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ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།	
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་
ཨན་ཊོ་ན་ེབྷ་ིལིན་ཀིན་ (Antony Blinken) 

མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཕགོས་གང་ས་ནས་
བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་བརིྩ་ཞུ་མཁན་ཡོངས་

དང་།	ལགྷ་པར་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་ཁུལ་གི་མི་རིགས་
རྣམས་ལ་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༨	 རབ་གནས་

ལྕགས་གླང་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་
པའ་ིདགའ་སནོ་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་འདགུ

ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཨན་
ཊོ་ན་ེབྷ་ིལིན་ཀིན་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ི
གནང་དནོ།	ཧ་ིམ་ལ་ཡ་ཁུལ་དང་འཛམ་གླངི་
གི་ཕགོས་གང་ས་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་ཨ་རིའི་ཚབ་
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ཉསི་སངོ་ལྷག་རིང་འཕལེ་རྒྱས་བུང་བའི་ལོ་
རུྒྱས་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོ
བཱཡི་ཌེན་མཆོག་གི་འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
བཅས་བདག་གཅསེ་དང་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱའི་

ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད།	 བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་ཕུག་པ་ོད་ེབདོ་ནང་ཙམ་མ་ཟད་དངེ་
སང་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཁདེ་ཚོའ་ིརིག་
གཞུང་ཕུག་པ་ོདསེ་བམས་བརྩ་ེདང་།	 སྙངི་
ར།ེ	དང་བདནེ།	བཟདོ་བསན།	བཟདོ་སྒམོ།	
ཞི་བད་ེབཅས་མཚོན་གི་ཡོད།
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་རིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོད་ེདག་
ཁདེ་རང་ཚོ་དང་ལྷན་ལོ་གསར་སྐབས་དང་
དསུ་ཆེན་གཞན་གི་སྐབས་སུ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
རུྒྱའ་ིའདདོ་འདནུ་ཡོད།	 ཅསེ་འཚམས་འད་ི
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གི་
སྡགུ་བསལྔ་ལ་སེམས་ཁུར་དང་བམས་བརྩ་ེཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༧	
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གི་ཉནེ་རྟགོ་པའི་དགེ་རྩས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལརྟ་ཉནེ་རྟགོ་པའི་ལས་འགན་ནང་
གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སེམས་ཁུར་དང་
བམས་བརྩེ་ཞེས་པའི ་བརོད་གཞིའི ་ཐོག་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་རང་ད་ེརིང་རྒྱ་
གར་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་ལནྷ་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་
རུྒྱ་དང་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་བ་རུྒྱའི ་གོ་
སབྐས་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	ངསོ་
རང་ཧ་ལམ་མི་ཚེ་གང་པརོ་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་
ལནྷ་ད་ུམི་ཚེ་བསྐལ་བ་ཡིན།	 བདོ་ནང་ལོ་
དགུ་རིང་རྒྱ་མིའི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་ད་ེནས་རྒྱ་
གར་གི་ཉནེ་རྟགོ་པའི་སུང་སྐབོ་འགོ་བསདྡ་པ་
ཡིན།	 ཕགོས་གཉསི་ཀའ་ིངསོ་རང་ལ་སུང་
སྐབོ་གནང་གི་ཡོད་པ་ད་ོསྣང་བུང་།	འནོ་ཀང་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་ཚོར་ལས་
འགན་གཉསི་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	 གཅིག་ན་ི
ངོས་རང་སུང་སྐོབ་བེད་རུྒྱ་དང་གཉིས་ནི་
ངོས་ལ་སོ་མུལ་བེད་རུྒྱའི་ལས་འགན་རེད་
འདགུ	རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་གི་ཉནེ་རྟགོ་
པ་མཚོན་ན་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་རེད།	
རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ནས་མི་འབརོ་ཆེ་
ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ནའང་རང་དབང་
མེད།	 གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་ཡང་
ཕུག་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་ན་ིནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཀང་ཡིན།	
འནོ་ཀང་ད་ཆ་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད།

ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེརྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་མི་
འབརོ་མང་ཤོས་གཉིས་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
མང་ཚོགས་ཁདོ་རང་དབང་ང་ོམ་དང་མང་
གཙོ་ཚད་ལནྡ་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་ནང་གི་ཆོས་
ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནང་འཆམ་

མཐུན་དང་མཐུན་སིྒལ་ངང་གནས་ཀི་ཡོད།	
ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་ད་ུཐུག་
འཕྲད་སབྐས་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ནང་སུན་ན་ི	 Sun-

ni  དང་ཤི་ཡ་ Shia	 ཟརེ་ནས་གཉསི་ཡོད།	
རྒྱ་གར་ནང་ད་ེགཉསི་དབར་འཐནེ་འཁརེ་
དང་ཕན་ཚུན་འཁནོ་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་
མི་འདགུ	 རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་གངོ་
ནས་ཡོད་པའ་ིབསམ་བླའོ་ིགམོས་གཤིས་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་བམས་སྙངི་རའེི་ལྟ་གུབ་འདི་
བཞིན་སརྔ་ནས་དར་ཡོད་སབས་རྒྱ་གར་ནང་
མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་རན་པ་ོཡོད།	 ཆོས་
ལུགས་ཆ་ཚང་ལ་གུས་ཞབས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
ལྷ་ོདང་བང་གཉསི་ལ་སོགས་པ།	 གཞན་
ཡང་ས་གནས་འད་མིན་ལ་སྐད་དང་ཡི་གེ་
མི་འད་བ་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་སིྤ་

ཡོངས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འགོ་མཐུན་
སིྒལ་ངང་གནས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེཡང་འཚེ་མེད་
ཞི་བ་དང་བམས་སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་ཡོད་
པའི་ཐགོ་ནས་འཆམ་མཐུན་དང་མཐུན་སིྒལ་
ངང་གནས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པར་བརྟནེ་རྒྱ་གར་

ནི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་མཚོན་ཐུབ།	 རྒྱ་གར་གི་
གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་
དང་བམས་སྙངི་རའེ་ིལ་ྟགུབ་ཉམས་ལེན་བས་
པའི་ཐགོ་ཏན་ཏན་གོ་ལ་སིྤ་ཡོངས་ལ་འཆམ་
མཐུན་གནས་ཐུབ་ངསེ་ཡིན།	
ད་ཆ་རྒྱ་གར་བ་ནི་ལྟ་གུབ་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་
བདེ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ངསོ་རང་ད་ེ
རིང་རྒྱ་གར་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་ལྷན་བཀའ་
མོལ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
ག་དསུ་ཡིན་ཡང་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་ཉནེ་
རྟགོ་པ་དང་ཐུག་འཕྲད་སྐབས་སེམས་ནང་
ཞདེ་སྣང་སླབེས་ཀི་མི་འདགུ	 ངསོ་རང་ས་ྔ
དརོ་ཐགོ་ནས་ལྟ་སྐབས་འགོ་ལ་ཉནེ་རྟགོ་པ་
ཡོད།	ཁངོ་རྣམས་ལ་ངསོ་ཀིས་འཚམས་འད་ི

དང་འབལེ་བསན་བཤིག་སླངོ་གི་ཡོད།	 ཉནེ་
རྟགོ་པས་རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་འཚེ་མེད་ཞི་
བ་དང་བམས་སྙངི་རའེི་ལྟ་གུབ་ཉམས་ལེན་
བས་པའི་ཐགོ་ཉནི་མཚན་དསུ་གསུམ་ངསོ་
ལ་སུང་སྐབོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་རྣམ་
པ་ཚོའ་ིལ་ྟགུབ་ད་ེདག་ཉམས་ལེན་བདེ་དགསོ་
པ་དང་།	 ལགྷ་པར་བམས་སྙངི་ར་ེལ་ད་ོསྣང་
བ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ངསོ་རང་རྒྱ་
གར་གི་གགོས་པ་ོསུ་འད་ཞིག་དང་ཐུག་འཕྲད་
སབྐས་དའེ་ིསྐརོ་་ཡང་ཡང་བཤད་ཀི་ཡོད།	ད་ེ
རིང་ཡང་ཁདེ་རང་ཚོར་བཤད་ཀི་ཡོད།	
རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནས་
མང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་གས་ཡིན།	 རྒྱལ་ཁབ་སུང་
སྐབོ་ཞསེ་ཟརེ་དསུ་མཐའ་མཚམས་སུང་སྐབོ་
མིན་པར།	 སོ་སོའ་ིགནའ་བའོ་ིརིག་གཞུང་
ད་ེདག་སུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	དསེ་རྒྱལ་ཁབ་སུང་སྐབོ་བདེ་པ་
དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	
ད་ཆ་རིག་གཞུང་ད་ེདག་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དངེ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་ཐོག་ནས་
རང་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔར་ནས་ཡོད་
པའི་གནའ་རབས་རིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོརྣམས་
ངསེ་པར་སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ།	 ཉནེ་རྟགོ་པ་རྣམས་ཀི་
བཀའ་འད་ིཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།	།

འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༤	ནས་	༡༦	བར་སྤནོ་ཌ་ོ
བཀསི་གླངི་དང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི།	ད་ེབཞིན་མཚོ་པདྨ་
ཁུལ་གི་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་
གུབ་བུང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 དང་	 ༡༥	 ཉནི་སྤནོ་ཌ་ོ
བཀིས་གླིང་དང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟགིས་
དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་མཚོ་པདྨའ་ི
ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་དང་ས་གནས་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སུ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་།
ད་ེརེས་ས་གནས་ཀི་ལས་སྣ་ེརྣམས་ལ་འཕྲདོ་
བསནེ་དང་འབལེ་བའི་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་དབུས་བྷི་ཇེ་པི་སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུཕབེས་པར་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་

ལནྷ་སྐ་ུཚབ་ནས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༨	
ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་བྷི་ཇེ་པི་སིད་ད ོན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇགཱཏ་པརྐཤ་ན་ཌཱ་	
(Shri Jagat Prakash Nadda) མཆོག་
བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་རུ་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་བྷ་ི
ཇ་ེཔི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ཕབེས་སབྐས་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་སྣ་ེཁིད་
འགོ	སིྤ་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གུབ་བསོད་
ནམས་ལགས།	སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་
ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་བཅས་ནས་སྣ་ེལེན་
མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༣༠	 ཙམ་ལ་སྐ་ུཞབས་
ཁོང་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་ཡུལ་རྡ་ས་ཌི་པ་ོལོ་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ (D’Polo hotel)	 ད་ུ
ཆེད་བཅར་གནང་སབྐས་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་རྒྱ་གར་དབུས་བྷ་ིཇེ་པི་
སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་
བུང་བའི་རསེ་རྡ་ས་བཞུགས་སརྒ་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཆེད་ཕབེས་གནང་བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིཞུས་གནང་
བ་དང་སྦྲགས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ
རྩ་བའ་ིསབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ནས་ད་བར་སྐ་ུཞབས་ཇགཱཏ་པརྐཤ་ན་
ཌཱ་མཆོག་དང་ལྷན་ཐངེས་གསུམ་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད་ཅིང་།	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ན་ིབདོ་དནོ་
ཐགོ་མཁནེ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅདོ་འགོ་བདོ་མི་དཀནོ་མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་བདོ་མད་ོཁམས་ནག་ཆུ་འབ་ིར་ུརངོ་
ཆགས་རྩེ་ཤང་གངོ་ཚོ་ལྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་
དཀོན་མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་ཀིས་གསང་
བ་ཕིར་བསྒགས་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཁོང་འཛིན་
བཟུང་བས་ཤིང་ལོ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་ཁིམས་
ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་

བ ཙོན ་ཁང ་དུ ་ རྡུང ་ རྡ ེག ་
མནར ་གཅོད ་ཚད ་ལས ་
བརྒལ་བ་བཏང་བའི ་རྐེན་
གིས་ནད་གཅངོ་ད་ུགུར་ནས་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༦	ཉནི་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་
གུར་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་དཀནོ་
མཆོག་ལགས་འཛིན་བཟུང་
བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་

ཁངོ་གི་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་
བུང་མེད།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༩	
ཉིན་ཁོང་གི་ནང་མི་ཚོས་གཞི་ནས་དཀོན་
མཆོག་ལགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་གནས་སངས་
ཛ་དག་ཡིན་པ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ས་ེནང་མི་
སྤུན་མཆེད་ཁག་གཅིག་སྨན་ཁང་ད་ུདཀོན་
མཆོག་ལགས་ལ་ཁག་སིྦན་པར་ཕིན་ཡོད་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐུག་འཕྲད་བེད་

བཅུག་མེད།	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	 ཚེས་	
༦	གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་སནྨ་ཁང་དརེ་གངོས་
ཡོད་འདགུ
ཁངོ་གི་སདྐ་ཆ་མཐའ་མ་ད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	
ཟླ་	༤	པའ་ིནང་།	ད་ལ་ྟང་ཆུ་ཁ་ཞིག་ལ་ཡོད།	
ངའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ལ་ྟརྟགོ་བདེ་མཁན་མང་པ་ོའདགུ་
པས་ང་མགགོས་པརོ་འཛིན་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་
ཟནི་འདགུ	 ང་བཟུང་སོང་རངུ་སྐྲག་རུྒྱ་དང་
བསད་སོང་རངུ་འགདོ་རུྒྱ་མེད།	 ཡིན་ནའང་
ད་ེརིང་ནས་ངས་གནས་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་སྤད་
ཐུབ་ས་མ་རེད།	 ང་ག་ོརུྒྱ་ཚོར་རུྒྱ་གང་ཡང་
མི་འདགུ་ན་བཟུང་སོང་བའི་རྟགས་ཡིན།	
ཞསེ་བཤད་ཡོད།
རྡངུ་རྡགེ་གི་རྐནེ་པས་བདོ་མི་དཀོན་མཆོག་
སིྦན་པ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་
བདོ་མིིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཧ་ཅང་བླ་ོ
ཕམ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་གསོ་གནང་ཡོད།	ད་ེ
ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	ད་ཆ་

དཀོན་མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྡུག་རྡགེ་མནར་གཅོད་འོག་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པ་ལྟར་ད་ེསྔ་ཟླ་བ་གཅིག་མ་ཕིན་པའི་
གངོ་བསན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད།	 བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་གི་
འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་གདགུ་རུྩབ་མནར་
གཅདོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་
དང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅོད་ཀི་
སིད་བུས་ངན་པ་དང་ཁིམས་འགལ་གི་ལག་
བསར་ཁག་སྤལེ་བཞིན་པར་རྟགོ་ཞིབ་ནན་
པ་ོགནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།
སིྤར་དཀོན་མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་ཀི་ཕའི་
མིང་ལ་བསོད་ནམས་དབང་ལྡན་དང་མའི་
མིང་ལ་པད་ལ་ྷཟརེ།	 ཁངོ་ན་ིཆུང་དསུ་ནས་

གྲྭ་བ་བས་ཞིང་འགོམ་དགོན་གསར་ཆོས་
འཁོར་བམས་པ་གླིང་ད་ུཆོས་སྒརོ་བཞུགས་
མངོ་བ་དང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ནང་
བལ་ཡུལ་རུྒྱད་རྒྱ་གར་ད་ུའབརོ་ཡོད།	ཕི་ལོ་	
༡༩༨༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༠	ཉནི་སྡ་ེར་སྡནུ་བང་
ཆུབ་གླིང་ཆོས་སྒར་ད་ུསླབོ་གཉརེ་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	ཟླ་	༤	ནང་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་
སླབོ་གྲྭར་འཛུལ་བཞུགས་གནང་ས་ེཕི་ལོ་	
༡༩༩༦	ནང་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཐནོ།	
ད་ེནས་ཝ་ཎ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སླབོ་གཉརེ་གནང་།	
ཁངོ་ན་ིཨིན་ཇི་དང་།	ཧནི་ད།ི	རྒྱ་སདྐ་བཅས་
ལ་རང་སྐ་འཕལེ་པ་ོཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༨	 ཙམ་ལ་ཕིར་བདོ་ད་ུལོག	
བདོ་ད་ུསྣ་ེཤན་པའ་ིལས་ཀ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་
དང་སླབོ་གསོའི་ཐགོ་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་ཉནི་བདོ་དནོ་ཐད་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅།	 །ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་
རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་ལོའ་ི
གནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའི་དགའ་སནོ་
ལ་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ།	 བདོ་དནོ་ཐད་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་	(Přemysl Rabas)	མཆོག་དང་།	
ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་འཛུགས་
མཁན་གི་ཚོགས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཧྥ་རན་ཊི་
སེག་ཀ་ོཔ་ིརི་ཝ་	 (Frantisek Kopriva)		
མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་

ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་དནོ།	བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་མུར་ད་ུགསལ་བའི་སྨནོ་ལམ་
དང་སྦྲགས།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་མིའ་ིདགསོ་འདནུ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་གཞིར་བཟུང་
བདོ་མིར་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་
ཐབོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	

ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
གཏན་འབབེས་གནང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འག་ོཁདི་དབུས་པའ་ིབདོ་མི་མང་
ཚོགས་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཡོད།	
ཁམིས་དསེ་བདོ་དནོ་ཐད་གནད་འགག་ཅན་
ཡིན་པ་མཚོན་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།

སིྤར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་
བསྐར་འཛུགས་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཡུ་རོབ་
ཁུལ་གི་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ཉ་ིཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ལ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
ཁམིས་གཏན་འབབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་
༡༡	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་ཉ་ིཧངོ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཨ་
རིའི་གཞུང་ནས་ཕི་ལོ་༢༠༢༠ལོའི་བདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་གཏན་
འབབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
འབལེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་འཚམས་
འད་ིཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ད་རྒྱའ་ིབརུྒྱད་ཚོགས་འདརུ་ (Save 

Tibet Network) 	 དང་།	 ཉ་ིཧངོ་ཁ་བའ་ི
འགོ་གི་མེ་ལྕ།ེ	  (Super Sangha Japan)  

(Free Tibet Hiroshima) (Manjusiri 

Mahayana Buddhist Association in Hi-

roshima ) (Tibetan Friendship Amity 

Association in Okayama) (KIKU for 

Tibetan Children)	དང་།	བདོ་རང་དབང་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་པ་ོཏཱ་ལ་མཐ་ོ
སླབོ་དང་ཕུ་ཀུ་ཀ་བདོ་རང་བཙན་ཚོགས་
པ་	 ( Free Tibet Fukuoka) 	 བཅས་ཉ་ི

ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་སླབོ་སྦངོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་
སོགས་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་བཅུ་གཉསི་ནས་ད་
ཐགོ་གི་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་མཁན་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་མ་ཀི་ན་ོ (Mr. 

Makino Seishu)	 ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་
སནོ་གནང་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་
ལམ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བདོ་མི་ཚོ་དང་
ལྷན་བདོ་མིའི་རང་དབང་ལས་འགུལ་ཐགོ་
ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།ད་
ཆ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉི་ཧ ོང་གླིང་ཕྲན་ནང་
བཙན་འཛུལ་བེད་བཞིན་པར་སྐོན་བརོད་

དང་སྦྲགས་ང་ོརྒལོ་བདེ་དགསོ་སྐརོ།རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་མུར་ད་ུ
མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།ཞསེ་དང་།ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ལ་བསྐ་ོབཞག་གནང་བར་འཚམས་
འད་ིཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་ཉི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀ་ཀ་
ཤིས་	(Mr.	Nagao	Takashi)	ལགས་ཀིས།	
ཉི་ཧ ོང་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཆེད་
དང་།	 རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་
མིར་མཐུན་རྐནེ་བསུྐྲན་ཆེད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ལོར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་ཇུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྒགས་
གཏམ་སྤལེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་ཉི་ཧངོ་དནོ་

གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ཕི་ལོ་	

༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་གི་གཙོ་གནད་སྐརོ་
དང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
བརྒྱད་པའི་ཐགོ་བཞག་པའི་གསོ་ཆོད་ཁག་

ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས།	 ཚོགས་མིའ་ིངསོ་ནས་
ད་ེདག་ལག་བསར་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་

གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་གནང་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་
གནད་དནོ་འད་མིན་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་གནང་
བ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་ལོའ་ིགནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའ་ིདགའ་སནོ་ལ་གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་གཙོས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གཞིས་བེས་བ ོད་མི་ཡོངས་ཀིས་གཙོས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཡོངས་ལ་བདོ་རྒྱལ་
ལོ་	 ༢༡༤༨	 རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་ལོའ་ི
གནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའི་དགའ་སནོ་
གི ་རྟ ེན ་འབ ེལ་ལ་འཚམས་འདི་གནང་
དནོ།	 	 	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའི་ཐོག་
ནས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་།	
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་དང་འཛམ་གླིང་གང་སར་གནས་པའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཡོངས་ལ་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	
༢༡༤༨	 རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་ལོའ་ིགནམ་
ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའི་དགའ་སནོ་ལ་ངས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདའི་ིབཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལོ་གསར་པའ་ིནང་རྣམ་པ་ཚོས་
གཙོས་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་སྐུ་ཁམས་གསལ་
ཐང་དང་།		ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་
ཡར་རྒྱས་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུའཕལེ་བར་ཤོག་
ཅསེ་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་གནས་སངས་ལ་ཆ་
བཞག་ན་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སླབོ་གསོའི་ཐབོ་
ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གླ ོད་
བཀལོ་བཏང་ཡོད།	 ལོ་ལའྔ་ིརིང་ཁངོ་བཙོན་
འཇུག་བས་པ་ད་ེཁམིས་འགལ་ཆགས་ཡོད།	
རང་ལོ་	 ༡༩	 ཡིན་པའ་ིར་དབནོ་པ་ོདགནོ་
པའི་དག་ེའདནུ་པ་བསན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་
ཉནེ་རྟགོ་པས་རྡུང་རྡགེ་བཏང་ས་ེའདས་

གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་ནང་
གི་གནས་སངས་ཛ་དག་ངང་གནས་མུས་
རེད།	ཨ་རིའ་ིཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་
ཁིམས་ཡིག་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་ནང་

གི་གནས་སངས་ཛ་དག་དང་དམ་བསྒགས་
ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་དའེ་ིནང་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་དང་།	 དཔལ་འབརོ།	
ཆོས་དད་རང་དབང་།	 ཡང་སདི།	 ཁརོ་
ཡུག་བཅས་ཀི་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་སདི་སྐངོ་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད།	 ཨ་
རིའ་ིཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་ད་ེཆབ་སདི་ཀི་
ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་སབས།	
བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།
ལོ་གསར་པའི་ནང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་

མངོན་འདདོ་མ་བསུྒབ་བར་ད་ུང་ཚོ་ཚང་
མས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	 གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་བེད་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་ང་ཚོ་
ཚང་མས་དམ་བཅའ་ལེན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་

འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཡོད་པ་དང་།	 ཉ་ེ
ཆར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སནྨ་ཁབ་
ཐནོ་ཡོད་པར་བརྟནེ་ནད་ཡམས་འགསོ་ཚད་
ཤུགས་ཆུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འཕ་ོའགུར་ཕིན་
པའི་ནད་ཡམས་ཚབས་ཆེ་ཞིག་ཨིན་ཡུལ་
དང་།	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀ།	 བ་རཱ་ཛིལ་ནང་ཁབ་
བརྡལ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པས་ཛ་དག་ཏུ་གུར་
ཡོད།	 ཨ་རི་དང་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གི་ནང་སནོ་པ་ཡི་ཤུའི་འཁུངས་སརྐ་དང་ཕི་
ལོ་གསར་ཚེས་ཉིན་མི་མང་འད་ུའཛོམས་
ཆེན་པ་ོགནང་བར་བརྟནེ་ནམ་ཡམས་སྔར་
ལགྷ་ཁབ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ད་ིཝ་
ལི་	 (Diwali)	 ཞསེ་པའ་ིདསུ་ཆེན་སབྐས་
ནད་ཡམས་ཁབ་ཆེ་ར་ུཕིན་ཡོད།	དརེ་བརྟནེ་

ལོ་གསར་པའ་ིནང་འད་ུའཛོམས་མང་དགས་
ན་ཉནེ་ཁ་ཡོད།	 	 ཉ་ེཆར་མཁས་པ་ཞིག་
གིས།	 མི་རྣམས་ཀིས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་
ལནྷ་ད་ུའཛོམས་ཡོད་བསམ་ནས་ཁ་རས་མ་
གནོ་པ་དང་།	 དགའ་པ་ོཉ་ེཔ་ོའཛོམས་ཡོད་

བསམ་ནས་ལྷདོ ་
ཡངས ་ ཕིན ་པ །	
ངའི་ལས་རོགས་
རེད་བསམ་ནས་
ཁ་རས་མ་གནོ་པ་
བཅས་ལ་བརྟནེ་
ནས་ནམ་ཡམས་
ཁ བ ་ བ རྡ ལ ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་
ཡོ ད ་ པ འི ་ སྐ ོར ་
བརདོ་འདགུ			
ལོ ་ ག ས ར ་

གི ་ སྐ བ ས ་ ན ང ་ མི ་ སྤུ ན ་ མ ཆེ ད ་ ད ང ་ །	
གགོས་པ་ོགགོས་མོ།	 ལས་རོགས་སོགས་
འད་ུའཛོམས་བདེ་ཀི་ཡོད་སབས་ནད་ཡམས་
ཁབ་བརྡལ་ད་ུའག་ོབའི་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་ཚང་མས་སྤང་གུང་དང་གཟབ་
གཟབ་གནང་རོགས་ཞེས་གལ་པ་ོཆེ་ལ་ནན་
ཏན་གི་ཚུལ་ད་ུཞུ་གི་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༨	ཉནི་སདི་སྐངོ་
དང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིསྔནོ་འགའོ་ི
འསོ་བསྡའིུ་གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
ཟནི་པ་རེད།	 བདོ་མི་ཚང་མས་འསོ་བསྡའུ་ི
ཆ་ཤས་ལེན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡའིུ་སབྐས་སུ་བདོ་མི་བརྒྱ་
ཆ་	 ༧༦་༧༨	 ཀིས་དངསོ་སུ་ཆ་ཤས་བངླས་
ཡོད།	 དངསོ་གཞི་འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་བདོ་མི་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ལགྷ་གིས་ཆ་ཤས་ལེན་རུྒྱའ་ི
རེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མང་ཚོགས་ནས་འསོ་
བསྡུའི་ཆ་ཤས་ལེན་སབྐས་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
པ་དང་།	 	 རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ།	 བདོ་སིྤ་
པའི་རྩ་དནོ་ཡིད་ལ་བཅངས་པའི་ཐགོ་བདོ་
ནང་གི་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཆེད་
ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་དབ་ེབ་མེད་པར་
འསོ་ཤོག་འཕནེ་རོགས་གནང་ཞེས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མང་གཙོ་གསོལ་
རས་སྩལ་བ་ད་ེའཛམ་གླིང་ནང་ངམོ་ཆོག་
པ་ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོས་འསོ་བསྡའུ་ིཆ་ཤས་
གང་མང་བླངས་ཏེ་སྔར་ལས་ལྷག་ཡག་
པ་བུང་ན་ང་ཚོ་དགའ་དགོས་པའི་གནས་
སངས་ཆགས་ཀི་རེད།	 ལོ་གསར་པའ་ིནང་
རྣམ་པ་ཚོ་སྤ་ོཔ་ོདང་།	 སྐ་ུགཟུགས་གསལ་
ཐང་།	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་
བསུྒབ་ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་གི་ཡོད།	 བདོ་
ནང་གི་བདོ་མིའི་མངོན་འདདོ་བསུྒབ་སླད་
ང་ཚོ་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་ཁབ་སྤལེ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་ཐབས་བ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེལརྟ་བུང་ན་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་མུར་ད་ུ
གསལ་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་ནས་ཚང་མས་
ཁས་ལེན་དང་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མཐའ་དནོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་སྐུ ་ཚེ ་
བསལྐ་བརྒྱའ་ིབར་ད་ུབརྟན་ཅིང་།	 གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༨	 རབ་
གནས་ལགྕས་གླང་ལོའི་གནམ་ལ་ོགསར་ད་ུ
བཞེད་པའི་དགའ་སནོ་རྟནེ་འབལེ་ལ་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདི་གནང་དོན།		
བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༨	 རབ་གནས་ལགྕས་
གླང་ལོའི་གནམ་ལོའི་རང་ཞལ་གསར་ད་ུ
བཞད་པའི་རྟནེ་འབུང་དགའ་སནོ་ལ་ངས་
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་ལ་མཛའ་ཞིང་བརྩ་ེབའི་ཐགོ་ནས་
འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
ལོ་ས་ྔམ་འད་ིརྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་ང་

ཚོ་ཚང་མར་ལུས་སེམས་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་
དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕྲད་ཡོད།	 ལགྷ་
པར་འཛམ་གླིང་འདའིི་ནང་མི་ས་ཡ་གཉསི་

ལས་བརྒལ་བ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	

ལོ་གསར་པའི་ནང་ནད་ཡམས་ད་ེའཇིག་
བརྟནེ་འདི་ནས་རྩ་མེད་ད་ུཕིན་ནས་ལུས་
ལ་ན་ཚ་མེད་པ་དང་སེམས་སིྐད་པ།	 ང་ཚོ་

ཚང་མར་དགའ་བཞིན་སྤ་ོབའི་ངང་གནས་
ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ནང་
དམལ་བ་མི ་ཡུལ་ལྟ་ བུར་
དནོ་ང་ོམའ་ིཐགོ་ནས་ཆགས་
ཡོད།	 རིག་གནས་གསར་
བརེ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད་པར་བརྟནེ་བཙན་བལོ་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
རྡགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ནས་
རྩ་དནོ་ཐགོ་བསམ་བླ་ོབཏང་
བ་དང་སྦྲགས་ལས་འགུལ་
སྤལེ་དགོས་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆེན་པ་ོརེད།
དནོ་མེད་ང་དང་ཁདེ།	 ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ་
ཞེས་རྩོད་པ་དསེ་རང་གཞན་གཉསི་ལའང་

ཕན་མི་ཐགོས།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
གངོ་བུ་ནསུ་པ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་བའི་ཐགོ་ནས་
རྩ་དནོ་ཐད་འབུང་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	
གོམས་གཤིས་སོགས་ཀི་ཐགོ་ཐུགས་བརྩནོ་
གནང་བ་དང་།	 ཉམས་པ་སརླ་གསོ་དང་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐད་འབད་བརྩནོ་གནང་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་གི་ཡོད།
མཐའ་དནོ་ད་ུའཇིག་བརྟནེ་ལ་ྷསྡ་ེམི་སྡ་ེཡོངས་
ཀི་མགོན་སྐབས་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
༸སྐུ ་ ཚེ ་ཁི ་ལོར་བརྟན་པ་དང་གང་ཉིད་
མཆོག་གི་བཞདེ་དགངོས་མཐའ་དག་ལྷུན་གི་
གུབ་པར་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའ་ིདགའ་སནོ་
ལ་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་གནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའ་ིདགའ་སནོ་
ལ་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
ལ་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༨	 རབ་གནས་
ལགྕས་གླང་ལོའི་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འད་ི
གནང་དནོ།	 	 བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༨	 རབ་
གནས་ལྕགས་གླང་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་
ད་ུབཞད་པའི་དགའ་སནོ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་

ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་
འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
བ་དང་ཆབས་ཅིག་སྐུ་ཁམས་བཟང་ཞིང་།	
ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུ ན་
གིས་འགུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེབཞིན་གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་
ཡོངས་ལ་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀ་
ཤིས་བད་ེལེགས་དང་།		སྐ་ུཁམས་བཟང་ཞིང་།	
བ་བ་ལམ་འག་ོཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་མུར་

དུ་གསལ་ནས་གཞིས་བེས་བ ོད་མི ་ལྷན་
འཛོམས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གཞན་ཡང་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཁུལ་དང་འཛམ་
གླངི་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་མཁན་ཡོངས་ལ་ལོ་གསར་པར་
འཚམས་འདའི་ིབཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་དང་སྐ་ུ
ཁམས་བཟང་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

ཐ་ེཝན་ནང་ལོ་གསར་སྨནོ་ལམ་དང་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
	༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	རབ་གནས་
ལགྕས་གླང་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཉནི་
ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ནང་ཆོས་
འཛིན་ཁང་ནང་།	 ༸སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ིརིན་པ་ོ
ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་མི་སེར་སྐ་མི་མང་
བདནུ་ཅུ་ལགྷ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་
༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་དང་།	ད་ེནས་
༸རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་སོགས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་ལེགས་པར་གུབ་རསེ།	 གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐྲན་ཁང་ནས་གསར་ད་ུཔར་སུྐྲན་
གནང་བའ་ིགངས་ལྗངོས་དབེ་ཕྲངེ་	 ༤༡	 པ་
ས་ེདནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་རྩོམ་
ཡིག་ཕགོས་སིྒག་༼རྣམ་ཤེས་དང་རི་ལམ་ད་ུ
འཁརོ་བའ་ིཕ་ཡུལ།༽	ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་བསྐངས།
ཐགོ་མར་དུང་ཆེ་བསོད་ནམས་རྡ་ོར་ེལགས་
ཀིས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་དནོ།	དཔ་ེདབེ་འད་ིགཙོ་བ་ོ
དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དནོ་གཅོད་
ཀི་ལས་རུྒྱན་ཐེངས་གཉིས་ནང་བིས་པའི་
རྩམོ་ཡིག་ཁག་ཡིན་ཞིང་།	 ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོ
སབྐས་འཕྲལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཁགོ་བརདོ་

ཀི་ལན་འདབེས་དང་།	 བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འདའུ་ིཐགོ་གི་གཏམ་བཤད།	 བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་ང་ོསྤདོ་སོགས་ད་རྒྱའི་ཐགོ་སྤལེ་ཟིན་
པ་ཁ་ོན་ཡིན་ནའང་།	 ཀུན་གསལ་འདོ་སྣང་
དསུ་དབེ་ཀི་རྩོམ་སིྒག་པས་རྩོམ་ཡིག་འདི་
དག་གསོག་ཉར་གནང་འདགུ་ཅིང་།	 རྩམོ་
ཡིག་གི་ནང་དནོ་ཚང་མ་རྒྱལ་རབས་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་ཉར་ཚགས་ཞུ་འསོ་ཀི་རིན་ཐང་
ལནྡ་ཡོད་སབས།	 རྩམོ་པ་པསོ་མོས་མཐུན་
གནང་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེ
སུྐྲན་ཁང་གི་གཙོ་འགན་བཞསེ་མཁན་རྣམས་
གསོ་བསྡརུ་ཐག་གཅདོ་ཀིས་ཕགོས་སིྒག་དཔ་ེ
སུྐྲན་ཞུས་པའི་བརུྒྱད་རིམ་སྙངི་བསྡུས་ཞུས་
རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་གི་གཙོ་བ་ོ༸སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ི
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་
ཆེ་དནོ།	 ངས་ལོ་གསར་གི་སྨནོ་ཚིག་མང་པ་ོ
ཞུ་དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་མི་འདགུ	 ཁ་སང་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བདོ་ཕི་ནང་གི་བདོ་
རིགས་མང་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་པའི་འཛམ་
གླངི་སིྤ་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའ་ིལོ་གསར་གི་སྨནོ་
ཚིག་གནང་བ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་གསན་ནས་
ནང་དནོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་དསུ།	 སྨནོ་

ཚིག་གནང་བ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་སོ་སོའི་ངསོ་
ནས་ལག་ལེན་ད་ུབསར་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆེ་
ཤོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་རེད།	ང་ཚོས་ལོ་གསར་
འདིའི་ལོ་འགོ་ནས་བཟུང་ས་ེ༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེས་གང་གསུངས་པ་ད་ེརང་རང་གིས་
ནསུ་ཚོད་ཀིས་ལག་ལེན་ད་ུབསར་རུྒྱ་ཡིན་
བསམ་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་དགསོ་པ་འད་ི
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ལགྷ་པར་ད་ེརིང་འདིར་བདོ་རིགས་མང་པ་ོ
ཞིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛོམས་ཡོད་པ་འདི་བདོ་
རང་གི་ས་ཐགོ་ཏུ་མ་ཡིན་པར་ལུང་པ་གཞན་
ཞིག་གི་ནང་ད་ུའཛོམས་ཡོད་པ་ཡིན་དསུ།	
གཅིག་ལ་གཉིས་བརུྒྱད་བས་ཏ་ེ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེར་དགོངས་གཞི་གང་ཡོད་པ་ད་ེ
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་ུཆ་ཚང་བ་ཞིག་མི་རིགས་
གཞན་དག་གི་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་
བའི་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་ཞེས་སོགས་
བཀའ་ཕབེས།	 ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་ཐུགས་སྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་དང་།	
གང་ཉདི་དགུང་གངས་བཅུ་དུག་ཐགོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐུ་མདནུ་ལ་ཐགོ་མར་བཅར་
ནས་ད་བར་ཞབས་ཕི་ཧུར་ཐག་གནང་བའི་

བརུྒྱད་རིམ་སྙངི་བསྡསུ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	རིན་
པ་ོཆེས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ།	 ང་
ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་ལོན་པའི་ཉནི་དང་པའོི་
ལས་ཀི་ཐགོ་མར་སྐུ་ང་ོདནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གི་ཕག་དབེ་ཞལ་དབ་ེབ་རྒྱ་བུང་
བར་དགའ་པ་ོབུང་བས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་

ཡིན་སོགས་གསུངས།	
ད་ེརསེ་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐྲན་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ནས་གསུང་བཤད་དང་།	 མཐའ་
མ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
གསུངས་དནོ།	 དཔ་ེདབེ་དང་འབལེ་བའ་ི
སྐརོ་སྔནོ་ལ་གསུང་ཚར་སོང་།	 འདས་པའ་ི

དུས་ཡུན་ནང་ལས་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 དནོ་གཅདོ་གསར་པ་ཕབེས་པའ་ི
སྐབས་ཚང་མས་སྔར་བཞིན་མཐུན་འགུར་
རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས།	 དངསོ་གཞིའ་ིལས་རིམ་

མཇུག་སིྒལ་རསེ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་དགའ་
བའི་བདོ་ཇ་དང་ཁ་ཟས་ཀིས་རོལ་ཅིང་།	
སྙན་པའི་གླུ ་དབངས་ལེན་ནས་ལོ་གསར་
ཚེས་གཅིག་དགའ་སྤའོ་ིརྣམ་པའ་ིངང་བསུ་བ་
བཅས།	།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ནས་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༣	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་
ཁང་ནས་ད་ཐོག་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་

སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཞིག་གོ་
སིྒག་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུང་
ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཨན་ཊོ་ན་ེབྷ་ིལིན་ཀིན་ (Ant-

ony Blinken)	 མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་

ཕགོས་གང་ས་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་མཁན་ཡོངས་དང་།	 ལགྷ་པར་ཧ་ིམ་

ལ་ཡ་ཁུལ་གི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་བདོ་རྒྱལ་
ལོ་	 ༢༡༤༨	 རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་ལོའ་ི
གནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའི་དགའ་སནོ་
ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས།
སབྐས་དརེ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུང་གཞནོ་ལས་
ཚབ་སྐ་ུཞབས་ (Dan Smith) ལགས་དང་
མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ངལ་
རྩལོ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་དུང་ཆེ་ལས་རོགས་
ཀི་ལས་ཚབ་ (Lisa Peterson)	 ལགས།	
རྒྱལ་སིྤ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་རི་ཆ་ཌི་གྷརེ་ (Richard 

Gere)	ལགས་ཀིས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
ཁག་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

སྐབས་དརེ་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངོས་གུབ་ཚེ ་ རིང་ལགས་ཀིས་ཨ་རི ་
གཞུང་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་
རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་བ་མེད་པ་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ད་དངུ་ཡིན་ནའང་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིར་
གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅདོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་དང་།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དག་དསུ་
སབྐས་སུ་ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་
ནས་ལས་དནོ་ཧུར་ཐག་གནང་བར་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་གནང་།
སིྤར་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གིས་འདས་
པའི་ལོ་ཤས་ནང་ལོ་ལྟར་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་

སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་
ཀི་ཡོད་ཀང་།	འད་ིལོར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་ལོ་གསར་གི་མཛད་སྒ་ོད་ེ
བཞིན་ད་ལམ་བརུྒྱད་སུང་བརིྩ་གནང་ས་ེཐད་
ཀར་རྒྱང་སིང་གནང་བར་མང་ཚོགས་ཕནོ་
ཆེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་གནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའ་ིགཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	རབ་གནས་
ལྕགས་གླང་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་
པའི་གཞུང་འབལེ་དགའ་སནོ་མཛད་སྒ་ོབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་གངས་སིྐད་
སདི་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉནི་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་སི་ཞུ་བའི་
ལས་བདེ་དུང་ཆེ་ཡན་གངས་སིྐད་སིད་སྐངོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབཞུགས་གལ་ད་ུའཁདོ་བསནུ།	
ཆོས་རིགས་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དགེ་
ལེགས་མཆོག་གིས་དབུ་མཛད་གནང་ས་ེ
མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གསོལ་འདབེས་དང་
ཤིས་བརོད་གསུང་འདནོ་གནང་།ད་ེརེས་
གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
གུབ་མཚམས་བདོ་མིིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་༧རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་རིན་
པ་ོཆེར་མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་དང་མཇལ་དར་
ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་
རིམ་བཞིན་༧རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏ་ེག་ོསོ་ཕ་ེམར་དང་
ཆང་ཕུད་མཆོད་གནང་ཡོད།
མཐར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ལོ་གསར་གི་འཚམས་འདའིི་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་
བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 བདོ་
ཀི་བརྙན་འཕྲིན་བརུྒྱད་ཐད་ཀར་གསན་
གཟགིས་གནང་མཁན་ཡོངས་དང་།	 ལགྷ་

པར་བདོ་ནང་གི་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམ་
པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་

ཡུལ་གུ་ཁག་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་
ལ་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་ཀི་ལོ་གསར་ཉནི་མོར་
འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་
པས་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ནམ་རུྒྱན་ཡིན་ན་ལོ་
གསར་ཚེས་གཅིག་ཉནི་མོ་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུམཛད་སྒ་ོཚོགས་ཏ་ེམཆོད་མཇལ་འག་ོརུྒྱ་
དང་།	 ཚེས་བཅུ་ཉནི་གཟམི་ཆུང་མཇལ་ཁ་
བཅར་རུྒྱ།	ཚེས་	༡༥	ཉནི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་རུྒྱ་
མཚོན་པའི་མཛད་རིམ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ཚང་མ་འགུར་བ་ཕིན་ཡོད།	 ད་ེརིང་
ང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་
གཙོ་བ་ོན།ི	སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་པའི་
ཆེད་ད་ུང་ཚོ་ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་འདབེས་
རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་གདངུ་

སེམས་མཉམ་སྐ་ེསདླ་ཡིན།
ཉ་ེཆར་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏགོ་
དབིནས་གཉན་རིམས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ལོ་
གསར་གིས་གཙོས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒ་ོ
ཁག་མང་པ་ོཞིག་ལ་དམ་བསྒགས་བས་དང་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ག་ོཐསོ་བུང་།	 ཕགོས་
གཅིག་ནས་ང་ཚོས་ལོ་གསར་ཉིན་དགའ་
དགའ་སྤ་ོསྤ་ོགནང་དགསོ་པ་རེད།	 ཕགོས་
གཞན་ཞིག་ནས་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
ཛ་དག་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སབས།	 སེམས་
ནང་ལྗདི་ཁགོ་ཆེན་པ་ོཞིག་འདགུ	 བདོ་ནང་
གི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་དམ་བསྒགས་
འགོ་ཧ་ལས་པའ་ིདཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞིན་ཡོད་
བསམ་ནས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་
འདགུ		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་

གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ཀི་
གནས་སངས་མཁནེ་པའི་ཐགོ་རྣམ་པ་ཚོར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས།	 རྣམ་

པ་ཚོའ་ིམངནོ་འདདོ་མ་བསུྒབ་པར་ད་ུའབད་
བརྩནོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་
ཡོད།
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་གསོ་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་
པ་བཀ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་གླདོ་བཀལོ་
བཏང་བ་ད་ེགནས་ཚུལ་བཟང་བ་ཞིག་རེད།	
བསན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་ཉནེ་རྟགོ་པས་རྡངུ་
རྡགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཛ་དག་
ཏུ་གུར་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།
ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་
ནས་བཟུང་བདོ་ནང་དམག་ཁིམས་ལྟ་བུའི་
དམ་བསྒགས་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་

གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་གོ་རུྒྱ་
འདགུ	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བ་ླསུྤལ་རྣམ་
པ་དང་།	 མཁས་པ།	 ད་ེབཞིན་ལས་བདེ་
ཟུར་པ་སོགས་བསྐངོས་ནས་ཨ་རིའི་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་དགསོ་པའི་
བཙན་བཀའ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་གོ་རུྒྱ་འདགུ	
ཕགོས་གཅིག་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་
ད་ེབདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་
བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་བཏང་ཡོད།
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་མངོན་འདདོ་བསུྒབ་
སླད་བདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་རྡགོ་རྩ་གཅིག་
སིྒལ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ་དབ་ེ
བ་མེད་པར་འབུང་འགུར་སིད་སིྤ་གཉིས་
ཀི་དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་
རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
མཐའ་དོན་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱའི་
བར་ད་ུབརྟན་ཅིང་ཐུགས་དགོངས་མཐའ་
དག་འགུབ་པ་དང་།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུངས་པ་དང་འབལེ།	 ལོ་
གསར་ཚེས་གཅིག་གི་གཞུང་འབལེ་མཛད་
སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།	

རིྩས་ལོ་	༢༠༢༡་་་༢༢	ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དནོ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་

ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་འཆར་གཞིར་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཐགོ་
ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གིས་གསོ་ཚོགས་སུ་

གུབ་དནོ་སནྙ་ཐ་ོའབུལ་ལམ་ཞུ་སལོ་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་འདའུ་ིའག་ོལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི།	 དནོ་ཚན་རེ་དུག་
པ།	 ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་དང་།	
སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཆོགས་

ཆུང་ཞསེ་པའ་ིནང་གསེས་	 ༡	 “བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་
རོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་འཆར་ལོའི་ཡོང་འབབ་
དང་།	 འག་ོསོང་ཇི་ཡོད་ཟུར་འཇགོ་བཅས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པའི་ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་
འགོད་འབུལ་བུང་བ་གསོ་ཚོགས་སུ་བཀའ་
འཁལོ་གོ་བསྡུར་ཆེད་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲེལ་པ ོས་ཚོགས་མི་ཇི ་དགོས་དམིགས་
འཛུགས་ཀིས་བསྐ་ོགཞག་བ་དགསོ།	 དའེ་ི
དུས་ཡུན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ ོས་གཏན་
འབབེས་ཇི་བས་ལརྟ་ཡིན།”	 ཞསེ་པའ་ི
དགངོས་དནོ་གཞིར་བཟུང་།	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོམཆོག་གིས་རིྩས་ལོ་	
༢༠༢༡་་་༢༢	 ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགོར་སིྤ་

འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་
ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་
ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་
ལ་ྷརྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་དཀར་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གུབ་བཀ་ཤིས་ལགས་
བཅས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བ་བཞིན།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༢	 ཚེས་	 ༡༥	 རེས་གཟའ་ཟླ་
བའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༢༠	 ཙམ་གི་
ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་ས་ེ
ཡིག་ཆ་རིྩས་ལེན་གནང་དགོས་ཁག་གནང་
བ་དང་།	 ད་ེརསེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་དུང་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་གནང་
བར།	 ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོར་སིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
ལགས་དང་།	 ཚོགས་དུང་སིྤ་འཐུས་དག་ེ

བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་བཅས་
སིྤ་མོས་ཐོག་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་གནང་
ཡོད།
ད་ེཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་
ཁུངས་སུ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་
གི་སར་ཆེད་བཅར་གིས་ལས་དོན་དང་
འབལེ་བའི་ལམ་སནོ་ཁག་ཞུས་རསེ་དངསོ་
སུ་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་ཆུང་གི་གུབ་དནོ་སནྙ་ཐ་ོཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༩	ཉནི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་	 ༡༠	 པའ་ིགངོ་ད་ུཚོགས་དུང་
ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་
རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ཁག་ལེགས་བཅསོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༡	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ཁག་ལེགས་
བཅསོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	སིྤར་ཚང་
མས་གཟགིས་ཡོང་ངསེ་རེད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ www.bod.

asia	དང་། www.tibet.net,www.xizang-

zhiye.org	 བཅས་ཡར་རྒྱས་དང་གསར་
བཟ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཧནི་སདྐ་ཐགོ་ད་
རྒྱ་གསར་བཟ་ོགནང་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཚང་
མས་གཟགིས་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	ཕི་ལོ་	

༢༠༡༡	ལོར་གཞུང་འབལེ་ཨིན་ཡིག་ད་རྒྱར་
གཟིགས་མཁན་འབུམ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དན་

གི་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིཆར་ད་རྒྱ་གཟགིས་མཁན་
ས་ཡ་བཅུ་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་འདགུ

ད་ེབཞིན་བདོ་ཡིག་ད་རྒྱར་གཟིགས་མཁན་
འབུམ་དུག་ལགྷ་ཙམ་དང་།	 རྒྱ་ཡིག་ད་རྒྱར་

གཟིགས་མཁན་འབུམ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་
སབས་སརྔ་ལགྷ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།	

ད་ེལྟར་ཡར་རྒྱས་འག་ོདགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོ
ན་ིརྣམ་པ་ཚོས་ད་ོསྣང་དང་མང་པ་ོགཟིགས་
གི་ཡོད་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡིན།	 ད་དངུ་ཡིན་
ནའང་མུ་མཐུད་གཟགིས་གནང་དང་སོ་སོའ་ི
ང་ོཤེས་པ་རྣམས་ལ་གང་མང་བརུྒྱད་སྤལེ་
གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོས་ཡང་
ཉནི་རེ་བཞིན་གསར་འགུར་གང་མང་སྤལེ་
རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 གཞུང་
འབལེ་ཨིན་ཡིག་ད་རྒྱར་མཚོན་ན་ཨིན་ཡིག་
ད་རྒྱའི་ནང་ནས་མང་ཤོས་གཟིགས་མཁན་
ཆགས་ཡོད།
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་ཡིན་ནའང་གཟིགས་
མཁན་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི ་གཞུང་འབེལ་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་ནང་གནས་ཚུལ་
མགགོས་པ་ོསྤལེ་གནང་གི་ཡོད་པར་བརྟནེ་
ཆགས་ཡོད།	 ད་རྒྱ་གསར་པའ་ིནང་ད་
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་སྐརོ་བསྐདོ་	
(Virtual Tour) ཀང་བཟསོ་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་།	
ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་སྐརོ་སོགས་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	།

ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཕི་ལོ	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༡	
ཉིན་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་
ནས་ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ལ་སིྤ་
མོས་ཐགོ་ངསོ་བཞསེ་གནང་བ་དང་།	 ཕི་ལོ	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	 ཚེས་	༢༧	ཉནི་ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཌི་ཊི་རམ་ཕི་
མཆོག་གིས་ཁིམས་འཆར་ལ་མཚན་རྟགས་
བཀོད་ད་ེཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད།	བདོ་མི་ཡོངས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཚོས་ཨ་རིའ་ིཕི་ལོ	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་ད་ེན་ི
བདོ་མིར་མཚོན་ན་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་
པའ་ིགུབ་འབས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
མེ་ས་ཆུ་སེཌ་ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཕི་ལོ	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་ད་ེཉིད་ལམ་ལྷངོས་
བུང་བ་དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ	༢༠༢༠	ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གཙོ་བ་ོགནང་མཁན་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGovern) 

མཆོག་དང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ	 (Marco 

Rubio) མཆོག་བཅས་ལ་ཆེ་བསདོ་སུང་བརིྩ་
མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 མཛད་
སྒའོི་སངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷའི་ོམཆོག་གི་ཕི་འབལེ་
སླབོ་སནོ་པ་བྷ་ེཐན་ན་ེཔ་ོལོ་སི་ (Bethany 

Poulos)	 ལགས།	 སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུ
བྷའི་ོམཆོག་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསེ་སནོ་པ་ཊོ་

ཌི་རེ་ཌི་	 (Todd Reid)	 ལགས།	 ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ལས་བདེ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་
ཇ་ོན་ཐན་སི་ཊི་ཝར་ (Jonathan Stivers )	
ལགས།	 	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒནོ་
ལགས།	རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་འགའ་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་

ལགས།	 བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་
པའི་འགན་འཛིན་རྡ་ོརེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།	
བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ།	 མེ་ས་ཆུ་སེཌ་
ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གཙོ་བ་ོགནང་མཁན་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོརུ་བྷའི་ོ

མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་
སྐརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་
ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ་
ཅེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ལུང་འདནེ་གནང་

ཡོད།
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGovern)	 མཆོག་
གིས།	ཕི་ལོ	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ཁིམས་སུ་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ན་ིགུབ་འབས་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཁམིས་འཆར་ད་ེཁམིས་
སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བར་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་ནང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཉསི་དང་།	
ལྷག་པར་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷིའ་ོམཆོག	
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་
ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	ཨ་རི་ལ་

མཚོན་ན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིསེམས་ཤུགས་འཕལེ་བའི་
སྐསེ་མཆོག་ཅིག་ཡིན་པས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
ཇ་ོབཱཡི་ཌནེ་མཆོག་གི་འཛིན་སྐངོ་གིས་ཕི་ལོ	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ཁམིས་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ི
བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ཁིམས་ལག་

བསར་དང་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོབཞག་གནང་སདླ་སརྔ་
ལས་ལགྷ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་
བརྟན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
ཇོ་བཱཡི་ཌེན་མཆོག་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་འཕྲད་
གནང་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོམཆོག་གི་ཕི་འབལེ་
སླབོ་སནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཐན་ན་ེཔ་ོལོ་སི་ལགས་
ཀིས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་
རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ས་ེབདོ་ནང་གི་
བདོ་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་དང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་

མ་འངོས་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཐེ་
བུས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོརུ་བྷའི་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ནི་བཟང་
སྤདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།	 ད་ེན་ི
ཨ་རིའ་ིཁ་ེཕན་དང་འབལེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ཁིམས་སུ་
གཏན་འབབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་
དང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷའི་ོམཆོག་གིས་ཆོད་
སེམས་བརྟན་པའོ་ིསྒ་ོནས་འཛམ་གླངི་གི་རང་
དབང་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 མང་
གཙོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་ནང་གི་རང་
དབང་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	མང་གཙོ་
བཅས་ཀི་སདླ་ཕག་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
འགའ་འཛིན་གཞོན་པ་བུ ་ཆུང་ཚེ ་རིང་
ལགས་ཀིས།	ཕི་ལོ	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་དསེ་
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚུད་པའ་ིབདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེ
ཨ་རིའི་ནང་ཁུལ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་པ་
བཅས་བརྡ་ལན་གཉསི་བཏང་བ་མཚོན་གི་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པས་ང་ོ
དབེ་བརུྒྱད་ཐངེས་འདིའི་ལས་རིམ་ཡོངས་
རགོས་ཐད་གཏངོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


