
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་
ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་བ ོད་སྒྱུ ར་
བྱིས་སུྒང་བཅྱུ་པར་སུྐན་ཞུས་ནས། ད་
ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་ཡོད་པའྱི་
བདོ་པའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དཔ་ེམཛོད་དང་། 
འཛྱིན་ཁང་དཔ་ེམཛོད། ཉལ་ཁང་དཔ་ེ
མཛོད་བཅས་ལ་བགོ་འགམེས་ཞུ་མུས་
ཡྱིན།
ད་ེཡང་རང་རྱིགས་བྱིས་པ་ཚོའྱི་ཀླགོ་རྩལ་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ འྱི་ཀླགོ་དབེ་ཀྱི་རྒྱྱུ ་ཆ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་སདླ། འདྱི་
ལས་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་མང་རྱིང་བྱིས་
སུྒང་གསར་རྩོམ་དང་བདོ་སྒྱུ ར་གྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ཐད་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་
པས། ད་ལའྟྱི་གནས་སབྐས་སུ་བདོ་ཀྱི་སདྐ་
ཡྱི ག་ཐགོ་བྱིས་སུྒང་མྱི ་ཉུང་བ་པར་སུྐན་
ཞུས་ཐུབ་ཡོད།
བྱིས་སུྒང་བཅྱུ་པ་ོནྱི། ཚང་མ་ལ་མྱིག་
ཡོད། མྱི ་ཚང་མ་ལ་ཨ་མ་ཡོད། གལ་
ཏ་ེང་འཇའ་ཚོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བུ་དཔལ་
འབོར ་དང ་ཁོའྱི ་སྒྱུ ་མའྱི ་རུས ་སྦལ ། 
གགོས་ཕན་བདེ་པའྱི་གདནོ་འད།ེ འབུ་
ལགྷ་སྒནོ་གྱི་འཚོལ་ཞྱིབ། ཨོ་ལོ་རྒང་གྱིས་
བསྐྱབས་པ། སུན་དཱར་བགྷ་གངོ་ཚོའྱི་ནང་
གྱི་ང་ོམཚར། བུན། འགུལ་བཞུད་བདེ་
པའྱི་ས་བནོ་བཅས་ཡྱིན་པས། ད་ེདག་བདོ་
སྒྱུར་བྱིས་སུྒང་སྡ་ེཚན་གྱི་ཁངོས་སུ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། བྱིས་སུྒང་བདོ་སྒྱུར་ལས་གཞྱི་
འདྱི་ཉྱིད་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ (USAID) 
གྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་པར་འགམེས་ཞུས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན།།

༄༅།། དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་
ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༣༠ འཁདོ་བཀའ་ཡྱིག་ཕབེས་དནོ་
བཞྱིན། ཏགོ་དབྱིབས་ནད་རྱིམས་ཁྱབ་
གདལ་ཡོད་མུས་ཁར། བར་ལམ་ནས་ཨོ་
མྱི ་ཀ་ོརན་ (Omicron) ཞསེ་པ་ནད་དགུ་
འགོས་ཁྱབ་ས་ླབ་ད་ེགཉྱིས་སེལ་ཐབས་སུ་
གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པའོྱི་བཀའ་ལུང་
དགོངས་དནོ་རྒྱལ་བལ་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའྱི་
དགོན་སྡ་ེཁག་སོ་སོ་ནས་སྔ་འཕསོ་རྱིང་
ཉ་སངོ་བརྒྱད་གསུམ་ནམ་ཡྱི ན་ལ་རྱི ་བ་ོ
བསངས་མཆོད་དང།ར་ོར་ེརྣམ་འཇམོས་
མའྱི་ཁུས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་འབལེ་རནེ་ཁུས་
ཡུལ་ཁུས་གནད་སྨྱིན་འབད་སུྒབ་དགོས་
པའྱི་རེ་བསྐལུ་དང། མང་ཚོགས་ནས་
སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གཟུངས་སགྔས་ཡྱི ་
ག་ེདུག་མ་དང་། ཏཱ་རེའྱི་གཟུངས་སགྔས་
ཡྱི ་གེ་བཅྱུ་པ་གཉྱིས་རྒྱྱུན་ད་ུབགང་གསོག་
གང་ཐུབ་གནང་རྒྱྱུ ་རང་རེ་སྤྱྱི་སྒརེ་ཡོངས་
དང་འཛམ་གླྱིང་སྐྱ་ེའག་ོཡོངས་ཀྱི་ཛ་དག་
འཇྱིགས་སྐྱབོ་སདླ་གལ་གནད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་
ལགས་ན། ད་ེལུགས་དགངོས་དབྱིངས་སུ་
ཅྱི་ནས་ཀང་འཇགས་པར་འཚལ།བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ལ།   

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་

སྒོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་

བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་
སྒྱུར་བྱིས་སུྒང་གསར་པ་བཅྱུ་པར་

སུྐན་གནང་བ།

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།

སྤྱྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་ལམ་རྱིམ་
བསྡསུ་དནོ་གྱི་གསུང་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐགོ་ཁང་ནས་
ཇྱི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩  ཉྱིན་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ར་ེ
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའྱི་རགོས་བརདོ་
འདནུ་ལེགས་མ་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། 
ལམ་རྱིམ་བསྡུས་དནོ་བཅས་ཀྱིས་བཤད་ལུང་
སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་དགུ་
པ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་སྤྱྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་
བའྱི ་ཕ ོ་བང་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་གསུང་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་
འཁོད་མཚམས་ད་ལམ་བརྒྱྱུ ད་ཞལ་འདནོ་
གསུང་འདནོ་དང་། དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐགོ་བརྒྱ་
དང་བཞྱི ་པ་རེ་བཙྱུན་བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱི ན་
མཆོག་གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་མནྡལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་རེས་སྤྱྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་གསུང་འདནོ་དང་འབལེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརྱིང་དགའ་ལནྡ་
ལ་ྔམཆོད་འཁལེ་ཡོད། འཇམ་མགནོ་བ་ླམ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་
ཚེས་ཆགས་ཡོད། ནམ་རྒྱྱུན་ང་ཚོས་

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་འདནོ་པའྱི་སྐབས་
སུ། སྙྱིགས་མའྱི་དསུ་འདྱིར་མང་ཐསོ་
སུྒབ་ལ་བརྩནོ།། ཆོས་བརྒྱད་སངྤས་པས་
དལ་འབརོ་དནོ་ཡོད་བས།། ཞསེ་པ་
འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་ཆེན་པ་ོརེད། མང་
ད་ུཐསོ་པ་དང་། ཐསོ་དནོ་ལག་ལེན་
ནམ་སུྒབ་ལ་གཞོལ་བ་ཞེས་པ་ད་ེརེད། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བསན་པ་ནྱི་ལུང་རགོས་
ཀྱི་བསན་པ་གཉྱིས་རེད། ལུང་རགོས་
ཀྱི ་བསན་པ་གཉྱིས་པ་ོའཛྱི ན་སྐྱོང་སྤལེ་
གསུམ་བདེ་པ་ལ། འཆད་ཉན་གྱིས་ལུང་

གྱི ་བསན་པ་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་པ་
དང་། འཆད་ཉན་བས་པའྱི་དནོ་རྣམས་སོ་

སོས་ལག་ལེན་ལ་བསྐྱལ་ཏ་ེདའེྱི་ཐོག་ནས་
རགོས་པའྱི་བསན་པ་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྤལེ་གསུམ་
བདེ་དགསོ། དརེ་བརནེ་འཇམ་མགནོ་བ་ླ
མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོམྱང་འདས་དསུ་ཆེན་
དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ལ་སོ་སོས་དན་གསོ་
གཏངོ་དགོས།ང་ཚོས་ཞྭ་མོ་སེར་པ་ོའདྱི་
གོན་ནས་འཇམ་མགོན་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པའོྱི་རསེ་འཇུག་ཅྱིག་དང་། ད་ེརྱིང་དགའ་
ལནྡ་ལ་ྔམཆོད་དན་གསོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ར་ེ
རྱིན་པ་ོཆེ་དན་གསོ་བེད་ཐབས་གཙོ་བ་ོད་ེ
གོང་ད་ུཞུས་པ་ལརྟ་སུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་བདེ་

པ་དང་། སླབོ་གཉརེ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ངསོ་
ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་ང་ོའདྱི་དག་རྱིང་གཙོ་བ་ོ
ཡོངས་འཛྱི ན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྱིན་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་གླྱིང་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་ཆྱུང་
ཆྱུང་སྐབས་ནས་མངོན་རགོས་རྒྱན་དང་
དབུ་མ་འཇུག་པ་བླ་ོལ་བཟུང་། རྒྱན་འཇུག་
གཉྱིས་ཀྱི་བཤད་ལུང་ཐབོ་ཡོད། ད་ལ་ྟཡྱིན་
ནའང་དསུ་ཚོད་ཡོད་དསུ་རྒྱན་འཇུག་གཉྱིས་
པ་ོའདནོ་གྱི་ཡོད།  འཇུག་པ་རང་འགལེ་
ནྱི་ངོས་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་ཉུང་ཙམ་རེ་ཀླགོ་གྱི ་
ཡོད། མང་ཐསོ་སུྒབ་ལ་བརྩནོ་ཞསེ་ར་ེརྱིན་
པ་ོཆེར་བསདོ་པ་ད་ེསོ་སོས་ལག་ལེན་ལ་
བསྐྱལ་དགསོ། ཁ་ཙམ་ཚྱིག་ཙམ་གྱི་བསདོ་
པ་མ་ཡྱི ན་པར་ངོ་ཐོག་ལག་ལེན་གྱི ་ཐོག་
ནས་མང་ཐསོ་སུྒབ་ལ་བརྩནོ་པ་ཞེས་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཆོས་
གགོས་རྣམ་པ་ཚོས་མང་ཐོས་སུྒབ་བརྩོན་
ཞེས་པའྱི་ཚྱི ག་གཉྱིས་པ་ོསེམས་ལ་བཞག་
ནས་སླབོ་གཉརེ་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་དགོས། 
ཞསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལོ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་མང་མོས་དབུ་ཁྱིད་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཧར་རེ་རེ་ཌྱི་མཆོག་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་མང་
མོས་དབུ་ཁྱིད་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཧར་རེ་རེ་ཌྱི ་ 
(Harry Reid) མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་དགུང་གངས་ ༨༢  ཐགོ་
སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རོགས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱའོྱི་གནས་

ཚྱུལ་ཐནོ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་གྱིས་
དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལནྡྲ་རེ་ཌྱི་ (Landra 

Reid) ལགས་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་
འཕྱིན་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ནང་འཁོད་དནོ།  
སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་བརྩ་ེབའྱི་སྐུ་ཟླ་དང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཧར་
རེ་རེ་ཌྱི་(Harry Reid) མཆོག་སྐུ་ཚེའྱི་

འཕེན་པ་རོགས་པའྱི ་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི ་གནས་
ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་བྱུང་བས་ཕན་རང་ཉྱིད་
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱུང་། ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཏ་ེའདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསྨནོ་
ལམ་གསོལ་འདབེས་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་
ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཧར་
རེ་རེ་ཌྱི ་མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དག་
ཆེ་བའྱི་གནས་སངས་སྐརོ་འཛེམ་ཟནོ་མེད་
པར་གསུངས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདནེ་པའྱི་
གནས་ལུགས་གཞྱི ་རྩ་བཟུང་ས་ེབདོ་དནོ་
སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་དན་གསོ་དང་སྦྲགས་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་
ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་ད་ེསྔ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའྱི་མང་མོས་དབུ་ཁྱིད་ཡྱི ན་པའྱི་སྐབས་
ཁངོ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་སྨནོ་ལམ་འད་ུཚོགས་

ཀྱི་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོྱི་ཚོགས་མགོན་ད་ུ
མགནོ་འབདོ་ཞུས་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཧར་རེ་རེ་ཌྱི ་
མཆོག་གྱིས་ལོ་ངོ་བཅྱུ་ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་
མྱི ་མང་དང་། རྒྱལ་ཁབ། མྱི ་གཞན་བཅས་
ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་གྱི ་ཆེད་བླསོ་བཏང་
གྱིས་ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་བསུྒབས་ཏ་ེ
མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་བསྐྱལ་ཡོད།
དརེ་བརནེ་དམ་པ་ཁོང་ནྱི་ཁྱད་ད་ུའཕགས་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་མྱི ་མང་གྱི ་སྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་
ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁོང་གྱི ་མཛད་རསེ་རྣམས་
དསུ་རག་ཏུ་དན་ངསེ་ཡྱིན། སརླ་ཡང་ངས་
འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསྨནོ་ལམ་
གསོལ་འདབེས་དང་། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་
ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད། །



2 5th January 2022 TIBETAN NEWSབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༣ ཕྱི་ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༠༥

དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གུབ་མཚམས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་ལས་ཚབ་མཆོག་
གྱིས་རནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་
གནང་།ད་ེནས་སྐུ ་མགནོ་རྣམ་པར་ག་ོསོ་
ཕ་ེམར་དང་ཆང་ཕུད། གསོལ་ཇ་དང་
འབས་སྱི ལ་ཕུལ་ཏེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་གཞན་
གྱིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་
པས་སྤྱྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་གྱི ་བཞུགས་ཁྱི ་རྱི ན ་པ ོ་
ཆེར་མཎྜལ་ར ེན ་ད ོད ་དང་མཇལ་དར་
སྒོན་འབུལ་དང་འབལེ་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་དུང་ལས་བསན་འཛྱི ན་ཡོན་ཏན་
ལགས་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི ་མཇལ་དར་
སྒོན་ཏ་ེདམ་འབུལ་གྱི་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་
པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ 
༠༣ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་ཆེས་མཐའོྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་སོང་བཙན་ཚོམས་
ཆེན་ད་ུདཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་
ལས ་ཚབ ་ཀརྨ ་དག ་འདུལ ་མཆོག ་གྱི ་

མདནུ་ད་ུདུང་ལས་བསན་འཛྱི ན་ཡོན་ཏན་
ལགས་ཀྱིས་ལྷ་ོཕོགས་བདོ་མྱིའྱི་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱི བ་པའྱི ་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞེས་ཀྱི ་མཛད་སྒ ་ོཞྱི ག་ཚོགས་
ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་ད ་ོཆྱུ ་ ཚོད་ 
༡༠ ཐགོ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་མར་དཔལ་
ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་

མུས་ཡྱི ན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་
མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆའྱི ་འད་བཤུས་སངེ་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནམ་གཞུང་ཞབས་
གནས་རྱིམ་ཟུང་དུང་ཡན་གྱི་དག་མཆན་
དང་ལས་དམ་བཀོད་ད ེ་གཤམ་གསལ་
ཞལ་བང་ཐགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༢༠ ཕྱི་ད་ོཚོུད་ ༥ གངོ་འབུལ་དགསོ། ད་ོ
བདག་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེྱི་སླད་ཁ་བང་
དང་། གླགོ་འཕྱིན་ Email ID ད་ེབཞྱིན་
ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་འཚང་སནྙ་ནང་
ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ། ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་
རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་མྱིག་
སནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའྱི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུ གས་ཀྱི་ཚེས་
ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
པ་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
སུ། ༕འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
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དག་འདལུ་མཆོག་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་གཞན་བསན་འཛྱི ན་ལུང་རགོས་མཆོག 
ཁྱིམས་དུང ་ཡེ ་ ཤེས ་དབང་མོ ་ལགས། 
གཞན་ཡང་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀྱི ་ཐོག་མར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་

པ ་ ཆེ ་བའྱི ་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་འདུལ ་
མཆོག་གྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཞུགས་ཁྱི་རྱིན་
པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་དདོ་འབུལ་ལམ་ཞུས་
གུབ་བསནུ། དུང་ལས་བསན་འཛྱི ན་ཡོན་
ཏན་ལགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི ་བཞུགས་
ཁྱི ་རྱི ན་པ ོ་ཆེར་མཎྜལ་རནེ་ད ོད་འབུལ་
ལམ ་ ཞུས ་ཏེ ་ ཁྱིམས ་ཞྱི བ ་ པ ་ ཆེ ་ བའྱི ་
ལས་ཚབ་མཆོག་གྱི ་ དུང་དུ་ལས་ཁུར་

ཁུངས་ཀྱི་བར་ཆད་ཚན་པའྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཆེས་མཐོའྱི་བར་

རེ་རེ་ཌྱི་ (Harry Reid) མཆོག་དགུང་
གངས་ ༨༢ ཐགོ་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་
པའྱི་ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར། ད་ེ

ས་མྱིག་གསལ་བསྒགས། དུང་ལས་བསན་འཛྱིན་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མྱིའྱི་ས་
གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་ལེགས་གུབ་ཟྱིན་པ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་མང་མོས་དབུ་ཁྱིད་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཧར་རེ་རེ་ཌྱི་མཆོག་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་དྭང་བངླས་འཕདོ་
བསནེ་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀུ་ལུ་དང་ར་
ཝང་ལ་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་ད་ུ
ཆོད་གན་སནྨ་ཞབས་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མྱིག་ཡོད་
ན། རང་རེའྱི་སྤྱྱི་ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་
ས་མྱིག་ཐོག་ཞབས་ཞུ་གནང་འདདོ་ཡོད་
རྱི གས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་
ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོྱི་ཆ་རྐནེ་ཁག
༡། སནྨ་ཞབས་སླབོ་ཐནོ་ཟྱིན་པའྱི་ལག་
འཁྱརེ་ང་ོབཤུས།
༢། དྭང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་
པའྱི་ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱིམས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའྱི་ང་ོསྤདོ་ལག་འཁྱརེ་ང་ོ
བཤུས།
༤། གཟུགས་གཞྱི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་
ཡྱི ན་པའྱི་ངོས་སྦོར་སངེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕེད་
པར་མཉམ་སྦར་ཐོག་ཚད་ལྡན་སྨན་པའྱི་
ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༥། རང་ཉྱིད་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤྱོད་ཉསེ་སྐྱོན་
མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༦། སྤྱྱི་སྒརེ་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བདེ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༧ ནས་ ༣༡ བར་ཉྱིན་གངས་ལའྔྱི་རྱིང་
བ ོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱི ག་ལས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༨ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་
མང་མོས་དབུ་ཁྱིད་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཧར་

ཆད་གཏན་འབབེས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ཉྱི་
ཤུ་རྩ་དགུ་པ་བསྐྱངས་ཡོད། 
དེ་ཡང་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི ་རྱི ང་ཤེས་ཡོན་
དང་། ཁྱིམས་ལུགས། ཆབ་སྱིད། དཔལ་
འབརོ། རྩྱིས་རྱིག ཁརོ་ཡུག་བཅས་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་འཕུལ་ཆས་སོགས་ཀྱི་
ཐ་སདྙ་ཁྱནོ་བསྡམོས་གངས་ ༥༧༥ ལགྷ་
ཙམ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 
སྤྱྱིར་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་སུང་སྐྱོབ་དང་གོང་
འཕལེ་སླད་རྒྱྱུ ན་སྤྱོད་དང་དངེ་རབས་ཀྱི་
རྱི ག་ཚན་སྣ་ཚོགས་པའྱི ་ཐ་སྙད་རྣམས་

རྱི ང་དཔལ་ལྡན་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱྱི ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བེས་བ ོད་མྱི ་
ཡོངས་དང་། སབྐས་ ༡༧ པའྱི་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ དམ་པ་ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཟླ་གཙོས་པའྱི་ཤུལ་
ལུས་ནང་མྱི ་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་གསོའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་བསྩལ་གནང་
འདགུ
ཐུགས་གསོའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ནང་འཁོད་དནོ། 
སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ཧར་རེ་རེ་ཌྱི ་མཆོག་གྱིས་

བདོ་ཀྱི ་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་གལ་
འགངས་ཆེ་བའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ང་
ཚོ་བདོ་མྱི ་ཚང་མས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ཁངོ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་མང་མོས་དབུ་ཁྱིད་གནང་
སབྐས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སྤྱྱི་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་སྨནོ་ལམ་འད་ུ
ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོྱི་ཚོགས་
མགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་གནང་ཡོད།
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ཁོང་ནྱི་རང་དནོ་བླསོ་

བཏང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་མང་
ལ་ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་ཞུའྱི་ཡོད། ཁངོ་
སྐུ་གཤེགས་པ་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་
མང་ཙམ་མྱིན་པར། ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་ཚོར་
ཡང་གངོ་གུད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། ངས་
སླར་ཡང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྱི་དསུ་ཚོད་
འདྱིར་ཁྱེད་ནང་མྱི ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།། 

གཅྱིག་གྱུར་གཏན་འབབེས་དགོས་གལ་
གཟྱིགས་ཏ།ེ བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་
གསུམ་པའྱི་གཙོ་སྐྱངོ་ལམ་སནོ་འགོ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༦ ལོར་ཤེས་རྱིག་བར་ཆད་ཚན་པ་
འདྱི་བཞྱིན་དངསོ་སུ་འགོ་འཛུགས་གནང་
བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཨྱི ན་བདོ་ཤན་སྦར་
གཏན་འབེབས་བར་ཆད་ད ེབ་ཕངེ་བཅྱུ ་
བཞྱི་བར་དང་། ཐ་སདྙ་པར་རྱིས་སྦྲགས་
མའྱི་དཔ་ེདབེ་སོགས་འདནོ་སྤལེ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད།
བར་ཆད་ད་ེདག་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་

དང་། སྤྱྱི་སྒརེ་སླབོ་གྲྭ་ཁག གཞུང་
དང་གཞུང་ཁོངས་མ་ཡྱི ན་པའྱི ་ ཚོགས་
སྡ།ེ དགནོ་སྡ་ེཆོས་སརྒ་དང་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་། བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་སོགས་སུ་རྒྱ་གང་
ཆེར་འགེམས་གཏོང་དང་ད ེབ་གཟུགས་
པར་འགམེས་ཟྱིན་རྱིམ་བཞྱིན་ཚན་པའྱི་དྲྭ་
ཚྱི གས་དང་བཀོལ་སྤྱོད་མཉནེ་ཆས་ཐོག་
འཇགོ་མུས་ཡྱིན་པ་བཅས། །
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ཚེ་འདས་སྐ་ུཞབས་ཀཥྲྀྞཝརཱྨ་ལགས་ཀྱི་ཆེད་ད་ཐགོ་ཐུགས་གསོའྱི་ཚོགས་འདརུ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་
གཞྱི ་བས ་པའྱི ་འ ཚེ ་ མེད ་ཞྱི ་བའྱི ་བསྱི ་
གནས་ཁང་གྱི ་གོ་སྒྱིག་འགོ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གྱི ་བཀའ་དུང་ཟུར་པ་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚེ་འདས་སྐུ་ཞབས་ཀཥྲྀྞཝརཱྨ་ 
(Shri Krishan Varma) ལགས་ཀྱི་
ཆེད་ད་ཐགོ་ཐུགས་གསོའྱི་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ 
ཉྱིན་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་ཡོད་པ་ལྟར། 
ཚོགས་འདརུ་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
དང་བདེ་སུང་བཀའ་བླནོ ་རྒྱ་རྱི ་སྒོལ་མ་
མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། གཞན་ཡང་ཚོགས་འདརུ་ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆྱུང་དངོས་གུབ་
ལགས་དང་། གཞུང་ཚབ་བ་ེཇཱ་ནཱམྱིཡར་ 
(Vijay Nambiar) ལགས། སླབོ་དཔནོ་
ཆེན་མོ་ཤཱྱི་ཀཾཱན་ཀནོ་ཊ་པ་ལྱི ་ (Srikanth 
Kondapalli) ལགས། རྒྱལ་སྤྱྱིའྱི་བདོ་

དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་བར་བརྒལ་འགན་
འཛྱི ན་བུ་ཆྱུང་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་
གནད་ཡོད ་མྱི ་སྣ ་དང་སྤྱྱི ་ ཚོགས་ལས་
འགུལ་བ་སོགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད། ད་ེ

ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་
མཆོག་གྱི ་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་
སྐུ་ཞབས་ཀཥྲྀྞཝརཱྨ་ལགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་གཞུང་

མང་གཉྱིས་ལ་ཞབས་འདགེས་རླབས་པ་ོ
ཆེ་ཞུས་ཡོད་ཚྱུལ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་
ཁོང་གྱིས་བདོ་དནོ་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩོད་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བསདུ་མར་གནང་ཡོད་སྐརོ་

གསལ་སནོ་གནང་ས་ེགསུང་དནོ། ངས་སྐུ་
ཞབས་ཀཥྲྀྞཝརཱྨ་ལགས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་
སྔནོ་ལ་ང་ོཤེས་བྱུང་། ཁངོ་དང་ལནྷ་ད་ུ
ངས་ལ་དྭགས་སུ་ད་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་

ནང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་མྱངོ་། ཉ་ེཆར་ཁངོ་
ར་སར་ཕབེས་ནས་ང་ཚོར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་དང་དའེྱི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་
ཐད་གནད་འགག་དང་ཕན་ཐགོས་ཆེ་བའྱི་
བསབླ་བ་མང་པ་ོགནང་བྱུང་། མཇལ་
འཛོམས་ད་ེནྱི་ངས་ཁོང་མཇལ་བ་མཐའ་
མ་ད་ེཡྱིན། ཞསེ་དང་། 
གཞན་ཡང་ཁངོ་གྱིས། ངས་ཁངོ་མཇལ་
རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་སལྐ་པ་བཟང་པ་ོཡྱིན། འནོ་ཀང་
སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁོང་སླར་ཡང་
མཇལ་རྒྱྱུ ་མ་བྱུང་ལ་ཕག་ལས་མཉམ་ད་ུ
བ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། གང་
ལརྟ་ཡང་། བདོ་ཀྱི་ཁ་དཔ་ེནང་མྱི ་ཚེའྱི་
སྙྱིང་པ་ོནྱི་དནོ་དང་ལྡན་པའྱི་མྱི ་ཚེ་བསྐྱལ་
རྒྱྱུ ་ད་ེརེད་ཅེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར། 
སྐུ ་ཞབས་ཀཥྲྀྞཝརཱྨ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་སྱི ་ཞུའྱི ་ཞབས་འདེགས་དང་། 
བདོ་མྱི ་དང་ཡུ་གུར་མྱི ་རྱིགས། ཧངོ་ཀངོ་
བ་སོགས་རང་དབང་མེད་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ལ་

ཕན་གགོས་གནང་ས་ེམྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་
བསྐྱལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།ཁོང་གྱི ་རླབས་
ཆེའྱི་མཛད་རསེ་ད་ེདག་ལ་ངས་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་དྱིན་
རསེ་དན་དང་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཁངོ་
སརླ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ད་ུའཁུངས་ནས་
རླབས་ཆེའྱི་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་རྒྱྱུ ན་སྐྱངོ་
བའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས། 
དའེྱི་རེས་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི ་སྒོལ་
མ་མཆོག་གྱིས་ཀང་སྐུ ་ཞབས་ཀཥྲྀྞཝརཱྨ་
ལགས་དང་ཁོང་གྱི་མཛད་རསེ་ལ་བསགྔས་
བརདོ་དང་སྦྲགས། དམ་པ་གང་དའེྱི་ནང་
མྱི ་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།། 

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༨ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་
མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ པའྱི་ཐགོ་ར་ས་བདོ་
ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་ཀྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་
ལོ་ང་ོ ༡༨ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོ
ཞྱིག་ཚོགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དམྱིགས་བསལ་
སྐ་ུམགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་དང་། 
མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག གཞན་སྐ་ུམགནོ་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་
དནོ་གུབ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དུང་ཆེ་ཚོགས་
མྱི་རྣམས་ཆེད་བཅར་གནང་འདགུསབྐས་དརེ་
ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་ནས་སྣང་
གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་རསེ། རྱིམ་

པས་གཡུ་ཐགོ་གསོལ་འདབེས་འདནོ་པ་དང་། 
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་བཤད་དང་། དུང་ཆེ་

ནས་ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་གནང་
སོང་།
མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་ཐགོ་མར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་དང་། སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་དང་། བདོ་
ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་ཚོགས་
མྱི ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། སྤྱྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐྱབས་
བཅལོ་བའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་། ང་ཚོའྱི་ལས་དནོ་རྣམས་ཆབ་སྱིད་ཁ་ོ
ན་བདེ་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད། བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་གྱི་ཐགོ་ལའང་ཕག་ལས་གལ་ཆེན་མང་
པ་ོགནང་ཡོད། བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ད་ེཡང་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ 

ལོར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
གསོ་རྱིག་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་
གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་དངསོ་སུ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ད་ལ་ྟལོ་ང་ོ ༡༨ འཁརོ་བཞྱིན་ཡོད།ད་ེ
བཞྱིན་ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་རྱིག་གནས་
ཆེ་བ་ལ་ྔདང་ཆྱུང་བ་ལ་ྔཡོད་པ་ལས། གསོ་རྱིག་
འདྱི་ཉྱིད་རྱིག་གནས་ཆེ་བའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱྱུས་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱྱུད་བཞྱི་དང་འབུམ་བཞྱི་
ཇྱི་ལརྟ་འདགོས་རུང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་མང་པ་ོ
ཕྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན། བདོ་གངས་
ཅན་ལྗངོས་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པསོ་རྒྱྱུད་ལུང་
ད་ེདག་ལ་བསན་བཅསོ་མང་པ་ོབརྩམས་པར་
བརནེ། སནྨ་བཅསོ་ཐགོ་དངསོ་སུ་ལག་ལེན་
འཁལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བལོ་
ནང་ལ་སྤྱྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་དང་། གསོ་རྱིག་
མཁས་པ་མང་པསོ་ཐུགས་འཁུར་ཆེར་བཞསེ་
གནང་བའྱི་འབས་བུར། ད་ལ་ྟང་ཚོའྱི་ལམ་
ཁ་གསལ་པ་ོདདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེའད་
སོང་ཙང་། དའེྱི་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།སྤྱྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དང་། བཀའ་ཤག་
ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་རྣམས་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་
མ་བཏང་བར་ནསུ་པ་གང་ཡོད་ཐགོ་ནས་གསོ་
རྱིག་གྱི་བསན་པ་དར་ཁྱབ་ཡོང་ཐབས་དང་། 
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ནད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་

ཐགོས་རྒྱྱུ། གསོ་རྱིག་ཉམས་ལེན་ཚད་ལནྡ་
ཡོང་བ་བཅས་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པ་ོབཞསེ་
འདགུ་པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གཙོ་
བ་ོམ་འངོས་པར་གསོ་རྱིག་སནྨ་པ་སྐྱདེ་བསྱིང་
བ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེདག་ལ་སླབོ་གཉརེ་ཚད་ལནྡ་
ཡོང་ཐབས། ད་ེབཞྱིན་སནྨ་སྦརོ་དང་། བརག་
དཔྱད། སནྨ་བཅསོ་ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་
སོགས་ཀྱི་ཐགོ་རྣམ་པ་ཚོས་རྣམ་དཔྱདོ་བཏནོ་
ནས་ལས་འཆར་བང་བསྒྱིག་རྒྱྱུ ་དང་། དངསོ་
སུ་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་བཅས་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ ད་ེབཞྱིན་འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་
ཤག་དང་། གསོ་ཚོགས་ནས་གསོ་རྱིག་དང་། 
རྱིག་གཞུང་གཞན་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་
འབལེ་ཐགོ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་
ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱྱུར་
ཐ་ེཚོམ་གང་ཡང་མེད།སྤྱྱིར་གསོ་རྱིག་འདྱི་
རླབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། དཔརེ་ན། ལུས་
མ་བད་ེབའམ་ན་བ་མྱི་བདེ་པ་དང་། ན་བར་
གསོ་བར་བདེ་པ། ཚེ་རྱིང་བར་གནས་པ་བདེ་
པའྱི་རྱིག་གནས་འདྱི་གསོ་རྱིག་ནང་ཕགོས་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡསུ་ཐུབ་པ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚྱུལ་བདོ་ནང་གྱི་མཁས་པ་ཚོས་
ངསོ་འཛྱིན་གནང་བཞྱིན་འདགུ དར་རྒྱས་
ཡོང་བར་བདོ་ནང་རེབ་ཀངོ་སནྨ་པ་མཁས་པ་
ཞྱིག་གྱིས་བདོ་ས་ཁྱནོ་ཡོངས་དང་། ནང་སོག་
དང་ཤྱིན་ཅང་སོགས་ལ་གསོ་རྱིག་སནྨ་ཁང་ 
༡༠༨ ལགྷ་བརྒྱབས་ཐུབ་འདགུ་པས་ང་ཚོ་
བཙན་བལོ་ནང་ལའང་རྣམ་དཔྱདོ་དང་ནསུ་
པ་མ་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ 

ལྟ་ོགོས་ཙམ་གྱི་དནོ་ད་ུམ་ཡྱིན་པར་བདོ་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་
ཞབས་འདགེས་གནང་རྒྱྱུ ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡྱིན།མཐའ་དནོ་སྤྱྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐྱབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རྱིང་གནས་
པ་དང་གསོ་རྱིག་བསན་པ་གོང་འཕལེ་ཡོང་
བ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་གཞྱིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་
ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་
གནང་སོང་།
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། 
ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ལ་ཉམས་
ཞྱིབ་ཡྱིག་ཆ་ཕགོས་སྒྱིག་གནང་བའྱི་དཔ་ེདབེ་
དབུ་འབདེ་གནང་སོང་ལ། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསོ་རྱིག་ཆེད་རྩམོ་ཕགོས་
བསྡུས་ཕག་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་སོང་།ད་ེ
རསེ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཚོར་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདང་
དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་གཉྱིས་ནས་ཐུགས་
ར་ེལེགས་གསོལ་ཕག་འཕརེ་བསྩལ་གནང་བ་
དང་། སནྨ་པ་ཐགོས་མེད་ལགས་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཐར་གསོ་
རྱིག་བསན་རྒྱས་སྨནོ་ལམ་འདནོ་ཟྱིན་རསེ་
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའྱི་ངང་མཇུག་སྒྱིལ་གནང་
སོང་།།
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སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནང་ཡོད་ལ།  ཆེས་
མཐོའྱི་སྨན་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱི ག་
གཏན་འབབེས་གནང་སབྐས་ཚོགས་མྱི ་དང་
མཉམ་ཞུགས་ཀང་གནང་ཡོད། ཐགོ་མར་སྤྱྱི་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ལརྟ་མྱི ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་སྐུ་ལས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བསྐྱནོ་པར་

བརནེ་ད་ལ་ྟབདོ་ཀྱི་སནྨ་
རྩྱིས་ཁང་ལ་ྟབུར་མཚོན་
ན་བཙན་བོལ་ནང་གྱི ་
སྒྱིག་འཛུགས་ཆེ་ཤོས་
ཆགས་ཐུབ་ཡོད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ཀྱི་གསོ་
བ་རྱིག་པ་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་
མཁན་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
དང་སླབོ་གཉརེ་གནང་

མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི ་
གནས་སངས་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོཆགས་
ཡོད། ངས་བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་དུག་
པའྱི་འགན་ཁྱརེ་ནས་ཟླ་བ་བདནུ་ཙམ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་ཁག་ལ་བསྐྱདོ་ད་ེ
གནས་སངས་རྒྱྱུས་ལོན་བས་པ་ཡྱིན། ད་ལ་ྟ
ང་ལ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་གྱི་མྱིང་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕུགས་ལ་བདོ་
ཀྱི ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ག་རེ་
འདགུ སནྨ་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྒོམ་གཞྱི ་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏངོ་དགོས་མྱིན། 
ལས་དནོ་གནང་ཕགོས། ཁྱིམས་དང་སྒྱིག་
གཞྱི ་སོགས་གསལ་པ་ོབཟསོ་ཏ་ེམ་འངོས་
པར་ཁྱིམས་དང་སྒྱིག་གཞྱི ་གཞྱིར་བཞག་
ཐགོ་འག་ོཐུབ་པའྱི་སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལ་དགྭས་བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་
སནྨ་ཁང་དང་། ར་ོར་ེགླྱིང་ལགྕས་པ་ོརྱི་བདོ་
ཀྱི་གསོ་རྱིག་སནྨ་ཁང་། གསོ་རྱིག་འབུམ་
བཞྱིའྱི་མཐ་ོསླབོ་སནྨ་རྱིའྱི་གླྱིང་། ཀ་རརོ་
སངྒ་གསུམ་ཁུལ་གྱི་གསོ་རྱིག་སླབོ་གྲྭ་བཅས་

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ 
༠༥ ཉྱིན་ར་ས་བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་
ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ལནྷ་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༨ 
འཁོར་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ཚོགས་
གནང་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཙ མ ་ ལ ་ མ ཛ ད ་
སྒའོྱི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་
བརོ་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་། 
དམྱི གས་བསལ་སྐུ ་
མ གོན ་ དུ ་ ད པལ ་
ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག  ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུམགནོ་
ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་
དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས། གསོ་
བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་
དུང་ཆེ། ཚོགས་མྱི་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀྱིས་
ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གྱིས་སྣང་
གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་མཚམས་
གཡུ་ཐོག་གསོལ་འདབེས་གསུང་འདནོ་
གནང་རེས་བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་དགའ་བསུའྱི་གསུང་
བཤད་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་དུང་ཆེས་ལོ་
འཁརོ་ལས་བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་གནང་སོང་།ད་ེ
ནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་མཆོག་གྱིས་
གསོ་རྱིག་ཆེད་རྩམོ་ཕགོས་བསྡསུ་དབེ་འདནོ་
ཐངེས་གསུམ་པ་དབུ་འབདེ་དང་ཀུན་བད་ེ
ཁང་གསར་བདོ་སནྨ་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཕར་འགངས་
ལག་འཁྱེར་གནང་རེས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ 
ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཡྱི ག་ཆ་ཕགོས་སྒྱིག་གནང་
བའྱི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་དང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཞབས་ཞུ་གནང་

མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་གསོལ་གྱི་
ཕག་འཁྱརེ་གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་
དནོ། དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་གྱིས་དབུས་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་
དནོ་གུབ་ལགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་
རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་སབྐས་
བཅྱུ་དུག་པའྱི་ངསོ་ནས་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་
ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ 
ལོར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
གསོ་རྱིག་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་
བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལནྷ་ཚོགས་དངསོ་སུ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོ ༡༨ ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་
བཞྱིན་ཡོད།  བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་
བཅས་ནས་ད་བར་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཐགོ་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་ཚགས་
ཚྱུད་པ་ོདང་། དགསོ་མཁ་ོདང་འཚམས་པའྱི་
ལས་དནོ་གནང་ཡོད། ལོ་ང་ོ ༡༨ ཀྱི་དསུ་
ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་གནས་སངས་གསར་པ་མང་
པ་ོབྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་གསོ་རྱིག་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབབེས་གནང་
བ་དང་།  སབྐས་ད་ེདསུ་སྤྱྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་དང་ཕན་རང་ཉྱིད་བཅས་བདོ་མྱི ་མང་

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ་ཁྱི་འད་ུདཔནོ་འཆྱི ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་ཁྱི་འད་ུདཔནོ་འཆྱི ་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ ཡས་
མས་ཙམ་ལ་ཨ་རྱིའྱི་མེ་སྱི ་ཆྱུ་སྱིའྱི་སནྨ་ཁང་
ད་ུསྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་འདགུ
དམ་པ་ཁངོ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༢ ལོར་ཕ་ནམ་
མཁའ་ར་ོར་ེདང་། མ་སྒལོ་དཀར་གཉྱིས་
ཀྱི་སས་སུ་འཁུངས་པ་དང་། ཕ་ཡུལ་ས་ྒ
བ་ཡུལ་ཤུལ་ཁྱི་འད་ུནས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁངོ་
གྱིས་བདོ་ཡྱིག་སླབོ་སྦངོ་གནང་རསེ་དག་པ་ོ
དམག་གྱི ་སླབོ་སྦོང་ཡང་གནང་མྱོང་ཡོད། 
ཁངོ་ནས་མའྱི་སོར་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་

གཞྱིས་གངོ་གཉྱིས་པའྱི་སྤྱྱི་མྱི ་དང་མཉམ་
སྦྲལེ་འགན་འཛྱིན་ཚོགས་མྱི། ས་གནས་
མད་ོཁམས་ཆྱུ་སངྒ་གྱི་རྒྱྱུན་ལས། སབྐས་
བདནུ་པ་དང་སབྐས་བརྒྱད་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱྱི ་འཐུས་སུ་འོས་འདམེས་བྱུང་བ་དང་།  
ལྷག་པར་ད་ུསྐབས་བཅྱུ་པའྱི་སྐབས་སུ་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
གཞནོ་པར་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་དང་། ད་ེ
རེས་སྐབས་བཅྱུ་གཅྱིག་པའྱི་མད་ོསདོ་སྤྱྱི ་
འཐུས་ལའང་བདམས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད་འདགུ
ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་མ་ཐག  སྤྱྱི་
འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དམ་པ་
གང་གྱི ་ནང་མྱིར་ཐུགས་གསོའྱི་ཕག་བྱིས་
གནང་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་མྱི ་མང་

སྤྱྱི་འཐུས་སབྐས་བདནུ་པ་དང་། བརྒྱད་པ། 
བཅྱུ་པ། བཅྱུ་གཅྱིག་པ་བཅས་ཀྱི་སྤྱྱི་འཐུས་
ཀྱི་ལས་འཁུར་བཞསེ་ཤྱིང་། ལགྷ་པར་ད་ུ
སྤྱྱི་འཐུས་སབྐས་བཅྱུ་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་
པའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྤྱྱི ་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་ཁྱི་འད་ུདཔནོ་
འཆྱི ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་འདྱི་ལོ་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༠༣ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་
མངའ་སྡ་ེམེ་སྱི ་ཆྱུ་སྱིའྱི་སནྨ་ཁང་ད་ུསྐུ་ཚེ་མ་
ཟྱིན་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་པར་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཤྱིན་
ཏུ་ཡྱི ད་སྐྱ་ོདང་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་
དང་། དམ་པ་གང་གྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་ཉ་ེ
འབལེ་རྣམས་ཀང་ཐུགས་ཡྱི ད་གདངུ་ཆེན་

པའོྱི་ངང་གནས་ཡོད་ངསེ་ཀང་། འཇྱིག་རནེ་
གྱི་སྐྱ་ེའག་ོཀུན་ལ་སྐྱ་ེའཆྱིའྱི་རང་དབང་མེད་
པ་ཆོས་ཉྱིད་ལ་དགོངས་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་དང་
འབལེ་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ཆེད་རྣམ་དཀར་
དགེ་ཚོགས་ཀྱི ་གནང་སྒ ་ོརྱི མ་པ་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་པར་གཞྱིར་བཅས། འདྱི་ནས་
ཀང་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱིས་བདོ་བསན་སྱིད་མྱི ་
རྱིགས་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས། བདོ་
རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་དནོ་ད་ུཞབས་
ཞུ་མཐར་སོན་གནང་བའྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཡྱི ་
རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མཆོག་
གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་སྤྱན་སརྔ་མཆོད་སྤྱིན་དང་
བཅས་གང་གྱིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སྡྱིག་ལྟུ ང་རྣམས་བང་ཞྱིང་དག་

ཅྱིང་། འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདའོྱི་རསེ་
སུ་བཟུང་ས་ེརྣམ་མཁྱནེ་རྒྱལ་བའྱི་གོ་འཕང་
ལ་མྱྱུར་ད་ུརེག་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་དང་སྦྲགས། 
ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་ཉ ་ེའབལེ་ལྟསོ ་བཅས་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞེས་འཁོད་
འདགུ
ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་ཁྱབ་ལྟར་
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ པར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརསེ་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་སླད་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་
ཡོངས་རགོས་སྒ་ོབཅད་གནང་ཡོད། །

བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༨ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྩྱིས་ཞུས་པ།
ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་སངས་རྒྱྱུས་ལོན་བས་པ་
ཡྱིན། ཉ་ེཆར་བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སནྨ་པའྱི་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་འཆར་གཞྱི་གཉྱིས་བཀའ་ཤག་
ལ་བཏང་གནང་ཡོད། བཀའ་ཤག་ནས་འདྱི་
ལོར་འཆར་གཞྱི་ད་ེགཉྱིས་ངསོ་བཞསེ་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ངས་བདོ་
ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
འགན་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ད་
ལོ་བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་
གནས་བབ་ག་བར་སླབེས་ཀྱི་འདགུ་ལ་ྟདགསོ་
ཀྱི་འདགུ སནྨ་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་སྨན་དང་རྩྱིས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་
གཉྱིས་བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ད་ེའགྱིག་གྱི ་མེད་
པ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། དརེ་བརནེ་སནྨ་
རྩྱིས་ཁང་གྱི་སནྨ་དང་རྩྱིས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་
གང་མགོགས་བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་
ལནྷ་ཚོགས་ནང་བསླབེ་ཐབས་གནང་དགོས། 
ལྷག་པར་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ད་ེབདོ་ཀྱི་
གསོ་རྱིག་སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་
ལ་བསླབེ་དགསོ་པ་རེད། དའེྱི་སྐརོ་རསེ་མ་
སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ནས་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། འདྱི་ལོར་བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱངོ་འགོ་ (General Public 
Meeting) ཡག་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་ཏ་ེལ་དགྭས་
ལྟ་བུ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་ད་ེདག་གདན་
འདནེ་ཞུས་དགསོ། དཔརེ་ན། ལ་དགྭས་ལ་ྟ
བུ་ཡྱི ན་ནའང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ལྟ་
བུ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་སནྨ་པ་སནྨ་རྩྱིས་
ཁང་ནས་ཐནོ་པ་རེད། དག་ེརྒན་ཡྱིན་ནའང་
སནྨ་རྩྱིས་ཁང་ནས་བཏང་ཡོད། དརེ་བརནེ་
གནས་སངས་ཆ་ཚང་རྒྱྱུས་མངའ་མེད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལ་དགྭས་ (Ayush) ནང་དབེ་
སྐྱལེ་དང་མྱི་སེར་ཡོད་པ། དབུས་གཞུང་ནས་
མཐུན་རྐནེ་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ། རང་རྒྱ་འཕརེ་
བ་འག་ོཡྱི ་ཡོད་སབས། སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་
དགསོ་ཀྱི་མེད་པ་ལ་ྟབུ་མཐངོ་ངསེ་རེད། ལ་

དགྭས་པ་དང་བདོ་མྱི ་དབར་ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་
འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡོད། མ་འངོས་
པར་བཟང་དུ་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏགོས་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་
ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་བེད་སངས་ཡྱི ན་
ནའང་རེད། བདོ་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱིས་བདེ་སངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལ་དགྭས་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྡ་ེཚན་བཅས་ཀྱིས་བེད་
སངས་ལ་བརནེ་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་
ལུགས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་པ་ད་ེདག་ནང་ཁུལ་དམུ་བུ་
འག་ོརྒྱྱུ ་བཟ་ོའད་བ་ོདང་། ད་ེམྱིན་བདོ་རྱིགས་
དང་ལ་དགྭས་པའྱི་དབར་དམ་ཚྱིག་མྱི ་གཙང་
བ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་
མར་གནདོ་སྐྱནོ་ཡོང་གྱི་རེད་མ་གཏགོས་སུ་
གང་ལའང་ཕན་ཐགོས་མེད། ད་ེདག་མ་འངོ་
སྔནོ་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱིས་གང་བསམ་གྱི་འདགུ 
བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་
འབལེ་བ་གཞག་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་དང་མྱིན། དཔརེ་
ན། དབེ་སྐྱལེ་དང་ལག་འཁྱརེ་གྱི་ང་ོབའོྱི་
ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབའོྱི་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་
ཇྱི་ལརྟ་འཇགོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་ང་
ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདགུ ཉྱིན་
ཞྱིག་གནས་སངས་འབ་སུ་མ་འདསུ་པའྱི་
དབང་གྱིས་ཕན་ཚྱུན་གང་སྡུག་བཤད་རྒྱྱུ འྱི་
དསུ་ཚོད་ཅྱིག་སླབེ་པ་ཡྱིན་ན་འབ་སུ་འདསུ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། ད་ལ་ྟདཀགོས་
མཚམས་ཤྱིག་ལ་སླབེ་ཡོད། དརེ་བརནེ་འདྱི་
ལོར་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་བདེ་མྱི ་དགོས་པར་
འདྱི་རང་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་དགསོ། ཞསེ་
སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།
མཐར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་གྱིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སནྨ་རྩྱིས་བསན་རྒྱས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པབཅས། །



5 TIBETAN NEWS 5th January 2022 བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༣ ཕྱི་ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༥

ཁམས་བག་མག་ོར་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐུབ་དབང་སྐ་ུབརྙན་མཐ་ོཚད་ཕྱི་ཀྱི་དགུ་བཅྱུ་ག་ོདགུ་ཅན་སོགས་གཏརོ་བཤྱིག་
བཏང་བར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་བསྒགས་གཏམ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༢ ཉྱིན་ཁམས་བག་མག་ོར་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་སྐུའྱི་མཐ་ོཚད་ཆེ་དགས་པ་སོགས་ལ་
བསདྙ་ད།ེ ཐུབ་དབང་སྐ་ུབརྙན་མཐ་ོཚད་ཕྱི་
ཀྱི་དགུ་བཅྱུ་ག་ོདགུ་ཅན་ཞྱིག་དང་།  དགནོ་
པའྱི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའྱི་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་
བཞྱི་བཅྱུ་ཞེ་ལ་ྔཡོད་པ་བཅས་གཏརོ་བཤྱིག་
དང་། མ་ཎྱི་དར་ལྕགོ་དང་སྒ་ོདར་སོགས་
ཡོད་ཚད་མར་ཕབ་ས་ེམེར་བསགེས་བཏང་
བཅྱུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་དའེྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
ནང་བག་མགོ་དགོན་པའྱི་ཁང་མྱིག་ཆེ་ཆྱུང་
ལ་ྔབཅྱུ་ཙམ་དང་། སླབོ་མ་བརྒྱ་ལགྷ་ཡོད་པ། 
ནང་བསན་རྱིག་པ་གཙོས་པའྱི་བདོ་སདྐ་དང་། 
སདྐ་ཡྱིག་གཞན་སོགས་སླབོ་སྦངོ་གནང་སའྱི་
སླབོ་གྲྭའམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྱི་གནས་གལ་
ཆེན་ཞྱིག་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད། ལགྷ་
པར་ད་ུཉ་ེཆར་ཐུབ་དབང་སྐུ་བརྙན་གཏརོ་
བཤྱིག་བཏང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་བག་མགོའྱི་
ས་གནས་སུ་ཉནེ་རགོ་པ་གང་མང་བཀམས་
ཏ།ེ ས་གནས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོའདགུ་སྤྱདོ་
གསུམ་དང་། ཁ་པར་དང་། དྲྭ་རྒྱ་བདེ་སྤྱདོ་

སོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དམ་བསྒགས་
ཇེ་ཆེར་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་འདགུསྐུ་བརྙན་
ད ེ་ནྱི ་ཁམས་དཀར་
མཛེས་ཁུལ་ཏ ་ེཧ ོར་
བག་མགོའྱི ་ སེར་སྐྱ་
ཐུན་མོང་ནས་མུ་གེ ་
དམག་འཁུག་དང་། 
འབྱུང་བཞྱིའྱི་འཇྱིགས་
པ་སྤྱྱི་དང་། ཁྱད་པར་
ད་ུཡུལ་དརེ་ས་ཡོམ་
ཡང་ཡང་བྱུང་བར་
བརནེ། དཔརེ་ན་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༣ ལོར་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་
པར་མྱི ་ཤྱི ་ཁྱྱིམ་སངོ་གྱི ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་
སོགས་ཀྱིས་མཚོན་འཇྱིགས་པ་ད་ེདག་མྱི ་
ཡོང་བའྱི་ཆེད་ད་ུདམྱིགས་ནས་མ་དངུལ་རྒྱ་
སྒརོ་ཁྱི་བཞྱི་སངོ་ལྷག་ཙམ་འག་ོགནོ་བཏང་
ས།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་
ཁྱིམས་མཐུན་ས་གནས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལནྡ་
ཡོད་པའྱི་ཐུབ་དབང་སྐུ་བརྙན་ད་ེཉྱིད་གསར་
བཞངེས་ལེགས་པར་གུབ་གནང་ཡོད་འདགུ

སྤྱྱིར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བ ོད་ས་
ཡོངས་རོགས་དབང་བསྒྱུ ར་བས་པ་ནས་

བཟུང་ས་ེད་བར་བདོ་ཐགོ་འཛྱི ན་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་ལ་གུ་ཡངས་རྩ་བ་ནས་བཏང་མྱངོ་མེད་
པར་མ་ཟད། གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་
ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་གཞྱི་རྩའྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་རགོས་འཕགོ་ཅྱིང་། ད་
ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་
དག་ཆགས་ཡོད། རྱིག་གནས་གསར་བརའེྱི་
སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་
དགནོ་སྡ་ེསངོ་ཕག་མང་པ་ོགཏརོ་བཤྱིག་དང་། 

ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བདོ་
བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་སླབོ་གཉརེ་གནང་ས་ཆེ་

ཤོས་གསེར་ར་བླ་རུ་
སརྒ་དང་། ཡ་ཆེན་
སྒར ་ སོགས་གཏོར ་
བཤྱིག་བཏང་བ། ད་
ཆ་ཁམས་བག་མག་ོར་ུ
ཐུབ་དབང་སྐུ ་བརྙན་
གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་
བ་སོགས་འཆར་གཞྱི་
ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་
བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་སྤྱྱི་

དང་། བ་ེབག་ཏུ་བདོ་མྱིའྱི་ཡུལ་སལོ་གམོས་
གཤྱིས་སོགས་བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོརྩ་མེད་གཏངོ་
རྒྱྱུའྱི་མཁགེས་འཛྱིན་དང་། རྱིག་གནས་
གསར་བར་ེལྟ་བུའྱི་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་
བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་
པར་འདྱི་ནས་སྐྱོན་བརོད་ཤུགས་ཆེ་དང་
སྦྲགས། རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གྱི་དགནོ་
སྡ་ེསོགས་གཏརོ་བཤྱིག་དང་། ཆོས་ཕགོས་
ཀྱི་བེད་སྒ་ོཁག་ལ་ཐེ་བྱུས་བ་རྒྱྱུ ་འཕལ་ད་ུ

མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
འཛམ་གླྱིང་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གྱི་སྱིད་གཞུང་མྱི་སྣ། གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་སོགས་ནས་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སངས་ལ་རྒྱྱུས་ལོན་གནང་ས།ེ རྒྱ་
ནག་དམར་གཞུང་གྱི་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་
བྱུས་གསལ་སནོ་གྱིས་ད་ེའདའྱི་གཏརོ་བཤྱིག་
རྱིགས་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་ཡོང་ཐབས་
ཀྱི་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞསེ་དང་། བདོ་ནང་
གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་མཁྱནེ་རགོས་ཆེད་
གསར་འགདོ་པ་དང་། རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པ་
སོགས་བདོ་ནང་འཕལ་གཏངོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་
ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། 
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན།།

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ་ཁྱི་
འད་ུདཔནོ་འཆྱི ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་བར་གཞུང་འབལེ་མཆོད་

འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་རསེ་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལས་མཚམས་བཞག་པ།

བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་རང་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༡༨ 
བར་གྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཏགོ་ནད་འགགོ་ཁབ་ཐུན་དང་པ་ོརྒྱག་འག་ོ

ཚྱུགས་པ། 

༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་ཁྱི་འད་ུདཔནོ་འཆྱི ་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ 
ཚེས་ ༠༣ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་
ལ་ཨ་རྱིའྱི་མེ་སྱི ་ཆྱུ་སྱིའྱི་སནྨ་ཁང་ད་ུསྐ་ུཚེ་མ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུག་ཕམ་
དང་སྦྲགས།  དམ་པ་ཁངོ་གྱི་ཚེ་རབས་ཕངེ་
བར་བསགས་པའྱི་སྡྱིག་སྒྱིབ་བང་ཞྱིང་དག་
ནས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་གོ་འཕང་
མགགོས་ནས་མྱྱུར་ད་ུའཐབོ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་ཕྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༠༡ ཚེས་ ༠༤ ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༠༢ ཐགོ་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་ར་ས་
གངས་སྐྱྱིད་སྱིད་སྐྱངོ་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་
གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་
དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཞུའྱི་ལས་
བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱེའྱི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞྱིག་
ཚོགས་གནང་ཡོད།སབྐས་དརེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་

རྱིང་མཆོག་གྱིས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་འཚོགས་དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་
བ་ོནྱི། སབྐས་བཅྱུ་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྤྱྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་ཁྱི་འད་ུ
དཔནོ་འཆྱི ་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཁ་སང་ཨ་
རྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེམེ་ས་ཆྱུ་སེཊ་(Massachusetts) 
ནང་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་འདགུ ང་ཚོས་
དམ་པ་ཁངོ་གྱི་ནང་མྱི ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ཁངོ་གྱི་སྐྱ་ེབ་ཕྱི་
མ་ད་ེའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདལུ་
ཞྱིང་ད་ུསྐྱ་ེབའྱི་གསོལ་བ་སྨནོ་ལམ་འདབེས་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བཀའ་
དུང་ཆྱུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་དམ་
པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུས་སྒགོས་སྦང་གནང་། སྨནོ་
ལམ་གུབ་མཚམས་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ ནས་
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཕྱིར་
དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་
བཞག་ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༥ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་
དཱྱི་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ 

ཚེས་ ༣ ནས་རྒྱ་གར་ད་ུརང་ལོ་ ༡༥ 
ནས་ ༡༨ བར་གྱི་བྱིས་པར་ཏགོ་ནད་
འགོག་ཁབ་རྒྱག་འགོ ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན ་
པ་དང་། ཟླ་ད་ེརང་གྱི ་ཚེས་ ༡༠ ནས་
འཕདོ་ལས་པ་དང་མདནུ་ཐནོ་གདངོ་ལེན་
པ་རྣམས་ལ་ནསུ་སྤར་སྔནོ་ཁབ་རྒྱག་འགོ་
འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན ་པའྱི ་གསལ་བསྒགས་
བསྐྱངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ 
རསེ་རང་ལོ་ ༦༠ ཡན་གྱི་རྒན་རྒོན་དང་། 
ནད་གཞྱི ་གཞན་ཡོད་མཁན་རྣམས་ནས་
རང་འདདོ་ལྟར་ནསུ་སྤར་སྔནོ་ཁབ་རྒྱག་
ཆོག་པའྱི་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།ད་ེ
ཡང་གཞུང་འབེལ་གསལ་བསྒགས་མ་

གནང་སྔནོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་
དནོ་གུབ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་

ལས་བདེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་། 
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི ་སླབོ་སྤྱྱི་སོགས་དང་ལྷན་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ནང་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཏ།ེ བྱིས་པར་ཏགོ་ནད་འགོག་
ཁབ་རྒྱག་ཕོགས་དང་ད་ེའབལེ་ས་གོན་ཇྱི ་
དགོས་སོགས་ཀྱི ་ཐད་ལམ་སནོ་དང་གོ ་
བསྡུར་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་དང་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སྨན་
ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་རྣམས་ནས་འགོག་
ཁབ་མཁོ་སུྒབ་ཆེད་ས་གནས་གཞུང་དང་
འབལེ་བ་གནང་བ་ལྟར། ད་བར་མོན་གྷ་ོ
འདདོ་རུྒ་གླྱིང་དང་། ཀོ་ལྱི ་གྷལ་དནོ་ལྡན་
གླྱིང་། སྦལེ་ཀོབ་བད་ེསླར་དང་ལུགས་

བསམ། ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་། ཨོ་རྱི ་
ས་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་། བནོ་གཞྱིས་ཌོ་ལན་
ཇྱི། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་། མཚོ་
པད། བྷན་དྷ་ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་། མེན་
པཊ་ཕན་བད་ེགླྱིང་། མེའ་ོཆོས་འཕལེ་
གླྱིང་། བསན་འཛྱི ན་སྒང་། སྦྱིར་སུ་ཇ་
སླབོ་གྲྭ་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་གོང་འཁོད་ལོ་
ཚད་ཀྱི་བྱིས་པར་ཏགོ་ནད་འགོག་ཁབ་ཀོ་
ཝེག་སྱིན་ (Covexin) ཐུན་དང་པ་ོཐབོ་
ཡོད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ད་ུརང་ལོ་ ༡༥ 
ནས་ ༡༨ བར་གྱི་བྱིས་པའྱི་ཆེད་ཏགོ་
ནད་འགོག་ཁབ་བཀའ་འཁལོ་ཐོབ་པ་ཀོ་
ཝེག་སྱིན་མ་གཏགོས་མེད།  དངེ་སྐབས་
ཏགོ་ནད་ཀྱི་ང་ོབ་ོའགྱུར་བ་གང་ཞྱིག་འགོ་
ཁྱབ་སྔར་ལས་མྱྱུར་བ་ཨོ་མོ་ཀོ་རོན་ཞེས་
པ་ད ེ་ཉྱིད་ཁྱབ་འཕེལ་ཤུགས་ཆེར་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་སབས། འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་འོས་ཆོས་ཚང་བའྱི ་བྱིས་པ་
རྣམས་ནས་འགོག་ཁབ་གང་མྱྱུར་རྒྱག་
དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་འདགུ་པ་
བཅས།།



Regd. No. HPTIB/2017/74104Published 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

5th January 2022 TIBETAN NEWSབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༣ ཕྱི་ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༠༥6
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བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་བསྒགས་གཏམ། 

ལྷ་ོཨཕ་རྱི་ཀའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌ་ེསྱི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་
གྱི་ཕུང་འདནོ་ཆོ་གར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱྱི་འཐུས་
ལྷན ་ ཚོགས ་ནས ་རྒྱ ་གར་གོས ་ ཚོགས ་
འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྱིའྱི་
གསོལ་ཚྱི གས་ཤྱི ག་འདགེས་འབུལ་དང་
འབལེ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་ཚོགས་ཏ།ེ རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དངོས་སུ་སླར་གསོ་
གནང་རསེ། ཉ་ེཆར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་
གཞྱི ་བས་པའྱི ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གྱི ་ཆབ་སྱིད ་སླབོ ་ས ོན ་པས་ཐེངས་ད ེའྱི ་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསོལ་ཚྱི གས་ཐོག་ཆེད་
ཕ ེབས་གནང་བའྱི ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཡྱི ་གེ་བཏང་ཡོད་
འདགུ
སྤྱྱིར ་ ལོ ་རྒྱྱུ ས ་ཐོག ་བ ོད ་ད ེ་རྒྱ ་ནག ་གྱི ་
ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་ཡང་། རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཐོག་
བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བས་
རསེ། རྒྱ་གཞུང་གྱི ་དག་གནནོ་གདགུ་
རྩྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འགོ་བདོ་ནང་ཡོད་
པའྱི ་བ ོད་མྱི ་རྣམས་རྒྱྱུ ན་ཆད་མེད་པར་
མནར་གཅོད ་མྱངས་དང་མྱོང ་བཞྱི ན ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞྱི ་རྩའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ ་སྤྱོད་དབང་མེད་པ་

༄༅། །ཡེ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་དང་སྤྱྱི་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་མཛའ་གོགས་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི ་ ཤོབ་ཌེ ་སྱི ་
མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གྱི ་ཕུང་འདནོ་ཆོ་ག་ད་ེ
བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༠༡ ཚེས་ 
༠༡ ཉྱིན་ཀེབ་ཀ ྲཽན་ (Cape Town) གྱི་
སེནྜ་ཇརོ་ཇ་ལྷ་ཁང་ (St. George ca-
thedral) ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་མཉམ་ཞུགས་པ་མྱི ་གངས་ ༡༢༠ 
བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ལྷ་ོཨཕ་རྱི ་ཀའྱི་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ར་ོརེ་ལགས་
ཀང་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། དམ་པ་ད་ེཉྱིད་
ཀྱི ་ཕུང་འདནོ་ཆོ་ག་ཀེབ་ཀ ྲཽན་གྱི ་ཨར་ཆྱི ་
བྷྱི་ཤོབ་འབུམ་རམས་པ་ཐཱ་བ་ོམག་གྷ ་ོབ་
(Thabo Makgoba) མཆོག་གྱི་གཙོ་སྐྱངོ་
འགོ་ཞྱི ་ཞྱིང་དལུ་བའྱི་ངང་ཆྱུ་ཚོད་གཉྱིས་
དང་ཕདེ་ཀ་ལྷག་ཚོགས་ཡོད་ཅྱིང་། ད་ེ
ནྱི་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་
གྱིས་ལྷ ་ོཨཕ་རྱི ་ཀར་མང་གཙོའྱི ་བཅོས་
བསྒྱུ ར་གཏངོ་སླད་ཞབས་འདགེས་རླབས་
པ་ོཆེ་ཞུས་པར་ངོས་འཛྱི ན་ཆེད་ཡེ་ཤུའྱི་
ལྷ་ཁང་གྱི ་སྣ་ེཁྱིད་འགོ་གཞུང་གྱིས་གོ་སྒྱིག་
ཞུས་པའྱི་ཕུང་འདནོ་ཆོ་ག་ཞྱིག་ཡྱི ན།ཕུང་
འདོན་ཆོ་གར་དམ་པ་ཁོང་གྱི ་ཉ་ེའབལེ་

སོགས་བོད་ནང་གྱི ་གནས་སངས་ནྱི ་ཧ་
ཅང་གྱི ་ཡ་ང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་
བརནེ། “བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་

ནང་ཁུལ་གྱི་གནད་དནོ་ཡྱི ན་” ཞེས་རྒྱ་
གཞུང་གྱིས་རྒྱྱུ ན་ཏུ ་བཤད་པ་ལྟར་མྱི ན་
པར། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཆགས་འཇྱིག་གྱི ་
གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་
པ་ོརེད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་
རྒྱལ་སྤྱྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་ཁྱིམས་
ཡྱིག་ཁག་རྩྱིས་མེད་རགོ་རོལ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཉ ་ེའཁོར་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་དབང་བསྒྱུ ར་ཐབས་བས་དང་
བེད་བཞྱིན་པ་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
ནས་དོ་སྣང་དང་ཐུགས་འཚབ་བ་ཡུལ་
ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་
གཡར་ནས་སོ་སོའྱི ་ཁེ་ཕན་བསུྒབ་ཆེད། 

ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་དང་། གགོས་པ་ོགགོས་
མོ། ད་ེབཞྱིན་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣའྱི་ཁོངས་
སྱིད་འཛྱིན་སའྱི་རྱིལ་ར་མ་ཕ་ོས་ (Cyril 

Ramaphosa ) མཆོག་གྱིས་གཙོས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་། གཞུང་འབལེ་མྱི ་
སྣ་སོགས་མྱི ་གངས་ ༡༢༠ ཕབེས་ཡོད་
པ་རེད། 
སྐབས་དེར་ལྷ ་ོཨཕ་རྱི ་ཀའྱི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད་དངོས་གུབ་ལགས་ཀྱིས་ཟུར་དུ་
རྒྱལ་སྤྱྱིའྱི་གསར་ཁང་གགས་ཅན་ཨེ་སྱི ་
ཨེ་སྦ་ེསྱི ་(SABC) དང་། ཨན་སྱི ་ཨེ། 
(NCA) སྱི ་ཨན་ཨན། (CNN) རོ་ཡྱི ་
ཊར་སྱི ། (Reauters) མོ་ཛམ་བྷྱིག་ཁན་

བདོ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། ཆོས། སྐད་ཡྱིག 
རྱིག་གཞུང་། བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོསོགས་
འཆར་གཞྱི ་དང་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་རྩ་མེད་

བཟོས་དང་བཟོ་བཞྱི ན ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ད ་ཆ ་རྒྱ ་གར ་གཙོས ་པའྱི ་རང ་དབང ་
ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའང་དག་པའོྱི་
དབང་ཤུགས་ངམོ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་
གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཐོག་བ ོད་ས་ཡོངས་
རོགས ་བཙན་བཟུང ་བས་པར་བར ེན ། 
བོད ་མྱི ་མང་པ ོ་ཞྱི ག ་སོ ་ སོའྱི ་རང་ཡུལ་
བཞག་ས་ེབཙན་བོལ་ལ་མྱི ་འགོ་ཐབས་
མེད ་ཀྱིས ་རྒྱ ་གར ་ སོགས ་བཙན ་བོལ ་
ནང་སླབེས་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་ནས་
མུ་མཐུད་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་
ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ལས་དནོ་
ཁག་ལ་རག་ཏུ ་ད ོགས་ཟོན་དང་གསང་
བའྱི་ཐགོ་ནས་བ་ར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ད་

གསར་འགྱུར།(Mozambiqcan news) 
ལྷ་ོཀོ་རྱི ་ཡའྱི་གསར་འགྱུར།(South Ko-
rean News paper) སོགས་ཀྱི་བཅར་

འདྱིར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད། གཞན་
ཡང་ཁོང ་གྱིས་ཌེ ་སྱི ་ མོན ་ཊུ ་ ཊུ ་ཐེབས་
རྩའྱི་(Desmond Tutu Founda-
tion) འགན་འཛྱིན་དང་མཇལ་འཕད་
ཀྱིས་མ་འོངས་འཆར་གཞྱིའྱི ་སྐརོ ་གོས་
བསྡུར་གནང་བ་མ་ཟད། ད་ེབཞྱིན་གནད་
ཡོད་མྱི ་སྣ་དང་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་མྱི ་སྣ་སོགས་
དང་མཇལ་མོལ་གྱིས་ཁོང་རྣམས་ནས་
སྤྱྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི ་ ཤོབ ་ཌེ ་སྱི ་ མོན་

རེས་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་
པར་ཡྱི ་གེ་བཏང་བ་དསེ། བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱལ་སྤྱྱིའྱི ་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚད་མཐོ་རུ ་
འག་ོདསུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་བཞྱིན་གྱིས་
དངངས་འཚབ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་
པ་ོབསན་ཡོད། སྤྱྱིར་རང་དབང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་
པར་བོད ་ད ོན ་བདེན ་པའྱི ་རྩ ་ད ོན ་ཐོག ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་སོ ་སོའྱི ་ཐོབ་ཐང་
དང་། འགན་འཁྱི་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་བེད་ཕོགས་ད ེར་ང་ཚོས་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱནོ་བརདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་བར་དེ་འད་བའྱི ་
བེད་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་བས་ཡོད་སབས། 
བོད་མྱི ་མང་སྤྱྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ངོས་
ནས་ད་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་བེད་སངས་
དེ་ཧང ་སངས་དགོས ་པའྱི ་གནད་དོན ་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱི ན་བདེ་ཀྱི་མེད། རྒྱ་
གཞུང་ནས་སླར་ཡང་ “བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ནྱི་ཁ་བལ་བ་” རེད་ཅེས་
བརདོ་ཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་སུ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནྱི་བདོ་དང་། འཛམ་
གླྱི ང ་གང ་སར ་གནས ་པའྱི ་ བ ོད ་མྱི འྱི ་
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། 
བོད ་མྱི འྱི ་སྒྱིག ་འཛུགས་ནས་བ ོད ་ནང་
གྱི ་གཞྱི ་རྩའྱི་འག་ོབ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། 

ཊུ་ཊུ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་
པའྱི ་མཛའ་འབེལ་ལ་ཡྱི ་རང་བསྔགས་
བརདོ་གནང་བ་དང་འབལེ། གལ་ཏ་ེ
ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི ་རྐེན་པས་
འགུལ་བཞུད་ལ་བཀམ་སྡམོ་མེད་ན་ཕུང་
འདནོ་ཆོ་གར་སྤྱྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕབེས་ན་སྙམ་པའྱི་
རེ་འདདོ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། སྤྱྱི་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་ ཐུགས་གཤྱི ན་ཆེ ་བའྱི ་མཛའ་གོགས་
ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
གུང་གངས་༩༠ ཐགོ་དགོངས་པ་རོགས་
ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་སྤྱྱི་ནརོ་༧གོང་
ས༧སྐྱབས་མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག་གྱི ས ་
ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་ཡོད་པ་
དང་།  ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གནད་
ཡོད་མྱི ་སྣ་མང་པསོ་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་
འཕྱིན་ཕུལ་ཏེ་དམ་པ་གང་ད ེའྱི ་མཛད་
རསེ་རྣམས་རསེ་དན་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྱིག་གཞུང་། ང་ོབ་ོསོགས་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་
ལས་དནོ་སྤལེ་བ་ཁག་གྱི ་ཐོག་འཛམ་གླྱིང་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཚེ་མེད་
ཞྱི ་བའྱི ་ལྟ་གུབ་ལ་གཞྱི ་བཅོལ་བའྱི ་ཐོག་
ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱྱུ འྱི ་
ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་དང་སྤ ེལ ་བཞྱི ན ་པར་
རྒྱལ་སྤྱྱིའྱི ་ ཚོགས་སྡ ་ེཁག་ནས་བསྔགས་
བརདོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གྱིས་བཙན་ཤེད་དང་། དྱིལ་
བསྒགས་རུན་མ་ཤུགས་ཆེར་སྤལེ ་དང་
སྤལེ་མུས་ལ་བརནེ། ད་ལྟའྱི་དསུ་ཚོད་
འདྱིར་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་སུ་འད་ཞྱིག་
ཡྱི ན་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གྱི ་ཁུངས་ལུང་
མེད་པའྱི་སྐད་ཆར་ཡྱི ད་ཆེས་བེད་ཐབས་
བལ་བ་རེད།
བོད་མྱི ་མང་སྤྱྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན ་ཕན་ཚྱུན་འད་
མཉམ་དང་། ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞྱི ་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་
དགའ་བསུ་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་།

 བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་སོགས་
ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།


