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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའ་ིགཟམི་
ཆུང་ནས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད།	 འད་ིལོའ་ིཇེ་ེཔུར་
ལོ་འཁརོ་རྩམོ་རིག་སུྒ་རྩལ་དསུ་སནོ་ Jaipur 

Literature Festival	 	 ཐགོ་གྲགས་ཅན་གི་
རྩམོ་སིྒག་པ་ཞིག་དང་ལནྷ་གསུང་མོལ་མཛད་
འདགུ
ཐེངས་འདིར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བའ་ིཛ་དྲག་གི་དསུ་སབྐས་དང་
བསནུ།	 དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ནས་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཡོང་བར་ཇི་ལརྟ་
སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་བཀའ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས།	 གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ནས་	 ༡༠	 བར་
རྒྱ་གར་གི་རྩམོ་པ་པ་ོགྲགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་པ་ི
ཀ་ོཨའ་ིཡར་	 Pico Iyer	 མཆོག་དང་ལནྷ་
གསུང་མོལ་མཛད་འདགུ
སྐ་ུཞབས་པ་ིཀ་ོཨའ་ིཡར་མཆོག	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ཐགོ་
མར་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	 ཐགོ་
མར་ངས་སྐུ ་ཉིད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ ་རུྒྱར།	
འདས་པའི་ཟླ་ཤས་ནང་༸སྐུ་ཉདི་ཀི་༸སྐུའི་
འཕདོ་བཞསེ་གང་འདྲ་བུང་སོང་།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག	
ངོས་ཀིས་བསམ་པར་ཁྱེད་ཀིས་ངོས་ཀི ་
གདངོ་པར་གཟིགས་ནས་ཚོད་དཔག་གནང་

ཐུབ།			
སྐ་ུཞབས་པ་ིཀ་ོཨའ་ིཡར་མཆོག	 	 ༸ཞལ་
རས་མཇལ་སྐབས་༸སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་

སངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ཚོད་འདགུ				
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག	
ངསོ་རང་བད་ེཐང་ཡིན།	 ངསོ་ཀི་སདྐ་
གདངས་ལའང་ངར་ཤུགས་ཆེ་ཐག་ཆོད་ཡོད།	
ད་ེདག་ན་ིགཙོ་ཆེར་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་སལོ་རུྒྱན་ནས་དར་བའི་བམས་བརྩེ་
དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུྲབ་ཉམས་ལེན་བས་
པ་ལས་བུང་བ་ཞིག་རེད།	 	 ལོ་ང་ོསངོ་གི་
རིང་ནས་དར་བའི་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་གིས་ངསོ་ལ་གདངེས་སྤབོས་
དང་སྙངི་སབོས་སྤལེ་བཞིན་འདགུ		ངསོ་རང་
ས་གནས་གང་ད་ུབསྐདོ་ཀང་སྙངི་རའེི་ཉམས་
ལེན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ཆ་ཚན་རིག་པས་ཀང་
འགྲ་ོབ་མི་ན་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའི་སེམས་
ཅན་ཡིན་སབས།	 བླ་ོལནྷ་སྐསེ་སུ་གཞན་གི་
བད་ེསྡགུ་ལ་སེམས་ཁུར་ཡོད་པ་དང་།		ང་ཚོ་

སྐསེ་ཙམ་ཉདི་ནས་ཉ་ེའཁོར་མི་གཞན་དང་
གྲགོས་འདྲསི་བདེ་དགསོ།	 	 གནའ་ས་ྔམོའ་ི
སྐབས་ཡིན་ན་རང་རང་སོ་སོའི་ལུང་ཁུག་

ནང་གཞན་ལ་ད་ེཙམ་བརནེ་མི་དགོས་པར་
སྡདོ་རུྒྱ་རེད།	 ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབརོ་
དང་ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་བབ་ལ་གཟགིས་དང་
རྒྱལ་མཚམས་མེད་པར་་གཅིག་གུར་ཆགས་
ཟནི།	 	 འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་དང་ལྷ་ོབང་
ཡོངས་རགོས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཁིྱམ་ཚང་ཆེན་པ་ོ
གཅིག་ཆགས་ཡོད།	 	 དཔརེ་ན་ག་ོལའ་ིཚ་
དྲདོ་རྒྱས་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་མཚོན་
ནའང་འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་གུར་གི་དཀའ་ངལ་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ཆ་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཐརེ་
འབུམ་བདནུ་ཡོངས་རགོས་ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་
གི་འད་ུཤེས་ཐགོ་ནས་ལ་ྟདགོས་པའི་དསུ་ལ་
བབ་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་
འད་ིའདྲ་ཡིན།	 	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
བམས་བརྩེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུྲབ་
ཉམས་ལེན་ད་ེལརྟ་བདེ་སབྐས་ཕན་ཐགོས་ཧ་

ཅང་འདགུ	
སྐ་ུཞབས་པ་ིཀ་ོཨའ་ིཡར་མཆོག	 འདས་
པའི་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་རིང་༸སྐུ་ཉདི་མཆོག་མི་
གཞན་ལས་ཐག་རིང་བཞུགས་ཡོད།	 	 རང་
ཉདི་གཅིག་པུར་བཞུགས་སབྐས་བམས་བརྩ་ེ
དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཉམས་ལེན་ཇི་འདྲ་
གནང་ཐུབ་ཀི་འདགུ	 ང་ཚོར་ཡང་རང་ཉདི་
གཅིག་པུར་འདགུ་སྐབས་བམས་བརྩེ་དང་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་བེད་
དགསོ་པའ་ིཐགོ་ལམ་སནོ་གནང་རོགས།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག		
བར་ལམ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཕིན་པར་
བརནེ་ངོས་དང་འབལེ་ཡོད་པའི་མི་འགའ་
ཤས་ཀིས་ངསོ་རང་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ནས་མ་
གཏགོས་མི་གཞན་དང་དངསོ་སུ་ཐུག་རུྒྱའི་
རིགས་ལ་གནས་སྐབས་འཛེམས་དགོས་པ་
གསུང་བུང་།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་གུང་སེང་
ཐབོ་པ་རེད།		༼	བཞད་མོ་བཞད།	༽	ངསོ་
ཀིས་ཉནི་ལརྟ་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་རིང་ཁ་འདནོ་
བཏནོ་པ་དང་།	སྒམོ་བརྒྱག་རུྒྱ།		ཞགོས་པ་
མལ་ལས་ལངྡ་མ་ཐག་སྙངི་ར་ེསྒམོ་གིན་ཡོད།	
ཐབས་ཀི་ཆ་ནས་སྙངི་ར་ེདང་།	 	 	 ཤེས་
རབ་ཀི་ཆ་ནས་རནེ་ཅིང་འབལེ་ཏ་ེབུང་བའིི་
ད་ེཁོ་ན་ཉདི་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཐབས་
ཤེས་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོབ་རེད།	ཅསེ་
སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ།	།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
སུང་སྐབོ་ཚོགས་པས་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་
འདགུ		དའེ་ིནང་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ལ་ཤོག་གྲངས་	
༢༩	 ཡོད་ཅིང་།	 	 རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་
ཕགོས་གཅིག་གུར་ཟརེ་བས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་བདེ་སྒ་ོརྣམ་གཞག་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་རྩད་
གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་སལོ་རུྒྱན་གི་ལམ་ལུགས་ལ་
ཇུས་གཏགོས་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ཁ་གསལ་
བཀདོ་འདགུ	
སྙན་ཐོ་འདནོ་འཕལ་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་རི་ཤི་	Jim	Risch	

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
ཆེད་འཛུགས་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གུར་ཟརེ་
བའི་བ་སྤོད་ལ་སྐོན་བརོད་དྲག་པ་ོགནང་
འདགུ		ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་མ་འངོས་པར་བདོ་
ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཐག་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་
རྣམ་འགུར་བསན་པ་ད་ེན་ིའཛམ་གླངི་གི་ནང་
པ་ཡོངས་ལ་མཐངོ་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བས་པ་
ཞིག་རེད།	 	 ད་ེན་ིའཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་ཉནེ་ཁ་ཞིག་ཆགས་རུྒྱ་
ངསེ་པ་རེད།	 	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ཡེ་
ཤུའི་ལ་ྷཁང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད།	 	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་ཁ་
ཆེའི་མི་མང་ས་ཡ་མང་པ་ོབཙོན་འཇུག་བདེ་

བཞིན་ཡོད།		”		ཅསེ་གསུངས།	
སྐ་ུཞབས་ཇིམ་རི་ཤི་	 Jim Risch	 མཆོག་
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་སབས།	
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
སདི་བུས་ཀི་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་	 Act 

2019 (H.R.4331)	 གཏན་འབབེས་ཐག་
གཅོད་གནང་རུྒྱའི ་དབང་ཚད་ཀང་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༡༡	 ནང་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་རི་ཤི་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེཁམིས་འཆར་ད་ེ
ངསེ་པར་གཏན་འབབེས་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཤུགས་ཆེ་ཞུས་འདགུ		ཁམིས་འཆར་གསར་
པ་ད ེ་ལྟར་ན་འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ི
བདག་དབང་ད་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མི་ནང་པ་ཁོ་
ནར་ཡོད་ཅིང་།	 	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ལས་བདེ་སུས་ཀང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་
༸སྐུའི་ཡང་སིད་བདམས་པ་བུང་ཚེ་ཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་བདེ་གཏ་ེདརེ་ཉསེ་ཆད་དགལ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སདི་
བུས་ཀི་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་ Act 2019 

(H.R.4331)	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་ཚད་མཐའོ་ིམང་མོས་ཐགོ་གཏན་
འབབེས་གནང་ཟིན་ཡང་ད་ཆ་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ནང་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་གནང་
མཐར་ཐག་གཅདོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

འཛམ་གླངི་གི་ནང་པ་ཡོངས་ལ་མཐངོ་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བདེ་པ་རེད།		

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	རེས་
གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
ནས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཛད་པའི་བམས་
བརྩེའི་ས་བནོ་ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་འདགུ	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	
ཐགོ་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེ
བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་ཀིས་ཐོག་མར་༸རྒྱལ་
བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་རནེ་འབུང་
མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་རསེ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་
གནང་འདགུ		
སྐབས་དརེ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།	 དཔ་ེདབེ་འད་ིབཞིན་ཐགོ་མར་ཨིན་
སདྐ་ཐགོ་ཐནོ་ཡོད།	 ད་ེནས་ད་ེརིང་འད་ིགར་བདོ་
ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ལས་བདེ་བམས་པ་བསན་
འཛིན་ལགས་ཀིས་བདོ་སུྒར་ཞུས་པ་འདི་དངསོ་
སུ་དབུ་འབདེ་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
དཔ་ེདབེ་འདའི་ིསྔནོ་གླངེ་ད།ུ	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གླངི་གི་ས་
ཕགོས་གང་སར་ཆིབས་སུྒར་སྐབས་ཕུ་གུ་ཆུང་
ཆུང་ཚོར་ཐུགས་བརྩེའི་གཟིགས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་
གནང་མཛད་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	ད་ཆ་འཛམ་གླངི་
གང་སར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་
ཕིན་པའི་རྐེན་གིས་ཕོགས་མཚམས་སུ་དངོས་
སུ་༸ཞབས་ཀིས་བཅག་ནས་མཛད་འཕནི་སྐངོ་
ཐབས་བལ་བར་བརནེ་ཕུ་གུ་ཚོར་ཡང་མགོན་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་རུྒྱའི་
སལྐ་བས་དབནེ།	 	 འནོ་ཀང་ཐངེས་འདརི་ཕུ་གུ་
ཚོའི་བསོད་ནམས་ཀི་བགོ་སྐལ་ད་ུདཔ་ེདབེ་འདི་
འདྲ་ཞིག་དབུ་འབདེ་ཞུས་པ་བརུྒྱད་ཕུ་གུ་ཚོ་དང་
འབལེ་བ་མཐུད་ཐུབ་པར་དགའ་པ་ོབུང་།	 ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེཡང་དཔ་ེདབེ་དའེ་ིནང་དནོ་སྙངི་པརོ།	 བདོ་
མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆུང་བིས་པའི་
དསུ་ནས་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་མཆོག་གིས་བམས་
བརྩེའི་གཟིགས་སྐོང་འོག་ནས་འཚར་ལོངས་
བུང་བའ་ིཐུགས་མངོ་གཞི་ལ་བཞག་ནས།	 	 ཕུ་
གུ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བམས་བརྩའེི་ཀུན་ནས་
བངླས་ཏ་ེཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སྤདོ་དགོས་པ་གལ་
འགངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་གསུང་ཡོད།		
གཞན་ཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུབམས་སྙངི་ར་ེ
ད་ེབཞིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པ་ོཕབེས་ཡོད་པ་
དང་།	ང་རང་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་ལོ་	༡༦	རིང་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཡིག་ཚང་ད་ུཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རུྒྱའི་སལྐ་བཟང་གི་
ག་ོསབྐས་ཐབོ་མངོ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མཛད་པའ་ིབམས་བརྩའེ་ིས་བནོ་ཞསེ་པའ་ི

དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་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།

གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་གི་གྲྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བར་ཁནི་ཏུར་བཅའ་བཞུགས་
ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་གིས་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ

༄༅།	།དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་
ཆེ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་ཨ་རིའི་ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་
ཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ་ལ་ལོ་འཁོར་སནྙ་
ཐ་ོཞིག་བཏནོ་འདགུ	 ད་ེཡང་ས་ྔལོ་ས་ེཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ལོའ་ིནང་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཆོས་
དད་རང་དབང་གི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་སྐརོ་
ལ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་སནྙ་ཐ་ོ
ཞིག་བཏནོ་པ་དང་།	 སནྙ་ཐའོ་ིནང་ད་ུརྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་སིད་གཞུང་གིས་རང་གི་
མི་མང་ཐགོ་ཆོས་དད་རང་དབང་ལོངས་སུ་
སྤདོ་འགུར་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་ཧ་ཅང་
བཟསོ་པ་དང་།	 ཆོས་བདེ་སིྒག་འཛུགས་
ཁག་དང་ཆོས་ལུགས་བ་ེབག་པ།	 	 ཆོས་
པ་སྒརེ་བཅས་ལ་དམིགས་འཛུགས་ཀིས་
ཆེད་མངགས་དམ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཟད།		
འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བེད་མཁན་
ཁདོ་གཅིག་རྒྱ་ནག་ཡིན་པ་བཀདོ་འདགུ			
ད་ེཡང་སནྙ་ཐའོི་ནང་གསལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་མཚོན་ན་རྩ་ཁིམས་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་གསལ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཁམིས་ཀི་
ཐགོ་ནས་སུང་སྐབོ་ངསེ་ཅན་མེད།	”	ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ	 སནྙ་ཐའོ་ིནང་རྒྱ་ནག་དང་
བདོ་སོགས་ཀི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཇི་ལྟར་
བདེ་མིན་ཤོག་གྲངས་	 ༨༧	 ཙམ་བཀདོ་
ཡོད་སབས།	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་བསྡརུ་བ་
ཡིན་ན་གྲ་རྒྱས་ཤོད་ད་ེརྒྱ་ནག་ཆགས་འདགུ		
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་བལ་བ་དང་།	 	 ཆོས་
ལུགས་ཀི་ལ་ྟབ་མཐར་ལྷུང་བ།	 	 འཇིགས་
སྐུལ་དྲག་སྤདོ་ཀི་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བ་བཅས་ལ་སདྙ་འདགོས་བས་ནས་ཁ་ཆེའི་
ཆོས་པ་ཚོར་དམ་བསྒགས་བས་པ་ད་ེཁམིས་
མཐུན་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་མ་

ཡིག་སྤམོ་པི་ཡོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གཅིག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་
སངས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་།		འནོ་ཀང་རྒྱ་
ནག་ནང་ལ་མཚོན་ན་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་
རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བདེ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་གསུང་དནོ།	 	 ད་ཆ་

རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་གཞུང་གིས་ཆོས་པ་ཚོར་
རང་གི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་ཁདི་ལས་རྒྱ་ནག་
གུང་བན་ཏང་གི་འགོ་ཁིད་པ་བརིྩ་བཀུར་
དང་ལེན་ཆེ་བ་དགསོ་པ་དང་།	 ཆོས་པ་ཚོར་
ཆེད་མངགས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བེད་སྒ་ོཁག་
གི་ནང་ད་ུདམར་ཤོག་གི་ལྟ་བའི་སྐརོ་དང་།	
སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་བཅུག་ནས་ཆོས་པ་
ཚོར་སུན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།		
ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་གི་ཁ་ཆེ་ཙམ་མ་ཟད་བདོ་
མི་ནང་པ་དང་རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་
པ།	 ཡེ་ཤུ་བཅས་ལའང་ད་ེམཚུངས་དམ་
བསྒགས་སུན་གཙེར་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལོ་མང་རིང་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་ཀི་འད་ུཤེས་ལ་རོལ་བའི་འཐབ་རྩོད་
རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
སནྙ་ཐའོ་ིནང་བདོ་སྐརོ་ལ་གནས་ཚུལ་འཁདོ་
པ་ལརྟ་ན།	 བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་བདོ་

རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་ནང་
གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གུར་བ་དང་འཛིན་
བཟུང་བཀག་ཉར།	 གདགུ་རུྩབ་མནར་
གཅདོ།	བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ།	ཁམིས་
ཁང་ད་ུཞུ་གཏུག་བ་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་ཙམ་ཡང་
མ་སྤད་པར་ཡུན་རིང་བཀག་ཉར་བས་པ།	

ཡང་སནྙ་ཐརོ།	སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་པངི་གིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ནི་ཆོས་མེད་
སྨྲ་བ་ཡིན་ཞསེ་རླམོ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 ད་ེ
ལརྟ་ནའང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཆོས་ལུགས་བདེ་
སྒ་ོསིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བ་ླསུྤལ་རྩད་གཅདོ་ཀི་
ལམ་ལུགས་ལ་དབང་སུྒར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ་པ་དང་།	 གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་
དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་ནང་བདོ་མི་ཆོས་བདེ་
དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀི་གྲྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་
ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་མ་ཟད།		གྲྲྭ་བཙུན་ཕིར་
འབུད་བཏང་བ།	 རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་
ཟརེ་བའི་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ།	 བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པའི་གནས་ས་
སོགས་ལ་ཕག་མཆོད་འབུལ་བས་ཚེ་ཁམིས་
འགལ་ད་ུབརིྩས་ནས་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་བཞིན་

ཡོད།	 	 གཞུང་གི་ལས་ཀའ་ིག་ོསབྐས་ཤིག་
ཡོད་ཀང་བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་མི་རིགས་དབ་ེ
འབེད་བས་པར་བརནེ་དཀའ་ངལ་མོང་
བཞིན་འདགུ
སནྙ་ཐའོ་ིནང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	༢༦	ཉནི་རང་ལོ་	༢༤	ཡིན་པའ་ིཀིར་ི

དགོན་པའི་བདོ་མི་ཡོན་ཏན་ཞུ་བ་གྲྲྭ་ཟུར་
ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་
སྐརོ་འཁདོ་པ་དང་།	 	 ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རང་སེག་ལས་འགུལ་དེའང་སོག་
གཅདོ་ཀི་ཁིམས་འགལ་ཞིག་ལ་བརིྩས་ནས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གི་ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་དང་དག་ེརན།	 ཉ་ེའབལེ་སོགས་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངན་ཁག་དཀསི་ནས་
ཁིམས་ཆད་བཏང་བ་སོགས་ལ་ཨ་རིའི ་
གཞུང་གིས་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ		ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་བཞུགས་
ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་གིས་བདོ་རང་
སྐོང་ལྗངོས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་བེད་ཚོར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་འབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཞུ་མི་དགསོ་པའི་རུྒྱ་མཚན་གང་
ཡིན་གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ་མ་ཟད།	 	 ཁནི་

ཏུར་བཅའ་བཞུགས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་
མཆོག་གིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་
ཆེན་ཆོས་སརྒ་ད་ུགྲྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀི་གྲྲྭ་ཤག་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་
གནད་དནོ་ཐད་འདྲ་ིརྩད་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་འབུང་
འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་
སིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་བདག་དབང་ད་ེ
བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་མཆོག་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་སནྙ་ཐའོི་ནང་
གསལ་འདནོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	༡༡	
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་
མེད་དང་།	 ཁངོ་ཙམ་མ་ཟད་ཁངོ་གི་ནང་མི་
རྣམས་ཀི་གནས་སངས་ཐད་སེམས་འཚབ་
ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་དྲལི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་
པའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བསན་འཛིན་ཟླ་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཨ་རིའ་ིཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་
པའ་ིནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན་བདོ་ནང་གི་གནས་
སངས་མུ་མཐུད་ཛ་དྲག་ངང་གནས་འདགུ		
རྒྱ་ནག་ཇི་ཙམ་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་
པ་ད་ེཚོད་ཀིས་མི་མང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
ཇ་ེཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ཆ་
འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚོ་གཉིད་ལས་བསང་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་ཇི་ལྟར་བས་དང་བདེ་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་མཁྱནེ་པ་དགསོ།	 རྒྱ་ནག་དང་
ཚོང་འབལེ་བདེ་སབྐས་ངསེ་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་
ཐོག་འགན་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས།		
ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེཚོང་ཁ་ེཁ་ོནར་བསམས་ནས་
ཕིན་པ་ཡིན་ན་བདེ་བབ་དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་བླ་ོ
སྤབོས་ཇ་ེཆེར་སོང་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་སརྔ་བས་ཆེ་རུ་འགྲ་ོངསེ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

ཁ་བལ་བ་སོགས་ལ་བསདྙ་ནས་བདོ་མིར་ལས་ཀའ་ིག་ོསབྐས་འདྲ་མཉམ་མ་སྤད་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༥	
ཉིན་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བདོ་
རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་ལི་ཐང་རོང་གི་ལས་
ཁུངས་ཁག་བརྒྱད་ཀི་དྲ་ཚིགས་ཐགོ		དཀར་
མཛེས་རངོ་ཉནེ་རགོ་ཇུས་ནས་ཉནེ་རགོ་པའ་ི
ས་མིག་གསལ་བསྒགས།		ཟརེ་བའ་ིགསལ་
བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིར་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་ཀི་སིད་
བུས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་ར་འཕདོ་གསལ་པ་ོབུང་འདགུ	 	 གསལ་

བསྒགས་ནང་བདོ་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་ཁ་
བལ་གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བའམ་ནང་མི་སུ་རུང་
ཞིག་གིས་ཁམིས་འགལ་ཐགོ་ནས་ཡུལ་གར་
ད་ུཕིན་པ་བུང་ཚེ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་
གོང་གི་ཉནེ་རགོ་པའི་ས་མིག་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་མི་ཆོག	ཅསེ་གསལ་བ་དང་།	
གཞན་ཡང་བདོ་ནང་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་
པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརོལ་
བདེ་མཁན་དང་།	 དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་
གསུམ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཁ་བལ་

གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བ།	 	 སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀགོ་
གཏམ་ཁྱབ་སྤལེ་གིས་བརན་ལྷངིས་གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་མཁན་རིགས་འཛུལ་ཞུགས་
མི་ཆོག་པའ་ིཆ་རྐནེ་ནང་བཀདོ་འདགུ	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁ་བལ་བའམ་ཁ་བལ་གི་
བ་སྤདོ་ཟརེ་བ་ཙམ་ལས་དརེ་འགྲལེ་བཤད་
ཁ་གསལ་ཞིག་མེད་སབས།	 བདོ་མི་སུ་རངུ་
ཞིག་གིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་ཆེད་
ཁིམས་མཐུན་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་བ་
ཡིན་ནའང་དརེ་ཁ་བལ་བ་རེད།	 ཟརེ་ནས་

ཁིམས་འགལ་གི་ཉསེ་འཛུགས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 	 བར་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ལས་བེད་ས་མིག་གསལ་བསྒགས་འདནོ་
སབྐས་གོང་གི་ཆ་རྐནེ་ད་ེདག་ཆེད་མངགས་
བཀདོ་པ་ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོབདོ་མིར་དམིགས་པ་
ཞིག་རེད།	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ནང་བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའ་ི
བདོ་མི་ཞིག་གཞུང་གི་ལས་ཀ་ཐབོ་ཆེད་ཆ་
རྐནེ་ཞིག་ལ།	 	 ཁ་ོཔས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་
དགསོ་པ་བུང་འདགུ	ཅསེ་འཁདོ།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་གསར་འགདོ་པའ་ི
བཅར་འདྲ་ིདང་ལེན་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་	 Northeast Live	 ཞསེ་པའ་ི
གསར་འགུར་ཚན་པའི་གསར་འགོད་པ་སྐུ་
ཞབས་ Wasbir Hussain	 ཞསེ་པའ་ིབཅར་
འདྲ་ིདང་ལེན་གནང་འདགུ
གསར་འགདོ་པ།	 	 འདས་པའ་ིབདནུ་ཕག་
འགའ་ཤས་ནང་རྒྱ་གར་ནང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞིན་
པའི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ས་མཚམས་སུ་དཔུང་འཇུག་
བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་
བཟ་ོབཞིན་པ་དརེ་ཁྱདེ་རང་དགོངས་ཚུལ་
གང་ཡོད།	བདེ་བབ་དསེ་ཁྱདེ་རང་ཧང་སང་
དགསོ་བུང་ངམ།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 	 ང་རང་བདོ་
མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་བདེ་བབ་དརེ་ཧང་སང་མ་བུང་།	 རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་མའ་ོ
ཙེ་ཏུང་གིས་བདོ་ས་ཧམ་བཟུང་བདེ་སབྐས།	
བདོ་ད་ེལག་མཐིལ་ཡིན་པ་དང་།	 བལ་ཡུལ་
དང་འབས་ལྗངོས་།	 ལ་དགྭས།	 ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་པར་ད་ེཤི།	 འབུག་བཅས་ལ་ྔཔ་ོམཛུབ་
མོ་ལ་ྔཡིན་པ།	 ལག་མཐིལ་དབང་བསྡ་ུཐུབ་
ཚེ་མཛུབ་མོ་ལ་ྔཔ་ོརྣམས་ལས་ས་ླཔརོ་དབང་
སུྒར་བ་ཐུབ་པ་བཤད་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་
ཐངེས་འདིར་ལ་དྭགས་དང་འབས་ལྗངོས་
ས་མཚམས་སོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དཔུང་འཇུག་བས་པ་དརེ་ང་རང་ཧང་སང་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མ་བུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ལོར་རྒྱ་མིའི་འབགོ་ལམ་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་གར་ས་
མཚམས་དམག་མིར་སུན་གཙེར་བཟསོ་པ་
རེད།	 ད་ཐངེས་ལ་དགྭས་ཕགོས་སུ་བུང་
ཡོད།	 ས་མཚམས་ད་ེགཉསི་ཀའ་ིནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དམག་དནོ་རྒྱ་སྐེད་ལས་
གཞི་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་རེད།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༠	 ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དབང་སུྒར་བས་པ་རེད།	
བདོ་མི་ཚོས་ལོ་ང་ོདུྲག་ཅུའི་རིང་བསགས་
པའི་ཉམས་མངོ་ད་ེལས་རྒྱ་གར་གིས་ངསེ་

པར་བླ་ོསྐདེ་ལེན་དགསོ་པ་ང་ཚོས་ཡང་ཡང་
བརདོ་ཡོད།	 ད་ཆ་ང་ཚོས་བཤད་པའ་ིསདྐ་
ཆ་ད་ེདག་ར་འཕདོ་ཐུབ་བཞིན་ཡོད།	 ད་

ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཝུ་ཧན་ནས་འཛམ་
གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་
གདལ་ཕིན་ཡོད་སབས།	 ནད་ཡམས་སྔནོ་
འགོག་དང་སྨན་བཅོས་སོགས་ལ་མིའི་ནསུ་
ཤུགས་གཏངོ་དགསོ་པ་ལས་ས་མཚམས་སུ་
དནོ་མེད་རྙགོ་གཞི་ད་ེདག་རྩ་བ་ནས་དགོས་
མཁ་ོམེད།	 ཤེས་བཞིན་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ད་ེལརྟ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
གསར་འགདོ་པ།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་མ་ཐུབ་པའི་འགན་ད་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་ཅིང་།	 རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་
དང་ཉ་ིཤུས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
འབུང་ཁུངས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དགོས་པའི་
དགསོ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ས་མཚམས་སོགས་སུ་རུྒྱན་ལྡན་
མིན་པའི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ཆེད་
མངགས་རང་སྐནོ་ས་ྦཐབས་བདེ་པ་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 ད་ེབདནེ་པ་
རེད།	 འཛམ་གླངི་འཕདོ་བསནེ་ལནྷ་ཁང་གི་
སིྒག་འཛུགས་ད་ེབཞིན་སིྤར་གཟུར་གནས་
ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བླ་ོགཏད་བེད་
མཁན་ལས་བདེ་པ་ཁག་གཅིག་ཡོད།		འནོ་
ཀང་ད་ཐངེས་ཁོ་པ་ཚོས་ཀང་ནད་ཡམས་
ཀི་འབུང་ཁུངས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དགསོ་པའ་ི
དགསོ་འདནུ་འདནོ་བཞིན་ཡོད།		རྒྱལ་ནང་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་གནནོ་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ད་ེ
དག་དངངས་འཚབ་ཀིས་བདོ་ནང་ལ་མཚོན་

ནའང་དངེ་སྐབས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བཏང་འདགུ	 དགནོ་པར་དམ་བསྒགས་ཆེ་
ར་ུབཏང་བ་མ་ཟད།	 གྲྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་

རོང་གི་ཕི་ལ་གཞུང་གི་བཀའ་འཁལོ་མེད་
པར་འཐནོ་མ་ཆོག་པ།	 	 བདོ་མི་ཚོར་རངོ་
དང་མངའ་སྡ་ེགཞན་གི་ནང་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱར་
དམ་བསྒགས་བེད་པ་སོགས་མདརོ་ན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གདངེ་སྤབོས་ད་ེཙམ་མེད་པའ་ི
རྣམ་གུར་མངནོ་བཞིན་འདགུ	
གནནོ་ཤུགས་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་གི་ལས་
དནོ་ཐགོ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བའི་རང་སྐནོ་
སྦ་གསང་ཆེད་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་དང་ལྷ་ོ
རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀི་ནང་ཆེད་མངགས་
རྙགོ་གྲ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 	 ད་ེལརྟ་ཐབས་
ལམ་དཔྱད་ནས་གཞན་གི་ད་ོསྣང་བདེ་སའི་
གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་ཆེད་མངགས་
བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་རེད།		
གསར་འགདོ་པ།	 	 ཏགོ་དབིབས་ཅན་གི་
ཕ་སནི་ད་ེཆེད་མངགས་གྲངོ་ཁྱརེ་ཝུ་ཧན་གི་
མཚོན་ཆ་བཟ་ོལས་ཁང་ནས་ཤོར་བ་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 	 ད་ལ་ྟཞུ་ཚོད་
མ་ཐིག	 	 འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལནྷ་ཁང་གི་ཚན་རིག་
པས་དྲང་བདནེ་གིས་བརག་དཔྱད་བས་ནས་
སྙན་ཐ་ོཞིག་འཐནོ་ཐུབ་ན་ད་གཟདོ་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གསལ་རགོས་ཐུབ།	 ཆེད་
མངགས་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང་སྔནོ་འགོག་
ཚད་ལནྡ་མ་ཐུབ་པར་བརནེ་ནས་ཕ་སིན་ད་ེ
ཕི་ལ་ཁྱབ་གདལ་བུང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ			
གསར་འགདོ་པ།		ད་ལའྟ་ིརྒྱ་གར་གི་དམག་
མིའ་ིགནས་སངས་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༡༩༦༢	ལོའ་ི

གནས་སངས་དང་གཅིག་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་
མིན།	 ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གསལ་པརོ་ཤེས།	ཆེད་མངགས་
རྒྱ་གར་དམག་མི་དང་གདོང་ཐུག་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད།	དརེ་ཁྱདེ་ལ་དགངོས་ཚུལ་གང་
ཡོད།	
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སབོས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་
ཡོད་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ིབདེ་སངས་
ད་ེནི་ད་ེསྔ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པ་ོ
དང་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀི་འགོ་ཁིད་ཚོས་
དམག་གི་སབོས་ཤུགས་ངམོས་ནས་མཐར་
རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དམག་འཁུག་བུང་བ་
རེད།	 ད་ེལས་ཀང་སྔནོ་གི་རྒྱལ་རབས་ལ་
གཞིགས་ཀང་ཨིན་ཇིའི་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་
དང་ད་ེལས་ཆེས་སྔ་བ་རོམ་རྒྱ་སྐེད་ལམ་
ལུགས་ཀི་བདེ་སངས་ཤིག་ཡིན།	 མི་འབརོ་
གི་ཆ་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་གར་ནང་མི་འབརོ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གིས་
དམག་གི་སབོས་ཤུགས་ངམོས་ཀང་རྒྱ་གར་
ལ་མི་འབརོ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིརྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་ད་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཧམ་བཟུང་བས་པ་
ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་ཐགོ་
རྒྱ་མི་སླབེས་པ་ཞིག་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་ཇི་
སིད་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན།	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ས་མཚམས་ཀི་
རྙགོ་གྲ་དའེང་རང་བཞིན་གི་ཞི་འགྲ་ོབ་རེད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ད་ེརྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་འབལེ་བའ་ིདབར་
གནད་དནོ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་
ཁས་ལེན་བས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་
ཞི་ཅིང་པངི་ཁ་ོཔས་ཀང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་
བརན་ལྷངི་ན་ིམཐའ་མཚམས་བདོ་ཀི་བརན་
ལྷངི་ལ་རག་ལས་པ་བཤད་ཡོད།
གསར་འགདོ་པ།	 ཉ་ེལམ་ལ་དགྭས་ཡུལ་མི་
ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ཟགོ་ཉ་ོརུྒྱ་མཚམས་
འཇགོ་དགསོ་པའ་ིམང་ཚོགས་ལ་འབདོ་སྐལུ་
བས་ཡོད།	 ད་ཆ་ལས་འགུལ་ད་ེཧ་ལམ་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་ྟབུ་ཆགས་

འདགུ	 ཁྱདེ་ལརྟ་ན་ལས་འགུལ་དསེ་མང་
ཚོགས་ཁདོ་ནསུ་ལནྡ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་བམ།	
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 	 ཁལ་སརྤ་བ་
ཡིན་ན་ཕིའི་དངསོ་ཟགོ་རང་བཞིན་གི་ཉུང་
ད་ུའགྲ་ོརུྒྱ་རེད།	ཨ་རིར་གཟགིས་དང་།	རྒྱ་
ནག་གི་ཚོང་ཟགོ་ལ་ཁལ་སརྤ་བར་བརནེ་ཨ་
རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངསོ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱ་
དང་།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ནས་ཚོང་ཟགོ་
ནང་ད་ུཡོང་རུྒྱ་དང་ནང་གི་ཚོང་ཟགོ་ཕི་ལ་
འཚོང་ཆེད་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་བཟ་ོ
དགསོ།	 རྒྱལ་ནང་གི་བད་ེའཇགས་དའེང་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དརེ་བརནེ་མང་
ཚོགས་ལ་དསུ་ཐོག་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གལ་ཏ་ེཁྱདེ་
ཀི་རྒྱ་ནག་ནས་བཟསོ་པའི་འཕུལ་ཆས་དང་
སིྤ་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་སོགས་བཀོལ་སྤདོ་བས་ཚེ་
རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབརོ་ལ་ཞབས་འདགེས་
བསུྒབ་བཞིན་ཡོད།	 མང་ཚོགས་ཀིས་ངསེ་
པར་ད་ོསྣང་གནང་དགསོ།	 ད་ེལརྟ་ཡིན་
ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལ་གཞི་
བཅོལ་ནས་ལྟ་སྐབས་མི་མང་གིས་རང་གི་
དཔལ་འབརོ་གི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ཏ་ེ
རིན་བབ་ཇི་ཙམ་ཆུང་བ་ད་ེདག་ཉ་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་
ཆོས་ཉདི་རེད།	 འནོ་ཀང་ངས་ད་ེས་ྔཐངེས་
མང་ཞུས་པ་ལརྟ་རྒྱ་གར་ནང་གི་གླགོ་བརྙན་
འཁབ་སནོ་པ་མང་པསོ་རྒྱ་ནག་གིས་བཟསོ་
པའ་ིཅ་དངསོ་ཁྱབ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་ངསེ་པར་མཚམས་འཇགོ་གནང་རུྒྱར་
དགངོས་པ་བཞསེ་ཐུབ་ཚེ་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་
ཡོང་ངསེ།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་གླགོ་བརྙན་
འཁབ་སནོ་པ་ད་ེདག་དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་
མིན།	 ཁངོ་ཚོས་གང་གནང་བ་ད་ེདག་ཆེད་
མངགས་དངུལ་རང་གི་ཆེད་ད་ུཡིན་སབས།	
ཁངོ་ཚོས་ཁྱབ་བསྒགས་བདེ་མཚམས་བཞག་
ཐུབ་ཚེ་མང་ཚོགས་ལ་ད་ེབས་བླ་ོསྤབོས་སྐ་ེ
རུྒྱ་དང་།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་ལས་འགུལ་དརེ་
ནསུ་པ་འཐནོ་ངསེ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ལན་
འདབེས་གནང་འདགུ	།

༄༅།	 །བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གྲངས་ག་ལྔ་ལ་ཕབེས་པའི་
༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་ཉིན་མོ་དང་བསུན།	
ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་
འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་དྲ་
རྒྱ་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་

བཞི་དང་།	ཡང་དག་པའ་ིདབུ་ཁདི་སྐརོ་བགྲ་ོ
གླངེ་ཐད་གཏངོ་གནང་གཏན་ཁལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐབས་ར་ེཡོངས་འཛིན་གླིང་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་
ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་དང་།	
བཀའ་ཟུར་སག་ལ་ྷསལྐ་བཟང་དབངས་སིྐད་
ལགས་ཀིས་ཡང་དག་པའ་ིདབུ་ཁདི།	 སྐ་ུ
ཞབས་རི་ཆཌ་མོར་ Richard Moore 

ལགས་ཀིས་བཟདོ་སྒམོ་དང་བམས་བརྩེ་
བཅས་ཀི་སྐརོ་སརྐ་མ་	 ༡༥	 རིང་བགྲ་ོགླངེ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེརསེ་བགྲ་ོགླངེ་གཟགིས་
མཁན་ཡོངས་ལ་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་གི་ག་ོསབྐས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐེངས་འདིའི་
བགྲ་ོགླངེ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་གསུང་དནོ།	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡག་ཤོས་ན།ི	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་བཀའ་སླབོ་ཉན་རུྒྱ་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་བད་ེ
སྡུག་སླད་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་བཞིའི་
སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 ཅསེ་
དང་།	 ལགྷ་པར་རྩདོ་རྙགོ་དང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་འཛམ་གླིང་ནང་

མི་མང་པསོ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པའི་
སབྐས་འདརི།	 གཞི་རྩའ་ིཆ་ནས་འགྲ་ོབ་མི་
ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་མོང་ཚོར་གི་ཆ་
ནས་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ཕར་
སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བགྲ་ོ
གླངེ་གཙོ་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ིསྐརོ་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གིས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་བགྲ་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་གཏན་ཁལེ་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།

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་སདླ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པར་འགན་འཕར་མ་ཡོད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་
ཡོད་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་དང་འབལེ་བའི་མཐུན་

རྐེན་ཅི ་ཞིག་དགོས་མིན་ཐད་རུྒྱས་ལོན་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླིང་གི་ས་ཕོགས་གང་སར་ཁྱབ་བརྡལ་ད་ུ
འགྲ་ོདང་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
གར་ནང་དའུང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་ནད་
ཡམས་ད་ེཉདི་སྔནོ་འགགོ་བདེ་པར་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་རྣམས་ལ་འགན་འཕར་མ་ཡོད་
པ་དང་།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་སྨན་བཅོས་མེད་སབས་
ཕི་ལོགས་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནས་ཕ ེབས་
མཁན་བདོ་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་འགོག་
དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུབཞུགས་རུྒྱ་ད་ེསནྨ་
བཅསོ་ཡག་ཤོས་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 བདོ་མི་
ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་དགསོ་ན་
མ་གཏགོས་མི་ཕབེས་རུྒྱ་གཙོ་འདནོ་གནང་
དགསོ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཁག་ཏུ་དགུང་ལོ་	 ༦༥	 ཡན་སོན་པ་རྣམས་
ལ་བདོ་སྨན་རིན་མེད་སྨན་སིྦྱན་གནང་དང་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་དང་འབལེ་བའི་མཐུན་
རྐེན་ཅི་ཞིག་དགོས་ཀང་གནང་ངེས་ཡིན།	
ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་
རུྒྱ་ནརོ་ལས་ཚེ་སགོ་གལ་ཆེ་བ་རིྩ་བཞིན་

ཡོད་སབས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ལྟ་ོགོས་ཀིས་ཕངོས་ཡོད་ན་
མ་གཏགོས་གནས་སྐབས་རིང་ཚོང་ཁང་
ཁག་སྒ་ོམ་འབདེ་རོགས་ཞསེ་གསུངས་རསེ།	
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སརླ་ཡང་
དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གངས་
ཅན་བད་ེརྩའི་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ་དང་།	 སནྨ་པ།	 སནྨ་ཞབས་པ།	 དངྭ་
བངླས་པ་རྣམས་ནས་དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་
གི་སབྐས་འདིར་མི་མང་ལ་ཞབས་འདགེས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་བསུྒབས་དང་སུྒབ་
བཞིན་ཡོད་པར་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་།	
ད་དངུ་ཡིན་ཡང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་སླད་ད་ུམུ་མཐུད་སེམས་ཤུགས་
བསྐེད་ནས་ཧུར་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་ཐེ་ཝན་ལ་ཁ་རས་འབུམ་
གཅིག་མངགས་ཡོད་པ་རྣམས་ཕི་ཟླ་བདནུ་
པའ་ིནང་འབརོ་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།

ཕགོས་མཚུངས་༸སྐུའི་བདོ་ལུགས་བླ་སྨན་
པ་ཚེ་དབང་ར་མགྲིན་ལགས་དང་ཕི་ལུགས་
བ་ླསནྨ་པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་རྡ་ོར་ེལགས་
རྣམ་གཉསི་ནས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ་དང་།	སནྨ་པ།	སནྨ་ཞབས་པ།	དངྭ་
བླངས་པ་སོགས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་རྣམས་
ཧུར་ཐག་གིས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་འཕདོ་
བསནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།	

ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་བདོ་མི་	༧༥༠	ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རགས་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་
གནང་བ།

༄༅།	།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲངོ་ཁྱརེ་ནས་ཐགོ་
མར་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
རྒྱ་གར་ནང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཁྱབ་བརྡལ་ཇེ་

ཆེར་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་སབས།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ནད་ཡམས་སྔནོ་
འགོག་གི་ཚུལ་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཐུན་
འགུར་འོག་ས་གནས་རོང་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་བདོ་མི་བདནུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུར་བརག་
དཔྱད་གནང་འདགུ	 	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་དུ་ཏ ོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་

མཁན་བདོ་མི་གྲངས་	 ༢༢	 བུང་བའ་ིཁདོ་
ནས་ད་ལ་ྟནད་པ་	 ༡༣	 དང་།	 	 དྲག་སྐདེ་

བུང་བ་	༧	དང་།		འདས་གྲངོས་ཕིན་པ་	༢	
རེད་འདགུ			རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་མི་གྲངས་	 ༧༥༠	 ལ་ཏགོ་དབིབས་

གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རགས་ཡོད་མེད་བརག་
དཔྱད་བདེ་སབྐས་ནད་རགས་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་	
༢.༩%	ཙམ་རེད་འདགུ
ད་ལྟ ་ཏ ོག ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕོག ་
མཁན་བདོ་མི་	 ༡༣	 ད་ེདག་ནས་བདོ་
མི་	 ༣	 ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ནས་ཡིན་
ཞིང་།	 ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླངི་

བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ནས་	 ༩	 དང་།	
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་

ནས་བདོ་མི་	 ༡	 བཅས་ཡིན་འདགུ	 བདོ་
མི་ད་ེདག་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་འཛུགས་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ས་གནས་འཕདོ་ལས་པ་
ཚོས་ད་ོནན་ཐགོ་བརག་དཔྱད་གནང་མུས་
ཡིན་སབས་ད་ལའྟི་ཆར་མི་གྲངས་ད་ེདག་གི་
གནས་སངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་མ་སོང་བར་རང་
འཇགས་ཡིན་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ			
ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་གུ་ཡངས་རིམ་པ་དང་
པ་ོ unlock phase-1	 གཏངོ་སབྐས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་པའི་ནད་པའི་
གྲངས་ཚད་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕར་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་འཛམ་གླངི་གང་སར་གནས་འཁདོ་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོས་ཧ་ཅད་ཛ་དྲག་དང་།	
མི་འགྲོ་ཐབས་མེད་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་
འགྲིམ་འགུྲལ་རྩ་བ་ནས་གནང་མི་དགོས་
པར་རང་གནས་སུ་བཞུགས་དགོས་པའི་
ཛ་དྲག་འབདོ་སྐུལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ད་ལ་ྟས་གནས་རངོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
རིན་མེད་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་
རགས་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་གནང་བཞིན་
པ་དརེ།	 ད་ལ་ྟའགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཐགོ་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོར་ཡང་ངསེ་པར་བརག་
དཔྱད་བདེ་དགསོ་པ་གཞིས་ཆགས་ཚང་མའ་ི
ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་

འཛུགས་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ད་ོནན་
སྐལུ་ལགྕ་གནང་འདགུ	
འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
ད་ེདག་གི་ལུས་ཟུངས་གསོ་ཆེད་གསོ་རིག་
སྨན་སིྦྱན་གནང་བཞིན་པ་དསེ་ལུས་ཟུངས་
གསོ་བར་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཅེས་བརོད་
མཁན་མང་པ་ོབུང་ཡོད།	
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་བདོ་

མི་ཕལ་མོ་ཆེ་ཉ་ེལམ་ལྡ་ིལིར་འགྲིམ་འགུྲལ་
བས་ཡོད་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིའི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡིན་
སབས་སརླ་ཡང་བདོ་མི་ཚང་མར་ལྡ་ིལིར་མ་
ཕབེས་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་གནང་བཞིན་
འདགུ	།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལས་ལགྷ་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་མགྲནི་ཚབ་པ་ཞིག་མེད་ཟརེ་ནའང་ཆོག
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཝུ་ཧན་ནས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཆེས་ཐགོ་མར་
མཆེད་སབྐས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་
གིས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་ཐགོ་ཉནེ་བརྡ་
ཐགོ་མར་གཏངོ་མཁན་གི་རྒྱ་མིའི་སནྨ་པར་
སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀགོ་གཏམ་སྤལེ་མཁན་ཡིན་
པའི་རང་སྐནོ་ངསོ་ལེན་ཟརེ་བ་བདེ་བཅུག་
པ་དང་།		ཐགོ་མའ་ིཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཧ་ཅང་འགསོ་ས་ླབའ་ིནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་
ཟནི་པ་དརེ་ངསོ་ལེན་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པར་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ས་ྦགསང་བདེ་ཐབས་
ཁ་ོན་བས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རུན་གི་མཐའ་
མ་ལྕགས་ཡིན་ཡང་རྡལོ་ཟེར་བ་ལྟར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འཇམ་རུྩབ་ཐབས་ཤེས་ཇི་
ཙམ་བས་ཀང་རིམ་བཞིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་
ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་གང་སར་ནགས་
གསེབ་ལ་མེ་ཤོར་བ་ལྟར་མཆེད་ནས་ད་ཆ་
རི་ལུག་པ་ཐག་པས་མི་འདམུ་ཞསེ་པའི་དཔ་ེ
ལརྟ་གུར་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་
གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་གསང་བའི་
ལག་སྐསེ་༼ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས།༽	
འདི་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་
ལ་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་ཀིས་ཁྱབ་ནས་
མི་གྲངས་འབུམ་ཕག་མང་པའོི་ཚེ་སགོ་ཤོར་
བ་དང་།	 	 ས་ཡ་མང་པ་ོནད་མནར་ཛ་དྲག་
ངང་ལྷུང་ཡོད།
ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ད་ེལརྟ་འགོ་རྒྱ་གར་
བང་ཕགོས་ལ་དགྭས་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་མིའ་ི
དམག་མིས་ཉ་ེལམ་དཔུང་འཇུག་བས་ནས་
ཉནི་འགའ་སོང་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་རྒྱ་
མིའི་དམག་མིས་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་
དམག་དཔནོ་ཀ་ོནལ་ག་ོགནས་ཅན་སྐ་ུཞབས་
སན་ཏ་ོཤི་བ་ྷབུ་	 Col B.Santosh Babu 

ཞསེ་པ་དང་།	 གཞན་དམག་མི་བཅུ་དགུ་
བཅས་ཁྱནོ་རྒྱ་གར་གི་དམག་མི་ཉ་ིཤུར་ལག་
འཛིང་བཏང་ནས་བསད་ཡོད་པའི་གནས་
ཚུལ་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་བསྒགས་འདགུ	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཐགོ་
དཔུང་འཇུག་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ཐ་ེ
ཝན་མཚོ་མཐའི་ས་མཚམས་ཐོག་དམག་
དནོ་སྦྱངོ་བརྡར་དང་མཚོ་དམག་གུྲ་གཟངིས་
དང་གནམ་གུྲ་འགྲ་ོའངོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་
བ།	 	 ད་ེབཞིན་ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་ཐགོ་རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་དང་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཟརེ་
བའི་ད་ེསྔ་ཨིན་ཇིའི་དབང་སུྒར་བདེ་སྐབས་
གྲོས་ཆོད་ཀི་འབུ་དནོ་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐངེས་
འདིར་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་
སབྐས་	༡༣	པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཐངེས་	
༣	པའ་ིཐགོ	ཧངོ་ཀངོ་དང་འབལེ་བའ་ིབད་ེ
སུང་ཁིམས་ཟརེ་བ་གཏན་འབབེ་བས་ཡོད།	
རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་སངས་དའེ་ིའགོ་ནས་རྒྱ་
གར་གི་གསར་འགུར་ལས་ཁང་ཁག་གཅིག་
ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་

སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཕགས་བདོ་
ས་མཚམས་ཐགོ་རྩདོ་རྙགོ་དང་འབལེ་བའི་
བཅར་འདྲ་ིདང་ལེན་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༦	
ཉིན་གི་ཕེད་ཡོལ་ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གསར་འགུར་ལས་ཁང་	
CNN News 18 ཞསེ་པའ་ིགསར་འགདོ་པ་	
Maha Siddique ཞསེ་པའ་ིབཅའ་འདྲ་ིདང་
ལེན་གནང་བ་གཤམ་གསལ།		
གསར་འགདོ་པ།	 ད་ལ་ྟས་མཚམས་སུ་རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་དམག་མིའི་དབར་
འཛིང་རས་བས་ནས་རྒྱ་གར་གི་དམག་མི་	
༢༠	བསད་པ་དང་།		རྒྱ་མིའ་ིདམག་མི་ཁག་
གཅིག་ལ་རྨས་སྐནོ་བཟསོ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ས་མཚམས་ཀི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཆགས་
ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་གནད་དནོ་
དའེ་ིཐད་བླ་ོའཚབ་འདགུ་གམ།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 ང་ཚོར་བླ་ོ
འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ	 འཚེ་བའ་ིལས་ཇི་འདྲ་
ཞིག་སྤལེ་ཡང་དརེ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་དགོས།		
ས་མཚམས་ཀི་རྩོད་རྙགོ་ད་ེདག་གྲསོ་མོལ་
བརུྒྱད་སེལ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སབས་མི་བསད་
དགསོ་དནོ་རྩ་བ་ནས་མེད།	 	 ལགྷ་པར་
ས་མཚམས་ཐགོ་འཚེ་བའི་ལས་སྤལེ་རུྒྱར་
ཕགོས་གཉསི་ཀས་ངསེ་པར་འཛེམས་དགསོ་
པ་རེད།	 ས་མཚམས་སུ་ཕགོས་གཉསི་ཀི་
དམག་མི་ཕན་ཚུན་མེ་མདའ་བརྒྱག་རུྒྱ་ལྟ་
ཞགོ	 མེ་མདའ་ིཁ་དའེང་ས་ལ་མར་གཏད་
དགོས་པ་ལས་ཕན་ཚུན་ཁ་གཏད་བེད་མི་
རངུ་།		དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ཐངེས་འདརི་ས་
མཚམས་སུ་འཚེ་བའི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བར་སྐནོ་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།		ཞི་བདའེ་ིཁརོ་ཡུག་གང་
མགགོས་བསྐར་གསོ་གནང་དགསོ།	ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་ནས་ས་མཚམས་ད་ེའཕགས་བདོ་ཡུལ་
གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ཆགས་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ས་མཚམས་སུ་ཕོགས་གཉིས་
ཀི་དམག་མི་འགྲམེ་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པ་རྩ་
བ་ནས་མེད།	 	 ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་ལོ་
ང་ོབརྒྱ་ཕག་རིང་གནས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།		
བདོ་ད་ེབཞིན་ཆོས་ལནྡ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་
སབས།	 འཚེ་མེད་ཞི་བར་ཡིད་ཆེས་བདེ་
མཁན་ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བདོ་ས་
དབང་སུྒར་བས་རསེ་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་
བར་ད་ུརྒྱ་མིའ་ིདམག་མི་སླབེས་པ་རེད།	 ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་ད་ལྟའི་ས་མཚམས་ཀི་རྩོད་
རྙགོ་ད་ེལརྟ་བུང་བ་ཞིག་རེད།	འབུང་འགུར་
མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འཕད་ངསེ་རེད།	
གསར་འགདོ་པ།	 	 སདྐ་ཆ་འད་ིཧ་ཅང་
གནད་འགག་འདགུ	 	 ཁྱདེ་ལརྟ་ན་རྒྱ་མིས་
རྒྱ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ཞིག་
ཨེ་ཡིན།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 	 བདོ་མི་ཚོས་
ལོ་ངོ་དུྲག་ཅུའི་རིང་བསགས་པའི་ཉམས་

མངོ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་བཤད་ན།		ད་ེས་ྔརྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་མའ་ོ
ཙེ་ཏུང་གིས་བདོ་ས་ཧམ་བཟུང་བདེ་སབྐས།	
བདོ་ད་ེལག་མཐིལ་ཡིན་པ་དང་།	 བལ་ཡུལ་
དང་འབས་ལྗངོས།	 ལ་དགྭས།	 ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་པར་ད་ེཤི།	 འབུག་བཅས་ལ་ྔཔ་ོམཛུབ་
མོ་ལ་ྔདང་།		ལག་མཐིལ་ལ་དབང་སུྒར་ཐུབ་

པ་ཡིན་ན་མཛུབ་མོ་ལ་ྔཔ་ོརྣམས་ལས་ས་ླཔརོ་
དབང་སུྒར་བདེ་ཐུབ་པར་བཤད་ཡོད།	 ད་ེ
ས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོར་འབགོ་ལམ་ད་ུགདངོ་
ཐུག་བུང་བ་དང་།	 	 ད་ཆ་ལ་དགྭས་སུའང་
ད་ེམཚུངས་གནས་སངས་བུང་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་བལ་ཡུལ་དང་འབུག	 ཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་ནང་དའུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་བདོ་མི་ཚོར་ལོ་ང་ོདུྲག་ཅུའི་གོང་
དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ད་ེལས་ངེས་པར་བླ་ོ
སྐདེ་ལེན་དགསོ།	 ད་ེལརྟ་མ་བས་པ་ཡིན་
ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་
ཀི་སིད་བུས་དང་འཆར་གཞི་སོགས་གསལ་
རགོས་ཐུབ་པ་དཀའ།	 ལག་མཐིལ་ལ་ྟབུ་བདོ་
ད་ེབཙན་བཟུང་བས་ཚར་བ་རེད།	 ད་ཆ་
མཛུབ་མོ་ལ་ྔཔ་ོཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།
གསར་འགདོ་པ།	 	 ཁྱདེ་ལརྟ་ན་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ད་ེགྲསོ་
མོལ་ལམ་ནས་ཞི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་བེད་
བཞིན་པ་ད་ེཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞིག་རེད་
དམ།	
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 གམོ་པ་མདནུ་
སྤསོ་བེད་དགོས་ན་གྲསོ་མོལ་ལས་ཐབས་
ལམ་གཞན་མེད།	 དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་
ཡིན་ཡང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་
ནས་སེལ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའི་རྩ་བའི་དམ་
བཅའ་ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་
ན་ས་ཁྱོན་ཆིག་སིྒལ་གི་བདག་དབང་སུང་
སྐབོ་བ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད།		
དརེ་བརནེ་འཇམ་རུྩབ་ཐབས་ཤེས་གཉསི་ཀ་
བསནེ་དགསོ།	 རྒྱ་ནག་གི་སདི་བུས་དའེང་
ཨིན་ཇིའི་གཏམ་དཔརེ་དབུག་པ་དང་ལ་
ཕུག་གི་ཐབས་ལམ།	 ཟརེ་བ་ལརྟ་བས་ནས་
འགྲ་ོདགསོ།	 	 	 རྒྱ་གར་ཕགོས་ནས་ཀང་
ད་ེམཚུངས་གནང་དགསོ།	 འནོ་ཀང་དསུ་
ནམ་ཡང་དནོ་མེད་ཕར་རོལ་བདེ་མི་རུང་།	
འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་ལ་མཚོན་ན།		ད་
ཕན་ས་མཚམས་ཐགོ་ཁིམས་འགལ་བཙན་
འཛུལ་བེད་མཁན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་ཆགས་

ཡོད།
གསར་འགདོ་པ།	 	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་ས་མཚམས་
ཀི་དཀའ་རྙགོ་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་
ཡང་མ་གསུང་པ་དརེ་མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཡོད་ཚོད་འདགུ		ལྡ་ིལིར་བཅའ་
བཞུགས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
གིས་ཐངེས་འདིར་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
དགོངས་ཚུལ་འདྲ་ཞིག་བཀའ་སྩལ་ཐུབ་ན་
སམྙ་ནས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་འཛམ་
གླངི་ས་གནས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ཡང་རྒྱ་གར་གི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སོགས་
ཀི་ཐགོ་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་
དང་མཛད་མུས་རེད།	 དརེ་བརནེ་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ལས་ལགྷ་པའི་རྒྱ་གར་གི་མགྲནི་
ཚབ་པ་ཞིག་མེད་ཅསེ་ཟརེ་ཆོག		འནོ་ཀང་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོ་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
ཆབ་སདི་ཀི་འགན་དབང་ཡོངས་རགོས་མང་
གཙོའ་ིལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བས་པའ་ིའག་ོ
ཁདི་ལ་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཟནི་སབས།	 ད་
ཆ་ཆབ་སིད་ཐགོ་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་རུྒྱའི་ལས་
འགན་ད་ེངའ་ིཕག་པའ་ིསངེ་ལ་འབབ་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ངས་འདརི་གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་
རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁིྱམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར།	 	 ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 གངོ་
བདོ་ནང་ད་ུགནས་ཚུལ་གང་བུང་བ་ད་ེལརྟ་
ཁྱེད་རང་ཚོའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་ཡོང་སིད་
པ་རེད།	 ཅསེ་ཉནེ་བརྡའ་ིཚུལ་ད་ུཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཡིན།	 འནོ་ཀང་མི་ཚོས་ང་ཚོ་བདོ་
མིས་བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆར་བདག་སྤདོ་བདེ་ཀི་
མེད།	 ད་ཆ་མངནོ་སུམ་ད་ུམཐངོ་བཞིན་པ་
འད་ིརེད།	
གསར་འགདོ་པ།	 ཉ་ེལམ་སླ་ེར་ུམི་མང་
གིས་རྔམ་སནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དསེ་ས་
མཚམས་སུང་སྐབོ་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་འགོག་
རྐེན ་བཟོ་སིད ་པའི ་བསམ་ཚུལ་འདོན ་
མཁན་ཁག་གཅིག་ཀང་བུང་ཡོད།	 	 གང་
ཡིན་བརདོ་ན་སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གིས་ས་
མཚམས་སུ་བད་ེསུང་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་
གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་

གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག	 	 ད་ེན་ིལ་
དགྭས་མི་མང་གིས་ཐག་གཅདོ་གནང་དགསོ་
སབས་ཁོང་ཚོས་རང་གི་སེམས་ཚོར་གང་
ཡིན་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།	 གཞུང་ཚབ་
པ་ཟུར་པས་བཤད་པའི་སདྐ་ཆ་དརེ་མཚོན་
ན་གཅིག་ནས་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགུར་ཚུལ་
ལནྡ་མིན་ཞིང་།		གཉསི་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་
མཚན་གནས་དང་རྩ་བ་ནས་མ་འཚམ་པའི་
སདྐ་ཆ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་ལ་དྭགས་ནང་པ་ཙམ་
མ་ཟད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
མཁན་ཁ་ཆེ་བ་ཚོའི་སེམས་ལའང་ཕགོ་ཐུག་
ཆེན་པ་ོབཏང་ཡོད།	 མི་མང་གིས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་
གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས་ཁངོ་ཚོས་
རང་གི་སེམས་ཚོར་ཕི་ལ་མངནོ་པར་བས་
པ་རེད།	 དསེ་གང་མཚོན་པར་བརདོ་ན།	
གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་སབོས་ལནྡ་
ཁོ་པ་ནང་བཞིན་བསམ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་
ལ་དགྭས་ཁདོ་ཆེས་ཉུང་ཉུང་རེད།	ལ་དགྭས་
སིྤ་བིངས་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་དད་མོས་ཧ་
ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་ཁ་ོཔས་
ངའི་སྐརོ་བཤད་པའི་སྐད་ཆའི་ཁོངས་ནས་
འགའ་ཤས་དྲང་བདནེ་རྩ་བ་ནས་མིན།	 ཁ་ོ
པས་བཤད་པ་ལྟར་ན་ངར་མགྲནོ་ཤོག་མ་
སྤད་གོང་ནས་ང་རང་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་ད་ུ
འབརོ་ཟནི་པ་རེད།	 	 	 འནོ་ཀང་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་ན་ིད་ེའདྲ་རྩ་བ་ནས་མིན།		
དངསོ་བདནེ་གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༥	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༢	ཉནི་ལ་དགྭས་སུ་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཁོ་པའི་བས་ིགནས་ཁང་
ཞིག་ཏུ་ང་རང་ཡོང་རོགས་ཞསེ་ང་ལ་མགྲནོ་
ཤོག་བཏང་བུང་།	 དརེ་བརནེ་ང་རང་ལ་
དགྭས་སུ་ཕིན་པ་ཡིན།	 གཏམ་བཤད་ཀང་
བས་པ་རེད།	 	 སངྤ་གངོ་མཚོར་ཡང་ཕིན་
པ་ཡིན།	 ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བདེ་སའ་ིས་
ཆ་གྲགས་ཅན་ཞིག་རེད།	ས་ཁུལ་དརེ་ལོ་ང་ོ
སུམ་ཅུའི་གོང་ཙམ་ནས་བཙུགས་པའི་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་རྙངི་པ་ཞིག་འདགུ	 ད་ལའྟང་
ཡོད་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་གཞུང་ཚབ་པ་ཁ་ོ
པས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ད་ེངས་སྒངེ་འཛུགས་
བས་པ་རེད།	 ཟརེ་ནས་སྐག་རུན་ཆེན་པ་ོ
བཤད་པ་རེད།	 	 སདྐ་ཆ་ད་ེརིགས་ཀིས་སིྤ་
ཚོགས་དཀུག་གི་ཡོད།	 ཅསེ་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྷ་ིབྷ་ིསི་གསར་འགདོ་པའ་ིདྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༣	
ཕདེ་ཡོལ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགུར་ཚན་
པ་གྲགས་ཅན་བྷ་ིབྷ་ིསི་གསར་ལས་ཁང་གི་
གསར་འགདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ Justin Rowlatt 

ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་པར་མགོན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་ཁག་གཤམ་
གསལ།
གསར་འགདོ་པ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོར་ངས་
བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཞུ་སབྐས་འཛམ་གླངི་
གི་གནས་སངས་རྦད་ད་ེམི་འདྲ་བ་ཞིག་རེད།		
སྐབས་དརེ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་དབུ་
ཁིད་མཐ་ོཤོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ངའི་མགོ་བརོ་ཕག་
གིས་བུགས་བུགས་མཛད་མངོ་ཡོད།		འནོ་

ཀང་ད་ལྟ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་
གདལ་ཆེ་བའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི་ངས་ཁངོ་ལ་
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁངོ་
གིས་ད་ལྟ་ཐེམ་སྤངས་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་

པར ་བར ེན ་
གཟིམ ་ཆུང ་
དུ ་ ཐུ ག ས ་
ལྷདོ་ལྷདོ་ངང་
བཞུགས་རུྒྱ ་
བུ ང ་ བ ་ ད ེ ་
སྤོ་སྣང་ལྡན ་
པ་ཞིག་ཡོད་
སྐ ོར ་བཀའ ་

སླབོ་སྩལ་སོང་།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག	
ངོས་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་འདིར་ཞི་བད་ེ
བག་ཕབེས་ངང་གནས་ཡོད།༼བཞད་མོ་
བཞད།༽	 ད་ལ་ྟནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་
བའི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་མི་མང་
པ་ོཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཉནེ་སུང་ལ་མ་
འཛེམས་པར་མི་གཞན་ལ་ཕན་པ་བསུྒབ་
རུྒྱར་བླསོ་གཏངོ་གནང་བཞིན་པ་ད་ེདག་
དངསོ་གནས་ང་ོམཚར་ལནྡ་པ་རེད།
གསར་འགདོ་པ།	 	 བླསོ་གཏངོ་ད་ེལརྟ་
གནང་བ་ནི་འགྲ་ོབ་མིར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་
པའི་བཟང་པའོི་ཡོན་ཏན་མངནོ་པར་བདེ་པ་

ཞིག་མིན་ནམ།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག		
ཕགོས་གཅིག་ནས་མི་འདདོ་པའི་སྡགུ་བསལྔ་
ཐགོ་ཏུ་འབབ་སབྐས་སེམས་ནང་ཁངོ་ཁ་ོདང་
དངངས་སྐྲག་སྐ་ེརུྒྱ་ཆོས་ཉདི་རེད།	 འནོ་
ཀང་བཟང་ཕགོས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡིན་ན།	 སིྤ་ཚོགས་གཅིག་ནང་ཡོད་པའ་ི
མི་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་ང་ཚོས་
གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟདོ་པའི་བླ་ོ
སྐེས་ནས་ཁོང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་
བདེ་དགསོ་པའ་ིཐགོ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ད་ེན་ི
བམས་བརྩའེ་ིཀུན་སླངོ་ལས་བུང་བ་རེད།	
གསར་འགདོ་པ།	 	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ་བའི ་ཛ་དྲག་དུས་
འདརི།		རྒྱལ་སིྤའ་ིམཐུན་ལམ་གངོ་མཐརོ་
གཏངོ་ཐུབ་རུྒྱའི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་
འདགུ
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག	 ད་ེ
ས་ྔང་ཚོས་ངའ་ིགླངི་ཆེན།	”	”	ངའ་ིརྒྱལ་
ཁབ།	”	“ངའ་ིཆོས་ལུགས།	”		ཞསེ་ཧ་
ཅང་གཅསེ་འཛིན་བདེ་སལོ་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་
བསམ་བླ་ོད་ེལརྟ་གཏངོ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་ཡོལ་
ཟནི་པ་རེད།	 ད་ཆ་ང་ཚོས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་
ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོངས་རོགས་ལ་མི ་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་བསམ་

བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པའ་ིདསུ་སབྐས་རེད།
གསར་འགདོ་པ།	 དངེ་སབྐས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་ནི་ཁོར་ཡུག་
གི་གནད་དནོ་རེད།	 	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་༸སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མད་ོསདྨ་ཨ་
མདའོི་གྲངོ་གསེབ་ཁུག་ཀགོ་གཅིག་ནང་སྐུ་
འཁུངས་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་
གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་༸ཞབས་སོར་བཀདོ།		
ལོ་དརེ་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་ལ་
ཞི་རལོ་རྔམ་སནོ་བས་ཡོད།		༸སྐ་ུཚེའ་ིརིང་
ལ་ཁརོ་ཡུག་ལ་འགུར་ལྡགོ་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད་
པ་ཐུགས་ཚོར་བུང་ཡོད།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག		
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ལོར་ངསོ་རང་འདརི་རྡ་
རམ་ས་ལར་འབརོ་བ་རེད།	 དགུན་དརེ་རྡ་
རམ་ས་ལར་ཁ་བ་ཧ་ཅང་བབ་བུང་།	ད་ེནས་
ལོ་རེ་བཞིན་གངས་ཇེ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་
རྒྱས་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཐད་བསམ་བླ་ོ
ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གཏངོ་དགསོ།
གསར་འགདོ་པ།	 བརདོ་གཞི་ཏགོ་ཙམ་ཛ་
དྲག་པའ་ིསྐརོ་གླངེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ༸སྐའུ་ིཡང་
སདི་ཀི་གནད་དནོ་རེད།	ད་ེས་ྔ༸སྐ་ུཉདི་ཀིས་
འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་མ་
ཕབེས་པའང་ཡོང་སིད་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་ཡོད།		ད་ེལརྟ་ན་༸སྐ་ུཉདི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཐའ་མ་ད་ེཆགས་རུྒྱ་མ་རེད་དམ།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག	
ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལྡན་
པའི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་བ་ླབང་འད་ིད་ཆ་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པའོི་སྐབས་
མཇུག་བསིྒལ་བ་ཡིན་ན་འསོ་ཤིང་འཚམ་པ་
རེད།	 ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་ཀི་ཚུལ་ད་ུབཀའ་ལན་
སྩལ་མ་ཐག་བཞད་མོ་བཞད།
གསར་འགདོ་པ།	ད་ེལརྟ་ན་༸སྐ་ུཉདི་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་རུྒྱ་རེད་དམ།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག	
འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བང་རུྒྱན་
མཐུད་དང་མུ་མཐུད་ཟརེ་བ་ད་ེའབལེ་ཡོད་
ཚོས་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་བདེ་
དགསོ་པ་ལས་ངསོ་ལ་དའེི་ཐད་བསམ་ཚུལ་
ཞུ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 	 	 ངསོ་ཀི་སེམས་
འཁལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེངསོ་རང་འཚོ་བའི་སབྐས་
འདརི་གཞན་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཕན་ཐགོས་
བདེ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་འད་ིཡིན།	 	 ད་ེལརྟ་
བས་ནས་མི་ཚེ་རགོས་འགྲ་ོརུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་
དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་གསུང་
དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་བཅར་དགསོ་དནོ་ན།ི	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
ནང་དའུང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་
བརྡལ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་འདིའི་
སྐརོ་གཅིག་ཞུ་ན་དྲན་བུང་།	 སིྤར་འཛམ་
གླིང་ནང་མི་གྲངས་ས་ཡ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་
ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འགོས་ཟིན་
པ་རེད།	 	 ད་ེབཞིན་མི་གྲངས་འབུམ་བཞི་
ལྷག་ཙམ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 འཛམ་གླངི་གི་དཔལ་འབརོ་ལ་ད་ོ
ཕགོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་
འཕདོ་བསནེ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་
ཁབ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ལགྷ་གིས་ནད་ཡམས་
འདིའི་འབུང་ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་པ་ཞིབ་
འཇུག་བདེ་དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་ཉསེ་པ་གང་
གཏངོ་དགོས་མིན་བཀའ་བསྡུར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	 	 ཉནི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བདནུ་ཕག་གཉིས་གསུམ་
རིང་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་གནང་སིད་པ་རེད།	
དེར་བརནེ་སྔནོ ་ཚུད་ནས་བཟའ་བཅའི ་

རིགས་ཉ་ོདགསོ་པ་དང་།	 ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་དགུ་སེལ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་གནང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣	 རསེ་
གནས་སངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	
འནོ་ཀང་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རནེ་སོགས་ཀི་
སདླ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྒ་ོམ་ཕ་ེདཀའ་མེད་
ཡིན་སབས།	 མི་མང་པ་ོཞིག་ཕི་ལ་འཐནོ་
པའ་ིསབྐས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུའགྲ་ོངསེ་ལ་སོང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་
མི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ལྡ་ིལི་དང་མུམ་བྷའེ་ི
ནང་ཉནེ་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ།	 ད་ེབཞིན་སྔནོ་
འགགོ་སདླ་ཐུགས་སྣང་དགསོ་པ་སོགས་ཞིབ་
ཕ་ཞུས་ཟནི་པ་ཡིན།	 ནད་ཡམས་འདརི་ད་
ཆ་སྨན་ཁབ་མེད་སབས་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོརིྩ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ནད་ཡམས་འད་ིཕགོ་
པ་ཡིན་ན་དངངས་སྐྲག་བདེ་མི་དགོས་སྐརོ་
ཞུས་པ་ཡིན།	འནོ་ཀང་ནད་པ་དང་དའེ་ིནང་
མི་བཅས་པར་ལ་ྟསངས་ངན་པ་དང་།	བཀའ་
མོལ་རུྩབ་པ།ོ	ཧ་ཅང་དགོས་ཟནོ་རིགས་བདེ་
པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཉནེ་ཁ་
གསར་པ་ཞིག་སླབེ་ས་རེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན།	
གལ་ཏ་ེམི་ཞིག་ལ་ནད་ཡམས་ད་ེབུང་བ་ཡིན་
ནའང་གཞན་ལ་གསང་ནས་གཞིས་ཆགས་
སིྤ་ཡོངས་ནང་ཁྱབ་བརྡལ་བུང་བའི་ཉནེ་ཁ་
འདགུ	 གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ལརྟ་ན་

མུམ་བྷ་ེདང་ལྡ་ིལིའ་ིནང་སནྨ་ཁང་འདང་ངསེ་
མེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 ལྡ་ི
ལིར་ཧ་ཅང་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་མི་
རྣམས་ངསེ་པར་ཕབེས་དགསོ་ན་མ་གཏགོས་
མི་ཕབེས་རུྒྱ་གཙོ་འདནོ་གནང་རོགས།	 ས་
གནས་གང་ད་ུཡོད་ནའང་དརེ་མུ་མཐུད་
བཞུགས་ན་ཡག་ཤོས་རེད།	 	 གལ་ཏ་ེཛ་
དྲག་ཕབེས་དགོས་བུང་ན་མ་གཏགོས་ལྡ་ིལི་
བརུྒྱད་ནས་མ་ཕབེས་རོགས།
ད་ལྟའི ་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་བོད ་ མི ་ཏ ོག ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་པ་མི་གྲངས་	
༢༤	 བུང་བའ་ིཁདོ་ནས་ད་ལ་ྟནད་པ་གྲངས་	
༩	 དང་།	 	 དྲག་སྐདེ་བུང་བ་	 ༡༣	 དང་།	
འདས་གྲངོས་ཕིན་པ་	 ༢	 བུང་ཡོད་པའ་ི
ཁོངས་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ལྡི་ལི ་བརུྒྱད་ནས་
ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་དང་།	 ལྡ་ིལིར་བཞུགས་
མཁན་བཅས་ཆགས་ཀི་འདགུ	དརེ་བརནེ་ལྡ་ི
ལི་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ངསེ་
པར་ད་ུཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས།	 ལྡ་ིལི་
བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་ཁུལ་གི་ཚོང་ཁང་
རྣམས་སྒ་ོཕ་ེདགོས་པའི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་འགྲ་ོ
བཞིན་ཡོད་ས་རེད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་ལམ་སནོ་གང་ཡོད་ཅ་ེན།	 འཚོ་བ་སྐལེ་
དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་དངསོ་བདནེ་རེད།	 འནོ་
ཀང་རུྒྱ་ནརོ་ལས་སགོ་རྩ་ཆེ་ཡི་རེད།	ཅསེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་རེས་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སནོ་

གསར་པ་ཞིག་ཕབེས་ཡོད་པའ་ིནང་།	བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་མུ་མཐུད་
ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་བསམྡས་དགསོ།	 བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།	
དགོན་སྡ་ེཁག་གི་ནང་དགོས་ངེས་ཅན་གི་
སམྐ་ཟས་ཚོང་ཁང་དང་།	 ཟ་ཁང་སོགས་
སྒ་ོཕ་ེཔ་ཡིན་ནའང་མི་འགྲ་ོགཉསི་ཀི་དབར་
རྒྱང་ཐག་རིང་ཚད་གང་ཙམ་ངསེ་པར་ད་ུ
འཇགོ་དགསོ་པ་དང་།	ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་
ད་ེདག་གི་ནང་གཞིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་གི་མི་
མ་གཏགོས་ཕི་ནས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་ཡོང་མི་
ཆོག	 ད་ེབཞིན་སྤ་ོསིྐད་དང་རྩདེ་རིགས་འད་ུ
འཛོམས་སོགས་ས་ྔའཕསོ་རིང་མི་གནང་བ་
བ་དགསོ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་དག་ེའདནུ་པ་
རྣམས་འད་ུཚོགས་རིགས་མི་གནང་ཐབས་
མེད་དང་།	ངསེ་པར་ད་ུསླབོ་ཁདི་དགསོ་པའ་ི
རིགས་ཡོད་ཚེ་དག་ེའདནུ་པའ་ིགྲངས་འབརོ་
གི་བརྒྱ་ཆ་	 ༣༠	 འད་ུཆོག་པའ་ིལམ་སནོ་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ཆ་ལྡ་ིལི་ཁུལ་ད་ུནད་ཡམས་
ཁྱབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆེ་འབུང་བཞིན་ཡོད་པར་
བརནེ།	ལྡ་ིལི་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོང་
མཁན་སུ་ཡིན་ནའང་བདནུ་ཕག་གཅིག་ཙམ་
གི་སྔནོ་ནས་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལ་འབལེ་གཏུག་ངསེ་པར་ད་ུགནང་རོགས་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	ས་གནས་སུ་ཉནི་གུང་ལ་འབརོ་
ཐབས་གནང་རོགས།	 གལ་ཏ་ེདགངོ་མོར་

འབོར་བ་ཡིན་ན་གྲ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་
ཁག་པ་ོཡོད་འདགུ	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
ནང་ཕི་ནས་ཕབེས་མི་རིགས་བུང་ཚེ་མངའ་
གཞུང་སོ་སོའི་ལམ་སནོ་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར།	
ཉནི་གྲངས་བཅུ་བཞིའི་རིང་འགགོ་དབ་ེཟུར་
འཇགོ་ཁང་ད་ུགནས་དགསོ་པ་དང་།	 Swab	
Test	 གནང་རསེ་ནད་རགས་རིགས་མ་ཐནོ་
ན་ལགྷ་འཕསོ་ཉནི་གྲངས་ཇི་ཡོད་རང་ཁིྱམ་
ད་ུའགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་བ་དགསོ།	 འད་ི
ནས་ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ལ་ལམ་
སནོ་གནང་དནོ་ལྟར་ཁ་རས་འབུམ་གཅིག་
འབརོ་གི་ཡོད།	 ཁ་རས་ད་ེདག་ཕི་ཟླ་	 ༧	
ནང་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བགོ་འགྲམེས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁ་རས་བག་ོའགྲམེས་ཞུ་དགསོ་
དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	ཕི་ཟླ་	༦	དང་	༧	ན་ིཉནེ་
ཁ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཅསེ་དྲན་སྐལུ་ཆེད་ཡིན།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་ཡོད་
བདོ་མི་ལོ་ན་	 ༦༥	 ཡན་སོན་པའ་ིརན་
འཁགོས་དང་།	འཕདོ་ལས་པ།	འགགོ་དབ་ེ
ཟུར་འཇོག་ཁང་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོར་
རིན་ཆེན་རིལ་བུ་སོགས་མི་གྲངས་ཁ་ིགཅིག་
ལ་རིན་མེད་སྨན་སིྦྱན་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ད་ེ
བཞིན་བག་ོའགྲམེས་ཞུ་མུས་ཡིན།	 ཞསེ་
སོགས་གསུངས།།	


