་ཞི་རོལ་རྔམ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བདེ་བབ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་གནང་མ་
ཐུབ་པ་གང་ཡིན་ནམ།	 ཞསེ་དྲ་ིབ་ཤུགས་ཆེ་
ཞིག་བཏནོ་འདགུ
ཕགོས་མཚུངས་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ས་
ཕགོས་གང་སར་རྒྱ་ནག་ནས་དར་བའི་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་འགོ་
བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་འདིར་
གནས་དསུ་ཚོད་རིྩས་བདེ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་
མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཟརེ་བའི་

ནང་ད་ུཧངོ་ཀོང་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེ
འཇགས་སུང་སྐབོ་ཀི་ཁིམས་ཟརེ་བ་ད་ེལག་
བསྟར་བ་རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་བས་ཟནི།			ད་ེ
ནི་འཛམ་གླིང་མི་མང་ད་ཆ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་ཧངོ་ཀོང་
ནང་རང་སྣང་གང་དྲན་བདེ་ཆོག་བསམས་
པས་རེད།		འནོ་ཀང་ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་སྟངོ་
ཕག་མང་པསོ་ཁིམས་གསར་པ་དརེ་མོས་
མཐུན་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ཞི་རལོ་རྔམ་སྟནོ་
གནང་ཡོད།
ད་ཆ་ང་ཚོའི་མིག་གི་མདནུ་ད་ུད་ེས་ྔཨིན་རྒྱ་
ཡུལ་གཉསི་དབར་ཧངོ་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉསི་ཀི་སིད་བུས་
ལག་བསྟར་བ་རུྒྱའི་གསོ་མཐུན་དརེ་རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་མཐངོ་ཐུབ།	 དརེ་
བརྟནེ་ངས་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་རེ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱར།	 རང་དབང་དང་མང་གཙོ།	
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཀི་ཆེད་ད་ུང་
ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།	།	

དགའ་བང་ཕ་ར་དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་ཐུགས་དམ་བཞུགས་མུས།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷརོ་འདདོ་
རུ་གླངི་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིདགའ་ལནྡ་བང་
རྩ་ེཕ་ར་ཁམས་ཚན་གི་དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་
ཚེ་རིང་ལགས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༥	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༥	 དང་སརྐ་མ་	
༥༥	 ཐགོ་དགངོས་པ་རགོས་ནས་ད་བར་
ཉནི་གངས་ཉ་ིཤུ་ལགྷ་ཕིན་ཡོད་ཀང་ཐུགས་
དམ་ལ་བཞུགས་མུས་ཡིན་འདགུ	 	 སྐ་ུཤ་
ཅུང་རིད་པ་མ་གཏགོས་སྐུ་ཤའི་མདངས་
དང་བང་ཁགོ་ལྟ་ེབ་སོགས་གསོན་པའོ་ིགནས་
སབྐས་བཞིན་གནས་པ་མ་ཟད།	 དབུ་སྐ་དང་
ས་ྨར་སོགས་ཀང་སོར་གཅིག་ཙམ་སྐསེ་ནས་
བཞུགས་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་དམ་པ་ཁོང་དགོངས་པ་མ་རོགས་
གངོ་དགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེསནྨ་ཁང་ད་ུབཞུགས་
ནས་ཉནི་གསུམ་ཙམ་སོང་སབྐས་ཁོང་གིས་
སྨན་པར་རང་ཤག་ལ་ལོག་གཏངོ་རོགས་
གནང་ཐུགས་ར་ེགཟགིས།	ང་རང་གི་ཕུགས་
བསམ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཆུད་ཟསོ་སུ་མ་གཏང་
རོགས་ཞསེ་གསུངས་འདགུ	 ད་ེརསེ་རང་
ཤག་ཏུ་ཁོང་གིས་དགེ་ཕུག་ཚོར་ང་ཤི་བའི་
རསེ་ངའི་ཕུང་པ་ོརུྒྱན་སལོ་ལརྟ་དརུ་ཁདོ་ད་ུ

ཞུགས་འབུལ་བསོ།	 	 རིགས་ལ་ྔལ་སོགས་
པ་མ་གཡོག་མི་དགསོ།	 ཞསེ་ཀང་གསུངས་
འདགུ	 དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ་ལྟར་
ཡིན།
དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༤༡	 ལོར་ཁམས་འབའ་ཐང་ལེ་བ་
གངོ་སྡ་ེརུ་ཡབ་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་དང་
ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ ་
འཁུངས།	 དགུང་ལོ་	 ༨	 ཐགོ་འབའ་ཆོས་
སྡ་ེདགའ་ལྡན་ཕན་བད་ེགླིང་གྲྭ་ཚང་ད་ུརབ་
ཏུ་བུང་ནས་འདནོ་རྟ་དབངས་སོགས་ལ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་།
ཕི་ལོ་	༡༩༥༧	དགུང་ལོ་	༡༤	ཐགོ་གདན་
ས་ཆེན་པ་ོདགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
གླངི་གི་ཡ་གལ་བང་རྩ་ེཐསོ་བསམ་ནརོ་གླངི་
གྲྭ་ཚང་ད་ུཆོས་སྒརོ་ཞུགས་ནས་མཁན་རིན་
པ་ོཆེ་ར་ེབཙུན་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ་མཆོག་གི་སྐ་ུ
མདནུ་ནས་དག་ེཚུལ་གི་སྡམོ་པ་བཞསེ།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་
རྒྱ་དམར་གིས་བཙན་བཟུང་བས་པར་བརྟནེ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས་གཙོས་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ད་ུམ་དང་མི་
མང་འབུམ་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་བཅས་ཀི་རསེ་
སུ་འབངས་ནས་བདོ་ཟླ་དང་པའོི་ཚེས་བཅོ་
ལ་ྔཉནི་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་འདགུ	
ད་ེརསེ་དང་པ་ོཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་ནང་ལོ་
གཅིག་བཞུགས་འདགུ	 ད་ེནས་༼	 སགྦ་ས༽	
ཆོས་སྒར་ད་ུགནས་སྤ་ོགནང་ནས་ལོ་བཅུ་
བཞུགས་རིང་བསྡསུ་གྲྭ་ལོ་གསུམ།	 ཕར་
ཕིན་ལོ་དུྲག	དབུ་མ་ལོ་གཅིག་བཅས་གཞུང་
ཆེན་ཁག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བའི་ཞོར་
ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་ད་ུམའི་དུྲང་ནས་
དབང་ལུང་མན་ངག་ད་ུམ་གསན་པ་མ་ཟད།	
༡༽	འཇིགས་བདེ་དཔའ་གཅིག	༢༽	རྣལ་
འབརོ་མ།	 ༣༽	 གསང་བ་འདསུ་པ།	 ༤༽	
དམིགས་བརྩེ་མ་བཅས་ཀི་ལས་རུང་ཡང་
བཞུགས་འདགུཕི་ལོ་	 ༡༩༦༥	 ལོར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུ་མདནུ་ནས་བསྙནེ་རོགས་ཀི་སྡམོ་པ་
བཞསེ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོར་སགྦ་ས་ཆོས་
སརྒ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷརོ་གནས་
སྤ་ོགནང་ནས་མུ་མཐུད་དབུ་མ་དང་།	མངནོ་
པ་མཛོད།	 འདལུ་བ་བཅས་གཞུང་ཆེན་ཁག་

ལ་སླབོ་གཉརེ་མཐར་ཕིན་
པ་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༣	
ལོར་དགེ ་ ལུགས་རུྒྱགས་
སྤདོ་ཆེན་མོར་ཞུགས།
ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་དགའ་
ལྡན་ད་ུའཇང་དགུན་ཆོས་
སྐབས ་མཚན་ ཕུད ་དམ ་
བཅའ་དང་།	 ལོ་དརེ་དག་ེ
བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་
འཇགོ་ཀང་མཛད།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༡	 ལོ་གཅིག་རིང་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རུྒྱད་
གྲྭ་ཚང་ད་ུཆོས་ཐགོ་བསྐརོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༢	
ནས་	 ༡༩༩༥	 ལོ་གསུམ་རིང་རུྒྱད་སདྨ་ད་ུ
འཇིགས་བེད་དཔལ་བ་ོགཅིག་པའི་བསྙནེ་
ཆེན་བཞུགས།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༩	ལོར་ཟླ་དུྲག་
རིང་རུྒྱད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བསྐསོ་གནང་
བ་དང་།	 ལོ་དརེ་སགྔས་ཀི་རྩདོ་རུྒྱགས་ཕུལ་
ནས་ཨང་གཉསི་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་
འདགུ	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོ་ནས་	 ༢༠༠༡	
ལོ་གཉསི་རིང་དགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་གི་
ཕག་མཛོད་ཁ་ིཔའ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ།
དམ་པ་ཁོང་གིས་གྲྭ་ཚང་རིན་པ་ོཆེའི་ལས་

འགན་ཡོངས་སུ་གུབ་ནས་རིམ་བཞིན་གསང་
འདསུ་བསྙནེ་ཆེན།	 བད་ེམཆོག་བསྙནེ་ཆེན།	
རྣལ་འབརོ་མའ་ིབསྙནེ་ཆེན་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ལ་ྷམོ་དབངས་ཅན་མ་དང་།	 སྤན་རས་
གཟགིས་སེང་ག་ེསྒ།	 དྲག་པ་ོགསུམ་སིྒལ།	
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སོགས་ཀི་ལས་རུང་དང་།	
སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྒ་ོནས་སྙུང་གནས་
ཆ་བརྒྱ།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཚེ་ཚེ་སུྒབ་བཅས།	 མདརོ་
ན་དགོངས་པ་མ་རོགས་བར་དགེ་སྦརོ་གི་
ཉམས་ལེན་ནར་མར་གནང་ནས་བཞུགས་
ཡོད་པ་བཅས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།།

ཝ་ཱཎ་ནས་སླབོ་མ་བདནུ་རྡ་སར་འབརོ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	
ཉིན་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སླབོ་ནས་ཡིན་པའི་སླབོ་མ་
བདནུ་རྡ་སར་འབརོ་ཡོད།	 སླབོ་མ་རྣམས་
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་ད་ུའགགོ་དབ་ེ
ཟུར་འཇོག་ཁང་ད་ུཤར་སྐོད་གནང་ཡོད་
ཅིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་
དུྲང་ཆེས་ཁོང་རྣམས་ཐུག་འཕད་ཀིས་རྒྱ་
གར་ནང་ནད་གཞི་ཁབ་བརྡལ་གི་གནས་

སྟངས་དང་སྦྲགས།	 མངའ་གཞུང་གི་ལམ་
སྟནོ་ལྟར་ཕི་ནས་ཕབེས་མཁན་རྣམས་ངསེ་
པར་དུ་འགོག་དབེ་ཟུར་བཞུགས་གནང་
དགསོ་པར་བརྟནེ་ཚང་མས་རང་འགན་རང་
འཁུར་གནང་དགསོ་པ་དང་།
ཚ་བའི་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་
ཡོ་བད་གནང་སྟ་ེཉིན་མར་དསུ་གཉིས་ཚ་
བའི་ནད་རྟགས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀིས་

ཚ་ཚད་ཐ་ོའགདོ་གནང་དགསོ་པ།	 ཅི་སྟ་ེཚ་
བ་དང་གླ་ོལངྡ་བ་ལ་སོགས་པའི་ནད་རྟགས་
མངནོ་ཚེ་འཕལ་མར་འབལེ་བ་གནང་དགསོ་
པའ་ིལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།



3 TIBETAN NEWS  27th  May  2020 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༥	ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༧

སླབོ་ཕུག་ཚོས་འགམི་འགུལ་མ་བདེ་གངོ་ཕ་མའ་ིབཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགསོ།
༄༅།	 །རྡ་སའ་ིཉ་ེའགམ་ད་ུའགགོ་དབ་ེ
ཟུར་འཇགོ་ཁང་ཞིག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་མཐུན་འགུར་བསུྐན་ཡོད་པ་དརེ་ད་ལ་ྟ
བ་ྷརོ་ཌ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་མ་གངས་	༡༥	དང་།	
སེ་ལ་ཁུའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་གསུམ།	 	 ཝ་ཱཎ་
བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ནས་སླབོ་མ་གངས་	 ༧	
བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༥	 བཞུགས་ཡོད།		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༥	 རེས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་མའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་
ཅན་མཆོག་ས་གནས་དརེ་ཕབེས་ནས་སླབོ་
ཕུག་ཚོ་དང་ཐུག་འཕད་གནང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་
བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་
བསམྡས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་མཐ་ོ
སླབོ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་

རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་
ད་ུའགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ག་སིྒག་ཟིན་
ཡང་།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ིསླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་ད་ུའགོག་
དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཆེད་མཐུན་རྐནེ་སྦར་འཆར་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་འགལེ་བརདོ་དང་སྦྲགས།	
བདོ་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་གང་
ད་ུབཞུགས་ཡོད་ཀང་ད་ལའྟི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་
སྐབས་ལ་བསམས་ནས་གནས་ད་ེརང་ད་ུ
བཞུགས་དགསོ་པ་ལས་འགམི་འགུལ་རིགས་
མ་གནང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་།	 	 གལ་
ཏ་ེམཐོ་སླབོ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ངེས་
པར་ད་ུཕབེས་དགསོ་ཚེ།	 དང་ཐགོ་རང་གི་
ཕ་མའ་ིབཀའ་འཁལོ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེ
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་རྒྱབ་གཉརེ་དང་མཐུན་འགུར་ཇི་
དགསོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	
གཞན་ཡང་ད་ཆ་རྒྱ་བལ་ས་མཚམས་སྒ་ོ
བརྒྱབ་ཡོད་སྟབས་བལ་ཡུལ་བདོ་མི་རྣམས་

དརེ་བསྐདོ་ཐབས་བལ་བ་དང་།	 	 ཏགོ་

དབིབས་གཉན་རིམས་ད་ལྟའི ་ཆར་སྔནོ ་
འགོག་བ་རུྒྱ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད་སྟབས་
འགོ་ཉནེ་ཆེ་བའི་ནད་གཞི་དརེ་ཚང་མས་
ཡིད་གཟབ་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཐམེ་
སྤང་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་པ་སོགས་གཉན་
རིམས་འདིའི་རསེ་འབས་ཀི་གནས་སྟངས་
དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་གདངོ་ལེན་ཆེད་

གཙོ་བ་ོསེམས་པ་ལྷདོ་ལྷདོ་བེད་དགོས་པ་

དང་།	 འགགོ་དབ་ེཟུར་བཞུགས་སབྐས་དསུ་
ཚོད་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་བཏང་བར་ཕན་ཚུན་
ཤེས་ཡོན་བར་ེལེན་བདེ་དགོས་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
ད་ེནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	
རུྒྱན་ལྡན་ལྟར་འཛིན་གྲྭ་མེད་སྟབས་དྲ་ཐགོ་
བརུྒྱད་སླབོ་སྦངོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་

དང་།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ཙམ་
མ་ཟད།	 གཞན་དྲ་གནས་ཁག་གཅིག་ང་ོ
སྤདོ་དང་།	ཟུར་བཞུགས་ཀི་དསུ་ཡུན་སབྐས་
རང་མི་རིགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
གཉསི་དབུས་སྣ་ེལེན་འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་
ཁང་ད་ུགཟགིས་ཞིབ་གནང་།
སབྐས་དརེ་འཕདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་
དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་གཙོས་འགགོ་དབ་ེཟུར་
འཇགོ་ཁང་གི་འབལེ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་
ཀུན་བཟང་ལགས།	ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་བཅས་ལྷན་
བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་
མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་མི་ལོ་ཧིལ་
པ་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་དང་
བསྟནུ།	 ཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ།	 ཨོ་སི་ཀ་ོ
ལི་ཡ།	 ཨིན་ལེན།	 སི་ཀ་ོཊི་ལན་ཌི།	 ལྷ་ོ
ཨ་ཕ་ིརི་ཀ།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་
བཅས་ཁོན ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅུ ་བཞིའི ་
གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ལས་བེད་དང་།	
ཆབ་སདི་མི་སྣ།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སོགས་མི་གངས་	༡༤༤	ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་མཆོག་གླ ོད་བཀལོ་དགོས་པའི་འབོད་
སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
གནང་ཡོད་འདགུ
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་འཕིན་ཡིག་སོ་སོའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 ཁདེ་ཀི་མཁནེ་གསལ་ལརྟ།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་

གངས་	 ༦	 ལ་ཕབེས་སབྐས་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་གནང་སྟ་ེཉནི་གསུམ་
ཕིན་པའི་རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་དང་།	
ཁངོ་གི་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་བཙན་འཁིད་བས་
པ་ནས་བཟུང་།	ད་བར་ཁངོ་གང་ད་ུབཞུགས་
མིན་དང་།	 གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་
འཛམ་གླིང་ནང་ཤེས་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་
ཡོད།	 ང་ཚོ་བདོ་རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ི
༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དད་ལྡན་
རསེ་འབངས་པ་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་
ཤུགས་ཆེ་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ང་
ཚོས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་པཎ་ཆེན་
སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་མཆོག་གི་སྐརོ་ར་སྤདོ་
ཐུབ་པའི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐབོ་རུྒྱར་
རེ་སྒུག་དང་སེམས་ཁུར་བེད་བཞིན་ཡོད་
ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་ར་སྤདོ་
ཐུབ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་ང་ཚོར་སྤད་མེད།
ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་མགནི་ཚབ་པ་ཀའ་ོལི་ཇན་གིས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི

མ་མཆོག་ཆུང་བིས་པའི་སྐབས་རུྒྱན་ལྡན་
བིས་པ་སིྤ་མཚུངས་ལརྟ་གཞུང་གི་རིན་མེད་
ཐགོ་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་ཐབོ་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེརསེ་མཐ་ོསླབོ་ལེགས་པར་ཐནོ་ནས་ད་ཆ་
ལས་ཀར་ཞུགས་བཞིན་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་
ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་ཀིས་ཕིའི་
སུན་གཙེར་མེད་པར་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ངང་མི་ཚེ ་སྐེལ་འདོད་བེད་བཞིན་ཡོད་
ཚུལ་སོགས་གསལ་བསྒགས་བས་པར་ང་
ཚོས་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 གང་
ཡིན་ཟརེ་ན།	 ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལརྟ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་ད་ལྟ་བར་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་མགོ་སྐརོ་བསླུ་འཁིད་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བ་སྤདོ་
ལ་བརྟནེ་ནས་ཉ་ེཆར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་	༡༩	འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུར་གང་སར་
ཁབ་གདལ་ད་ུཕིན་ཏ་ེདཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།
ད་ལའྟི་རྒྱ་ཁབ་ནད་ཡམས་རྐནེ་པས་འཛམ་
གླངི་ཁནོ་ལ་སྒ་ོརྒྱ་བསམྡས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
བདོ་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ཁིམས་
འགལ་བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་སྒ་ོ
རྒྱ་བསམྡས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་

རུྩབ་དང་གཉའ་གནནོ་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་
ནང་སྡགུ་པ་ོཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་
ཡོད།
པཎ ་ ཆེན ་སྐུ ་ ཕ ེང ་བ ཅུ ་
ག ཅིག ་ པ ་ དགེ ་ འདུན ་
ཆོ ས ་ ཀི ་ ཉི ་ མ ་ མ ཆོ ག ་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་
བའི ་ ད ུས ་ ཚིགས ་དང ་
བསྟནུ།	 ཁདེ་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཆ་རྐེན ་གང་
ཡང་མེད་པའི་ཐོག་པཎ་
ཆེན ་རིན ་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་
མགོགས་མུྱར་གླ ོད ་བཀ ོལ ་དགོས ་པའི ་
འབདོ་སྐལུ་གནང་བ་དསེ།	 ཁདེ་ཀིས་
དྲང་བདེན ་ལ་རྒྱབ་སྐོར ་ཡོད ་པ ་དང་།	
དྲང་བདནེ་ཕོགས་ལ་ལངས་ཀི་ཡོད་པའི་
བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྤད་གནང་ཡོད།	 ཁདེ་ཀིས་ང་ཚོའ་ིརྩ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བསྔགས་བརདོ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
མཆོག་གླདོ་བཀལོ་མ་ཐབོ་པར་ཁདེ་ཀིས་མུ་
མཐུད་ཁངོ་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་

གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
མཐའ་དནོ་ངས་བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་

ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཁདེ་ཀིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བའི་རེ་
འབདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཁདེ་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དསེ་ཏན་ཏན་
ནསུ་པ་ཐནོ་གི་ཡོད།	 པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གང་མགགོས་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བའི་
རེ་བ་དང་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་འཁདོ་
གནང་ཡོད་འདགུ	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༥	ཚེས་	༡༨	ཉནི་འཕདོ་བསྟནེ་ཁབ་ཁངོས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གི་སནྨ་ཞབས་པ་དང་འཕདོ་ལས་པ་སོགས་
ལ་བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་དང་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས་སོགས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཆེད་སྦངོ་

བརྡར་གི་ལས་གཞི་འག་ོབཙུགས་ཡོད།
སནྨ་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕུག་ལགས་དང་།	
སལྐ་བཟང་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	སེམས་ཁམས་
སླབོ་གསོ་བ་ཚེ་རིང་དབངས་སྒོལ་ལགས།	
ཚེ་རིང་ལགས།	 བསྟན་འཛིན་སྒལོ་མ་
ལགས།	 བསྟན་འཛིན་ལ་ྷསྒནོ་ལགས་བཅས་
ནས་ཕི་ལུགས་སནྨ་བཅསོ་དང་།	 ཚ་བ་
བརྟག་དཔྱད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་

སབྐས་འཕདོ་ལས་པ་རྣམས་སུང་སྐབོ་ཇི་ལརྟ་
བེད་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་སྦོང་བརྡར་
གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་འཕདོ་
ལས་པ་རྣམས་ལའང་གཅིག་མཚུངས་སྦངོ་
བརྡར་གནང་གཏན་ཁལེ་འདགུ་པ་བཅས།།

འཕདོ་ལས་པ་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་སྦངོ་བརྡར་གནང་བ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

བདོ་པའ་ིབཙུན་མ་ཞིག་དགངོས་པ་རགོས་ནས་ཐུགས་དམ་བཞུགས་པའ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀ་ོལེ་གལྷ་དནོ་
ལྡན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་དགུང་
ལོ་	 ༨༢	 ལ་ཕབེས་པའ་ིབདོ་པའ་ིབཙུན་མ་
ཞིག་ཉ་ེཆར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༢	དང་བདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༠	སྟ་ེགནམ་

གང་ཉནི་དགངོས་པ་རགོས་ནས་ཐུགས་དམ་
གསལ་འདྲངོས་བཞུགས་པ་མ་ཟད།	 	 སྐ་ུ
ཕུང་གི་ཉ་ེའཁརོ་ལ་ཚུལ་ཁམིས་ཀི་དྲ་ིབཟང་
ཐུལ་ལེ་བ་ཁབ་པ་བུང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།	
བཙུན་མ་ཁོང་གི་མཚན་ལ་བསྟན་འཛིན་
ཆོས་སྒནོ་དང་ཡོངས་གགས་སུ་ཨ་ན་ེབསྟན་
འཛིན་ཞསེ་འདས་པའ་ིམི་ལོ་	༤༤	ཙམ་རིང་
སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་གནས་
མཆོག་ཟ་ཧརོ་མཚོ་པདྨར་བསྙནེ་མཚམས་

སོགས་སུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་
མཁན་ཆོས་པ་ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་འདགུ་
ཅིང་།	 ཁངོ་གི་སྐ་ུཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་
ཤིག་ཟུར་གསལ་ལརྟ་ཡིན།
ད་ལམ་གནས་ཚུལ་འདི་འགོད་སྤལེ་ཞུས་

དནོ་ན།ི	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་དྲ་ིམ་
མེད་པ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཞེས་ཐགེ་པ་
ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཚང་བ་འདི་
ཉདི་ཀི་ཆེ་བ་སྟནོ་སདླ་དང་།	 ཁད་པར་ལོ་
མང་གོང་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་ཆོས་པ་ཉམས་ལེན་ཚད་སོན་
རིགས་དང་།	 འདས་གངོས་སབྐས་ཐུགས་
དམ་གསལ་འདྲངོས་བཞུགས་མཁན་རིགས་
ལ་དངེ་རབས་ཚན་རིག་པས་བརྟག་དཔྱད་

བས་པ་བརུྒྱད་ནང་དནོ་རིག་པའི་ཁད་ཆོས་
ད་ུམར་ངསོ་འཛིན་འཐབོ་བཞིན་ཡོད་པ།	 ད་ེ
བཞིན་ཆོས་པ་ད་ོབདག་སོ་སོའི་ཆོད་སེམས་
དང་བརྩནོ་འགུས་ཀིས་ལྕགོས་ན་མད་ོསགྔས་
ཀི་ཟབ་ཆོས་གང་ལའང་ཕ་ོམོ་དང་རིགས་
རུས་སོགས་ཀི་དབ་ེབ་མེད་པའི་དཔ་ེམཚོན་
སདླ་བཀདོ་པ་ཞིག་ཡིན།	 སདླ་ནས་ཀང་ད་ེ
འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བུང་འདི་གར་གནང་
སྤདོ་བུང་ཚེ་འགདོ་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་གི་སྐུ་ཚེའི་
ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ།
བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས།	
ཡོངས་གགས་སུ་ཨ་ན་ེབསྟན་འཛིན་ཞུ་བ་
ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༣༩	 བདོ་ས་ཡོས་ལོར་བང་
གནམ་རུ་རིང་པ་དཔནོ་ཚང་གི་སས་མོར་སྐ་ུ
འཁུངས་ཤིང་།	 བིས་པའ་ིདསུ་ནས་བམས་
པ་དང་སྙངི་ར་ེཆེ་བ་སོགས་དམ་པའི་རང་
རྟགས་མང་པ་ོལནྷ་སྐསེ་སུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 ཕ་མ་གཉསི་ལ་རིང་ནས་ཞུ་བསྐལུ་
གནང་བ་བཞིན་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཐགོ་
རབ་ཏུ་བུང་སྟ་ེསྟདོ་ལུང་འཆི་མེད་གླངི་ཞེས་
པའི་རི་བ་ོདགེ་ལྡན་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཏུ་
ཆོས་ཞུགས་གནང་།	 ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩		
ལོར་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེབལ་ཡུལ་པགོ་
ར་བཀ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་གཞིས་ཆགས་

སུ་ལོ་ཤས་བཞུགས་ནས་སུྒབ་བརུྒྱད་བསྟན་
པའི་གསལ་བདེ་བ་ླམ་སུྒབ་སེང་རིན་པ་ོཆེའི་
ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཟབ་ཆོས་མང་པ་ོ
གསན།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་ནས་ཏ་ི
ལོག་པུར་ཀརྨ་སུྒབ་བརུྒྱད་དར་རྒྱས་གླིང་
བཙུན་དགོན་ད་ུཕབེས་ནས་ལོ་དགུ་ཙམ་
བཞུགས་རིང་དགནོ་པའི་ཕི་ནང་འགན་ཁུར་
འགའ་རེ་བཞསེ།	 ད་ེནས་ཚེ་གང་སུྒབ་པ་ལ་
བརྩནོ་པར་དགངོས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༧༦	 ཡས་
མས་ལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི་གནས་
མཆོག་མཚོ་པདྨར་ཕབེས་ནས་ཉ་ེསྔནོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	བར་མི་ལོ་	༤༤	ཙམ་
རིང་གནས་ད་ེཉདི་ད་ུབཅའ་བཞུགས་གནང་
ནས་རང་དནོ་ད་ུམཚམས་བསྙནེ་སྒམོ་སུྒབ་
ཉམས་བཞསེ་དང་གཞན་དནོ་ད་ུའག་ོཕན་གི་
བ་བ་སྣ་ཚོགས་བཅས་མདརོ་ན་ཉནི་མཚན་
ཀུན་ཏུ་དནོ་གཉསི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བ་
བ་འབའ་ཞིག་ལ་གཞལོ་བར་མཛད།	 གཞན་
ཡང་གར་ཞྭ་འཕགས་པས་གཙོས་པའ་ིགནས་
ཆེན་རྣམས་སུ་སུྨང་གནས་ཆ་ཆིག་སྟངོ་
སུམ་བརྒྱ་ལྷག་སྨནི་འཁོལ་མཛད་པ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་།	 ༸སྐབས་མགནོ་ས་སྐ་༸གངོ་
མ་ཁ་ིཆེན་རིན་པ་ོཆེ།	 ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་
པ་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་དུྲག་པ།	 ༸སྐབས་ར་ེབདདུ་

འཇམོས་རིན་པ་ོཆེ།	༸སྐབས་ར་ེབཅ་ོབརྒྱད་
ཁ་ིཆེན་རིན་པ་ོཆེ།	 རགོས་ཆེན་མཁན་པ་ོ
བླ་ོགསོ་དྲ་ིམེད་རིན་པ་ོཆེ་སོགས་རིས་སུ་མ་
ཆད་པའི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་དུྲང་
ནས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་སྐརོ་ད་ུམ་
ཞུས་གསན་གནང་ཞིང་།	 དའེང་གསན་
པ་ཙམ་ད་ུམ་བཞག་པར་ཆོས་དང་བླ་མའི་
དམ་ཚིག་ཕ་མོ་ཚུན་ཆད་མིག་འབས་བཞིན་
ད་ུབསུངས་ཏ་ེཐོས་དནོ་སུྒབ་ལ་རྩེ་གཅིག་
གཞལོ་བའ་ིརྣམ་ཐར་བཟང་པ་ོབསྐངས།	 ཟླ་
ཤས་གོང་ནས་བསྙུན་མནར་འཕདོ་བཞེས་
གནང་མུར།	 ད་ལམ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 	 ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢༢	 	 བདོ་ཟླ་	 ༣	 པའ་ིགནམ་
གང་སྟ་ེཚེས་	༣༠	ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	ཐགོ་
རང་ལོ་	 ༨༢	 སྟངེ་འཕགས་ཡུལ་ལྷ་ོཕགོས་
ཀ་ོལེ་གྷལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་དནོ་ལནྡ་
གླངི་ད་ུསྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་ཏ།ེ	ཉ་ེའཁརོ་
ཚང་མ་དད་པ་དང་ང་ོམཚར་གི་གནས་ལ་
འགདོ་པའ་ིའདོ་གསལ་གི་ངང་ད་ུཐུགས་དམ་
བརྟན་པརོ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཕུང་
གི་ཉ་ེའཁརོ་ད་ུཚུལ་ཁམིས་ཀི་དྲ་ིབཟང་ཐུལ་
ལེ་བ་ཁབ་པ་བུང་བ་བཅས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་
བསྡསུ་སོ།།	

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་ཇི་སྤལེ་སནྙ་སྒནོ་གནང་བ།
༄༅།	 །རེས་གཟའ་མིག་དམར་དང་པ་
སངས་ནམ་ཡིན་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ནས་ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགོག་སདླ་ལས་དནོ་ཇི་སྤལེ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་
ལས་དནོ་སྙན་སེང་དང་གོ་བསྡུར་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	
ཚེས་	 ༢༦	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༣༠	 ཙམ་ལ་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་སོགས་ལནྷ་
འཛོམས་ཐོག་བདནུ་ཕག་འདིའི་ནང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་སདླ་ལས་
དནོ་ཇི་སྤལེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་

སནྙ་སེང་དང་འབལེ་ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་དྲལི་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་ནས་ཉ་ེ

ཆར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་
དང་འབལེ་བའི་དམིགས་བསལ་དྲ་ཚིགས་
བདོ་ཨིན་བཅས་སདྐ་ཡིག་གཉསི་ཐགོ་གསར་
བཟ་ོགནང་བ་དརེ་མང་ཚོགས་ནས་གང་
མང་ལྟ་ཀླགོ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
སྙན་སེང་ཞུས་རེས་ཤེས་རིག་ཟུང་དུྲང་
བསོད་ནམས་བཟང་མོ་ལགས་ཀིས་ད་ཆ་
བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་	༡༠༠༠	ལགྷ་ཙམ་
མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	ཁག་གཅིག་
ཡིག་རུྒྱགས་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
འགལེ་བརོད་ཞུསད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས།	 དུྲང་ཆེ་རྣམས་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ངལ་སེལ་དང་འབལེ་བའི་དམིགས་

བསལ་དྲ་ཚིགས་ད་ེབཞིན་གཞན་ལའང་
གང་མང་བརུྒྱད་སྐུལ་གནང་དགོས་སྐརོ་
དང་།	 ད་ཆ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་
ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོཕ་ེབཞིན་ཡོད་སྟབས།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གི་འཛིན་སྐངོ་བཀོད་ཁབ་འགོ	
ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༢༢	ཉནི་ནས་བཟུང་ལས་
བདེ་བརྒྱ་ཆ་	༥༠	 རེས་མོས་མིན་པར་ཚང་
མར་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བཅར་ཞུ་དགསོ་པ་
དང་།	 ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ནས་ཕི་དྲ་ོ	
༤	 བར་ཡིན་པ་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།	
ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམས་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་
བཅར་ཞུ་སྐབས་ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་འཇགོ་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཁ་རས་ངསེ་པར་ད་ུགནོ་
དགསོ་སྐརོ་གི་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད།	ཕགོས་
མཚུངས་རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་དང་སྤནེ་པ་དང་
པ་ོནམ་ཡིན་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ི
ཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམས་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨	ནས་	
༡	 བར་རང་ཁིམ་ད་ུལས་ཀ་བདེ་དགསོ་པ་
དང་།	 དགསོ་ངསེ་ཅན་ཡིན་ན་མ་གཏགོས་
ཕི་ལ་མ་ཕབེས་པར་རང་ཁིམ་ད་ུབཞུགས་
དགསོ།	 ཞསེ་དང་།	 གཞན་ཡང་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 ད་ལའྟ་ིཆར་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་
ཐབས་ལམ་གཞན་མེད་སྟབས།	 འག་ོཉནེ་
ཆེ་བའི་ནད་གཞི་དརེ་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་
དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	

ད་ེནས་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་
ད་ཆ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཏུ་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་པ་ཡོད་
པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་རྡ་ས་ལ་ྟབུར་
མཚོན་ནའང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་སརྒ་དང་།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་ཡིན་
སྟབས་ས་གནས་གཞན་ལས་འགུལ་བཞུད་
བདེ་མཁན་མང་བ་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 སིྒག་
འཛུགས་ནས་ས་གནས་གཞན་དང་མི་འདྲ་
བར་སོ་སོའི་ནང་ད་ུའགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་
ཁང་གི་མཐུན་འགུར་སྦར་དང་སྦརོ་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མི་ཆའ་ིཆ་ནས་ཡང་མཐུན་
འགུར་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ཕི་

ནས་རྡ་སར་ཕབེས་མཁན་རྣམས་ཀིས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འབལེ་བ་
ངསེ་པར་ད་ུཞུ་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུས།	
ད་ེནས་འཕདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་ད་ཆ་ཤུག་གསེབ་འགོག་
དབེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་བ ོད་མི་ཁོན་མི་

གངས་	༡༧	ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་བརྟག་དཔྱད་
བེད་སྐབས་ནད་རྟགས་རིགས་གང་ཡང་
ཐནོ་མེད་སྐརོ་སོགས་སནྙ་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐ་ུགཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་ན་ང་ཚོར་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་སྟནོ་རོགས།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	 སྟངེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་

བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས།	ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས།	 སྦལེ་
ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་བཅས་ཀིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	

༢༥	 འཁརོ་བ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་གི་
གལ་གནད་ཅེས་པའི་བརདོ་གཞི་ཐགོ་དྲ་རྒྱ་
བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཡོད།

ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་གི་ཐགོ་མར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་ཆེད་ཟླ་
གངས་གཅིག་རིང་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
ཉནི་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་
སྐབས་གཉིས་ཀི་ལས་ཡུན་སྐབས་༸ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླདོ་

བཀལོ་ཡོང་སླད་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་
འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་
ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐནོ་པའོི་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་ཡོད།	 	 དའེ་ིཐད་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་གཙོ་བ་ོམི་མང་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ།	 ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་
མཁན་བང་ཨ་རིའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་།	
ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།	 སུད་སིའ་ི
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།	 སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་སོགས་ཆགས་ཡོད།
ལགྷ་པར་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་བཅས་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་སོང་།	 སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་རྣམ་པས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
གནང་བར་བརྟནེ་གུབ་འབས་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པ་བུང་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་རྣམ་པ་ཚོར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།			གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་	༡༨༠	ཙམ་དང་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་	༡༥	ཙམ་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་ནས་༸ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་འཕལ་ད་ུགླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་བསྒགས་གཏམ་
སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་གི་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་གགས་ཅན་	BBC	དང་།	

CNN , The New York Times, Times, 

NDTV, Diploma,	 ABC	 སོགས་ཀིས་
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནད་
དནོ་སྐརོ་གནས་ཚུལ་གཟབ་རྒྱས་སྤལེ་འདགུ
དསེ་གཙོ་བ་ོབདནེ་པ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་མཚོན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཐོ་
སླབོ ་མཐར་ཕིན་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ཀི ་
འདགུ	 ཡིན་ཡང་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་ན་ང་
ཚོར་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་སྟནོ་རོགས་

ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
ང་ཚོར་བདནེ་པ་ཡོད་སྟབས་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་
ནས་ཀང་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ཐངེས་འདའི་ིདྲ་ཐགོ་གི་བག་ོགླངེ་སུད་སིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་དང་ཕི་དྲལི་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ལས་ཁང་གིས་ང་ོདབེ་
བརུྒྱད་ཐད་གཏངོ་གནང་ཡོད།	 	 སུད་སིའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བདེ་འཕནི་
ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་གཙོ་
སྐངོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཀུ་ཀངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞི་འཐུས་ཚང་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟནོ་དང་རོགས་སྐརོ་
གནང་དང་གནང་མུས་ལརྟ།	 ཀུ་ཀངི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་

དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་སདླ་ལས་
དནོ་རྣམས་འཐུས་སྒ་ོཚང་བ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་
ཁབ་ཁོངས་ཀུ་ཀངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་

ན།ི	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
གཞན་དང་བསྡུར་ན་གནས་སྟངས་དང་
མཐུན་རྐནེ་ཞན་པ་ོཡོད་ནའང་།	 ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཐུབ་ཀིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་
ད་ུལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན།
འད་ིགའ་ིཁབ་ཁངོས་ངསེ་གསང་མད་ོསགྔས་
བང་ཆུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པའི་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་ཚེ་རིང་རྡ་ོར་ེམཆོག་གིས་གཞིས་
མི་དང་ཡུལ་མི་གངས་	 ༤༠༣	 ལ་ཧནི་སྒརོ་	
༢༠༠༠	 རེར་རོགས་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 གཞན་ཡང་འཆི་མེད་གཡང་གསང་
ཚོགས་པ་ནས་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༡༡༠	 ལ་

ཧནི་སྒརོ་	༥༠༠	རེར།	མཐ་ོསླབོ་ཏུ་འགམི་
བཞིན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་	 ༡༡༩	 ལ་ཧནི་
སྒརོ་	 ༡༥༠༠	 རེར་བཅས་གནང་ཡོད།	 ཀུ་
ཀིང་ས་གནས་ཀི་དམག་སྒར་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ཡུལ་མི་
དང་གཞིས་མི་གངས་	༧༠	ལ་བཟའ་བཅའ་ི
རིགས་འབས་དང་།	 སྣམུ།	 ཚྭ།	 ག་ོཞིབ་
བཅས་གནང་ཡོད།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
སུ་ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱའི་རྐེན་པས་ཛ་དྲག་
དཀའ་སེལ་ཆེད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་གནང་བ་ལརྟ་ས་
གནས་ནས་མི་གངས་དགུའི་འགེངས་ཤོག་

བཀང་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ས་གནས་སུ་ད་བར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ནད་རྟགས་ཐནོ་པ་མི་གཅིག་ཀང་
བུང་མེད་ནའང་།	སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ས་གནས་
མང་ཚོགས་ལ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ལམ་སྟནོ་
དང་།	 ས་གནས་སུ་དངྭ་བངླས་ཚོགས་ཆུང་
ཟུར་འཛུགས་གནང་བའི་ཐོག་དྭང་བླངས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་གཞུང་ལམ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་
སྒརོ་ཉནི་མཚན་མེད་པར་སྒ་ོསུང་བཞག་ཡོད་
པ་དང་།	 ཕི་མི་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཀི་ཆེད་
ད་ུའགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ཡང་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

འབུམ་ལ་བསྟན་སངྒ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 བའ་ིཟླ་མཇུག་
ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་དང་དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་
ཁག་བཞིན་ས་གནས་གཞནོ་སྐསེ་དངྭས་བངླ་

རུ་ཁག་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ནད་ཡམས་སྔནོ་

འགགོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་ཁག་ད་བར་
ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ་མུས་ཡིན།	 ལས་དནོ་
བ་བདའེི་སླད་སིྤ་མི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་རྣམས་
ཀི་ (Whatsapp Group)	 ཡང་བཟ་ོསུྒབ་

བུང་ཡོད།	 ས་གནས་
སུ་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་
རི ག ས ་ བུ ང ་ ཚེ ་ ས ་
གནས་མངའ་གཞུང་
འབལེ་མཐུད་པ་རྣམ་
པས་མཚན་དང་ཞལ་
པར་ཨང་གངས་ལེན་
གནང་བུང་ཡོད།

ས་གནས་གཞིས་མི་རྣམས་དནོ་མེད་ཕར་

འག་ོཚུར་འངོ་མི་ཆོག་པ་དང་དབུས་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་ཕབེས་གཞིར་
བཟུང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་
བསྒགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།	 ས་གནས་
འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གི་ནད་པ་འདྲནེ་
འཁརོ་གི་ཁ་ལོ་བ་དང་སནྨ་ཞབས་པའི་ཆེད་
ཉནེ་སུང་ཡོ་ཆས་རྣམས་མཁ་ོསུྒབ་ཟིན་ཡོད་
པ་དང་།	 ས་གནས་སུ་ཕི་ནས་ཡོང་མཁན་
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ཆེན་པའོི་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་ད་ོ
དབིངས་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་
པ་སྨསོ་ཅི་དགསོ།	 	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་

གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་བསྟནུ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དབུས་བསྟན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པའི་དྲ་
བརྙན་བརུྒྱད་དསུ་ཀི་དགསོ་མཁའོ་ིརུྒྱ་མཚན་
ད་ུམར་དགོངས་ཏ་ེཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆེན་པའོི་
སྒ་ོནས་དད་ལྡན་ཡོངས་ལ་བཀའ་དབང་
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འདརི་འཛམ་གླངི་དད་ལནྡ་མང་པསོ་གསོལ་
འདེབས་དང་ལྷག་པར་བཀའ་ཤག་ནས་
མཚན་འཁདོ་ཞུ་སནྙ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལརྟ་

ད་རེས་ས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་ཚོད་ཁད་པར་ཅན་
འདི་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་བཀའ་དབང་སྩལ་
རུྒྱའི་དགོངས་བཞེས་བསྐངས་པར་འཛམ་
གླིང་གི་སྐ་ེའག་ོསིྤ་དང་ཡང་སྒསོ་རང་ཅག་
གངས་ཅན་པ་རྣམས་ལ་སྐལ་བཟང་གི་གོ་
སབྐས་རིན་ཐང་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།	།	
	

༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་
༢༠༢༠	 ལོ་འད་ིབཞིན་༸སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་
རསེ་དྲན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་གསལ་
བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལརྟ།	 འད་ིག་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་བཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་མཚོན་སདླ།	 གཤམ་གསལ་
སླབོ་ཚན་གང་རུང་ཐོག་འབུམ་རམས་པ་
གནང་འདདོ་ཡོད་རིགས་སླབོ་མ་གཉསི་ལ་
ལོ་གསུམ་རིང་ལོ་རེར་སླབོ་ཡོན་མཐ་ོཚད་
ཧནི་སྒརོ་	༧༥༠༠༠།༠༠	ཐམ་པའ་ིསླབོ་ཡོན་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་
ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༡	

འགངས་མེད་གཤམ་འཁོད་དྲ་ལམ་སྦྲེལ་
ཐག་བརུྒྱད་འཚང་སནྙ་ཕུལ་ཟནི་པ་དགསོ།
སྦྲལེ་ཐག་	Online Application

༡།							༸རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞི།
Four Principle Commitment of His 

Holiness the Dalai Lama

༢།						གཱནྡྷའི་ིལ་ྟགུབ།
	Gandhian Philosophy

༣།						རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་སིྒག
 Conflict Resolution

༤།						འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ།
 Philosophy of Non-Violence

སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་དང་
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།							འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་བདོ་
མི་ཡིན་པའ་ིཐགོ་ད་ོབདག་དང་།	 ཕ་མའ་ི
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་འབུལ་འབབ་	 ༢༠༡༩	
བར་གཙང་འབུལ་ཟནི་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་
ད་ུགནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་
དབེ་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་པ་ཞིག་
དགསོ།	 དའེ་ིཐད་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་ཁག་		
འགངེས་ཤོག	ཀ	པའ་ིནང་ཁ་གསལ་བཀང་
སྟ་ེརང་ཉདི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་དག་མཆན་ཞུ་དགསོ།
༢།	 	 	 	 	 	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་

ནས་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཡིག་
རུྒྱགས་ཀི་གུབ་འབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	
༦༠	 ལོན་པ་ཞིག་དགསོ་པ་དང་།	 ཉ་ེབའ་ི
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ཡིག་རྒྱགས་
ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེར་གི་ངོ་བཤུས་
འབུལ་དགསོ།
༣།						འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གང་རུང་ཞིག་
ད་ུསླབོ་འཇུག་ཟིན་པའི་ངསོ་སྦརོ་ཡི་གེ་ངསེ་
འབུལ་དགསོ།
འགངེས་ཤོག	ཀ
འབལེ་གཏུགས་བ་ཡུལ།
བསོད་ནམས་བཟང་མོ།										

doe.lobyoun@tibet.net

བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས།														
scholarship@tibet.net          
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ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་དནོ་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སིའ་ིབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་གི་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆེ་
སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་
སེལ་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་
ས་གནས་བདོ་རིགས་སྨན་ཞབས་ཚོགས་པ་
དང་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་བདོ་རིགས་རྣསམ་ལ་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རྟགས་
ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་སྟ་ེནད་རྟགས་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྟབས་བད་ེཡོང་ཆེད་ཛ་
དྲག་གི་ཕི་ལུགས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་
པའ་ིའབལེ་མཐུད་པ་hotline	 ག་ོསིྒག་དང་
གསལ་བསྒགས་ང་ོདབེ་ཐགོ་ཐད་གཏངོ་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	 	 	 	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༥	ཚེས་	༡༥	བར་ཉནི་གངས་	༤༧	རིང་
མི་གངས་	༢༥༠	ཙམ་ནས་ཁ་པར་བཏང་བ་
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་དང་།	ནད་རྟགས་ཡོད་
པའ་ིམི་གངས་	 ༩༠	 ཙམ་ལ་ཛ་དྲག་གི་སནྨ་
ཁང་ལམ་སྟནོ་དང་སྨན་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།				

ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༥	ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥	བར་ཉནི་གངས་	
༤༡	 རིང་བདོ་རིགས་ནད་པ་དང་སནྨ་ཞབས་
པ་ནད་མནར་བ་རྣམས་ལ་ཞལ་ལག་གངས་	
༥༠༠	དང་།	ཤིང་ཏགོ			འཐུང་ཆུ་སོགས་
ཕུལ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་སནྨ་པ་དང་།	
སནྨ་ཞབས་པ།	 འཕདོ་བསྟནེ་ལས་བདེ་རྣམ་
པ།	 སིྤ་ཁང་ས་ཁུལ་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ།	 མེ་
གསོད་རུ་ཁག་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་
འབུལ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་བདེ་ད་ུཉནི་གུང་
གི་ཞལ་ལག་བསྡམོས་	 ༡༠༨༠	 ཕུལ་ཡོད།		
ཞལ་ལག་གོ་སིྒག་དང་ཐུགས་འགན་བཞེས་
མཁན་ས་གནས་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་
དུྲག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཨིན་དུྲང་།	 དངྭ་
བངླས་པ།	 སྐལེ་འདྲནེ་གནང་མཁན་དངྭ་
བངླས་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས།	 རང་ཁིམ་ནས་
ཞལ་ལག་སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན།	ཚོགས་པ་སིྐད་སྡགུ་ཁག་
དང་མི་མང་སྒརེ་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་གི་སིྦན་
བདག་ཞལ་འདབེས་གནང་མཁན་སོགས་
མང་པ་ོབུང་ཡོད།

ཕོགས་མཚུངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
གི་བཀདོ་ཁབ་ཕབེས་པ་ལརྟ།	 ནའིུ་ཡོག་
དང་ནིའུ་འཇར་སིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་སྣ་ེཁིད་ཐགོ་ས་གནས་ཀི་ཚོགས་
སིྐད་ཁག་དང་།	 བདོ་རིགས་སེར་སྐ་མི་
མང་ནས་བང་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་
བཀའ་དྲནི་བསམ་ཤེས་དང་།	གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐེ་མཚོན་བེད་ཞལ་འདེབས་ཨ་
སྒརོ་	 ༡༡,༧༩༣	 ཐམ་པ་ཕུལ་ཡོད།	 	 ཟུར་
བཀག་བཞུགས་ཡུལ་དགསོ་མཁ་ོཡོད་རིགས་
རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་གི་མཐུན་འགུར་ཆེད་
མགནོ་ཁང་གླ་རུྒྱའི་ཕག་རོགས་གནང་རུྒྱས་
མཚོན་མགནོ་ཁང་གི་ཁང་གླ་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ཕུལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
གཞན་ཡང་སེམས་ཁམས་དང་འབལེ་བའི་
སླབོ་གསོའི་ལས་གཞི་ཐངེས་འགའ་ང་ོདབེ་
བརུྒྱད་ཐད་གཏངོ་དང་།	 ལས་ཤོར་ཐབོ་
ཐང་སནྙ་ཞུ་འགངེས་ཤོག་དགང་རུྒྱའ་ིརོགས་
རམ་གནང་ཡོད།	 ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་
སིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ལས་
འཆར་གཞན་ཞིག་ན།ི	 ནད་ཡམས་ཁབ་

གདལ་འག་ོབཞིན་པའ་ིསབྐས་སུ་བདོ་མི་མང་
པརོ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཤོར་བ་དང་ལས་
མེད་ལགྷ་པ་གངས་	༣༠༠	རྣམས་ལ་རོགས་
རམ་དང་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད།
ཁུ་ཝིན་སི་	 འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
ཟས་རིགས་ཤོག་སམྒ་	 ༡༠༠	 ཐམ་པ་ཞལ་
འདབེས་གནང་སོན་བུང་བ་བཞིན་	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་མི་མང་ལ་

བག་ོའགམེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁ་རས་
དང་སྨན་སོགས་ཛ་དྲག་ནད་མནར་སྐབས་

དགོས་མཁ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་ལ་དསུ་ཐགོ་
མཐུན་རྐནེ་གང་ཐུབ་སྦར་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
ད་ལའྟ་ིཆར་ས་གནས་ཀི་གནས་སྟངས་བཟང་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 མ་འངོས་པར་
ས་གནས་སུ་བདོ་རིགས་སུ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཚེ་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སིའ་ིབདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་མུ་མཐུད་འབལེ་བ་

གནང་རོགས་ཞུ།	།


