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ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སདི་ཚོགས་པས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕནི་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༧	ཉནི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་
ཊམ་	(Donald Trump)	མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བཀདོ་
ད་ེཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བར།	 ལྷ་ོ
ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིརྒྱལ་ས་ཁ་ེཔུ་ཊོན་ (Cape 

Town) ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨིན་ཀ་ཐ་
རང་དབང་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ི (Inkatha 

Freedom Party) འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་སས་
སྐ་ུཞབས་མན་གྷ་ོསུ་ཐུ་བྷུ ་ཐ་ེལེ་ཛི་ (Prince 

Mangosuthu Buthelezi) མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་ལྷ་ོ
ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ར་ོར་ེལགས་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
ལ་དགའ་བསུའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་ཕུལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་འག་ོ

བཞིན་པའི་སབྐས་ལོ་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་
དང་འབལེ་ང་ཚོས་ཡུན་རིང་འཐབ་རྩོད་
བདེ་བཞིན་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་།	
མང་གཙོ།	 རང་དབང་བཅས་ལ་རེ་བའ་ི

རྟགས་མཚན་ཞིག་འདགུ་པས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཟླ་སྔནོ་མའ་ིནང་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
སྐུ ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་བཀདོ་
ད་ེང་ཚོ་ཚང་མར་རེ་བ་ཞིག་བསུྐན་ཡོད།	 ད་

ལརྟ་ང་ཚོས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གསར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཇ་ོབཱཡི་ཌནེ་	 (Joe Biden) མཆོག་
གི་དབུ་ཁདི་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་
ད ོན་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི ་ཁིམས་

ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་རེ་སྒུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཅིག་བས་
ན་མཁྱནེ་བཞིན་ཡོད་ཀི་རེད།	 ལོ་བཅུའ་ིགངོ་
ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པས་
གཞུང་འབལེ་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ན་ི
གཞིས་བསེ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་མཐུན་གི་སྐ་ུཚབ་

སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ལ་ྟཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཀང་ད་ེལརྟ་
ངསོ་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་
དགའ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ངསོ་འཛིན་
གནང་བ་དསེ་མ་འོངས་པར་ཤུགས་རྐེན་
རླབས་པ་ོཆེ་ཞིག་ཐབེས་ངསེ་ཡིན།
ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པས་
མུ་མཐུད་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཀིས་བར་ལན་སྤོད་
བཞིན་ཡོད་པ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི ་༸སྐུའི ་འཕདོ་བཞེས་བཟང་བས་རང་
ཉདི་བླ་ོསྟབོས་བསྐདེ་བུང་།	 ལགྷ་པར་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་འག་ོབཞིན་
པའི་སབྐས་འདརི་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་བར་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།།

བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་གསོའ་ིཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
གླདོ་བཀྲལོ་ཐབོ་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་
བལ་གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བའི་ཉསེ་མིང་འགོ་བཀྲ་

ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལོ་ལྔའི་རིང་བཙོན་
བཅུག་བས་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༢༨	ཉནི་གླདོ་གལོ་བཏང་ཡོད།

དེ་ཡང་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་
ཁིམས་རྩོད་པ་ལིང་ཞའ་ོཅུན་གིས་ཊུ་ཊར་

དྲ་རྒྱའ་ིཐགོ་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་གནས་ཚུལ་
སྤལེ་བར་ལརྟ་ན།	 མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་ཁ་ི
འད་ུརངོ་གི་ས་གནས་ཁམིས་འཛིན་ལས་ཁང་

གི་མི་སྣས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ས་ྒསྐ་ེ
རུ་མདརོ་བསྐལ་ཏ་ེབཙོན་གལོ་བཏང་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཁངོ་གི་སངི་མོའ་ིཁིྱམ་ད་ུཡོད།	 ཁངོ་
གི་ནང་མིས་ཁངོ་གི་སྐ་ུགཟུགས་གནས་སྟངས་
ཡག་པ་ོཡོད་ཚུལ་བརདོ་པ་ལས།	 ཁམིས་
རྩདོ་པ་ལིང་ཞའ་ོཅུན་ལ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཁིྱམ་ད་ུའབརོ་བའ་ིའདྲ་པར་རག་མེད་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལིང་ཞའ་ོཅུན་གིས་ཁངོ་
གི་ནང་མི་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བུང་མེད་
སྟབས།	 བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་རང་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟགོས་མ་བུང་
ཞསེ་བཀདོ་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་བཙོན་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་
བཏང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་
ཞུ་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་ང་ཚོས་བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་དང་འདྲ་བའི་མ་ཉསེ་ཁ་

ཡོག་འགོ་ཚུད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་བཙོན་པ་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོ
དྲན་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་དང་ཁངོ་གི་ནང་
མི་རྣམས་ནས་ལོ་ལའྔ་ིརིང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
མྱངས་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་
འགོ་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གི་ཐབོ་ཐང་
རྩདོ་བཞིན་པའི་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་སྟངོ་ཕག་
མང་པསོ་དཀའ་སྡགུ་མྱངོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་
བར་བདོ་མི་གངས་	 ༡༥༥	ལགྷ་གིས་རྒྱ་ནག་
གི་དྲག་གནདོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརོལ་
དང་།	བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའི་
ཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་བདོ་མི་བཙོན་
པ་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་གླདོ་བཀྲལོ་
དང་།	བདོ་ནང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་
བུས་ལྷདོ་ཡངས་གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

རྒྱ་གར་གི་པན་གྷུ ན་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ་ཕགོས་སིྒག་བླ་ོསྟབོས་འཕལེ་བའི་དབེ་ཆུང་

ཞསེ་པ་པར་སུྐན་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་སླབོ་ཕགོས་སིྒག་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་བླ་ོ
སྟབོས་འཕལེ་བའ་ིདབེ་ཆུང་ (The Little 
Book of Encouragement)	 ཞསེ་པ་
རྒྱ་གར་གི་པན་གྷུན་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ (Penguin 
India) ནས་པར་སུྐན་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ལམྕ་རེ་ན་ུཀ་སིང་ (Renuka Singh) 
ལགས་ཀིས་བླ་ོསྟབོས་འཕལེ་བའི་དབེ་ཆུང་ཞེས་
པའི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཕོགས་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་།	 	 དཔ་ེདབེ་དརེ་ཤོག་གངས་	 ༡༥༢	 ལགྷ་
ཙམ་ཡོད།	 དཔ་ེདབེ་ཀི་སྔནོ་གླངེ་ནང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་དང་བཀའ་ཆོས་ཀི་སྙངི་པ་ོ
དང་།	ད་ེབཞིན་ཁརོ་ཡུག་དང་།		གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སོགས་
ཕི་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་འག་ོབ་མི་ཐུན་མོང་
གིས་འགན་འཁུར་དང་གདངོ་ལེན་གནང་དགོས་
པའི་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་བ་སོགས་བཀོད་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 དཀའ་ངལ་རིགས་འཕད་པའ་ིསབྐས་
སུའང་འཚེ་བ་མེད་པའ་ིཐབས་ལམ་དང་།	 གཞན་
ཕན།	 བམས་པ།	 སྙངི་ར།ེ	 བཟདོ་བསན་སོགས་
དགསོ་གལ་སྐརོ་དང་།	འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་གི་རྐེན་པས་
དཀའ་སྡགུ་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་སནྨ་
པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚོས་ནང་སེམས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་དགོས་པའི་གལ་
གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་སྩལ་
ཡོད་པ་བཅས།།		

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལྕང་སྐ་རོལ་བའི་ར་ོརེས་མཛད་པའི་ལྟ་

མགུར་ཨ་མ་ངསོ་འཛིན་གི་བཀའ་ཆོས་
བསྩལ་གཏན་འཁལེ་བ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ལངྕ་སྐ་རོལ་བའི་ར་ོ
རསེ་མཛད་པའི་ལྟ་མགུར་ཨ་མ་ངསོ་འཛིན་གི་
བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲནི་བསྩལ་གཏན་འཁལེ་འདགུ	
ད་ེཡང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་གཞུང་འབལེ་དྲ་རྒྱའ་ི
ནང་གསལ་ལརྟ་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༨	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བ་ླམ་བཟདོ་པ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ཁངོ་གི་
ཆོས་ཚོགས་ཐགེ་ཆེན་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་པ་ནས་
ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་རྒྱ་གར་གི་ས་ྔདྲའོི་
ཆུ་ཚོད་	༩	ནས་	༡༠།༣༠	བར་ལངྕ་སྐ་རོལ་བའ་ི
ར་ོརསེ་མཛད་པའི་ལ་ྟམགུར་ཨ་མ་ངསོ་འཛིན་གི་
གསུང་ཆོས་དང་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་མཛད་རུྒྱ།མཛད་
རིམ་འདི་བཞིན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་
གཞུང་འབལེ་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་བདོ་ཨིན་རྒྱ་
སདྐ་སོགས་སདྐ་རིགས་སྣ་མང་ཐགོ་གསུང་བསུྒར་
གིས་ཐད་གཏངོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གསན་གཟགིས་
གནང་མཁན་ཚོས་ས་གནས་སོ་སོར་བཅས་པའི་
སིྤ་ཚོགས་རྒྱང་བཀདེ་ཀི་བཀའ་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་
བར་གསན་གཟིགས་གནང་དགོས་པ་དགོངས་
འཇགས་འཚལ།		།
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ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཡུ་གུར་མི་རིགས་སྡབེ་གསོད་ཆེན་མོ་
དྲན་གསོའ་ིལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་འཇིིའུ་མི་རིགས་ཀི་རེ་ན་ེཁེ་སིན་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་ (René Cassin) 

དང་ཡི་ཤུའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་	
(CSW)	 གཉསི་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་མཉམ་རབུ་
ཀིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་སྡབེ་གསོད་ཆེན་མོ་
དྲན་གསོ་བདེ་ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་དྲ་
ལམ་བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
དྲ་ཐོག་གི་ཚོགས་འདའིུ་སྟངེ་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་

རིང་ལགས་དང་།	ཉ་ེཆར་ལོ་ང་ོ	༢༠	རིང་ བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་ཡུ་ གུར་མི་རིགས་སནྨ་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་
གུལ་ཤན་ཨ་བ་ྷསི་ (Gulshan Abbas) 

ལགས་ཀི་བུ་མོ་ཛི་བ་ྷམུ་ར་ཐི་	 (Ziba Mu-

rat) ལགས།	 ཨིན་ཡུལ་དག་ེརྩ་ཚོགས་པ་	
(Humanists UK)	 དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེརྩ་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཨན་ཌི་རེའ་ོཀོབ་
སན་	 (Andrew Copson)	 ལགས།	 ཡི་
ཤུའ་ིཆོས་དཔནོ་ལོར་ཌི་ཝི་ལིམ་སི་ (Rt Rev 

Lord Rowan Williams) ལགས་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཛི་བ་ྷམུ་ར་ཐི་ལགས་ཀིས་
རང་གི་ཨ་མ་ལགས་ལ་རང་དབང་དགོས་
ཚུལ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས།	རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབདནུ་ཅུ་རིང་བདོ་ནང་དྲག་
གནནོ་བས་ཏ་ེབདོ་མི་དད་ལནྡ་པ་རྣམས་སྡབེ་
གསོད་བས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 །	

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་
ཊོ་ཀི་ཡོ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཉ་ིཧངོ་གི་
སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ (Ja-

pan Institute of National Fundamen-

tal)	 གི་འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུས་ཀུ་རི་ཡོ་ཤི་
ཀ་ོ	 (Sakurai Yoshiko)	ལགས་དང་ཐུག་
འཕད་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོ
ནལ་ཊམ་	(Donald Trump)	མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་
བཀོད་ད་ེཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
བའི་སྐརོ་དནོ་ཚན་དུྲག་གི་ཐགོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་

ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐ་ུས་ཀུ་རི་ཡོ་ཤི་ཀ་ོ
ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་
མཐུན་གི་དགོངས་གཞི་ལ་ཧ་ཅང་དད་གུས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉི་ཧངོ་
ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་ཐུབ་པར་རེ་སྒུག་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་པ་ད་ེའཛམ་གླིང་མི་མང་གི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	མང་གཙོ།	རང་
དབང་བཅས་ཀི་སུང་སྐབོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
སྟབས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་

ནང་མི་ཆ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པ་དང་།	
ཉ་ིཧངོ་ནང་མཐ་ོརིམ་སླབོ་སྦངོ་གི་གོ་སབྐས་
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་
ཡོངས་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་ལནྷ་ཁངོ་
གིས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པར་མཇལ་འཕད་ཞུས་
རསེ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བ་བུང་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།	 ལམྕ་སྐ་ུས་ཀུ་རི་ཡོ་ཤི་ཀ་ོ
ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ད་ེསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་ལནྷ་
གསོ་མོལ་ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་ཅིག་བརྩམས་

ཡོད།	 ཁངོ་གིས་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ལ་དཔ་ེདབེ་
གཉསི་གནང་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་

གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་དནོ་སྙིང་པའོི་སྐརོ་ཉི་

ཧངོ་སདྐ་ད་ུཕབ་བསུྒར་ཞུས་ཡོད་པའ་ིགསར་
གནས་ཤིག་ལམྕ་སྐུ་ས་ཀུ་རི་ཡོ་ཤི་ཀ་ོལགས་
ལ་ཕུལ་ཡོད།

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་དང་ལནྷ་དུྲང་ཆེ་བླ་ོབཟང་ཆོས་གགས་
ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ར་ས་ནས་རྣ་ཐསོ་ལ་བར་བདོ་རང་དབང་སདླ་གམོ་བགདོ་ཀི་ལས་གུལ་བ་གཉསི་ནབུ་བངྷ་གལ་མངའ་སྡརེ་འབརོ་ཏ་ེ
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོར་ས་ནས་རྣ་ཐསོ་ལ་བར་བདོ་
རང་དབང་སདླ་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་གནང་བཞིན་པ་བསྟན་འཛིན་དནོ་

གུབ་ལགས་དང་།	བསྟན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་
རྣམ་གཉིས་ཀིས་གང་ངར་ཆེ་བའི་དགུན་
དསུ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཟླ་བ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀ་
ལྷག་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་གནང་སྟ་ེརྒྱང་ཐག་
སིྤ་ལེ་	༢༡༡༡	བསྐདོ་ད་ེརྒྱ་གར་གི་ནབུ་བངྷ་
གལ་མངའ་སྡའེ་ིསགྦ་ཌ་ོར་	(Bagdogra)	ས་

གནས་སུ་འབརོ་སྐབས་རརོ་གླིང་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནརོ་ལྡན་ལགས་
ཀིས་གཙོས་ས་གནས་ཀི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་
གམོ་བགདོ་པ་རྣམ་གཉསི་ལ་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེ

ལེན་ཞུས་ཡོད།
ཕི་ཉནི་དརེ་རརོ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གི་སྣ་ེའཁིད་འགོ་རརོ་གླིང་མང་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་གོམ་བགདོ་པ་རྣམ་
གཉསི་ས་ལུ་ས་ྒར་	 (Salugara)	 བར་སིྤ་ལེ་	
༡༧	 ཙམ་ཕབེས་རོགས་གནང་ཡོད།	 ས་ལུ་

ས་ྒར་འབརོ་སབྐས་ཁུལ་དའེ་ིབདོ་པའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་བསོད་
ནམས་ལྷུན་གུབ་བ་ླམ་ལགས།	 ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའ་ིདུྲང་ཆེ།	ད་ེ
བཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིད་ེསའྔ་ི
ས་གནས་འབལེ་མཐུད་པ་བཅས་ཀིས་ཁོང་
རྣམ་གཉསི་དསུ་འཁརོ་ཐང་ཆེན་ནང་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་གམོ་བགདོ་
པ་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའ་ིནབུ་བངྷ་གལ་དང་།	 འབས་
ལྗངོས་ཁུལ་གི་ས་གནས་འབལེ་མཐུད་པ་
སྐ་ུཞབས་པདྨ་དབང་གགས་བྷ་ོཌི་ཡ་ (Shri 

Pema Wangda Bhutia) ལགས་དང་ཐུག་
འཕད་གནང་ཡོད།
གམོ་བགདོ་པ་བསྟན་འཛིན་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་བསྟན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས།	 བསོད་ནམས་ལྷུན་གུབ་བ་ླམ་ (Shri 

Sonam Lhundup Lama)	 ལགས་དང་།	

རརོ་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 སྐ་ུཞབས་
པདྨ་དབང་གགས་བྷ་ོཌི་ཡ་ལགས་བཅས་
ཀིས་རོགས་སྐརོ་འགོ་སི་ལི་གུ་རིར་རྟནེ་གཞི་
བས་པའ་ི (Siliguri Journalist’s Club)	
ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་གསར་འགདོ་ལནྷ་
ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་
།	 སབྐས་དརེ་བསྟན་འཛིན་དནོ་གུབ་ལགས་
ཀིས་གོམ་བགདོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་དང་།	 དགསོ་འདནུ་དནོ་
ཚན་གསུམ་སྟ།ེ	 བདོ་ནང་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་རྣམས་གང་མགགོས་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ།	 འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ནས་བདོ་འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དྲག་དམག་བརུྒྱད་བཙན་བཟུང་བས་པ་ངསོ་
འཛིན་དགསོ་པ།	 རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ཟགོ་ཉ་ོ
ཚོང་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགོས་པ་བཅས་
ཀི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེརེས་སྐུ ་ཞབས་བསོད་ནམས་ལྷུ ན་གུབ་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་མི་མང་ཁདོ་ད་ེལྟ་བུའི་
བདོ་དནོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ནན་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནས་རུྒྱག་པའི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པའོི་ཐགོ་ཆུ་
རགས་མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་དསེ་རྒྱ་གར་བང་
ཤར་ཁུལ་ལ་ཆུ་ལོག་དང་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་
ངལ་འཕད་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་དང་།	 རྒྱ་
གར་ལ་བདོ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་
ཚུལ་སོགས་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།
གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་
པ་རྣམ་གཉིས་དང་ལྷན་ས་ལུ་སྒ་ར་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་ཀ་ལི་ཇ་ོ
ར་	(Kali	 Jhora)	ཞསེ་པའ་ིས་གནས་བར་
སིྤ་ལེ་	༢༤	བསྐདོ་ཡོད།	ད་ེརསེ་གམོ་བགདོ་
པ་རྣམ་གཉསི་འབས་ལྗངོས་ཀི་ཕགོས་སུ་མུ་
མཐུད་གོམ་བགདོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།
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བདོ་མིས་སབྐས་འདའི་ིཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཇ་ོབཱཡི་ཌནེ་མཆོག་ལ་རེ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་འཆང་ཡོད་དམ།
༄༅།	 །ཐངེས་འདའི་ིཨ་རིའ་ིའསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོར་ག་ོལ་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་ད་ོསྣང་ཆེན་
པ་ོགནང་ཡོད་པ་བཞིན་བདོ་མི་རྣམས་ཀང་
འདིའི་ཐད་ད་ོཁུར་གང་མང་གནང་ཡོད།		
ད་ལྟ་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོ་མཇུག་རོགས་པ་མ་
ཟད་ཌ་ོནལ་ཊམ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ཕགོས་
གཏོགས་ནས་འོས་ཤོག་ཐད་ཀི ་ཁིམས་
གཏུག་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཁང་
ཆེན་ད་ུདྲག་ཟིང་དཔུང་འཇུག་སོགས་སྡ་ེ
གཟར་རྣམས་ཀང་མཇུག་སིྒལ་ཏ།ེ		ཇ་ོབཱཡི་
ཌནེ་མཆོག་ཐགས་ཐགོས་འགའ་བརུྒྱད་ནས་
མཇུག་མཐར་ཨ་རིའ་ིསབྐས་	༤༦	པའ་ིསདི་
འཛིན་ལ་མངའ་གསོལ་བ་རེད།	 	 ད་ན་ིང་
ཚོས་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་པའི་དནོ་གནད་ད།ེ	
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལས་ཐགོ་ཇོ་བཱཡི་ཌེན་
མཆོག་གིས་འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ལ་ང་ོགདངོ་ཇི་ལརྟ་གཏདོ་མིན་དང་།	 	 ཨ་
རི་དང་བདོ་དབར་གི་འབལེ་བ་ཇེ་ལེགས་
སམ་ཇ་ེཞན།	 	 ཡང་ན་ལེགས་ཞན་གཉསི་
ཀའི་ཆ་དང་མི་ལྡན་པར་རང་གར་གནས་
སམ།
གནད་དནོ་འདིའི་ཐད་གུས་པས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་མི་སྣ།	 	 ད་ེབཞིན་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་འབལེ་ཡོད་དབུ་ཁདི།		བདོ་ཀི་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་།	 	 གཞན་ཡང་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་དང་འབལེ་ཡོད་ཕི་
ནང་དྲྲྭ་སྟགེས་སོགས་བརུྒྱད་ལམ་སྣ་ཚོགས་
བརུྒྱད་ནས་ཤེས་རྟགོས་བུང་གསལ།	 	 ད་ེ
ཡང་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཕལ་ཆེ་བས་ཌ་ོནལ་
ཊམ་མཆོག་ལས་སྐབས་འདིའི་སིད་འཛིན་
ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་ལ་ད་ེབས་ཡིད་ཆེས་
བླ་ོའགལེ་བདེ་ཀིན་ཡོད་པ་རེད།	 	 ཁངོ་
ཚོས་བཏནོ་གནང་བའི་གཅིག་མཚུངས་ཀི་
རུྒྱ་མཚན་དག་ན།ི	 ཌ་ོནལ་ཊམ་མཆོག་ན་ི
གཤིས་རུྒྱད་གོང་ཞིང་འགུར་ལྡགོ་མང་བ།	
རང་སྣང་གང་དྲན་གནང་རུྒྱར་ཅུང་དགའ་བ་
ཞིག་རེད།	 	 འནོ་ཀང་ཇ་ོབཱཡི་ཌནེ་མཆོག་
བབས་ལྷངི་ལནྡ་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
ཁོང་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་དང་མི་འདྲ་ཞིང་
སིད་དནོ་ཐགོ་ཕག་ལས་ལོ་མང་གནང་ཡོད་
པས་ཉམས་མྱངོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་གིས་ཉ་ེསྔནོ་

འསོ་བསྡའུ་ིབདེ་སྒའོ་ིནང་གལ་སདི་རང་ཉདི་
སིད་འཛིན་ལ་འདམེས་ཐནོ་བུང་ཚེ་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱ་དང་།		
བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་སྐ་ེཁམས་
ཁརོ་ཡུག་བཅས་ལ་ད་ོཁུར་བ་རུྒྱ།	 	 	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་སུང་
སྐབོ་བ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིསྒ་སདྐ་དང་ཨེ་
ཤི་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕནི་ཁང་གི་བདོ་སདྐ་
སྡ་ེཚན་བཅས་རྒྱ་བསྐེད་གཏང་རུྒྱ་སོགས་
ཁས་ལེན་གནང་ཡོད།	 	 གཞན་ད་དངུ་ཇ་ོ
བཱཡི་ཌེན་མཆོག་ད་ེསྔ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
གཞོན་པ་གནང་སྐབས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཐགོ་མངནོ་ཚུལ་ཡག་པ་ོབུང་བས།		བཙན་
བལོ་བདོ་མི་ཚོས་ཇ་ོབཱཡི་ཌེན་མཆོག་ལ་རེ་
བ་གང་འཚམས་འཆང་བཞིན་ཡོད།
སྣང་ཚུལ་ད་ེལརྟ་ཡིན་མོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བདེ་པ་ལ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མི་རིགས་རང་ཉདི་ཀི་ནསུ་པ་ལ་བརྟནེ་
ནས་འགུབ་དགསོ་ཤིང་།	 	 ཕི་ཕགོས་ཀི་
རོགས་རམ་མེད་ད་ུམི་རུང་ལ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་ཡིན་པ་སྨསོ་མ་དགསོ།		ཡིན་ཡང་
ཐག་གཅདོ་རང་བཞིན་གི་ནསུ་པ་ད་ེབདོ་མི་
རིགས་རང་ངསོ་ནས་དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད་
ཀི་འཐབ་རྩདོ་ལ་བརྟནེ་དགསོ་པ་དང་།		ད་ེ
བཞིན་རང་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་སདྐ་ཡིག་
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ།	 	 མི་རིགས་ཀི་འད་ུ
ཤེས་ཟབ་ཏུ་གཏངོ་བ་བཅས་ཡིན།		ད་ེཡང་
མི་རིགས་ཀི་ངསོ་འཛིན་བསམ་བླ།ོ		ཁངོས་
གཏགོས་བསམ་བླ།ོ	 	 སྤབོས་སེམས་དང་
འགན་ཁུར་བསམ་བླ་ོབཅས་ནི་གལ་ཆེན་
ནང་གི་དནོ་ཆེན་ཡིན།	 	 འད་ིདག་ན་ིབདོ་
མི་རིགས་ཀི་གཞི་རྟནེ་དང་གངོ་འཕལེ་གི་མ་
རྩ་ཉག་གཅིག་ད་ེཡིན།	 	 མི་རྣམས་ཀི་ཁ་
རུྒྱན་ལ་	 ༼	 མི་རིགས་ཤིག་གི་བ་ླསགོ་ན་ིམི་
རིགས་དའེ་ིསདྐ་ཡིག་རིག་གནས་ཡིན།	 ༽	
ཞསེ་བརདོ།	 འ་ོན་སདྐ་ཡིག་རིག་གནས་ཀི་
བ་ླསགོ་གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 	 ད་ེན་ིམི་རིགས་
ཀི་འད་ུཤེས་དང་མི་རིགས་ཀི་ངསོ་འཛིན་
བསམ་བླ།ོ	 	 སྤབོས་སེམས་བཅས་ཡིན།		
ཤུགས་དྲག་ལནྡ་པའི་མི་རིགས་ཀི་འད་ུཤེས་
ཤིག་མེད་ཚེ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་གོང་
འཕལེ་དང་སུང་སྐབོ་བདེ་མི་ཐུབ།	 	 ད་ེ
བཞིན་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་

མེད་ན་མི་རིགས་ཀི་འད་ུཤེས་ཀང་ཡོད་མི་
སདི།	 	 མི་རིགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་རིག་གནས་
དང་མི་རིགས་ཀི་འད་ུཤེས་གཉསི་ནི་ཆར་
གགོས་ཆུ་དང་ཆུ་གགོས་ཆར་ལྟར་གཅིག་
གགོས་གཅིག་ཕན་ཡིན་སྟབས་གལ་འགངས་
ཤིན་ཏུ་ཆེ།	
ང ་ ཚོ ས ་ ཤེ ས ་ རྟ ོག ས ་ བུ ང ་ བ ་ ཞི ག ་
ན།ི	 འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ ག ་ གི ་ སྐ བ ས ་ འ ག ར ་ བོད ་ ད ེ ་ ཁོ ་ ཚོ ་
ད ང ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ད བ ར ་ གི ་ འ བེལ ་ ལ མ ་
ག ས ར ་ འ ཛུ ག ས ་ གོ ང ་ འ ཕེལ ་ ད ང ་ །	
ཡང་ན་ཕི་འབལེ་ངན་འགུར་སྐབས་ཀི་	
“ཁན་འཇགོ”	 དང་	 “ལག་ཆ”ལ་ྟབུ་
ཞིག་བདེ་ཀི་འདགུ	 	 ད་ེཡང་རསེ་ལུས་
སམ་གོང་འཕལེ་འག་ོབཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་འཛུགས་
སྐབས་བདོ་ད་ེདངསོ་ཟགོ་ལེགས་ཉསེ་བར་ེ
རེས་སབྐས་ཀི་ཁན་འཇགོ་ལརྟ།	 ལོ་རུྒྱས་
ཀི་དངསོ་ཡོད་ལ་མི་བལྟས་བར་ལམ་སང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་	 “བདོ་ད་ེགནའ་ས་ྔམོ་
ནས་ཀུྲང་གའོ་ིཆ་ཤས་ཤིག་རེད།”	 	 ཅསེ་
བཤད་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་བརིྩ་མཐངོ་ཐབོ་ཐབས་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 ཡང་ཡར་ཐནོ་རྒྱལ་ཁབ་
རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་ལམ་སྡུག་ཏུ་
སོང་རསེ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅདོ་
བདེ་ཀི་ལག་ཆའི་ཚུལ་ད་ུསྤདོ་བཞིན་ཡོད།		
གང་ལརྟ་བདོ་འདི་རསེ་ལུས་དང་ཡར་ཐནོ་
གི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀར་སྤོད་སྒ་ོཆེ་ཞིང་།	
ཁ་ོཚོས་ལས་ས་ླཔའོི་ངང་བདོ་འད་ིསུྐར་ཡོང་
བའ་ིབླ་ོཚབ་ང་ཚོར་མེད།	 	 ཡང་བདོ་ཀི་
བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད༸གོང་ས་མཆོག་གི་
ཐད་ནས་ཞུ་ན།	 དནོ་དངསོ་ཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་སིད་འཛིན་ནམ་སིད་བླནོ་རྣམས་
ཀིས་ཁངོ་དང་མཇལ་འཕད་བདེ་འདདོ་ཡོད་
མོད།	 	 འནོ་ཀང་ཁ་ོཚོས་སྤདོ་དྲང་དང་
ཁེ་ཕན་གཉསི་ལས་རུྒྱན་ད་ུཕི་མ་ད་ེཁེ་ཕན་
གདམ་ག་བདེ་ཀི་རེད།		འདརི་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་རུྒྱ་ཞིག་ལ།	 	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་མཁན་སུ་ཡིན་
ཡང་ད་ེནི་རང་ཉདི་ལ་དྲང་ཕགོས་ཀི་ནསུ་
པ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་བའ་ིག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོ
ཞིག་ཡིན་གཤིས།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་འཛིན་
ནམ་ཡང་ན་མི་དམངས་ཕལ་པ་སུ་ཡིན་རངུ་

རང་ཉདི་ཀིས་སྤདོ་དྲང་ལ་འགན་ལེན་དང་
ཡང་ན་ཀུན་སྤདོ་ཀི་རྩ་ེམོར་སོན་པར་འདདོ་
ན།	 ཐགོ་མར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་སྐ་ུ
དུྲང་ད་ུབར་ཐག་ཉ་ེར་ུགཏངོ་དགསོ།	འདས་
ཟིན་པའི་ལོ་ཟླའི་ནང་བལསྟ་ཚོར་ལ་བདོ་ཀི་
རན་རབས་པ་ཚོར་ཆབ་སིད་ཐད་སིད་ཚོང་
པ་རྣམས་ཀིས་གཡོ་འཕུལ་གང་མང་བསྟན་
ནས་ཐམ་ཐམོ་བཟསོ།	 	 འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་
མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཆབ་སིད་ཀི་གོ་
རྟགོས་གཏངི་ཇ་ེཟབ་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད།		
སིྤར་ཁོང ་ ཚོ ་རྒྱ ་ནག་དམར་པོའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཀི་ཤུགས་ཆེན་གཉའ་གནནོ་འགོ་
ཆབ་སིད་དང་རྒྱང་ད་ུབལ་དགོས་ཤིང་སྨྲ་
བརོད་ཀི་རང་དབང་གཏན་ནས་མེད་པ་
སོགས་ཀི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་མོད།	 	 འནོ་
ཀང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལ་འཕད་
པའ་ིགདོ་ཆག་དང་།	 ད་ལའྟ་ིདངསོ་ཡོད་ཀི་
གནས་སྟངས་འགོ་ཁངོ་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གོ་
རྟགོས་གཙོ་བས་པའི་མི་རིགས་ཀི་འད་ུཤེས་
དང་ལ་རྒྱ་བཅས་ན་ིཉནི་རེ་བཞིན་ཆེ་ར་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད།	 	 ཁངོ་ཚོས་སེམས་གཏངི་ནས་
བདོ་མི་རིགས་ལ་དགའ་ཞནེ་དང་།	 	 བདོ་
ཀི་རིག་གནས་ལ་དགའ་ཞནེ།	 	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་དགའ་ཞནེ།		ད་ེབཞིན་མི་རབས་
ནས་མི་རབས་ལ་གནས་སྡདོ་བ་ཡུལ་ཁ་བའ་ི
ལྗངོས་ལ་དགའ་ཞནེ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 འད་ི
དག་ན་ིབདོ་མི་རིགས་ཀི་མ་འངོས་པའ་ིརེ་བ་
ཡིན།		
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་
གཙོ་བས་པའ་ིཕི་ཕགོས་ཀི་མི་སྣ་འགས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ད་ེཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་འདས་
རསེ་རང་བཞིན་གིས་ཡལ་འག་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།		འནོ་ཀང་
དནོ་དངསོ་ཀི་བདནེ་དཔང་ན་ིསིྤར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་དགུང་ལོ་མཐནོ་པརོ་ཕབེས་ཡོད་
ཀང་བདོ་མི་རིགས་ནི་ད་དངུ་ཧ་ཅང་ལོ་ན་
གཞནོ་པ་མ་ཟད།		ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཉནི་
ཞིག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་སྟནོ་རུྒྱ་
ཡིན་ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་ད་དངུ་
བསྐར་ད་ུའཇིག་རྟནེ་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པ་དར་སྤལེ་དང་འག་ོབའི་སྡུག་བསལྔ་
སེལ་ཆེད།	 ཡང་སྒསོ་བདོ་ཀི་བསྟན་སདི་མི་
རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུཕབེས་ངསེ་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་

དམར་པའོི་སིད་དབང་འདི་རྩ་ཐརོ་ད་ུསོང་
རསེ་ད་དངུ་དམར་པ་ོསདི་དབང་ལ་	“ཡང་
སདི”ཅིག་ཐནོ་རུྒྱ་དམ།
མདརོ་ན།	 	 ཉ་ེབའ་ིལོ་ཤས་རིང་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ལ་ད་ོཁུར་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ཡོད་ད་ོཅགོ་ལས་གསོ་ཚོགས་ཁག་གིས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གི་
སདི་འཛིན་ནམ་སདི་བླནོ་རྣམ་པའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་
ལས་ལགྷ་པ་ཡིན།	 	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀང་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོལས་ལྷག་པ་
ཡོད།	 	 དཔརེ་ན།	 ༼བདོ་ད་ུའག་ོའངོ་འདྲ་
མཉམ་གི་ཁམིས་གཞི།༽	 	 དང་	 ༼༢༠༢༠	
ལོའི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཁམིས་
གཞི།༽	 	 སོགས་འད་ིདག་ན་ིཨ་རི་གསོ་
ཚོགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་འོག་གཏན་འབབེས་
མཛད་པ་ཞིག་རེད།	 	 བདོ་ཀི་ངསོ་ནས་
བཤད་ན་ད་ེན་ིདངསོ་གནས་བདནེ་པའི་རྒྱབ་
ལ་དྲང་པསོ་ལངས་གསུང་བ་ལྟར་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ཞིག་རེད།	 མ་འངོས་
པར་སུས་སིད་འཛིན་གི་ལས་གནས་བཟུང་
རུང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་
མིན་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཚད་གཞིའི་བཅས་
ཀི་ཐད་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་དཀའ།		
འདའི་ིནང་འགུར་ལྡགོ་གི་རང་བཞིན་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོལནྡ་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་གསོ་ཚོགས་
ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་པ་
དརེ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་འགུར་ལྡགོ་མེད་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་རུྒྱན་
ཆད་མེད་པ་སྟབོས་ཤུགས་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་
བསྟནུ་འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་ཀི་རྒྱབ་སྐོར་
སརྔ་ལས་ལགྷ་པ་ཡོང་རུྒྱར་གདནོ་མི་ཟའ།ོ།

								༼གངོ་གི་རྩམོ་ཡིག་འད་ིཤར་ཙོང་
བསྟན་འཛིན་བད་ེལནྡ་ལགས་ཀིས་རང་གི་མ་
རྩམོ་རྒྱ་ཡིག་ནས་བདོ་སུྒར་གནང་བ་ཡིན།༽																																																																									
					
གོང་གི་རྩོམ་ད་ེབཞིན་སྒརེ་གི་བསམ་ཚུལ་
ལས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་
ཡིན་པའ་ིཁྱབ་པ་མེད།

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་དགའ་སྟནོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ།

༄༅།	 	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུྲང་བནོ་བཅས་པའ་ིབསྟན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་གནས་པའ་ིརང་རིགས་རྒྱ་ཆེའ་ིསེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྟངེ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་དང་།	 ལགྷ་པར་འཕགས་ཡུལ་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་བཀའ་དྲནི་
སྙངི་བཅངས་ཐགོ	 ལགྕས་གངླ་ལོའ་ིགནམ་ལོའ་ིརང་ཞལ་གསར་ད་ུབཞད་པར་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཀི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ལོ་གསར་པ་འད་ིནས་བཟུང་སིྤར་འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་ཀུན་ད་ུནད་དང་མུ་ག	ེ དམག་འཁུག་
སོགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་འབུང་བ་བཞི་ལ་བརྟནེ་པའ་ིགདོ་ཆག་རིགས་ལོ་རེ་བཞིན་ཇ་ེཉུང་ད་ུསོང་ནས་འཇིག་རྟནེ་ཡོངས་ལ་བམས་བརྩའེ་ིའཚོ་བས་ཁྱབ་ཅིང་སྣདོ་བཅུད་གཉསི་ཀར་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོང་བ་དང་།	 	 ཡང་སྒསོ་བདོ་
ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་དྲང་བདནེ་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་ཁའ་ིཉ་ིགཞནོ་འཕལ་མར་འཆར་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་སལྐ་བཟང་གི་
དསུ་བཟང་འཆར་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	།
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གཟགིས་པར་འཚལ།

༸སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རྩམོ་སིྒག་དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་པར་བསུྐན་གནང་བའ་ིསླབོ་དབེ་
བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན་དབེ་ཕངེ་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་གི་ལས་
རིམ་ཁོངས་སུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ནང་༸སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་རྩམོ་སིྒག་དང་།	 ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་པར་བསུྐན་གནང་བའི་སླབོ་དབེ་
བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན་དབེ་ཕངེ་	 ༦༩	 དབུ་
འབེད་མཛད་སྒ་ོཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན ་གི ་ཕེད ་ཡོལ་ཆུ ་
ཚོད་	 ༣	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག	 ཀིརྟའི་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་
གི་རིག་གནས་སླབོ་དཔནོ་དང་༸སྐབས་ར་ེ
ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གསུང་རྩམོ་ཕགོས་
སིྒག་པ་རེ་མད་ོསེང་ེལགས།	 	 ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 ཆོས་རིག་དུྲང་
ཆེ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས།	 གཞན་
ཡང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་
དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར་ཀིརྟའི་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་རིག་
གནས་སླབོ་དཔནོ་དང་༸སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ིརིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གསུང་རྩམོ་ཕགོས་སིྒག་པ་རེ་
མད་ོསེང་ེལགས་ཀིས་སླབོ་དབེ་	 ༼བླ་ོགསལ་
མགུལ་རྒྱན།	 ༽	 གི་རྒྱབ་ལྗངོས་དང་ནང་
དནོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད ེ་རེས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་

ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་༸སྐབས་རེ་
ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་ང་ོ
སྤདོ་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།		
སྐབས་ར་ེཀིརྟི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ཀི་ཐད་
མཛད་རསེ་ཧ་ཅང་བཞག་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 དཔ་ེདབེ་མང་པ་ོལགྗས་རྩམོ་གནང་
ཡོད།	 སིྤར་སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་རྩམོ་སིྒག་གནང་བའི་སྔནོ་འགའོི་འཛིན་
གྲྭ་དང་།	 འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་དགུ་པའ་ི
བར་གི་སླབོ་དབེ་བླ་ོགསལ་མགུལ་རུྒྱན་ཞེས་
པའ་ིདབེ་ཕངེ་	༦༩	ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༧	ཉནི་འཕགས་ཡུལ་
ཀི་རྟའི་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་
ཧལི་པ་ོཉརེ་ལྔ་འཁོར་བའི་དསུ་དྲན་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཞལ་ཕེ་མཛད་ཡོད།	
ཐངེས་འདརི་པར་ཐངེས་གཉསི་པ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	ད་ེས་ྔཕི་ལོ		༡༩༦༣	ལོར་མ་སུ་རི་སླབོ་
གྲྭ་སྒ་ོའབདེ་གནང་བའ་ིསབྐས་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་སལོ་རུྒྱན་དང་དངེ་རབས་
ཀི་ཤེས་ཡོན་ཟུང་སྦྲལེ་གི་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད་པ་ལྟར་འདབ་
གཤོག་གཉིས་ལྡན་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན།	གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་ཡོད་པའ་ིདགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་ནང་བསླབ་གཞི་ཚད་ལྡན་དགོས་
གལ་ཆེན་པ ོར་གཟིགས་པ་སོགས་དང་།	
ཕོགས་གཞན་ནས་མི་མང་པ ོས་སྐུལ་མ་
གནང་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ང་ཚོ་བདོ་མི་

རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་
བལོ་ད་ུསླབེས་དགསོ་དནོ་ན།ི	 བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སོགས་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་
ཆེད་ཡིན།	 ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒ་ོའད་ིཉདི་

ག་རྒྱས་པ་ོམེད་ནའང་ང་ཚོས་ཆེ་བསྟདོ་ཞུ་
ཡི་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིལས་རིམ་འད་ིཉདི་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་གི་ལས་
རིམ་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།	 ངས་ག་ོསབྐས་འད་ི
བརུྒྱད་པར་བསུྐན་གི་ལས་དནོ་ཐད་ཀིརྟའིི་
བསེ་པ་གྲྭ་ཚང་དང་ཀིརྟ་ིདགེ་རྩ་ཚོགས་པ།	
ད་ེབཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་
ཡོངས་ནས་ལས་དནོ་ཧུར་ཐག་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བླ་ོགསལ་མགུལ་
རྒྱན་སླབོ་དབེ་གངས་	༦༩	རྣམས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་དང་རང་སྐངོ་སྡ་ེཚན་ཁག	
ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་ཁག		
ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་དགོན་པ་དང་སླབོ་གྲྭ་

བཅས་པར་རིན་མེད་ཐགོ་འགམེས་སྤལེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 དཔ་ེདབེ་འད་ིཉདི་པར་བསུྐན་དང་
འབལེ་འགམེས་སྤལེ་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ཆོས།	 རིག་གཞུང་བཅས་

ཀི་ཐད་ཐུགས་དགོངས་གང་ཡོད་པ་རྣམས་
སུྒབ་ཐུབ་པ་དང་།	 རྩམོ་པ་པ་ོ༸སྐབས་ར་ེ
ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སླབོ་དབེ་རྩམོ་པའི་
སྐབས་ཐུགས་ཀི་དགོངས་པ་རྣམས་གང་
མང་སུྒབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཡོད།	
བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་རྣམས་སླར་ཡང་ཆོས་ར་ེ
ཚོའ་ིགནས་སབྐས་ལས་ལགྷ་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་
ཡོངས་ལ་དར་སྤལེ་ཕིན་ཐུབ་པ་སྨནོ་འདནུ་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
སླབོ་དབེ་བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན་དབུ་འབདེ་
གནང་སྟ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 དཔ་ེ
དབེ་ཕགོས་སིྒག་གནང་རུྒྱའ་ིལས་དནོ་འད་ིཧ་
ཅང་སྐུ་ལས་ཆེན་པ་ོདང་མཛད་རསེ་ཆེན་པ་ོ

ཞིག་རེད།	 བཀའ་ཟུར་༸སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ིརིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་འབལེ་ཡོད་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་སྦྲགས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་
གི་ཡོད།	 དངེ་སང་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཁདོ་
སེམས་ཁམས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོའདགུ	 སླབོ་དབེ་བླ་ོ
གསལ་མགུལ་རྒྱན་དབེ་གངས་	 ༦༩	 དའེ་ི
ནང་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་དང་ལས་རུྒྱ་
འབས།	སྐ་ེབ་ས་ྔཕི།	ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ཡོད་པ་དསེ་སེམས་ཁམས་ཀི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ཏན་ཏན་ཕན་གི་ཡོད།	 དསུ་རུྒྱན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
མང་པསོ་གསུང་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	དའེ་ིཐགོ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན།
སླབོ་དབེ་དགོས་ཞེས་གསུང་མཁན་མང་པ་ོ
ཡོད་ཀང་དརེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཉུང་
ཉུང་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་༸སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ིརིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཐུགས་
སྣང་དང་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པསོ་སྐུ་ལས་
བསྐནོ་པ་རྣམས་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་
ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་
ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མས་
སླབོ་དབེ་འདི་ཉདི་ངསེ་པར་ལྟ་ཀླགོ་གཏངོ་
རོགས་གནང་།	 ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཆམས་ཆོས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་
ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་
བ་བཅས།	།

བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིདཔྱ་དབེ་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་དཔྱ་ཁལ་དྲྲྭ་ཐགོ་འབུལ་ཕགོས་སྐརོ་
ཟབ་སྦངོ་དང་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཡིག་ཕབེས་
དནོ་ལརྟ།	 བང་ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་དང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཟུང་འབལེ་ཐོག་བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ་རུྒྱན་ལས་
རྣམས་ལ་དྲ་ཐགོ་དཔྱ་ཁལ (EChatrel) 

འབུལ་ཕོགས་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ངོ་སྤདོ་དང་།	
དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༤	རེས་གཟའ་
ཉ་ིམའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༡	ཐགོ་བང་ཨ་རིའ་ི
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་	 ༣༢	 དང་།	
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་མེད་པའ་ིས་གནས་	 ༤	
བཅས་ཀི་དཔྱ་དབེ་འགན་འཛིན་དང་།	 བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
དང་རུྒྱན་ལས་བཅས་བསྡམོས་མི་གངས	༥༣	

དྲ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་
ལགྷ་དཔྱ་དངུལ་དྲ་ཐགོ་འབུལ་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་དང་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ལས་རིམ་གི་ཐགོ་མར་བང་ཨ་རི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ལས་འཆར་
འདི་དངེ་དསུ་དང་འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 དཔྱ་ཁལ་གི་ལས་འཆར་འད་ི
ནི་གཞུང་དང་མི་མང་བར་འབལེ་ལམ་གི་
མཐུད་ཐག་ལརྟ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 གཞུང་
སྒརེ་གཉིས་ཀར་ཕག་ལས་སྟབས་བདརེ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིསབྐས་བང་
ཨ་རིའི་ནང་བདོ་མི་ཁི་གསུམ་ལྷག་ཡོད་
ཀང་དངསོ་སུ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་ཁི་
གཅིག་ལྷག་ཙམ་ལས་མེད་པས་མ་འངོས་
པར་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་བར་འཕར་
ཐབས་གནང་དགསོ་གལ་དང་།	ད་བར་ལས་

འཆར་འདའིི་ཐགོ་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧུར་
ཐག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་
དང་འབལེ།	 མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་སརྔ་
ལགྷ་ཤུགས་སྣནོ་འཕར་མ་བརྒྱག་དགསོ་པའ་ི
བསྐལུ་མ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཀམ་པུའུ་ཊར་སྡ་ེ
ཚན་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་
ལགས་ཀིས་ཐགོ་མར་ལས་འཆར་འདི་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༣	 ནས་ཀམ་པུའུ་ཊར་ནང་བཟ་ོ
འཇགོ་བདེ་འག་ོཚུགས་ཡོད་པ་དང་།	 	 མི་
མང་ནས་དཔྱ་དངུལ་དྲ་ཐོག་འབུལ་ལམ་
ཡོད་པ་བཟོ་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་
འདནོ་མཁན་མང་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་ཀམ་པུའུ་ཊར་
སྡ་ེཚན་གཉསི་མཉམ་ལས་ཀིས་ལས་འཆར་
འད་ིདངསོ་སུ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ནང་བང་སིྒག་
ནས་ད་ལམ་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་

ཀི་ཡོད་པ་སོགས་ལས་འཆར་གི་རྒྱབ་ལྗངོས་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
དའེི་རསེ་དཔལ་འབརོ་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་
འཆར་འགོད་ལས་བེད་བླ་ོབཟང་དབང་
མོ་ལགས་ཀིས་ཐགོ་མར་དྲ་ཐགོ་དབེ་སྐལེ་
གནང་ཕོགས་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་བརྙན་
འཕནི་བརུྒྱད་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དཔྱ་ཁལ་ཚན་པའི་
རིྩས་པ་བཟདོ་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་དཔྱ་
དངུལ་རིྩས་ཁ་བཟོ་འགོད་གནང་ཕོགས་
དང་བུང་འཛིན་འབུལ་འབརོ་ཇི་ལྟར་ཡོང་
གིན་ཡོད་མེད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་རསེ།	
ཚོགས་ཞུགས་པ་མི་གངས་	 ༡༨	 ཙམ་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ི
དགོས་འདྲ་ིགང་ཡོད་གསུངས་པ་ད་ེདག་ལ་
བཀའ་ལན་གནང་བ་སོགས་ཚོགས་ཞུགས་པ་
སིྤ་ཡོངས་ནས་ལས་འཆར་འདིར་དགའ་པ་ོ

དང་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད།	
ད་ལམ་བང་ཨ་རིའི་ཁུལ་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་དཔྱ་ཁལ་འགན་འཛིན་
དང་ཚོགས་གཙོ་རུྒྱན་ལས་རྣམས་ལ་བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་རང་དབང་གཅེས་འཛིན་
དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་དྲ་ཐོག་ནས་འབུལ་
ཕོགས་ཀི་ཟབ་སྦོང་ལས་འཆར་འདིའི་གོ་
སིྒག་འགན་ཁུར་དང་།	 ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་
གནང་མཁན་བང་ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གི་བདོ་རིགས་འབལེ་མཐུད་དང་
དཔྱ་དབེ་ལས་འཆར་འགན་ཁུར་བ་དུྲང་
གཞནོ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་དཔག་ལགས་ཡིན་པ་
བཅས།	།


