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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡང་དག་པའ་ིདབུ་ཁདི་དང་བད་ེསིྐད་
སྐརོ་བཀའ་མོལ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ཧར་ཝ་ཌིའི་ཚོང་རིག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་
མོའི་སླབོ་དཔནོ་དང་གསར་ཤོག་སངེ་དཔྱད་
རྩམོ་འབྲ་ིམཁན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཐུར་བྷུ ་རུག་
སི་	 (Arthur Brooks)	 ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུ
ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་དང་བད་ེསིྐད་ཅེས་
པའི་བརོད་གཞིའི་སྐརོ་བཀའ་མོལ་གནང་
ཡོད།	
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཧར་ཝ་ཌིའི་ཚོང་རིག་སླབོ་
གྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་དཔནོ་ཨར་ཐུར་བྷུ ་རུག་
སི་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་
བཀའ་མོལ་གི་ལས་རིམ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་རསེ་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་བད་ེསིྐད་ཐབོ་
པར་ཆོས་དང་སྒམོ་ཉམས་ལེན་གི་གལ་ཆེ་
རང་བཞིན་ཅི་ཡིན་ནམ།	 ཞསེ་བཀའ་འད་ིཞུ་
སབྐས།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	
ཧར་ཝ་ཌིའི་ཚོང་རིག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་

དཔནོ་རྣམ་པ་དང་།	 གགོས་པ་ོརྙངི་པ་རྣམ་
པ།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་མ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་བག་ོ
གླངེ་བདེ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བས་ངསོ་རང་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 ང་ཚོ་ཉནི་ལརྟ་འཚོ་
དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བད་ེ
སིྐད་ཀི་དནོ་ད་ུཡིན།	གལ་ཏ་ེང་ཚོའ་ིཉནི་རེའ་ི

འཚོ་བའི་ནང་སེམས་ལ་བཟདོ་སྒམོ་དཀའ་
བའ་ིགནས་སངས་ཤིག་བུང་བ་ཡིན་ན་སེམས་
ནང་ལ་མི་ཚེ་ཐུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་འདནུ་པ་སྐ་ེ
ཡི་ཡོད།	མཐར་རང་བཞིན་གིས་གངོས་འག་ོ
ཡི་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་ཡུན་རིང་འཚོ་བར་གདངེ་
ཚོད་དང་རེ་བ་དགོས་རུྒྱ་ད་ེགནད་འགག་
གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	 	 ནམ་རུྒྱན་ངསོ་ཀིས་
གཟུགས་པའོི་འཕདོ་བསནེ་དང་སེམས་ཀི་

འཕདོ་བསནེ་གི་གལ་གནད་སྐརོ་རདོ་ཀི་ཡོད།	
ང་ཚོས་གཟུགས་པའོ་ིའཕདོ་བསནེ་སྐརོ་གཟབ་
གཟབ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 སེམས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ཟརེ་བ་ད་ེགཙོ་བ་ོསོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་རག་ལུས་
ཡོད།	 རུྒྱན་ད་ུསེམས་ལ་དངངས་སྐྲག་དང་
ཁོང་ཁ་ོསྐེས་ནས་བསྡད་ན་དསེ་མི་ཚེ་ཐུང་

ད་ུགཏངོ་གི་ཡོད།	 སེམས་ལ་བད་ེསིྐད་དང་
གདངེ་ཚོད་ཡོད་ན་མི་ཚེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་བསྐལ་རུྒྱའ་ིའདནུ་པ་སྐ་ེཡི་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟ
བུའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་དསེ་སེམས་ལ་
སབོས་ཤུགས་སྐདེ་འཇུག་གི་ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་
ཡོད་པའ་ིཐགོ་རང་ཉདི་ལ་གདངེ་ཚོད་རྙདེ་ན་
མཐར་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེཡོང་གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་
སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའ་ིསགོ་ཆགས་ཡིན་པའ་ི
ཆ་ནས་སྐེ་དསུ་སྐབས་ནས་ང་ཚོས་གཅིག་

ཕན་གཅིག་གགོས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 གཞན་ལ་
རོགས་སྐརོ་བདེ་ན་གཞི་ནས་མི་ཚེ་དནོ་དང་
ལྡན་པ་ཞིག་སྐལེ་བཞིན་ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་
ཐུབ་ཀི་རེད།	 ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་འཛམ་
གླིང་སངེ་འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
པ་ད་ེདག་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་
པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགསོ་པའི་སྐརོ་རདོ་ཀི་
ཡོད།	 ཕུ་གུ་ཚོས་འག་ོབ་མིའ་ིཤ་མདགོ་དང་།	
རིགས་རསུ།	མི་རིགས།	ཆོས་ལུགས་སོགས་
ཀི་དབ་ེབ་མི་འབདེ་པར་རྩེད་མོ་རྩེ་ཡི་རེད།	
ད་ེནས་ཁོང་ཚོ་སླབོ་གྲྭར་ཞུགས་རསེ་སླབོ་གྲྭ་
ནས་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་
ཡིན་པའི་སྐརོ་སླབོ་ཁིད་གནང་རུྒྱའི་ཚབ་ལ་
འག་ོབ་མིའ་ིཤ་མདགོ་དང་།	རིགས་རསུ།	མི་
རིགས།	རྒྱལ་ཁབ།	ཐ་ན་ཆོས་ལུགས་གཅིག་
པ་ཡིན་ཡང་དབུལ་ཕུག་སོགས་ཀི་དབ་ེའབདེ་
སྐརོ་གཙོ་འདནོ་གནང་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ཤེས་ཡོན་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
སྙན་གགས་ཅན་གི་ཧ་ཝར་ཌི་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་
མོས་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་སྐརོ་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་དགསོ།	 རིམ་པས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་
གཞན་ཚོའ་ིནང་ད་ེལརྟ་ག་ོརགོས་སྤལེ་དགསོ།	
ཞསེ་སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ།	།	

ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་གཏན་འབབེས་གནང་བར་
དགའ་བསུའ་ིམཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༦	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་རནེ་གཞི་བས་པའི་
ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་

འགོ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཁང་
ནང་ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ (Tibetan 

Policy and Support Act of 2020)	
ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་ནང་ཚད་
མཐའོི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐགོ་གཏན་འབབེས་དང་།	

ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་ཌོ་
ནལ་ཌི་ཊི་རམ་ཕ་ིམཆོག་གིས་མཚན་རགས་
བཀོད་ད་ེཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་

བར་དགའ་བསུའ་ིམཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	
དགའ་བསུའི ་མཛད་སྒརོ ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 	 རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་
ཨ་ཇིཏ་ན་ེརི་ཡ་	 (Ajit Nehria)	 ལགས།	

ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇ་ེསིང་མོན་ཀོ་ཊི་
ཡ་ལགས།	 རྡ་ས་གངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་
ཁྱབ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཨོན་ཀར་ན་ེརི་ཡ་ 
(Onkar Nehria) ལགས་ཧནི་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའི་སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་རཱམ་
སྲྭ་རབུ་ (Ram Swaroop)	 ལགས་དང་།	
སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་སུ་བ་ཤ་ན་ེརི་ཡ་	(Sub-

hash Nehria) ལགས།	 གཞན་ཡང་གཞུང་
དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་སོགས་ཕབེས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	
ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པས་འདས་
པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༢༥	 རིང་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 འཕགས་བདོ་ས་
མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་དམག་

དཔུང་བར་གདངོ་ཐུག་བུང་བའི་གནད་དནོ་
དང་འབྲལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་ཀི་རྙགོ་ག་སེལ་བར་ཐབས་ལམ་
གཅིག་ཡོད་པ་ནི་བདོ་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའ་ིརང་སདི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན་ཞིང་།	ཇི་སདི་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་དག་གནནོ་
འགོ་གནས་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེསདི་རྒྱ་གར་གི་
བད་ེའཇགས་ཉནེ་ཁའི་འགོ་མུ་མཐུད་གནས་
ཀི་རེད།	ཅསེ་གསུངས།	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ཇི་ལྟར་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་ནང་གཏན་འབབེས་
གནང་ལུགས་དང་།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
མཆོག་གིས་མཚན་རགས་བསྐནོ་ཏ་ེཁིམས་
སུ་གཏན་འབབེས་ཇི་ལརྟ་གནང་བའི་བརུྒྱད་
རིམ་སྐརོ་གསུངས།	།

རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་
བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༤	ཉནི་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་སེ་མུལ་བྷ་རོན་
བྷགེ་	 (Samuel Brownback) མཆོག་
གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་གོང་སྤལེ་ཐགོ་ད་ལམ་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་ཞིག་
ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་ཐགོ་རྒྱལ་
སིྤའི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་འགན་
འཛིན་མཁན་ཟུར་དག་ེབཤེས་བང་ཆུབ་ཆོས་ལནྡ་
ལགས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་
སངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་སླད་གདན་ཞུ་
གནང་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐབོ་གོང་སྤལེ་གི་བག་ོགླངེ་ཐགོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	 ༣༢	 ཀི་སྐ་ུཚབ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་སེམ་བ་ྷརོན་བྷགེ་མཆོག་གིས་བག་ོགླངེ་གཙོ་
སྐངོ་གནང་ཡོད།	བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་བག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	 དག་ེབཤེས་བང་ཆུབ་ཆོས་
ལྡན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་དག་གནནོ་ཅན་གི་
སདི་བུས་འགོ་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་གི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 འཛམ་གླངི་ནང་
དབ་ེའབདེ་དང་ལོག་སྤདོ་སོགས་འགོག་ཐབས་
ཀི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་
ལྟར་འགོ་བ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་སྐརོ་སོགས་འགལེ་བརདོ་
གནང་།	 བག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྣམས་ཀིས་ཨ་རིའི་འཛིན་སྐོང་དང་།	
སྐུབས་བྷ་རོན་བྷགེ་ལགས་ཀིས་ཧུར་བརྩོན་ཆེན་
པའི་ངང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནད་དནོ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིནང་སྐལུ་འདེདེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད།	།
ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་གཞནོ་སྐསེ་	 ༡༦	 ལ་
ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་གི་སླབོ་ཡོན་གནང་བ།

༄༅།	 །ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་གི་སླབོ་ཡོན་
ལས་གཞི་འད་ིན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐརོ་ཚན་པས་
ཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།	ལས་
གཞི་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིརང་ལོ་	 ༡༨	
ནས་	 ༤༥	 བར་གི་བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་རྣམས་
ལ་སོ་སོའི་འདདོ་མོས་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་གི་ལས་
རིགས་སྦངོ་བརྡར་ཁང་འད་མིན་ནང་ལས་རིགས་
སྦངོ་བརྡར་བདེ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་གནང་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	
ལས་གཞི་འད་ིབརུྒྱད་སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཁངོས་
ནས་འདམེས་སུྒག་གནང་བའི་ན་གཞོན་རྣམས་
ལ་རང་ཉདི་ཀི་འདདོ་མོས་ལརྟ་ལས་རིགས་སྦངོ་
རུྒྱའ་ིསླབོ་ཡོན་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་གི་ཡོད།	 	 འད་ི
ལོའི ་ལས་རིགས་སྦོང་བརྡར་གི་ལས་གཞིའི ་
ཆེད་ད་ུགཞནོ་སྐསེ་གངས་	 ༣༠	 ཡིས་ཚང་སནྙ་
འགངེས་ཤོག་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དགུའི་
ནང་སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་གངས་	 ༡༦	 གིས་རྒྱ་
གར་གི་གངོ་ཁྱརེ་འད་མིན་ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ལས་རིགས་སྦོང་བརྡར་ཁང་ཁག་གི་ནང་
ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་ཕར་ཚུར་
འགུལ་བཞུད་ཀི་དཀའ་ངལ་བུང་བར་བརནེ་སནྙ་
ཞུ་འབུལ་མཁན་གཞན་ཁག་གཅིག་གིས་ཕིར་
འཐནེ་བདེ་དགསོ་བུང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོར་དག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིནའིུ་ཡོག་གངོ་ཁྱརེ་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟ
ཞིབ་ཚོགས་པས་ (Human Rights Watch) 

བཏནོ་པའ་ིཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་
འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོར་ཧངོ་ཀངོ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེ
འཇགས་ཀི་བཅའ་ཁམིས་ཟརེ་བ་ལག་བསར་
བས་པ་དང་།	 བདོ་པ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་
ཁི་ཕག་མང་པ་ོངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་
ནང་བཅུག་པ།	 ད་ེབཞིན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་
བ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་
ཡོད་སབས།	རྒྱ་ནག་ན་ིཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་མཁན་ཆེས་སྡུག་ཤོས་གས་སུ་ཚུད་

ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་བདོ་རིགས་
གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་
རིགས་ཚོས་མུ་མཐུད་ཆོས་དད་དང་།	 སྨྲ་
བརདོ།	 འད་ུའཛོམས་རང་དབང་བཅས་ཀི་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་དག་བས་ཏ་ེབདོ་
ས་གནས་རྒྱ་རིགས་དཔནོ་པ་ོཚོས་གཏརེ་
ཁ་སྔགོ་འདནོ་དང་ས་ཆ་བཙན་འཕགོ་བདེ་
བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐུབ་
མེད།	 ན་ནངི་ལོར་རྒྱ་རིགས་དཔནོ་པ་ོཚོས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལ་ཁ་
གཡར་ནས་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོར་ལོ་གསར་
ཡང་གཏངོ་མི་ཆོག་པ་བརདོ་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོར་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་
ཐན་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཨེ་ཌི་རི་
ཨན་ཛན་ཛི་ (Adrian Zenz)	 ལགས་ཀིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དབུལ་ཕངོས་ཀི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རུྒྱར་ཁ་གཡར་ནས་བདོ་མི་
འབུམ་ལྔ་ལྷག་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་ཁང་
ད་ུབཅུག་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ས་ེ
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་འབུམ་ལྔ་ལྷག་
ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་ད་ུབཅུག་དགསོ་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་བསམ་བླ་ོབསུྒར་ཐབས་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་ཀི་
ཐགོ་བག་ཆགས་ངན་པ་འཇགོ་ཐབས་ཡིན་
པའ་ིསྐརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་ཡོད།
རྒྱ་ནག་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཐགོ་
མར་བུང་བའི་སྐབས་རྒྱ་རིགས་སྨན་པ་ལི་

ཝན་ལིང་ (Li Wenliang) ལགས་ཀིས་དའེ་ི
སྐརོ་གནས་ཚུལ་སདྐ་འཕནི་ཚོགས་པའི་ནང་
བསྐུར་བར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྨན་
པ་ལི་ཝན་ལིང་ལགས་ལ་མི་མང་ལ་དཀགོ་
གཏམ་སྤལེ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཟིང་བསངླས་
པའི་མ་ཉསེ་ཁ་ཡོག་བས་ཏ་ེའཛིན་བཟུང་
བས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་སནྨ་པ་ལི་ཝན་ལིང་ལགས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲལེ་བའི་
གནས་ཚུལ་སྤལེ་མཁན་གསར་འགདོ་པ་ཁག་
གཅིག་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡	ཉནི་ཧངོ་ཀངོ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་
ཀི་བཅའ་ཁིམས་ཟརེ་བ་ལག་བསར་བས་པ་

དང་།	 བདནུ་ཕག་སྔནོ་མའ་ིནང་ཧངོ་ཀངོ་
གི་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་ཆབ་སིད་པ་
གགས་གངས་	༥༣	འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་
ནག་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་པ་རྒན་པ་མ་ཡ་ཝང་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཞག་མ་གཅིག་གི་
རིང་པ་ེཅིང་གིས་ཧངོ་ཀོང་མི་མང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་བཅོམ་བས་སོང་།	
ཞསེ་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་བ་ཚོས་དསུ་ཡུན་རིང་
པའོི་རིང་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤད་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ཆ་མི་མང་གིས་འཕདེ་དར་ཉར་བ་
དང་རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་རིགས་ཚོར་མ་དགའ་
བའི་སདྐ་འབདོ་བརྒྱབ་ན་དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་
བཙོན་འཇུག་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

གཞུང་འབྲལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཕི་ལོ་	

༢༠༡༥		ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	ཉནི་བདོ་ནང་
ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡	 ཙམ་ལ་འབྲ་ིར་ུརངོ་
ཤག་ཆུ་ཁ་ཟརེ་བའི་གངོ་རྡལ་ད་ུསིྤ་འཁོར་

འབབ་ཚུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དའེི་ཉ་ེའཁིས་སུ་
བདོ་མི་ཤུར་མོ་ལགས་རང་ལོ་	 ༢༦	 ཙམ་
ཡིན་འདགུ་པ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་པའོི་སིད་བུས་ལ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་ཀི་ང་ོརྒལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་
མ་ཐག་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་པས་ཁོང་འཛིན་
བཟུང་གིས་ས་གནས་སནྨ་ཁང་ད་ུའཁྱརེ་ཡོད་
འདགུ་ཀང་ཉནི་དརེ་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པར་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་

ཤག་གི་བཀའ་འབྲལེ་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐགོ	 སིྤར་རྒྱལ་གཅསེ་
པ་ཁོང་གིས་གཙོས་ད་བར་བདོ་བསན་སིད་
དང་མི་རིགས།	 རང་དབང་གི་དནོ་ད་ུལུས་
སགོ་ལོངས་སྤདོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་གི་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་
གཞུང་ཕགོས་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
མྱ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་
དའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༤	 ནས་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་

ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་ས།ེ	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་།	 དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཟུང་དུང་
ཡན་གི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་རྣམས་སིད་སྐངོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུའད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དུང་གཞནོ་
མན་གི་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམས་ལས་ཁུངས་
སོ་སོའི་ནང་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་གཏན་འབབེས་གནང་བར་དགའ་བསུའ་ིམཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ཚོགས་པའ་ིཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་སྐ་ུམགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༦	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་ཉིན་རྡ་ས་ཧིན་བདོ་
མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་འགོ་མེག་
གྷན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	
ལོའི་བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ཁིམས་འཆར་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་གོང་
འགོ་ནང་ཚད་མཐའོི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐགོ་གཏན་
འབབེས་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཌི་ཊི་རམ་ཕི་མཆོག་གིས་
མཚན་རགས་བཀོད་ད་ེཁིམས་སུ་གཏན་
འབབེས་གནང་བར་དགའ་བསུའི་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་འཚོགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཆེ་བསདོ་སྐ་ུམགནོ་
ད་ུདཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་དང་།	 དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག	 གཞན་སྐ་ུམགནོ་ད་ུ
དཔལ་ལྡན་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་

ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 དཔལ་ལནྡ་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
ཇིཏ་ན་ེརི་ཡ་ (Ajit Nehria)	ལགས།	ཧནི་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇེ་སིང་མོན་ཀོ་ཊི་ཡ་ 
(Ajay Singh Mankotia)	 ལགས།	 རྡ་
ས་གངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་གཞོན་པ་
སྐ་ུཞབས་ཨོན་ཀར་ན་ེརི་ཡ་ (Shri.Onkar 

Nehria,Deputy Mayor of Dharamshala 

Municipal Corporation)	 མཆོག	 ཧནི་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་རཱམ་སྲྭ་རབུ་ (Shri Ram Swaroop) 

ལགས་དང་།	 སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་སུ་བ་
ཤ་ན་ེརི་ཡ་ (Subhash Nehria)	 ལགས།	
གཞན་ཡང་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་
པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་ལས་ས་ེརྣམ་པ།	 ཕི་
ནང་གི་གསར་འགདོ་པ།	 མི་མང་བཅས་
འད་ུའཛོམས་གནང་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི་ལརྟ་
ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༢༥༠	 ཙམ་འད་ུའཛོམས་
གནང་འདགུ

མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
འཁདི་སིྤ་ནརོ་`གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་སྒལོ་མའི་སྐུ་ཞིག་འབུལ་གནང་
མཛད་རསེ།	 ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའི་
གསུང་བཤད་གནང་སོང་།
ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ལ་ཚེ་ལ་ྷརྣམ་གསུམ་གི་ཞལ་ཐང་ཞིག་
ཕུལ་རསེ།	 རིམ་པས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་དང་།	 ཆེ་བསདོ་སྐ་ུམགནོ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག	 སྐ་ུམགནོ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག	དཔལ་ལནྡ་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་བཅས་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་སལོ་ལརྟ་
ཧ་ིམ་ཅཱལ་སལོ་རུྒྱན་ཞྭ་མོ་དང་།	གསོ་གཟན་	
(Shawl)	བཅས་སོ་སོར་ཕུལ་གནང་སོང་།
སྐབས་དའེི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་

སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ཇི་ལྟར་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་ནང་གཏན་འབབེས་གནང་
ལུགས་དང་།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་
གིས་མཚན་རགས་བསྐནོ་ཏ་ེཁམིས་སུ་གཏན་
འབབེས་ཇི་ལརྟ་གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་སྐརོ་
གསུངས་གནང་སོང་།
ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་
པའི་སླབོ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་སུ་བ་ཤ་ན་ེརི་ཡ་	
(Subhash Nehria)	 མཆོག་གིས་ད་རེས་
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཁིམས་འཆར་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་དསེ་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་
ཀི་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐོའི་
གཟངེས་རགས་བ་ྷར་ཏ་རཏྣ་ (Bharat Rat-

na)	 འབུལ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་སོགས་
གསུང་བཤད་དང་།	 སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་
རཱམ་སྲྭ་རབུ་	 (Shri Ram Swaroop) 

མཆོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
བཅས་གནང་སོང་།

གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་གརོ་ཁ་དང་།	 རྒྱ་
གར་ས་གནས་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་
གནང་སོང་།
མཛད་སྒ་ོགུབ་མཚམས་ཧིན་བདོ་མཛའ་
ཚོགས་ནས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པར་གསོལ་ཇ་
ཞལ་ཏོག་འདེགས་འབུལ་གནང་སྐབས།	
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པསོ་ཧིན་བདོ་
མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་
པས་ལས་དནོ་ལེགས་གུབ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཇལ་དར་དང་།	 ཚོགས་གཙོ་
གསར་པས་ལས་ཁུར་བཞེས་གནང་བར་
འཚམས་འདིའི ་མཇལ་དར་བཅས་ཕུལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།
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ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་དང་སནྨ་བཅསོ་ཆེད་མདནུ་ཐནོ་གདངོ་ལེན་པ་ཁག་གཅིག་གི་སེམས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་ཉམས་རུྒད་ད་ུཕིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོར་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་
བརྡལ་ཕིན་པའི་རྐནེ་གིས་འག་ོབ་མི་རྣམས་
ཀི་ལུས་སེམས་དང་དཔལ་འབརོ།	ད་ེབཞིན་
འཕདོ་བསནེ་སིྒག་འཛུགས་མ་ལག་དང་
བཅས་པར་སྔར་བུང་མྱངོ་མེད་པའི་དཀའ་
ངལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་བུང་ཡོད།	
རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀི ་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་

གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཚོན་ན་ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་དང་
སནྨ་བཅསོ།	 ག་ོརགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལས་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་སྨན་རིྩས་ཁང་དང་
བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་།	 ད་ེབཞིན་སནྨ་པ་དང་
སནྨ་ཞབས་པ།	 ས་གནས་ཁག་གི་གཞིས་
འགོ་སོགས་དང་མཉམ་འབྲལེ་ཐོག་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་དང་སནྨ་

བཅོས་ཀི་ལས་གཞི་ཁག་ཚགས་ཚུད་ངང་
ལག་བསར་གནང་ཐུབ་ཡོད།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་མདནུ་
ད་ུཐནོ་ནས་ཐད་ཀར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྨན་བཅོས་དང་སྔནོ་འགོག་གནང་
མཁན་དག་ན།ི	 སནྨ་ཁང་དང་འགགོ་དབ་ེ
ཟུར་འཇགོ་ཁང་གི་སནྨ་པ།	 སནྨ་ཞབས་པ།	
དངྭ་བངླས་ལས་བདེ།	 ཁ་ལོ་བ།	 ཆོད་གན་

ལས་བདེ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལས་
བདེ་རྣམ་པ་ཚུད་ཡོད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཆེད་
མདནུ་ཐོན་གདངོ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ལུས་
སེམས་གཉསི་ཀར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་སེམས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཁངོ་ཚོའ་ིདཀའ་ངལ་དང་ཉནེ་ཁ་ཤེས་རགོས་
ཡོད་པའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ནང་
མདནུ་ཐོན་གདངོ་ལེན་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་

རོགས་རམ་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་ཞིག་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	
ནང་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་
ནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་ནང་མདནུ་ཐོན་གདངོ་ལེན་པ་མི་
གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུའི་སེམས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་སྐརོ་རགོ་ཞིབ་གནང་བའི་ཁདོ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཕིན་པ་
ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་མདནུ་ཐནོ་
གདོང་ལེན་པ་ཁག་གཅིག་གི་སེམས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་ཉམས་རུྒད་ད་ུཕིན་ཡོད་པའི་
སྐརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་གནང་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ ་འགོག་
དང་སྨན་བཅོས་སླད་མདུན་ཐོན་གདོང་
ལེན་པ་ཚོའི ་བདེ་ཐང་གལ་ཆེར་བརིྩས་
ཏ་ེལས་འཆར་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།	 ལས་འཆར་ད་ེན།ི	 བདནུ་ཕག་
གཉིས་རེའི ་མཚམས་སུ་སོ ་སོའི ་འབྲལེ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་ཁང་གི་ལས་
བེད་ནང་ཁུལ་དབར་གཅིག་ཕན་གཅིག་
གོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཆེད་མཁས་པ་ཚོས་སྒམོ་དང་།	
སེམས་ངལ་སངས་འཛིན།	 ཟས་སྤདོ་བསནེ་
སངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང་རུྒྱ་
བཅས་ཡིན།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སེ་ར་དགནོ་
པ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་བཤེས་ཐབས་མཁས་

ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཌི་ཌ་ེསི་ཌི་རོ་མཆོག་གིས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་
བུད་མེད་གསར་འགདོ་པ་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་གླངེ་མོལ་གནང་བ།

༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་མཐུན་འགུར་འགོ་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་
དམིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་
རོ་བྷརེ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་མཆོག་གིས་ད་ལམ་
བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ།	 བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་
སྡདོ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་གསར་འགོད་པ་ཁག་
གཅིག་དང་ལནྷ་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་
སྤལེ་ཚན་པའི་ལས་བདེ་ཚེ་རིང་སིྐད་ལགས་
ཀིས་ཐོག་མར་ཕ ོ་མོའི ་ནསུ་སབོས་གོང་
འཕལེ་གི་གངས་ཐ་ོདང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་གི་
སདི་བུས།	 ད་ེབཞིན་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་
གོང་སྤལེ་ཚན་པའི་ལས་དནོ་སིྤའི་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་གནང་ཡོད།
ཐངེས་འདིའི་ད་ལམ་བརུྒྱད་གླངེ་མོལ་ཐགོ་

ནརོ་ཝེ་བདོ་ཀི་རུླང་འཕིན་ཁང་ནས་བཀ་
ཤིས་ལྷ་མོ་ལགས་དང་བསན་འཛིན་དཔལ་
སྒནོ་ལགས།	 ཨ་རིའ་ིརུླང་འཕནི་ཁང་ནས་
བསན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས།	 ཨེ་ཤི་ཡ་

རང་དབང་རུླང་འཕིན་ཁང་ནས་འཕགས་
སྒནོ་ལགས།	 ཕ་ཡུལ་གསར་ཁང་ནས་
ཆོས་སིྐད་ལ་ྷམོ་ལགས།	 རང་དབང་གསར་
འགོད་པ་བསན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ས་ེགནད་དནོ་
འད་མིན་ཐགོ་སྐ་ུཞབས་རོ་བྷརེ་ཌི་ཌ་ེསི་ཌི་རོ་
མཆོག་དང་ལནྷ་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུ

ཞབས་རོ་བྷརེ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་མཆོག་གིས་
རང་ཉདི་ཀི་ལས་ཡུན་རོགས་རསེ་རང་གི་
རུྒྱན་འཛིན་པར་བདོ་ཀི་གསར་འགོད་པ་
དང་།	 བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག	 	 རིག་གཞུང་།	

ཆོས་དད་ཡོད་པའི་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་
ཉན་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་བེད་རུྒྱའི་ག་སིྒག་མེད་ཚེ་
ལས་དནོ་རྣམས་ཕན་ནསུ་ཐནོ་མི་ཐུབ་བཅས་
གསུངས།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་
དབར་འབྲལེ་ལམ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཕགོས་

ཀི་ཐད་སྐུ་ཞབས་ཌེ་སི་ཌི་རོ་མཆོག་གིས་
རང་གི་ལས་རོགས་དང་ལྷན་ཕག་ལས་
གནང་ས།ེ	 ཨ་རིའི་ིསདི་འཛིན་གསར་པ་ཇ་ོ
བཡེྷ་ཌན་	 (Joe Biden)	 མཆོག་གི་སདི་
གཞུང་འོག་བ ོད་ད ོན་གོང་འཕེལ་གཏོང་
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དམ་
བསྒགས་བས་ཏ་ེགནས་ཚུལ་རྣམས་འཁྱགོ་
བཤད་བདེ་ཀི་ཡོད་པར་སྐནོ་བརདོ་གནང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་ཌི་རོ་མཆོག་
གིས་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་སླར་གསོ་དང་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
བཞེད་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ནི་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་
སྐརོ་དང་།	 ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་
པ་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆེས་
བས་ཚེ་གསལ་འག་ོངསེ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	
གཞན་ཡང་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་ཌི་རོ་མཆོག་གིས་

ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་མིའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་ལ་སུང་
སྐབོ་དང་།	 བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཆེད་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་ཕག་ལས་
གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་ཡོད།
ད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འད་ུལེགས་པར་གུབ་རསེ་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་
མཐུད་པ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་ཌི་རོ་མཆོག་གིས་ཊི་
ཝི་ཊར་ (Twitter)	 སངེ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་
གསར་འགོད་པ་རྣམས་དང་ལྷན་གླངེ་མོལ་
བདེ་སབྐས་ཁངོ་ཚོས་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིཐགོ་
གསར་འགོད་བདེ་བཞིན་པའི་ཉམས་མྱངོ་
སྐརོ་ཤེས་རགོས་བུང་།	 བདོ་ཀི་བུད་མེད་
གསར་འགོད་པ་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་
གནས་སངས་འགོ་བླསོ་བཏང་གིས་གལ་ཆེའ་ི
གནས་ཚུལ་རྣམས་མཁོ་སྤདོ་གནང་བ་དསེ་
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་
མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་བསན་ཡོད།	 ཅསེ་
བཀདོ་ཡོད།	།

བླ་ོགསོ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་དང་པ་ོརྒྱ་གར་
ལྷ་ོབང་དང་དབུས་ཁུལ་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བེད་རྣམས་ལ་སེམས་ངལ་བཅོས་ཐབས་
སྐརོ་ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་
སྒམོ་ཉམས་ལེན་གི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།	
མདནུ་ཐནོ་གདངོ་ལེན་པ་ཚོའི་བད་ེཐང་གི་
ལས་གཞི་འད་ིན།ི	 སེམས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དགེ་བཤེས་ལྷག་

རྡརོ་ལགས་དང་།	 སནྨ་པ་ཚེ་བརན་ལགས།	
སནྨ་པ་ཁ་རོལ་ཝིན་གར་ཊན་ (Carol Wein-

garten)	 ལགས།	 ལམྕ་སྐ་ུཊ་ཀ་ཀ་ོསུ་ཛུ་ཀི་	
(Takako Suzuki) ལགས་བཅས་ཀི་ལམ་
སནོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་མདནུ་ཐནོ་གདངོ་ལེན་
པའི་དགོངས་ཚུལ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་ལས་
གཞི་སྤལེ་བ་ཞིག་ཡིན།།

			ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།		---				
Like དགའ་རགས།
Comment མཆན་འགདོ།
Subscribe མངགས་ཞུགས།	
Share བརུྒྱད་སྤལེ།	
frontliner མདནུ་ཐནོ་གདངོ་ལེན་པ།
ablutionary ཁུས་གསོལ།
absent minded སེམས་རྣལ་ད་ུམི་གནས་པ།
access point དྲྭ་བཀལོ་མཐུད་གནས།
acclimatization གནམ་གཤིས་གམོས་འདསི།
abacus ཟནོ་ཕན།
abatis དག་ལམ་གདངུ་བཀག
abbess མཁན་མོ།
abiotic resources སྐ་ེལནྡ་མིན་པའ་ིཐནོ་ཁུངས།
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ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ (Congressional Ex-

ecutive Commission on China) གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 	 ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 བར་གི་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་དང་ཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཡར་
རྒྱས་སྐརོ་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐ་ོབཏནོ་ཏ་ེཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་དང་སིད་འཛིན་མཆོག་ལ་
ཕུལ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གིས་སྡགིས་ར་བསྐུལ་ཏ་ེདག་གནནོ་
ཆེ་ར་ུབཏང་བ་དང་།		ད་ེབཞིན་ད་རྒྱ་དང་།	

ཤེས་ཡོན་གི་སྡ།ེ	 གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཀི་
ཐགོ་ཞིབ་བཤེར་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་གཞུང་དང་མི་
སེར་རྣམས་ལ་ཐ་ེབུས་བས་ཡོད།	བདོ་དང་།	
ཧངོ་ཀངོ་།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཐ་ེཝན་
བཅས་ཀི་མི་མང་གི་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་
ཐགོ་སངས་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སྐུ་ཚབ་དབར་གཞུང་འབྲལེ་གསོ་མོལ་གི་
གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་མེད་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཡང་སིད་དང་བླ་སུྤལ་གཞན་ཁག་གི་ཡང་

སིད་ཀི་བདག་དབང་རྩདོ་བཞིན་ཡོད་སབས།	
བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་མུ་མཐུད་
ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་བཀོད་ཡོད་
པ་དང་།	 གཞན་ཡང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཟརེ་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་རིགས་
མཐུན་སིྒལ་ཞེས་པའི་སིྒག་ཁིམས་གཏན་
འབབེས་བས་ཏ་ེགསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་
ཁག་བརུྒྱད་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་རྒྱ་ནག་
ཅན་ད་ུབསུྒར་ཐབས་དང་།	 ཆབ་སདི་སླབོ་
གསོའི་དལི་བསྒགས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་
སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་ཆབ་སདི་
སླབོ་གསོའི་དལི་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་
ཁག་ནང་མཉམ་ཞུགས་མ་བས་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་བྲལ་གི་ཉསེ་མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་དང་

བཀག་ཉར་བས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གི་བཙོན་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཆབ་སིད་
བཙོན་པ་དབང་འདསུ་ལགས་དང་ཨ་ཉག་
སེང་སྒ་ལགས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གཙོ་འདནོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
དང་འཛིན་སྐངོ་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁིམས་དངསོ་སུ་ལག་བསར་གནང་
དགསོ་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་ད་ལྟའི་གནས་རིམ་
གཅིག་མཚུངས་སམ་དུང་ལས་གནས་རིམ་
ལས་མཐ་ོབ་ཞིག་བསྐ་ོབཞག་གནང་དགོས་
པ།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་ལ་བདོ་མིའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་

བདོ་མིིའི ་བླ་སུྤལ་ངོས་འཛིན་ལ་ཐེ་བུས་
བེད་རུྒྱ་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་པའི་
སྐ་ུའདདེ་གནང་དགསོ་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བདོ་རྒྱ་གསོ་
མོལ་བསྐར་གསོ་བདེ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
གནང་དགསོ་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མི་
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་དགསོ་པ།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་
སྐུ ་ཚབ་ཅིག་༸ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་བཅུག་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་རོགས།	 ཞསེ་
དགངོས་ཚུལ་ཕུལ་ཡོད།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	༡༣	ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་པའི་ཞི་
བད་ེཆོས་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	༡༣	ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 ཤི་ལངྐའ་ིནང་ཡོད་པའ་ི
ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་པའི་ཞི་བད་ེཆོས་ཚོགས་ཀི་
ག་ོསིྒག་འགོ་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་པའ་ིཞི་བད་ེཆོས་
ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་	
༡༣	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༡༤	ཉནི་ཤི་ལངྐའ་ིརྒྱལ་ས་ཀ་ོལོམ་བྷ་ོ	(Co-

lombo)	ནང་ཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་
ཀརྨ་དགེ ་ལེགས་མཆོག་གིས་བ ོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་འཛམ་གླིང་གི་བདོ་མི་ནང་པ་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་པའི་ཞི་བད་ེ
ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་
གཞནོ།	 དུང་ཆེ།	 དུང་གཞནོ།	 དག་ེའདནུ་
པ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་
བཅས་ལ་འཚམས་འདི་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
བོད་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་དང་འབྲལེ་
ནས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 དངེ་
སང་འཛམ་གླིང་ནང་འག་ོབ་མིི་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པ་ད་ེདག་འཚེ་བ་མེད་
པ་དང་།	 བམས་བརྩ།ེ	 གསོ་མོལ་བཅས་
ཀི ་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་
པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 འག་ོབ་མིའ་ིརུྒྱད་ཀི་བཟང་པའོ་ི
རིན་ཐང་དང་།	 ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སིྒལ།	 ནང་པའ་ིརིག་གཞུང་གངོ་
མཐརོ་མཛད་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	

ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ཁརོ་ཡུག་དང་ལགྷ་པར་
བདོ་མཐ་ོསངྒ་དང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིཁུལ་གི་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐབོ།	 རྒྱ་གར་གནའ་བའོ་ིདཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་གཞུང་རྒྱ་གར་ནང་བསྐར་
གསོའི་ཐུགས་འགན་མཛད་བཞིན་ཡོད།	

ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	 ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཕིན་པའི་
རྐེན་གིས་འག་ོབ་མི་རྣམས་ཀི་ལུས་སེམས་
གཉིས་ཀར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་
སྐབས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་
རྣམ་པས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་སླད་ད་
རྒྱ་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
ས་ེཆོས་ཕགོས་དང་དཔལ་འབརོ་ཐགོ་ནས་
ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་ཀི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བ་ླཆེན་རྣམ་པའི་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་འགོ་འཛམ་གླིང་གང་སར་
གནས་པའི་བདོ་མིའི་གྲྭ་བཙུན་གི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འདི་
བཞིན་འཛམ་གླངི་ནང་གང་མགགོས་ཞི་བའ་ི
ཕིར་ཞབས་བརན་སངོ་ཕག་མང་པ་ོབསུྒབས་
དང་སུྒབ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ཨེ་ཤི་
ཡའི་ནང་པའི་ཞི་བད་ེཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་	 ༡༡	 འཚོགས་པའ་ིསབྐས་

ང་ཚོར་ནང་པའི་བཟང་སྤོད་དང་མཐུན་
སིྒལ་གོང་མཐོར་གཏངོ་དགོས་པའི་ལས་
འགན་བསྐརུ་བ་བཞིན།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལོ་
ང་ོ	 ༢༠	 གངོ་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་

གསུམ་གི་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་
གནང་མཛད་པ་ནས་བཟུང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་ཆོས་ཕོགས་
ཀི་ལས་གཞི་བརུྒྱད་འག་ོབ་མིའི་བཟང་སྤདོ་
དང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གོང་
མཐརོ་སྤལེ་ཡོད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ནང་
རྒྱལ་སིྤའ་ིམཁས་པ་གངས་	 ༡༢༠	 ཙམ་
དང་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བ་ླཆེན་རྣམ་
པས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་
དང་།	 ནང་པའ་ིབཟང་སྤདོ་དང་མཐུན་སིྒལ་
གངོ་མཐརོ་སྤལེ་གནང་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	༢༧	ནས་	༢༩	བར་ཉནི་
གངས་གསུམ་རིང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མིའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་
བཅུ་བཞི་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་
ཞུས་ཡོད།	 ཚོགས་འད་ུདའེ་ིཐགོ་བདོ་ཀི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་
བནོ།	 ཇ་ོནང་བཅས་ཀི་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་

དབུས་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་བ་ླསུྤལ་སྐུ་ཚབ་
རྣམ་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འབྲལེ་
ཡོད་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སོགས་ཁྱནོ་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་མི་གངས་	 ༡༡༦	 དངསོ་སུ་ཕབེས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་གནང་མཛད་
ཡོད།	 ངས་ད་ེརིང་གཞུང་འབྲལེ་ཐགོ་ཨེ་
ཤི་ཡའི་ནང་པའི་ཞི་བད་ེཆོས་ཚོགས་ལ་བདོ་
མིའི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པའི་ཐགོ་
བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་
དང་།	 ཚོགས་ཞུགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ནས་
སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གསོ་ཆོད་
ཁག་གསུམ་སནྙ་སྒནོ་ཞུ་འདདོ་བུང་།
༡༽	 ས་ྔམའ་ིཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་
དང་གདལུ་བ་འདལུ་བེད་ཀི་རནེ་འབྲལེ་
གི་དབང་གིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རནེ་
དབང་ཕུག་མིའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་རིམ་པ་དང་བདོ་མི་རྣམས་
ནམ་ཡང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པ་དང་།
ཁྱད་པར་བདོ་གངས་ཅན་གི་སྐ་ེའག་ོརྣམས་
གཉན་འཕང་གི་འགག་ཆེན་ལ་ཐུག་པའ་ིདསུ་
སབྐས་འདརི།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
ཡང་སུྤལ་ལམ་ལུགས་སརྔ་མུས་བཞིན་རུྒྱན་
གནས་ངསེ་པར་དགསོ་པ་དང་།	 ༸རྒྱལ་
བའི་ཡང་སིད་འཁུལ་བྲལ་རིན་པ་ོཆེ་མུ་
མཐུད་ངསེ་འབནོ་དགོས་པ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་བཅསོ་མིན་མངནོ་འདདོ་ཡིན་པར་བརནེ།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ད་ེདནོ་གསོལ་འདབེས་རྩ་ེགཅིག་
ཏུ་ཞུ་རུྒྱ།	
༢༽	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཡང་སིད་ཕབེས་ཕོགས་ཐག་
གཅོད་གནང་རུྒྱའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གང་ཉིད་

གཅིག་པུར་ཡོད་པ་ལས།	གཞན་སདི་གཞུང་
སོགས་སུ་ལའང་མེད།	 གལ་སདི་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་གཞུང་
གིས་སིད་ད ོན་གི ་དགོས་མཁོ་ལ་བརནེ་
ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སུྤལ་ངསོ་འཛིན་དང་
འདམེས་སུྒག་བས་པ་བུང་ཚེ།	 ཡང་སུྤལ་
དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ངསོ་འཛིན་དང་དད་
མོས་བ་རུྒྱ་མིན།	
༣༽	༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་ངསོ་
འཛིན་བདེ་ཕགོས།	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
གཞི་རྩའི་ལྟ་གུབ་ཡང་དག་ལ་བརནེ་ཅིང་།	
མི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྔནོ་ནས་བུང་
བའི་བདོ་ལུགས་ནང་བསན་གི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ལམ་སལོ་ད་ལའྟི་བར་རུྒྱད་འཛིན་
ལག་ལེན་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པའི་བདེ་
ཐབས་ད་ེཉིད་ལ་བརནེ་ནས་ངོས་འཛིན་
བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་གསོ་ཆོད་
བཞག་གནང་ཡོད།	 ཅསེ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས།	 བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་
རང་དབང་གི་གནས་སངས་ཛ་དག་ཏུ་གུར་
དང་འགུར་བཞིན་པར་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཚུད་པའི་བདོ་མིའི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་
ཕགོས་ཀི་བཙན་བཀའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་
ཟརེ་བ་ཞིག་གཏན་འབབེས་བས་ཡོད།	 ད་ེ
ན་ིནང་པའི་འཕལེ་རྒྱས་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་
འགལ་ཆགས་ཡོད་སབས།	 ངས་སེམས་
འཚབ་དང་སྦྲགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་པའི་ཞི་
བད་ེཆོས་ཚོགས་ལ་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིས་
ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
ཆེད་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་དང་གསོ་ཆོད་ཁག་གཞག་
རོགས་གནང་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།།


