
འཇགས ་ཐབས ་ ཇུས ་འཆར ་འགོད ་
ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་
དང་ལས་དནོ་འག་ོམུས་སྐརོ།  གཞན་
ཡང་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི ་བཀའ་ཤག་

གི ་ལས་གཞི ་དང་བླངས་བ ོད ་ད ོན ་ ཞུ ་
གཏུག་ལས་འགུལ་དང་། རིང་མིན་
མི་འབརོ་གངས་བཤེར་བདེ་རུྒ། མང་
ཚོགས་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒས་ཤེས་དགོས་
རུྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་ལུགས་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རེས་མང་
ཚོགས་ཀི ་དི་བར་ལན་འདེབས་དང་
གསལ་བཤད་གནང་ ཡོད།དེ་བ ཞིན ་
ཉནི་རྒབ་ཚོུད་ ༢།༣༠ སངེ་བང་ཀེ་
ལི ་ཕ ོར་ནི ་ཡ་བ ོད་རིགས་ཚོགས་པའི ་
སིྤ ་ ཁང ་དུ ་ བ ོད ་ རིགས ་གཞོན ་སྐེས ་
གངས་ ༥༠ ཙམ་དང་ཟུར་ད་ུམཇལ་
འཕྲད ་ ཀིས ་ཁོང ་རྣམས ་ལ ་བང ་ཨ ་

༄༅།། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༡ སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠་༣༠ 
ཐོག་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་། དཔལ་
ལྡན ་སིད ་སྐོང་སྤནེ ་པ ་ཚེ ་ རིང་མཆོག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ ་
རིང་མཆོག ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་
འཛིན་སྒོལ་མ་མཆོག བང་ཨ་རི་
སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་རྣམ་རྒལ་མཆོག་
གུབ་ལགས་བཅས་ལ་ཨ་རིའི ་གཞུང་
གི ་བ ོད ་ད ོན ་དམིགས་བསལ་འབེལ ་
མ ཐུ ད ་ པ ་ ལྕ མ ་ སྐུ ་ ཨ ་ ཛི ་ རཱ ་ ཛེ ་ ཡ ་ 
(Uzra Zeya ) མཆོག་གིས་མགནོ་
འབདོ་གནང་དནོ་ལྟར། ལྕམ་སྐུ་
མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕ ེབས་
ཀིས་མཇལ་མོལ་གནང་ཡོད།གཞན་
ཡང་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༤་༣༠ ཐོག་ཨ་
རིའི ་གོས་ཚོགས་གོང་མའི ་འཐུས་མི་
ལྕམ་སྐུ་ཌ་ཡེན་ཧྥ་ཡེན་སི་ཊེན་ (Di-
ane Fienstin) མཆོག་དང་མཇལ་
མོལ་གནང་ཡོད།
དེ ་ ཡ ང ་ ཁོ ང ་ མོ འི ་ བ ཟ འ ་ ཟླ ་ བ ོད ་
ཀི ་ གོ ག ས ་ པ ོ ་ རྙི ང ་ ག ས ་ ད ང ་
བ ོད ་ ད ོན ་ རྒ བ ་ སྐོར ་ བ ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་
རི ་ ཅ ར ་ ཌི ་ ཅ ར ་ ལི ་ སི ་ བྷི ་ ལུ མ ་  
(Richard Blum) མཆོག་ཉ་ེསྔནོ་ཕི་
ཟླ་ ༢ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་འདས་གངོས་
སུ ་ གུར ་བར ་ ཐུགས ་ག སོའི ་མཇལ ་
མོལ ་གནང ་སྐབས ་ ལྕམ ་ སྐུ ་ མ ཆོག ་
གིས ་དི་བ ་གནང་བ ་ལྟར ་རང ་ རེའི ་
ཕོགས ་ནས ་ཨ ་ རིར ་བཅར ་དགོས ་
ད ོན་ནི ་རྒལ་སིྤའི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མིའི ་བ ོད་ད ོན་རྒབ་སྐོར་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་  ༨ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན ་ཁང་ནས་གོ ་ སིྒག་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་། ད་ེའབལེ་ཚོགས་འདའིུ་
གནས་ལུགས་སྐརོ་དང་། བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ། ད་
ལྟའི ་ཆར ་རྒ ་གར ་ནང ་དཀའ ་ངལ ་
གང་འཕྲད་བཞིན ་ ཡོད ་སྐ ོར ་འགེལ ་
བརོད་གནང་ཡོད། བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆེད་
ད་ུདམིགས་ནས་ཁོ་མོར་མཇལ་འཕྲད་
སླད ་ ཕ ེབས ་པར ་དགའ ་སྤོ ་ ཆེ ན ་ པ ོ ་
གནང་བ་དང་། ཐུགས་རེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
ཞེས་གསུང་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་

སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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བོད་མྙིའྙི་སྒྙིག་འཛུགས་ཀྙི་མཛད་

གཙོ་རྣམ་པས་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་

ཡ་མཆོག་དང་ལྕམ་སྐུ་ཌ་ཡེན་ཧྥ་

ཡེན་སྙི་ཊེན་མཆོག་དང་མཇལ་

མོལ་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅། །བར་ལམ་རྒ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་
ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཆར་ཞདོ་དང་ཆུ་ལོག་
ཚབས་ཆེ་བུང་རྐནེ་མི་རུྒ་ཟགོ་གསུམ་ལ་གནདོ་
སྐནོ་ཤུགས་ཆེ་འཕགོ་བཞིན་པར་བརནེ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦  ཚེས་ ༢༡ ཉནི་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་སམ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་འབུམ་རམས་པ་
ཧ་ིམཱན་ཏཱ་སར་མ་ (Himanta B. Sarma) 
ལགས་སུ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་གསུང་
འཕྲནི་ཞིག་སྩལ་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གསུང་འཕྲིན་ནང་མགོན་པ ོ་གང་

ཉདི་མཆོག་གིས། ཕལ་
ཆེར་ལོ་བསུད་མར་དབར་
དུས་ཀི་ཆར་ཞོད་ལ་བརནེ་
ནས་ཨ་སམ་དང་རྒ་གར་
ས ་གནས ་གཞན ་ཁག ་ ཏུ ་
གོད ་ཆག་འབུང་ གི ་འདུག  
སྐུ་ཉདི་ཀི་མངའ་སྡའེི་ནང་ད་ུ
བར་ལམ་ཆུ་ལོག་གིས་རྐེན་
བས་ཏ་ེམི་མང་པརོ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞིན་པར་ངོས་
རང་བླ་ོཕམ་བུང་། དསེ་ན་
ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་དང་རང་གི་

དགའ་ཉ་ེརྐནེ་ལམ་ཕིན་པའི་ནང་མི་ཡོངས། 
གཞན་ཡང་ཆུ་ལོག་གིས་གནདོ་སྐོན་ཕགོ་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒ་ཡིན།
གནོད་སྐོན་ཕ ོག་མཁན་རྣམས་ལ་འབལེ་
ཡོད་རྣམས་ནས་གང་ཐུབ་ཀིས་ཉནེ་སྐབོས་
དང་། ངལ་སེལ་སྐབོ་གསོ་གནང་བཞིན་
པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ། ངསོ་ཀིས་ཨ་སམ་
མི་མང་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་
སླད་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཐབེས་རྩ་ནས་ངལ་
སེལ་ཆེད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་གི ་ཡོད།  
ཅསེ་གསུངས་འདགུ ། 

བདོ་རྒལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སག་ལོ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་རི་སེན་ཕ་ེརེན་སིས་ཀརོ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
ཀིས་བདོ་རིགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་རྒབ་ནས་
ཨ་རིར་གཞུང་འབེལ་འཚམས་གཟིགས་
ཕབེས་པར་ཐགོ་མར་ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་
རྒབ་ཨ་རིའི་གངོ་ཁྱེར་སེན་ཕརེེན་སི་ཀོར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་ཞིང་། གནམ་ཐང་ད་ུ
བང་ཀེ ་ ལི ་ཕ ོར་ནི ་ཡ་བ ོད་རིགས་ཚོགས་
པའི ་ ཚོགས ་གཙོ ་དང ་ རུྒན ་ལས ་རྣམས་
ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒས་ཞུས་ 
འདགུ །
ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཉནི་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ 
པའི་སངེ་ཇེ་ཨེཕ་ཀེ་ཚོགས་ཁང་ནང་རང་
རིགས ་མང ་ ཚོགས ་དང ་མཇལ ་འཕྲད ་
གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་དུ་
མང་ཚོགས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་རང ་ རིགས་དང ་
འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པར་ཚང་མས་ཡིད་འཇགས་དགོས་
གལ་དང་། བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་གལ་ཆེ་ཡིན་
སྐརོ། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་འགན་
དབང་ཆ་བགོས་ཀིས་ལྗིད ་སྙམོས་སངས་
འཛིན་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒ་ནི་
གལ་གནད་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས། 
རང་རིགས་ཆོལ་གསུམ་མི་མང་ནང་ཁུལ་
འཆམ་མཐུན་བེད་རུྒ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ། བདོ་རྒ་གཉསི་ཀི་དཀའ་
རྙ ོག ་ སེལ་ཐབས་དང་འབེལ་བའི ་གཏན་

རིར་བདོ་རིགས་ཐོག་མར་སླབེས་སངས་
སྐརོ་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ནི ་བ ོད ་དང་བོད ་
མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་བཀའ་དིན་ཧ་ཅང་

ཆེན་པ་ོཡིན་པ། ད་ཆ་ང་ཚོ་མི་མང་ནས་
བོད ་བསན ་སིད ་ མི ་ རིགས ་ ཀི ་ ཆེད ་དུ་
དཀའ་ལས་བརྒབ་དགོས་སྐརོ། ལྷག་པར་
གཞོན་སྐེས་རྣམས་ནས་དང་བླངས་བ ོད་
ད ོན ་ ཞུ ་གཏུག་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགོས་གལ་དང་། ད་ེ
འབེལ་ཕི ་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་སྐུ ་ཚབ་
དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་སྐརོ། ད་ེབཞིན་
གོང ་གསལ ་བ ཞིན ་བ ོད ་རྒ ་གཉིས ་ ཀི ་
དཀའ་རྙ ོག་སེལ་ཐབས་དང་འབལེ་བའི་
གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་
ཚོགས་ཆུང ་གསར་འཛུགས་གནང་བ ་
དང་ལས་དནོ་འག་ོམུས་སྐརོ་གསུངས་པ་

མ་ཟད། གཞོན་སྐསེ་ཁག་གཅིག་གིས་ད་ི
བར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད།གོང་གསལ་ཚོགས་འད་ུགུབ་རེས་ཆུ་
ཚོད་ ༤།༣༠ སངེ་སེན་ཕ་ེརེན་སི་ཀོར་
ཡོད ་པའི ་ ཨེ ་ ཝཾ ་ ཆོས ་ལྡན ་ ཆོས ་ ཚོགས་
དང་། སེར་བསེ་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ། རྒལ་
གཤེན་ཞང་བདོ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་། བཀའ་
བརུྒད་འགོ་ད ོན ་ ཀུན ་ཁྱབ་ཆོས་ཚོགས། 
གནས་ཆུང་ཆོས་ཚོགས། རུྒད་སདོ་དགེ་
རྩ་ཚོགས་པ།  རྙིང་མ་ཆོས་ཚོགས། ཇོ་
ནང་བཅས་ཀི་འགོ་འཛིན་དང་སྐུ་ཚབ་ལྷན་
ད་ུཚོགས་མོལ་གནང་ཞིང་། དཔལ་ལྡན་
སིད ་སྐོང ་མཆོག་གིས་བཙན་བོལ་ནང་
ཡོད་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་གནས་སངས་
གནས་ལུགས་སྐརོ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་འགལེ་
བརདོ་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་རང་
རེའི་སིྤ་ཚོགས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རུྒ་
གལ་ཆེར་སོང་། ཆོས་ཚོགས་ཁག་ནས་
རྒ་གར་དུ་རྒས་གསོ་ཁང་ལྟ་ བུར་མཐུན་
རྐེན ་སྦོར ་སྤོད ་གནང ་ རུྒར ་ རེ ་ བསྐུ ལ ་
གནང་། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ཀང་མཐུན་འགུར་རམ་འདགེས་གང་
ཐུབ་ཞུ་རུྒ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུང་གནང་། 
ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གི་སྔ་ད་ོདཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་མེ་ནི་སོ་
ཊར་ཕབེས་ཐོན་གནང་རུྒ་ཡིན་འདུག་པ་
བཅས། །
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༄༅། །རྒལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་
བརྒད་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༣ བར་ཉནི་གངས་
གཉསི་རིང་ཨ་རིའི་རྒལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུ
ཚོགས་གཏན་ཁལེ་ཡོད། ད་ེཡང་ཚོགས་
འདུའི ་ཐོག་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་། ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླངི་རྒལ་ཁབ་ཁག་མི་འད་བ་ ༢༦ ནས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༡༠༠ ལགྷ་
ཙམ་དངསོ་སུ་ཆེད་ཕབེས་དང་། ད་ཐགོ་
བརུྒད་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒ་ཡིན་པ་རེད།
ད་རེས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེབཞིན་
སྔནོ ་མ་ཚོགས་ཟིན་པའི ་རྒལ་སིྤའི ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མིའི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒབ་སྐོར་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་གི་རུྒན་མཐུད་ཀི་
ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། དའེ་ི
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་རུྒའི་ཐོག་འཛམ་གླིང་རྒལ་
ཁབ་ཁག་འད་མིན་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་ངསོ་ནས་རྒབ་སྐརོ་སརྔ་ལགྷ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུགཏངོ་ཐབས་གནང་རུྒ་ཡིན། 
སིྤར་རྒ་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་
རགོས་བཙན་བཟུང་བས་རསེ། བདོ་མིའ་ི
ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒ་གར་གཞུང་
མང་གཉིས་ནས་ཧ་ཅང་གི ་ཕན་ཐོགས་
དང་ནསུ་པ་བཏནོ་ཡོད་སབས། རྒལ་སིྤའ་ི

འཐུས་མི་དང་། མཁས་དབང་། ལས་
འགུལ་བ་བཅས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
འད་མིན་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་བསྐང་
གི་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུསབྐས་འདའི་ི
ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བརྙན་འཕྲིན་བརུྒད་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རུྒ་
ཡིན་པ་དང་། ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པི་ལོ་
སི་ (Nanci Pelosi) མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་རུྒ་བཅས་གཏན་ཁལེ་ཡོད།
རྒལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་
རྒབ་སྐོར་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་དགོས་པའི་
དགསོ་དམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི
༡༽ བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་། འཛམ་གླངི་ནང་
ཞི་བད་ེགོང་སྤལེ་ཡོང་རུྒར་དམིགས་བསལ་
གི་ནསུ་པ་ལནྡ་པའི་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཡོང་རུྒར་འཛམ་
གླངི་རྒལ་ཁབ་ཁག་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་རྒལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་ཐགོ་གཙོ་བ་ོ
ས་ེཁིད་ཀི་འགན་ཁུར་བཞེས་ཐབས་གནང་
རུྒ།
༢༽ ད་ལའྟ་ིརྒ་ནག་གཞུང་གི་སདི་བུས་འགོ་
བདོ་ནང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་མེད་པའ་ི
དངསོ་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་དམིགས་བསལ་

རྒལ་ཁབ་ཨ་རིའི་ནང་ད་རེས་ཀི་རྒལ་སིྤའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒད་པ་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ས།ེ ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནས་ད་བར་
བོད་ད ོན་དང་འབལེ་བའི་ཁིམས་འཆར་
དང་། སདི་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་
སོགས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གིས་རྒབ་སྐོར་གནང་བར་ང་ཚོས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒ་དང་ཆབས་ཅིག བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་ཀང་མང་གཙོའི་ལྟ་གུབ་
དང་། དའེ་ིརིན་ཐང་གལ་ཆེར་བརིྩས་ནས་
དའེི་ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་
ད་ོསང་གནང་རུྒའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཕུགས་རྒང་རིང་པརོ་དགོངས་པར་བཞེས་
ནས་རིམ་པས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གནང་
འབས་སུ། ད་ཆ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་ཁིད་རྣམས་
མང་གཙོའི ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་འོས་
འདམེས་གནང་ས་ེཆབ་སདི་དང་། འཛིན་
སྐངོ་གི་ཐུགས་འགན་ཡོངས་རོགས་བཞེས་
ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་བརུྒད་མང་ཚོགས་ལ་འགན་
ཁུར་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་བཞིན་ཡོད།
ད་རེས་ཀི་རྒལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ནང་འཛམ་
གླངི་རྒལ་ཁབ་ཁག་འད་མིན་གི་གསོ་ཚོགས་

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ད ེ་བཞིན་ཕི ་
ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒ་གར་རྒལ་ས་ལྡ་ིལིར་
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་རིམ་པས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ལི་ཐུ་ན་ིཡའ་ིརྒལ་ས་
ཝིལ་ནསུ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་
རིའ་ིརྒལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ལོར་སོ་ཀོཊ་ལེཎཊ་རྒལ་ས་ཨིཌན་སྦ་ར།  
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཨི་ཊ་ལིའ་ིརྒལ་ས་རོམ།  
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཁ་ེན་ཌ་རྒལ་ས་ཨོ་ཊ་
ཝ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་ལཊི་ཝི་ཡའ་ིརྒལ་
ས་རི་ག་བཅས་ལ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
རྒ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་
དུག་ལྷག་རིང་བདོ་ནང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་དང་། གཞི་རྩའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རོགས་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
ཀང་། བདོ་མི་ཚོས་རང་མི་རིགས་ཀི་ང་ོ
བ་ོདང་། ཆོས། རིག་གཞུང་། ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་འབད་
བརྩནོ་རིམ་པ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བརུྒད་བདོ་ནང་
རང་དབང་མེད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་དང་། གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སངས་སྐརོ་རྒལ་སིྤའི་ནང་ཞུ་སྐུལ་
རིམ་པ་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན། 
མང་གཙོའི་གཞི་རིམ་གི་ལྟ་གུབ་ལ་གུས་
བརིྩ་དང་། ཐབོ་ཐང་འད་མཉམ་ལནྡ་པའ་ི

རྒལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༨ པའ་ིགསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ།
ཐུགས་སང་གནང་ས་ེརྒལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་
རྣམས་དང་ལནྷ་གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒ།
༣༽ ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་། རྒ་ནག་གཞུང་གི་
འགོ་ཁིད་དབར་གང་མགོགས་གསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་རུྒར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་སོ་སོའི་རྒལ་ཁབ་ནང་ལས་འཆར་
གང་ལེགས་སྤལེ་གནང་དགོས་རུྒ་བཅས་
ཆགས་ཡོད།
རྒལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་
རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒད་པའི་གོ་
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༢༠ ལ། 
འབལེ་བ་བ་ཡུལ། 
སིྤ་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། 
ཞལ་པར་ཨང་གངས། +༡༧༦༣-༣༡༦-
༨༨༨༡
སིྤ་འཐུས་དནོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས། ཞལ་
པར་ཨང་གངས། +༡༤༡༣-༦༨༧-
༣༤༧༧

ཡོང་བའ་ིརེ་བ་བཅངས་ཡོད་ནའང་དནོ་སྨནི་
སོན་མེད། དརེ་བརནེ་རྒའ་ིབཙན་འགོ་ཏུ་
ཡོད་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཐུན་
མོང་ནས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་འད་ི
བརུྒད་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་གསོ་

ཆོད་གཏན་འབབེས་སདླ་རྒབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་འདགུཉ་ིཧངོ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒལ་པ་ོལགས་
ཀིས་ད་ེས་ྔགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་རྒ་གཞུང་
ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་བཏང་

རྒ་ནག་གི་བཙན་གནནོ་འགོ་ཡོད་པའ་ིམི་རིགས་རྣམས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཐུན་མོང་ནས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་སུ་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་
ཉིན ་མཐའ་མའི ་ཉིན ་གོས་ཚོགས་འོག་
མའི ་ ཚོགས ་ཁང ་དུ ་ རྒ ་གར ་དང ་ ཞི ་
བདེ་རྒ་མཚོ་རང་དབང་མནའ་འབེལ་  
(Free Indo-Pacific Alliance) ཚོགས་
པ་དང་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་
དནོ་རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ན་གའ་ོཏ་ཀ་ཤི་ (Nagao Ta-
kashi) ལགས་དང་། རྩམོ་པ་པ་ོསྐ་ུཞབས་
མིའུ་ར་ཀ་ོཊ་རོ་ (Miura Kotaro) ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་རྒ་ནག་གི་བཙན་
དབང་འགོ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་
སྐུ་ཚབ་ཐུན་མོང་ནས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་འདགུད་ེཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་
ཟླ་གཉསི་པའི་ནང་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ནང་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་རང་གི་དབང་
བསུྒར་འགོ་ཡོད་པའ་ིམི་རིགས་རྣམས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
རགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཁིྱམ་
མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་དཔུང་འཛུལ་བས་
པར་སྐོན་བརོད་ཀི་གསོ་ཆོད་ཅིག་བཞག་
ཡོད། ཐངེས་འདརི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
ནང་དའུང་གསོ་ཆོད་ད་ེཉདི་གཏན་འབབེས་

བར་སྐནོ་བརདོ་ཀི་གསོ་ཆོད་གཏན་འབབེས་
གནང་བར་རྒལ་སིྤའི་མི་མང་གིས་དགའ་
བསུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། རྒའ་ིབཙན་འགོ་ཏུ་ཡོད་
པའ་ིམི་རིགས་ལ་རེ་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་སྤད་ཡོད།  
ད་ེབཞིན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒ་ནག་ལ་རྒལ་སིྤའ་ི

མི་མང་གིས་བལསྟ་ནས་བསདྡ་ཡོད་པའི་བར་
ལན་གསལ་པ་ོཞིག་བསན་ཡོད། འནོ་ཀང་གསོ་
ཆོད་ད་ེཉདི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་གཏན་
འབབེས་གནང་མ་ཐུབ་པར་བླ་ོཕམ་ཡོད་ཅསེ་
དང་།

ཁངོ་གིས་མུ་མཐུད་ད།ེ རྒ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་རྣམས་ནི་ཉནེ་ཁ་དང་
དམག་འཁུག་གི་རུྒ་རྐནེ་ཡིན་ལ། ཉ་ིཧངོ་ན་ི
རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་རྒལ་ཁབ་ཅིག་
རེད། དསེ་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་

ལ་ཞི་བད་ེདང་བད་ེའཇགས་དར་འཕལེ་གཏངོ་
ཐུབ་པས། ཉ་ིཧངོ་གིས་འགན་ཁུར་ས་ེཁདི་ཀིས་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་མེད་པའ་ིསྡགུ་བསལྔ་མྱང་
དང་མྱངོ་བཞིན་པའ་ིམི་རིགས་རྣམས་ལ་རྒབ་
སྐརོ་གནང་དགསོ་ཞསེ་གསུངས།

གཞན་ཡང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
སབྐས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་གྷུ ་ལིསན་
ཨེ་ཛ་ (Gulistan Ezz) ལགས་དང་།  
ལྷ་ོསོག་སྐ་ུཚབ་འབུམ་རམས་པ་གྷ་ོརཊུ་ཨར་
ཆ་ (Govrud Archa) ལགས། འཛམ་
གླངི་སོག་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཞབས་
དཱར་ཧཊ་ཧ་ཆུ་ལུ་ (Darhad Haschul-
uu) ལགས། (Stop Medica Geno-
cide) ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཞབས་ན་ིམོ་ཏ་ོཡུ་ཀི་ཧ་ི  
(Nemoto Yukio) ལགས་བཅས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
ནང་ད་ུརྒ་ནག་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཀི་གསོ་ཆོད་
བཞག་མ་ཐུབ་པར་བླ་ོཕམ་ཡོད་པ་གསུངས་
འདགུ
སབྐས་དརེ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀིས་རྒ་ནག་གི་
བཙན་དབང་འགོ་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་
གསལ་བཤད་དང་། ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ནས་ཁངོ་ཚོའི་རང་དབང་
དང་དན་བདནེ་གི་རྩ་དནོ་ལ་རྒབ་སྐརོ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་
ཡུ་གུར་སྐུ་ཚབ་པས་རྒའི་བཙན་གནནོ་འགོ་
དཀའ་སྡགུ་མྱངས་པའ་ིདངསོ་ཡོད་ལོ་རུྒས་དན་
གསོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཇ་ོནང་རིས་མེད་དསུ་འཁརོ་བག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།

༄༅། །༸སྐབས་ར་ེཇ་ོནང་རྒལ་ཚབ་
རིན་པ་ོཆེ་མཁན་སུྤལ་ངག་དབང་ཆོས་ཀི་
སང་བ་མཆོག་གིས་ཐུགས་འགན་ཆེ་བཞེས་
དང་། ཇ་ོནང་དསུ་འཁརོ་སྦརོ་དུག་སྒམོ་
གྲྭ་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བགོ་གླངེ་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆུང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་གི་ཉནི་རྒབ་ག་ོཔལ་
པུར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་གོ་པལ་པུར་ཇོ་
ནང་དསུ་འཁརོ་སུྒབ་ཁང་ཆེན་མོའི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུམད་ོསྔགས་ཟུང་འབལེ་གི་གཞན་
སངོ་དབུ་མ་ཆེན་མོའི་ཤིང་རའི་སལོ་འབདེ་
ཀུན་མཁྱནེ་དལོ་པ་ོསངས་རྒས་རནོ་པ་བཞི་
ལྡན་ཤེས་རབ་རྒལ་མཚན་དཔལ་བཟང་
པ་ོམཆོག་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་བགང་
བ་ཧལི་པ་ོ ༦༦༠ འཁརོ་བའ་ིབཀའ་དནི་
རསེ་དན་དང་འབལེ་བའི་ཇ་ོནང་རིས་མེད་
དསུ་འཁོར་བག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་དབུ་འབེད་
ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་།མཛད་སྒརོ་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་། ༸སྐབས་ར་ེཇ་ོནང་རྒལ་ཚབ་རིན་
པ་ོཆེ་མཁན་སུྤལ་ངག་དབང་ཆོས་ཀི་སང་
བ་མཆོག དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་དུང་ཆེ་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཡང་སངེ་སུྤལ་སྐུ་
བླ་ོབཟང་བསན་པའ་ིརྒལ་མཚན་མཆོག ད་ེ
བཞིན་མཁན་ལས་ཟུར་དང་བག་ོགླངེ་གནང་
མཁན་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་
པ། གཞན་ཡང་ཕི་ནང་གི་སྐ་ུམགནོ་སོགས་
ཕབེས་ཡོད།ད་ེཡང་ཐགོ་མར་དཔལ་དསུ་ཀི་
འཁརོ་ལོའི་རིས་མེད་མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་
ཆེན་མོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིཚོགས་མགནོ་
ད་ུབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་གདན་ཞུ་གུབ་
མཚམས་༸སྐབས་ར་ེཇ་ོནང་རྒལ་ཚབ་རིན་
པ་ོཆེ་མཁན་སུྤལ་ངག་དབང་ཆོས་ཀི་སང་
བ་མཆོག་གིས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་ལ་ཀུན་མཁྱནེ་དལོ་པ་ོསངས་

རྒས་རནོ་པ་བཞི་ལནྡ་ཤེས་རབ་རྒལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ ་བརྙན་ཞིག་
ཕུལ་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་
སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་མཆོག་གིས་སང་གསལ་
མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་རསེ་རིམ་པས་དབུ་
མཛད ་ནས ་ རུྒ ན ་
ཆགས ་གསུམ ་པ ་
དང་། རྒལ་མདནུ་
མ། ༸རྒལ་བའ་ི
འ ཁུ ང ས ་ ར བས ་
ག སོ ལ ་ འ དེབ ས ་
བཅས་ཞལ་འདནོ་
གསུང་སྐུལ་གནང་
མཚམས ་ག སོལ ་
ཇ ་ འ བ ས ་ སི ལ ་
འ དེག ས ་ འ བུ ལ ་
ཞུས།༸སྐབས་ར་ེཇ་ོ
ནང་རྒལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཁན་སུྤལ་ངག་
དབང་ཆོས་ཀི་སང་བ་མཆོག་གིས་དཔལ་
དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་རིས་མེད་མཁས་པའི་
བགོ་གླངེ་ཆེན་མོའི་དགོས་དམིགས་དང་
འབལེ་བའི ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོ་བདོ་གངས་ཅན་
ལྗངོས་སུ་དར་ཚུལ་དང་། དསུ་འཁརོ་སྦརོ་
དུག་གི་ཉམས་ལེན་རིམ་པ། ད་ེབཞིན་མད་ོ
སྔགས་ཟུང་འབལེ་གི་གཞན་སངོ་དབུ་མ་
ཆེན་མོའི་ཤིང་རའི་སལོ་འབདེ་ཀུན་མཁྱནེ་
དལོ་པ་ོསངས་རྒས་རནོ་པ་བཞི་ལྡན་ཤེས་
རབ་རྒལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་
སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་བགང་བ་ཧིལ་པ་ོ 
༦༦༠ འཁརོ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་
འབལེ་བའི་ཇོ་ནང་རིས་མེད་དསུ་འཁོར་
བག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བག་ོགླངེ་གོ་
སིྒག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སླབོ་དཔནོ་
ལ་ྷསྐབས་ལགས་ཀིས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་
ལོའི ་རིས་མེད་མཁས་པའི ་བགོ་གླ ེང་གི ་

བརདོ་གཞི་དང་། གསུང་བཤད་པ། གཙོ་
སྐངོ་བ། ཉནི་རེའ་ིམཛད་རིམ། ཟུར་ཉན་
པ། ཚོགས་ཞུགས་པའ་ིགུབ་ཆ་བཅས་ཀི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས་དག་ེབཤེས་
ལ་ྷརམས་པ་ཡང་སངེ་སུྤལ་སྐ་ུབླ་ོབཟང་བསན་
པའི་རྒལ་མཚན་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཇོ་

ནང་རིས་མེད་དསུ་འཁརོ་བག་ོགླངེ་ཆེན་མོར་
སྩལ་བའ་ིབཀའ་ཡིག་སྒགོས་སྦང་གནང་དནོ། 
ཀུན་མཁྱནེ་དལོ་པ་ོབ་དགངོས་པ་རགོས་ནས་
ལོ་ ༦༦༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་ཞུ་བའ་ིལོ་འདརི། ཕི་ནང་
གཞན་གསུམ་གི་བདག་ཉདི་ཅན་གདདོ་མའི་
མགནོ་པ་ོདཔལ་ལནྡ་རུྒ་སརྐ་དཀིལ་འཁརོ་གི་
བསན་པ་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་དང་། མི་ཉམས་
གངོ་འཕལེ་ཆེད་ཆོས་བརུྒད་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་མང་པ་ོགདན་
ཞུས་ཀིས་ཉནི་གསུམ་རིང་བག་ོགླངེ་གནང་
འཆར་ལ་ལེགས་སོ་ཡི་རང་གི་བསྔགས་
བརདོ་དང་འབལེ་ཚོགས་ཞུགས་ཚང་མར་
འཚམས་འད་ིཞུ།
ད་རེས་ངསོ་རང་ང་ོབཅར་མ་ཐུབ་ཀང་ཞུ་
འདདོ་པ་གཅིག་ལ། བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་
ཟས་གཙང་སས་དགུང་ལོ་སོ་དུག་ལ་ཕབེས་
སབྐས་འཕགས་ཡུལ་གི་ལྷ་ོཕགོས་དཔལ་ལནྡ་
འབས་སྤུངས་སུ་ཤམ་བྷ་ལའི་རྒལ་པ་ོཟླ་བ་
བཟང་པ་ོགཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིདག་པའ་ིའཁརོ་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་ངརོ་རུྒད་ཀི་

རྒལ་པ་ོདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོ་ཐགོ་མར་
གསུངས་ཤིང་། དསུ་ཕིས་འཕགས་ཡུལ་
གི་དསུ་ཞབས་པ་ཆེན་པ་ོའཇམ་དཔལ་ར་ོར་ེ
ཤམ་བྷ་ལར་བོན་ནས་རིགས་ལྡན་དངོས་
དང་མཇལ་ས་ེདསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་
ལུང་མན་ངག་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་གསན་པ་
དང་། ད་ེཡང་འགའ་ཞིག་ཐུགས་ངརོ་བཟུང་

ཞིང་། འགའ་ཞིག་
གླགེས་བམ་ད་ུབིས་
ཏ ེ་ འཕགས ་ ཡུལ ་
ད་ུགདན་དངས་པ་
ནས ་ བ ཟུང ་ དུས ་
འཁོར་གི་བསན་པ་
དར་འགོ་ཚུགས་པ་
དང་། སིྤར་ན་དསུ་
འཁོར་གི ་རྩ་རུྒད་
ལ ་ ཤོ ་ ལོ ་ ཀ ་ ས ོང ་
ཕྲག ་བ ཅུ ་གཉིས ་
ཡོད ་ཀང་བོད ་དུ་

གཅིག་ས་ེདབང་མདརོ་བསན་མ་གཏགོས་མ་
འགུར། འནོ་ཀང་ས་དག་ེབཀའ་རྙངི་རིས་སུ་
མ་མཆིས་པའི་མཁས་གུབ་དམ་པ་མང་པསོ་
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིབཤད་སུྒབ་ཉམས་
བཞསེ་གནང་ས་ེདར་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།
ལགྷ་པར་ཇ་ོནང་པར་དང་པའོི་སངས་རྒས་
ལས་ཕུང་བའི་སྦརོ་དུག་གི་རྨང་གཞི་བཟང་
པ་ོཡོད་པ་འདི་ཐོས་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གི་
ཉམས་ལེན་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་ད་ེདསུ་
འཁརོ་སྦརོ་དུག་གི་སྒམོ་གྲྭ་ཞསེ་མིང་ཐགོས་
པ་ཇི་བཞིན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གིས་
མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་གནང་གལ་ཤིན་
ཏུ་ཆེ་བའ་ིགཞནེ་སྐལུ་དང་། ད་རེས་ཀི་
བག་ོགླངེ་འདི་ཐགོ་དཀའ་གནད་ཀི་མདདུ་
རྒ་ལྷུག་པརོ་གལོ་ཞིང་སྦོར་དུག་གི་བསན་
པ་ཕོགས་དསུ་ཀུན་ཏུ་རྒས་པའི་སྨནོ་ལམ་
དང་བཅས། ཤཱཀའ་ིདག་ེསྦངོ་ཆོས་སྨྲ་བ་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས། རབ་བུང་བཅུ་བདནུ་པའ་ི
ཆུ་སག་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ལ། ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་དང་

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ངས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིསྐརོ་
དམིགས་བསལ་ཞུ་ཤེས་པ་མི་འདགུ གངོ་
ད་ུཡང་སངེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཇ་ོནང་རིས་མེད་དསུ་འཁརོ་བག་ོགླངེ་
ཆེན་མོར་སྩལ་བའི་བཀའ་ཡིག་སྒགོས་སྦང་
གནང་བ་ད་ེདནོ་གི་ཆ་ནས་གཙོ་བ་ོཆགས་
ཡོད། དཔལ་རྒལ་བ་ཇ་ོནང་པའ་ིཐུན་མོང་
མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བ་ོན་ིདཔལ་དསུ་ཀི་
འཁརོ་ལོ་རིྩ་ཡི་འདགུ དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་
ལོ་འད་ིབདོ་པའི་ཆོས་བརུྒད་རིས་མེད་ཀིས་
ཉམས་ལེན་གནང་གི་ཡོད།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཇ་ོནང་
རིས་མེད་དསུ་འཁོར་བག་ོགླངེ་ཆེན་མོར་
སྩལ་བའི་བཀའ་ཡིག་ནང་རིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་བཀའ་
ཡིག་སྩལ་བ་བཞིན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
གནང་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 
ཐངེས་འདའི་ིརིས་མེད་དསུ་འཁརོ་བག་ོགླངེ་
ཆེན་མོ་ན་ིཐངེས་གཉསི་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ས་
རེད། མ་འངོས་པར་རིས་མེད་དསུ་འཁརོ་
བག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་མཇུག་སྐངོ་དགོས་པ་ཡོད་
ན་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགུར་ཞུ་རུྒ་ཡིན།  
ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཐངེས་འདའི་ིརིས་མེད་
དསུ་འཁོར་བག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། 
མཐར་སླབོ ་དཔོན་ཀུན་དགའ་ལྷུ ན་གུབ་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེརིས་མེད་དསུ་འཁོར་བག་ོགླངེ་
ཆེན་མོ་དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒ་ོརྒལ་ཁའི་
ངང་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད།  དཔལ་དསུ་
ཀི་འཁོར་ལོའི་རིས་མེད་མཁས་པའི་བག་ོ
གླངེ་ཆེན་མོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་༡༤ ཉནི་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་༡༦ 
བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཚོགས་གཏན་
ཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཁག་གཅིག་བཅས་ཕབེས་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནསུ་པ་གོང་འཕལེ་
དང་འཛིན་སྐངོ་ས་བརན་གི་ལས་འཆར་དབུ་
འབེད་མཛད་སྒ་ོགལོ་རེས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནསུ་པ་གོང་འཕལེ་དང་འཛིན་
སྐངོ་ས་བརན་གི་ལས་འཆར་གི་འགན་འཛིན་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་ལོ་རེར་ཐངེས་གཉསི་
རེའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོད་ེཚོགས་ཡོད།
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནསུ་པ་གངོ་འཕལེ་

དང་འཛིན་སྐོང་ས་བརན་གི་ལས་འཆར་
གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟུང་འབལེ་
ཚོགས་གཙོ་ཡིན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ནསུ་པ་གངོ་འཕལེ་དང་འཛིན་སྐངོ་ས་བརན་
གི་ལས་འཆར་ཚན་པའི་ངསོ་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་འཐབ་བུས་ལནྡ་པའ་ིསྒ་ོནས་ཕི་གསལ་
ནང་གསལ་གིས་ཡར་རྒས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་
རུྒ་ཡིན་པ་བཅས།། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ (US-
AID) ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་ཡར་རྒས་ཐབེས་རྩ་ (SARD) ནས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནསུ་པ་གངོ་འཕལེ་
དང་འཛིན་སྐོང་ས་བརན་གི་ལས་འཆར་
དབུ་འབེད་ཀི ་མཛད་སྒ ་ོ ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་། མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། བད་ེསུང་བཀའ་
བླནོ་རྒ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག  བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁང་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་
པ། ད་ེབཞིན་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་རྒ་
གར་ནང་ཡོད་པའ་ིཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ཀི་
འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་ལམྕ་སྐུ་ཀཱ་རན་ཀི་ལི་
མོ་སི་ཀི་ (Karen Klimowski) ལགས་དང་
ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀི་ལས་བདེ་གཞན་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནསུ་པ་གངོ་འཕལེ་དང་འཛིན་སྐངོ་ས་བརན་གི་ལས་འཆར་
དབུ་འབདེ་གནང་བ།

དང་འཛིན་སྐངོ་ས་བརན་གི་ལས་འཆར་གི་
སླབོ་སནོ་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་རྣམས་ན་ིབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཨ་
རིའི་རྒལ་ཡོངས་མང་གཙོ་བས་ིགནས་ཁང་ 
(National Democratic Institute) དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒས་ཐབེས་རྩ་ནི་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནསུ་པ་གངོ་འཕལེ་
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རྒལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒལ་ཁབ་བཞི་བཅུ་ཞ་ེབདནུ་གིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་བ།

༄༅། །འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒལ་
ཚོགས་ ཀི ་འགོ་བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་ལྷན ་
ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་ཐུན་ལྔ་བཅུ ་པའི ་ཉིན་
གཉིས་པའི་སངེ་ཚོགས་མི་རྒལ་ཁབ་བཞི་
བཅུ་ཞེ ་བདུན་གིས་བ ོད་ནང་གི་འགོ་བ་
མིའི ་ཐོབ ་ཐང་གནས་སངས་ལ་ཐུགས་
འཚབ་ཡོད་པའི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་
འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་རྒལ་ཚོགས་
ཀི་ཆེས་མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ལོ ་འཁོར་སྙན་ཐོའི ་བགོ་གླ ེང་
སབྐས་ནི་དར་ལེནྜ་གིས་རྒལ་ཁབ་ ༤༧ 
གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བསྒགས་གཏམ་སྒོགས་
སྦང་གནང་ཞིང་། དའེི་ནང་རྒ་ནག་
གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་བོད་དང་། 
ཤར་ཏུརཀིསན། ཧངོ་ཀོང་ནང་འཆར་
གཞི་ལྡན་པའི་ཐོག་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་སྐོན་བརོད་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
ཉ ེ་ ལམ ་རྒལ ་ ཚོགས ་ ཀི ་ ཆེས ་མཐོའི ་
འགོ་བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་ལྷན ་ ཚོགས་ ཀི ་

ཚོགས་གཙོ ་ལྕམ ་མཧི ་ཀལ་བྷ ེ་ ཆེ ་ ལེཊ ་  
(Michelle Bachelet) ལགས་ཀི་རྒ་ནག་
ཕགོས་བསྐདོ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
གནང་བའི ་ཁོང ་མོའི ་
ཕོགས་བསྐོད ་མཇུག་
བསྡུའི་བསྒགས་གཏམ་
གཉསི་དང་འབལེ་ནས། 
ཚོགས ་ མི ་རྒལ ་ཁབ ་
རྣམས ་ ནས ་ ཚོ གས ་
གཙོ་བྷ་ེཆེ་ལེཊ་ལགས་
ཀིས ་རྒ ་ནག ་ག ཞུང ་
གིས་དམ་བསྒགས་ཇི་
བས་དང་། ཕགོས་
བསྐོད ་སྐབས ་དངོས ་
ཐོག་གཟིགས་སང་ཇི ་
བུང་གསལ་སནོ་གནང་དགོས་པའི་ནན་
སྐུལ་གནང་འདགུ གཞན་ཡང་ཚོགས་མི་
རྒལ་ཁབ་རྣམས་ཀིས་རྒ་ནག་གཞུང་ནས་
རྒ་ནག་ནང་དམ་བསྒགས་མེད་པར་འག་ོ
བསྐོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤོད་དགོས་
པ་མ་ཟད། ཁིམས་ཀི་དབང་བསུྒར་ལ་

གུས་བརིྩ་ཞུ་རུྒ་མཚོན། འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་དང་། རྒལ་སིྤའི་མི་སེར་
དང་ཆབ་སིད་ཐོབ་ཐང་གི ་ཆིངས་ཡིག་  

(International Covenant on Civil 
and Political Rights) ལ་ངསོ་ལེན་
ཆེད་རྒལ་ཡོངས་དང་རྒལ་སིྤའི ་ཁིམས་
སིྒག་ལ་བརིྩ་སུང་ཞུ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་འདགུ
ནི་དར་ལེནྜ་ཡིས་ས་ེཁིད་པའི་ཐུན་མོང་གི་

བསྒགས་གཏམ་སངེ་ཨལ་བཱ་ནི་ཡཱ། ཨན་
ཌོ་རཱ། ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ། ཨོསྟ་ིཡཱ། བལེ་ཇི་
ཡམ། བ་ེལིཛ། བལ་གཱ་རི་ཡཱ། ཁེ་ན་ཌ། 

ཀོ་རོ་ཤི་ཡཱ། ཅེཀ་
སིྤ་མཐུན་རྒལ་ཁབ། 
ཌེན་མཱརྐ། ཨེས་ོ
ནི་ཡཱ། ཨིས་ཝ་ཊི་
ནི། ཕིན་ལེནྜ། ཕ་
རཱན་སི། ཇར་མ་ནཱི། 
གྷ་ོཊེ་མཱ་ལཱ། ཧནོ་
ཌུ་རས། ཨཱ་ཨིས་
ལེནྜ། ཨཱ་ཡར་ལེནྜ། 
ཨིཛ་རེལ། ཨི་ཊ་
ལཱི ། ཉ་ིཧངོ་། ལཱཏ་
ཝི་ཡཱ། ལིག་ཊེན་

ཚིན། ལཱ་བ་ེརི་ཡཱ། ལི་ཐུ་ནི་ཡཱ། ལཀ་
ཛམ་བརྒ། མཱར་ཤལ། མོ་ནཱ་ཀོ མོན་ཊེ་
ནགེ་རོ། ནིའུ་ཛི་ལེནྜ། བང་མེ་སི་ཊོ་ནིཡ། 
ནརོ་ཝེ། པ་ལཱ་ཨུ། པ་ོལེནྜ། པརོ་ཅུ་གྷལ། 
རོ་མཱ་ནི་ཡཱ། སེན་མེ་རི་ན།ོ སི་ལོ་ཝཱ་ཀི་ཡཱ།  
སི་ལོ་ཝཱེ་ནི་ཡཱ། སི་པན། སྲྭི ་ཌན། སུད་སི། 

གྷརེཊ་བི་རི་ཊེན་དང་བང་ཨཱ་ཡར་ལེནྜ་
མཉམ་འབལེ་རྒལ་ཁབ། ཨ་རི་བཅས་
ཀིས་མཚན་རགས་བཀོད་འདགུ
སིྤར་རྒལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐུན་ལྔ་བཅུ་པ་ད ེ་
བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ 
༡༣ ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༠༧ 
ཚེས་ ༠༨ ཉནི་མཇུག་བསྡུ་གི་ཡོད་པ་
དང་། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐུན་ལྔ་བཅུ་
པ་དབུ ་འཛུགས་མ་ཞུས་པའི ་སྔནོ ་ཙམ་
ལ་རྒལ་ཚོགས་ཀི་ཁྱད་མཁས་མི་ས་བཞི་
བཅུས་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་
ལྡན་ཞིང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་འག་ོབའི་
ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་བཏང་བར་སྐནོ་བརདོ་
གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒ་ནག་ནང་
བཀག་སྡམོ་མེད་པར་འག་ོབསྐདོ་ཆོག་པའི་
ཆོག་མཆན་སྤདོ་དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་
བཏོནོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་སྤ ེན ་པ ་ ཚེ ་ རིང ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༦ 
ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གི་སྔ་ད་ོབཀའ་ཤག་གི་

ཚོགས་ཁང་དུ་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒལ་མཐོ་
སླབོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་པའི་
སླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༣༦ དང་། རྒ་གར་གི་
རྒལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་
ཀུན་ཕན་བད་ེརྩ་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་
གུ་རུ་ཀུལ་ (Gurukul Programme) 
ཞེས་པའི་ལས་འཆར་གི་ཁོངས་གཏགོས་
སུ་ཚུད་པའི་རྒ་གར་གི་མཐོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་
འགིམ་བཞིན་པའི་སླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༢༨ 
བཅས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད།
སྐ བ ས ་ ད ེར ་ ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ སི ད ་ སྐོ ང ་

མི་མང་གིས་འསོ་འདམེས་བས་པའི་འགོ་
ཁིད་རྣམས་ལ་རིྩས་སྤོད་མཛད་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།ཕོགས་མཚུངས་
དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག་གིས་བ ོད ་
མིའི ་ སིྒག ་འ ཛུགས ་ ཀི ་ལྷན ་ཁང ་ཁག ་
དང་། ཕི་རྒལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག 
། ད་ེབཞིན་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་
དང་། ཁིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས། འཛིན་
སྐོང ་བཀའ ་ཤག ་ གི ་ལས ་དོན ་གནང ་
ཕགོས་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སིྤ་འཐུས་
གངས་ ༤༥ ཡོད་པ་དང་། ལོ་ལྔ་རེའི་
མཚམས་སུ་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་མི་མང་
གིས་སིད་སིྤ་གཉསི་ཀི་འསོ་ཤོག་འཕནེ་གི་
ཡོད་པ། རྒ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་ཡོད་
པའི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
རེ་རེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེ་ཡོད་པ། 

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས། སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་དུས་རག་ཏུ་རེ་བ་བཟང་ས་
ནས་རྒག་དགོས་པ་དང་། ག་སིྒག་སྡུག་
ས་ནས་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ ་ཕ ེབས་པ་ལྟར་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད ་
མཆོག་ གིས་རྒ་གར་གི ་སིད ་བླ ོན ་དང་
པ་ོཇཝཱ་ཧར་ལལ་ནཧེ་རུ་ (Jawahar-
lal Nehru) མཆོག་གིས་གཙོས་རྒ་གར་
གི ་མངའ་སྡ ེ་ཁག་གི ་ སིྤ ་ཁྱབ་བླ ོན ་ ཆེན ་
རྣམས་ལ་འབེལ་བ་གནང་ས་ེབ ོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྭ། སྨན་རིྩས་ཁང་། གཞིས་
ཆགས། དགོན་སྡ་ེཁག་སོགས་ཟུར་
དུ ་ གསར ་ འ ཛུ གས ་ གནང ་ བ ་ དང ་ །  
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་

མཆོག ་ གིས ་སླ ོབ ་ ཕུྲག ་ད ེ་དག ་ལ ་བ ོད ་
ཀི་ལོ་རུྒས་སིྤའི་སྐརོ་དང་། བདོ་རྒ་
གཉིས་དབར་ལོ་རུྒས་ཀི་འབལེ་བ་བུང་
སངས། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་

རྒ ་ ནག ་ ག ཞུ ང ་ གི ས ་ བ ོད ་ ས ་ ཡོ ངས ་
རོགས་དབང་བསུྒར་བས་རེས་སིྤ ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས ་ད བུས ་པའི ་ སྐུ ་ འཁོར ་ ལྷན ་རྒས ་
དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཁི་བརྒད་ཙམ་
རྒ་གར་ལ་བཙན་བོལ་ད་ུའབོར་བ་དང་།  
ད་ེརསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བཙན་བོལ་དུ་མང་
གཙོའི་ལམ་སལོ་གསར་གཏདོ་མཛད་པ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་སྐབས་དང་
པའོི་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།གཞན་ཡང་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒལ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་དང་རྒ་གར་གི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

མ་འོངས་པར་བོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་
ནང་འཛིན་སྐངོ་གནང་ཕགོས་མཐའ་དག་
ཤོག་བུའི་སངེ་ནས་མིན་པར་ད་ཐོག་ནས་
འཛིན་སྐོང་གནང་རུྒ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས་རེས་སླབོ་ཕུྲག་གི་ད་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒའི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།



5 TIBETAN NEWS 22nd  June  2022 བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ ༦༣ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་བསནུ་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་འགན་བསྡརུ་
གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ 
༡༥ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བཞུགས་སརྒ་
ར་སར་རནེ་གཞི་བས་པའི་བ ོད་ཀི་ཟློས་
གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ ༦༣ 
འཁོར་བའི་དསུ་དན་དང་བསནུ་རྒ་ལུ་རུ་
ཁག་དང་རནོ་པ་རུ་ཁག་གཉསི་དབར་རྐང་
བ་ོགླུ་གཞས་འགན་བསྡུར་གནང་ས་ེརནོ་པ་
ར་ུཁག་ལ་ཐངེས་འདའི་ིརྐང་བ་ོགླུ་གཞས་ཀི་
རྒལ་ཁ་ཐབོ་ཡོད།ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་
ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༤།༢༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་འདལུ་
མཆོག  བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྒ་རི་སྒལོ་མ་
མཆོག རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཁག་གཅིག བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་དུང་ཆེ ་རྣམ་པ། 
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ཟླསོ་
ཟུར་ཚོགས་མི་རྣམ་པ། གཟུ་དཔང་སོགས་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་བདོ་ཀི་ཟློས་
གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་དནོ་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་དསུ་དན་ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་
བཤད་དང་། སུྒ་རྩལ་སླབོ་ཁདི་འགན་འཛིན་
བསམ་གཏན་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་རུ་ཁག་
གཉསི་དབར་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་འགན་བསྡརུ་
གི་གཟུ་དཔང་རྣམས་ངོ་སྤོད་གནང་རེས་
རྒ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རནོ་པ་རུ་ཁག་གཉིས་

དབར། རྐང་གཞས་དང་། འཁབ་གཞས། 
ད་ེབཞིན་མཉམ་གཞས་བཅས་འགན་བསྡུར་
གནང་མཐར་རནོ་པ་རུ་ཁག་གིས་རྒལ་ཁ་
བངླས།ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལས་བདེ་རྒས་ཡོལ་
རྣམས་ལ ་ གུབ ་པའི ་
དབང་ཕུག་ཐང་སངོ་
རྒལ ་པོའི ་ སྐུ ་ བ རྙན ་
དང་། བསབླ་པ་མཐར་
སོན་པའི་བ་ོཔ་གཞོན་
པ ་ རྣ མས ་ ལ ་ ཕ ག ་
འཁྱརེ། ཟུར་དཔང་
རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིལེགས་སྐསེ། ད་ེ
བཞིན་འགན་བསྡུར ་
གི ་བ ་དགའ་བཅས་
གསོལ་རས་གནང་ས་ེ
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། དནོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་འགན་
འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་ས་ེའཛིན་སྐངོ་གི་
ལས་དནོ་ཡག་ཐག་གཅོད་ཡོང་རུྒའི་རེ་བ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། རིག་གཞུང་གི་ལས་དནོ་ད་ེ
དག་རིག་གཞུང་དང་འབལེ་བའི་ལས་བདེ་
ཁག་གིས་གནང་དགསོ་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་
རེད།  མ་འངོས་པར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་གང་བདེ་པ་ཡིན་
ནའང་ཟླསོ་གར་ཟུར་པ་དང་རྒན་པ་ཚོ་དང་
འབལེ་བ་མུ་མཐུད་གཞག་རུྒ་དང་། ཟླསོ་
གར་ཟུར་པ་དང་རྒན་པ་ཚོ་ངསོ་ནས་མཐུན་

འགུར་གནང་རུྒ་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་ག་དསུ་
ཡིན་ནའང་བཟ་ོཆོག་གི་རེད།མི་ལོ་ ༢༥ 
ལྷག་རིང་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒ་ཡིན། རྒན་རབས་
རྣམས་ཀི་དཀའ་ལས་མ་བརྒབ་པ་ཡིན་ན། 

ད་ལྟའི་མི་རབས་ལ་གོ་སྐབས་ཡོང་རུྒ་མེད་
པ་གསལ་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་གུབ་
པའི་དབང་ཕུག་ཐང་སངོ་རྒལ་པའོི་སྐ་ུབརྙན་
བཞསེ་གནང་མཁན་དང་། ད་ེབཞིན་སྔནོ་
མ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ས་ེཐང་སངོ་རྒལ་
པའོི་སྐ་ུབརྙན་བཞསེ་གནང་མཁན་ལས་བདེ་
ཡོངས་ལ་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༦ དང་ང་
རང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
འདདོ་བུང་།
དབར་སིྐད་ནི་ལོ ་གཅིག་ནང་ཚང་མས་
སྒགུ་བཞིན་པ་ལ་ྟབུ་རེད། ལགྷ་པར་རོལ་
དབངས་དང་ཟློས་གར་ལ་དགའ་མོས་

ཡོད་མཁན་ཚོས་ད་རེས་གསར་པ་འད་
གང་ཡོད་དམ་སྙམ་ནས་སྒུག་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་རེད། འད་ིལོར་ཚང་མས་སོ་
སོའི་ནསུ་པའི་རྩལ་སོགས་ཚང་མ་བཏནོ་
ཏ་ེགཏམ་བརདོ་རིགས་ཡིན་ནའང་གཉིས་

ཀས་ཡག་ཐག་གཅོད་
འཁབ་སོང ་སྙམ ་པ ་
བུང་། དརེ་བརནེ་
མིག་ཆུ་ཡང་ཕྲན་བུ་
འཁརོ་བུང་། ང་ཚོ་
འདིར ་ ཡོད ་མཁན ་
ཚང ་མས་དགོངས ་
པ ་ བ ཞེ ས ་ ད གོ ས ་
པ འི ་ ག ན ད ་ ད ོ ན ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབཞིན་རྒ་ཆེ་
མང་ཚོགས་ཀི་ངོས་

ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་
རེད།སིྤར་ལས་རིམ་འདི་ཕིས་སུ་འགམེས་
ཚོང་གནང་གི་ཡོད་སབས། མང་ཚོགས་ལ་
བལྟ་རུྒའི་གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། 
མང་ཚོགས་ནང་གཏམ་བརོད་གཉིས་ཀི་
གོ་བར་འཕྲདོ་པའི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་
ངསོ་ནས་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་སདླ་ཕག་ལས་
གནང་རུྒར་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་དང་
ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་དགོས་རུྒ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་ད་རེས་འད་ིནས་སནོ་པ་རེད། ལས་
ཀི་ས་ེམོ་བ་ཚོས་གནང་དགོས་པ་བཤད་
མི་དགོས་པ་རེད།འགན་སྡུར་ག་འད་ཞིག་

ཡིན་རུང་གཅིག་ཐབོ་པ་དང་གཅིག་ཤོར་བ་
ཆོས་ཉདི་རེད། དརེ་བརནེ་རྒ་ཆེ་ས་ནས་
བསམ་བླ་ོབཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ད་ེལ་ཧ་ཅང་
བླ་ོཕམ་བེད་དགོས་པའི་གནད་དནོ་ཡོད་
མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་
འབད་བརྩནོ་ཧུར་ཐག་གནང་བ་རེད། ད་
ལའྟི་གནས་སབྐས་ལ་ད་ེཙམ་མ་བུང་བ་ཡིན་
ནའང་མ་འངོས་པར་རྣམ་དཔོད་ཀི་རྩལ་
བཏནོ་ནས་ཡག་པ་ོཡོང་བའི་རེ་བ་ཏན་ཏན་
ཞུ་ཆོག་གི་རེད། རྒལ་ཕམ་ལ་སེམས་ངལ་
གནང་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཡོད་པ་
མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་དབར་སིྐད་གོ་སིྒག་
གནང་བ་དང་། འཁབ་སནོ་ད་ེདག་དནོ་
སྙངི་ལནྡ་པ་ཤ་སག་རེད་འདགུ བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་འསོ་པ་རེད་འདགུ དརེ་བརནེ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་ཡི་ཡོད། བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་མ་འངོས་ལས་དནོ་མཐའ་
དག་ལམ་ལྷངོས་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་
བའ་ིརེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད། ཅསེ་གསུང་བཤད་
གནང་།མཐར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་
དུང་ཆེ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་
ས་ེམཛད་སྒ་ོརྒལ་ཁའི་ངང་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་ 
པ་བཅས། །

སནོ་པའ་ིརིང་བསལེ་སོག་ཡུལ་ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་མི་མང་ལ་མཇལ་ཁའ་ིའགམེས་སནོ་གནང་བཞིན་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་ཉམས་མེད་
ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རིང་བསེལ་རྒ་གར་ནས་

མཁའ་ལམ་བརུྒད་སོག་ཡུལ་ཨུ་ལན་བྷ་
ཊོར་ (Ulan Bator) ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་
འདགུ
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་རྒ་གར་གཞུང་གི་
ཁམིས་དནོ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཀི་རན་རི་ཇི་
ཇུ་ (Kiran Rijiju) མཆོག་གིས་ས་ེཁདི་
པའི་རྒ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ལནྷ་བཅར་ཐགོ་སེར་སྐའི་གངོ་གི་སནོ་པའི་

རིང་བསལེ་རྒ་གར་གི་མཁའ་དམག་གནམ་
གུའི་ནང་སོག་ཡུལ་ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་ཉནི་
གངས་བཅོ་ལྔའི་རིང་དགའ་ལྡན་ཐགེ་ཆེན་

ཆོས་གླངི་དགནོ་པའི་ནང་མི་མང་ལ་མཇལ་
ཁའ་ིཆེད་འགམེས་སནོ་གནང་གི་འདགུ
རྒ་གར་གཞུང་གི་ཁིམས་དནོ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ཀི་རན་རི་ཇི་ཇུ་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ་ལ། སནོ་པའ་ིརིང་བསལེ་སོག་ཡུལ་ད་ུ
གདན་ཞུ་གནང་རུྒ་འདི་ནི་རྒ་གར་གཞུང་
གི་དམིགས་བསལ་རྣམ་འགུར་ཞིག་རེད། 
གདན་འདནེ་ཞུས་པའི་སནོ་པའི་རིང་བསལེ་

འདི་མི་མང་གི་མཇལ་ཁའི་ཆེད་འགམེས་
སནོ་གནང་རུྒ་རེད། སོག་ཡུལ་མི་མང་ན་ིརྒ་
གར་དང་འབལེ་བ་དམ་པ་ོཡོད། ཁངོ་ཚོས་
རྒ་གར་ན་ིནང་ཆོས་དང་། ཤེས་རིག་གི་
འབུང་ཁུངས་སུ་ངསོ་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས་འདགུསནོ་པའི་རིང་བསལེ་མི་
མང་ལ་འགམེས་སནོ་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒ་ོས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅ་ོལ་ྔཉནི་ཚོགས་ཡོད་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་སོག་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཛན་དན་ཤ་ཏར་ 
(G. ZandanShatar) ལགས་དང་། རིག་
གཞུང་བླནོ་ཆེན་ན་ོམིན་ཆིན་བཊྷ་ (Nomin 
Chinbat) ལགས། སདི་འཛིན་ཟུར་པ་ཨེན་
བ་ྷཡར་(N.Enkhbayer) ལགས། གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གཞུང་གི་དཔནོ་
རིགས་ཁག་གཅིག་དང་། གཞུང་ཚབ་རྣམ་
པ། ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
སྐབས་དརེ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏི་
ལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
དམིགས་བསལ་གསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ་ད་ེཉདི་

སྒགོས་སྦང་གནང་བའ་ིནང་། ས་ག་ཟླ་བའ་ི
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའི་ཆེད་རྒ་གར་གཞུང་
གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒ་གར་གི་རྒལ་
ཡོངས་འགམེས་སནོ་ཁང་ནས་སནོ་པའ་ིརིང་
བསལེ་སོག་ཡུལ་གི་དགའ་ལྡན་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླངི་དགནོ་པར་གདན་འདནེ་ཞུས་པར་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་། སནོ་པ་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀིས་ཁོང་གི་བསན་པ་བང་ནས་
བང་ད་ུདར་ངསེ་ཡིན་པ་ལུང་བསན་གནང་
ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དནོ་བང་ཞསེ་པ་རྒ་
གར་ནས་བདོ་དང་། བདོ་ནས་སོག་ཡུལ་
ད་ུག་ོབ་རེད། དསུ་ཀི་བརུྒད་རིམ་ནང་
སོག་པ་ོབས་བསན་པ་ལ་ཞབས་འདགེས་
རླབས་པ་ོཆེ་ཞུས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་
ཡོད།མཛད་སྒ ་ོག ོལ་མཚམས་སུ་དགའ་
ལནྡ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་དགོན་པས་རྒ་གར་
གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཉནི་དགུང་
གསོལ་སནོ་བཤམས་ཤིང་། གསོལ་སནོ་
སྐབས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རིག་གཞུང་དང་། 
གཞས་ས། ཆོས་ལུགས། སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཕན་
བདའེི་གནད་དནོ་སོགས་ཀི་ཐད་གསོ་བསྡརུ་
ལྷུག་པ་ོགནང་བ་དང་། སབྐས་དརེ་ཏ་ིལོ་

རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རྒ་གར་དང་སོག་
ཡུལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ལནྷ་མཇལ་མོལ་གནང་
ཡོད།
ཐངེས་འདའིི་རྒ་གར་ནས་སོག་ཡུལ་ད་ུསནོ་
པའ་ིརིང་བསལེ་གདན་ཞུ་གནང་རུྒའ་ིགནང་
སྒ་ོད་ེབཞིན་རྒ་གར་དང་སོག་པའོི་འབལེ་
ལམ་ནང་ལོ་རུྒས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་དནོ་
རྐནེ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་
ནས་རྒལ་ཁབ་གཉསི་བར་རིག་གཞུང་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀི་འབལེ་ལམ་དམ་ད་ུའག་ོངསེ་
ཡིན། ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་རྒ་གར་
གི་སིད་བླནོ་ནཱ་རེནྡྲ་མོ་དཱི་མཆོག་སོག་ཡུལ་
ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་ད་ེནི་རྒ་གར་གི་སིད་བླནོ་
ཞིག་སོག་ཡུལ་ད་ུཕབེས་པ་ཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེ
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒའི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨ་རི་མི་ན་ིསོ་ཊའ་ིབདོ་རིགས་དང་མཇལ་མོལ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་རྒབ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་རི་མི་ན་ིསོ་ཊ་མངའ་སྡའེི་ 
(Minneapolis St. Paul) གནམ་ཐང་ད་ུ
ཕབེས་འབརོ་སབྐས་མི་ན་ིསོ་ཊ་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་རུྒན་
ལས་རྣམ་པ་དང་། གཞན་བདོ་རིགས་མང་
ཚོགས་ནས་དགའ་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒས་
ཞུས་ཡོད།ད་ེནས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༤ པའ་ིཐགོ་
ས་གནས་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་གངས་ ༤༠ 
ཙམ་ལ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཁང་རྙངི་པའ་ིནང་ཟུར་ད་ུཐུག་འཕྲད་
གནང་ས་ེགསུང་བཤད་དང་འབལེ་ད་ིབར་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒ་ནག་གི་འག་ོཁདི་ཞི་
ཅིང་ཕངི་གི་འགོ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏངོ་
གི་ཡོད་པས། བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་
མི་ཉམས་རུྒན་འཛིན་བདེ་རུྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་དང་། བདོ་རྒའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་སུ་གཏན་འཇགས་འཐབ་ཇུས་ཚོགས་
ཆུང་གསར་འཛུགས་དང་། བད་ེསུང་ལས་
ཁུངས་ནས་བདོ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསུྒབ་
གནང་དགསོ་པ། བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ནང་
གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་དགོས་
པ། ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
པ་རྣམས་ཀིས་རྒལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགཞུང་དང་། 
གསོ་ཚོགས། བསམ་མཛོད་བས་ིགནས་ཁང་
སོགས་ཀི་ནང་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤདོ་
དང་ཞུ་གཏུག་གནང་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་དང་། ད་ེ

བཞིན་ཨ་རི་དང་སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་ད་ུལས་བདེ་གཅིག་བསྐ་ོགཞག་གིས་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་འབལེ་
སྐངོ་བ་རུྒ་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་
ཆབ་སདི་རང་གི་ཐགོ་ཤུགས་བརྒབ་རུྒའ་ིསྐརོ་
གསུང་གནང་ཡོད།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་རང་རེའི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ཀིས་དང་
བླངས ་བ ོད ་ད ོན ་ ཞུ ་
ག ཏུག ་ལས ་འགུལ ་
གསར་བརྩམས་གནང་
ཡོད་པ་དའེ་ིནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགོས་
གལ་དང་། ད་ེབཞིན་
ར ང ་ རི ག ས ་ ཆོ ལ ་
གསུམ་མི ་མང་ནང་
ཁུལ་འཆམ་མཐུན་བདེ་
རུྒ་ན་ིཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་
ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༦་༣༠ སངེ་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་
ནང་མང་ཚོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་བའ་ིནང་། ད་རེས་ཨ་རིར་ཡོང་
དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་རྒལ་སིྤའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་བརྒད་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༣ བར་ཉནི་
གངས་གཉསི་རིང་ཨ་རིའི་རྒལ་ས་ཝ་ཤིང་
ཊོན་ད་ུཚོགས་གཏན་ཁལེ་ཡོད། རྒལ་སིྤའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་
ཚོགས་ཆེན་ཞེས་པ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་གསོ་
ཚོགས་མི་འད་བའི་ནང་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་

གནང་མཁན་མཉམ་ད་ུའཛོམ་རུྒའ་ིག་ོསབྐས་
དང་། དའེ་ིབརུྒད་ནས་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་
བཟ་ོརུྒ། འཛམ་གླངི་གི་གསོ་ཚོགས་མི་འད་
བའ་ིནང་བདོ་དནོ་གླངེ་ཕགོས་ཐད་ག་ོབསྡརུ་
ཞུ་རུྒའ་ིཆེད་རེད། རྒལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་སླབོ་

དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་སབྐས་
རྒ་གར་གི་རྒལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཚོགས་པ་རེད། 
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་པ་ད་ེཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ 
ལོར་ལི་ཐུ་ནི་ཡའི་རྒལ་ས་ཝིལ་ནསུ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རིའ་ིརྒལ་ས་ཝ་ཤིང་
ཊོན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་སོ་ཀཊོ་ལེཎཊ་
རྒལ་ས་ཨིཌན་ས་ྦར། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཨི་
ཊ་ལིའ་ིརྒལ་ས་རོམ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཁ་ེ
ན་ཌ་རྒལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་
ལཊི་ཝི་ཡའི་རྒལ་ས་རི་ག་བཅས་ལ་ཚོགས་
གནང་ཡོད། ད་ལ་ྟང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཞུ་པའ་ི
སབྐས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་
པ་ོམཆོག་ཨ་རིའ་ིརྒལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སིར་
རྒལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་

རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒད་པ་ག་ོསིྒག་
གནང་སདླ་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་
གི་ལས་ཡུན་ལོ་ལའྔ་ིརིང་བདོ་མི་འད་ུསྡདོ་ས་
གནས་ཁག་ཡོངས་ལ་ཐངེས་གཉསི་རེ་བཅར་
རུྒའ་ིབསམ་བླ་ོཡོད། ཕི་རྒལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཡོངས་ལ་
ཐངེས་གཉསི་རེ་བཅར་ཐུབ་མིན་ལ་མ་བལྟསོ་

པར་ཐངེས་གཅིག་ངསེ་
པར་ད་ུབཅར་ཐུབ་པ་
བེད ་དགོས ་ ཀི ་ ཡོད ་
སབས། བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་
བཅར་བར་རེས་གཟའ་
སྤནེ་པ་དང་ཉ་ིམའ་ིདསུ་
ཚོད་དང་བསནུ་དགསོ་
ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ད་རེས་ཚུར་ཡོང་བའི་
སབྐས་འདརི་བང་ཁ་ལི་

ཧྥ་ོན་ིཡ་དང་མི་ན་ིསོ་ཊ། ད་ེནས་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་རྒལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་དང་ཉནི་
གངས་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀའ་ིརིང་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་རྣམ་པའ་ིཚོགས་འད་ུཚོགས་རསེ་ཝར་
མོནཌ། སྦ་ོསི་ཊོན་ལ་བཅར་རུྒ་ཡིན། བཀའ་
ཤག་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིངསོ་ནས་ཆབ་སདི་
དང་སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་སོགས་ལས་དནོ་གང་
བདེ་པ་ཡིན་ནའང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་བསུྒབ་རུྒར་ཆོད་སེམས་བརན་
པ་ོཡིན། དའེ་ིསངེ་ལས་དནོ་གང་བདེ་པ་ཡིན་
ནའང་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་བརན་པ་ོ
བཟ་ོརུྒ་དང་། ད་ེནས་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
ཀི་ལམ་ལུགས་གང་ལེགས་བཟ་ོརུྒ། ལས་དནོ་

གང་བདེ་མིན་སབྐས་དང་དསུ་སོ་སོར་བསནུ་
ནས་འག་ོདགསོ་རུྒ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ང་ཚོའ་ི
ལས་དནོ་ན་ིམ་འངོས་འཆར་གཞི་ད་ེདག་ཚད་
དང་ལནྡ་པ་བཟ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད། ཚད་དང་ལནྡ་
པ་ཞསེ་པ་ན།ི རུྒ་མཚན་དང་ལནྡ་པ། ཚན་
རིག་དང་མཐུན་པ་ལ་ྟབུ་བཟ་ོདགོས་ཀི་ཡོད་
ན། གངས་ཐ་ོཡག་པ་ོདགསོ་རུྒ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
གནའ་ས་ྔམོ་ནས་ད་བར་གངས་ཐ་ོཚད་ལནྡ་
ཁྱནོ་ནས་ཉར་ཚགས་བདེ་ཀི་མེད། གངས་
ཐ་ོཡག་པ་ོདགསོ་རུྒ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅསེ་དང་།ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་མིར་བཀའ་དནི་
ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་ན་ིབདོ་མི་
རིགས་ཀི་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་པ་ཞིག་ཡིན་
པའ་ིཆ་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒས་ཀི་གནས་བབ་སྐརོ་
ཤེས་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་
པ། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་འབརོ་རསེ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་
ཏུ་སིྒལ་ནས་བདོ་ཀི་ང་ོབ་ོཞེས་པ་ད་ེབསུྐན་
གནང་མཛད་ཡོད། ཅསེ་དང་།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་པའ་ིགནས་སངས་
སྐརོ་དང་། ཕགོས་མཚུངས་མི་འབརོ་གངས་
ཐ་ོན་ིགལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས། རིང་
མིན་མི་འབརོ་གངས་བཤེར་གནང་རུྒ་ཡིན་
པར་ང་ཚོ་བ ོད་མིའི ་གངས་ཐོ་ཚད་ལྡན་
ཡོང་ཐབས་སུ་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་དགོས་སྐརོ་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡོད་ 
པ་བཅས། །

གྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་སུ་བཙོན་ཁང་ད་ུངལ་རྩལོ་དང་ཆབ་སདི་སླབོ་གསོ་ཞསེ་པ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་འདགུ
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་རྒལ་ཁབ་ཁ་
བལ་དང་སིྤ་ཚོགས་དཀུགས་པའི་ཉསེ་མིང་
འགོ་རྒ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་

འཇུག་བས་པའི་གྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་སུ་བཙོན་ཁང་ད་ུངལ་རྩལོ་དང་ཆབ་
སིད་སླབོ་གསོ་ཞེས་པ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་པ་ཤེས་
རགོས་བུང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་བ་ ༠༧ ཚེས་ ༢༧ 
ཉནི་ར་བ་མི་མང་བད་ེའཇགས་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་སུ་སིྤ་

ཚོགས་ད་ལམ་སངེ་ཆབ་སདི་དང་འབལེ་བའ་ི
གནས་ཚུལ་སྤལེ་བའི་ཉསེ་མིང་འགོ་འཛིན་
བཟུང་བས་ཤིང་། ད་ེརསེ་ལོ་གཉསི་ཙམ་
གཞན་ལ་འབལེ་ལམ་བ་རུྒའ་ིག་ོསབྐས་མེད་

པའ་ིབཀག་སིྐལ་འགོ་བཞག་པ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༠༣ ནང་གསང་བའ་ིཉན་ཞིབ་
བས་ཏ་ེཁངོ་ལ་ལོ་བཞི་དང་ཕདེ་ཀའི་བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།
བདོ་ཀི་དསུ་བབ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་
སྤལེ་བ་ལརྟ་ན། གྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་
ལགས་དང་ནང་མིའི་བར་དསུ་ཡུན་སྐར་
མ་ ༡༠ རིང་ཁ་པར་བརུྒད་ཁ་བར་བདེ་པའ་ི
ཆོག་མཆན་སྤད་འདགུ་ནའང་། རྒ་གཞུང་
གི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བས་
པ་ནས་བཟུང་ཁངོ་གི་ནང་མི་དང་དངསོ་སུ་
ཐུག་འཕྲད་ཀི་ག་ོསབྐས་སྤད་མེད། གངོ་སྨསོ་
གསར་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤདོ་པས་གྲྭ་
རིན་ཆེན་གི་བཙོན་རོགས་ཤིག་བརུྒད་གནས་
ཚུལ་ཤེས་རགོས་བུང་བར་གཞིགས་ན། དག་ེ
འདནུ་པ་ཁངོ་མེན་ཡང་བཙོན་ཁང་ད་ུཡོད་པ་
དང་། ཁངོ་བད་ེཐང་ཡིན་ཞིང་། ཁངོ་ལ་ཕ་
མ་གཉསི་ཀི་འད་པར་རེ་བསྐརུ་ཐབས་གནང་

བ་ལས་ད་ེམིན་གི་དངསོ་པ་ོགཞན་བསྐརུ་ཡང་
བཙོན་ཁང་ནས་ལེན་ཆོག་གི་མེད་པ་བཤད་
འདགུ
ད་ེབཞིན་མུ་མཐུད་འབལེ་ཡོད་གསར་ཁང་
གིས་གྲྭ་རིན་ཆེན་ལགས་སུ་བཙོན་ཁང་ནང་
ངལ་རྩལོ་དང་ཆབ་སིད་ཀི་སླབོ་གསོ་ཟརེ་བ་
སྤདོ་ཀི་ཡོད་སྐརོ་བཀདོ་ཡོད་མོད། ད་ལའྟ་ི
ཆར་ད་ེའབལེ་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་
རགོས་བུང་མེད། འབལེ་ཡོད་གསར་ཁང་
དསེ་གནས་ཚུལ་བཀདོ་པ་ལརྟ་ན་ད་ལ་ྟགྲྭ་རིན་
ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ཀི་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ཡིན་མིན་དང་ངལ་རྩལོ་ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་
བདེ་འཇུག་གི་ཡོད་མེད་སོགས་ཐག་གཅོད་
དཀའ་བར་གུར་ཡོད།
གཞན་ཡང་འབལེ་ཡོད་གསར་ཁང་བརུྒད་
གནས་ཚུལ་རུྒས་ལོན་བུང་བར་གཞིགས་ན། 
ཉ་ེལམ་རྒ་གཞུང་གིས་ར་བ་ཀིར་ིདགནོ་པའི་
དག་ེའདནུ་པ་ཞིག་དང་། མག་ོལོག་གི་བདོ་

མི་ཚོང་པ་གཅིག་བཅས་མེན་ཡང་བཙོན་ཁང་
ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་འདགུ་ཅིང་། བདོ་མི་
ད་ེགཉསི་ཀི་ཉནེ་སུང་ཆེད་མིང་དང་བཙོན་
འཇུག་ཉསེ་དནོ་ཇི་ཡིན་ཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་ཚུལ་
བཀདོ་མི་འདགུ
སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་གི་ཁནི་ཏུ་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་
པའ་ིམེན་ཡང་བཙོན་ཁང་ན་ིབདོ་ཤར་ཕགོས་
ཁུལ་གི་བདོ་མི་བསམ་བླ་ོབ་དང་ཕགོས་འགལ་
བ་ད་ུམ་འཛིན་བཟུང་བ་ཡུལ་གི་བཙོན་ཁང་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་
ཟུར་གྲྭ་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་བ་ 
༠༡ ནང་བཙོན་ཁང་ད་ེནས་བཙོན་འཇུག་དསུ་
ཡུན་མ་གཙང་གངོ་གླདོ་བཀལོ་བཏང་རསེ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༠༥ ནང་འདས་གངོས་
སུ་གུར་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒ་གཞུང་གིས་ཁངོ་
ལ་བཙོན་ཁང་ད་ུཉསེ་རངུ་དང་ལ་ྟརགོ་ཞན་པ་ོ
བུང་བ་ལ་བརནེ་ནས་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བར་ངསོ་འཛིན་བས་མེད།།


