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༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	
༠༡	 ཚེས་	 ༠༩	 ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་
པ ་ཚེ ་ རིང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཝིན་མེག་
ཀར་ཐི་	(Kevin	McCarthy)	མཆོག་
གོས་ཚོགས་འོག་མའི ་ཚོགས་གཙོར་
བདམས་ཐོན་བུྱང་བར་དགའ་བསུའི ་
འཚམས་འདྲ་ིགནང་ཡོད།
དེ་ཡང་མཚམས་འཕིན ་ནང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་མཆོག་
གིས།	 ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་བ ོད ་ མི ་ ཡོངས་ཀི ་ཚབ་ ཞུས ་ཏེ་
སྐུ ་ཉིད་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་
ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐོན་བུྱང་བར་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་སིྤ་དང་ཡང་སྒསོ་
ལས་ཁུར་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ནན་སི་
པི་ལོ་སི་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འོག་སིད་
ད ོན ་ ཚོགས ་པ ་ ཟུང ་འབེལ ་ གི ་གོས ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་
ཕག་ད་ུམའི་རིང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན།
བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ ་
འགོ་ བ ཞིན ་པའི ་ སྐབས ་ སུ ་ཨ ་ རིའི ་
གསོ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་མིའི་རང་དབང་
གི ་མངོན་འདོད་སུྒབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དསེ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་རེ ་བ ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆེན ་པ ོ་
སིྦན་ཡོད་ཅིང་།	 སྐུ་ཉདི་ཀི་དབུ་ཁིད་
འོག ་ ཏུའང་བ ོད ་ད ོན ་ལ་ད ོ་སྣང་དང་
རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་འཐོབ་པའི ་རེ ་བ་
བཅོལ་གི་ཡོད།	ཅེས་དང་།
མཐར་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག་
གིས་སླད་མར་གང་མུར་སྐུ ་ཞབས་ཀེ་
ཝིན་མེག་ཀར་ཐི ་མཆོག་དང་དངོས་
སུ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲ་ི
ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་

རྙིང་མཆྱོག་གྙིས་ཨ་རྙིའྙི་གྱོས་

ཚོགས་འྱོག་མའྙི་ཚོགས་གཙོ་

གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྤེ་ཝྙིན་མྤེག་

ཀར་ཐྙི་མཆྱོག་ལ་དགའ་བསུའྙི་

འཚམས་འདྙི་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་ཀ་ེ
ཝིན་མེག་ཀར་ཐ་ེམཆོག་དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་གངས་ཉུང་ཚོགས་པའ་ིདབུ་ཁདི་ཧ་ཀིམ་ཇ་ེཕ་ིརི་མཆོག་

གཉསི་ལ་འཚམས་འདྲ་ིསྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ཟླ་བ་	༠༡	ཚེས་	༠༨	ཉནི་
བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་
གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུྱང་བའི་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་ཀ་ེཝིན་མེག་ཀར་ཐ་ེ		
(Kevin	 McCarthy)	 མཆོག་
དང་ །	 གོས ་ ཚོགས་ ཀི ་གངས་ ཉུང ་
ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་ཧ་ཀིམ་ཇེ་ཕི་རི་		
(Hakeem	 Jeffries)	 མཆོག་གཉསི་ལ་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིསྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་མཚམས་འཕིན་ནང་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས།	 ངསོ་རང་རུྒྱན་
རིང་ནས་ཨ་རིས་མང་གཙོ་དང་ཁམིས་ཀི་
དབང་བསུྒར་གཙོས་པའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིརིན་
ཐང་ལ་རྩ་འཛིན་བྱདེ་བཞིན་པར་ཡིད་སྨནོ་བྱདེ་
མཁན་ཞིག་ཡིན།	 རང་དབང་ཅན་གི་འཛམ་
གླིང་སྟངེ་གི་དབང་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ཨ་རིས་ཚོང་འབལེ་དང་།		
སིྤ་ཚོགས།	 གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་ཐགོ་ཞི་ཞིང་བད་ེབའ་ི
འཛམ་གླངི་ཞིག་སུྐན་པར་ཞབས་འདགེས་རླབས་
པ་ོཆེ་ཞུ་ཐུབ།	 ཨ་རིས་རང་གི་མི་སེར་ཡིན་ན་ོ

ཅོག་ལ་རང་དབང་དང་གོ་སབྐས་སྤདོ་ཀིན་
ཡོད་ཅིང་།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཨ་རི་ན་ིརེ་བའ་ི
འདོ་སྣང་ད་ུགུར་ཡོད་པ་རེད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ནས་བཟུང་ངསོ་རང་ཨ་
རིར་ལན་མང་བསྐོད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་

ལ།	 སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀིས་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྣམ་པ་གཙོས་པའ་ིགནད་
ཡོད་དབུ་ཁིད་རྣམས་དང་ལྷན་གནད་དནོ་
མང་པའོི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་བྱ་རུྒྱ་
བུྱང་།	 ད་ེམ་ཟད་ངསོ་ཀིས་ཁངོ་རྣམས་ལ་
ངསོ་ལ་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བཅལོ་མཁན་བདོ་
ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་དཀའ་
ངལ་ལ་སེམས་ཁུར་བླ་ོགཡེང་ཡོད་སྐརོ་སནྙ་

སེང་ཞུས་ཡོད།	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཨ་རིའ་ི
སིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཟུང་འབལེ་གིས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན།		
ང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩདོ་ན་ིབདོ་མི་རིགས་ཀི་འག་ོ
བ་མི་རིགས་ཀུན་ལ་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་པའ་ིཞི་

བ་དང་།	འཚེ་བ་མེད་པ།	བྱམས་བརྩ་ེཐ་ེབའ་ི
གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་བདག་གཅེས་དང་
ཁབ་སྤལེ་གཏངོ་བཞིན་ཆེ་མཐངོ་ལྡན་པའི་
ཐགོ་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཐབས་ད་ེཡིན།	 ཞསེ་
དང་།
ད་ེབཞིན་མུ་མཐུད་མགོན་པ་ོམཆོག་གིས།	
ངསོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གནས་སྟངས་རིམ་
པས་འགུར་བ་འག་ོགི་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་

བྱདེ་ཀི་ཡོད་ལ།	ད་ེལ་བརནེ་ནས་བཟང་ཕགོས་
ཀི་འགུར་བ་འངོ་བའི་རེ་བ་བཅལོ་ཀིན་ཡོད།		
ད་ེདང་དསུ་མཉམ་ངོས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ཚོས་སྙངི་སྟབོས་ཞུམ་
པ་མེད་པ་བསདྡ་ཡོད་ཅསེ་དགའ་སྤབོས་ཆེན་

པའོ་ིངང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ངོས་ཀི་མི་ཚེ་འདིའི་ནང་འག་ོབ་མིའི་
བཟང་སྤོད་གོང་སྤལེ་གཏང་རུྒྱ་དང་།	
ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབལེ་བཟ་ོརུྒྱ།	 བདོ་
ཀི་ནང་པའ་ིརིག་གཞུང་དང་རང་འབུྱང་
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་གི་གནའ་བའོི་སེམས་ཁམས་རིག་
པའ་ིརྣམ་གཞག་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱའ་ི
ཐགོ་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་

དང་།
མཐར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་
རྣམས་གཉསི་ནས་ཨ་རིའ་ིམི་མང་གི་རེ་བ་དང་
མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་རུྒྱ་དང་།	 ཞི་བད་ེདང་བད་ེ
སིྐད་ལནྡ་པའ་ིའཛམ་གླངི་བསུྐན་རུྒྱའ་ིལས་དནོ་
ལ་གགེས་མེད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིབཀྲ་ཤིས་
ཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་བཞི་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་སིམ་ཡལ་གི་སདི་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་པའ་ིཐད་

ཐུགས་འཚབ་གནང་བ།
༄༅།	 །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་བཞི་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་
སིམ་ཡལ་གི་སིད་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་
པའི་ཐད་ཐུགས་འཚབ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གནད་དནོ་དའེི་ཐད་ཉིན་གངས་	
༦༠	 ནང་ལན་འདབེས་འབུལ་དགསོ་པའ་ིཤོག་
གངས་	 ༡༧	 ཅན་གི་ཡི་ག་ེཞིག་ཕུལ་གནང་
འདགུ
དེ ་ ཡ ང ་ རྒྱ ལ ་ ཚོ ག ས ་ ཀི ་ འ གོ ་ བ ་ མི འི ་
ཐོབ ་ཐང་ གི ་ ཆེད ་མཁས་པ ་ཕར་ནན་ ཌི ་		
(Fernand	 de	 Varennes)	 ལགས་
དང་།	ཨེ་ལེག་ཛན་ཌི་ར་ལགས།	ཕ་རི་ཌཱ་ཤ་ཧཏི་		
(Farida	 Shaheed)	 ལགས།	 ནཱ་ཛི་ལ་		

(Nazila	 Ghanea)	 ལགས་བཅས་
ཐུན་མོང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བ ོད་མིའི ་རིག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡོན་གི་
ཐོབ ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་ར ོག་རོལ་དང་།		
ད་ེབཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀི་
ཐོག་དྲག་གནནོ་བྱེད་བཞིན་པར་ཐུགས་
འཚབ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཤོག་
གངས་	 ༡༧	 ཅན་གི་ཡི་ག་ེཞིག་ཕུལ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ལས་གཞི་ཆེན་པ་ོཞིག་སྤལེ་ནས་བདོ་
པའ་ིཕུ་གུ་རྣམས་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ཏུ་བཏང་སྟ་ེབདོ་མིའི་རིག་གཞུང་དང་ཡུལ་
སལོ་གམོས་གཤིས་སོགས་ཧན་མི་རིགས་ཀི་

རིག་གཞུང་ཅན་ད་ུསུྒར་བཞིན་པར་ཧ་ཅང་
ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའི་སྐརོ་ཉ་ེཆར་ཡོངས་
ཁབ་ཀིས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་
ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་ཨང་	 ༡༣༥༣	
འཁདོ་པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 དང་།	 གསོ་ཆོད་
ཨང་	 ༡༧༢༣	 འཁདོ་པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༡།	
གསོ་ཆོད་ཨང་	 ༢༠༧༩	 འཁདོ་པ་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༥	 བཅས་ལ་བཞག་པར་དྲན་གསོ་
གནང་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
ཆེད་མཁས་པ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བ ོད་ནང་བ ོད་མིའི ་རིག་གཞུང་དང་
ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤིས་སོགས་སིམ་ཡལ་
གི་སིད་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པར་
ཐུགས་འཚབ་གནང་བར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་གི ་ཆེད་མཁས་
པ་རྣམ་པས་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་རིག་གཞུང་སིམ་
ཡལ་གི་སིད་བུྱས་སྐརོ་ལན་འདབེས་རྒྱས་
པ་ཞིག་ངེས་པར་འབུལ་དགོས་པའི་སྐརོ ་	
གསུངས་ཡོད།	།
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གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཀ་ེཝིན་མེག་ཀར་ཐ་ེ	 (Kevin	 McCarthy)	
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
གནང་འདགུ
ད་ེཡང་འཚམས་འཕིན་ནང་འཁོད་དནོ།	
ངས་བོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

དབྱངས་བསྟན་པའ་ིཉ་ིམ་ཞསེ་གསོལ།	སུྒབ་
ཐབས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཟབ་ཆོས་ད་ུམ་གསན།	
དགུང་ལོ་བཅུ་གཉསི་བར་དར་རྒྱས་དགོན་
ད་ུགསན་བསམ་གནང་།	 དགུང་ལོ་བཅུ་
ག སུ མ ་ པ ར ་ སྐེ ་
རུ ་དགོན ་དུ་ཕན་
བ དེ ་ མ ཁ ན ་ པ ོ ་
ངག་དབང་མཁས་
གུབ་རྒྱ་མཚོ་ལས་
རུྒྱད་སྡ་ེཀུན་བཏུས་
སོ ག ས ་ ཀི ་ ཟ བ ་
ཆོས་ད་ུམ་གསན།		
དེ ་ ན ས ་ ངོར ་ དུ ་
ཕབེས་ཏེ་ཁུ ་བ་ོར་ོ
ར་ེའཆང་གི་མདནུ་
ནས་གསུང་ངག་
ལམ་འབས་སོགས་
ག ཞུ ང ་ ལུ ག ས ་
དུ ་ མ ་ ག ས ན །		
ལོ་གསུམ་ལགྷ་རིང་ཀྱཻ་རརོ་སོགས་ལགྷ་པའི་
ལ་ྷམང་པའོ་ིབསྙནེ་སུྒབ་མཛད།	
དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར་ཁུ་བ་ོར་ོར་ེའཆང་
ནས་མཁན་པ་ོདང་།	 ལས་སླབོ་མཆོག་སུྤལ་
ལུང་རགོས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་བསྙནེ་
པར་རོགས།	ལྕགས་ཡོས་ལོར་སྐེ་དགོན་
ད་ུཁུ་བའོི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕབེས་ཏ་ེབསྟན་འགའོི་
དནོ་མཛད།	 དགུང་ལོ་ཉརེ་བཞི་པ་ཤིང་ར་
ལོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གི་མཁན་ཁིར་ཕབེས།		
ལོ་གསུམ་རིང་མཁན་པོ་ཁི ་པའི ་ཐུགས་
འགན་བཞསེ།	ལམ་འབས་སོགས་གདམས་
ངག་ད་ུམ་སྩལ།	མེ་བྱ་ལོར་ཁང་གསར་
མཁན་རིན་པ་ོཆེར་མཁན་ཁི་རིྩས་འབུལ་
ཞུས།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་ཀ་ེཝིན་མེག་ཀར་ཐ་ེ
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༸སྐབས་ར་ེངརོ་ཀླ་ུལྡངི་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའ་ིཉ་ིམ་མཆོག་དགངོས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་པའ་ིཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	ཟླ་བ་	 ༡	 ཚེས་
༩	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	
གསར་ད་ུབདམས་ཐོན་བུྱང་བའི་ཨ་རིའི་

༄༅།	 	 །དཔལ་ལནྡ་ས་སྐའ་ིངརོ་ཆེན་
རྒྱལ་བའི ་རྒྱལ་ཚབ་༸སྐབས་རེ་ཀླུ ་ལྡིང་
མཁན་ཆེན་ར་ོརེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་
བསྟན་པའི་ཉ་ིམ་བཀྲ་ཤིས་གགས་པའི་རྒྱལ་
མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་དགོངས་པ་
གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་
ཚུལ་ཐནོ་པར།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་			༢༠༢༣			ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་ས་སྐའ་ིངརོ་
ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་ཆེན་པའོི་ཤར་ཆེན་ཀླུ་ལྡངི་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀི་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་།	 ཀླུ་ལྡངི་བ་ླབང་།		
ད་ེབཞིན་ད་ུངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པའོི་
འདསུ་སིྤ་ཡོངས་དང་འབལེ་ཡོད་ལནྷ་རྒྱས་
བཅས་ལ་ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ཕུལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ངརོ་ཆེན་རྒྱལ་བའ་ི
རྒྱལ་ཚབ་༸སྐབས་རེ་ཀླུ ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་
ར་ོར་ེའཆང་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉ་ི
མ་བཀྲ་ཤིས་གགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་
བཟང་པ་ོམཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབིྱངས་
སུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་
འད་ིན་ིབསྟན་སདི་སིྤ་དང་།	ཡང་སྒསོ་དཔལ་
ས་སྐ་པའི་བསྟན་པར་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པའི་
ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ལ་སོང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཡིད་གདངུ་དྲག་པ་ོ
བུྱང་ཞིང་།	 ད་ེཡང་༸སྐབས་མཆོག་ཀླུ་ལྡངི་
མཁན་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡབ་
ཤར་ཆེན་ཀླུ ་ལྡངི་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་
དང་།	 ཡུམ་སྤནེ་སིྐད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་
རབ་བུྱང་བཅུ་དུྲག་པའི་ལྕགས་ལུག་ཕི་ལོ་	
༡༩༣༡	 ལོར་འཁུངས།	དགུང་ལོ་བཅུ་པར་
ཁམས་ས་ྒསྟདོ་ད་ུཁུ་བ་ོར་ོར་ེའཆང་གི་མདནུ་
ད་ུཕབེས་ཏ་ེགཙུག་ཕུད་ཕུལ།	མཚན་འཇམ་

དང་།	འཛམ་གླངི་གང་སར་གནས་པའ་ིབདོ་
མི་ཚོའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 སྐ་ུཉདི་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིསབྐས་	 ༥༥	 པའ་ིཚོགས་
གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བར་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཨ་རིའི ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་

དགུང་ལོ་ཉརེ་དགུ་པར་དསུ་འགུར་བུྱང་
བས་རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས།	 ས་ྔརསེ་སུ་དཔལ་ས་
སྐའི་ཁི་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་ལས་གསུང་ངག་
ལམ་འབས་སོགས་ད་ུམ་གསན།	

གཞན་ཡང་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབང་གི་བདག་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་
ནམས་མཆོག	 ཕན་བད་ེམཁན་ཆེན།	 བཅ་ོ
བརྒྱད་ཁི ་ ཆེན ་ངག་དབང་མཁེན ་རབ་
ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་མཆོག	སྐེ་དགོན་
མཁན་ཆེན་ངག་དགའ།	དར་དགནོ་མཁན་
པ་ོའཇམ་དཔལ་བླ་ོགསོ།	 མཁན་ཆེན་ཨ་
པད་རིན་པ་ོཆེ་སོགས་མདརོ་ན་བླ་མ་བཅུ་
ཕག་གཉིས་ལྷག་བསྟནེ་ཏ་ེདབང་ལུང་ཁིད་
མན་ངག	 མད་ོསགྔས་གཞུང་ལུགས་རིག་
གནས་ཀི་སྐརོ་སོགས་གསན་བསམ་མཐར་
ཕིན་པ་གནང་།	
ལྕགས་ལུག་ལོར་སྒང་ཏགོ་ཏུ་ས་ངོར་ཆོས་
ཚོགས་གསར་འཛུགས་མཛད།	 ལམ་

བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་
ལ ་མཐུན ་འགུར ་རྒྱབ་སྐོར ་ ཤུགས་ ཆེ ་
གནང་བར་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།		
སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་ཁདི་འགོ	 འབུྱང་འགུར་ཡང་
མུ་མཐུད་ད་ེལྟར་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

འབས་སོགས་ཀི་གདམས་ངག་ད་ུམ་སྩལ།		
ས་ར་ལོར་འཕགས་ཡུལ་སྡ་ེར་ལྡུན་མངའ་
ཁངོས་མན་ཌུ་ཝ་ལར་ངརོ་མ་དགནོ་གསར་
བཞངེས་ཀི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བ་ོབཞསེ།	

བོད ་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཕ ེབས་ཏེ་
ངརོ་མ་དགོན་ཉམས་གསོ་གནང་།		
སྔ་ཕིར་ལམ་འབས་ཚོགས་བཤད་
ཚར་བཅུ ་གཉིས།	 སླ ོབ ་བཤད་
ཚར་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་ཆོས་
ཀི་འཁོར་ལོ་བར་མེད་ད་ུབསྐརོ།	
དགུང་ལོ་ཉརེ་བཞི་པར་མཁན་ཁི་
ཐོག་མར་གནང་བ་ནས་བཟུང་།	
དགུང་ལོ་བདནུ་ཅུ་བར་ལོ་ཤས་མ་
གཏགོས་མཁན་པ་ོཁི་པའི་ཐུགས་
འགན་བཞསེ།	 ད་ེནས་ཀླུ་ལྡངི་དང་
ཐར་རྩེ་ཞབས་དུྲང་རྣམ་གཉསི་ལ་
ངརོ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པའོི་མཁན་
ཁིའི ་གདན་ས་གཏད།	 མཁན་
མཆོག་སུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་འབའ་

ཞིག་མཛད་ད་ེབཞུགས།	
༸སྐབས་མཆོག་ཀླུ ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་ར་ོརེ་
འཆང་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
གགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོ
མཆོག་གང་ཉདི་དགུང་གངས་	 ༩༢	 རབ་
གནས་ཆུ་ཕ་ོསྟག་བདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༦	ཕི་
ལོ་	༢༠༢༢	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༨	རེས་གཟའ་
ལགྷ་པའི་ཐ་ོརེངས་སུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ངརོ་ཀླུ་ལྡངི་
བ་ླབང་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་དགངོས་པ་ཞི་བར་
གཤེགས།	
༸སྐབས ་རེ ་མ ཆོག ་དགོངས ་པ ་ ཆོས ་
དབིྱངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པ་འདསི་བསྟན་
འག་ོསིྤ་དང་།	 ཁད་པར་གང་གི་སྐངོ་ཡུལ་

ངས་སླར་ཡང་སྐུ ་ཉིད ་ལ་དགའ་བསུའི ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་ལས་
ཡུན་རིང་མི་མང་གི་མངནོ་འདདོ་འགུབ་རུྒྱ་
སོགས་མ་འངོས་པའི་ལས་དནོ་མཐའ་དག་
ལམ་ལྷངོས་དང་ལནྡ་པ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

རྣམས་ལ་གོད་ཆགས་ཆེན་པ་ོབུྱང་བ་ནི་
བརདོ་མ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་
ཞིང་གཤེགས་དམ་པའི་ཀླུ་ལྡངི་བ་ླབང་དང་།	
དཔལ་ས་སྐའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག		རྒྱལ་ཕི་ནང་
གི་སླབོ་མ།	 ངརོ་ཨེ་ཝཾ་འདསུ་སིྤའ་ིལས་སྣ་ེ
བཅས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་ཡིད་གདངུ་དྲག་པསོ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།	 བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པས་སྐ་ུམ་ངན་
ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བསྟན་པ་བཞིན་
ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་
བཞསེ་ཀིས་སྐསེ་བུ་དམ་པའི་མཛད་པ་ཆོས་
ཕགོས་ལ་སྐལུ་བ་མཁནེ་ཆུབ་དང་།	ཞི་བར་
གཤེགས་པ་གང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་
རྣམས་ཡོངས་སུ་རགོས་ཤིང་།	 ས་ལམ་གི་
བར་ཆད་ཞི་བའ་ིཐུགས་སྨནོ་གང་ཟབ་གནང་
སྐངོ་བ་དང་དགངོས་རགོས་མཆོད་དདོ་དང་
བཅས།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ།

བྱོད་མྙིའྙི་རང་དབང་གསར་ཤྱོག་གྙི་སྒྲ་ལྡན་གསར་

འགྱུར་ Spotify བཀྱོལ་སྤྱོད་མཉྤེན་ཆས་  

(Tibetan Freedom) ཞྤེས་པའྙི་མཚན་བྱང་

འྱོག་གསན་གནང་ཡྱོང་བ་ཞུ།

མེད་ད་ུཞི་ནས་སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུབརན་པ་དང་།	
ཐུགས་ཀི་བཞདེ་དགངོས་མཐའ་དག་གགེས་
མེད་ལྷུན་གིས་འགུབ་པའ་ིཆེད་ད།ུ	 བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ ་གཏན་འཁེལ་
ཡོད་པས།	 བ་ླསླབོ་དད་དམ་དང་སིྤ་མཐུན་
དགེ་ཚོགས་རནེ་འབལེ་མཚོན་ཕིར་བླསོ་

གཙུག་རྒྱན།	 ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་
པ།ོ	འད་ིཕིའ་ིགཉསི་ཀི་སྐབས་གནས།	བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་
ཅད་མཁནེ་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སྐུ ་གེགས་ཀི་མཚན་མ་ཅི་མཆིས་རེག་

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་
གཏན་ཁལེ་བའ་ིཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༥༠	བདོ་ཟླ་	༡	
ཚེས་	 ༢༠	 རསེ་ཀི་གཟའ་ཚེས་དག་ེབའ་ི
ཉནི་འཕགས་ཡུལ་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་བདོ་གཞིས་བྱསེ་ལ་ྷམི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེལརྷ་བཅས་སིད་ཞིའི་

བཅད་ཞལ་འདབེས་འབུལ་བླ་ོཡོད་མཁན་
རྣམས་ཀིས་རང་ཉདི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་།	 བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའམ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་སོ་སོས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་

གཏོང ་དགོས་པའི ་གསལ་བསྒགས་སུ།	
བརན་བཞུགས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་	༡	ཚེས་	༤	ལ་ཕུལ།།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་མི་བར་འཕནི་འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་
གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་བ་	༠༡	ཚེས་	
༠༩	 ཉནི་ར་ས་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་བསྟ་ི
གནས་ཁང་ད་ུབདོ་མི་བར་འཕིན་འཕུལ་
ལས་ཆེད་ལས་པའི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་
པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་དྲ་ོབདོ་མི་བར་
འཕིན་འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པའི་ཚོགས་
འདའིུ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་
ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག	 ཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ་
ཀར་ཆོས་དབིྱངས་ལགས།	 ཕི་དྲལི་ཀམ་པུ་
ཊར་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་
ཚུལ་ཁམིས་ལགས།	 སྨནོ་ལམ་བདོ་ཀི་བར་
འཕིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
དགེ ་བཤེས་བླ ་ོབཟང་སྨནོ ་ལམ་ལགས།		
ད་ེབཞིན་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ི
བར་འཕནི་འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པ་ལ་ྔབཅུ་

ལྷག་ཚོགས་ཞུགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།
ཐགོ་མར་ཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ་ཀར་ཆོས་དབིྱངས་
ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གི ས ་ ད བུ ་ འ བྱེ ད ་
གསུང་བཤད་ནང་།	
བོད་མི་ནང་ཁུལ་གི་
རི ག ་ རྩ ལ ་ ད ང ་ མི ་
འག་ོབཀོལ་སྤདོ་ཀིས་
མཉམ་ལས་ལ་བརནེ་
ནས་བོད་རྒྱའི ་དཀའ་རྙ ོག་མ་སེལ་བར་
བཙན་བྱོལ་ནང་ཚགས་ཚུད་ཡུན་གནས་
ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པའི་སྐརོ་དང་།	
དངེ་རབས་ཀི་འཕུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་
ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་སུ་བདོ་མི་

རྣམས་ཁ་ཐོར་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བྱ་རུྒྱར་ག་སིྒག་དགོས་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེབཞིན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་

སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུའད་ིབརུྒྱད་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་ཁདོ་བར་འཕནི་འཕུལ་ལས་
ཆེད་ལས་པའི་གནས་སྟངས་རུྒྱས་ལོན་བྱ་རུྒྱ་
དང་།	 འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པ་ནང་ཁུལ་

མཉམ་འབལེ་གིས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་
ཞབས་ཞུ་སུྒབ་ཐབས་ཇི་དགེའི་ཐད་ལམ་
སྟནོ་དང་འབལེ་ལམ་འཛུགས་ཐབས་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།

ཉིན ་གངས ་གཉིས ་
རིང་གི ་བ ོད་མི ་བར་
འཕིན ་འ ཕུལ ་ལས ་
ཆེད་ལས་པའི་ཚོགས་
འདུའི ་ ཐོག ་ འ བུྱང ་
འ གུར ་བར ་འཕིན ་
འཕུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་
གཏོང ་ སླ ད ་ ཐབས ་
བུྱས་འདིང་རུྒྱ ་གཙོ ་

བ ོར་གུར་པའི ་བ ོད་མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་ཁོད་
འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པ་གོང་འཕལེ་བཏང་
བའི་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཆར་
སྣང་བཞིན་བར་འཕནི་གི་འཕལེ་འགུར་ཡོང་
ཐབས་ཀི་དམིགས་ཚད་བཟུང་ཡོད།	 བར་

འཕནི་འཕུལ་ལས་ཐགོ་གོམ་སྟབས་སྤ་ོརུྒྱ་ད་ེ
ནི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དུྲག་པའི་འཆར་
སྣང་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ད་ེའབལེ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༢	 ཟླ་བ་	 ༡༢	 པའ་ིའག་ོསྟདོ་ད་ུ
བདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ནས་བར་འཕིན་
ཐབས་བུྱས་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་ཕི་དྲལི་
ཀམ་པུ ་ཊར་སྡ ་ེཚན་དང་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ཟུང་སྦྲལེ་གིས་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	 དརེ་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	
(USAID)	དང་།	(National	Democratic	
Institute)	 གཉསི་ཀིས་མཐུན་འགུར་སྦར་
ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
རྒྱ་གར་གི་ནབུ་བངཱལ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་
ཀལོ་ཀ་ཊའ་ི	 (Kolkata)	 གནམ་ཐང་ད་ུ
ཕབེས་འབྱརོ་སབྐས།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་སྡ་ེཚན་ནང་
མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་
འག་ོཁརེ་མེ་	 (Shri	 R	 K	 Khrimey)	
མཆོག་དང་།	རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་སྡ་ེཚན་ནང་མའི་ས་
གནས་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་རུ་བྷ་ེམུ་ཁར་ཇི་		
(Ruby	 Mukherjee)	 ལགས་ཀིས་གཙོས་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་།	 འཕགས་བོད་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ལས་ཚབ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེསིྐད་ལགས།	གཞན་
ཡང་ས་གནས་བོད་རིགས་སོགས་ནས་
ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་གསར་ཁང་		
(Press	 Trust	 of	 India)	 དང་།		
(Republic	 TV)	 གཉསི་ཀི་གསར་འགདོ་
པའི ་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་སྟ་ེཕི ་
ལོ་	 ༡༩༥༩	 བར་ད་ུའཕགས་བདོ་ས་
མཚམས་ཞེས་འབོད་པ་ལས་རྒྱ་དཀར་
ནག་ གི ་ས ་མཚམས་ཞེས ་འབོད ་སོལ ་
མེད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་མེག་
མོ ་ཧན་ས་ཐིག་	 (McMohan	 Line)		
གི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།		
ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་	༡	ཚེས་	༤	ཉནི་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་སྡ་ེཚན་ནང་མའི་ས་གནས་ཚོགས་གཙོ་

ལམྕ་སྐུ་རུ་བྷ་ེམུ་ཁར་ཇི་ལགས་ཀིས་ཀལོ་ཀ་
ཊར་ཉནི་གངས་གཅིག་རིང་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རིྩས་མེད་
ར ོག ་ རོལ ་གཏོང ་
བཞིན་པའི་བརོད་
གཞི་གཞིར་བཞག་
ཐོག ་ ཚོགས་འདུ་
གོ ་ སིྒག་གནང་བ་
ལརྟ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ཚོགས ་འདུ་ད བུ ་
འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་
ཐོག་མར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་སྡ་ེཚན་ནང་མའི་ས་
གནས་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་རུ་བྷ་ེམུ་ཁར་
ཇི་ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་
ཕབེས་བསུ་དང་སྦྲགས་ཚོགས་འད་ུང་ོསྤདོ་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་སྡ་ེཚན་ནང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཁེར་མེ་ལགས་ཀིས།		
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གིས་བཙན་དབང་གིས་བ ོད ་ས་
ཡོངས་རོགས་དབང་བསུྒར་བྱས་རེས་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་
གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་དགོས་བུྱང་བ་

དང་།	 ཆབ་སདི་དང་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ནས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་ཇི་ལྟར་
གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་

པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་བ་གང་མང་བདོ་མིའ་ི
བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པའི ་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད།	འབལེ་ཡོད་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བའི་སྐརོ་
དངསོ་བུྱང་གླགོ་བརྙན་ཁག་གཉསི་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་དསུ་རབས་བདནུ་པ་ནས་
བརྒྱད་པ་བར་གི་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་འབལེ་
ནས་འཕགས་བདོ་གཉསི་དབར་བླ་སླབོ་ཀི་
འབལེ་བ་བུྱང་ཡོད་པ།	 རྒྱ་གར་ནས་བདོ་
ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དར་ཚུལ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་

གིས།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་གིས་
བདོ་ནང་བདོ་པའ་ིཕུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་	 ༨༠	 ཙམ་
མི་སེར་སྤལེ་ཡུལ་གི་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྭ་

ཁག་ཏུ ་བཏང་སྟ ་ེ
ཆབ་སིད་ཀི ་སླབོ ་
གསོ ་སྤོད ་བཞིན ་
ཡོ ད ་ པ ་མ ་ཟད །	
ཆབ་སིད་ཀི ་སླབོ ་
གསོ་ད་ེབརུྒྱད་བདོ་
པའི་ངོ་བའོི ་རྩ་བ་
སྟ་ེཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག		
ཡུལ་སོལ་གོམས་
ག ཤི ས ་ སོ ག ས ་

རྩ་གཏརོ་ད་ུགཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་དང་།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་
སུ་རིགས་རས་	 (DNA)	 ཞསེ་པའ་ིགནས་
ཚུལ་བསྡ་ུརབུ་བྱདེ་བཞིན་པ།	 བདོ་ནང་ཆུ་
མཛོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བརྒྱབ་སྟ་ེབདོ་ཀི་
གཙང་པ་ོཆེ་ཁག་རྣམས་ཀི་ཁ་ཕགོས་སུྒར་
བཞིན་པ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་ཁིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡའི་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པརོ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་
རུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་དང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡར་
ཀླུངས་གཙང་པའོི་ཁུལ་ད་ུཆུ་མཛོད་ཆེན་
པ་ོབསུྐན་པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་
ཡར་ཀླུངས་གཙང་པ་ོད་ེབཞིན་ཆུ་རྙགོ་ཅན་
ད་ུགུར་ཡོད་པ་ད་ོསྣང་བུྱང་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས་རསེ་ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆུང་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉིས་ཀིས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོ
ནས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་

བཞིན་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་གསར་ཁང་གི་
རྩམོ་སིྒག་པ་དང་།	 རྩམོ་པ་པ།ོ	 ཤེས་ལནྡ་
མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་ཀང་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
ཚོགས་འད་ུདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོགལོ་རསེ་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་
གསར་ཁང་ཁག་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་
ཀི་བཅར་འདྲ་ིལ་དང་ལེན་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུགླངེ་
མོལ་གནང་ཡོད།	ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་
འདུར་ས་གནས་རྒྱ་གར་བ་དང་བདོ་མི།		
ད་ེབཞིན་གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་ཚོགས་པ་
ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁོན་
བསྡམོས་མི་གངས་	 ༣༠༠	 ལགྷ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།
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བདོ་མི་བར་འཕནི་འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་བ་	༠༡	ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཕི་དྲལི་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་དང་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སིྤ་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ཟུང་སྦྲལེ་གིས་
གོ ་སིྒག་ཞུས་པའི ་བ ོད་མིའི ་བར་འཕིན་
འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པའི ་ཚོགས་འདུ་
ཐངེས་དང་པ་ོལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༤	
པ་ཙམ་ལ་ར་ས་འཛིན་སྐོང་སྦོང་བརར་
བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཐུ་མི་ཚོགས་ཁང་དུ་
བདོ་མི་བར་འཕིན་འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་
པའི་ཚོགས་འདའིུ་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་ཕི་དྲལི་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་
གི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་དང་།	 སྨནོ་ལམ་བདོ་ཀི་བར་འཕནི་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
བླ ་ོབཟང་སྨནོ ་ལམ་ལགས།	 དེ་བཞིན་
ཚོགས་བཅར་བ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
གནང་ཡོད་ཅིང་།	སྐབས་དརེ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ ོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་
རིང་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མིའི་སིད་སིྤའི་འསོ་བསྡུ་དྲ་ཐོག་
མཉནེ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་འསོ་འཕནེ་ཐུབ་

རུྒྱའི་ཐབས་འཚོལ་གནང་དགོས་པ་དང་།		
ད་ལའྟི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་གངས་ཐ་ོཚད་
ལནྡ་ཞིག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེམ་
འངོས་པར་མཉནེ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་གཅིག་
མཚུངས་བཟོ་ཐབས་གནང་རུྒྱའི ་ཐུགས་
འཆར་ཡོད་སྐ ོར ་ངོ་
སྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་
སི ད ་ སྐོ ང ་ མ ཆོ ག ་
གིས་དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་བབ་ལ་
སྤར ་ཆ་དགོས་མིན ་
ཐད ་དང ་འབེལ ་ཏེ་
ག སུང ་ད ོན ། 	 དང ་
བླངས ་དཔྱ ་ད ངུལ ་
མང་ད་ུགཏང་དགོས་
དང་མི་དགོས་ཐད་ད་ལྟ་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ནང་མང་ཆེ ་བས་ཕུལ་གི ་ ཡོད།		
མི་སོ ་སོས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་
བ ་གཅིག ་ པུས ་ཞེ ་དྲག ་སླ ེབས ་ ཀི ་ མེད།		
ལོ ་གཅིག་ལ་སྒ ོར ་ མོ ་ལྔ ་བཅུ ་ང ་བརྒྱད་
རེད།	 ཟླ་བ་རེ་ལ་སྒརོ་བཞི་རེད།	 ད་ེད་ལ་ྟ
སྤར་དགོས་འདུག་ཅེས་སིྤ་འཐུས་འགའ་
ཤས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་ནང་གསུངས་པར་
བརནེ་ང་ཚོས་མི་མང་ལ་སྤར་ན་ག་ཚོད་
སྤར ་དགོས ་ མིན ་སྐད ་ཆ ་དྲིས ་པ ་ རེད།	

སྒརོ་མང་ཤོས་ག་ཚོད་སླབེས་ཀི་ཡོད་ན།		
ད་ེདང་འབལེ་ཏ ེ་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་གོས་
ཚོགས་ནང་སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅོས་འཁརེ་
རུྒྱ་ཡིན།	 གལ་ཏ་ེགསོ་ཚོགས་ཀིས་སརྤ་བ་
ཡིན་ན་ད་ེལརྟ་སརྤ་རུྒྱ་རེད།	ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་

བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུས་མ་སརྤ་རོགས་ཞསེ་
གསུངས་པ་ལརྟ་ད་ེལ་སརྤ་ཆ་ཁརེ་རུྒྱ་མིན།		
ད་ེདང་མཉམ་ད་ུད་ལ་ྟཁདེ་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་
ནང་གོ་བསྡུར་བུྱང་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་ནང་
བཀའ་བསྡུར་གནང་རུྒྱ་ལྷག་བསྡད་ཡོད།		
མ་འངོས་པར་མི་མང་བས་དཔྱ་དངུལ་སྤདོ་
ཐབས་ཇི་ལརྟ་བྱ་དགོས་རུྒྱའི་ཐད་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ།	སིྒག་གཞི་ནང་གསལ་ལརྟ་ན་
བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་དང་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་སྤོད་དགོས་ཞེས་གསལ་ཡོད་ཅེས་

གསུངས།	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་མ་འངོས་པར་འཕུལ་རིག་ལ་བརནེ་
ནས་གོས་ཚོགས་འཚོག་ཐུབ་མིན་ཐད་
ལའང་བསམ་བླ ་ོགཏང་དགོས་པ་དང་།		

དེ ་ ད ང ་ འ བེལ ་ ཏ ེ ་
འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་
པ་རྣམས་ནས་མཉམ་
ལས་སམ་སྒརེ ་ཐོག་
ནས་ཞབས་འདགེས་
ག ང ་ ཞུ ་ ཐུ བ ་ མི ན ་
ལ་བསམ་བླ ོ་གཏོང ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	
ད་ལྟའི ་ད ུས ་སུ ་བ ོད ་
མིའི ་ སིྒག ་འ ཛུགས ་

ལ་དྲ ་རྒྱའི ་སིད ་ བུྱས ་ ཤིག ་དགོས ་སྐ ོར ་
དང་།	 འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ནས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་སྨན་པའི་འཕུལ་
རིག་དང་འབལེ་བའི་འཆར་གཞི་རིགས་
འཆར་འབུལ་ཞུས་ན་ད་ེའབལེ་བཀའ་ཤག་
གིས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་ཀིས་འོས་
འཚམས་རིགས་ལ་སྔནོ ་ རིྩས་བཟོས་ཏེ་
མཉམ་ལས་བྱ་ཐུབ་ཚུལ་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་
གནང་ཡོད་པ་རེད།
སིྤར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་བདོ་མི་བར་

འཕིན་འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པའི་ཚོགས་
འདའིུ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི།	ད་ལྟའི་
བཙན་བྱོལ་ནང་གི ་བ ོད ་མི ་བར་འཕིན་
འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པའི་གནས་སྟངས་
རུྒྱས་ལོན་བྱ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་མི་འཕུལ་ལས་
ཆེད་ལས་པ་ནང་ཁུལ་འབལེ་ལམ་འཛུགས་
རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་བར་འཕིན་འཕུལ་རིག་ལ་
བརནེ་པའི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་སུྐན་
ཐབས་སུ་མ་འངོས་པར་བདོ་མི་འཕུལ་ལས་
ཆེད་ལས་པ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
མཉམ་ལས་གནང་ཕོགས་ཇི་དགེའི་སྐརོ་
ཤེས་རགོས་ཡོང་ཐབས་ཡིན།	 བདོ་མི་བར་
འཕིན་འཕུལ་ལས་ཆེད་ལས་པའི་ཚོགས་
འད་ུདང་པའོི་ནང་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་
བསྡ་ུཐབས་བད་ེསདླ་མཉནེ་ཆས་གསར་སུྐན་
གནང་ཕགོས་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་གླགོ་འཕུལ་ཡིག་ཚགས།	དྲ་རྒྱའི་བད་ེ
འཇགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་
རིྩས་འབུལ་ཕོགས་འཕུལ་རིག་གངས་
མཛོད་ཀི ་ངོ་བ ོར་སུྒར་ཐབས།	 ཕོགས་
གསུམ་ཅན་གི་འགུལ་གཟུགས་བཟ་ོསུྐན་
སོགས་ཀི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་རྒྱབ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ད་ུབདོ་མིའ་ིཚོང་ལས་
བད་ེཚོགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་བའི་བདོ་ཀི་
དསུ་སྟནོ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲ་ིདང་
སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུ
འབྱོར་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་
ཚོང་ད་ེའདྲ་བརྒྱབ་པ་རེད།	 བྷ་ིཧར་ནང་
ལགྕས་ཀི་བཟ་ོགྲྭ་བཙུགས་པ་རེད་ད་ེཁུངས་
འཁལོ་མེད།	 ད་ེབཞིན་བྷ་ོཔཱལ་ནང་ཤོག་
བུའི་བཟ་ོགྲྭ་བཙུགས་པ་ད་ེཕིས་སུ་སྒ་ོབརྒྱབ་
དགསོ་བུྱང་བ་རེད།	 བདོ་ནས་མ་རྩ་ཁུར་བ་
མང་པ་ོཞིག་སབྐས་ད་ེདསུ་ནས་འཕ་ོབརླག་
ཕིན་ཟིན་པ་རེད།	 དེ་ནས་རིམ་བཞིན་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་
ཚོགས་པ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཁོངས་
སུ་དབེ་སྐལེ་གནང་སྟ་ེསྤུ ་མདགོ་དང་གདན་
གི་ཚོང་འགོ་འཛུགས་ཏ་ེགནས་སྟངས་གང་

ཙམ་བཟང་པ་ོབུྱང་བ་རེད།	 གཞིས་ཆགས་
ཁག་སོ་སོའི་ནང་རུམ་འཐག་སོགས་ལག་
ཤེས་ཀི་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་།	 ལགྷ་
པར་བལ་ཡུལ་ནང་གདན་གི་ཚོང་ཤུགས་
ཆེན་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ལ་
བར ེན ་ནས ་བ ོད ་ མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་
སྐབས་ད ེར་ཁེ་ཕན་གི ་
བརྒྱ་ཆ་གཅིག་འབུལ་
གནང་གི ་ ཡོད ་སྟབས་
ཕན་ཐགོས་བུྱང་ཡོད།	
སིྤར་གཞུང་དང་སིྒག་
འཛུགས་ཤིག་གི་ངོ་བ་ོ
ཐགོ་ནས་ཚོང་རྒྱག་རུྒྱ་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད།	
མི་སྒརེ་སོ་སོས་ཚོང་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་སིྤ་
པའི་ལས་དནོ་ལ་སེམས་ཁུར་དང་སིྤ་པར་
ཕན་ཐགོས་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཞིག་
མེད་པ་ཡིན་ན།	 ལྷདོ་གཡེང་ཕིན་ཏ་ེརང་
བཞིན་གིས་གངོ་གུན་ནང་འག་ོདགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ།	 བལ་ཡུལ་ནང་མི་སྒརེ་མང་པ་ོཞིག་
ཕུག་པ་ོཆགས་ཡོད་ཀང་སིྤ་པའི་སྡ་ེཁག་ད་ེ

ཚོ་རིམ་བཞིན་ཉམས་རུད་ཕིན་པར་བརནེ་
སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་ཀིས་
བཀའ་བླནོ་ཁི་པར་ཕབེས་པའི་སྐབས་སུ་མི་

མང་གིས་དངུལ་བཅོལ་བ་མང་དག་ཅིག་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཉར་ཡོད་པ་
དང་།	 དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་མ་རྩ་
ད་ེདག་རིྩས་སྐརོ་ཡོང་དསུ་ས་ཆ་དང་ཚོང་
ལས་ནང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་
སྙན་ཐ་ོགསོ་ཚོགས་སུ་བཏནོ་གནང་སྟ་ེབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཚོང་ལས་གནང་མི་
དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་སྐབས་ད་ེདསུ་
ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།ཚོང་གི་ངོ་བ་ོདང་།	

ལས་ཀ།	ཚོང་གི་ཐག་གཅདོ་ཀི་བརུྒྱད་རིམ།	
ཚོང་གི་ཐག་གཅོད་ཀི་སྒོམ་གཞི་བཅས་
གསལ་པ་ོམེད་ན་ཚོང་ལས་ཚགས་ཆུད་ཡོང་
རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	 གཞུང་དང་སིྒག་འཛུགས་

ངོས ་ ནས ་ ཚོང ་རྒྱག ་
པའི་སྐབས་ག་དསུ་ཡིན་
ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པ་ཞིག་དང་།	 མི་སྒརེ་
སོ་སོས་ཚོང་ལས་གཉརེ་
བཞིན་པ་ད ེ་དག་ཡག་
ཐག་གཅདོ་ལ་ྟབུ་ཆགས་འདགུ			
མི ་སྒ ེར ་ སོ ་ སོའི ་ ནང ་
དཔལ་འབྱརོ་གི་ནསུ་པ་
སྟནོ་ཐུབ་མཁན་རིགས་

ཡོད་ན་ནསུ་པ་སྟནོ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་སླབེ་པ་
རེད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བ ོད་པའི ་སིྤ ་ཚོགས་
ནང་སྒརོ་ས་ཡའི་བདག་པ་ོད་ེའདྲ་དགོས་ཀི་
རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེའདྲ་བུྱང་ཡོད།	
དཔལ་འབྱརོ་མེད་ན་ལས་ཀ་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་
ཁག་པ་ོརེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་དང་གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གཞུང་གི་བཀའ་དྲནི་
ལ་བརནེ་ནས་ད་ལྟ་བར་ད་ུང་ཚོ་ལའང་གོ་

སྐབས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཐབོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་བདོ་པས་དཀའ་
ལས་རྒྱག་སྟངས་དང་རིག་པའི་རྩལ་སྟནོ་
སྟངས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་བདོ་མི་རྣམས་
བཙན་བྱལོ་བ་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི་འདྲ་
བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ལམྕ་
སྐ་ུརིན་ཆེན་ལ་ྷམོ་ལགས་དང་།	 བདོ་ཀི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་གི་ངསེ་སྟནོ་པ་དགེ་བཤེས་ལགྷ་
རརོ་ལགས།	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས།	
ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ར་ོརེ་ཚེ་རིང་
ལགས།	 ཚོང་ལས་བད་ེཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདསུ་ལགས་སོགས་
ཕབེས་གནང་ཡོད།	།


