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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་ད་ིམཆོག་གི་
ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་ཐབེས་རྩར་ཞལ་འདབེས་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༧	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གི་སིད་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེི་གསུང་འཕིན་སྩལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀིས་རྐནེ་པས་རྒྱ་གར་ཚུད་པའི་འཛམ་གླིང་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ཉནེ་ཁ་ཇེ་ཆེར་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ངསོ་ཀིས་སེམས་འཚབ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཁྱབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་དསུ་

ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་གི་སབྐས་འདརི།	 རྒྱ་

གར་གི་མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་གདངུ་

སེམས་མཉམ་སྐའེི་སདླ་ངསོ་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླ

མ་དགེ་རྩར་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་མི་སེར་ཛ་

དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་ཐབེས་རྩ་ (PM-

CARES Fund)	 ལ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་
དགསོ་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན།	 ག་ོསབྐས་འད་ི
བརུྒྱད་ངསོ་ཀིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ད་ུའབད་འབུངས་དང་།	ལགྷ་
པར་སྙངི་སྟབོས་ཆེ་བསྐདེ་ཀིས་མདནུ་ད་ུཐནོ་
ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་ཧ་
ཅང་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་ཀིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཉནེ་ཁ་གང་
མགགོས་ཞི་བའི་སྨནོ་ལམ་འདབེས་ཀི་ཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ།	།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་	༣༢	
ལ་ཕབེས་པར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་འཕལ་ད་ུགླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ི

འབདོ་སྐལུ་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	ཉནི་བརྙན་འཕནི་
བརུྒྱད་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
དགུང་གངས་	 ༣༢	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་
སརྐ་ཉནི་མོར་འཚམས་འདྲའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཀུན ་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན ་སྐུ ་ཕ ེང ་བཅུ ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
གི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 འཛམ་གླངི་གི་ཕགོས་
གང་སར་གནས་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེངས་ཀུན་གཟིགས་
༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི ་ཉི་མ་མཆོག་ལ་༸སྐུའི ་འཁུངས་
སྐར་ཉིན་མོར་ཧ་ཅང་ཐུགས་སེམས་སྤོ་
པ་ོཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤར་
མི་ཞིག་གི་སྐེས་སྐར་ཉིན་མོར་ཕ་མ་དང་།	
གཉནེ་ཉ་ེད།ུ	 གགོས་པ་ོགགོས་མོ།	 ད་ེབཞིན་
གོང་པ་ཁིྱམ་མཚེས་སོགས་དང་ལྷན་དུ་
འཛོམས་ནས་དགའ་དགའ་སྤ་ོསྤའོི་ངང་ནས་
བཀ་ཤིས་པའི་རནེ་འབལེ་ཞུ་གནང་གི་ཡོད།	
འནོ་ཀང་སེམས་ཧ་ཅང་སྐ་ོདགོས་པ་ཞིག་ལ་

ལོ་ང་ོཉརེ་དུྲག་གི་རིང་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འད་ིལ་ྟ
བུའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིགཞི་རྩའ་ིཐབོ་ཐང་ཞིག་ཀང་
སྤད་མེད།	 འཛམ་གླངི་གང་སར་གནས་པའ་ི
བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་རིགས་

སྤུན་ཟླ་ས་ཡ་དུྲག་གིས་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ལ་ཧ་ཅང་དད་གུས་དང་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་བ་ླཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་གི་ཡོད།
གཞིས་བེས་བ ོད་མི་ས་ཡ་དུྲག་གིས་ཀུན་
གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
དང་ལྷན་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དང་མཇལ་

ཁ་ཞུ་འདདོ་ཀི་འདནུ་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཡོད་
ནའང་གཞིས་བེས་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་ཀུན་
གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དང་ལྷན་
༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་དང་།	 མཇལ་
ཁ།	 གསུང་ཆོས་ཞུ་རུྒྱའ་ིགཞི་རྩའ་ིཐབོ་ཐང་

ཡང་མེད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་བཙན་འཕགོ་བས་ནས་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་ཡོད་པས།	 ད་ེན་ིའག་ོབ་མིའ་ི
གཞི་རྩའ་ིཐབོ་ཐང་དང་འགལ་ཡོད།	 ངས་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་།	འག་ོབ་མིིའ་ི
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ་སནྙ་སྒནོ་པ།	 འཛམ་
གླངི་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་ལ་ཁྱདེ་རྣམ་པ་

བདོ་ད་ུཕབེས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟགིས་
༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་མགོགས་མུར་གླ ོད་
བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཀུན་གཟགིས་
༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་གི་སྐརོ་གནས་ཚུལ་
ཞིབ་ཕ་འགདོ་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེལྟར་བུང་ན་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གིས་འག་ོབ་མི་སིྤ་མཚུངས་ལརྟ་གཞི་
རྩའ་ིའག་ོབ་མིིའ་ིཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་
ཀི་རེད།	ཇི་སདི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟགིས་
༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ལ་ཐོབ་ཁུངས་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་དང་འགན་ཉམས་སུ་
བཞསེ་མ་འཇུག་པ་དང་།	 གླདོ་བཀལོ་མ་
བཏང་བར་ད་ུང་ཚོས་མུ་མཐུད་འཐབ་རྩོད་
བདེ་ངསེ་ཡིན།	 ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གི་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སནྨ་

ཁབ་རིམ་པ་གཉསི་པ་བཞསེ་གནང་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༦	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགགོ་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་གཉསི་པ་ད་ེབཞསེ་གནང་
མཛད་ཡོད།		
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་༸སྐུའི་ཕི་ལུགས་བླ་སྨན་
ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་གཙོས་
འབལེ་ཡོད་བཅས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་
ཕ་ོབང་ད་ུཆེད་བཅར་གིས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་
གི་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་གཉསི་པ་ད་ེབསྐནོ་ཡོད།	
སིྤར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་རྡ་སའ་ིཛོ་ནལ་སནྨ་ཁང་ 
(Zonal Hospital)	ད་ུཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོད་ེ
བཞསེ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	།བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་
ཚན་ཞ་ེགཅིག་པའ་ིནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་	 ༡༦	
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
འད་ུའཕར་མ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༠	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་ལས་དསུ་ཉིན་གངས་
གཅིག་རིང་བཞུགས་སྒར་སིྤ་ལྷན་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཚུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན།	
ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་ཐགོ་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་འབརོ་
ཐ་ོའགོད་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀི་ཚོགས་བརྡ་
གསལ་བསྒགས་སུ།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་དུྲང་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༧	ལ།

མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ནང་
གཟའ་འཁརོ་རེར་ཐངེས་རེ་སནྨ་པ་བསྐརོ་བསྐདོ་

ཀི་ལས་གཞི།

༄༅།	 །མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
སརྒ་གི་ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ནས་
འགོ་འཛུགས་ཀིས་རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་འཆར་ཅན་
ལ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་བང་ཤར་ས་མཚམས་གཞུང་
ལམ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ (Project Udayak, 
Border Road Organization) སནྨ་
པའ་ིགཙོ་འཛིན་གཞནོ་པ་གཅིག་དང་།	 སོའ་ིསནྨ་
པ་གཅིག	 བརག་དཔྱད་པ་གཅིག	 སནྨ་ཞབས་
ལས་རོགས་གཅིག་བཅས་ཁྱནོ་ལས་བདེ་བཞི་ས་ྔ
དྲ་ོཚོུད་	༡༡།༠༠	ནས་	ཕི་དྲ་ོཚོུད་	༤།༠༠	བར་
གཞིས་སྒར་མང་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་བསྟནེ་
གཏུགས་གནང་འག་ོབཙུགས་ཡོད།
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རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཟླ་	 ༢༡	
ཉནི་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་
རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་ (United 

States Commission on International 

Religious Freedom)	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ི
ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏནོ་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་
ལུགས་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ཚན་པས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐའོ་ིནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་དང་

གཞུང་གི་ལས་བདེ་ཚོ་ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོ
ཁག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འཇུག་གི་
མེད་པ་མ་ཟད།	བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ཉན་པའམ་སྐུ་པར་
ཉར་ན་ཉསེ་ཆད་གཅདོ་ཀི་ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ནང་བདོ་ལྗངོས་ཀི་ལས་
དནོ་སྐརོ་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
བདནུ་པ་ཟརེ་བ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་
ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དུྲང་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་
གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་གིས།	 བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ད་ེཀུང་གོ་ཅན་ད་ུབསུྒར་བར་

སྐལུ་འདདེ་གཏངོ་དགསོ་ཞསེ་ཚོར་བ་ཤུགས་
ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་གཏམ་བཤད་སྤལེ་ཡོད་པ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་
དཀར་མཛེས་ཁུལ་གི་ནང་བསྟན་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ཆེ་གས་ཡ་ཆེན་སརྒ་གི་མཚོན་པས་བདོ་
ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བདེ་བཞིན་པ་འཁདོ་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ནང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་ནའིུ་ཡོག་གངོ་ཁྱརེ་ནང་གི་བདོ་རིགས་
ཉནེ་རགོ་པ་པདྨ་དར་རྒྱས་ངག་དབང་ཞེས་
པས་ཁིམས་འགལ་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ཆེད་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་སོ་མུལ་བའི་ལས་དནོ་སྤལེ་བའི་ཉསེ་

མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་དང་།	 ད་ེབཞིན་སུ་
ཝ་ེཌན་དང་།	 སུད་སི།	 ཁ་ེན་ཌ་བཅས་ཀི་
གཞུང་གིས་ཀང་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་སོ་མུལ་བའི་ལས་དནོ་སྤལེ་བའི་ཉསེ་མིང་
འགོ་རྒྱ་ནག་གི་སོ་མུལ་བ་ཁག་གཅིག་འཛིན་
བཟུང་བས་ཡོད་པ་འཁདོ་ཡོད།
གཞན་ཡང་སནྙ་ཐ་ོདའེི་ནང་ཨ་རིའི་གཞུང་
གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་ལག་བསྟར་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མུ་མཐུད་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་བས་ཚེ་ཨ་རི་གཞུང་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིན་ཨོ་རྩལ་འགན་

ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་མེད་པའ་ི
དགངོས་ཚུལ་བཏངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 ཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
པ་བསྐ་ོགཞག་དང་།	 བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཐོབ་ཐབས་
སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་ལནྷ་དནོ་དམ་གི་གསོ་མོལ་ཞུ་དགསོ་པ་
སོགས་ཀི་དགངོས་ཚུལ་བཏནོ་ཡོད།།

ཐའ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཀའ་ོཞུང་གངོ་ཁྱརེ་སིྤ་ཁྱབ་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༣	
ཉིན་ཐའེ་ཝན་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་

རྙངི་དང་།	 དནོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་བཅས་ཀའ་ོ
ཞུང་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབསྐདོ་ད།ེ	 སདི་གཞུང་གི་
སྐུ་མགནོ་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུགངོ་ཁྱེར་
སིྤ་ཁྱབ་སྐུ་ཞབས་ཁན་ཇིའི་མེའི་ལགས་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་སབྐས།	 གཙོ་བ་ོདནོ་
གཅོད་གསར་པ་ང་ོསྤདོ་དང་སྔནོ་མའི་ཐའ་ེ
བདོ་འབལེ་ལམ་ཁག་བསྐར་གསོ་དང་རུྒྱན་
མཐུད་ཡོང་ཐབས།	 དངེ་སང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
འགུར་འགསོ་དང་བསྟནུ་ཐའ་ེབདོ་གཉིས་
དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 འཕདོ་བསྟནེ།	
སྐད་ཡིག་སླབོ་སྦོང་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་

མོལ་ལྷུག་པ་ོབུང་བར།	 གངོ་ཁྱརེ་སིྤ་ཁྱབ་
མཆོག་གིས་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་

ཐད་ཀར་འབལེ་ཡོད་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་
རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཀའ་ོ
ཞུང་གངོ་ཁྱེར་ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ང་ོསྤདོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཡིན་
ན་གངོ་ཁྱརེ་སིད་གཞུང་ནས་མཐུན་འགུར་
གང་ཡོང་ཞུ་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་དང་།	 འབལེ་
ཡོད་གཤམ་འགོ་དཔནོ་རིགས་སྐད་བཏང་
ནས་དོན ་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་
བཙུགས་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་སརྐ་མ་བཞི་ཅུ་
ལགྷ་བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོབུང་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་ད་ེཉནི་ཀའ་ོཞུང་རྒྱལ་གཉརེ་ཀུང་ཧྲན་

གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་སིྤ་དང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་དནོ་གཅོད་གསར་པ་
ང་ོསྤདོ་དང་།	 བདོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་མུ་
མཐུད་རྒྱ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་གི་སླབོ་ཡོན་མཐུན་
འགུར་ཡོང་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་
གནང་།	 ད་ེབཞིན་ཀའ་ོཞུང་གངོ་ཁྱརེ་གི་
མི་སྣ་མཇལ་འཕད་ཁོངས་དནོ་ཁང་གི་སླབོ་
སྟནོ་པ་ཕུ ་དབིང་ཚན་རྩལ་སླབོ ་ཆེན་གི ་
དགེ་ཆེ་སྐུ་ཞབས་སུའུ་ཅཱ་ཧུང་ལགས་དང་།	
ཀུང་ཧྲན་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཆེན་གི ་དགེ ་
ཆེ་ལྕམ་ལིན་ཧུད་ལིང་ལགས་སོགས་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་།	 ད་ེཉནི་གི་དགངོ་
དྲརོ་གཙོ་བ་ོཀའ་ོཞུང་སནྨ་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་
ནས་ག་ོསིྒག་གནང་ཐགོ་དནོ་གཅདོ་རྙངི་པར་
ཕབེས་སྐལེ་དང་།	 དནོ་གཅདོ་གསར་པར་
དགའ་བསུའི་གསོལ་སྟནོ་ག་རྒྱས་ཤིག་གོ་
སིྒག་གནང་བའ་ིཐགོ	 ཀའ་ོཞུང་གངོ་ཁྱརེ་
སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གསུམ་གི་
འག་ོའཛིན་དང་།	ཚོང་ལས་སྡ་ེཚན།	སནྨ་པ་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ས་ྔདྲ་ོཐའ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་དང་།	 ཐའ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་ནས་

གོ་སིྒག་གནང་བའི་ཐོག་གདན་ཞུ་གནང་
དནོ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་བ་སལྐ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་
སྟ་ེབདོ་མི་ཚོ་དང་ཕན་ཚུན་ཐུགས་འཕད་
དང་འབུང་འགུར་ལས་དནོ་སྤལེ་ཕོགས་
སྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་།	 ད་ེཉནི་
དགོང་དྲརོ་ཐའེ་ཝན་ཞི་བད་ེཡུན་གནས་
རོགས་ཟླ་ཚོགས་པས་དནོ་གཅོད་རྙིང་པར་

ཕབེས་སྐལེ་དང་།	 དནོ་གཅདོ་གསར་པར་
དགའ་བསུའ་ིགསོལ་སྟནོ་བཤམས།	 ཕི་ཚེས་	
༢༥	 དགངོ་དྲརོ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དགུང་གངས་	 ༣༢	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཉནི་མོར།	 བདོ་དང་

ཐ་ེཝན་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་
ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ི༼ལོ་	༢༦	བརོ་
བརླག་སོང་བའ་ིཔཎ་ཆེན་བ་ླམ།	 ༽	 ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་
སརྐ་མ་	 ༤༥	 རིང་པཎ་ཆེན་སྐ་ུགངོ་མའ་ི
མཛད་འཕནི་དང་དཀའ་སྡགུ་ཇི་མངས།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་བདེ་

ཕགོས་སྐརོ་ཆབ་སིད་ཇི་འཁབ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
དང་།	 ད་ེརསེ་ཚོགས་ཞུགས་རྣམ་པའ་ིདྲ་ི
བར་ལན་འདབེས་བཅས་ཆུ་ཚོད་གཉསི་ཙམ་
རེར་གནང་ཡོད་པ་ཐད་གཏངོ་ཐོག་བལྟ་
མཁན་མང་པ་ོབུང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཨུ་ར་ུསུའ་ིནང་ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་སིྐད་ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་གངས་	
༣༢	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོ་

དང་བསྟནུ་ཨུ་ར་ུསུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་།	
ཡུ་ཀ་ེརེན།	 ཀ་ཛཱག་སཱྟན་ཁུལ་གི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་

ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	
ལོར་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགེ་འདནུ་ཆོས་སིྐད་ཉ་ི
མ་མཆོག་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པའི་ཡང་
སིད་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད་ནས་ཉནི་གསུམ་
ལས་མ་སོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དགུང་
གངས་	 ༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸པཎ་ཆེན་ཆུང་
སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ཡབ་ཡུམ་
བཅས་བཙན་ཁིད་ཀིས་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་ནས་ད་ཆ་མི་ལོ་	 ༢༦	 འག་ོགི་ཡོད།	
༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་འཁུངས་

སྐར་ད་ེབཞིན་ད་ཆ་དགའ་སྐ་ོཟུང་སྦྲལེ་གི་
ལམ་ནས་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་རུ་སོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་ཁལ་མུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་རྣམས་ལ་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤོད་དང་
འབལེ།	༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ན་ིབདོ་
དང་བདོ་མིར་ཇི་ལརྟ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེཉནི་ཡུ་ཀ་ེརེན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་ (Odesa)	 ཞསེ་པའ་ིས་
གནས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུརྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
སེན་ཌི་པ་ིཊར་སི་སགྦ་	 (Saint Peters-

burg)	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་མར་
མེ་མཆོད་འབུལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་ཨུ་རུ་སུ་སིྤ་མཐུན་གི་ནང་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐུ་ཝ་ཁུལ་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པས་ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་
དང་།	 རུླང་ར་དར་ལྕགོ་བཙུགས་པའ་ིལམ་
ནས་འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གསར་པའ་ིགནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༡	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའི ་གཞུང་གསར་པའི ་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་
འཕད་སླད་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུ
ཕབེས་འབརོ་བུང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ལོ་
བཅུ་ལྷག་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པའི་རིང་ཨ་
རིའི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཐད་བཟང་ཕགོས་ཀི་
འགུར་བ་ཆེན་པ་ོབཏང་གནང་ཡོད།
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་དགོང་དྲརོ་
ཨ་རིའི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགའ་སྐལེ་
གི་དགོང་དྲའོི་གསོལ་སྟནོ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	 གསོལ་སྟནོ་ཐགོ་ཨ་རིའ་ིཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐ་ོརིམ་དཔནོ་རིགས་

དང་ལས་བདེ།	 	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་
ལས་བདེ་དང་།	 	 ཨ་རིའ་ིམི་འབརོ་དང་།	
སྐབས་བཅལོ།	གཞིས་སྤ་ོབཅས་ཀི་ལས་དནོ་
ཚན་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིལྷ་ོདབུས་ཨེ་ཤི་ཡ་ས་

ཁུལ་གི་ལས་དནོ་ཚན་པའི་འཐུས་མི་བཅས་
ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་
ཁུངས་དང་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ (US-

AID)	 ཀི་མཐ་ོརིམ་དཔནོ་རིགས་རྣམས་

བང་ཨ་རིའི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
ད་ུའད་ུའཛོམས་གནང་བ་ཐངེས་དང་པ་ོཡིན།	
འདི་ལོར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམ་ཀི་རྐེན་
པས་འད་ུའཛོམས་ཀི་མི་གངས་ལ་ཚད་གཞི་

ཡོད་མོད།	 གསོལ་སྟནོ་ལ་ཕབེས་པ་རྣམས་
ཀིས་སྤ་ོསྣང་ལྡན་པའི་ཐགོ་ཕན་ཚུན་བསམ་
ཚུལ་བར་ེལེན་ངང་བདོ་ཟས་ལ་རོལ་ཡོད།	
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་

ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སྐུ ་མགོན་རྣམས་ལ་
འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་འབལེ་དཔལ་
ལྡན་སིད་མཆོག་གིས་ད་བར་བདོ་དནོ་དང་
བདོ་མིའི་ཆེད་སྐུལ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་
ཞབས་འདགེས་ཞུས་པར་ཐུགས་ར་ེཞུས་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་
མཐ་ོརིམ་དཔནོ་རིགས་རྣམས་དང་།	 ཨ་
རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་
ལ་ཐེངས་དང་པ་ོསྣ་ེལེན་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བར་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་ཞསེ་དང་།	 ཁངོ་
རྣམ་པ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ུཕབེས་པ་
དསེ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་
གི་ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ལ་
ཆེ་མཐངོ་གནང་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་མཐ་ོརིམ་དཔནོ་རིགས་
འགའ་ཞིག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མིར་ཞབས་འདགེས་ཞུས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ

བཞིན་མང་པ་ོཞིག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གི་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ལ་བསྔགས་
བརདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་
གཞུང་ནང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གལ་གནད་
ད་ུའཛིན་དགསོ་པའི་ཐད་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་
བཅུག་པར་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔདྲརོ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ནས་ (Acting A/S Nancy Jackson, Act-

ing PDAS Richard Albright, Acting 

A/S Thompson) བཅས་དང་ལནྷ་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།	
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་བཡེྷ་ཌན་མཆོག་གི་སིད་
གཞུང་གིས་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ཕི་མི་
ཐུག་འཕད་ཚང་མ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་དགསོ་ཀི་
ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་གངས་རི་ལགས་རྣམ་གཉསི་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་སུ་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	
ཉནི་བདོ་མི་མང་དབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་དང་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་དང་།	
བདོ་མི་མང་མད་ོསྨད་སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་
ཆོས་འབརོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་སྐབས་	
༡༦	 པའ་ིསིྤ་འཐུས་ནས་རྩ་དགངོས་ཞུས་
པར་བརནེ།	 ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་
དབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་
དབངས་ལགས་དང་།	 མད་ོསདྨ་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་གངས་རི་ལགས་རྣམ་གཉསི་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༣།༠༠	 ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་
ཁང་ནང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ལྷན་
འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་གིས་གསར་ད་ུཕབེས་པའི་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་གཉསི་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 ཉ་ེཆར་དམ་
འབུལ་སྐབས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་སྐབས་

བཅུ་དུྲག་པའི་སིྤ་འཐུས་ཀི་ལས་ཡུན་ཟླ་
གཅིག་ལྷག་ཙམ་མ་གཏགོས་མེད་ཀང་།	
རུྒྱན་ལས་ལ་ལས་འགན་མང་པ་ོཡོད།
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ལས་དནོ་ཡོངས་
རགོས་རེ་རེ་བཞིན་སནྙ་གསན་ཞུ་མི་དགོས་
པར་རྣམ་པ་ཚོས་ཡིག་ཆའི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་
མཁྱནེ་གི་རེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་སིྤ་ཡོངས་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ་ལས་བཅར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ནམ་རུྒྱན་ཡིན་ན་བདནུ་ཕག་གཅིག་
ལ་རུྒྱན་ལས་ལནྷ་འཛོམས་ཐངེས་གཉསི་རེ་
ངསེ་པར་ད་ུའཚོགས་གནང་དགསོ་ཀང་།	ཉ་ེ
བའ་ིཆར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་
པས་སྐབས་རེ་བདནུ་ཕག་གཅིག་ལ་ཐངེས་
གཅིག་མ་གཏགོས་འད་ུའཛོམས་གནང་ཐུབ་
ཀི་མེད།	 འནོ་ཀང་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞིག་
མཇུག་སིྒལ་གནང་གི་ཡོད་ཙང་།	 རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པའི་ངསོ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མི་དགོས་
པ་གཙོ་འདནོ་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས་གནང་རསེ།	

སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ལོ་དསུ་
ལ་ྔཔའ་ིསྡ་ེཚན་དང་།	 སིྤ་འཐུས་མི་འག་ོཆ་
བགསོ་ཞུས་ཡོད་པར་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	
ཚེས་	 ༡༦	 ནས་བསྐར་བཅསོ་ཞུས་ཡོད་པ་
གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་
ད་རེས་ཆབ་སིད་སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་མང་བ་བཞག་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཉ་ེབའ་ི
གསོ་ཚོགས་ནང་སིྤ་འཐུས་མང་པསོ་དསུ་
ཚོད་རིང་ཐུང་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཆབ་སིད་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་ཀི་འདགུ་གསུངས་
པ་གཞིར་བཟུང་ད་ེལརྟ་བཞག་པ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་གནང་སོང་།
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་
གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་དུྲག་པ།	 རུྒྱན་ལས་
ཀི་སྡ་ེཚན་ཞསེ་པའ་ིའགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡	 ནས་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༣༡	 བར་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་
ཚོགས་ཆུང་ལོ་དསུ་ལ་ྔཔའ་ིསྡ་ེཚན་དང་།	 སིྤ་

འཐུས་མི་འག་ོཆ་བགསོ་ཞུས་ཡོད་པར་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༦	 ནས་བསྐར་
བཅསོ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།	 རུྒྱན་འབལེ་
སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་

བསྟན་འཕལེ་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཙ་ན་ེ
ཚང་དནོ་གུབ་བཀ་ཤིས་ལགས།	 ཆབ་སདི་
སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་གསེར་
ར་ཚུལ་ཁམིས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་བསྟན་
པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་
ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་

བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་དག་ེབཤེས་གངས་རི་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་འཛིན་སྐོང་རགོ་ཞིབ་སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གུབ་བསོད་

ནམས་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་
ལ་ྷརམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་
བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་གནང་སྟ་ེ
དངོས་སུ་ལས་འཁུར་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཛ་དྲག་གསལ་བསྒགས།
༄།	 །རྒྱ་གར་ནང་ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྦ་རླབས་གཉསི་པའི་དབང་
གིས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི ་གོད་
ཆགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བུང་བའི་སབྐས་འདིར།	
རང་ཅག་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ངསོ་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་ལ་བཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་དང་།	 ཐུགས་གསོ།	 གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐདེ་བཅས་མཚོན་ཕིར།	 རྒྱ་

གར་གི་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དྲག་གུད་སྐབོ་
མ་དངུལ་	 (PM-CARES Fund)	 ད་ུརྒྱ་
མཚོ་ཆུ་ཐིགས་ཀི་ཞལ་འདབེས་རྒྱ་མི་ཆུང་
བ་ཞིག་འཕལ་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་གལ་ཆེར་མཐངོ་
བ་བཞིན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་མ་ལག་
གི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ཉ་ེཆར་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་ནས་གནང་བ་ལརྟ།	 སོ་
སོའི་ལས་ཉནི་གཅིག་གི་ཕགོས་འབབ་ཞལ་

འདབེས་སུ་འབུལ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་ཆེའ་ིམང་
ཚོགས་ཁདོ་ནས་སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་རྒན་གཞོན་
དབེ་བ་མེད་པར་ཚོགས་སྒརེ་ཡོངས་ནས་
རང་བླསོ་གང་ཆོད་ཀི་ཞལ་འདབེས་རེ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༧	 ནང་ཚུད་
རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སམ།	 ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རུྒྱར་སྐུལ་

འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་རྣམས་ནས་ད་ེལརྟ་བསྡ་ུབཞསེ་གནང་
རུྒྱའ་ིལས་དནོ་འཕལ་ད་ུའག་ོའཛུགས་དགསོ་
པའ་ིཛ་དྲག་གསལ་བསྒགས་དང་བཀདོ་ཁྱབ་
གཅིག་ཆོད་ད།ུ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༢༨	ལ་སྤལེ།།



4 28th April 2021   TIBETAN NEWSབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༦	ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༨

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིགསུང་ཆོས་སྩལ་བ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐའ་ེཝན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་ནས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཤེས་རབ་
སྙངི་པའོ་ིགསུང་ཆོས་དང་དྲ་ིབར་བཀའ་ལན།	
ད་ེབཞིན་སེམས་བསྐདེ་བཅས་ཀི་ཆོས་འབལེ་
སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་གིས་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་མཚམས་
ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ནས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཤེས་
རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་དང་།	 གསུང་
ཆོས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་ཚབ་
ནས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
གུབ་མཚམས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་རེས་
ཐ་ེཝན་གི་ཆོས་གགོས་ཚོར་ཆོས་འབལེ་བདེ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་བ་རེད།	 ཁྱདོ་ཚོ་དནོ་
གཉརེ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཉན་མཁན་གི་གདལུ་
བ་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཡོང་དསུ།	ཆོས་བཤད་པ་
ནི་ཤཱཀའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་
འགན་ཡོད་པ་དང་འསོ་བབ་ཆགས་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་འདིར་ཤེས་རབ་སྙིང་
པའོི་ཆོས་འབལེ་བདེ་པར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུང་།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་འད་ི
འཛམ་གླིང་འདིར་ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོཡོད་

པའ་ིནང་གི་གཅིག་རེད།	ཁྱད་པར་ད་ུབཅམོ་
ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས།	 དག་ེསླངོ་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས།	 །བསགེ་བཅད་
བརྡར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་པར་
བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།	།བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་

ཕིར་མིན།	 །ཞསེ་དག་ེསླངོ་དང་མཁས་པ།	
ད་ེབཞིན་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་པ་ཚོས་གསེར་
ལ་བཅད།	 གཏུབ།	 བསགེ་ཅསེ་བསགེ་
བཅད་བརྡར་གསུམ་བས་པ་བཞིན་ཆོས་ལ་
བརག་དཔྱད་བདེ་དགསོ་པ་རེད།	 བཅམོ་
ལྡན་འདས་རང་གི་གསུང་ལའང་བརག་
དཔྱད་བས་ཏ།ེ	 རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པར་མཐངོ་
ནས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་ངའི་ཆོས་ལ་ཉམས་
ལེན་བསོ་ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེཧ་ལས་པ་རེད།
འཛམ་གླངི་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་
བརྩ་ེགསུང་བཞིན་ཡོད།	 མིའ་ིརིགས་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཀི་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	
འོན་ཀང་སོ་སོའི ་ཆོས་ལུགས་ལ་བརག་
དཔྱད་བོས་ཞེས་གསུང་མཁན་ཕལ་ཆེར་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལས་མེད།	 ཆོས་ལུགས་

ད་ེདང་དསེ་ངས་གསུངས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་
བསོ་ཞསེ་གསུངས་པ་མ་གཏགོས།	 བརག་
དཔྱད་བོས་གསུང་མཁན་ཕལ་ཆེར་མེད།	
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བརག་དཔྱད་ཀིས་
ངའི་བཀའ་ལ་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་དང་རིགས་

པས་ཅི་ཙམ་དཔྱད་ནའང་ངེས་པ་ཐོབ་པ་
ཞིག་ཡོད་ན་ཉམས་ལེན་བོས་གསུངས་པ་
རེད།				བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་རྒྱ་གར་ལ་
ཐགོ་མར་བདནེ་བཞི་ཆོས་འཁོར་གསུངས་
ཏ།ེ	 འད་ིན་ིསྡགུ་བསལྔ་འཕགས་པའ་ིབདནེ་
པའ།ོ	 །འད་ིན་ིཀུན་འབུང་འཕགས་པའ་ི
བདནེ་པའ།ོ	།ཞསེ་སོགས་ཀི་བདནེ་བཞིའ་ིང་ོ
བ་ོལ་བཟླ་བ་དང་།	 བ་བ་ལ་བཟླ་བ།	 བདནེ་
པ་བཞི་ད་ེའདྲ་ཡིན་ན་བླང་དརོ་ཅི་ཞིག་
བདེ་རུྒྱ་ཡོད་ཅ་ེན།	 སྡགུ་བསལྔ་ཤེས་པར་
བ།	 ཀུན་འབུང་སངྤ་བར་བ།	 འགགོ་པ་
མངནོ་ད་ུབ་ཞེས་སྡུག་བསལྔ་ཤེས་པར་བས་
ན།	 སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་ལ་རུྒྱ་མཚན་
དགསོ་པ་མ་རེད།	 འབུ་སནི་ཚུན་ཆད་སྡགུ་
བསལྔ་མི་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་རེད།	 སྡགུ་བསལྔ་

མི་འདདོ་ན་སྡགུ་བསལྔ་གི་རུྒྱ་བཙལ་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 དཔརེ་ན།	 ལུས་པརོ་ནད་ན་
ཚ་རེ་བུང་ནའང་དའེ་ིརུྒྱ་དང་རྐནེ་ག་རེ་ཡིན་
སནྨ་པས་བརག་དཔྱད་བས་ནས་དའེ་ིརུྒྱ་སྔནོ་
འགོག་བདེ་པ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
སྡགུ་བསལྔ་གི་རུྒྱ་དང་རྩ་བ་ཀུན་འབུང་དང་།	
ད་ེལ་ལས་ཉནོ་གཉསི་ཡོད་པས་ལས་ཀི་བ་
སྤདོ་ཀི་ཐགོ་ནས་ལས་གསོག་པ་དང་།	 ལས་
གསོག་པ་ན་ིཀུན་སླངོ་ལ་ཐུག་གི་ཡོད།	 སྐནོ་
ཅན་གི་བ་བ་ད་ེདག་ཆགས་སངྡ་གི་བླསོ་བདེ་
ཀི་ཡོད་པས་ཀུན་འབུང་གསུངས་པ་རེད།	
དརེ་བརནེ་སྡགུ་བསལྔ་ཤེས་པར་བ།	 སྡགུ་
བསྔལ་གི་རུྒྱ་ཀུན་འབུང་སྤངས་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།བདནེ་བཞི་ང་ོབ་ོ
ལ་བཟླ་བ།	 བ་བ་ལ་བཟླ་བ།	 བ་བ་འབས་
བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླ་བ་ཞེས་པའི་ནང་
པའ་ིལ་ྟགུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སླབེ་ཀི་ཡོད།	
སྡགུ་བསལྔ་ཤེས་པར་བ།	 ཤེས་པར་བར་
མེད།	 ཀུན་འབུང་སངྤ་བར་བ།	 སངྤ་བར་
བར་མེད།	 འགགོ་པ་མངནོ་ད་ུབ།	 མངནོ་
ད་ུབར་མེད།	 ལམ་སྒམོ་པར་བ།	 སྒམོ་པར་
བར་མེད།	ཅསེ་པས་སྡགུ་བསལྔ་ཤེས་དགསོ་
ནའང་བརག་དཔྱད་བས་ནས་སོང་ན་ཡུལ་
དསུ་ནས་གུབ་པ་ཞིག་མེད་པར་གསུངས་པ་
རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས།	 སྟངོ་བ་ཞི་
བ་སྐ་ེབ་མེད་པའ་ིཚུལ།	 །མི་ཤེས་པས་ན་
འག་ོབ་འཁྱམ་འགུར་བ།	 །ད་ེདག་ཐུགས་
ར་ེམངའ་བའ་ིཐབས་ཚུལ་དང་།	 །རིགས་པ་
བརྒྱ་དག་གིས་ན་ིའཛུད་པར་མཛད།	 །ཅསེ་

གསུངས་ཏ་ེསྡུག་བསལྔ་གི་རྩ་བ་ཉནོ་མོངས་
པའ་ིཀུན་འབུང་།	 ཉནོ་མོངས་པའ་ིཀུན་
འབུང་གི་རྩ་བ་ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོལས་ཡོང་གི་
ཡོད་པས་སྟངོ་ཉདི་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཀི་ཡོད།
དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ན་ིནཱ་ལེནྡྲའ་ི
མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་དང་སྟནོ་པ་བཅོམ་
ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་འབང་རིགས་པའི་དབང་
ཕུག་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་རེད།	 ཁངོ་གི་
སླབོ་མ་མང་པ་ོཡོད་ནའང་དཔལ་ལནྡ་ཟླ་བ་
གགས་པ་ན།ི	རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་འཛུད་
པར་མཛད་ཅེས་པ་ལརྟ་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་དགོངས་
པ་རིགས་ལམ་ཕ་མོའི་སྟངེ་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་མཁན་གཙོ་བ་ོརེད།	ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ིརནེ་
འབལེ་བསྟདོ་པ་ལས།	 ཀླུ་སུྒབ་གཞུང་ལུགས་
ཀུན་དའ་ིཚལ།	 །དྲ་ིམེད་མཁྱནེ་པའ་ིདཀིལ་
འཁརོ་རྒྱས།	 །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐགོས་
མེད་རུྒྱ།	།མཐར་འཛིན་སྙངི་གི་མུན་པ་སེལ།	
།ལོག་སྨྲའ་ིརུྒྱ་སརྐ་ཟལི་གནནོ་པ།	 །དཔལ་
ལནྡ་ཟླ་བའ་ིལེགས་བཤད་ཀི།	 །འདོ་དཀར་
འཕངེ་བས་གསལ་བས་པ།	 །བ་ླམའ་ིདྲནི་
གིས་མཐངོ་བའ་ིཚེ།	 །བདག་གི་ཡིད་ཀིས་
ངལ་གསོ་ཐབོ།	 །ཅསེ་གསུངས་པ་ལརྟ།	 རྩ་
བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགལེ་བ་མང་པ་ོཡོད་ནའང་།	
ཚིག་འགལེ་ཚིག་གསལ།	དནོ་འགལེ་དབུ་མ་
འཇུག་པ་རང་འགལེ་དང་བཅས་པ་ཧ་ཅང་
རྩ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇམེ་སི་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའ་ིཐགོ་མུར་ད་ུགླདོ་གལོ་དགསོ་གསུངས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
དགུང་གངས་	༣༢	ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་
སྐར་དུས་ཆེན་གི་ཉིན་མོར་ཨ་རིའི་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚན་པའི་ཚོགས་གཞོན་དང་
མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	(Jim	McGov-
ern)	མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགུང་
ལོ་	༦	ནས་བཟུང་བཙན་དབང་གིས་བཙོན་
འཇུག་བས་པའི་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་
ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་མུར་ད་ུགླདོ་
གལོ་དགསོ་ཞསེ་བསྐར་ཞུ་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཊོམ་
ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་
ཚན་པའི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོན་ིའག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་

ནང་གསལ་ལརྟ།	 གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ལ་སྐུལ་དདེ་དང་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་
ཡིན།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚན་

པའ་ིལས་དནོ་ཁངོས་ནས་གཅིག་ན་ིཆབ་སདི་
བཙོན་པ་རྣམས་གླདོ་གལོ་ཡོང་བ་ཞུ་གཏུག་
བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 བཙོན་པ་ད་ེརིགས་ན་ིཁངོ་
ཚོས་དྲག་སྤདོ་སོགས་ལག་བསྟར་མ་བས་
ཀང་ཁངོ་ཚོར་བདནེ་པ་དག་སྐལེ་གང་ཡང་
མེད་པའི་ཐགོ་རང་དབང་བཙན་འཕགོ་བས་
པ་རྣམས་ལ་ཟརེ།	 རུྒྱན་ད་ུམི་ད་ེརྣམས་ཀིས་
དྲང་པ་ོདྲང་གཞག་བས་པའ་ིརྐནེ་གིས་བཙོན་
ད་ུབཅུག་གི་ཡོད།	 ཡིད་སྐ་ོདགསོ་པ་ཞིག་ལ་

འཛམ་གླིང་ནང་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིཁདོ་ནས་གཅིག་
ནི་ཀུན་གཟིགས་༧པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་

གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ཀུན་གཟིགས་༧པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ནི་དགུང་ལོ་དུྲག་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀུན་
གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པར་
ངསོ་འཛིན་མཛད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཀུན་
གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ལ་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཐད་མེད་
ད་ུམི་རངུ་བའ་ིཐུགས་འགན་ཞིག་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ཆེ ་
མཆོག་གནད་འགག་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་
པ་ཤེས་རགོས་བུང་སྟ་ེབཙན་འཁིད་བས་པ་
ནས་བཟུང་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་ཁངོ་
གི་ནང་མི་རྣམས་ད་ཆ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༢༦	 ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཁུངས་
སྐལེ་ར་སྤདོ་བས་པ་གཅིག་པུ་ད་ེན་ིཁངོ་དང་
ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་བད་ེཐང་ཡིན་ཞསེ་པ་
ད་ེརེད།	 སྐ་ུཞབས་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པའི་བདནེ་དཔང་
ལ་དགག་པ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནས་
སྟངས་ང་ོམ་ཚོད་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ནན་
བཤད་གནང་ཡོད།
དེ་བཞིན་སྐུ ་ཞབས་མེག་གྷ ོ་ཝན་མཆོག་

གིས།	 ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
གི་འཁུངས་སྐར་ལ་ངའི་ལག་རགས་ནི་ལོ་
ལྟར་དང་འདྲ་བར་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་
མིར་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་མུར་
ད་ུརང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པ་བསྐར་ཞུ་བ་རུྒྱ་
ད་ེཡིན་ཞསེ་དང་།	 གཞུང་སུ་འདྲ་ཞིག་གིས་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདེ་བཞིན་པའི་བ་
སྤདོ་རྣམས་བདནེ་པར་འཛིན་མི་སིད་ཅེས་
གསུངས།	 ད་དངུ་ཁངོ་གིས་ཀུན་གཟགིས་
༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ལ་ཀུན་སྤོད་དང་།	
ཁིམས་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོདང་དཔྱད་ཤེས།	
ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀི་རང་དབང་ཡོད་པས་
ཁངོ་གླདོ་གལོ་གཏངོ་དགསོ།	 སརླ་ཡང་
ངས་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་
འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
འད་ིལོར་ངདེ་གཉསི་དངསོ་སུ་མཇལ་འཕད་
ཡོང་བའ་ིརེ་བ་དང་སྨནོ་འདནུ་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	།


