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བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་དམིགས་བསལ་
བཅར་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཉ་ེཆར་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་བའི་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་
ཌ་ེསི་ཊི་རོ་	 Robert A. Destro 	 མཆོག་
ལ་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཚན་པའ་ིམད་ོ
འཛིན་པ་བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ལགས་ཀིས་

བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ད་ཐགོ་ནས་
བཅར་འད་ིཞུ་སྐབས་ཁོང་གིས་གསུང་དནོ།	
ཕན་རང་ཉདི་ལ་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཐབེས་པ་ན།ི	ཨ་རི་གཞུང་གིས་རང་ཉདི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་
བསྐ་ོབཞག་གནང་རསེ་བདོ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	བདོ་དནོ་ཆེད་ཕག་
ལས་གནང་རུྒྱའི་འདནུ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་
སོང་།	 	 རང་ཉདི་ལ་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཐབེས་པ་ན་ིད་ེརེད།	ཅསེ་དང་།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་
ལྷན་ཁང་གི་སིྤ ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཐུག་
འཕད་བུང་བས་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ད་བར་འཛམ་
གླངི་གང་སར་གནས་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མི་

ཚོར་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་
རེད།	 མ་འངོས་པ་ཡིན་ནའང་ཨ་རི་གཞུང་
གིས་མུ་མཐུད་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
རོགས་རམ་གནང་གི་རེད།	ཅསེ་གསུང་།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་
ཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་མཆོག་ལོ་རུྒྱས་
རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ཐུག་འཕད་གནང་བར།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐནོ་བརདོ་དང་ཁངོ་ཁའོ་ི
རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབསྟན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ལ།	

སྐུ་ཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་མཆོག་གིས།	
རྒྱ་ནག་གིས་སྐནོ་བརདོ་བདེ་དགོས་བསམ་
ན་སྐནོ་བརདོ་བདེ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ང་ཚོ་ལའང་མི་སུ་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུ
འཚོགས་དགོས་ན་འཚོགས་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གིས་སྐནོ་བརདོ་
བས་པ་ད་ེངས་གནད་དནོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་
རིྩ་ཡི་མེད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ལི་ཏངི་ཧུའ་ེམཆོག་གི་དགངོས་རགོས་
རེས་དན་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒརོ་བརྙན་
འཕིན་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའི་སྐརོ་སྐུ་
ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 རང་ཉདི་ནམ་རུྒྱན་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་དགའ་མོས་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ལགྷ་
པར་ངས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བརྙན་འཕནི་ད་ེམཇལ་རསེ་
སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་བུང་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་
དངསོ་གནས་དང་གནས་མི་ལ་སེམས་ཤུགས་
སིྦན་ནསུ་པའ་ིསྐསེ་བུ་དམ་པ་ཞིག་རེད།	 སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒ་ོནས་འཛམ་
གླངི་ནང་འག་ོདནོ་སྐངོ་བཞིན་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་
གི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ལི་ཏངི་ཧུའ་ེམཆོག་
གི་དགོངས་རོགས་རསེ་དན་གཞུང་འབལེ་
མཛད་སྒརོ་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་བ་ད་ེདག་ནི་དངསོ་གནས་དང་གནས་
སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་
དང་།		
གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་ཌེ་སི་ཊི་རོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས་
སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པའ་ིལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་
ནས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་གཞིར་བཞག་
ཐོག་བདོ་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་
སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་
ནས་བདོ་མི་ཚོས་སྐ་ུཞབས་རོ་བརྷ་ཊི་ཌ་ེསི་ཊི་
རོ་མཆོག་ལ་རེ་བ་ཞིག་རྒྱག་བཞིན་པའི་ཐད་
ལ།	 ཁངོ་གིས་ཨ་རི་གཞུང་དང་ཁངོ་རང་
ཉདི་ནས་བདོ་དནོ་སདླ་དམིགས་བསལ་གིས་
ཐུགས་ཁུར་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས།	།

བདོ་མིའི་འཛིན་སྐོང་དང་སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་
ཐབེས་རྩའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དགུ་པ་

ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མིའི་འཛིན་སྐངོ་དང་

སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་ཐབེས་རྩའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་དགུ་པ་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་འཛིན་སྐངོ་དང་སིྤ་ཚོགས་བད་ེ
དནོ་ཐེབས་རྩའི་ཚོགས་གཞོན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ	 འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་དང་
ཚོགས་མི་བཅས་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས།	 བདོ་མིའ་ི
འཛིན་སྐངོ་དང་སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་ཐབེས་རྩའི་
དགོས་དམིགས་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམས་ནས་ལས་འཆར་ཁག་ལག་བསྟར་
གནང་དགསོ་གལ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོ་ཧལི་པ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་ལས་འཆར་
ཐགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དུང་ཆེ་
ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་འཛིན་
སྐངོ་དང་སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་ཐབེས་རྩའི་རིྩས་ལོ་	
༢༠༡༧་་་༢༠༡༨	 དང་	 ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩	 ལོའ་ིལོ་
འཁརོ་ལས་བསྡམོས་དང་།	ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བརྒྱད་པའི་སབྐས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་ཚིག་ཐ་ོ
ཁག་སནྙ་སེང་ཞུས།	ཚོགས་ཆེན་མཇུག་སྡམོ་ཐགོ་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་
ལས་གཞི་ཁག་ལག་བསྟར་ཡོང་སླད་ཚང་མས་
ཧུར་བརྩོན་ངང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་
དང་འབལེ་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །༸སྐབས་ར་ེསྟངེ་པ་ོཆེ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དགུང་ལོ་	༨༦	ཐགོ་དགངོས་པ་ཆོས་
དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཡིད་སྐའོི་
གནས་ཚུལ་བུང་བར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༢	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་
མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་
ཅང་ཐུགས་ཕམ་བུང་སྐརོ་གསུང་འཕནི་ཞིག་
སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ད་ེས་ྔངསོ་རང་
སྒང་ཏགོ་ཏུ་བསྐོད་པའི་སྐབས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ངསོ་རང་ཐུག་པར་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་
དན་གི་ཡོད།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཞན་
ཕན་སླད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་པ་ན་ིམང་ཚོགས་ཁདོ་ཇི་ལརྟ་མི་ཚེ་
དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བསྐལ་དགསོ་པའི་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོབསྟན་ཡོད།
སིྤར་བཏང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྔ་འགུར་རྙིང་

མ་ཡིན་ནའང་སྐུ ་ན་གཞོན་པའི་ད ུས་བདོ་
ནང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་བླ་མའི་དུང་

ནས་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༧	 ལོར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྟངེ་
པ་ོཆེ་དགོན་པར་ཕིར་ཕབེས་པ་དང་བསྟནུ་
མཁན་པོའི ་ ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་
སྦྲགས།	 དགནོ་པའ་ིགྲྭ་པ་རྣམས་ལ་བསབླ་པ་
སླབོ་གཉརེ་དང་ཉམས་ལེན་ཙམ་མིན་པར་

ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་ལྷན་བསྟནུ་གཤིབས་
དགསོ་པའ་ིབླ་ོསྟབོས་སྤལེ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་

བསྔགས་འསོ་པ་ཞིག་ལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་མ་བསྐལུ་དང་བངླས་ཀིས་སྐ་ུའབུམ་རངོ་
ད་ུཤིང་ནགས་འདབེས་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ་མ་ཟད།	 ས་གནས་མི་མང་ལ་
ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོང་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་
གནང་།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་	 ༡༥	

ཙམ་གི་གོང་ནས་རང་བུང་ཁོར་ཡུག་ལ་
བཤུ་གཞོག་མང་བའི་རྐནེ་གིས་ས་གནས་སུ་
འཐུང་ཆུ་ཐགོ་དཀའ་ངལ་འཕད་ངསེ་ཡིན་པ་
ཉནེ་བརྡ་བཏང་ཡོད།	 རི་བ་ོཇ་ོམོ་གངླ་མར་
འཛེགས་མཁན་རྣམས་ཀིས་སྟངེ་པ་ོརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་མཇལ་ཁ་བཅར་བའི་སྐབས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་རྣམས་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་དང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་ངསོ་
ལ་འགལེ་བརདོ་གནང་སོང་།	 ཕི་ལོ་	༡༩༨༩	
ལོར་སྟངེ་པ་ོརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དགོན་པར་
མེ་སྐནོ་བུང་སྐབས་མང་པ་ོཞིག་གིས་དགོན་
པ་སླར་གསོ་སླད་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གནང་བར་ངསོ་རང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་
།			ང་ཚོས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱ་ཡག་ཤོས་ན་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་མིག་དཔརེ་འསོ་པའ་ིགཞན་ཕན་གི་ཕག་
ལས་གནང་བ་ད་ེཡིན།	 ཞསེ་གསུང་འཕནི་

ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་ལ་དྭགས་
རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
སྡ་ེདཔནོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་
གསར་ད་ུའསོ་འདམེས་གནང་པའི་ལ་དྭགས་
རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེ
དཔནོ་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་སོན་ལགས་དང་།	
སྡ་ེདཔནོ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་དབང་ཕུག་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་འདགུ
སྐབས་དརེ་ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་དབང་ཕུག་ལགས་
ཀིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞི་
ཆགས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་།	 ལས་དནོ་མཇུག་
སྐངོ་དགསོ་པ་ཁག་གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅདོ་འགོ་ཁམས༌འབ་ིརའུ་ིབུད་མེད་ལ་ྷམོ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།
༄༅།	 །ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་
པའི་སྤུན་མཆེད་དང་བདོ་མི་གཞན་ཁག་
གཅིག་ལ་རྒྱ་སྒརོ་བཏང་བའི་ཉསེ་མིང་འགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་
ཉར་བས་ཏེ་འདས་གོངས་སུ་གུར་ཡོད་
པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ལ་ྷམོ་ལགས་

ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ ་པར་ཉར་བ་དང་རྒྱ་སྒརོ་
བཏང་བའ་ིཉསེ་མིང་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པའ་ིརྐནེ་གིས་
འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གི་བདེ་སྟངས་ད་ེནི་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སིྤའི་
ཁམིས་དང་རྦད་ད་ེའགལ་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ངསེ་པར་བདོ་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་ཏ་ེབདོ་
མི་རྣམས་ལ་མནར་སྤོད་གཏངོ་བཞིན་པ་
འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་རུྒྱན་ད་ུབདོ་ནང་ཞི་བད་ེ
དང་བརན་ལྷངི་ཡོང་དགསོ་པའི་སྐརོ་རདོ་ཀི་
ཡོད།	 དག་གནནོ་དང་དབ་ེའབདེ་ཀི་སདི་
བུས་ལག་བསྟར་བས་པའི་རྐེན་གིས་བདོ་

ནང་གི་གནས་སྟངས་སྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	
བདོ་ནང་ཞི་བད་ེདང་བརན་ལྷངི་ཡོང་དགསོ་
ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་
དང་དབེ་འབེད་ཀི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་
བདེ་བཞིན་པ་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་
དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམས་འབི་རུ་
ནས་ཡིན་པའི་བསྟན་འཛིན་ཐར་པ་ལགས་

དང་།	ལོ་ན་	༣༦	ལ་སོན་པའ་ིལ་ྷམོ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་སྒརོ་མོ་བཏང་
བའི ་ཉསེ་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བཙོན་
འཇུག་བས་པ་མ་ཟད།	 ལ་ྷམོ་ལགས་འད་ི
རྩད་རྡངུ་རྡགེ་འགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་པའ་ི
གནས་ཚུལ་བུང་འདགུ་པ་དང་།	ཁངོ་གཉསི་	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	 ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་
ཉནེ་རགོ་པས་ས་ྔརསེ་སུ་འཛིན་བཟུང་བཙན་
འཁདི་བས་ཡོད་འདགུ
འབི་རུ་རོང་ཆགས་རྩེ་ཡུལ་ཚོ་དབུས་ལུང་
གངོ་ནས་ཡིན་པའ་ིལོ་ན་	 ༣༩	 ལ་སོན་པའ་ི
བསྟན་འཛིན་ཐར་པ་ལགས་འཛིན་བཟུང་
བས་ཏ་ེཉནི་གཉསི་པའ་ིམཚན་མོར།	 ཁངོ་
གི་ཞང་པའོི་བུ་མོ་ལྷ་མོ་ལགས་ཡང་འཛིན་
བཟུང་བས་ཡོད།	 ལ་ྷམོ་ལགས་འཛིན་བཟུང་

བས་ནས་ཉནི་ཤས་རསེ་ཉནེ་རགོ་པ་ཁ་ཤས་
ལྷ་མོའི ་ཁིྱམ་དུ་ཡོང་ནས་ཅ་དངོས་སྔགོ ་
བཤེར་བས་ཏ།ེ	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
དང་བཀའ་ཆོས་ཀི་འདོ་སྡརེ་སོགས་ཁྱེར་
ཡོད་འདགུ
ལྷ་མོ་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་
ཙམ་གི་རསེ་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ནང་
ཉནེ་རགོ་པས་ལ་ྷམོའ་ིནང་མིར་ཁ་པར་བཏང་
ནས་གང་མགགོས་ནག་ཆུའི་སནྨ་ཁང་ཞིག་
ཏུ་ཡོང་དགོས་སྐརོ་བཤད་འདགུ་པ་དང་།	
ནང་མི་རྣམས་སནྨ་ཁང་ད་ུའབརོ་དསུ་ལ་ྷམོ་
སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པ་དང་མིག་གིས་ཅུང་
ཟད་ལ་ྟཐུབ་པ་ལས་ཁ་གག་མི་ཐུབ་པ་དང་།	
ངོ་གདངོ་ཡོངས་རོངས་སྐྲང་ཞིང་སྔནོ་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་སྟབས་ལས་སླ་པ་ོང་ོམི་ཤེས་པ་
གུར་ཡོད།	 ཉནི་གངས་གཉསི་གསུམ་རིང་
སྨན་ཁང་ད་ུབསྡད་ཡོད་ཀང་དག་སྐེད་མ་
བུང་བར་སནྨ་ཁང་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གུར་
ཡོད།	 འདས་གངོས་སུ་གུར་མ་ཐག་ཕུང་པ་ོ
མེར་སགེ་དགསོ་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟ་ེ
མེར་བསགེས་དགསོ་བུང་འདགུ་པས།	 ནང་
མི་ཚོར་མོའི་ལུས་ལ་རྨ་ཁ་སོགས་ཡོད་མེད་
ཀང་ལ་ྟབཅུག་མེད།
ལ་ྷམོ་ལགས་ན་ིའབགོ་མོ་དཀུས་མ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་
མ་བས་སྔནོ་ལ།	 རུྒྱན་ད་ུབད་ེམོ་ཐང་མོ་ཡིན་
པ་ལས་ནད་གཞི་རྙིང་པ་གང་ཡང་ཡོད་མི་
འདགུ	 མོའ་ིཤུལ་ད་ུད་ྭཕུག་གསུམ་ལགྷ་ཡོད་
པ་ལས་ཆུང་བ་ད་ེལོ་བདནུ་ཙམ་ཡིན་འདགུ
བསྟན་འཛིན་ཐར་པ་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༦	 ནང་གླ་ོབུར་ད་ུནག་ཆུ་ཁ་ནས་འཛིན་
བཟུང་བས་རསེ།	 ཡུན་རིང་ཁངོ་ས་གནས་

གང་ད་ུཁྱརེ་མིན་དང་།	 འཛིན་བཟུང་བས་
དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་སོགས་ཤེས་
རགོས་བུང་མེད།	 ཉ་ེཆར་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་
ཚོས་ཁིམས་རྩོད་པ་གླས་ནས་ཁོང་གང་ད་ུ
ཡོད་མེད་རྩད་གཅོད་དང་ཐུག་འཕད་བ་
ཐབས་སོགས་བས་པས།	 ད་ལ་ྟནག་ཆུའ་ི
བཙོན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ད་ུཡོད་པའི་གནས་
ཚུལ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་དང་།	 ཕི་ཕགོས་ལ་
འབལེ་བ་བས་ཤིང་དངུལ་དམར་ཕི་ཕགོས་
སུ་བཏང་བའི་ཉསེ་མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་
བས་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་འདགུ་
ཀང་ཁོང་ལ་ཁིམས་ཐག་དསུ་ཡུན་ཇི་ཙམ་
བཅད་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་
ཤེས་རགོས་བུང་མི་འདགུ
བསྟན་འཛིན་ཐར་པ་ན།ི	ད་ེས་ྔགྲྭ་པ་ཡིན་ཞིང་
གསེར་ར་ནང་བསྟན་
སླ ོབ ་ གླི ང ་ དུ ་ སླ ོབ ་
གཉརེ་གནང་མངོ་བ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་	
༼	འཚེ་བ་མེད་པ།	༽	
ཞསེ་པ་དང་།
༼	 རྒྱང་འཛིན།	 ༽	
ཞེས་པ་སོགས་དཔེ་
ད ེབ་ཁ་ཤས་དཔར་
མངོ་འདགུ	 ཁངོ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༢	 ཙམ་ལ་
ཕ་ཡུལ་ད་ུལོག་ཅིང་
ཆགས་རྩེ་རུ་སླབོ་གྲྭ་
ཞིག ་བཙུགས་ཡོད་
ནའང་།	 ཅུང་མ་སོང་
བར་ཆགས་རྩེ་ཡུལ་
ཚོ་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་གིས་སླབོ་གྲྭ་ད་ེཁིམས་མཐུན་མིན་
ཚུལ་བཤད་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད་འདགུ	 དསུ་ད་ེ
ནས་བཟུང་བསྟན་འཛིན་ཐར་པ་རྒྱ་གཞུང་གི་
ལ་ྟརགོ་གི་འགོ་ཏུ་ཡོད་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཙམ་ནས་བསྟན་འཛིན་ཐར་
པས་ཚོང་ལས་གཉརེ་འག་ོབརྩམས་ཏ་ེདབར་
རྩྩྭ ་དགུན་འབུ་དང་ས་ཁང་སོགས་ཉ་ོཚོང་
བས་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཙམ་ནས་
བདོ་ལྗངོས་འབི་རུ་ཀ་ཐོན་རས་ཚད་ཡོད་
མཐུན་གཉརེ་ཁང་གསར་ད་ུབཙུགས་ཤིང་
དའེི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་འགན་འཁུར་
མུས་སུ་ཡིན་འདགུ	།

སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་མཆོག་ལ་ན་ིཐར་ལན་ཌི་གཞུང་གིས་མི་སེར་ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས་འབུལ་བའ་ི
མཛད་སྒརོ་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	

༢༩	རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་དང་།	 བདོ་ཀི་གནས་བབ་ཅསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་རྩམོ་པ་པ།ོ	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརྩདོ་རྙགོ་
འདམུ་འགགི་ཚོགས་པ་ཀིརི་དཱ་	 Kreddha	

ཞསེ་པའི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་གཙོ་སླབོ་དཔནོ་

སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་ Mi-

chael  van Walt van Praag མཆོག་ལ་
ན་ིཐར་ལན་ཌི་གཞུང་གིས་ཡུལ་དའེ་ིམི་སེར་
ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས་འབུལ་བའི་མཛད་

སྒའོ་ིཐགོ་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་སན་ཕ་རན་སི་སི་
ཀ་ོནང་ཡོད་པའི་ན་ིཐར་ལན་ཌི་གཞུང་ཚབ་
ཀིས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་
ལརྟ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
ཡུན་རིང་བདོ་དནོ་ཐད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་
པཱ་རག་མཆོག་ལ་ནི་ཐར་ལན་ཌི་གཞུང་
གིས་ཡུལ་དའེི་མི་སེར་ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་
རགས་འབུལ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་བཅར་རུྒྱ་བུང་
བ་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༧༠	 འག་ོསྟདོ་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་
ཡོངས་ནང་བདོ་དནོ་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐརོ་ད་ེ
ཙམ་མཁྱནེ་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པའི་དསུ་
དརེ་སྐུ ་ཞབས་ཁོང་ནི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་

ཐད་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་ཡོད་པ་དང་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གས་ཤིག་ཡིན།	
ཁངོ་གིས་ད་བར་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་
བ་མེད་པར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པར་
ངས་ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁངོ་གིས་བརྩམས་
གནང་བའི་བདོ་ཀི་གནས་བབ་ཅསེ་པའི་དཔ་ེ
དབེ་འདི་ནི་ད་ཆ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་ཆབ་
སིད་གནས་བབ་ཐགོ་དཔྱད་གཞིའི་དཔ་ེདབེ་
ཚད་ལྡན་ཞིག་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།
ད་ེནས་ནི་ཐར་ལན་ཌི་གཞུང་ཚབ་ཀིས་ནི་
ཐར་ལན་ཌི་གཞུང་གིས་ཡུལ་དའེི་མི་སེར་
ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས་འབུལ་རུྒྱའི་ཐད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གིས་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་པཱ་རག་
མཆོག་འསོ་མིར་དམིགས་འཛུགས་མཛད་
པར་བརནེ་ནི་ཐར་ལན་ཌི་གཞུང་ལ་ཐག་
གཅོད་བེད་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་པཱ་རག་
མཆོག་ལ་ན་ིཐར་ལན་ཌི་གཞུང་གིས་མི་སེར་
ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས་འབུལ་ཡོད།
ད་ེརེས་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊ་ཝན་པཱ་རག་
མཆོག་གིས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་མི་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ཁངོ་གིས་
ལོ་	 ༡༡	 ལགྷ་རིང་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་དང་ལས་དནོ་ཐད་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།	།
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སེ་ར་སདྨ་རོང་པ་ོདག་ེབཤེས་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ལགས་དགངོས་པ་རགོས་ནས་ཉནི་གངས་	༡༦	ཕིན་ཀང་
མུ་མཐུད་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མུས་ཡིན་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་
རནེ་གཞི་བས་པའི་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་
ནརོ་གླངི་གྲྭ་ཚང་གི་རོང་པ་ོདག་ེབཤེས་ངག་
དབང་དཔལ་བཟང་ངམ་ཡོངས་གགས་སུ་
རྒན་བཟདོ་པ་ལགས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	

ཚེས་	༡༧	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡:༣༠	ཙམ་
ལ་སྐ་ུགཤེགས་ནས།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡	
བར་ཉནི་གངས་	 ༡༦	 ཕིན་ཡང་སྐ་ུཕུང་ལ་
ད་ིམ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་སྔར་བཞིན་
ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མུས་ཡིན་འདགུ
སེར་སྨད་རོང་པ་ོདགེ་བཤེས་ངག་དབང་
དཔལ་བཟང་ངམ་ཡོངས་གགས་སུ་རྒན་
བཟདོ་པ་ལགས་ན།ི	ཁམས་སྟངོ་འཁརོ་ཡུལ་
དགནོ་སྡ་ེབདནུ་གི་ནང་ཚན་ཟླ་ཁགོ་ནས་འགོ་
ཟླ་ཞསེ་པའ་ིགངོ་ད་ུཡབ་ཕུར་བ་མགནོ་དང་།	
ཡུམ་རིག་བེད་དབང་མོ་གཉིས་སུ་ཕི་ལོ་	
༡༩༣༤	ཟླ་	༦	ཚེས་	༣	ཉནི་སྐ་ུའཁུངས།		
ཆུང་དསུ་ནས་ཁམས་སྟངོ་འཁོར་གསང་
ཆེན་རྡ་ོརེ་གླིང་དགོན་ད་ུཆོས་སྒརོ་ཞུགས་
ཏ་ེདགོན་པའི་འདནོ་ཆོག་སོགས་ལ་སྦངས་

པར་མཛད།	 རང་ལོ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ལ་སྟངོ་
འཁོར་དགོན་གི་མཁན་རབས་ཞེ་གཉསི་པ་
བླ་ོབཟང་འཇམ་དཔལ་ལམ་ངག་དབང་ཆོས་
འབརོ་གི་དུང་ནས་དག་ེཚུལ་གི་སྡམོ་པ་ཞུས་
པས་མཚན་ལ་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ཞསེ་
བཏགས།
ཕི་ལོ་གཅིག་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་ལ་ྔབཅུ་ང་གངས་
ནང་བདོ་དབུས་སུ་ཕབེས་ནས་སེར་སདྨ་ཐསོ་
བསམ་ནརོ་གླངི་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་སྒརོ་ཞུགས་
པ་དང་།	 ལོ་ཤས་རསེ་སུ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་མང་པ་ོརྒྱ་གར་
ནང་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་སྐབས་སུ་གཅིག་
མཚུངས་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་ནས་སགྦ་ས་
ཆོས་སརྒ་བཞུགས།		ཕི་ལོ་	༡༩༧༠	ལོར་

གདན་ས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་གཞིས་སྤསོ་
ཏ་ེདགོན་པ་གསར་བཞེངས་སོགས་ཀི་ཆེད་
ཤིང་ནགས་གཅདོ་བགེ་དང་།	 ས་ཞིང་
འདབེས་ལས་གྲྭ་ཤག་གསར་རྒྱག་སོགས་
ཀིས་མཚོན་བཙན་བལོ་ད་ུདགོན་པ་བསྐར་
དར་གི་ཆེད་ཞབས་ཞུ་བ་ླམེད་ཞུས་པ་དང་།	
རསེ་སུ་རིམ་པས་སེར་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་དངུལ་
གཉརེ་དང་།	 ཆོས་ར་གསར་བཞངེས།	
གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་སོགས་
མདོར་ན་ལས་འགན་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་
ལ་ཁྱནོ་ལོ་ང་ོབཞི་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་འབད་
པ་ཧུར་ཐག་གིས་ལྷག་བསམ་གཙང་མས་
ཞབས་ཞུ་ཞུས།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཙམ་ལ་གྲྭ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་
ནས་གླིང་བས་ེདགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་རགས་

གསོལ་སྩལ་བུང་བ་བཞིན་དགེ་བཤེས་དམ་
འཇགོ་མཛད།	 སིྤར་ཐུན་མོང་བའ་ིསྣང་ངརོ་
གཞུང་ཆེན་མོ་ལ་ད་ེཙམ་གིས་སླབོ་གཉརེ་
རྒྱ་ཆེན་པ་ོམ་མཛད་ཀང་།	 ནམ་ཞག་རུྒྱན་
ད་ུསནྨ་བ་ླམད་ོཆོག་སོགས་ལ་ཉམས་བཞེས་
གཙོ་བརོ་མཛད་ཀི་ཡོད།
མཐར་བདོ་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་བརྒྱད་
ཅུ་ག་བདནུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༡༧	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཕག་ཚོད་	༡:༣༠	ཙམ་ལ་
སྐ་ུགཤེགས་ནས།	 ད་ེརིང་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡	 བར་ཉནི་གངས་	 ༡༦	 ཕིན་ཡང་སྐ་ུཕུང་
ལ་ད་ིམ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་སརྔ་བཞིན་
ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མུས་ཡོད་པ་བཅས་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་	 Sanskṛit Bhāratī 	 ཞསེ་པའ་ི
དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་པར་ཏབི་སིང་ Shri.Prat-

ap Singh	 མཆོག་དང་།	 རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལེགས་སྦར་སྐད་ཡིག་
ཚན་པའ་ིསླབོ་དཔནོ་དང་།	 སླབོ་དཔནོ་ལས་
རོགས།	 ཀང་ར་རངོ་གི་རྒྱ་གར་ཝི་ཤ་ཝ་
ཧིན་ད་ུཔ་རི་ཤཏ་ཚོགས་པའི་འབལེ་མཐུད་
པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཇ་ེཤར་མ་	 Ajay Sharma	
ལགས་སོགས་ཚོགས་པའི་ལས་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་ཐགོ་བཞུགས་སྒར་ད་ུཕབེས་པ་
དང་བསྟནུ།	ད་ེརིང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	
ཐགོ་ཁངོ་རྣམས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་དུ་ཕ ེབས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་ཁོང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་སྣ་ེལེན་མཇལ་
འཕད་དང་།	 བདོ་དནོ་སྐརོ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་
དང་ཕདེ་ཙམ་རིང་བཀའ་བསྡརུ་གནང་སོང་།
མཇལ་འཕད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་ལ་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་གཉསི་ཀི་སྐརོ།	 མང་གཙོའ་ིཀ་
བ་གསུམ་གི་སྐརོ་སོགས་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ།	
ད་ེབཞིན་ཚོགས་ཆེན་རིམ་པ་དང་།	 འཛམ་
གླིང་ནང་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐོག་གསོ་ཆོད་

བརྒྱ་ལགྷ་བཞག་ཡོད་པའ་ིསྐརོ།	 བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་
གདགུ་སྦངོ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མི་	
༡༥༤	ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཕུལ་བའ་ི
སྐརོ།	 བཙན་དབང་ཐགོ་བདོ་རིགས་རྣམས་
ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀོད་བདེ་བཅུག་གི་ཡོད་
པ་སོགས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་དང་།	བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་བསུྐྲན་ཞུས་
པའི་ཆབ་སིད་དང་འབལེ་བའི་དཔ་ེདབེ་དང་
ཡིག་ཆ་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་འགལེ་བརདོ་དང་
སྦྲགས།	 ཁངོ་རྣམས་ལ་ཕུལ་གནང་རསེ།		
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་
འཐབ་རྩོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་

སྐངོ་ཡོང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུཁངོ་རྣམ་
པའི་ལས་དནོ་གི་ངོ་བ་ོདང་མཚུངས་པའི་

ཐགོ་བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ཀི་
བསྟི་གནས་ཁང་ཁག་ལ་འབལེ་བ་གནང་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་བཅས་ཞུས་གནང་
བར།	ཁངོ་རྣམས་ནས་ཀང་ད་ེད་ེབཞིན་གིས་
མ་འངོས་པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་བག་ོ

གླངེ་སོགས་ག་ོསིྒག་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུ
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་

སུང་སྐབོ་སདླ་གང་ཐུབ་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་གནང་རེས།	
གསོ་ཚོགས་ནང་གཟགིས་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
ནས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ་གཟགིས་སྐརོ་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཐ་ེཝན་གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ།
༄༅།		།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༡	

ཉནི་ཐ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་གིས་གཙོ་

གཉརེ་ཐགོ་བདོ་སོག་རིག་གཞུང་བཤམས་

སྟནོ་ཁང་ནང་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ཐ་ེཝན་

གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་ཕུག་ཆེད་
ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་༼རིག་གཞུང་གཞནོ་
སྐསེ་དང་བངླས་ཟབ་སྦངོ་།	 ༽ཞསེ་པ་ཞིག་
ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཉནི་གངས་
གཉསི་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ནང་བདོ་དང་སོག་པ་ོམི་
རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་བརུྒྱད་འབུང་
འགུར་ཐ་ེཝན་གཞོན་སྐསེ་ཚོས་དང་བངླས་
ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཞུགས་ཐུབ་རུྒྱར་སྐུལ་མ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
ཕི་ཚེས་	 ༣༡	 ཕི་དའོ་ིཟབ་སྦངོ་ཐགོ་ཐ་ེཝན་
དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་གདན་ཞུ་
གནང་དནོ་ལྟར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་ཕི་
ནང་དང་།	 བདོ་མིའ་ིགནས་སྟངས་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་རསེ།	 སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་ད་ི

བར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་རེད།
གཞན་ཡང་།	ཕི་ཚེས་	༣༡	དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༨	ནས་འག་ོའཛུགས་ཐགོ་ཐ་ེཝན་ཡི་ཤུ་ཆོས་
ཚོགས་ནས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་༼བརྩ་ེབ་ལ་
རྒྱལ་མཚམས་མེད།	 མི་མང་ནས་སྨནོ་ལམ་
འདབེས།༽ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེཝན་
དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་།	 བདོ།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་
ཐན་ནང་སྡུག་སྦངོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ལས་གལོ་ཆེད་དཀནོ་མཆོག་ལ་གསོལ་
བ་སྨནོ་ལམ་འདབེས་པའི་མཚན་འཛོམས་
ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ིཐགོ	 དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་དགནོ་སྡ་ེདང་།	
ཤེས་ཡོན་ཐགོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤལེ་བའི་བ་

སྤདོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 ཡི་ཤུ་ཆོས་དཔནོ་
ལིིའ་ིལགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིདཀའ་སྡགུ་རྣམས་
དཀནོ་མཆོག་ལ་གདངུ་འབདོ་དང་།	 དཀའ་
སྡགུ་ལས་མུར་ད་ུགལོ་བའ་ིསྨནོ་ལམ་གི་ཆོ་ག་
འདནོ་གནང་མཛད།	 མཇུག་ཏུ་དནོ་གཅདོ་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་ཀི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སོགས་དང་འབལེ་བའ་ི
ལས་འགུལ་སྤལེ་བའ་ིསབྐས།	 ཐ་ེཝན་ཡི་ཤུ་
ཆོས་ཚོགས་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་ཆོས་
དཔནོ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་གི་ཡོད་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	།
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༄༅།	 །འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་སྐབས་གནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་
ནས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེ་འག་ོམུས་བཞིན།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་གནས་བབ་དང་བསྟནུ་ནས་
བདོ་ཀི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཁྱོངས་
དར་སྤལེ་སརྔ་ལགྷ་འབུང་ཐབས་སུ་སུྒ་རྩལ་
བ་སླབོ་ཕུག་བུ་གངས་	 ༦	 དང་།	 བུ་མོ་	 ༦	
བཅས་སླབོ་ཡོན་ཆག་ཡང་ཐགོ་གསར་འཇུག་
ཞུ་རུྒྱའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ༽			འཚང་རུྒྱགས་ཆ་རྐནེ།

༡།						བདོ་ཀི་འཁབ་སྟནོ་སུྒ་རྩལ་ལ་ད་ོ
དབིངས་ཡོད་པ།
༢།						རང་ལོ་	༢༠	ལས་མ་བརྒལ་བ།
༣།					གཟུགས་པའོ་ིརིང་ཚད་ 4.10ft – 

5.6ft བར་དགསོ་པ།
༤།	 	 	 	 	 སྒ་གདངས་དང༌མི་བབས་གང་
ལེགས་ཡོད་པ།
༥།						ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་	
༨	ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ང་ོབཤུས།
༦།						དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་གཙང་
ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།
༧།						གཟུགས་ཁམས་བད་ེཐང་ཡིན་
པའ་ིསནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་གི་ངསོ་སྦརོ།

ཁ༽				འདམེས་རུྒྱགས།
༡།	 	 	 	 སྔནོ་འགའོ་ིའདམེས་རུྒྱགས་ཚོད་
བལ་ྟའད་ིཉདི་སུྒ་རྩལ་བ་རང་ཉདི་ནས་བརྙན་
དཔར་བཅོས་སིྒག་གང་ཡང་མེད་པར་བདོ་
གཞས་དང་།	 རོལ་ཆ།	 ཞབས་བ་ོསོགས་
འཁབ་སྟནོ་གནང་བའི་བརྙན་ཐུང་འད་ིགར་
བསྐརུ་དགསོ་རུྒྱ།
༢།	 	 	 	 དྲྭ་ཐགོ་ནས་འདམེས་སུྒག་བུང་
རིགས་དངསོ་གཞི་འདམེས་རུྒྱགས་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ད་ུགནང་རུྒྱ།
ག༽				ཐུགས་སྣང༌།
༡།						ལོ་གསུམ་རིང་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་
དང་།	 གཏམ་བརདོ།	 ལ་ྷམོ་སོགས་ཀི་སྦངོ་

བརྡར་དང་།	 ལོ་གཉསི་མཚམས་སྦརོ་ཐནོ་
རསེ་བ་ོཔ་གཞནོ་པར་འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱ།
༢།						དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་
ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཟུང་སྦྲལེ་
དུང་ཆེ་ཡན་གི་དག་མཆན་འཁདོ་དགསོ།
༣༽				ལོ་ལ་ྔརིང་གི་སྦངོ་བརྡར་དསུ་ཡུན་
རིང་ནད་མནར་སྨན་བཅོས་ཁོངས་སོ་སོས་
གཏངོ་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའ་ིསིྒག་གཞི་གཞིར་བཟུང་དསུ་ཡུན་
མ་ཟནི་གངོ་དགངོས་ཞུས་བ་དགསོ་བུང་ཚེ།	
དསུ་ཡུན་ད་ེདག་རིང་གི་སླབོ་ཡོན་ཆ་ཚང་
གཏན་འབབེས་ལརྟ་ཕིར་སླགོ་དགསོ་རུྒྱ།
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་སུྒ་རྩལ་སླབོ་

ཕུག་ཁངོས་འཛུལ་ཞུགས་བ་བླ་ོཡོད་རིགས་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་བ་	༡༡	ཚེས་	༣༠	
ནང་ཚུད་དྲྭ་ཚིགས་ཁ་བང། 
tibetanarts@tibet.net	 ཐགོ་སནྙ་ཤོག་
དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས།	 འཁབ་སྟནོ་
བརྙན་ཐུང་བཅས་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་
རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།	 	 	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའ་ིཡིག་ཚང་ནས།
འ བེ ལ ་ ག ཏུ ག ས ་ ཁ ་ པ ར ་ ཨ ང །	
༧༦༥༠༠༥༦༦༥༤		༩༤༡༨༧༩༧༥༢༩

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིསུྒ་རྩལ་སླབོ་ཕུག་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་གླུ་བ་ཞིག་ལ་མི་ལོ་དུག་གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།	

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཁམས་
འབི་རུ་རོང་ནས་ཡིན་པའི་གླུ ་བ་ལྷུ ན་གུབ་
གགས་པ་ལགས་ཀིས་བདོ་ལྗངོས་ནག་ཆུ་

གངོ་ཁྱརེ་འབི་རུ་རོང་སིད་གཞུང་གི་དག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཀི་གླུ་
གཞས་༼	ཞྭ་མོ་ནག་པ།ོ	༽	ཞསེ་བངླས་པར	

བརནེ་ཁངོ་ལ་མི་ལོ་	 ༦	 གི་དསུ་བཀག་
བཙོན་འཇུག་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ	
ད་ེཡང་གླུ་པ་ཁངོ་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༣	 པའ་ི
ནང་ཞྭ་མོ ་ནག་པ ོ་ཞེས་པའི ་གླུ ་གཞས་
དེ་ བླངས ་ནས ་ཟླ ་བ ་གཉིས ་ཙམ ་ གི ་
རསེ་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 པའ་ི
ནང ་ཁོང ་བཀག ་བ སིྐལ ་བས ་ ཤིང ་ །	
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༦	 ནང་ཁངོ་ལ་ཁམིས་
ཐག་བཅད་འདགུ		དསུ་ཡུན་མི་ལོ་གཅིག་
ལགྷ་བཀག་ཉར་བས་ཪིང་ཁོང་ལ་ཁིམས་
ཀི་འག་ོལུགས་གཞིར་བཟུང་ཁམིས་རྩདོ་པ་
ག་ླབཅུག་མེད་པ་མ་ཟད།	 དང་བདནེ་གི་
ཁམིས་ཞིབ་ཐབོ་ཐང་ཡང་སྤད་མེད།

ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོར་ཁངོ་དང་ལནྷ་བདོ་
ཀི་གཞས་པ་གགས་ཅན་ཁག་གཅིག་གིས་

བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
༸སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བསྟདོ་གླུ་བཀྲ་
ཤིས་ཡར་འགོ་ཞེས་པའི ་རོལ་དབངས་
བརྙན་ཐུང་ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་
བརནེ་དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	
༤	 བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་
བས་འདགུ	 	 ད་ཆ་ཁངོ་གང་ད་ུཡོད་མེད་
དང་གཟུགས་པའོི་གནས་བབ་ཇི་འད་ཡིན་
སྐརོ ་སོགས་གང་ཡང་ཤེས་རགོས་མེད།		
༼	ཞྭ་མོ་ནག་པ།ོ	༽ཞསེ་པའ་ིགཞས་ཚིག་ན།ི	
ལྷག་བསམ་དང་བདནེ་ཆེ་བའི་མི་རིགས་
ཤིག་ལ།	 གཡོ་སུྒའ་ིཞྭ་མོ་ནག་པ་ོབཙན་གིས་
གཡོགས་སོང་།	 ཞྭ་ད་ེམ་བཤུས་ལོ་དང་ཟླ་
བའ་ིཁདོ་ནས།	 མི་འདདོ་སྡགུ་གི་དམལ་བ་

ས་ཁར་མངོ་སོང་།	 ཡིད་བཞིན་ནརོ་ལས་
ལགྷ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་ཅིག་ལ།
ཐབས་ཇུས་སྟངོ་གི་ད་བས་ལྐགོ་ནས་བསམྡས་
སོང་།	ད་ད་ེམ་གླདོ་ལོ་དང་ཟླ་བའ་ིཁདོ་ནས།
གདངོ་དམར་ས་ཡ་དུག་གི་ངག་སྒ་ོའགག་
སོང་།	 	 ཉ་ིམ་སིྤན་གིས་བསིྒབས་པའ་ིལོ་
དང་ཟླ།		ཟླ་བ་སགྨ་གིས་ཟསོ་པའ་ིཉནི་དང་
མཚན་མོ།		འཇིག་རནེ་མུན་པས་བཟུང་བའ་ི
དསུ་ཀི་ཡུན་ད།ེ	ང་དང་གངས་ཅན་བདོ་པའ་ི
ཕམ་ཁ་ཡིན་སོང་།
	

ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལས་ཁུར་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༤	
ཉིན་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་

ལགས་ཀིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་གཙོ་སྐངོ་དང་།	
འབུམ་རམས་པ་ན་ིཤིས་ཀུ་ར་ཚེ་དབང་	Dr. 

Nishikura Tsewang	 ལགས་ཀིས་སྤདོ་
དཔང་གནང་སྟ་ེཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
གསར་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་

སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟུར་པ་ལུང་རགོས་ལགས་
དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་མཛད་སྒ་ོབད་ེ

ལེགས་ངང་ཚོགས་ཡོད།	 ན་ིཤིས་ཀུ་ར་ཚེ་
དབང་ལགས་ཀིས་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་ལུང་
རགོས་ལགས་ཀིས་ལོ་མང་རིང་ལགྷ་བསམ་
རྣམ་དག་གིས་བདོ་དནོ་སདླ་ཞབས་འདགེས་
བསུྒབས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་

དང་དནོ་གཅོད་གསར་པ་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ལ་ཕབེས་བསུ་ཞུས་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	༢༨	ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
གསར་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་ལུང་རགོས་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་དང་
ཐུག་འཕད་གནང་སྟ་ེབདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད་པ་དང་།	 	 སྐ་ུཞབས་ཤིན་ཛོ་
ཨ་བྷ་ེམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་འཕདོ་བཞེས་སྐརོ་
བཀའ་འད་ིགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཞི་བའ་ི
ངང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚབ་གསར་རྙིང་
རྣམ་པ་གཉསི་ཀི་མ་འངོས་བ་གཞག་ཐམས་
ཅད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་གནང་
ཡོད།

ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་ལུང་རགོས་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་སྐབས་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་

ཡོངས་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་ All Party Japanese Parliamenta-

ry Group for Tibet པའ་ིདུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་
ནཱ་གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤིས་	 Mr. Nagao Takashi	

ལགས་ཀང་ལནྷ་བཅར་གནང་ཡོད།	
སྐུ ་ཞབས་ ནཱ ་གའོ་བཀྲ ་ཀ ་ ཤིས ་ལགས་
ཀིིས ་ད ོན ་གཅོད ་ ཟུར ་པ ་ ལུང ་ར ོགས ་
ལགས་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་དནོ་གཅོད་

གསར་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
ལ་ཕབེས་བསུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	 །		

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།


