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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༥	དང་།	
	 ༡༦	 བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་
ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་གྷ་ོཝ་ཧ་ཊིར་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་འཆར་ཐགོ་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དམིགས་བསལ་སྐུ་
མགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལྟར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ཚོགས་ཆེན་ད་ེན་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིའཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ད་ེཡིན་
ཞིང་།	 ད་རེས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་	 ༡)	 ད་ལའྟ་ི
འཛམ་གླངི་གི་གནས་བབ་ཐགོ་བདོ་ཀི་རང་དབང་
དང་།	 ༢)	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་གཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པ།	༣)	འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་
པ་ད་ེཉདི་ཚགས་ཚུད་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་བཅས་
ཀི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་དང་།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༢	ཉནི་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
བཅས།	།

སིྤ་ཟུར་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུ

བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅།	 །ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༩	 (༡)	 དགངོས་དནོ།	
ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམས་སྲིད་
སྐོང་དང་བཀའ་བླནོ་ཚང་འཛོམས་ཞིབ་གོས་
དྲག་འདམེས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐ་ོའཛུགས་
གནང་བར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་ཀི་མཚན་གནས་སྩལ་རུྒྱ།	 ཞསེ་
གསལ་བ་ལརྟ་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་སིྤ་ཟུར་
འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཐའ་ེཝན་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བསྩལ་དནོ་ལརྟ་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༠༡	ཚེས་	༤	ནས་ལས་ཁུར་
འག་ོའཛུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

བལ་ཡུལ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་བལ་ཡུལ་སྐུ་

ཚབ་དནོ་ཁང་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣	ཉནི་
བལ་ཡུལ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབོར་སླབོ་
སནོ་པའ་ིལས་ཚབ་མར་ཀ་ཌམེ་ལར་ (Mark 
Templer)	 ལགས་དང་།	 ཆབ་སྲདི་དང་
དཔལ་འབརོ་སྡ་ེཚན་གི་ལས་བདེ་ཝ་ེན་ིས་ཁ་ོལོན་	
(Ms Venessa Colon)	ལགས།		པདྨ་
བསན་འཛིན་ལགས་བཅས་བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཀིས་གཙོས་ལས་བེད་རྣམས་ཀིས་ཁོང་
རྣམ་པར་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ་ལས་ཁུངས་
ནང་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཁདི་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་བརྟན་པའ་ི
ཞལ་བཞསེ་བཀའ་བཟང་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དགའ་ལནྡ་ལ་ྔམཆོད་ཀི་དསུ་དྲན་སབྐས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་༸སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་
རིང་བརྟན་པའི་ཞལ་བཞེས་བཀའ་བཟང་
སྩལ་དནོ།				དངེ་སང་བརྙན་འཕནི་ནང་ལ་ྷ
སའི་ལོ་རུྒྱས་ཐད་ཀར་སནོ་མཁན་ཞིག་འདགུ	
ངསོ་ཀིས་ད་ེམཐངོ་དསུ།	 སྙངི་ར།ེ	 བདོ་
ནང་གི་མི་ད་ེཚོས་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་
པ་ཧ་ཅང་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེདག་གི་བདོ་པའ་ི
བླ་སྲགོ་གམ་དད་མོས་འཛིན་མཁན་ད་ེངསོ་
རང་ཆགས་ཡོད་སབས།	ད་ེདག་གི་གདངོ་ལ་
བསམ་བླ་ོབཏང་ན།	 ཚེ་རིང་པརོ་སྡདོ་དགསོ་
བུང་སོང་བསམ་པ་དང་།	 བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་
གི་བླ་ོའཇགོ་ས་དང་།	 བླ་ོགཏདོ་ས་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད།	 བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་
རིག་གཞུང་ལ་ངསོ་ཀི་མིང་གི་ཐགོ་ནས་ཕན་

གི་ཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་མ་ཐག་བདོ་ཀི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་།	
འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་
ཟབ་རྒྱས་ཀི་གནད་ལ་གོ་བ་བསླབེས་པར་
ངསོ་ཀིས་ཞབས་འདགེས་གང་ལ་གང་འཚམ་
བསུྒབས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ཀི་སེམས་

ལ་ངོས་རང་མི་ཚེ་ཇི་ཙམ་གིས་རིང་པ་ོལོ་
བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་ཞིག་སྡདོ་ཐུབ་པ་དང་

།	 ཀཿཐགོ་དག་ེརྩའེམ།	 དག་ེརྩ་ེཔནྜ་ིཏ་ཞསེ་
༸རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་ཀི་
དག་ེརྩའེ་ིསུྤལ་སྐ་ུཞིག་འདགུ	 མཁས་པ་ཡང་
ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 ཁངོ་གིས་ངསོ་ཀི་ལུང་
བསན་རེད་ཅསེ་ཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེཞིང་གཤེགས་

དསེ་གསུང་གི་ཡོད་ལ།	 ད་ེལརྟ་ན་ངསོ་རང་
ལོ་	༡༡༣	འཚོ་བའ་ིལུང་བསན་འདགུ	ངསོ་
ཀིས་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་ནས་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་
མང་གིས་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་
ཡོད།	སྙངི་ར།ེ	བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་དང་།	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཡུན་ད་ུགནས་
པར་ངསོ་རང་ཚེ་རིང་པརོ་སྡདོ་པར་འབལེ་བ་
ཆེན་པ་ོའདགུ་སབས།	 ངསོ་ཀིས་རྟག་ཏུ་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 ཁདོ་ཚོས་ཀང་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧུར་
ཐག་འབད་ཐག་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་རེད།	
ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས་ཧུར་ཐག་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ལོ་
བརྒྱ་དང་བཅུ་གངས་ཤིག་སྡདོ་ཐུབ་པ་ཕལ་
ཆེར་གཏན་འཁལེ་བ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 ཁདོ་
རང་ཚོས་ཀང་སྨནོ་ལམ་སྐནོ་ཞགོ་ཅསེ་བཀའ་
སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་༸སྐའུ་ིཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་
ལས་རིམ་གི་དབུ་འབདེ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོ་འད་ིབཞིན་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་

མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་གི་ལོར་
སུྲང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ལས་རིམ་
འདིའི་ཆ་ཤས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༤	 ནས་	 ༡༡	 བར་བདནུ་
ཕག་གཅིག་རིང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་

བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་སྐད་རིགས་སྣ་མང་ཐོག་

བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་
མཁས་པའི་གསུང་
བཤད་ཀི་ལས་རིམ་
ཞིག་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།
དེ ་ ཡང ་ ཕི ་ ཚེས ་	
༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་
བ ོ ད ་ མི འི ་ སིྒ ག ་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན ་སྲིད ་སྐོང ་བླ ོ་
བཟང་སེང་ེམཆོག་

གིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ་དབུ་འབེད་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ནས་བདནུ་ཕག་གཅིག་རིང་༸རྒྱལ་
བའི་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུ ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	གསུང་བཤད་ལས་རིམ་
ཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་བཅུ་དགུའི་མཁས་
དབང་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མི་གངས་	 ༡༢༠	

ནས་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་སྐད་རིགས་བཅོ་
ལའྔི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སབས།	
ཚང་མས་གསན་གཟགིས་གནང་རོགས་ཞསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོ་འད་ིབཞིན་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་གི་ལོར་
སུྲང་བརིྩ་ཞུ་ཆེད་ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་
སྤལེ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་མང་
ཚོགས་འད་ུའཛོམས་རིགས་གནང་དཀའ་
བར་བརྟནེ་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ལས་གཞི་སྤལེ་དང་
སྤལེ་མུས་ཡིན།	ཞསེ་དང་།	
ད་ེནས་༸སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་ཐུགས་བསྐདེ་
དམ་བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡུས་
ཤིག་གནང་ས་ེམུ་མཐུད་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 བདོ་མི་ཡོངས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་ལག་བསར་ཞུས་ནས་
འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཁབ་སྤལེ་བདེ་ཀི་ཡིན་

ཞེས་དམ་བཅའ་ལེན་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	ད་ེས་ྔམགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི།	 	 ངསོ་ལ་སྐསེ་
སྐར་དསུ་ཚིགས་ཀི་ཕག་རྟགས་ཡག་ཤོས་
ག་རེ་དགསོ་སམ་བརདོ་ན།	 ཁདེ་རང་ཚོས་
སེམས་པ་བཟང་པ་ོབདེ་རོགས།	 སེམས་ཕན་
བུ་འཁུག་པ་དང་ཁངོ་ཁ་ོཟ་བ།	བརྣག་སེམས་
དང་།	གནདོ་སེམས་སྐསེ་རུྒྱ་ཡོང་བའ་ིསབྐས་
ལ་ངོས་ཀི ་གདོང་འདི་དྲན་རོགས་བེད།	
སེམས་བཟང་པ་ོབསོ་དང་།	 ད་ེན་ིངསོ་ལ་
སྐསེ་སརྐ་གི་ལགས་རྟགས་ཡག་ཤོས་ད་ེཡིན།	
འཛམ་གླངི་འདའི་ིགླངི་གཞན་དང་གཞན་པར་
ཡོད་པའི་ངོས་ཀི་གགོས་པ་ོཚང་མས་འདི་
སེམས་ལ་འཇགོ་རོགས་བདེ་ཅེས་བརདོ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ཀི་དགངོས་བཞདེ་དང་ལམ་སནོ་
བཞིན་བདོ་བསན་སྲིད་མི་རིགས་ཆེད་དབུ་
འགོ་དཔུང་འདགེས་ཀི་ཞུ་སྒ་ོགང་ཡོད་བཀའ་
གསུང་ཅི་སུྒབ་དང་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ལྷདོ་
གཡེང་མ་ཤོར་བ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།	།
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ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀའ་ཉར་བས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མི་ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་ཀིས་
སདྐ་འཕནི་ནང་གནས་ཚུལ་སྤལེ་བར་བརྟནེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀར་བས་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་གི་མཚན་མོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་

བདེ་པས་ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་ཟི་ལིང་གངོ་
ཁེར་གི་རང་ཁིམ་ནས་ཁི་ཀ་རོང་སིྤ་བད་ེ

བཀག་ཉར་ལྟ ེ་གནས་ཁང་ལ་
བཙན་འཁིད་ཀིས་བཀག་བསིྐལ་
བས་ཤིང་།	 	 དའེ་ིརསེ་ཕི་ཚེས་	
༡༣	 ནས་	 ༢༣	 	 བར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁོ་མོར་དུས་ཡུན་
ཉནི་གངས	 ༡༠	 རིང་བཀག་
ཉར་དང་དངུལ་ཆད་བཅད་འདགུ		
བཀག་བསིྐལ་བས་པའི་རིང་རྒྱ་
གཞུང་གིས་ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་
ལ་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་ཚད་

ལས་བརྒལ་བ་བཏང་འདགུ	
བདོ་མི་ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པ་ན་ིདྲང་
སྙམོས་ཤིག་མིན་པ་མ་ཟད།	 ཁམིས་འགལ་

ཞིག་ཀང་ཡིན།
སིྤར་ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་ནི་བདོ་ནང་མང་
གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སོགས་རྩདོ་
ལེན་བདེ་མཁན་གི་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 ད་ེས་ྔཁངོ་གིས་མཚོ་སྔནོ་ཁུལ་གི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ་པས་ལྐགོ་ཟ་རལུ་
སུངས་བདེ་པའི་གནད་དནོ་ཕིར་འགམེས་
བས་པར་བརྟནེ་ས་གནས་ཀི་དཔནོ་རིགས་
རྣམས་ནས་ཁོ་མོར་ཡང་ཡང་གསང་ཞིབ་
བདེ་ཀི་ཡོད།
ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་ཀིས།	 ཁངོ་རང་ཉདི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བདེ་
དགསོ་ད ོནོ་ན།ི	 ད་ེས་ྔཨ་རིའ་ིཕི་སྲདི་ལས་
ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོ
ཁིད་ལས་འཆར་གི་ལས་རིམ་ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རསེ་ཕིར་བདོ་ནང་ཕབེས་པ་

ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་དསུ་
ཡུན་རིང་པརོ་དགོས་ཟནོ་མུལ་ཞིབ་དང་།	
ཐོ་གཞུང་ནག་པའོི་མིང་གཞུང་ད་ུབཅུག་
ཡོད་པ།	 ཁངོ་གི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་ལ་
ལ་ྟརྟགོ་དང་རྒྱ་ནག་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཡང་ཡང་
འབདོ་འགུགས་དང་སྡིགས་ར་སྐུལ་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	ཉནི་
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚེ་རིང་མཚོ་ལགས་ཀུང་
ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེ
འཇགས་ད་ོདམ་ཆད་གཅོད་བཅའ་ཁིམས་
ཀི་དནོ་ཚན་	 ༢༦	 ནང་གསེས་	 ༤	 དང་
འགལ་བའ་ིབསྙནོ་འཛུགས་བས་ཏ་ེརྒྱ་གཞུང་
གིས་ཚེ་རིང་མཚོར་དསུ་ཡུན་ཉིན་གངས་	
༡༠	 རིང་བཀག་བསིྐལ་དང་རྒྱ་སྒརོ་ཆིག་
སངོ་གི་ཉསེ་ཆད་བཙན་འགལེ་གིས།	 ཁ་ིཀ་
རོང་སིྤ་བད་ེཅུའུ་བཀག་ཉར་ཁང་ད་ུབཙོན་

འཇུག་བས་འདགུ	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་
ཚེ་རིང་མཚོའི་སདྐ་འཕནི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
བད་ེའཇགས་དང་འབལེ་བའི་ཁམིས་འགལ་
གི་ཡི་གེ་གང་སྤལེ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་
བས་མེད།	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་ཁ་ོ
མོས་ས་གནས་བདོ་མིར་ཕི་སྐདོ་ལག་ཁརེ་
ཐབོ་ཐང་ཐད་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་
བརྟནེ་ཡུ་ཤུལ་ཁུལ་སིྤ་བད་ེའདྲ་ིགཅོད་ཁང་
ད་ུབཀག་བསིྐལ་བས་འདགུ	 སབྐས་དའེ་ིད་ོ
དམ་ཚན་པའ་ིའག་ོཁདི་བམས་དགའ་ཟརེ་བ་
ཞིག་གིས་གདགུ་རུྩབ་ཆེན་པསོ་གཅར་རྡངུ་
བཏང་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་
ཟེར་བའི ་སྲིད་བུས་ཐོག་རྒྱལ་སིྤའི ་མང་
ཚོགས་ནས་ངེས་པར་ད་ུཞིབ་འཇུག་བེད་
དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཆབ་སྲདི་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོདམ་པའ་ིཞ་ེདགུའ་ིའདས་མཆོད་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་མི་མང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་སུད་སིར་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་རི་ཀནོ་ཆོས་འཁརོ་དགོན་ད་ུ
ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་འཇིགས་མེད་
བཟང་པ་ོལགས་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིཞག་
ཞེ་དགུའི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་
ཡོད།
སབྐས་དརེ་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་བསོད་ནམས་
མཐར་ཕིན་ལགས།	 ཡོ་རོབ་བདོ་མི་མང་

སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 སུད་སི་དང་ལིག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་མི་མང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	སུད་བདོ་བུད་མེད་ཚོགས་
པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་སུད་སིའ་ིས་གནས་
བདོ་མི་སོགས་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་རི་ཀནོ་
ཆོས་འཁརོ་དགནོ་པའི་མཁན་པ་ོཐུབ་བསན་
ལེགས་སྨནོ་ལགས་ཀིས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་འག་ོའཛུགས་གནང་།
ད་ེརེས་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་

མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་སུད་སི་དང་
ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་མི་མང་ནས་
དམ་པ་ཁངོ་གི་ཆེད་ཞེ་དགུའི་འདས་མཆོད་
ག་ོསིྒག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	
སིྤར་བདོ་ཀི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་སག་སྣ་
འཇིགས་མེད་བཟང་པ་ོལགས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༨	 ཙམ་ལ་སུད་སིའ་ིས་གནས་	 Turben-

thal	 ཞསེ་པའ་ིརྒས་གསོ་ཁང་ད་ུདགངོས་པ་
རགོས་པ་བཅས།	།

ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་གནང་བ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་བཞསེ་བསྐངས་ནས་ལོ་	 ༣༡	
འཁརོ་བ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉནི་
མོ་སུྲང་བརིྩ་ཆེད།	 ཐ་ེཝན་ཞནོ་ཙང་གཙུག་
ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་དསུ་ཡུན་བདནུ་
ཕག་གཅིག་རིང་བདོ་ངོ་སྤོད་ཀི་འགམེས་
སནོ་ཞིག་བཤམས་སནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༧	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་བཅུ་པའ་ིཐགོ་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་
བསྐངས་ཞིང་།	 ཐགོ་མར་ཐ་ེཔ་ེརུྒྱད་སདོ་
ཆོས་ཚོགས་ཀི་དགེ་འདནུ་རྣམ་པས་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལ་བཀ་ཤིས་པའི་ཤིས་བརདོ་
ཀི་སྒ་ོནས་ཞལ་འདནོ་གསུང་འདནོ་གནང་།
ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གི་གཙོ་བ་ོསླབོ་སིྤ་ཇན་ཧ་ོཇི་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེས་ྔབདོ་ཀི་སྐརོ་
སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་དབེ་ནང་ཡིག་ཐགོ་གསལ་བ་
ད་ེཙམ་ལས་མེད།	 ད་རེས་བདོ་ང་ོསྤདོ་ཀི་
འགམེས་སནོ་འདི་དང་བདོ་ཀི་གླགོ་བརྙན་
ཁག་དངསོ་སུ་མིག་ལམ་ད་ུམཐངོ་རུྒྱ་ཡོད་
པས་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་སྔར་ལས་ཤེས་
རྟགོས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད་སོགས་གསུངས།

ཐེ་ཝན་ད ོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་དགོངས་གཞི་བཞི་
ལས་གཙོ་བ་ོདགངོས་གཞི་དང་པ་ོའག་ོབ་མི་
གཅིག་གུར་དང་།	 གཉསི་པ་ཆོས་ལུགས་
ཕན་ཚུན་མཐུན་ལམ་དང་འབལེ་བའ་ིསྒ་ོནས་

ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
བསན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་ཀིས་ད་ེརིང་
སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་བདོ་ངོ་སྤོད་ཀི་
འགམེས་སནོ་ག་ོསིྒག་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།	 དའེ་ི

ཐགོ་མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་ཚོགས་སྡ་ེ
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	 ཉ་ེཆར་གསར་
ད་ུབཙུགས་པའ་ིཞནོ་ཙང་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་
ཆེན་མོའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག་
ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་སླངོ་མ་
ཀའ་ོཧུད་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 སླབོ་གྲྭའ་ི

ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་གསར་ད་ུབཙུགས་ནས་དསུ་ཡུན་
རིང་པ་ོམ་འགརོ་བར།
ད་ེརིང་འགམེས་སནོ་འད་ིའདྲ་ཞིག་སྤལེ་ཐུབ་
པར་དགའ་པ་ོབུང་།	 ང་རང་སྒརེ་ངསོ་ནས་

བདོ་མི་ཚོར་གུས་ཞབས་ཆེན་པ་ོཞུ་གི་ཡོད།	
བདོ་མི་ཚོས་ནང་ཆོས་ཀི་སྙངི་པ་ོསེམས་ལ་
བཅངས་ནས་འཚེ་བ་མེད་པའ་ིལམ་ལ་བརྟནེ་
པ་ལས་གཞན་ལ་གནདོ་འཚེ་སྤངས་ཡོད།	
མ་མཐའ་ཡང་རང་གི་སྲགོ་ལ་འཚེ་བ་བས་
ནས་ང་ོརྒལོ་བདེ་པ་དརེ་སེམས་འགུལ་ཚད་
མེད་ཐབེས་བུང་།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།
མཛད་སྒ་ོགུབ་རེས་རུྒྱད་སདོ་ཆོས་ཚོགས་
ཀི་དགེ་འདནུ་རྣམ་པས་རྡལུ་མཚོན་བླུགས་
པ་དང་།	 གཏརོ་མ་བཞངེས་པ་སོགས་
རིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་དང་།	 གུར་ནང་བདོ་
ཀི་གསོལ་ཇ་འདགེས་འབུལ་སོགས་གནང་
ཡོད།	 	 ཐངེས་འདའི་ིའགམེས་སནོ་གི་ནང་
དནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་དང་།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ང་ོསྤདོ།	གཞན་ཡང་
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞལ་ཐང་འདྲ་
མིན་དང་།	བཀའ་བསན་བཅསོ་ཀི་ཕག་དཔ།ེ	
སྐུ་འདྲ་སོགས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་རིག་དངོས་
བཤམས་སནོ་ཕུད།	 ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ལས་
ཁུངས་ནས་བཏནོ་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་ཁནོ་དབེ་ཕངེ་	 ༡༨	དང་།	བདོ་
དནོ་སྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་

ཁནོ་གངས་	 ༤༠	 ཀུན་གསལ་འདོ་སྣང་
ཞསེ་པའ་ིདསུ་དབེ་ཁནོ་འདནོ་ཐངེས་	 ༤༠	
བཅས་འགམེས་སནོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདནུ་ཕག་གཅིག་རིང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་གླགོ་
བརྙན་ཡང་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།		སླབོ་གྲྭ་ནས་
འགམེས་སནོ་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སླབོ་
ཕུག་ཚོར་སླབོ་ཚན་གི་ཆ་ཤས་དང་བརྒྱ་ཆ་
ཡང་ཕན་བུ་སྤདོ་པའི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཐེངས་འདིའི ་འགེམས་སནོ་ཐེ་ཝན་བ ོད་
ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།	 ཞནོ་ཙང་
གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག་ལྟ ་ེགནས་ཁང་།	
ཐེ ་ སྡ ོད ་ བ ོད ་ རིགས ་ ཚོགས ་པ ་བཅས ་
ནས་གཙོ ་འགན་གོ ་ སིྒག ་གནང་ ཞིང ་ །	
གཞན་ཡང་ཐེ་པ ེ་རུྒྱད་སདོ་ཆོས་ཚོགས་
དང་།	 ཐ་ེཝན་བསབླ་གསུམ་ཆོས་གླངི་།	
ཕུར་པ་ནང་པའི ་མཆོད་ཆས་ཚོང་ཁང་
བཅས་ནས་རིན་མེད་ཐོག་འགེམས་སནོ་
ནང་མཐུན་འགུར་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།།	

	



3 TIBETAN NEWS  9th  December  2020 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༤	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིསྩལ་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་མཧཱ་ར་ཤི་ཀ་མངའ་སྡའེ་ི
གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་སྐུ་ཞབས་རན་
ཇིཏ་སིང་ད་ིསཱ་ལེ་	 (Ranjitsinh Disale) 

ལགས་ལ་འཛམ་གླིང་གི་ཁད་ད་ུའཕགས་
པའི་དགེ་རྒན་གི་མཚན་གནས་གཟེངས་
རྟགས་ཐབོ་པར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༤	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདྲ་ིསྩལ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་
འཛམ་གླངི་གི་ཁད་ད་ུའཕགས་པའ་ིདག་ེརྒན་
གི་མཚན་གནས་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲ་ི

གངས་མེད་དང་སྦྲགས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་
བ་དགའི་དངུལ་ད་ེབཞིན་ཨང་རིམ་གཉསི་
པ་ཐོབ་མཁན་དང་ལྷན་དུ་བགོ་བགེམས་
གནང་བར་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 སླབོ་ཕུག་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་དགསོ་
མཁོ་ཅན་གི་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
སྦོང་གི་གོ་སྐབས་གནང་བའི་རོགས་རམ་
དསེ་འཛམ་གླིང་བཟང་ཕགོས་སུ་བསུྒར་བ་
གཏངོ་ཐབས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་བདེ་
ཀི་ཡོད།
མཐུན་རྐེན་ཞན་པའི་བུ་མོ་རྣམས་སླབོ་གྲྭ་
འག་ོརུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་དང་།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་

གཉརེ་བ་ད་ེདག་གི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་རུྒྱ་ཆ་ག་
སིྒག་གནང་བ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་
ཁབ་	༨༣	ནང་ཡོད་པའ་ིསླབོ་ཕུག་མང་དག་

ཅིག་ལ་དྲ་ཐགོ་ནས་ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་སླབོ་
ཁདི་བདེ་པ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་འཆར་གཞི་
དསེ་རྙགོ་གླངེ་གི་འགོ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཀི་

གཞོན་སྐསེ་དང་ལྷན་འབལེ་ལམ་བཟང་པ་ོ
བཟསོ་པ་ནི་བམས་སྙིང་ར་ེདངོས་སུ་ལག་
བསར་བས་པའི་མང་ཚོགས་ཁདོ་མིག་དཔ་ེ
བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ།
སྐུ ་ཉིད་ཀིས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་
ཐོག་འཛམ་གླིང་བཟང་ཕོགས་སུ་བསུྒར་
བ་གཏངོ་ཐུབ།	 ཞསེ་པ་ན་ིདངསོ་ཡོད་
རེད།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་བཟང་ཕགོས་ཀི་ལས་
དནོ་དསེ་གཞོན་སྐེད་ཁདོ་སེམས་འགུལ་
ཐབེས་ངསེ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 མཐར་སྐ་ུ
ཉིད་མཆོག་མི་ཚེ ་ད ོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་
ཡོང་བར་སྨནོ་འདནུ་ཡོད།	 ཅསེ་འཁདོ།	 །	

༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཀེ་པི་ཊོལ་
ཧལི་ད་ུཨ་རིའ་ིཡུ་ཊ་ (Utah) མངའ་སྡའེ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
བྷནེ་མེག་ཨེ་ཌམ་ (Ben McAdam) མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཀེ་པི་ཊོལ་ཧིལ་ནི་ཏ ོག་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་འདི་ལོའི་ཕི་ཟླ་	
༣	 ནས་བཟུང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཕབེས་
རོགས་མེད་ན་མ་གཏོགས་མུ་མཐུད་སྒ ་ོ

བརྒྱག་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་བྷནེ་མེག་ཨེ་ཌམ་མཆོག་ནི་བདོ་ཀི་
གགོས་པ་ོདང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཞིག་
ཡིན།	སབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཉ་ེལམ་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འསོ་བསྡུ་སབྐས་ཁངོ་ལ་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་མེད།	
ཐེངས་འདིར་བང་ཨ་རིའི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་མཐུས་མི་ཁངོ་དང་མཇལ་

འཕད་གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཁངོ་གིས་ད་
བར་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་བ་མེད་པར་
གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱའ་ིཆེད་ཡིན།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཁོང་ལ་ཁ་
བཏགས་དང་སནོ་པའི་སྐུ་ཐང་ཞིག་ཕུལ་ཏ་ེ
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་
མེག་ཨེ་ཌམ་ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་སླད་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
མེག་ཨེ་ཌམ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་
བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་སུད་སིའ་ིཇི་ན་ིཝ་གངོ་ཁརེ་ནང་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་གི་ཨ་
རིའི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གོ་
སིྒག་འགོ་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སྲིད་དང་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གི་དབུ་ཁདི་བསྐ་ོབཞག་ (Reli-

gious Freedom in Tibet: The Appoint-

ment of Buddhist Leaders and the 

Succession of the Dalai Lama) ཅསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 བག་ོགླངེ་ཐགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་པ་གཞན་
ཁག་གི་ཨ་རིའི་གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་ཨན་ཌི་རེའ་ོབྷ་ིརམ་བྷརེ་གྷ་ི	
(Andrew Bremberg) མཆོག	 	 ཨ་རིའ་ི
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་

སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་རོ་ (Robert A. 

Destro)	མཆོག		ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་སུྲང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་བ་ྷརོན་བྷགེ་ (Samul 

D. Brownback)	མཆོག		རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངེས་སནོ་པ་དམ་
ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཨན་ཌི་རེའ་ོབྷ་ིརམ་བྷརེ་གྷ་ི
མཆོག་གིས་བག་ོགླངེ་དབུ་འབདེ་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་མི་ནང་པ་ཚོས་ཡུན་
རིང་མངོ་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་
ཐབས་དང་།	 བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་གི་སྒ་ོ
ནས་ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་འཇུག་དགོས་
པའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་གསུང་པ་མ་ཟད།	 དངེ་
སང་བདོ་མིའི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་གི་གནད་
དནོ་ད་ེབདོ་མིར་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་སེམས་
འཚབ་བེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པས་བདོ་མིའི་བླ་སུྤལ་ངོས་འཛིན་
ལམ་ལུགས་ཐགོ་ཐ་ེབུས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་

མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་རང་གི་ཆབ་སྲདི་ཀི་དགསོ་
མཁ་ོཆེད་ད་ུབདེ་སྤདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་
དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚོས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
ཡོད།
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་
མཆོག་གིས།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ན་ིབདོ་
མི་རྣམས་ལ་དབང་བ་ལས་རྒྱ་ནག་ལ་དབང་
གི་མ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 བདོ་མི་ནང་པ་ཁ་ོ
ནར་སོ་སོའི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱའི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད།	ཅསེ་དང་།		ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་མི་ཚེ་སྐལེ་སངས་ཐད་ལའང་
སུྲང་སྐབོ་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོ
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
ཨ་རིའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ཆོས་དད་རང་དབང་
སུྲང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
སེ་མུལ་བ་ྷརོན་བྷགེ་མཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ཀི་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བས་པར་བརྟནེ་བདོ་མིའ་ིཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་པ་ད་ལ་ྟ
ཉནེ་ཁའ་ིའགོ་གནས་ཡོད་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་བདོ་མི་ནང་པ་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	འཛམ་གླངི་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་ནས་ཀང་ཨ་རི་དང་
ལྷན་ད་ུམཉམ་ཞུགས་ཀིས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
ངསེ་སནོ་པ་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས།	
ཐེངས་འདིའི་དྲ་ཐོག་གི་བག་ོགླངེ་གོ་སིྒག་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་བ་སྦྲགས་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་རང་དབང་ཆེད་མཁས་པ་རྣམ་པས་
མཉམ་འབལེ་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བཞིན་

པར།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 ད་ེས་ྔརྒྱ་
ནག་གི་གཙོ་འཛིན་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ཆོས་
དགུ་རེད་ཅསེ་བཤད་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་
གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
བདོ་ཀི་བླ་སུྤལ་རྣམ་པར་ཡང་སྲིད་ཀི་ལག་
འཁརེ་འབུལ་བཞིན་ཡོད།	 	 དངེ་སང་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་
ངསོ་འཛིན་གི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ལ་
ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་བསྐ་ོབཞག་བ་རུྒྱའི་
བདག་དབང་ཡོད་པ་བརདོ་ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་
དང་།	 མང་གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་ཀི་ཆེད་
ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་འག་ོཁདི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་
གཞུང་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་འཐབ་རྩོད་
གནང་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།།
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དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིཕགོས་འགལ་རྙངི་ཞནེ་ཆབ་སྲདི་ཚོགས་པའ་ིཕི་སྲདི་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་མ་ཡི་ཀལེ་མཆོག་དང་ལནྷ་ཐངེས་དང་པ་ོདྲ་ལམ་བརུྒྱད་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༤	ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སྲིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཁེ་ན་
ཌའ་ིཕགོས་འགལ་རྙངི་ཞནེ་ཆབ་སྲདི་ཚོགས་
པའ་ི ཕི་སྲདི་བླནོ་ཆེན་	(the Shadow Min-

ister of Foreign Affairs)	སྐ་ུཞབས་མ་ཡི་
ཀལེ་	 (Micheal Chong) མཆོག་དང་ལནྷ་
ཐངེས་དང་པ་ོདྲ་ལམ་བརུྒྱད་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྙིང་ཞེན་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་
པ་གཞུང་འཛིན་ཡིན་པའ་ིསབྐས།	 སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁ་ེ
ན་ཌའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་
ཐངེས་གཉསི་ཙམ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་རོགས་
དངུལ་གནང་བ་དང་།	རྒྱ་གར་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་ནང་གནས་སྡདོ་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་ཆིག་སངོ་ཐམ་པ་ཁ་ན་ཌའི་ནང་གཞིས་
སྤའོི ་ཆེད་ད་ུབླངས་གནང་བ་སོགས་ཀིས་
མཚོན་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ལོ་རུྒྱས་རང་
བཞིན་ལྡན་པའི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད་པས་སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་ཀེལ་བརུྒྱད་རྙིང་
ཞནེ་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་

ཡོད།
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་
མ་ཡི་ཀེལ་མཆོག་གིས་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་
ཁབ་ཚོ་དང་ལྷན་མཉམ་རུབ་ཐོག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུས་བརུྒྱད་
བ ོད་ད ོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་
གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་དགོས་པའི་མོས་མཐུན་
བུང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་མ་ཡི་ཀལེ་མཆོག་
ལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ལ་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།

སྐུ་ཞབས་མ་ཡི་ཀལེ་མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་
སྲདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཡོངས་གགས་ཀི་མཇལ་
འཕད་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 ད་ལ་ྟ
བདོ་པ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྣམས་ལ་
འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ན་ིརིག་གཞུང་

རྩ་གཏརོ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་དང་
ལནྷ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བསན་འཛིན་ལགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའ་ིམང་གཙོའ་ིལྟ་ེགནས་དང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༨	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུྲག་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཐིའུ་
མེ་ཁ་ཅི་ (Matteo Mecacci)	 མཆོག་པ་ོ
ལན་ཊི་རྒྱལ་ས་ཝར་སའ་ོ	(Warsaw)	ནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་མང་གཙོའི་ལྟ་ེ
གནས་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལས་ཁུངས་	
(Office for Democratic Institutions and 

Human Rights)	 ཀི་འགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་
འདགུ	
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	འཛམ་གླངི་
ཁནོ་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་ཀི་

དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི།	
སྐ་ུཞབས་ཁདེ་ཝར་སའ་ོ (Warsaw) ནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་མང་གཙོའི་ལྟ་ེ
གནས་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལས་ཁུངས་	
(Office for Democratic Institutions and 

Human Rights (ODIHR))	 ཀི་འགན་
འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བུང་བའི་གནས་ཚུལ་
ཐསོ་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་སྤབོས་ཆེན་
པ་ོབུང་།	 ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁདེ་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ང་རང་ལ་མཚོན་ན།	སྐ་ུཞབས་ཁདེ་དང་ལནྷ་
ཨི་ཊ་ལི་རྒྱལ་ས་རོམ་དང་།	ཨ་རི།	བཞུགས་
སརྒ་རྡ་ས་བཅས་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་
བུང་བ་མ་ཟད།	བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་གསོ་བསྡརུ་
ལྷུགས་པ་ོགནང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	 ཕི་ལོ་	

༢༠༠༩	 ལོར་ཨི་ཊ་ལི་རྒྱལ་ས་རོམ་ལ་རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔ་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་རུྒྱར་སྐ་ུཞབས་ཁདེ་ནས་ཐུགས་འགན་
ཆེན་པ་ོབཞསེ་གནང་བ་ན་ིང་ཚོར་བཀའ་དྲནི་
ཆེན་པ་ོཡིན།	 ཚོགས་ཆེན་དསེ་བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་
ཡོང་ཐབས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་ཏུ་གཏངོ་བཞིན་
པ་རྣམས་འཕལ་མར་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་ཁདེ་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའི་ལས་འགུལ་མང་པའོི་ནང་
ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བར་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐ་ུཞབས་ཁདེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ནས་ད་བར་ཨ་

རིའི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གནང་
སྐབས་ཨ་རིའི་ནང་“བདོ་ནང་ཕར་འག་ོ
ཚུར་འངོ་གི་ཐབོ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གི་ཁིམས་	
(Reciprocal Access to Tibet act) དང་།	
བདོ་དནོ་སྲིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ (Tibetan Policy and Support 

Act)	 ལ་ྟབུ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་གཏན་
འབབེས་གནང་རུྒྱའི་ཐགོ་ནསུ་པ་ཆེན་བཏནོ་
གནང་ཡོད།	
སྐ་ུཞབས་ཁདེ་ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་གནང་བའི་སབྐས་ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་
སྐརོ་གཞུང་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་པ་ཁག་
ལ་ཞུ་སྐལུ་དང་།	 བདོ་མིར་ཕན་པའ་ིསྲདི་
བུས་གཏན་འབབེས་གནང་རུྒྱར་སྐ་ུངལ་ཆེན་
པ་ོབསྐནོ་གནང་ཡོད།	 ཁདེ་ན་ིབདོ་མིའ་ི

གགོས་པ་ོབླསོ་ཐུབ་གཅིག་དང་།	 འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩོད་བདེ་མཁན་ཞིག་
ཡིན།	 ཁདེ་ཀིས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཁེད་རྒྱལ་སིྤའི་མང་གཙོའི་ལྟ་ེགནས་དང་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་
འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དསེ་བདོ་ཕི་
ནང་གཉསི་སུ་བཞུགས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་མེད་པའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གི་མི་སེར་རྣམས་ལ་རེ་བ་སིྦན་
ཡོད།	 ཁདེ་ཀིས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཐགོ་
སྐད་ཆ་བཤད་མ་ཐུབ་མཁན་ཚོའི་མགིན་
ཚབ་དང་།	 ལས་གནས་དའེ་ིཐགོ་ཕག་ལས་
ཡག་པ་ོགནང་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ོ
ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་གནང་འདགུ		།

ཉ་ིཧངོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉནི་མོའ་ིཞི་བའ་ིགམོ་བགདོ་ཐགོ་བདོ་མིས་མཉམ་ཞུགས་བས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༥	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ས་
ཌགོ་ཡོ་	(Tokyo)	ཡི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་

ཉནི་མོའ་ིདསུ་དྲན་སུྲང་བརིྩ་ཞུ་བའ་ིཞི་བདའེ་ི
གམོ་བགདོ་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་ཐགོ	 བདོ་
རིགས་མང་ཚོགས་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་དྲག་
གནནོ་འགོ་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལས་

འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ས།ེ	རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏང་བ་དང་།	མངའ་ཁངོས་

བཙན་འཛུལ་བས་
པར་ང་ོརྒལོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ལས་འགུལ་
ཐགོ་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་
ད ོན ་གཅོད ་ཨརྱ ་
ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་
ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་
ནག་ནི ་རྒྱལ་སིྤའི ་

འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་མཁན་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཡིན་མོད།	 བདོ་དང་།	 སོག་
པ།ོ	 ཡུ་གུར།	 ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐ་ེཝན་སོགས་

ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་
བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་དང་བཙན་གནནོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
ཡར་རྒྱས་བཏང་ས་ེབདོ་ནི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུ་
ཞིག་བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་དྲལི་བསྒགས་
ཙམ་ཡིན།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རྟགོ་ཞིབ་
པ་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་གི་སྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་
གསར་འགདོ་པ་སོགས་བདོ་ནང་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་གནས་ཚུལ་ང་ོམ་རྩད་གཅོད་བ་རུྒྱར་
བཀག་བསྡམོས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དྲག་
གནནོ་གི་སྲདི་བུས་དང་།	 ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ལ་བཙན་འཛུལ་བེད་པའི་སྲིད་
བུས་མཚམས་འཇགོ་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་
གནང་ཡོད།

ད་ེརསེ་སོག་པའོ་ིམཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ (Mr. 

Olhund Daichin)	 ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་སོག་པའོི་སདྐ་ཡིག་རྩ་མེད་
གཏངོ་ཆེད་ཉ་ེལམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་རྒྱའི་
སྐད་ཡིག་གིས་སོག་པའོི་སྐད་ཡིག་གི་ཚབ་
བས་པའི་སྲིད་བུས་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོག་
པའོ་ིནང་ཡོད་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་རྣམས་བཀག་ཉར་
བདེ་ཀི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ཉ་ིཧངོ་དང་ཡུ་གུར་མཐུན་ཚོགས་ (Ja-

pan Uyghur Association)	 ཀི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ལྦུའུ་ཏ་ཀ་ེརི་མུའུ་ (Mr. Uda 

Kerimu)	 ལགས་ཀིས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་བ་
ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་ངལ་རྩལོ་སུྒར་བཀདོ་ཁང་
ད་ུབཅུག་ས་ེབཙན་ཤེད་ངང་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལ་ྟ

བ་སུྒར་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད་ད་ེའཕལ་ད་ུསྒ་ོ
བརྒྱབ་བཅུག་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་གནང་།
ཞི་བའི ་གོམ་བགོད་ཀི ་ལས་འགུལ་ཐོག་
མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོའ་ིརྒྱལ་དར་དང་འཕདེ་དར་སོགས་འཆར་
ཏ་ེཉ་ིཧངོ་གི་གངོ་ཁརེ་ (Asakusa city)	ད་ུ
ཁམོ་སྐརོ་བས་ཤིང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་དང་།	 སོག་པ།ོ	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	
ཧངོ་ཀོང་བཅས་ནང་དྲག་གནནོ་མཚམས་
འཇགོ་དང་རང་དབང་སརླ་གསོ་དགསོ་པའི་
འབདོ་ཚིག་སོགས་བསྒགས་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི ་ལས་འགུལ་ནང་བདོ་རང་
བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པ་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་།	
སོག་པ།ོ	ཡུ་གུར།	ཧངོ་ཀངོ་།	ཐ་ེཝན་བཅས་
ཀི་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།



5
 TIBETAN NEWS  9th December  2020 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༤	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩

སེམས་ཁལ་དང་དངངས་སྐྲག་བས་ནས་བསདྡ་ན་ནད་ཡམས་འག་ོས་ླབ་ཡོད།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ (Emory University)	གི་ནང་
ཚན་རྟགོ་དཔདོ་རིག་པ་དང་བམས་བརྩ་ེལ་
བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་ཀི་བས་ིགནས་ཞེས་
པའི་ཚོགས་པས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩	ཉནི་གི་
ས་ྔདྲརོ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རོབ་དང་
མེ་ལ་ན་ིཝལ་ཊོན་དག་ེརྩ་ཚོགས་པའ་ི	(Rob 

and Melani Walton Foundation) ལམྕ་
མེ་ལ་ན་ིཝ་ཌནོ་ (Melani Walton) ལགས་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིགསར་ཁང་གགས་ཅན་སི་
ཨེན་ཨེན་གི་སནྨ་རས་སྐརོ་གི་གསར་འགདོ་
པ་གཙོ་གས་སཱན་ཇ་ེགྷུབ་ཏཱ་ (Sanjay Gup-

ta) ལགས་རྣམ་གཉསི་དང་ལནྷ་ད་ུའག་ོབ་
མིའི་འཚོ་རྟནེ་ད་ུབམས་བརྩེའི་དགོས་མཁོ་ 
(The Necessity of Compassion for the 

Survival of Humanity)	 ཞསེ་པའ་ིབག་ོ
གླངེ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་མཛད་ཡོད།

དེ་ཡང་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ཨེ་མོ་རི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ང་ཚོ་འབལེ་བ་
བུང་ནས་དསུ་ཡུན་རིང་པ་ོའག་ོབཞིན་ཡོད།		
ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་
ཡུན་རིང་གོང་ནས་བདོ་པའི་མཁས་པ་ཚོ་
དང་ལནྷ་ལས་འཆར་སྣ་མང་སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེ
ན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 དངེ་སབྐས་མི་མང་
པ་ོཞིག་གིས་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདའེི་སྐརོ་ད་ོ
སྣང་མང་ཙམ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 སྔནོ་མ་
ཡིན་ན་མི་མང་པསོ་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདའེི་
གལ་གནད་སྐརོ་ད་ེཙམ་གསུང་གི་མེད།	དངེ་
སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་ཕི་དངསོ་པ་ོདང་བཟ་ོ
རིག་པ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་ནའང་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 འག་ོ
བ་མི་ལ་འཕད་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེདག་
ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདང་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་
ཡོད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོས་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
ཇི་ལརྟ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའི་ཐགོ་ད་ོ
སྣང་མང་ཙམ་བདེ་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་སླབེས་

ཡོད།	ནང་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེཡོད་ན་མི་རེ་ང་ོ
རེའི་ཀུན་སྤདོ་ཞི་བད་ེདང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་
གི་རེད།

དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་ང་ཚོ་རང་གིས་བཟསོ་པ་
ཤ་སག་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 འག་ོབ་མི་
ཚང་མས་སྡགུ་བསལྔ་འདདོ་ཀི་མེད།	 སིྤར་
བཏང་མི་རྣམས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 ང་ཚོར་འཕད་བཞིན་
པའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེདག་གི་འབུང་ཁུངས་སྐརོ་

བསམ་བླ་ོམང་ཙམ་གཏངོ་དགསོ།	 རྒྱ་གར་
གི་རིག་གཞུང་ནང་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་དང་ཉནོ་
མོངས་འདལུ་ཐབས་སྐརོ་འགལེ་བཤད་རྒྱས་

པ་ོགསུངས་ཡོད།	 ཉནོ་མོངས་འདལུ་ཐབས་
སྐརོ་ཆོས་ལུགས་ཀི་དཔ་ེཆ་ཁག་གི་ནང་
གསུངས་ཡོད་ཀང་ང་ཚོས་ད་ེདག་ཤེས་ཡོན་
གི་སྡ་ེཚན་ཁངོས་སུ་བརིྩས་དགསོ།	ཨེ་མོ་རི་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་ནང་སེམས་
ཀི་ཞི ་བདེ་སྐརོ ་ད ོ་སྣང་མང་ཙམ་གནང་
བཞིན་པ་ན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 དངེ་སབྐས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ལ་བརྟནེ་ནས་མི་མང་པ་ོཞིག་འདས་
གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 ད་ེན་ིཧ་ཅང་སབས་མ་
ལེགས་པ་རེད།	 ལགྷ་པར་ཨ་རི་དང་།	 རྒྱ་
གར།	 ཡུ་རོབ།	 རྒྱ་ནག་སོགས་ཀི་ནང་ནད་
ཡམས་ད་ེའབུང་བཞིན་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་
ཚབས་ཆེན་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྐརོ་ངསོ་ཀིས་ད་ེ
ཙམ་ཤེས་ཀི་མེད།	 ང་ཚོར་ད་ེལ་ྟབུའ་ིདཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་སྐབས་སེམས་ཁལ་
དང་དངངས་སྐྲག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབས་ནས་
བསདྡ་ན་དསེ་དཀའ་ངལ་འབུང་ཁུངས་ལ་ྟབུ་
བཟ་ོངསེ་ཡིན།	 སེམས་ཁལ་དང་དངངས་
སྐྲག་ཉུང་ཙམ་བས་ན་དསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སངས་ལ་ཕན་ཐགོས་ངསེ་ཡིན།	སེམས་ཁལ་
དང་དངངས་སྐྲག་བས་ནས་བསྡད་ན་ནད་
ཡམས་འག་ོས་ླབ་ཡོད།	 གཙོ་བ་ོནང་སེམས་
ཀི་ཞི་བད་ེདགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་ལ་མང་གཙོའ་ིགཟངེས་རྟགས་ཐབོ་པར་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་བས་ི
གནས་ཁང་	 (National Democratic In-

stitute) གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་	(Nancy 

Pelosi)	 མཆོག་ལ་མང་གཙོའ་ིགཟངེས་
རྟགས་ (Democracy Award) ཕུལ་གནང་
བར།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་
བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲ་ིཞུས་
གནང་འདགུ
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ལམྕ་སྐ་ུ
ཁདེ་ན་ིམང་གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་

ཐང་སུྲང་སྐབོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ལའང་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་དང་།	བདོ་ནང་
ཡོད་པའི་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་མེད་པའི་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་མགནི་ཚབ་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན།
ལམྕ་སྐ་ུཁདེ་ན་ིདྲང་བདནེ་དང་།	འག་ོབ་མིའ་ི
རིན་ཐང་བཅས་ཀི་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	
སྐུ་ཉདི་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་
ཆའི་ཐགོ་སླབེས་རུྒྱར་ད་བར་སྐུ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
བསྐནོ་པར་བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ལའྟ་ིཆར་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ནང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་འག་ོབཞིན་
པའི་སབྐས་འདརི་གཏམ་བཟང་ད་ེའདྲ་ཞིག་

ཐནོ་པ་དསེ་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོ་དང་།	 མང་
གཙོར་དགའ་ཞནེ་ཡོད་མཁན་རྣམས་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་བ་མ་ཟད།	 རེ་བ་གསར་པ་
ཞིག་སྤད་གནང་ཡོད།
ལྕམ་སྐུ ་ཁེད་ནི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
ཐགོ་རུྒྱས་མངའ་གཏངི་ཟབ་ཡོད་མཁན་ཞིག་
རེད།	སྐ་ུཉདི་ནས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ།	ད་ལ་ྟ
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་འགོ་བདོ་མི་
རྣམས་མུ་མཐུད་གདགུ་སྦངོ་མནར་གཅོད་
མངོ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
ནི་ད་ེལྟར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་ནའང་།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ལམྕ་སྐུ་ཁདེ་ལ་ྟབུ་ཡོད་
སབས།	 མགགོས་མུར་བདོ་ནང་རང་དབང་
སླར་གསོ་དང་ཞི་བད་ེལྷིང་འཇགས་ཡོང་
རུྒྱར་ང་ཚོས་རེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད།

བདོ་པའི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་གགོས་པ་ོབརྟན་པ་ོ
ལྕམ་སྐུ་ཁདེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ནི་ང་ཚོར་བཀའ་
དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 འབུང་འགུར་སྐ་ུ
ཉདི་དང་ལྷན་འབལེ་བ་སྔར་ལྷག་དམ་ཟབ་
ཡོང་ངསེ་ཡིན།	 ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་སྐ་ུ
ཉདི་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ང་ཚོས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
གལ་ཆེའ་ིཁམིས་འཆར་ཁག་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ནས་ཨ་རིའ་ིཆབ་
སྲིད་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ལས་གུབ་པའི་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
བདོ་ནང་སྣ་ེའཁིད་གནང་བ་སོགས་ག་དསུ་
ཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་

གནང་བར་བཀའ་དྲནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་ན་ིབདོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་
ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་
སབས།	 མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་ང་ཚོའ་ི
མཉམ་ད་ུཡོད་པའ་ིཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ཁདེ་
ཀི་དབུ་འཁདི་དང་།	 རྩ་དནོ་ཐགོ་ཕག་ལས་
གནང་ཕགོས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཡིད་སྨནོ་
ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད།	 འཚེ་བ་མེད་པར་
གཞི་བཅོལ་བའི་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་དང་།	
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་འོག་
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའི་རང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པའི་ཐགོ་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་རེ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣༠	
ནས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༨	བར་སུད་སིའ་ི
དགུན་ཁའི་གསོ་ཚོགས་ལས་རིམ་འཚོགས་
བཞིན་པ་དང་སབས་བསནུ་སུད་སིའི་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཟུང་
སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་ཕ་ེབྷ་ིཡེན་མོ་ལི་ནཱ་	 (Fa-

bian Molina)	 མཆོག་གིས་གཙོ་སྐངོ་འགོ་
ཡུལ་དའེི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཟུར་ད་ུལྷན་
ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་འདགུ

ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་ད་ེཉིད་སུད་སིའི་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཟུང་
སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཕ་ེབྷ་ི
ཡེན་མོ་ལི་ནཱ་ (Fabian Molina)	 མཆོག་
གིས་གཙོ་སྐོང་འོག་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མི་མར་ཊི་ན་མུན་ཛི་ (Martina Munz) 

མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ན་ིཀ་ོལ་སི་ (Nico-

las Walder) མཆོག		སྐ་ུཞབས་པ་ིསི་ཀ་བྷ་ི
ཡ་རེ་ཧ་ེམོ་ (Prisca Birrer-Heimo) མཆོག		
མར་ཌི་ན་ (Martina Geissbühler) མཆོག		

སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་
ལགས་དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མདོ་
བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	 དནོ་ཁང་གི་ལས་
བདེ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས།	 	 སུད་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཐ་ོ
མ་སི་ (Thomas Buchli)	 ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའུ་ིསངེ་སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ཀིས།	 སུད་སིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་

པའ་ིཕིའ་ིའཐབ་བུས་དང་།	 སུད་སིའ་ིནང་
བཙན་བོལ་བདོ་མི་ཚོར་སྐབས་བཅོལ་གི་
ཡིག་ཆ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་གནས་སངས།	
བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་སྐརོ་གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།
སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
མུ་མཐུད་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོ
བཞིན་པའི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་

ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིསུད་སིའ་ིདབར་ཁའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཚོགས་སབྐས་སུའང་སུད་སིའ་ི
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་འད་ུའཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་གཏན་འཁལེ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་འབུང་འགུར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་སྐརོ་
གསོ་བསྡརུ་གནང་བ།
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	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
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གཟགིས་པར་འཚལ།

ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའ་ིལས་ཤུགས་གངས་ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་ཀི་ལས་གཞི་ཆེད་ཆོད་གན་ལས་བདེ་	༡	ས་དམིགས་
གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཨ་རི་གཞུང་ཡུ་ཨེས་ཨེ་ཨཡི་དྲ་ི	
༼USAID༽	༢༠༡༦་་༢༠༢༡	ལོའ་ིལའྔ་ིལས་
གཞི་ཁངོས་སུ་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བ ོད་མིའི ་ལས་
ཤུགས་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཀི་ལས་གཞི་ཆེད་
ཆོད་གན་ལས་བདེ་གངས་	 ༡	ས་མིག་ཡོད་
པར་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་
ནས་དགོས་མཁོ་ཡིག་ཆ་གཤམ་གསལ་ཁ་
བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༨	
འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་དས་ཤིང་།	
འཚང་སནྙ་ནང་སོ་སོའི་གླགོ་འཕནི་ཁ་བང་
དང་ཁ་པར་ཨང་གངས་བཅས་ཁ་གསལ་
བཀདོ་དགསོ།	

ཀ༽	 བདོ་མིའ་ིལས་ཤུགས་གངས་ཐ་ོབསྡ་ུ
རབུ་ཀི་ལས་གཞི་ Workforce Informa-

tion system (WFIS)	 ལས་འཛིན་པའ་ི
དགསོ་མཁ།ོ	ས་མིག	༡
༡༽ B.Sc Engineering (Computer Sci-

ence), B.Tech, BCA ལག་འཁརེ་ཚད་
མཉམ་ལནྡ་པ།
༢༽	 ད་ོདག་ནས་དྲ་རྒྱ་རིག་གསར་བཟ་ོ
མཇུག་སྐངོས་ཐུབ་པ།
༣༽ IT	སྡ་ེཁག་ནང་ཉམས་མངོ་ཡོད་རིགས་
ལ་དམིགས་བསལ་གནང་འསོ་གནང་རུྒྱ།
༢༽	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་གཞིས་ཆགས་
ཀི་གནས་སངས་ཁག་ལ་གོ་རྟགོས་གཏིང་

ཟབ་ཡོད་པ།	
༣༽	 བདོ་དབིན་གཉསི་བསི་བཤད་རང་རྐ་
འཕརེ་ངསེ་ཐགོ	 བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཁག་ཏུ་འགོ་བསྐོད་གང་མང་བེད་རུྒྱར་
དཀའ་ངལ་མེད་པ།
ཆ་རྐནེ།
༡༽	 འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭ་
ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡིག་ཆ་དགསོ་རུྒྱ།
༢༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠།༣།༣༡	 བར་དངྭས་
བླངས་དཔ་དངུལ་ཆ་ཚང་འབུལ་ཟིན་པའི་
ཤོག་ངོས་དང་པ ོ་དང་མཐའ་མའི ་འདྲ་
བཤུས།
༣༽	 ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་

ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་
པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༤༽	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༥༽	ལས་ཀ་བདེ་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ལས་ཡུལ་
ད་ེནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ།
༦༽	 གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆའ་ི
ཐགོ་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་
དུྲང་ཡན་ཡང་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གང་
རངུ་གི་དག་མཆན་ངསེ་པར་འཁདོ་དགསོ།
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རང་ཁོངས་ཆོད་
གན་ཐོག་ལོ་གཅིག་རིང་ཟླ་རེར་ཁང་དདོ་

འཚུད་པའ་ིགང་ཕགོས་ཧནི་སྒརོ་	 ༢༧༠༠༠	
༼ཉ་ིཁ་ིབདནུ་སངོ་།༽	 ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རུྒྱ།	 མི་འག་ོད་ེདག་དྲ་ཐགོ་བརུྒྱད་
ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་
འཚང་སྙན་འབུལ་དསུ་གཙང་རསེ་གཏན་
འབབེ་ཟླ་དསུ་ཚེས་གངས་ནམ་ཡིན་ད་ོབདག་
སོ་སོར་བརྡ་ལན་འབུལ་རུྒྱ།	 འཚང་སནྙ་
འབུལ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཁ་
བང་ཐགོ་འབལེ་བ་ཡོང་བ་བཅས།	ནང་སྲདི་
ལས་ཁུངས་ནས།	།
centraldatabase@tibet.net
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དཔ་ེདབེ་གསར་ཐནོ།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞི་རིམ་
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བུས་ཀི་དགོངས་དནོ་མཐུན་
པར་རང་དབང་དང་།	 གཞན་ཕན།	 རུྒྱན་
འཛིན།	 གསར་གཏདོ་བཅས་ཀི་ནསུ་པ་སྐདེ་
སྲངི་ཡོང་སདླ་དང་།	 གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་གཙོས་རང་རིགས་
ན་གཞོན་རྣམས་ཀི་སླབོ་སྦོང་གི་གཞོགས་
འདགེས་རུྒྱ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཇ་ེཚོགས་སུ་གཏངོ་
སླད་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལརྟ་དཔ་ེདབེ་གང་མང་
འདནོ་སྤལེ་བདེ་མུས་བཞིན།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ལོའ་ིལོ་མཇུག་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་
ལ་ལྟསོ་མེད་ཀིས་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་ནས་ནང་དནོ་དང་རིམ་པ་འདྲ་མིན་གི་
དཔ་ེདབེ་	༤༤	པར་སུྐྲན་གིས་འགམེས་སྤལེ་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་རེད།	
དའེང་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་ལས་གཞིའི་རུྒྱན་

མཐུད་ལས་འཆར་ཁངོས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ལོར་བདོ་སུྒར་བིས་པའ་ིསུྒང་དབེ་	༡༠	པར་
སུྐྲན་ཞུས་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོར་བདོ་
སུྒར་བིས་པའ་ིསུྒང་དབེ་	༡༥	པར་སུྐྲན་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ལས་འཆར་ད་ེགའ་ིའགོ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོ་མཇུག་ཏུ་གསར་རྩམོ་སུྒང་
དབེ་	༥	པར་སུྐྲན་ཞུས་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཌན་མག་དང་ཨར་ཊིག་རོགས་
ཚོགས་སོགས་ཀི་མཐུན་སྦརོ་འགོ་ཕ་ཡུལ་
ཕགོས་བསིྒགས་དང་།	གླངི་སུྒང་སོགས་དབེ་
རིགས་	 ༡༠	 དང་།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྒག་ཞུགས་མ་ཡིན་པའི ་ཉམས་ཞིབ་
དཔད་རྩམོ་དབེ་ཕངེ་	༢	པ།	བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གུབ་བསོད་
ནམས་ལགས་ཀིས་བརྩམས་པའི་བསྡུས་བླ་ོ
རྟགས་གསུམ་གི་དྲ་ིལན་ཀུན་བཏུས་ཞསེ་པ།	
ཆབ་མད་ོངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
བརྩམས་པའ་ིཆུ་བ་ོདལ་འབབ་ཅསེ་པ།	ཤིབ་

ཁ་ེརཱ་ཡིས་བརྩམས་ཤིང་སླབོ་སིྤ་ཟུར་པ་བཀ་
ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་བདོ་སུྒར་གནང་
བའ་ིཁདེ་རྒྱལ་ཐུབ་ཅསེ་པ།	 རྒྱ་གར་གི་སླབོ་
གསོ་བ་དང་བསམ་བླ་ོབ་མཁས་ཅན་ཨཙརཱྱ་
བི་ན་ོབཱ་མཆོག་གིས་བརྩམས་ཤིང་ས་རཱ་
མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་གངོ་དཀར་ངག་རྣམ་
ལགས་ཀིས་བདོ་སུྒར་གནང་བའ་ིསླབོ་གསོའ་ི
ལ་ྟབ་ཞསེ་པ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞི་
རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བུས་དང་འབལེ་བའི་
གལ་ཆེའ་ིཡིག་ཆ་དབེ་ཕངེ་གསུམ་པ།	 ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་གི་
དབེ་རིགས་	༣	བཅས་པར་སུྐྲན་ཞུས་ཡོད།	
གངོ་གསལ་དཔ་ེདབེ་རྣམས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཡོངས་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་།	
འཛིན་ཁང་དང་སྡདོ་ཁང་དཔ་ེམཛོད་སོགས་
ལ་བག་ོའགམེས་གནང་མུས་ཡིན་པས།	ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་
བརྟནེ་ནས་སླབོ་གྲྭ་སྔར་རུྒྱན་ལྟར་སྒ་ོའབདེ་

མི་ཐུབ་པའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་
ཐག་ཉའེ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་དཔ་ེདབེ་འད་ིདག་

གཡར་ལེན་གིས།	 རང་ཁིམ་ད་ུལ་ྟཀླགོ་དང་
བདེ་སྤདོ་གནད་སྨནི་གཏངོ་རུྒྱར་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།		
གཞན་ཡང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞི་
རིམ་བར་མ་ཡན་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་
གཞོགས་འདགེས་རུྒྱ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཇ་ེཚོགས་

སུ་གཏངོ་སླད་འབུང་འགུར་ལོ་གཉསི་ནང་
དཔ་ེདབེ་	 ༦༠	 ཙམ་འདནོ་སྤལེ་བ་འཆར་

ཡོད་ཅིང་།	ལས་འཆར་དའེ་ིཁངོས་དཔ་ེདབེ་
རྩོམ་སུྒར་དང་རྩོམ་སིྒག་གི་ལས་རིམ་ཞིག་
ཕི་ལོ་༢༠༢༠	ཟླ་	༧	འག་ོའཛུགས་ཀིས་ད་
ལ་ྟས་གནས་སུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་ལས་དནོ་
སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིསྩལ་བ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་	(Nancy	
Pelosi)	 མཆོག་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིལོ་
འཁོར་དསུ་སནོ་ཐོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་
མང་གཙོ་བས་ིགནས་ཁང་གིས་མང་གཙོའི་
གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ངང་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་
འཚམས་འདྲིའི ་གསུང་འཕིན་སྩལ་དནོ།	
བཀུར་འསོ་བླསོ་ཐུབ་ཀི་གགོས་པ་ོལྕམ་སྐུ་
ནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་ལགས།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་སེམས་
ཤུགས་དང་སྙངི་སབོས་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩདོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་
པར་ངོས་ཀིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་

ཡི་རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་བདོ་ལ་
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	རྒྱ་

གར་རྡ་སར་ཡང་ཕབེས་མངོ་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་ངོས་ཀིས་དངོས་གནས་དྲང་

གནས་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ཤ་ཚ་དང་

གོགས་པ ོའི ་འདུ་ ཤེས་བསན་པ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ཤ་ཚ་དང་།	

གགོས་པའོ་ིའད་ུཤེས།	 ད་ེབཞིན་སྙངི་སབོས་
བསྐདེ་ནས་དྲང་བདནེ་གི་དནོ་ད་ུཆོད་སེམས་
བརྟན་པའོ་ིསྒ་ོནས་ལངས་ཡོད།
ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་བས་ིགནས་ཁང་གིས་
མང་གཙོའི་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བར་ངསོ་
ཀིས་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་འདདོ་བུང་།	སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་གི་ཆེད་ད་ུརོགས་
གནང་བཞིན་པར་ངསོ་ཀིས་རསེ་སུ་ཡི་རང་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་
སྐ་ུཚེ་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེན་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་

སྐ་ུཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་པ་དང་སྐ་ུགཟུགས་བད་ེ
ཐང་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
བཀའ་སྩལ་འདགུ	།


