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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སེ་ཨོལ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་བསྟན་གི་བཤད་པ་
ཐངེས་	༡༥	ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སེ་ཨོལ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་བསྟན་
གི་བཤད་པ་ཐངེས་	 ༡༥	 པའ་ིཐགོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཀ་ོརི་ཡའ་ིཆོས་གགོས་དང་།	
དབུ་ཁདི་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་དག་ེསླངོ་མ་
དང་དག་ེསླངོ་ཕ་སོགས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་
རསེ་འབྲང་རྣམས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 ས་ྔམོ་ཡིན་ན་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཟརེ་དསུ་ཕལ་ཆེར་ཨེ་
ཤི་ཡ་ཁ་ོན་ཆགས་གབས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དངེ་
སབྐས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཡིན་མིན་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
བདེ་མཁན་དང་།	 ལགྷ་པར་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ཀི་ལ་ྟགུབ་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་ལ་
འཛམ་གླིང་ནབུ་ཕགོས་ནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་
མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་འདགུ
ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ོ
སྣང་བདེ་ཀི་འདགུ	 གང་ལརྟ་ངསོ་ཀིས་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བེད་ཀི་ཡོད།	

ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 མི་
ལ་ཕན་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ལ་ྟགུབ་དང་ཚད་
མ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་རུྒྱ་ཕལ་ཆེར་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་སྦྱར་
ཆོས་བརུྒྱད་འདི་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད་
འདགུ	 དཔརེ་ན།	 ཀ་ོརི་ཡ་དང་།	 རྒྱ་ནག	
ཉ་ིཧངོ་ད་ེདག་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
མཁན་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཀ་ོརི་ཡའ་ི
ཆོས་གགོས་ཚོས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་།	
འདནོ་པ་བཏནོ་པ་ཙམ་མིན་པར་ཚད་མ་རིག་

པ་དང་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་བས་
ནས་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་དགསོ།	 ཕལ་ཆེར་ན་ནངི་
ངམ་གཞསེ་ནངི་ཡིན་པ་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཉ་ི

ཧངོ་ད་ུའབརོ་བའི་སྐབས་དརེ་ལྷ་ཁང་ཞིག་
གི་ནང་ངསོ་ཀིས་གཏམ་བཤད་བས་རསེ་ལྷ་
ཁང་དའེི་ནང་རིམ་པས་སྒམོ་བརྒྱག་རུྒྱ་ཙམ་
མིན་པར་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་རུྒྱ་དང་།	 འཛིན་གྲྭ་
འཚོགས་རུྒྱ་བུང་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་བརདོ་
རུྒྱ་བུང་།
ཀ་ོརི་ཡ་དང་།	ཉ་ིཧངོ་།	ད་ེབཞིན་ལོ་རུྒྱས་ཀི་

ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་།	བདོ།	སོག་པ་ོབཅས་
ན་ིནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་ཆགས་
ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིཁྱད་ཆོས་ན་ིའདལུ་བ་ཉམས་
ལེན་ཙམ་མིན་པར་ཚད་མ་རིག་པ་སྦྱངས་
ནས་ཚད་མ་རིག་པའ་ིཐགོ་ནས་རནེ་འབུང་གི་
ད་ེཁ་ོན་ཉདི་ཅསེ་པའ་ིལ་ྟགུབ་འད་ིམགནོ་པ་ོཀླུ་
སུྒབ་ཀིས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀི་ཤེར་ཕིན་གི་
དགོངས་པ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་བཀྲལ་
པ་ད་ེརེད།	 ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོ
འདནོ་གི་ཡོད།	 ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིནང་ཟབ་
མོ་སྟངོ་པ་ཉདི་ཅསེ་གཟུགས་སྟངོ་པའ།ོ	 །སྟངོ་
པ་ཉདི་གཟུགས་སོ།	 །གཟུགས་ལས་སྟངོ་པ་
ཉདི་གཞན་མ་ཡིན།	 །སྟངོ་པ་ཉདི་ལས་ཀང་
གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ན།ོ	 །ཞསེ་སྟངོ་ཉདི་
བཞི་སྐརོ་གསུངས་པ་འད་ིཀ་ོརི་ཡ་དང་།	 རྒྱ་
ནག	ཉ་ིཧངོ་།	 སོག་པ།ོ	བདོ་བཅས་ཀི་ཆོས་
གགོས་ཚོས་ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོདསུ་རག་ཏུ་
འདནོ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོབཱཡི་ཌནེ་ (Joe Biden)

མཆོག་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཐངེས་	༤༦	པར་
བདམས་ཐནོ་བུང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལམྕ་སྐ་ུ
ཀ་མ་ལ་ཱཧ་ཻརིས་	(Kamala	Harris)	མཆོག་
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གཞནོ་པར་བདམས་ཐནོ་
བུང་བར་དགའ་བསུའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་
ཕུལ་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཐངེས་	༤༦	པར་
བདམས་ཐནོ་བུང་བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིདང་།	 	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་བཅུ་
ཕག་མང་པའོ་ིརིང་ལ་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དང་གནང་གཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་འཛིན་པས་བདོ་མི་ཙམ་མིན་པར་
གོ་ལ་སིྤའི་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་རུྒྱན་
གནས་ལ་ཉནེ་ཁ་བཟསོ་པའི་བླ་ོའཚབ་ཡོང་

བཞིན་ཡོད།	
ཉ་ེཆར་སྐུ་ཞབས་ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་གིས་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ཞལ་བཞེས་
གནང་བར་དགའ་བསུ་དང་།	 ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་བྷུ ་ཤི་	
(George	 Sr	 Bush)	 མཆོག་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་བ་ྷ
རག་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་ཕ་ོ
བྲང་དཀར་པ་ོནང་ཐེངས་བཞི་ཙམ་གདན་
འདནེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	ཅསེ་ཡོངས་གགས་གསུངས་
ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ལས་བེད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་
དམ་བསྒགས་བཀའ་ཆད་གཅོད་རུྒྱ་ཡིན་པ་

གསུངས་པར་དགའ་བསུ་དང་།	 ལགྷ་པར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་བསྐར་ཞིབ་ཁིམས་
འཆར་གསར་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཕན་རང་ཉདི་ཀིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་ལོ་ང་ོ
བཅུ་ཕག་མང་པའོི་རིང་ལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་མང་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པར་
དངསོ་གནས་དང་གནས་ཡིད་སྨནོ་བདེ་ཀི་
ཡོད།
ད་ལམ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་
མོའི་ཁདོ་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ན་ི
ཨ་རི་མི་མང་གིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་
དང་བླ་ོགཏད་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མཚོན་གི་ཡོད།	
སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་བཅསོ་མིན་གི་འཚམས་འད་ི
དང་འབུང་འགུར་གི་བ་གཞག་ཐམས་ཅད་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ལྕམ་སྐུ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརིས་མཆོག་
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གཞནོ་པར་བདམས་ཐནོ་
བུང་བར།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།		ལམྕ་

སྐ་ུཀ་མ་ལ་ཱཧ་ཻརིས་མཆོག་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
གཞོན་པར་བདམས་ཐནོ་བུང་བ་ནི་ཨ་རིའི་
གཞུང་གི་ལོ་རུྒྱས་ནང་བུད་མེད་གཅིག་གནས་
རིམ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཟིན་མཁན་ད་ེཆགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཆབ་སདི་དང་
འག་ོཁདི་ཀི་ཐད་ནས་ཀང་བུད་མེད་ཚོར་དསུ་
རབས་གསར་པ་ཞིག་བསུྐན་ཡོད།	
ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུཀ་མ་ལ་ཱཧ་ཻརིས་མཆོག་ན་ིརྒྱ་
གར་གི་རིགས་རུྒྱད་ཡིན་སྟབས།	 འཛམ་གླངི་
གང་སར་གནས་པའི་རྒྱ་གར་བ་ཚོ་ཧ་ཅང་
སྤབོས་པ་དང་སེམས་ཤུགས་སྐསེ་ཡོད།	 ལམྕ་
སྐུ་མཆོག་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་།	
འད་མཉམ།	 ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་སོགས་ཀི་སླད་ཕག་ལས་གནང་སྐབས་
བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་དང་།	 ཨ་རི་དང་བདོ་
གཉིས་ཀི་འབྲལེ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་
ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།

༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་སདླ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་བག་ོགླངེ་

ག་ོསིྒག་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༤	ཉནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིནང་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༢།༣༠	དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	སྟངེ་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་
རེས་དན་གི་ལས་རིམ་ཆ་ཤས་སུ་ཨོ་གླིང་བདོ་
རིགས་གཞོན་སྐསེ་ཚོས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་
གླངེ་བ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གཞོན་སྐསེ་
ར་ོརིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཆབ་
སདི་དང་།	 ཚེ་དབང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀིས་ཁརོ་
ཡུག	 	 པདྨ་སྒལོ་དཀར་ལགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན།	
ཚེ་རིང་བསམ་མཁར་ལགས་ཀིས་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེབཅས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 བསྟན་
འཛིན་ལྷ་དར་ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་གཙོ་སྐོང་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ཐགོ་གི་བག་ོགླངེ་འད་ིབཞིན་
ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕིན་ཚན་པ་ནས་ཐད་
གཏངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་པར་རིས་
འགམེས་སྟནོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 འད་ིབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་
ཞུ་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལརྟ།	 	 སྡ་ེར་
ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་སྡ་ེར་
ལྡནུ་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་མི་	 (Doon Tibetan 
Community)	 བཅས་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་
༸རྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་དང་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་ཐགོ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་
རུྒྱར་དམིགས་ཏ་ེབདོ་ཀི་བསྐརོ་བསྐདོ་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་	 (Mobile Tibet Museum)	
ཞིག་ག་ོསིྒག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༠༤	 ཉནི་བད་ེསིྐད་གླངི་པ་ོཏཱ་ལ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོབསྐརོ་བསྐོད་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་
འབུྲག་ལགས་ཀིས་དབུ་འབདེ་ཀིས་འགམེས་སྟནོ་
འག་ོའཛུགས་ཞུས།	
ད་ེཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་ལོར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་རུྒྱར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀོད་
མངགས་གནང་དནོ་ལརྟ།	 	 རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་
ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་སླད་རྒྱ་ལམ་ཁག་ཏུ་༸རྒྱལ་
བའི་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་ཧིན་
སདྐ་ཐགོ་ཕད་དར་གསར་འཛུགས་བས་པ་དང་།	
༸རྒྱལ་བའི་འཁུངས་སྐར་སྐབས་ཤིང་འབྲས་
འདབེས་བཙུགས།	 རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་
ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཕག་དབེ་འབུལ་བ་བཅས་
ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཟིན་པ་རྣམས་སྙན་སྒོན་
ཞུས།	 	 འགམེས་སྟནོ་ད་ུམང་ཚོགས་ལོ་ན་རྒན་
གཞནོ་གངས་	 ༣༥༠	 ལགྷ་ཀིས་ད་ོདབིངས་ཆེན་
པའོ་ིངང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་དང་ལནྷ་རྒྱལ་སིྤའ་ིརང་པར་གི་ལས་འགུལ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་པར་ནི་འཛམ་གླིང་མི་མང་ས་
ཡ་མང་པའོི་མཆོད་གནས་སུ་གུར་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་མི་ས་ཡ་མང་པསོ་རང་
དབང་གི་སྒ་ོནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་རང་གི་ཁིྱམ་
དང་།	 ལས་ཁུངས།	 ལ་ྷཁང་།	 ཚོང་ཁང་།	
དངུལ་ཁུག	 ཁ་པར་སོགས་ཀི་ནང་མཆོད་
གནས་སུ་གཤོམ་གི་ཡོད།
འནོ་ཀང་གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་
ཚོས་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི ་མི ་
རྣམས་ལྟར་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་རང་ཁིྱམ་

དང་།	 ལས་ཁུངས།	 ལ་ྷཁང་།	 ཚོང་ཁང་།	
དངུལ་ཁུག	 	 ཁ་པར་སོགས་ཀི་ནང་མཆོད་
གནས་སུ་གཤོམ་འདདོ་ཀི་འདནུ་པ་སྐམོ་པ་
ཆུ་འདདོ་ལརྟ་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཀག་འགགོ་བས་ཡོད།

རྒྱལ་སིྤའི ་ཐོག ་ནས་སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་དང་བདོ་དནོ་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་སླད་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་གི་ངསོ་ནས་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་

ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་དང་ལནྷ་བསྒནོ་པའ་ིརང་
པར་	  (selfie)	 རེ་བསྐརུ་བ་རྣམས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་གངས་ཅན་
སིྐད་གཤོངས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་
འགམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་པའི་ནང་འགམེས་
སྟནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		
བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་པ་ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོར་དབུ་འབདེ་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་འཛམ་གླངི་
ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་དང་
ཕི་རྒྱལ་བ་སོགས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
དང་ལྷན་བསྒོན་པའི་རང་པར་རེ་བསྐུར་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་ལནྷ་རང་པར་བསྒནོ་
པའི་ལས་འགུལ་ནང་བདོ་པ་དང་ཕི་རྒྱལ་མི་
རིགས་ཡོངས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག		རང་
པར་ཚོན་མདགོ་གང་ཡིན་ཡང་ཆོག	 	 རང་
པར་གི་ཆེ་ཆུང་ངསེ་པར་	༣༠༠	dpi	དང་	
༣༠༠༠	pixels high	ཡིན་དགསོ།	
རང་པར་དང་།	 མིང་།	 སྡདོ་གནས་བཅས་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	གངོ་
གཤམ་གསལ་གླགོ་འཕནི་ཁ་བང་ཐགོ་བསྐརུ་
གནང་ཡོང་བ་ཞུ།	།
tibetmuseum@tibet.net

རྒྱ་རིགས་དག་ེརྒན་ཆེན་མོ་ལིག་ཧན་ཧངི་ལགས་ཀིས་བདོ་ན་ིགནའ་ས་ྔམོའ་ིདསུ་སབྐས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་
ནམ་ཡང་ཆགས་མངོ་མེད་ཅསེ་གསུངས་པ།

༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གིས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་རྒྱ་རིགས་དགེ་རྒན་
ཆེན་མོ་ལིག་ཧན་ཧངི་	(Lau Han Shiang) 

ལགས་དང་ལནྷ་མིང་རྒྱལ་རབས་སབྐས་ཀི་
བདོ་ཀི་གནས་བབ་ (Status of Tibet dur-

ing Ming Dynasty)	 ཅསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའ་ིཐགོ་ཆུ་ཚོད་	 ༡།༣༠	 རིང་བག་ོགླངེ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ལིག་ཧན་ཧིང་
ལགས་ཀིས་མིང་རྒྱལ་རབས་སབྐས་ཀི་བདོ་
ཀི་གནས་བབ་སྐརོ་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་
གནང་རསེ་བདོ་ན་ིགནའ་ས་ྔམོའི་དསུ་སབྐས་
ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ནམ་ཡང་ཆགས་
མངོ་མེད་	 (Tibet was never part of 

China since antiquity)	 ཅསེ་པའ་ིཞིབ་
འཇུག་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དཔ་ེ
དབེ་ཞིག་བརྩམས་ཡོད།	 དག་ེརྒན་ཆེན་མོ་
ལིག་ཧན་ཧངི་ལགས་ཀིས་མིང་རྒྱལ་རབས་
སབྐས་ཀི་ཁུངས་བཙན་པའོི་ལོ་རུྒྱས་ཡིག་ཆ་
ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་གཞིར་བཞག་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།	

ཕོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གིས་མིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་ཡིག་ཆ་ད་ེདག་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་བདོ་
ན་ིགནའ་ས་ྔམོའི་དསུ་སབྐས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་
ཆ་ཤས་ཡིན་ཞསེ་རདོ་ཀི་ཡོད།
དགེ་རྒན་ཆེན་མོ ་ལིག་ཧན་ཧིང་ལགས་
ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་
ན་ིགནའ་ས་ྔམོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་
ཤིག་ཡིན་པ་ལས་དབང་སུྒར་བས་པ་མིན་
པའི་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐལེ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
རུྒྱ་མཚན་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ལོའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀི་གན་
རྒྱ་	(the 1918 League-of-Nations Cov-

enants)	དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༤༥	ལོའ་ིའཛམ་
གླིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བཅའ་
ཁམིས་ ( the United-Nations Charter 

of 1945)	 ལ་མོས་མཐུན་གིས་མིང་རགས་
བཀདོ་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀི་
གན་རྒྱ་ཡི་ག་ེདང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༥	 ལོའ་ིརྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ནང་འབུང་འགུར་
རྒྱལ་ཁབ་སུ་གང་གིས་ས་ཁུལ་ཁག་དབང་

སུྒར་བ་མི་ཆོག་པ་བཀདོ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བད་ེསུང་ལནྷ་ཁང་གི་
གཏན་འཇགས་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ི

མཐུན་ཚོགས་ཀི་གན་རྒྱ་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
བཅའ་ཁམིས་ལ་བརིྩ་སུང་ཞུ་དགསོ།	 ཞསེ་
དང་།
གཞན་ཡང་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ལིག་ཧན་ཧངི་
ལགས་ཀིས་གནའ་ས་ྔམོའི་རྒྱ་ནག་མིང་རྒྱལ་
རབས་སྐབས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་
ས་ཁའ་ིནང་འབར་མ་ (Burma)	 དང་།	
ལའ་ོསི།	(Laos)	ཐའ་ིལན་ཌིའ་ིབང་ཕགོས་

(Thailand)	 བཅས་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་
མངའ་ཁོངས་ཡིན་པ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་།	
བདོ་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་།	 ཝ་ེཏ་ིནམ།	 ཀ་ོརི་ཡ་
བཅས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་བཀོད་ཡོད།	

ཅསེ་གསུངས།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ལིག་
ཧན་ཧིང་ལགས་དང་བག་ོགླངེ་སྟངེ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕབེས་བསུ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གིས་དང་ཐགོ་བདོ་ཐང་རྒྱལ་རབས་
སྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་

ཆགས་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ཡོད་པ་དང་།	 ཕིས་
སུ་སུྒབ་བདེ་ད་ེཁུངས་འཁྱལོ་པ་ོཡོང་གི་མེད་
པར་བརནེ་བདོ་ཐང་རྒྱལ་རབས་སབྐས་ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་
པའ་ིབཤད་སྟངས་ལ་བསུྒར་བ་བཏང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་བླ་
ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ན་ིརྒྱ་
ནག་གི་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་རེད་
ཅསེ་ཁས་ལེན་གནང་དགསོ་པའ་ིའབྲལེ་མེད་
ཀི་ཆ་རྐནེ་བཏནོ་ཡོད།	 དའེ་ིལན་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས།	 ངསོ་ཀིས་ལོ་རུྒྱས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་
མི་ཐུབ་ཀང་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་གསོ་མོལ་
གནང་འདདོ་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་གསལ་པརོ་
ཕབེས་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་
རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྲྭ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཤེས་ཡོན་ག་ོརགོས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	

ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༣	 ནས་	 ༢༤	 དང་།	
ད་ེབཞིན་ཚེས་	༣༠	ནས་	༣༡	བར་སཾ་བྷ་ོ
ཊའ་ིཁྱབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་བཅུའ་ིསྔནོ་འག་ོ
དང་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དག་ེརྒན་ཡོངས་ལ་

དམིགས་ཏ་ེཤེས་ཡོན་ག་ོརགོས་ (Inclusive 

Education Awareness) ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་
དྲྭ ་རྒྱ་བརུྒྱད་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐངེས་འདིའི་
ད་ཐགོ་གི་ཟབ་སྦྱངོ་གི་
དགོས་དམིགས་གཙོ་
བ་ོན།ི	 སླབོ་གྲྭའ་ིནང་
ཕུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཆ་

ཤས་ལེན་སབྐས་སླབོ་སྦྱངོ་གི་དགསོ་མཁ་ོདང་
ནསུ་པ་མི་འད་བར་བརནེ།	 དག་ེརྒན་རྣམས་
ཀིས་ཤེས་ཡོན་གཞི་ལ་བཞག་སྟ།ེ	 སླབོ་གྲྭའ་ི
ནང་སླབོ་གཉརེ་བདེ་མཁན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་

དང་ད་ུལེན་རུྒྱའ་ིགལ་གནད་དང་དགསོ་དནོ་
ག་ོརགོས་སླབེ་ཆེད་ཡིན་པ་དང་།	 ཟབ་སྦྱངོ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་
རྣམས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སྐརོ་གོ་རགོས་དང་
འགོག་རྐེན་གང་ཡོད་སྐརོ་ལ་ཤེས་རགོས་
བུང་ཡོད།
ནསུ་པ་འད་མིན་ལནྡ་པའི་ཕུ་གུ་རྣམས་དང་
ལེན་བས་ཏ་ེཁངོ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུརྩདེ་མོ་རྩ་ེ
བ་དང་སླབོ་གཉརེ་བས་པ་སོགས།	ཕུ་གུ་དང་
ལྷན་འདསི་ཐབས་བས་ཏ་ེཁོར་ཡུག་བཟང་
པ་ོཞིག་བསུྐན་ཐུབ་ན།	 ག་ོརགོས་དང་རིན་
ཐང་སྤདོ་རུྒྱའི་བསམ་བླ་ོགོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཐུབ།	 བསམ་བླའོ་ིག་ོརགོས་ད་ེའད་ཡོད་ན་

དསེ་ཕུ་གུ་དང་དང་།	ཕ་མ།	དག་ེརྒན།	སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་དགསོ་མཁ་ོཆེ་བའི་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཡོངས་སིྒལ་
ཤེས་ཡོན་ད་ེཇི་ཙམ་ཁྱབ་ཆེ་བ་འབུང་ན་ད་ེ
ཚོད་ཀིས་ཡོངས་སིྒལ་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་བསུྐན་
རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་ཐགོ་དྲྭ་
རྒྱ་བརུྒྱད་ཟབ་སྦྱངོ་ཚོགས་ཡོད།
ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེབརུྒྱད་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་བསམ་
ཚུལ་བརེ་ལེན་བེད་རུྒྱའི ་སྡིངས་ཆ་ཞིག་
བསུྐན་ཡོད་པ་དང་།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འགོ་ཕ་མ་
དང་དགེ་རྒན་དབར་མཉམ་ལས་ཡག་པ་ོ

བུང་ཡོད་པའི་སྐརོ་སོགས་ལ་གསོ་བསྡུར་
གནང་ཡོད།	 ད་ེས་ྔཡིན་ན་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ད་ེལ་ྟབུའི་ཟབ་སྦྱངོ་ནང་སླབོ་གྲྭ་
གཅིག་ནས་མང་མཐའ་དགེ་རྒན་གཉསི་ལ་
མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་གི་ཡོད་ཀང་།	 ད་ལན་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་བཅུ་ནས་ཁྱོན་སྔནོ་འག་ོདང་གཞི་
རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་	༩༦	མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ (PRM) ནས་ཐངེས་
འདིའི་ཟབ་སྦྱངོ་ལ་དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་བར་བདོ་མིའིི ་
སིྒག་འཛུགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་
བ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའ་ིབང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་གི་
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨུ་ར་ུསུའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་
བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	 ༥	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་ད་རྒྱ་
བརུྒྱད་དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་
མཛད་པའ་ིབང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་གི་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།	 ཨུ་ར་ུསུའ་ིཆོས་གགོས་རྣམས་ད་ེ
རིང་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་ཐུག་རུྒྱ་བུང་བར་
ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	ཨུ་ར་ུསུའ་ི
མངའ་སྡ་ེཀལ་མིག་དང་།	བྷུ ་རི་ཡཏ།	ཐུ་ཝ་
བཅས་ནི་མི་རབས་མང་པ་ོསྔནོ་ནས་འབྲལེ་
བ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ཟངི་
འཁུག་ལངས་པའི་སྐབས་ངསོ་རང་གྲྭ་སྐརོ་
དམ་བཅའ་བཞག་པ་རེད།	 	 སབྐས་དརེ་
ངསོ་ཀིས་རགས་གསལ་གཏངོ་བའ་ིནང་ཀལ་
མིག་དང་བྷུ ་རི་ཡཏ།	 ཐུ་ས་ྦབཅས་ནས་ཡིན་
པའ་ིདག་ེབཤེས་མང་པ་ོཡོད།	 གདན་སའ་ི
མཁན་པ་ོནང་ཆ་བཞག་ནའང་སྒ་ོམང་མཁན་

པ་ོངག་དབང་ལེགས་ལནྡ་ལགས་བྷུ ་རི་ཡཏ་
ནས་ཡིན་པ་དང་།	 སོག་པ་ོཐུབ་བསྟན་ཉ་ིམ་
ལགས་ཀང་ཕལ་ཆེར་བྷུ ་རི་ཡཏ་ནས་ཡིན་པ་
ཡོད།	

ད་ེནས་དགེ་བཤེས་ཡང་དག་ཅེས་པ་ཞིག་
ཡོད།	 ཁངོ་ན་ིཐུ་ས་ྦནས་ཡིན།	 ཨུ་ར་ུསུའ་ི
སདྐ་ཡག་པ་ོཡོད།	 ད་ེདང་དའེ་ིམཚོན་པའ་ི
གང་ལརྟ་ངསོ་ཀི་མི་ཐགོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སོག་
པའོི་གྲྭ་རུྒྱན་མང་པ་ོཞིག་བདོ་ནང་སླབོ་སྦྱངོ་
བས་ཏ་ེདགེ་བཤེས་ཨང་དང་པ་ོཆགས་པ་
གང་ཙམ་ཡོད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོས་སོག་པ་ོཟརེ་
དསུ་སོག་པ་ོསིྤ་ཡོངས་ལ་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 ཨུ་
རུ་སུའི་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་སོག་རིགས་
གཅིག་གུར་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིནང་ད་ུནང་
སོག་ཚུད་ཀི་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ངསོ་ཀི་

མཚན་ཞབས་ནང་ནས་དགེ་རྒན་ལ་ྟབུ་རེད།	
རྒན་དངསོ་གུབ་ཚོགས་ཉདི་ཆ་བཞག་ན་སོག་
པ་ོནང་སོག་ནས་རེད།	 མཁས་པའ་ིདབང་
པ་ོརེད།	

ངསོ་ལ་སྟངོ་ཉདི་སྐརོ་ཐགོ་མར་ང་ོསྤདོ་དང་
འགལེ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ཁངོ་རེད།	 བདོ་
དང་སོག་རིགས་དབར་མི་རབས་མང་པ་ོ
ཞིག་ནས་འབྲལེ་བ་ཡོད།	 བར་སབྐས་ཤིག་
ལ་སོག་པ་ོནང་གསར་བར་ེལངས་ཏ་ེནང་
པའི་ཆོས་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་
པ་རེད།	 བདོ་ནང་དའུང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	
ལོའི་རསེ་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་
ནང་ཆོས་ཐོག་དམ་བསྒགས་བས་པ་རེད།	
མཁས་པའི་དབང་པ་ོམང་པ་ོཞིག་ཁིམས་
ལ་གཏུགས་ནས་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད།	

དཔརེ་ན།	 ཀུན་མཁྱནེ་འཇམ་དབངས་
བཞད་པའི་ཡོངས་འཛིན་ལ་དགེ་ཕུག་མང་
པ་ོཡོད་པར་ཁིམས་འགལ་གི་ཐགོ་ནས་དམ་
བསྒགས་བས་ཏ་ེམཐར་སགོ་ཐོག་བཏང་
ཡོད།	 སགོ་ཐགོ་བཏང་བའ་ིསབྐས་སགོ་ཐགོ་
གཏངོ་སའ་ིས་ཆར་སླབེས་ནས་ཁངོ་གིས་སྨནོ་
ལམ་བརྒྱབ་བཅུག་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེནས་བ་ླམ་མཆོད་པའ་ིཚིགས།	 དསེ་ན་ར་ེ
བཙུན་བ་ླམ་ཐུགས་ར་ེཅན།	 །མར་གུར་འག་ོ
བའ་ིསྡགི་སིྒབ་སྡགུ་བསལྔ་ཀུན།	 །མ་ལུས་ད་
ལ་ྟབདག་ལ་སྨནི་པ་དང༌།	 །བདག་གི་བད་ེ
དག་ེགཞན་ལ་བཏང་བ་ཡིས།	 །འག་ོཀུན་
བད་ེདང་ལནྡ་པར་བིན་གིས་རླབོས།	 །ཞསེ་
བཏནོ་ནས་ད་གསོད་ཤོག་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།	
བདོ་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོ
དང་ཉམས་ལེན་པ་མང་པ་ོསགོ་ཐགོ་བཏང་
ཡོད།	 ད་ེས་ྔསོག་ཡུལ་ད་ུགསར་བར་ེལངས་
པའ་ིསབྐས་གང་བུང་བ་རྣམས་རིམ་པས་བདོ་
ནང་དའུང་ད་ེད་ེབཞིན་བུང་ཡོད།	སིྤར་ཆོས་
ཀི་དད་པ་ཞེས་པ་ནི་དག་རུྩབ་ཀི་ཐགོ་ནས་
མེད་པ་བཟ་ོམི་ཐུབ།	 རུྒྱ་མཚན་ན།ི	 ཚོར་བ་
ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་འབུ་སིན་བ་རི་དྭགས་
དདུ་འག་ོབཅས་པ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་
དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་རང་གི་ངང་ནས་ཡོད་
སྟབས།	 སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེ

བ་འདདོ་པ་ཚང་མར་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 འག་ོ
བ་མི་ལ་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་
འདདོ་པ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐསེ་སུ་ཡོད་པའི་
ཐགོ་མི་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་
རབས་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏང་རུྒྱ་ཡོད།	དདུ་འག་ོ
དང་མི་འད་བ་འག་ོབ་མི་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་
རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་སྡུག་བསལྔ་
ཉུང་ད་ུགཏང་རུྒྱ་དང་བད་ེབ་མང་ད་ུབཏང་
བར་བསམ་བླ་ོབསུྒར་བཅསོ་ཀིས་བད་ེབ་སུྒབ་
པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཆོས་
ཞསེ་པ་དར་ཡོད།	 ཡི་ཤུ་དང་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་
པ་རྣམས་ཀིས་དཀནོ་མཆོག་ལ་ཡར་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་དང་།	 དཀནོ་མཆོག་ན་ིའཇིག་
བརནེ་བཀདོ་པ་པརོ་འདདོ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོ་
ཚང་མ་འཇིག་བརནེ་བཀོད་པ་པསོ་བཀོད་
པར་བརནེ་འཇིག་བརནེ་བཀོད་པ་པ་ོདཀོན་
མཆོག་མཁྱནེ།	 ཞསེ་པའ་ིཐགོ་ནས་སེམས་
ཀི་སྡུག་བསལྔ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང་སེམས་
ནང་ཞི་བད་ེཡོང་བར་འབད་བརྩོན་བདེ་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཏ་ེམགནོ་
པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་
འགལེ་གི་ཆོས་འབྲལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་མཉམ་ད་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
དང་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
དང་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དང་བད་ེསླར་
བཅས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་
ས་གནས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
དང་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གི་མཁན་རིན་
པ་ོཆེ།	 འཕདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ་དང་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་སླབོ་སྟནོ་སནྨ་པ་དང་།	འཕདོ་
བསྟནེ་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་ས་གནས་སུ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་	༡༩	ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་
བཀག་འགགོ་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་མར་འཕདོ་བསྟནེ་
དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་འགུབ་ལགས་ཀིས་
ད་ཆ་མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་སུ་
ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་
པར་དབུས་ནས་ད་བར་ལམ་སྟནོ་དང་ལས་
དནོ་ཇི་གནང་སྙངི་བསྡསུ་ཞུས་རསེ།	 དནོ་
དངསོ་ད་ཆ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་དཀའ་ངལ་

ཇི་འཕད་དང་།	 དརེ་གདངོ་ལེན་གནང་
ཕོགས་ཐད་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་དགོངས་
འཆར་ཇི་ཡོད་གསོ་བསྡུར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིང་ོསྤདོ་གནང་།
ཚོགས་བཅར་བའི་ཁོངས་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་
ཁག་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་རྣམས་ནས་གཙོ་
བ་ོལྷ་ོཕགོས་གཞིས་ཆགས་ནང་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་མང་པ་ོཡོད་པས་དགོན་པའི་ཤག་ཚང་
གཅིག་ནང་དགེ་འདནུ་པ་གངས་ཉ་ིཤུ་ཙམ་
མཉམ་ད་ུབཞུགས་པ་དང་།	 གསང་སྤདོ་
ཁུས་ཁང་ཡང་མཉམ་སྤདོ་བདེ་བཞིན་པའི་
རྐེན་གིས་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ནས་ནད་གཞི་
འདི་འགོས་ཉནེ་ཆེ་བ་དང་ཁྱབ་གདལ་མུར་
བའ་ིམངོ་བང་དང་།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་
སུ་སནྨ་ཞབས་འདང་ངསེ་མེད་པའི་མི་ཆའི་
དཀའ་ངལ་དང་།	ནད་པ་ཛ་དག་སནྨ་བཅསོ་
བདེ་དགསོ་པ་རྣམས་ལ་འཚོ་རུླང་	 Oxy-

gen Cylinder	 ཐབོ་དཀའ་བའ་ིདཀའ་ངལ་
རྣམས་སནྙ་གསང་ཞུས།
གཞན་ཡང་བདོ་སྨན་གིས་ཕན་བསྐདེ་ཆེན་
པ་ོའབུང་བཞིན་པས་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་བདོ་
སནྨ་མུ་མཐུད་སྐབས་འཇུག་ཡོང་བ་དང་གྲྭ་
ཚང་ཁག་ནང་ཁག་ཤེད་དང་གཅིན་སྙའི་ིནད་
གཞི་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་བཅུད་ཐགོ་ཆེད་

ལས་སླབོ་སྟནོ་དང་།	 གྲྭ་ཚང་གི་སླབོ་གྲྭ་སརླ་
སྒ་ོཕ་ེཕགོས་དང་འབྲལེ་བའི་ཆེད་ལས་ལམ་
སྟནོ་མུ་མཐུད་གནང་གལ་ཆེ་བ་སོགས་ཀི་
དགངོས་འཆར་གསུངས།
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་སླབོ་སྟནོ་པ་རྣམ་པ་
གཉསི་ནས་ཀང་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ལ་
གཙོ་བ་ོསྔནོ་འགོག་ཐབས་ལམ་མུ་མཐུད་ད་ོ
ནན་བསྟནེ་དགསོ་པ་དང་།	ས་གནས་སུ་ཁག་
ཤེད་དང་གཅིན་སྙ་ིསོགས་གཅོང་ནད་ཡོད་
པ་རྣམས་ང་ོའཕདོ་པའ་ིཐགོ་སུང་སྐབོ་གནང་
གལ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྒ་ོརྒྱ་ལྷདོ་གཡེང་
ཕ་ེསབྐས་མང་ཚོགས་ནས་ལྷདོ་གཡེང་ཤོར་
བ་ལ་བརནེ་ནས་ནད་པ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་
ཡོད་པས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་
དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་གནང་།
ད་ེབཞིན་ཆེད་ལས་མི་སྣ་འདང་ངེས་མེད་
སར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་མཐུན་
འགུར་སྦྱར་གལ་ཆེ་བ་དང་།	 ས་གནས་ས་
ཐགོ་ཏུ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགགོ་
ཆེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་གི་མཁན་པ་ོལས་སྣ་ེརྣམས་ནས་སྟངས་
འཛིན་ད་ོདམ་ནན་པ་ོགནང་དགསོ་པའ་ིལམ་
སྟནོ་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 དཔལ་འབརོ་
རོགས་རམ་ཆེད་ཕི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་

གཅིག་པུ་མིན་པ་བདོ་པས་བདོ་མིར་རོགས་
ཕན་བདེ་ཐབས་འབད་བརྩནོ་གནང་དགོས་
གལ་ཆེ་བའ་ིལམ་སྟནོ་གནང་།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ད་ེ
ས་ྔནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བུང་བ་ནས་བཟུང་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།	ལགྷ་པར་
མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་ཀོབ་ལྟ་བུ་གཞིས་ཆགས་
ཆེ་ཁག་ལ་མི་མང་བས་ཉནེ་ཚབས་དང་
འག་ོསོང་ཡང་ཆེ་བས་ད་བར་ཁྱོན་འབུམ་	
༥༨	 ཙམ་མོན་གྷ་ོགཞིས་ཆགས་ཆེད་སོང་
ཟིན་ཞིང་ཁྱོན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་
རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ལྔ་ཙམ་འག་ོསོང་དང་།	
སིྒག་འཛུགས་ནས་དམིགས་བསལ་རོགས་
དངུལ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༡༥༠	 	 ཙམ་ནད་
ཡམས་འདའི་ིཆེད་བཏང་ཟནི།	 ས་གནས་
སུ་སནྨ་ཞབས་པ་འདང་ངསེ་མེད་པ་སོགས་
ཀི་མཐུན་འགུར་ཐད་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཞུ་
ངསེ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་གསོ་བ་རིག་པའ་ིཐགོ་
ནས་ལུས་སེམས་ནསུ་གསོའ་ིསནྨ་དའེང་སུམ་
ཆ་གཉསི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་སུམ་
ཆ་གཅིག་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་གནང་
བཞིན་པས་ད་བར་སནྨ་རིྩས་ཁང་ལ་ཧནི་སྒརོ་
འབུམ་	 ༤༦	 ཙམ་ཕུལ་ཟནི།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་

སྒ་ོཕ་ེཕགོས་དང་འབྲལེ་ཉ་ེཆར་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟནོ་གནང་ཟནི་
པ་དང་།	 ཟས་བཅུད་སླབོ་སྟནོ་པ་སོགས་བདོ་
ཀི་བརྙན་འཕནི་ནང་ད་ེས་ྔལས་རིམ་མང་པ་ོ
གོ་སིྒག་ཞུས་པས་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཐགོ་
གཟགིས་རུྒྱ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ཚོགས་འད་ུམཇུག་མ་སིྒལ་གངོ་འཕདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ད་བར་དབུས་སའི་
ལས་སྣ་ེདང་།	 ས་གནས་སུ་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་
དང་དྭངས་ཞབས་བཅས་ཚང་མས་ཐུགས་
འགན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཤིང་མཉམ་
རབུ་ཐགོ་ནས་ནད་ཡམས་འདརི་གདངོ་ལེན་
བདེ་བཞིན་པར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་དང་།	
ས་གནས་སུ་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གི་སྨན་
པ་དང་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་མི་མང་གི་
འཕདོ་བསྟནེ་བད་ེརྩར་ཞབས་འདགེས་ཧུར་
བསྐེད་གནང་བར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་
མཐུད་མཉམ་རབུ་དང་དབུས་ནས་ལམ་སྟནོ་
མཐུན་འགུར་སྦྱར་དགོས་རིགས་གང་ཐུབ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་
བའ་ིཕ་ོབྲང་ནས་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོབཱཡི་ཌནེ་	(Joe 

Biden)	 མཆོག་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཐངེས་	
༤༦	 པར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་
འདིའི ་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 གཅིག་བས་ན་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་མཁྱནེ་བཞིན་ཡོད་ཀི་རེད།	 ཨ་རི་ན་ི
རང་དབང་དང་།	མང་གཙོ།	ཆོས་དད་རང་
དབང་།	 ཁམིས་ཀི་དབང་སུྒར་བཅས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
ངསོ་རང་ཨ་རི་ལ་ཡུན་རིང་ནས་ཡིད་སྨནོ་
བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན།
ཨ་རི་ན་ིའཛམ་གླངི་རང་དབང་གི་འག་ོཁདི་
ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཛམ་གླིང་མི་མང་
གིས་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་ཕུགས་འདནུ་དང་

འག་ོཁདི་ལ་རེ་བ་ཆེན་པ་ོརྒྱག་གི་ཡོད།	 ལགྷ་
པར་དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་གི་སྐབས་
འདིར་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་
དབུལ་ཕ ོངས་དང་དང་བདེན་མེད་པའི ་

དཀའ་ངལ་མོང་བཞིན་པ་དག་སེལ་ནས་
འཛམ་གླིང་འདི་བཞིན་ཞི་བད་ེལྡན་པ་ཞིག་
བསུྐན་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་གིས་གཙོས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་དགསོ་

པ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཛ་དག་རང་
བཞིན་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་ལམྕ་སྐ་ུཀ་མ་ལ་ཱཧ་ཻརིས་ (Kamala Har-

ris) མཆོག་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གཞནོ་པ་

བདམས་པར་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་གི་ཡོད།
ངསོ་ཀིས་ཆབ་སདི་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་འགན་
དབང་ཡོངས་རགོས་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་
འསོ་འདམེས་ཞུས་པའི་འགོ་ཁིད་ཚོར་རིྩས་
སྤདོ་བས་པ་ནས་བཟུང་།	 ངསོ་ཀིས་འག་ོ

བ་མིའི་རུྒྱད་ཀི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་དང་།	
ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ།	ད་ེབཞིན་
འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་གུབ་དང་བམས་བརྩེ་
གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱའི་ལས་འགན་སུྒབ་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ེདག་ན་ིད་ེརིང་ཁ་སང་གི་
འག་ོབ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་དགོས་
མཁ་ོཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ངསོ་ཀིས་ཡིད་
ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་སིད་འཛིན་
གཞནོ་པ་གནང་བའ་ིསབྐས་བདོ་པ་ཚོར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེ
བཞིན་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༩	ནང་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་ཅིག་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོས་བ ོད་གནའ་རབས་ཀི ་ནང་པའི ་
རིག་གཞུང་ཞི་བད་ེདང་།	 འཚེ་བ་མེད་
པ།	 བམས་བརྩ་ེབཅས་སུང་སྐབོ་དང་ཉར་
ཚགས་བདེ་བཞིན་པར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་

རིམ་བནོ་དང་ཨ་རིའི་མི་མང་བཅས་ནས་
ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པ་ན་ིབདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་བསོད་བད་ེ
ཆེན་པ་ོརེད།	 བདོ་གནའ་རབས་ཀི་ནང་པའ་ི
རིག་གཞུང་ཞི་བད་ེདང་།	 འཚེ་བ་མེད་པ།	
བམས་བརྩེ་བཅས་ཀིས་འག་ོབ་མི་རིགས་
ཡོངས་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོབསུྒབ་ཐུབ་
པའ་ིནསུ་པ་ཡོད།	 བདོ་པ་ཚོའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་སརླ་ཡང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་འབུང་འགུར་གི་དཀའ་
ངལ་ཁག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་སྟ་ེཨ་རིའ་ིམི་
མང་གི་རེ་བ་དང་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཐུབ་
པ་དང་།	 འཛམ་གླངི་འད་ིབཞིན་ཞི་བད་ེདང་
འཆམ་མཐུན་ལྡན་པ་ཞིག་བསུྐན་པར་བ་
གཞག་ཁག་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིཐུགས་སྨནོ་
དང་བཅས།	ཞསེ་གསུང་འཕནི་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདམས་ཐནོ་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཇ་ོབཱཡི་ཌན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༩	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུག་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ི
སིད་འཛིན་འསོ་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོ་བཱཡི་ཌན་	
(Joe	 Biden)	 མཆོག་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
ཐངེས་	༤༦	པར་བདམས་ཐནོ་བུང་བ་དང་།	
དེ་བཞིན་ལྕམ་སྐུ ་ཀ་མ་ལཱ ་ཧཻ་ རིས་(Ka-

mala Harris) མཆོག་ཨ་རིའ་ིལོ་རུྒྱས་ནང་
བུད་མེད་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཐངེས་དང་
པརོ་བདམས་ཐོན་བུང་བར་དགའ་བསུའི་
མཚམས་འད་ིཞུས་གནང་འདགུ
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་
ཐོག་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བཞིན་ཡོད་
སྟབས་ཨ་རིའི ་གཞུང་མང་གཉིས་ནི་རྒྱ་
དམར་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་འགོ་ཡོད་པའི་

བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་དང་།	 ད་ེབཞིན་
རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
ཚོར་ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	
ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབར་འབྲལེ་བ་
དམ་ཟབ་ཡོད་པ་དང་།	 ཁྱདེ་ཀིས་ཕི་ཟླ་	 ༩	
པའི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་
དབུ་འཁིད་འགོ་འབྲལེ་བ་ད་ེམུ་མཐུད་རུྒྱན་
སྐངོ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད།
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་
རགོས་བཙན་བཟུང་བས་པའ་ིརསེ།	 ཨ་
རིའི་གཞུང་མང་གཉིས་ནི་བདོ་མི་རྣམས་
དང་།	 བདོ་ཀི་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་
ཡིན།	 ང་ཚོས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སིད་བུས་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་
མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་འགོ་
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་

པའ་ིརང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་
པ་ཞིག་ཡིན།	རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་འགོ་བདོ་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སྨྲ་བརོད་
རང་དབང་དང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་
མེད་པ་སོགས་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཁག་མུ་མཐུད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ལོར་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་ཐངེས་	 ༡༠	 གནང་བའ་ིརསེ་ང་ཚོས་
མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་
སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ཞི་བའི་གལོ་མོལ་
ཡོང་ཐབས་སདླ་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་
དརེ་ད་བར་བཟང་ཕགོས་ཀི་ཡ་ལན་རྩ་བ་
ནས་གནང་མེད།	 ཁྱདེ་ཀི་དབུ་འཁདི་འགོ་
བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་རུྒྱར་
རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།
རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོདུག་
ཅུའི་ནང་བདོ་ལ་ཞི་བའི་བཅིངས་གལོ་དང་

ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་པ་བརདོ་བཞིན་ཡོད་
ཀང་དནོ་དངསོ་སུ་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་
ནི་ཡ་ང་བ་ཞིག་དང་ཛ་དག་ཅན་ཞིག་ཡིན།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མི་
གངས་	༡༥༤	ཡིས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ང་ོརྒལོ་གིས་
བདོ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཁངོ་རྣམ་པས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།
བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་འབདོ་སྒ་
བསྒགས་ཡོད།
ཨ་རིའི ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ད་བར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་དང་།	
ལྕམ་སྐུ་ཧཻ་རིས་མཆོག་གིས་སྣ་ེའཁིད་པའི་
ཨ་རིའི ་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བ ོད་ད ོན་
ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའི་ཡིད་ཆེས་ཆེན་
པ་ོཡོད།	 ཁྱདེ་ཀི་དབུ་འཁདི་འགོ་གཉསི་

སྨན་དབུ་མའི ་ལམ་གི་སིད་བུས་བརུྒྱད་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་རུྒྱར་རྒྱལ་
སིྤའི་འབད་བརྩོན་ནསུ་པ་སྔར་ལྷག་ཆེ་རུ་
འག་ོརུྒྱའ་ིརེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 འད་ིལོའ་ི
ཕི་ཟླ་	 ༩	 པའ་ིནང་སྐ་ུཉདི་ནས་བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་གཏངོ་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་
བེད་མི་སྣ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་བཀའ་
ཆད་གཅདོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་གསུངས་
པར་ང ་ ཚོས ་ ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་དང ་ །	
ཁྱེད་ཀི་སིད་འཛིན་གི་ལས་ཡུན་ད་ེབཞིན་
ལམ་ལྷངོས་དང་ལནྡ་པ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		ཁྱདེ་ཀི་སྙངི་སྟབོས་དང་བླ་ོགསོ་
ཀིས་འབུང་འགུར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་།	
འཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེདང་ཡར་རྒྱས་གོང་
འཕལེ་ཡོང་རུྒྱར་སླབོ་སྟནོ་དང་མཉམ་ཁིད་
ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ད་ུ
ལས་བའི་སྡ་ེཚན་གི་ཁིམས་དནོ་ལས་བདེ་
གཅིག་ཟླ་གངས་	 ༡༡	 རིང་ཉནི་གརླ་བསྐ་ོ
གཞག་བདེ་འཆར་ཡིན་ན།	 གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐེན་ཚང་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་
འབུལ་འཐུས།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་
མཐར་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་རབ་བམས་པ་	
LLB	བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ིལག་ཁྱརེ་གི་
ང་ོབཤུས།
༢༽	 སྐསེ་ཚེས་ལག་ཁྱརེ་	 (Birth Certifi-

cate)	 རམ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཤེས་ཚད་
ཨང་ཤོག་ (Marks Card)	གི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	༠༣	 ཚེས་	༣༡	
བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་བདོ་
མིའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་	(Green 

Book)	ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	གཉསི་
པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༤༽	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་ཁྱརེ་གི་ང་ོབཤུས།	
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
ཁྱབ་ཁངོས་རྒྱ་བདོ་སནྨ་ཁང་ཡོད་ན་དང།	ད་ེ
མིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་རངུ་ནས་འགསོ་

ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་
འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་	(Medi-

cal Certificate)	 ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་
ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའི་ལས་
དམ་དང།	ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་རང་
ཉདི་ཀི་འཚང་སནྙ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་
ལ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་
གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་
གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་བཤེར་
འབབེས་གིས་གླགོ་འཕནི་ (email)	 བརུྒྱད་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་

གི་དགངོ་ད་ོཚོདུ་	༥	པ་འགངས་མེད་འབུལ་
དགསོ་རུྒྱ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་བདེ་
བདའེ་ིསདླ་འཚང་སནྙ་ད་ུཁ་པར་ཨང་གངས་
འགདོ་དགསོ།	 དསུ་བཀག་ཡོལ་རསེ་འཚང་
སནྙ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན།	 ཉནི་རེར་ཉནི་
ག་ླསྒརོ་	༨༥༠།༠༠	རེ་འཐབོ་རུྒྱ་ལས།	ལས་
ཤག་དང་ཁང་དདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་མེད།	གཞུང་
འབྲལེ་གུང་གསེང་དང་རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉ་ི
མའ་ིགུང་གསེང་།	 ད་ེབཞིན་ད་ོབདག་རང་
ངསོ་ནས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་བཅས་ལ་
ཉནི་ག་ླམེད།	

འསོ་ཆོས་ལནྡ་པའི་འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་
ཚོར་འབདོ་བར་དང་འབྲལེ་ངག་རུྒྱགས་ཀི་
ལམ་ནས་འདམེས་བསྐ་ོབ་རུྒྱར་སབྐས་བསྟནུ་
ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་མཉམ་
འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་དགསོ་པ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 ཆེས་མཐའོ་ི
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༦	ལ།	།
E-mail: tsjc@tibet.net


