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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལུགས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདའི་ི
གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལུགས་ལོ་གསར་ལ་བརྙན་
འཕིན་བརུྒྱད་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕིན་
སྩལ་དནོ།	 ད་ལམ་ངསོ་ཀིས་ཕི་ནང་མི་
རིགས་ཀུན་ལ་ཕི་ལོ་གསར་པར་འཚམས་
འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	ལགྷ་
པར་ད་ལན་གི་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ས་ེབདོ་
ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ཕི་
ལོ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིདང་བད་ེསིྐད་
འཛོམས་པའ་ིལོ་གསར་ལ་བཀྲསི་བད་ེལེགས་
ཞུ་འདནུ་བུང་།	 མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རངུ་ལུས་ཀི་
གནས་སངས་ཇི་འད་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
ད་ེརིང་ངསོ་ཀིས་ཁདེ་རྣམས་ལ་ལོ་གསར་གི་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་
ནས་ཁེད་རྣམས་སེམས་སྤོ་པ་ོཡོང་བའི་རེ་
བ་ཡོད།	 ད་ེནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ན།ི	 འདས་
པའི་ལོ་ད་ེསོ་སོས་བཟང་པ་ོབས་ནས་སྐལེ་

ཡོད་མིན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	 འདས་
པའི་ལོའི་ནང་གཞན་ལ་ཕན་ཐགོས་བསུྒབས་
པ་དང་།	 ད་ེལརྟ་མ་བུང་ནའང་གཞན་ལ་

གནདོ་མ་སྐལེ་བའི་སྒ་ོནས་མི་ཚེ་བསྐལ་ཡོད་
ན།	 འདས་པའ་ིལོ་ད་ེདནོ་དང་ལནྡ་པ་བུང་
ཡོད།	 ད་ེལརྟ་མིན་པར་ལོ་ས་ྔམ་དརེ་རང་
དནོ་ཁགོ་བཅུག་བས་དགས་པ་དང་།	 གཞན་

ལ་བཤུ་གཞོག་བཏང་བ་སོགས་བུང་ཡོད་ན་
མི་ཚེ་དནོ་ལནྡ་ངང་བསྐལ་ཐུབ་པ་བུང་མེད།
གལ་ཏ་ེམི་སུ་འད་ཞིག་གིས་མི་ཚེ་ད་ེལྟར་

བསྐལ་ཡོད་ན།	 ད་ཆ་ལོ་གསར་པ་འག་ོ
ཚུགས་པ་ཡིན་སབས།	 བསམ་བླ་ོའད་ིལརྟ་
གཏངོ་དགསོ།	 འདས་པ་ན་ིའདས་པ་རེད།	
ལོ་གསར་པ་ནས་བཟུང་ས་ེརང་གི་ལུས་འད་ི

དང་མིང་འདི་གཉིས་སྔར་ལྟར་ཡིན་རུང་།	
རང་གི་མི་ཚེ ་འདི་སྐེལ་སངས་སྔར་ལས་
བམས་བརྩ་ེཆེ་བ་ཞིག་དང་།	དནོ་སྙངི་ལནྡ་པ་
ཞིག་བ་སམྙ་པའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།
ཁདེ་རྣམས་ལ་ཕི་ལོའི་ལོ་གསར་གི་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞུ་རུྒྱར།	 ལོ་
གསར་སྐབས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་
སནོ་མོ་བཤམས་ཏ་ེཆང་འཐུང་བ་སོགས་སྤ་ོ
སིྐད་གཏངོ་གི་ཡོད་མོད།	 ཆང་ཅུང་ཟད་རེ་
འཐུང་བ་ལས་ད་ེམིན་ཆང་འཐུང་རུྒྱ་མང་
དགས་ན་གང་འཚམ་ནས་ཕན་ཚུན་འཁུག་
རྩདོ་ཤོར་ཏ་ེལོ་གསར་པའ་ིདགའ་སནོ་ད་ེསྡགུ་
བསྔལ་གི་རྐེན་ད་ུའགུར་བའི་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ལོ་གསར་གི་དགའ་སནོ་ད་ེ
ཞི་འཇམ་ངང་ནས་གཏངོ་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེཡང་ལོ་གསར་གི་ཉནི་མོ་ཙམ་ད་ུམིན་པར་
ལོ་ཧིལ་པའོི་རིང་ད་ེལྟར་གནང་དགོས་པ་
བཅས།	བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	།

བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོར་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་ཐགོ་ཆ་ཤས་བངླས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༣	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམའི་ཉནི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་
གང་སར་གནས་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མི་ལོ་ན་
བཅ་ོབརྒྱད་ཡན་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་	༡༧	པའ་ིསིྤ་འཐུས་འསོ་འདམེས་ཆེད་
སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་ཤོག་འཕངས་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་
ད་ུས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༠༠	 ནས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༥།༠༠	 བར་འསོ་ཤོག་འཕནེ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་
གཏན་འབབེས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་
ལརྟ།	 ས་ཚིགས་སོ་སོར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་
སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་ཆ་ཤས་
བངླས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གསར་འགདོ་པ་རྣམ་པར་གསུང་དནོ།	བཙན་
བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ི
སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་འསོ་འཕནེ་བཞིན་ཡོད།	 སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གསོལ་རས་གནང་བའི་མང་གཙོ་ལམ་

ལུགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་མི་ཐགོ་རྒན་པས་སྐ་ུ
ལས་བསྐོན་ཏ་ེངོམས་སུ་ཆོག་པ་དང་གུབ་
འབྲས་སྨནི་པའ་ིམང་གཙོ་ལམ་ལུགས།	རྒྱལ་
སིྤའི་མང་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་ག་འད་ཞིག་ཡོད་
པ་ཡིན་ནའང་ད་ེདག་དང་མཉམ་ད་ུདཔུང་
པ་འད་མཉམ་བས་ནས་འག་ོཐུབ་པའི་མང་
གཙོ་ལམ་ལུགས་འདི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་
པ་ཞིག་དང་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པ་ཞིག་
རེད།	ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་གང་
གཏངོ་གི་ཡོད་དམ་ཞ་ེན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་
རྣམས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་གང་སར་གནས་
ཡོད་ཀང་ཚང་མས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་མང་གཙོའི་ཐབོ་ཐང་གནང་བའི་ནང་ཆ་
ཤས་ལེན་གི་ཡོད།	 བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མིའ་ིམངནོ་འདདོ་ན་ིམང་གཙོ་རེད།	 རྒྱ་ནག་
ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀི་མངོན་
འདདོ་ཀང་མང་གཙོ་རེད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཡིན་ནའང་བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་
པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ཀིས་མང་གཙོ་ལག་བསར་

ཇི་ལརྟ་བདེ་ཀི་འདགུ	 	 	 དརེ་མིག་དཔ་ེལ་ྟ
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ེབཞིན་ཐེ་ཝན་དང་ཧངོ་ཀོང་ནང་དམ་
བསྒགས་བཀག་སྡམོ་བདེ་ཀི་ཡོད་ནའང་མི་
མང་གིས་མང་གཙོ་ལག་བསར་ཇི་ལརྟ་བདེ་
ཀི་འདགུ	 བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་
འགོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཉནི་རེ་བཞིན་སྡགུ་རུྩབ་
མནར་གཅདོ་དང་དབ་ེའབདེ།	 ད་ེབཞིན་
རིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་གཞིས་ལུས་
བདོ་མི་རྣམས་ནམ་ཡང་བརདེ་མེད།	 རང་
ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམ་པས་གཙོས་
བདོ་མི་རྒྱལ་གཅེས་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་རྒན་བིས་
གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་དསུ་མིན་རྐེན་
ལམ་ད་ུབཏང་བ་དང་།	 ཉསེ་མེད་ཁ་ིཚོ་མང་
པརོ་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅདོ།	 ད་ེ
བཞིན་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟསོ་པ་སོགས་ཀླ་
ཀླའོ་ིབ་སྤདོ་འགོ་དཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་མྱངས་
དང་མྱོང་བཞིན་པའི་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་
རྣམས་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརདེ་མེད།
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་

གཞིར་བཟུང་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་
ལྡན་ཞིག་རྩོད་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་འག་ོ
གི་རེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་དང་།	 སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་བཞེངས་མཁན་ཡོངས་ལ་རསེ་སུ་
ཡི་རང་དང་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བར་ཤོག་ཅསེ་
སྨནོ་འདནུ་ཡོད།	 སདི་སྐངོ་དང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་སུ་མི་སུ་འད་ཞིག་ཕབེས་པ་ཡིན་
ནའང་ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཆེད་ད་ུའགན་འཁུར་དགསོ་པ་དང་།	 སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་དགངོས་གཞིར་བཟུང་ཞབས་ཕི་ཞུ་
དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས།	 བ་བ་ལམ་འག་ོཡོང་
བར་ཤོག་ཅསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་།	
རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཅསེ་གསུངས།	།

སྦལེ་ཀབོ་བད་ེསརླ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་སྤདོ་

རིྩས་ལེན།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༩	
ནས་	 ༣༠	 བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་སྦལེ་ཀབོ་
བད་ེསིྐད་སརླ་གསོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས་ལགས་
དང་།	 ཚབ་གསར་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་རྣམ་
གཉསི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་ལས་དནོ་ལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་ཏུ་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་
ལགས་སྤདོ་དཔང་གིས་འགན་འཁུར་བཞསེ་ཐགོ་
ཕི་ཚེས་	༢༩	ཉནི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་བདག་
དབང་ད་ུཡོད་པའ་ིཡིག་ཆ་དང་།	 སིྒག་གཞི་དབེ།	
འཛིན་ཆས།	 ད་ེབཞིན་ཁབ་ཁངོས་ལས་བདེ་
དང་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་ཡིག་ཆ་ཁག	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཤག་གི་འཛིན་ཆས་བཅས་རིྩས་ལེན་
རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	ཐགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་
རྙིང་དབར་ཞབས་སགེས་བར་ེལེན་གི་མཛད་སྒ་ོ
གནང་གུབ་མཚམས་རནེ་འབུང་གསོལ་ཇ་དང་
འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་ཁབ་ཁངོས་
དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།	 ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	 མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་
དང་འགན་འཐུས།	 མཉམ་འབྲལེ་དུང་ཆེ།	 སླབོ་
གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ།	 ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན།	 གཞིས་མཉམ་གཉསི་ཀི་ལས་བདེ།	
གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་མི།	 རྒས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།	
ས་གནས་གཞོན་ན་ུདང་བུད་མེད་ཚོགས་གཙོ་
བཅས་ནས་འཚམས་འདའི་ིམཇལ་དར་ཕུལ་ཡོད།
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཐགོ་ཅ་ོ
ཀུར་གངོ་སྡ་ེགཉསི་ཀི་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ད་ུས་
གནས་འགོ་འཛིན་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་འཚམས་
འདའི་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐགོ་གཞིས་ཆགས་ཀི་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་སྔནོ་འགའོ་ི

འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོར་ཆ་ཤས་བངླས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣	རེས་
གཟའ་ཉ་ིམའི་ཉནི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ལོ་ན་བཅོ་
བརྒྱད་ཡན་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	 ༡༧	
པའི་སིྤ་འཐུས་འསོ་འདམེས་ཆེད་སྔནོ་འགའོི་འསོ་
ཤོག་འཕངས་ཡོད་པ་བཞིན།	 ས་ཊོན་ཁམས་
ཀཿཐགོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་མི་ཧ་
ཅང་མང་པསོ་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོར་ཆ་
ཤས་བླངས་ཡོད།ད་ེཡང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ཛ་དག་གནས་སངས་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིསིྤ་འཐུས་འསོ་འདམེས་
ཆེད་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་ཆེ་མོར་ཆ་ཤས་བངླས་
ཡོད་པ་ལརྟ།	 	 ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐགོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་མི་རྣམས་ནས་ཀང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་ལམ་སནོ་
དང་མ་བརྒལ་བའ་ིཐགོ་ནས་སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་སྔནོ་
འགའོི་འསོ་བསྡུ་ཆེ་མོར་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད་པ་

བཅས།	།



2 6th January 2021 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༣	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༦

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀང་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་ལ་སདི་བུས་ཁ་གསལ་ཞིག་

གཏན་འབབེས་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོ
ནལ་ཊིམ་	(Donald Trump)	མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་མཚན་རགས་
བཀོད་ད་ེཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
བར།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཀེ་ཁིར་མེ་	
(Shri R.K Khirmey)	 མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༩	ཉནི་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་ནང་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་
གི་འགན་དབང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
དང་།	 བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་དབུ་
ཁདི་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཚོ་ཁ་ོ
ནར་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐེ་
བུས་བ་མི་ཆོག་པ་བཀདོ་ཡོད།	 	 ཁམིས་
འཆར་དེས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་མང་
གཙོའི་སིྒག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སླད་

ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་མཛད་པ་དང་།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལེན་དང་
དའེི་འགོ་ཁིད་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཡིན་པ་ངསོ་
འཛིན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་རོགས་དངུལ་གནང་རུྒྱའི་
ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཁིམས་འཆར་དསེ་བདོ་མཐོ་
སངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཆུའི་འབུང་ཁུངས་ལ་
སུང་སྐབོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་སོགས་བདོ་
མི་ཚོར་མཚོན་ན་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་
པ་ཞིག་དང་དགའ་སྤ་ོགནང་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ཁམིས་འཆར་དསེ་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་ཚོར་རེ་བ་དང་དང་བདནེ་བསུྐན་
ཏ་ེབརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བཏང་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་
མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་།	ཁརོ་ཡུག	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
མང་གཙོའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་སྔར་དང་མ་
འད་བའི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་ཞིག་
མཚོན་གི་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་ནང་གཏན་འབབེས་གནང་བ་

དང་།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་
ཊིམ་མཆོག་གིས་ཁིམས་འཆར་དརེ་མཚན་
རགས་བཀདོ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་འག་ོཁདི་
ཚོས་ཀང་ད་ེལྟར་གནང་དགོས་པའི་མིག་
ལྟསོ་བཟང་པའོི་ལམ་ཁ་ཞིག་བསན་ཡོད།	
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་
དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་ཀང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་
འབྲལེ་བའི་སྐརོ་ལ་སིད་བུས་ཁ་གསལ་ཞིག་
གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་པའི་དསུ་ལ་
བབས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
རྒྱ་གར་མི་མང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་ལ་སིད་
བུས་ཁ་གསལ་ཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་
སདླ་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བ་ོསུང་སྐོབ་
སདླ་ད་ུཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་
ནང་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ནང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
བདོ་མི་གཞིས་སྤསོ་ལས་འཆར་ ( US Ti-

betan Resettlement Project )	དང་།	ཕི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ད་རྒྱའི་སིད་བུས་ཤིག་སྤལེ་
འག་ོབཙུགས་ཏ།ེ	 སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱའ་ིསངེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གུར་
ལ་གཏརོ་བརླག་གཏངོ་བའི་ཁིམས་འགལ་
ཉསེ་གསོག་གི་བེད་སྒ་ོསྤལེ་མཁན་མི་སྒརེ་
ལ་རྡངུ་རྡགེ་ཚ་ནན་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
བཤད་ཡོད།	 	 	 བརྡ་ཁབ་ད་ེན་ིའད་ིལོ་ཕི་
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་ཡོང་བསྒགས་
བས་འདགུ	 མཉནེ་ཆས་ཝ་ེཔ་ིཨན་	 (VPN)	
སྤདོ་པ་དང་སྤ་ོཚོགས་བརུྒྱད་ལམ་གི་གགོས་
ཚོམས་ནང་བག་ོགླངེ་བདེ་པ་སོགས་ཚང་མ་
ཁིམས་འགལ་ཉསེ་གསོག་གི་ང་ོབརོ་བསུྒར་
ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ཚོགས་ད་
རྒྱ་བཀག་སྡམོ་གི་ལས་འགུལ་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་ཀིས་གཙོས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཡོངས་
རོགས་སུ་ལག་བསར་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་གི་ས་གནས་སིད་གཞུང་
གིས་ད་ལམ་ད་ུཁམིས་འགལ་ཉསེ་གསོག་གི་
ཆ་འཕནི་སྤལེ་མཁན་ལ་མི་ལོ་	 ༨	 ཁམིས་
ཐག་གཅདོ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་ཁབ་བསྒགས་སྤལེ་
ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྡ་ཁབ་སྤལེ་
དནོ།	 བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ཆ་འཕནི་

དང་ད་རྒྱ་སྤད་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏངོ་བ་
དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གུར་ལ་གཏརོ་བཤིག་
གཏངོ་བའི་བདེ་སྒ་ོསྤལེ་མི་ཆོག་པའི་སྐརོ་གི་
བརྡ་ཁབ།
ཁིམས་བཞིན་ད་རྒྱ་བཅོས་སྐོང་བེད་རུྒྱར་
སྐལུ་འདདེ་གཏངི་ཟབ་བཏང་ས།ེ	 ཆ་འཕནི་
དང་ད་རྒྱར་བརནེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་
གཏངོ་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཅིག་གུར་ལ་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བའི་ཁམིས་འགལ་ཉསེ་
གསོག་གི་བདེ་སྒརོ་རྡངུ་རྡགེ་ཚ་ནན་གཏངོ་
ཆེད།	 ༼ཀུྲང་ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཉསེ་དནོ་བཅའ་ཁམིས།༽	 	 དང་།	
༼ཀུྲང་ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
བད་ེའཇགས་བཅསོ་སྐངོ་ད་ོདམ་ཆད་གཅདོ་
ཀི་བཅའ་ཁམིས།༽	 	 ༼ཀུྲང་ཧྭ་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ད་རྒྱའི་བད་ེའཇགས་
བཅའ་ཁམིས།༽	 	 	 ༼རིྩས་འཁརོ་གི་ཆ་
འཕིན་དང་ད་རྒྱའི་རྒྱལ་སིྤའི་ད་སྦེལ་གི་
བད་ེའཇགས་སུང་སྐངོ་ད་ོདམ་བ་ཐབས།༽		
སོགས་བཅའ་ཁིམས་དང་ཁིམས་སལོ་ལ་
གཞིགས་པ་དང་།	༼བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ད་
རྒྱའ་ིའཕནི་གཏངོ་བདེ་སྒའོ་ི	 “བདེ་སྤདོ་མི་
ཆོག་པ་ཉ་ིཤུ།”	 སྐརོ་གི་བརྡ་ཁབ།༽	 	 ཀི་
གཏན་འབབེས་ལྟར་ཆ་འཕིན་དང་ད་རྒྱར་
བརནེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏངོ་བ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གུར་ལ་གཏོར་བཤིག་
གཏངོ་བའི་བདེ་སྒ་ོསྤལེ་མི་ཆོག་པའི་བཀག་
སྡམོ་རང་བཞིན་གི་བདེ་སྤདོ་གཅིག་སྡདུ་ཐགོ་
བརྡ་ཁབ་གཏངོ་རུྒྱ་གཤམ་གསལ།
གཅིག	ལོ་རུྒྱས་ལ་འཁགོ་བཤད་བདེ་པ་དང་།	
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འདུ་ཤེས་ཞན་དུ་གཏངོ་བ།	
ཆོས་ལུགས་ཀི་ནང་དནོ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་
བདེ་སྒ་ོསོགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཏང་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་བུས་ལ་འགགོ་རྒལོ་བདེ་པ།	
སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་ངན་
སདྨ་བདེ་པ་བཅས་ཀི་ཆ་འཕནི་གཏངོ་བ་དང་
བརུྒྱད་སྤལེ་བས་མི་ཆོག
གཉསི།	 ཕི་རྒྱལ་དལི་བསྒགས་ཀི་གནས་
ཚུལ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏངོ་བའ་ི
ངན་སྐལུ་བདེ་པ།	 རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གུར་ལ་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བ་བཅས་ཀི་ད་ཚིགས་
ལ་ྟབ་དང་བཅར་འད་ིབདེ་མཁན་ལ་	(VPN) 

ད་རྒྱའི་ལག་རྩལ་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་རམ་
ཡང་ན་རོགས་རམ་བས་མི་ཆོག
གསུམ།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏངོ་བ་དང་།	
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གུར་དང་མི་རིགས་མཐུན་
སིྒལ་ལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བ་སོགས་ཀི་
ཁིམས་འགལ་ཉསེ་གསོག་གི་བེད་སྒ་ོསིྒག་
འཛུགས་དང་།	 ཇུས་འགདོ།	 ལག་བསར་
བཅས་བེད་པའི་ད་རྒྱའི་ཚོགས་པའི་ནང་

ཞུགས་མི་ཆོག་པ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་
གཏངོ་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གུར་ཡོང་
བར་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བའ་ིངན་སྐལུ་གི་ཆ་
འཕནི་བཟ་ོབ་དང་།	འད་བཤུ།	ཀླགོ་བཤེར།	
བརུྒྱད་སྤལེ་བཅས་བས་མི་ཆོག
བཞི།	 འཕནི་གཏངོ་ཡོ་ཆས་དང་སིྤ་ཚོགས་
འབྲལེ་བའ་ིགླངེ་སགེས་ཀི་མཉནེ་ཆས་སོགས་
ལ་བརནེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་
གནདོ་འཚེ་གཏངོ་མཁན་རྩ་འཛུགས་སམ་
ཡང་ན་མི་སྣར་འབྲལེ་བ་བས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་བྲལ་གཏངོ་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གུར་
ལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བའི་བདེ་སྒ་ོསྤལེ་མི་
ཆོག
ལ།ྔ	མ་དངུལ་དང་།	རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ།	
གསང་འཕིན་སོགས་མཁོ་འདནོ་བས་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་གནདོ་འཚེ་
གཏངོ་བའ་ིབདེ་སྒ་ོསྤལེ་མི་ཆོག
དུག	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགོས་ལ་གནདོ་
འཚེ་གཏངོ་མཁན་རྩ་འཛུགས་སམ་ཡང་ན་
མི་སྣའི་ལས་འགན་དང་ད་ུབླངས་ནས་ཁ་
བྲལ་གཏརོ་བཤིག་གི་བདེ་སྒ་ོསྤལེ་མི་ཆོག
བདནུ།	 རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་གནདོ་འཚེ་གཏངོ་
བའི་རྩ་འཛུགས་སམ་ཡང་ན་མི་སྣར་དལི་
བསྒགས་དང་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་མི་ཆོག

བརྒྱད།	 དནོ་དངསོ་ལ་འཁགོ་བཤད་དང་།	
དཀྲགོ་གཏམ་སྤལེ་བ།	 ཆ་འཕནི་རུན་མ་
གཏངོ་བ་བཅས་བས་ནས་མི་རིགས་དབར་
གི་འབྲལེ་བར་དཀུྲག་ཤིང་རྒྱག་པ་དང་།	 མི་
རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་
བ་བཅས་བས་མི་ཆོག
དགུ	 སིྤ་ཚོགས་ཀི་འགལ་བ་སྣ་ཚོགས་བཟ་ོ
བའམ་ཡང་ན་གླངེ་མང་བ་དང་ཚོར་སྣང་
རྐནེ་པས་དནོ་རྐནེ་སྤད་ད་ེའཁགོ་བཤད་འུད་
སྒགོ་དང་ཚིག་མཚོན་བཏབ་ནས།	 ཏང་དང་
སིད་གཞུང་ལ་དམའ་འབབེས་གཏངོ་བ་དང་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་བའ་ིསིྒག་ལམ་ཟང་ཟངི་བཟ་ོ
བའ་ིངན་སྐལུ་བས་མི་ཆོག
བཅུ།	 བཅའ་ཁམིས་དང་ཁམིས་སལོ་ནང་
འཁོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏངོ་བ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གུར་ལ་གཏོར་བཤིག་
གཏངོ་བའི་བདེ་སྒ་ོགཞན་དག་སྤལེ་མི་ཆོག་
པ་བཅས་ཡིན།	 གངོ་གསལ་ད་རྒྱའ་ིཁམིས་
འགལ་ཉསེ་གསོག་གི་བེད་སྒ་ོསྤལེ་རིགས་
ལ་ཁིམས་ལརྟ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འགན་འཁི་
བདའ་འདདེ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི།	ཞསེ་སྤལེ་འདགུ་
པ་བཅས།	།

ཉ་ིཧངོ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིས་སདི་སིྤ་གཉསི་
ཀི་འསོ་བསྡརུ་ཆ་ཤས་བངླས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	
བར་ཉི་ཧངོ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ལོ་ན་བཅོ་

བརྒྱད་ཡན་གིས་
བ ོད ་ མི འི ་ སིྒ ག ་
འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་དང་།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་	༡༧	པའ་ི
སིྤ ་ འ ཐུས ་ འོས ་
འདམེས་ཆེད་སྔནོ་
འགའོི་འོས་ཤོག་
འ ཕ ང ས ་ ཡོ ད །		

ད་ེཡང་འསོ་བསྡ་ུསིྒག་གཞི་ལརྟ་ཕི་ཚེས་	 ༥	
ཉིན་འསོ་གངས་བཤེར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
བཅས།	།

ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས། (Ti-

betan Policy Act 2002) ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ལོར་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ (The Reciprocal Access to Ti-

bet Act) གཏན་འབབེས་གནང་བ་མ་ཟད།	
ཉ་ེཆར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ད་ེབཞིན་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་
གནང་ས་ེལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་

ཆགས་པར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་ཨ་རིའི་
གཞུང་དང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་
ནལ་ཊིམ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ང་ཚོས་ཨ་རིའི་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
བདོ་ལ་རང་དབང་མ་ཐབོ་བར་ད་ུཨ་རིའི་
གཞུང་མང་གཉསི་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་
ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།



3 TIBETAN NEWS  6th  January 2021 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༣	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༦

ཨུ་ར་ུསུར་གནས་སྡདོ་བདོ་མིས་སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡརུ་ཆ་ཤས་ལེན་པ།

༄༅།	 །ཨུ་ར་ུསུ་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་ས་ ཁུལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ནའང་དརེ་བདོ་མི་

ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ་མ་ཟད་ཕལ་ཆེ་བ་ཨུ་
རུ་སུའི་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བྷུ ་རི་ཡ་ཐ་
དང་ཁལ་མིག	 ཐུ་ཝ་བཅས་ནས་ཡིན།	 ད་ེ
ཡང་ཨུ་ར་ུསུའ་ིས་བབས་གནས་སངས་ཀི་ཆ་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་དང་ཐག་རིང་པརོ་ཡོད་
ནའང་།	 ཨུ་ར་ུསུར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཚང་
མས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གི་ཐགོ་ནས་སིད་སྐངོ་
དང་སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་ཀི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོར་ཆ་
ཤས་བངླས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 སིྤར་ར་ུསོག་
ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་གངས་འབརོ་ཉུང་
ཤས་ལས་མེད་ནའང་བདོ་མིའི་ཚོགས་པ་ད་ེ
དག་ནསུ་པ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོད།	དསུ་རུྒྱན་
ཨུ་ར་ུསུར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་དང་ཐུག་
འཕད་སབྐས་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

མང་གཙོའ་ིཐབོ་ཐང་ལོངས་སྤདོ་བདེ་དགསོ་
སྐརོ་དང་།	དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་དསུ་ཐགོ་
ཏུ་འབུལ་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ།	
ད་ེབཞིན་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
ན་ིབདོ་མིའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	།

བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༡༧	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་བསནུ་
ཡིག་ཚང་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་རྡ་ས་བཞུགས་
སྒར ་ བ ོད ་ མི འི ་ སིྒ ག ་ འ ཛུ ག ས ་ འ ཕོད ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནང་བ ོད་ཀི ་གསོ ་བ་
རིག་པའི ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཚང་ཞིག་
དབུ་འབདེ་དང་འབྲལེ།	 བདོ་ཀི་གསོ་བ་
རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་
ལོ་	 ༡༧	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གི་མཛད་
སྒ ་ོསབས་བདེ་ཞིག་ཚོགས་གནང་སོང་།	
ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་མཛད་སྒའོ་ི
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་
ཕུག་མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་ད་ུདཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུམགནོ་ད་ུབད་ེལེགས་
སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སིྐད་ལགས།	 འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས།	 འཕདོ་
བསནེ་དུང་འཕར་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་
ལགས།	 སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས།	 བདོ་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པའི ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
ཚེ་རིང་མཚམས་གཅདོ་ལགས།	 གཞན་
ཡང་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་རུྒྱན་ལས་ཟུར་པ་ཁག་ཅིག་བཅས་ལྷན་
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་ཡིག་
ཚང་དབུ་འབདེ་གནང་།	 ད་ེནས་ཚོགས་

བཅར་བ་ཡོངས་ནས་གཡུ་ཐོག་གསོལ་
འདབེས་གསུང་འདནོ་གནང་རསེ།	 གསོ་

བ་རིག་པའི ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
ཚེ་རིང་མཚམས་གཅོད་ལགས་ཀིས་ལོ་
འཁོར་ལས་བསྡམོས་སྙན ་སྒོན ་གནང་།	
སབྐས་དརེ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ནས་ཕགོས་བསིྒགས་
ཞུས་པའི་གསོ་རིག་ཆེད་རྩམོ་ཕགོས་བསྡུས་
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་དྲྭ་ལམ་ཐོག་ནས་དབུ་
འབདེ་གནང་རསེ།	 ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་
ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིདང་སྦགས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 གཞི་རྩའ་ིང་རང་རིག་
གནས་ཆེན་པའོི་ཐགོ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་
དང་རུྒྱས་མངའ་ད་ེཙམ་མེད་དསུ།	 ད་ེཚོའ་ི
ཐགོ་རྒྱས་བཤད་ཞུ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	 སིྤར་
གསོ་བ་རིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ན་ིམི་ལོ་བརྒྱ་
ཕག་མང་པའོི་རིང་བདོ་ཀི་རིག་གནས་ཆེ་བ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	དའེ་ིསངེ་ལ་སྣནོ་
འཕི་སྤརོ་གཅོག་ཞུ་རུྒྱ་སུ་གང་ལའང་ཡོད་
མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 གཞུང་ད་ེལ་ཐསོ་
བསམ་གནང་ས་ེམཐར་ཕིན་པ་སྦྱངོ་དགོས།	
༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིཐུགས་
རེའི་བཀའ་དནི་འགོ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་
འབརོ་མ་ཐག་ད་ལའྟི་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་
ཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ནས་ད་ཆ་ལོ་ང་ོ
དུག་ཅུར་ཉ་ེབ་ཆགས་ཡོད།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་དུག་ཅུའི་ནང་ཐོག་མར་
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་།	 རིམ་པས་
ལྕགས་པ་ོརི་དན་རནེ་བདོ་སྨན་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་།	 ཝར་ན་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ི

གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།	
ད་ེབཞིན་དཔལ་གཤེན་བསན་
སྨན་རིའི ་གླིང་གི ་གསོ་རིག་
འ བུ མ ་ བ ཞི འི ་ མ ཐོ ་ སླ ོབ ་ །	
ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་
པའ་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
།	 ཉ་ེཆར་སངྒ་ཏགོ་ (Nam-

gyal Institute of Tibetol-

ogy) ནང་ལའང་གསོ་བ་རིག་
པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་སའི་ཡན་

ལག་སོགས་བཙུགས་གནང་ཡོད།	 གང་ལརྟ་

རྒྱ་གར་ནང་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་བས་ི
གནས་མང་པ་ོཡོད་རེད།	 གཞན་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་བརདོ་མི་དགསོ་པ་རེད།	 ད་ེལརྟ་
བསི་གནས་ཁང་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེརྣམས་
གཞུང་ལུགས་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་བསླབ་པ་
ཐསོ་བསམ་གནང་མཁན་ཤ་སག་རེད།	ད་ལ་ྟ

ལས་བསྡམོས་ནང་གསལ་བ་ལརྟ།	བར་ལམ་
ནས་བས་ིགནས་ཁང་ད་ེདག་ནས་སླབོ་གཉརེ་
བ་མང་པ་ོཐནོ་ཏ་ེསིྤ་ཚོགས་ནང་གསོ་རིག་
གཞུང་ལུགས་ཕག་བསར་གནང་མཁན་མང་
ར་ུཕིན་ཡོད།
ང་ཚོས་གཞུང་ལུགས་ཡོད་པ་ད་ེཚད་ལྡན་
ཐགོ་བདེ་སྤདོ་གནང་རུྒྱའ་ིསདླ་དགངོས་ཚུལ་
མང་པ་ོབུང་ནས་རིམ་པས།	 བདོ་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་	 ༼ཐགོ་མར་ཆེས་
མཐའོ་ིསནྨ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཞསེ་ཟརེ།༽	 ཀི་
ཁིམས་སིྒག་ཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་རེད།	
ཁམིས་སིྒག་ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་
གཏན་འབབེས་གནང་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོ	༡༨	
འག་ོགི་ཡོད་པ་དང་།	 གསོ་བ་རིག་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་ད་ེཉདི་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༧	 འག་ོགི་ཡོད་རེད།	 བར་
ལམ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཙམ་ནས་སིྒག་འཛུགས་
དགསོ་དང་མི་དགསོ།	 གནས་དང་མི་
གནས།	 ད་ེའདའ་ིགནས་བབ་གཅིག་གི་ཐགོ་
སླབེས་རསེ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང་འཛིན་
སྐངོ་བཀའ་ཤག་དབར་གསོ་ཚོགས་ནང་གོ་
བསྡརུ་ལྷུགས་པ་ོགནང་ས་ེཚོགས་ཆུང་རིམ་པ་
གཉསི་བཙུགས་གནང་ཡོད་རེད།

ཚོགས་ཆུང་གཉིས ་པ ་ད ེའི ་ནང་སྐབས་
དའེི་སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་།	
སྨན་རམས་པ་རྒན་པ་ཚེ་འདས་པདྨ་རྡ་ོ
ར་ེལགས།	 ང་རང་བཅས་གསུམ་ལ་ཟླ་
དུག་ནང་ཚུན་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི ་ལྷན་
ཚོགས་ཀི ་སིྒག་འཛུགས་དགོས་དང་མི ་

དགོས་པའི་ཐགོ་སྙན་ཐ་ོསྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ ་པའི ་ནང་
བསྣམས་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།	
དེ ་ ག ཞི ར ་
བ ཟུ ང ་ ལ ས ་
དོན ་ཆ ་ཚང ་
སྡ ེ ་ ཚ ན ་ ལྔ ་
ལ ་ བ གོ ས ་
ཏ།ེ	 སྡ་ེཚན་
རེ་ལ་ད་ིབ་མི་
འད ་ བ ་ བ ཅུ ་
རེའམ་བཅ་ོལ་ྔརེ་བས་ནས་དཔལ་ལནྡ་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་།	 ད་ེབཞིན་
སྨན་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཙོས་པའི་
འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མར་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་
པའ་ིལནྷ་ཚོགས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐབས་
དགོས་གལ་ཐོག་ཚང་མའི་དགོངས་ཚུལ་
བངླས་རསེ།	 སྔནོ་མའ་ིསྒམོ་གཞི་ལ་བསུྒར་
བ་ཕན་བུ་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོསངས་ཐགོ་གོམ་པ་སྤ་ོརུྒྱའི་
སྒོམ་གཞི་ཞིག་བཟསོ་ཏ་ེསྙན་ཐོ་ཕུལ་བའི་
ཐོག་འཛིན་སྐོང་བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་
འབརོ་མཐུན་འགུར་གནང་དགསོ་ཀི་འདགུ་
ཅསེ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	

ནས་ད་བར་ལོ་དུག་འག་ོགི་ཡོད་པ་དང་།	
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མི་འད་བ་གསུམ་
བུང་ཡོད་རེད།	གསོ་བ་རིག་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཁིམས་སིྒག་ཁག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད།	 སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཁིམས་སིྒག་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ད་ེདག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལནྷ་ཁང་བདནུ་གི་ཁབ་ཁངོས་དང་།	སིྤ་སྒརེ་
ཚང་མས་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསོ་
རིག་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཡག་པ་ོབུང་
འདགུ་པར་བསགྔས་བརདོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ནས་ད་
བར་མཐུན་འགུར་གང་ཐུབ་གནང་གི་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་གལ་ཆེར་བརིྩས་
ཀི་ཡོད་པ།	 ད་ེགའ་ིཁང་ཁུངས་ཆེ་བ་གཅིག་
གསོ་རིག་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཚང་ལ་གནང་
བ་སོགས་མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་གནང་

གི་ཡོད་པ།	 ཕགོས་ཚང་མས་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ།	
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་
གང་གནང་བའི་ཐགོ་ཕིར་བལྟས་བས་ནས་
མགོན་པ་ོགང་གིས་དསུ་ཀི་སྔནོ་ལ་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་ཕབེས་པའི་ཐགོ་ལ་གཟིགས་
ཏ་ེད་ལའྟི་དསུ་ཚོད་ལ་ལག་བསར་གང་ཐུབ་
མིན་ཐགོ་དཔྱད་པ་གནང་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་གནང་སོང་།	
མཐར་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི ་ཚོགས་
གཙོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་
རསེ་མཛད་སྒ་ོགལོ་གནང་བ་བཅས།	།
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ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་སརླ་ཡང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོར་
ཐངེས་བཞི་པར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༤	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ི
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་མཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཉདི་ན་ིབདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་ཉ་ེཔའོ་ི
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་
ཞིང་།	 སྐ་ུཉདི་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་
འགུར་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་

བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཁམིས་འཆར་གཏན་འབབེས་
གནང་རུྒྱའི ་ཐོག་སྐུ ་ཉིད ་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་འཁདི་གནང་ཕགོས་དང་།	རྩ་
དནོ་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་
ལ་ང་ཚོས་རག་ཏུ་ཡི་རངས་ཞུ་གི་ཡོད།
སྐ་ུཉདི་ན་ིམང་གཙོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ད་
རེས་སྐུ་ཉདི་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུང་བ་
དསེ་སྐུ་ཉདི་ཀི་དབུ་འཁིད་གནང་ཕགོས་ལ་
མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་

པ་མཚོན་ཐུབ།	 སྐ་ུཉདི་ན་ིལགྷ་བསམ་དང་།	
དང་བདནེ།	 རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཆེད་

བླསོ་གཏངོ་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་གི་དབུ་

འཁིད་ཅིག་ཡིན་པ་ན་ིབསགྔས་འསོ་སུ་གུར་
བ་ཞིག་ཡིན།

ངས་དམིགས་བསལ་བདོ་ནང་ཡོད་པའི་

གཞིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་སྐུ ་ཉིད་ནས་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་
བདནེ་པའི་ཕགོས་སུ་ལངས་པར་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་
འཁདི་ལམ་སནོ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གང་
མགགོས་གསལ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།
ངས་སླར་ཡང་སྐུ་ཉདི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུང་
བར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་
འདགུ་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་གྷ་ོཝ་ཧ་ཊིའ་ིདཔ་ེདབེ་ཚོང་འདསུ་ཐགོ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་ང་ོསྤདོ་ཆེད་ཁམོ་སགེས་ཤིག་བཀདོ་སིྒག་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་
སྡའེ་ིདཔ་ེསུྐན་ལནྷ་ཚོགས་ (Publication 

Board Assam)	 ཀིས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིགྷ་ོ
ཝ་ཧ་ཊིའ་ིདཔ་ེདབེ་ཚོང་འདསུ་ཐངེས་	 ༣༣	

པའི་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་
གཞུང་དང་།	 བདོ་རང་དབང་ལས་འགུལ་

གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ང་ོསྤདོ་ཆེད་བདོ་ཀི་
ཁམོ་སགེས་ཤིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་ཀི་ཁམོ་སགེས་ད་ེན་ིརྒྱ་གར་ཨ་
སམ་དང་མེ་གྷ་ལ་ཡའི་མངའ་སྡ་ེཁུལ་གི་ས་

གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབྲལེ་
མཐུད་པ་སོ་མ་ཡ་ཌིབ་དཱ་ཏཱ་ (Soumyadeep 

Datta)	 ལགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་དང་སྣ་ེཁདི་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཕི་ལོོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཨར་ཀ་ེཁི་རི་མེ་ (R.K Khrimey)	 ལགས་
ཀིས་དབུ་དབདེ་གནང་ཡོད།
བདོ་ཀི་ཁམོ་སགེས་ནང་བདོ་རང་དབང་ལས་
འགུལ་ཁདོ་ཀི་པར་རིས་དང་།	 བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་།	 ཤུལ་བཞག	 ཁརོ་ཡུག	 སུྒ་རྩལ།	
དན་རནེ་སོགས་ཀི་པར་རིས་དང་།	ད་ེབཞིན་
ཨ་སམ་སྐད་ཡིག་ནང་ཕབ་སུྒར་ཞུས་པའི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཕག་དབེ་དང་།	 ད་ེམིན་བདོ་དང་
འབྲལེ་བའི་དཔ་ེདབེ་མང་པ་ོཞིག་འགམེས་
སནོ་གནང་ཡོད།	 ད་ལན་གི་དཔ་ེདབེ་ཚོང་
འདསུ་ཐགོ་བདོ་པའི་རིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་

བའི་ལས་རིམ་འགའ་བང་བསིྒགས་ཡོད་པ་
དསེ་ཕན་ཚུན་རིག་གཞུང་སྤལེ་རེས་ཐུབ་པ་
དང་།	ལགྷ་པར་དཔ་ེདབེ་ཚོང་འདསུ་ཀི་ཐགོ་
ཕན་ཚུན་གཏམ་གླངེ་བས་པའ་ིཁདོ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རྣམས་ལས་
རིམ་ད་ེབརུྒྱད་ནས་ནསུ་པ་ཆེན་པའོི་ངང་
ཁབ་སྤལེ་གཏངོ་ཐུབ།
ཚོང་འདསུ་དའེི་ཐོག་བདོ་ཀི་ཁམོ་སགེས་
ཤིག་ག་ོབསིྒགས་ཞུས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ན།ི	
ས་གནས་ཡུལ་མི་ཁདོ་བདོ་རང་དབང་ལས་
འགུལ་སྐརོ་གོ་རགོས་དང་ད་ོསྣང་ཡོང་སླད་
དང་།	 ཤེས་ཡོན་ཅན་གིས་གཙོས་མི་ཚང་
མས་བདོ་རང་དབང་ལས་འགུལ་གི་གལ་
ཆེའི་རང་བཞིན་ངསོ་འཛིན་སརྔ་ལགྷ་དང་།	
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་འབྲལེ་
ལམ་གསར་པ་འཛུགས་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་

ཡོད།	 གྷ་ོཝ་ཧ་ཊིའ་ིདཔ་ེདབེ་ཚོང་འདསུ་ན།ི	
རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་མི་མང་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཞུགས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན་པར་
བརནེ་བདོ་ཀི་ཁམོ་སགེས་ད་ེན་ིགཞུང་གི་མི་
སྣ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་
སྣ་འད་མིན་ནས་མ་འངོས་པར་བདོ་པའ་ིརང་
དབང་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཆེད་ག་ོ
སབྐས་ཡག་པ་ོཞིག་ཡིན	 གྷ་ོཝ་ཧ་ཊིའ་ིདཔ་ེ
དབེ་ཚོང་འདསུ་ནི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་
གི་རྩམོ་རིག་ལས་རིམ་ཆེ་ཤོས་ཀི་གས་ཤིག་
ཡིན།	 དཔ་ེདབེ་ཚོང་འདསུ་ད་ེན་ིཨ་སམ་
མངའ་སྡའེི་རིག་གཞུང་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་
མེད་པའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 གྷ་ོཝ་
ཧ་ཊིའ་ིདཔ་ེདབེ་ཚོང་འདསུ་ན་ིཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༠	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	
༡	ཚེས་	༡༠	བར་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།	།

ལུགས་བསམ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་སའ་ིགུན་གསབ་ཐབོ་ཐབས་སུ་གནད་ཡོད་མི་སྣར་ཞུ་གཏུག་གནང་བ།
༄༅།	།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	པའ་ིཚེས་
ཤར་ཙམ་ནས་ཤེས་རགོས་བུང་བ་བཞིན་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལམ་ལས་ཁུངས་ (National 

Highway Authority of India)	 ཀིས་
མའ་ིསོར་རངོ་དང་མ་ཌ་ེཀ་ེརི་ (Mysuru to 

Madekeri) བར་ད་ུགཞུང་ལམ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བ་ཞིག་གསར་རྒྱག་གནང་རུྒྱའི་ལས་འཆར་
ཁོངས་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་གླིང་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ཞིང་ས་ཨེ་ཀཱར་	 ༡༠༠	 ཙམ་བསྡ་ུ
བཞསེ་གནང་རུྒྱ་དང་འབྲལེ་བའི་གནད་དནོ་
ཐགོ་གཙོ་བརོ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་དང་།	
ད་ེབཞིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་
འབྲལེ་ལརྟ་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤའི་ལས་ཁུངས་ཀི་
གཟིགས་སྐངོ་ཐགོ་འབྲལེ་ཆགས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་མའི་སོར་ད་ུ

ཚུགས་པའ་ིདམིགས་བསལ་ས་ཞིང་མཁ་ོབསྡ་ུ
ལས་ཁུངས་ཀི་གཙོ་འཛིན་ (Special Land 

Acquisition Officer and Competent 

Authority) ལ་ཞུ་གཏུགས་དང་།	ལྡ་ིལིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་འབྲལེ་ཡོད་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལམ་སྐལེ་འདནེ་ལནྷ་
ཁང་།	 (Ministry	 of	 Road	 Transport)	
ནང་སདི་ལས་ཁུངས།	 ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་
བཅས་པར་ཞུ་གཏུགས་གནང་།
ཕོགས་མཚུངས་སྦངེ ་ལོར་ལྷ ་ོ སིྤའི ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཀང་ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀ་མངའ་གཞུང་
གི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་དང་།	 ཁལ་བསྡའུ་ིདུང་
ཆེ་	 (Revenue Secretary)	 གཙོས་པའ་ི
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞུ་
གཏུགས་རིམ་པར་གནང་ཡོད།	ལགྷ་པར་ཕི་

ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩	ཉནི་མའ་ི
སོར་དང་མ་ཌེ་ཀེ་རིའི་རོང་གི་དབུས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་པྲ་ཏཱབ་སིམ་ཧ་ (Mysuru 

& Kodogu MP Pratap Simha)	 ལགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་རང་ཅག་གཞིས་མིའི་རེ་
འདནུ་ཏ་ེསའི་གུན་གསབ་རག་ཐབས་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་ཞུ་བསྐུལ་བས་པར་ཞལ་
བཞསེ་ཀིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལམ་སྐལེ་
འདནེ་ལནྷ་ཁང་གི་བླནོ་ཆེན་མཚན་ཐགོ་རྒྱབ་
གཉརེ་ཕག་བྲསི་ཤིག་ཀང་གནང་འདགུ		
ད་ེནས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་མཉམ་
འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་ཕགོས་བཞུགས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་དང་།	
ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས།	 	 ད་ེ
བཞིན་ལུགས་བསམ་གཞིས་འག་ོཐུབ་བསན་

ཚེ ་ རི ང ་ ལ ག ས ་
བཅས་གཞུང་འབྲལེ་
ཕོགས་བསྐོད ་བས་
ཏེ་ ལྡི ་ ལི ་ས ་གནས ་
འགོ་འཛིན་གི་མཐུན་
འགུར་སངེ་ནཱག་པུར་ 
(Nagpur)	 ད་ུརྒྱ་
གར་དབུས ་གཞུང ་
ལ མ ་ སྐེལ ་ འ ད ེན ་
ལྷན་ཁང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཏཱིན་གྷཌ་
ག་རི་	 (Transport Minister Shri Nitin 

Gadkari)	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་
ཏ་ེཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་ནས་བད་ེསྡུག་སྙན་
སེང་ཞུས་ངོར་གང་ཐུབ་དགོངས་བཞེས་
གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་བུང་།	ད་ེལརྟ་གནད་

དནོ་འདི་དང་འབྲལེ་བའི་བུང་བ་ཁག་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་གི་ཐབས་
ལམ་ཆ་ཚང་བསནེ་ཏ ེ་འབྲལེ་ཡོད་ཁབ་
ཁོངས་དདུ་ཚང་རྣམས་ད་ེརིང་གིས་མཚོན་
སྐབས་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བསྡུ་བསྐངོ་ཐོག་
གནད་དནོ་གསེད་བཀྲལོ་ལམ་གསལ་བཤད་
འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།
༄༅།	 །ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་ལོ་
བཞི་བསདུ་མར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིདང་སྦགས་
ཕི་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་
འདགུ
ད་ེཡང་འཚམས་འདིའི་ནང་འཁོད་དནོ།	
ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མི་མང་གི་རེ་བ་
དང་མངནོ་འདདོ་མུ་མཐུད་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་འད་ིབཞིན་ཞི་བད་ེདང་

འཆམ་མཐུན་ལནྡ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཤིག་བསུྐན་
རུྒྱ་ཡིན་པ་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།		
ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་ཆོད་སེམས་བརན་པའོི་
སྒ་ོནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ངསོ་ལ་མཛའ་བརྩེ་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་
གགོས་པའོི་འད་ུཤེས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པར་
ངསོ་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གི་ཡོད།		
མཐའ་དོན་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་གི ་བ་གཞག་
ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་ནབུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུཛ་དག་གི་གནས་སངས་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སདི་སིྤ་
གཉསི་ཀི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་ཤོག་འཕངས་ཏ་ེའསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣	
ཉནི་སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ཁབ་
ཁངོས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སྦལེ་ཇམ་དང་།	 ན་ི
ཐར་ལན་ཌི།	 ཕ་རན་སི།	 སི་པན་བཅས་ཀི་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ལོ་ན་བཅ་ོབརྒྱད་ཡན་

གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༧	པའ་ི
སིྤ་འཐུས་འསོ་འདམེས་ཆེད་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་
ཤོག་འཕངས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ཡོད་
པའི ་བ ོད་མི ་རྣམས་ཀིས་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིསིྤ་འཐུས་འསོ་
འདམེས་ཆེད་སྔནོ ་འགོའི ་འོས་བསྡུས་ཆ་
ཤས་བླངས་ཐུབ་པ་ནི་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་སྦལེ་ཇམ་ནང་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་གནདོ་འཚེ་
ཚབས་ཆེ་ཕགོ་ས་ེཁིམ་སྡདོ་བཀའ་རྒྱ་དམ་པ་ོ
བསམྡས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མགནོ་ཁང་དང་།	
ཆང་ཁང་སོགས་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་།	 མི་
བཞི་ལས་ལྷག་འད་ུའཛོམས་མི་ཆོག་པའིི་
བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད།
གལ་ཏ་ེནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་གི་བཀའ་རྒྱ་ད་ེ
དག་ལས་བརྒལ་ཚེ་ཆད་པ་ནན་པ་ོགཏངོ་རུྒྱ་
ཡིན་པར་བརནེ།	 ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ད་ེ
འདའ་ིའགོ་སྦལེ་ཇམ་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུས་ཆ་ཤས་

ལེན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད།	 	 འནོ་
ཀང་སྦལེ་ཇམ་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པའི་ལམ་
སནོ་འགོ་སྦལེ་ཇམ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་ཁིམས་མཐུན་གི་སྒ་ོནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིའསོ་
བསྡའུ་ིནང་ཆ་ཤས་བངླས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་རསེ་སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་
ཨེན་ཌ་ཝབ་ (Antwerp)	 དང་།	 གནྷ་ཌི་	
(Ghent)	 སརྦ་སེལ་	 (Brussels)	 བཅས་
ཀི་ཉནེ་རགོ་པས་སྙན་ཐོ་འབོར་བའི་ནང་།	
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་འདི་ལོའི་སིད་
སིྤ་གཉིས་ཀི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་གོ་སིྒག་
ཞུ་ཕགོས་ཐད་འདདོ་བླ་ོཁེངས་པ་བུང་ཞེས་
འཁདོ་ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་འསོ་ཤོག་འཕནེ་
སའི་ས་ཚིགས་ཁག་ཏུ་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་
སྐབས་ཉནེ་རགོ་པས་གལ་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་
ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་དགོས་ཚེ་ཁངོ་
ཚོར་འབྲལེ་བ་གནང་རོགས་ཞེས་བརྡ་ལན་
ཕུལ་འདགུ
བདོ་མི་མང་ཤོས་ཡོད་པའི་སྦལེ་ཇམ་གི་
མངལ་སྡ་ེཨེན་ཌ་ཝབ་	 (Antwerp) ནང་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ད་ེཁུལ་གི་
སིྤ་པའི་སྐདེ་ཚལ་ནང་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་
ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 དརེ་གུར་

འགའ་ཕུག་ས་ེའསོ་བསྡའུ་ིསིྤལ་བུ་བཟསོ་ཡོད།		
འོས་བསྡུའི ་སྐབས་ཏོག་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་མི་མང་ཕན་ཚུན་
དབར་བར་ཐག་རེན་པ་ོབཞག་ཡོད་པ་དང་།	
མང་ཚོགས་ཀི་འགིམ་འགུལ་ལ་ལ་ྟརགོ་དང་
འསོ་བསྡུ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་ཆེད་ལས་བེད་
རྣམས་ཀིས་ག་ོསིྒག་ཚགས་ཚུད་ཞུས་ཡོད།
སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡ་ུསབྐས་
གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གང་ངར་ཆེ་ཡང་བདོ་
མི་འསོ་ཤོག་འཕནེ་མཁན་རྣམས་ཀིས་དཀའ་
ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་འསོ་ཤོག་འཕནེ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གང་ངར་ཆེ་བའ་ིགནམ་
གཤིས་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་
བདེ་རྣམས་ལ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་གིས་ཇ་
དང་འབྲས་སིལ།	 བག་ལེབ་སོགས་ག་ོསིྒག་
དང་།	 མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་
ཡོད།	 	 ད་ེཡང་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྔནོ་ཡུབ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་ཛ་དག་གནས་
སངས་ཆགས་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ཕ་རན་སི་
དང་།	 སི་པན།	ན་ིཐར་ལན་ཌི་བཅས་ཀི་ས་
གནས་འསོ་བསྡ་ུཚོགས་ཆུང་ནས་སྙངི་སབོས་
ཆེན་པསོ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་
འགགོ་ལམ་སནོ་དང་མ་བརྒལ་བའ་ིཐགོ་ནས་
སིད་སིྤ་གཉིས་ཀི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཡོད།
སྦལེ་ཇམ་ནང་འསོ་བསྡུ་གོ་སིྒག་ཞུ་ཕོགས་
ཀི་ཐད་འདམ་ག་གཉསི་ཡོད།	 དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལནྷ་ཁང་ལ་འདི་ལོའི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོ་
ཕི་བཤོལ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
མིན་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལས་
རོགས་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་དང་།	
བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཕུར་བུ་
དནོ་གུབ་ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་
ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
རྣམས་ཀིས་འགན་ཁུར་བའི་ཐགོ་ས་གནས་
ཀི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་ལ་འསོ་བསྡུའི་སླད་

དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རུྒྱར་
འབད་དགསོ་པ་ད་ེཡིན།
ད་ེཡང་འསོ་བསྡུའི་ཁིམས་ལ་བསུྒར་བཅོས་
གཏངོ་མི་ཐུབ་པས་དབུས་འོས་བསྡུ ་ལྷན་
ཁང་ནས་འདི་ལོའི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོ་ཕིར་
འགངས་བདེ་མི་ཐུབ་པར་བརནེ།	 	 	 ས་
གནས་ཀི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་ལ་འསོ་བསྡུ་
བེད་རུྒྱར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རུྒྱ ་ནི་མཐའ་
མའ་ིརེ་བ་ད་ེཆགས་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་ཛ་དག་
གནས་སངས་དང་།	 རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ནད་
གཞི་སྔནོ་འགོག་གི་སིྒག་ཁིམས་དམ་པའོི་
འགོ་བཀའ་འཁལོ་ཐོབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།
འད་ིལོའི་སིད་སིྤ་གཉསི་ཀི་འསོ་བསྡུ་ག་ོསིྒག་
ཞུ་བར་གངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འཁལོ་
དང་ཉནེ་རགོ་མི་སྣ་སོགས་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརནེ།	 	 ས་གནས་འསོ་
བསྡ་ུཚོགས་ཆུང་ཁག་ནས་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་སནྙ་
ཞུ་ཕུལ་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༡	
གོང་དུ་དང་ཐོག་སྦལེ་ཇམ་གི་གོང་ཁེར་
ལིའུ་ཝན་	 (Leuven)	 ནང་སདི་སིྤ་
གཉིས ་ ཀི ་ སྔ ོན ་ འགོའི ་ འོས ་ ཤོག ་བླུ ག ་
རུྒྱའི ་བཀའ ་འཁོལ ་ཐོབ ་ ཡོད ་པ ་དང ་ །	
དེ ་ རེ ས ་
གོང ་ ཁེ ར ་	
( B r u g -

ge)	 དང་།	
	 	 	 ཨེན་
ཌ ་ ཝ བ །	
(Antwerp)	
གྷ ན ་ ཌི །	
( G h e n t ) 

སྦ ར ་ སི ལ ་
(Brussels)	
བཅས་ནང་འོས་འཕེན་ཆོག་པའི་བཀའ་

འཁལོ་ཐབོ་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༣	ཉནི་ཧ་ཅང་དགའ་འསོ་པ་ཞིག་ལ་ཡུ་རོབ་
ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་ཛ་དག་གི་དསུ་
སྐབས་འདིར་སིད་སིྤ་གཉསི་ཀི་སྔནོ་འགའོི་
འསོ་ཤོག་འཕངས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	ད་ེལརྟ་
བུང་ཐུབ་པ་ན་ིཧ་ོལན་ཌི་དང་།	 ཕ་རན་སི།	
སི་པན་བཅས་ཀི་ནང་ཡོད་པའི་ས་གནས་
འོས་བསྡུ ་ཚོགས་ཆུང་གིས་འབད་བརྩོན་
ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ལྷག་པར་སྦལེ་ཇམ་ནང་ཁིམས་མཐུན་ངང་
འསོ་བསྡུ་གོ་སིྒག་ཞུས་ཐུབ་པར་ས་གནས་
འོས་བསྡུ ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བེད་རིག་
འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་དང་ཕུར་བུ་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་སརྦ་སིལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 སྦལེ་ཇམ་གི་གངོ་སྡ་ེལས་
ཁུངས་ཁག་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་
འཁལོ་གནང་བ་དང་།	 ད་ེཁུལ་གི་ཉནེ་རགོ་
པས་དགག་བ་མེད་པ་བཅས་ཀིས་ས་གནས་
ཀི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་སྦལེ་ཇམ་ནང་
ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་མཚོན་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།				
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀ་ོརི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ི
ཆོས་འབྲལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཀ་ོརི་ཡའི་ནང་པ་ཚོས་ཇི་
ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡		ཟླ་	༡	ཚེས་	༥	ཉནི་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ད་རྒྱའི་བརུྒྱད་ཀ་ོརི་
ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་བ་ོགུར་བའ་ིཕི་
ནང་གི་དད་ལནྡ་མི་མང་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་
སྙིང་པའོི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་བཀའ་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ཀ་ོརི་ཡའ་ིཆོས་གགོས་ཚོ་ལ་ད་ེ
རིང་ནས་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཤེས་རབ་
སྙངི་པའོི་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
བུང་བར་ངོས་རང་ཡང་བསྐལ་པ་བཟང་
པ་ོབུང་།	 ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོན་ིཤེར་ཕིན་གི་
གཞུང་རྒྱས་པ་ཡུམ་འབུམ་པ་ཞེས་པ་དང་།	
ད་ེལས་ཀང་རྒྱས་པ་ད་ེའད་ཡོད་ས་རེད།	
གཞན་ཡང་ཉ་ིཁ་ིབརྒྱད་སངོ་དང་།	 ཉ་ིཁ།ི	
བསྡསུ་པ་ད་ེབརྒྱད་སངོ་པ།	 ད་ེནས་བསྡསུ་
ཤོས་ད་ེཤེར་ཕིན་གི་ཡི་ག་ེགཅིག་མ་ཨ་ཞསེ་
ཡོད།	ཨ་ཞསེ་པ་ན་ིདགག་ཚིག་རེད།	དགག་
ཚིག་དསེ་ང་རང་ཚོར་སྣང་བ་ནང་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	 ཤེས་རབ་
སྙངི་པ་ོན་ིཤེར་ཕིན་ཡི་ག་ེཉརེ་ལ་ྔཔ་ཞསེ་པ་ད་ེ
རེད།	ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་དནོ་དག་
འདསུ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	
ད་ེརིང་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་གགོས་ཚོ་ལ་ཤེས་
རབ་སྙངི་པའོ་ིའགལེ་བཤད་རོབ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	སྔནོ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པ་ཞེས་ཤེས་རབ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ནང་དད་པ་གཅིག་པ་ོམིན་པར་གཙོ་བ་ོཆོས་
རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ལ་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ནས་གང་ལྟར་དད་པ་དང་ཤེས་རབ་
གཉསི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གཙོ་བ་ོཤེས་རབ་
རེད།	དད་པ་འད་ིབཞིན་ཤེས་རབ་ཀི་དངས་
པའ་ིདད་པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 སིྤར་དད་

པ་ལ་དབང་རུལ་དད་པའི་རསེ་འབྲང་དང་
དབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་རསེ་འབྲང་ཞེས་བཤད་
རུྒྱན་ཡོད།	
ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞསེ་པའ་ིཤེས་
རབ་ནི་དབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་རསེ་འབྲང་གིས་
རུྒྱ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀི་དཔྱད་
ནས་ཤེས་པ་བདེ་རུྒྱ་རེད།	 ཤེས་རབ་ཞསེ་
པ་ནི་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རབ་ཞེས་
པ་ནི་གང་ལྟར་དཔྱད་པ་བེད་ནས་འག་ོརུྒྱ་
ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉདི་ཀིས་འདི་ལྟར་
གསུངས་པ་རེད།	དག་ེསླངོ་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀིས།	 །བསགེས་བཅད་བརྡར་བའ་ི
གསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་
ཡི་བཀའ།	 །བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན།	
།ཞེས་གསུངས་པ་འད་ིནསུ་པ་ཆེན་པ་ོའདགུ		
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའི་དནོ་ལ་ཡིད་

ཆེས་བས་ནས་དད་པ་བདེ་དགསོ་པ་མ་རེད།	
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་གསུངས་བའི་བཀའ་
ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་བརག་དཔྱད།	 རུྒྱ་མཚན་
ཡོད་མེད་བསམ་བླ་ོབཏང་ས་ེརུྒྱ་མཚན་ལནྡ་
པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡིད་ཆེས་བསོ་ཞེས་བཀའ་
གནང་ཡོད།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསན་པ་རྒྱ་གར་ནང་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྐང་འཛིན་མཁན་ད་ེ
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆགས་ཡོད།	ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་
པའི་དབང་པ་ོད་ེདག་གིས་བཅམོ་ལནྔ་འདས་
ཀི་ཆོས་ཚུལ་ཤེས་རབ་ཀི་དཔྱད་ནས་དད་པ་

བསྐདེ་པ་དང་།	 རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཟབ་མོའ་ིལམ་
གི་རིམ་པ་མང་པ་ོཞིག་ཉམས་ལེན་བདེ་རུྒྱ་
གཙོ་བ་ོཤེས་རབ་གི་ཐགོ་ནས་ཡོང་དགསོ་པ་
གསུང་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་
པའ་ིདབང་པ་ོད་ེདག་གིས་སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ཀི་གསུང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་
ཚུལ་གཉསི་ཕ་ེནས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཤེར་ཕིན་གི་

གཞུང་གི་དངོས་བསན་སངོ་ཉིད་དང་སྦས་
དནོ་མངནོ་རགོས་ཀི་རིམ་པ་ཞེས་གསུང་གི་
ཡོད།	
ཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་འད་ིདནོ་དག་ཧ་ཅང་རྒྱ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཟབ་མོའ་ིལམ་གི་རིམ་
པའི་སྐརོ་ད་ེསངོ་ཉདི་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་།	
རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་རིམ་སྐརོ་ཤེས་རབ་སྙིང་
པའོི་ནང་རྒྱས་པ་གང་ཡང་མེད་ནའང་ཤེས་
རབ་སྙངི་པའོ་ིནང་།	 ག་ཏ་ེག་ཏ་ེཔཱ་ར་ག་ཏ་ེ
པཱ་ར་སཾ་ག་ཏ་ེབ་ོདྷ་ིསྲྭ་ཧཱ།	 ཞསེ་པ་དསེ་ལམ་
ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་དང་ཁ་ཐུག་དརེ་འབོར་

ལམ་དང་མཐངོ་ལམ།	 སྒམོ་ལམ།	 མི་སླབོ་
ལམ་བཅས་གསུང་གི་ཡོད།	 ཐགེ་པ་གསུམ་
གི་དབང་ད་ུབས་ཚེ་ཉན་རང་གི་ལམ་འག་ོ
སངས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ལམ་འག་ོ
སངས་སོགས་གསུང་གི་ཡོད།	གང་ལརྟ་ཤེར་
ཕིན་གི་གཞུང་ཡག་པ་ོབས་ནས་ཤེས་པར་
ཕལ་ཆེར་མངོན་རགོས་རྒྱན་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 སསྦ་དནོ་མངནོ་རགོས་
ཀི་རིམ་པ་གསལ་བ་སནོ་པ་འདི་མངོན་
རགོས་རྒྱན་དང་དངོས་བསན་སངོ་ཉིད་ཀི་
རིམ་པ་གསལ་བ་སནོ་མཁན་ན་ིཀླུ་སུྒབ་ཡབ་
སས་ཀི་གསུང་ད་ེདག་རེད།
ཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་སྒམོ་
གསུམ་ཡག་པ་ོབས་ནས་སྔནོ་ལ་ཚིག་རྣམས་
ལ་བསམ་བླ་ོཞིག་བཏང་ནས་སྔནོ་ལ་ཐོས་
བུང་གི་ག་ོབ་དང་ད་ེནས་བསམ་བུང་གི་ག་ོབ་
སྐ།ེ	 ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཉམས་མྱངོ་སླབེས་
ཡོང་བའ་ིབསམ་བླ་ོབཏང་ཡོང་དསུ་གང་ལརྟ་
མངནོ་རགོས་རྒྱན་དང་རྩ་བ་ཤེས་རབ།	དབུ་
མ་འཇུག་པ།	 ང་ཚོའ་ིགྲྭ་སར་མངནོ་རགོས་
རྒྱན་དང་དབུ་མ་འཇུག་པ་གཙོ་བ་ོབས་ནས་
ལ་ྟཡི་ཡོད།	 ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	 རྒྱ་ཆེ་བའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 མངནོ་རགོས་རྒྱན་ནང་
འདིའི་སྐརོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགསུངས་འདགུ	
དངསོ་བསན་སངོ་ཉདི་གི་རིམ་པ་ཞེས་པ་ནི་
ཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་ད་ེདག་ཚང་མས་ཟབ་
མོ་སངོ་པ་ཉིད་ཀི་སྐརོ་གསུང་མཁན་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད།				ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཏ་ེཤེས་རབ་སྙངི་པའོི་བཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད།	།

ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་སརླ་ཡང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་ལོ་
བཞི་བསདུ་མར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་

སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	༤	ཉནི་འཚམས་འད་ིགནང་དནོ།	སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་ལོ་བཞི་བསདུ་མར་ཨ་རིའི་གསོ་

ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་

བུང་བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ི
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ་ཉདི་ཀི་རྣམ་དཔྱདོ་དང་སྙངི་སབོས་ལྡན་
པའི་འགོ་ཁིད་འགོ་དཀའ་ངལ་ཇི་འད་ཞིག་
འཕད་རུང་རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་
གདངོ་ལེན་གནང་བར་བརནེ་མང་ཚོགས་
ནས་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་རྣམ་དཔྱོད་དང་སྙིང་
སབོས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུས་
ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་འད་མཉམ་དང་།	
ད་ེབཞིན་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དང་
བདནེ་སོགས་ཀི་ཆེད་ཆོད་སེམས་བརན་པའོ་ི
སྒ་ོནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་

འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པར་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ང་ོརྒལོ་
གནང་བ་དརེ་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་བ་གཅིག་པུའ་ིའདང་ངསེ་མེད།	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁམིས་འཆར་དསེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་
ཁིམས་ལ་བརིྩ་འཇོག་བདེ་ཀི་མེད་པར་ཁ་
གཏད་གཅགོ་གི་ཡོད།	 མང་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་རྣམས་ནས་ཀང་ཨ་རིའི་སྣ་ེའཁིད་
པའི་ལམ་ཐོག་བསྐོད་ཐུབ་པའི་ངས་རེ་བ་

དང་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	
ཕན་རང་ཉདི་ལ་སྐུ་ཉདི་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཐངེས་མང་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་།	
ལྷག་པར་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་
སར་ཕབེས་པ་ན་ིབརདེ་ཐབས་མེད་པའི་དན་
རནེ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 སརླ་ཡང་ངས་
སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགངས་མེད་
ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 བ་བ་ཐམས་ཅད་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད།	།


