
ལོ་ ༥༣ ཨང་། ༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༥།༦
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཤྲེས་བྱ་དསུ་ད ྲེབ།

གསར་རྱིན་སྒརོ་བཞྱི།

ལོ་ ༥༥ ཨང་།༰ ༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ།བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ ལགྕས་གངླ་།

Rs. 4

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་དང་གསང་སྔགས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའྱི་ཐགོ་བག་ོགླ ྲེང་ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།



སྤྱི་ཁྱབ་རམོ་སྒྱིག་པ།    ཡྲེ ་ཤྲེས་ཀུན་གགས།

གསར་འགདོ་པ། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསར་འགདོ་པ། བསྟན་འཛྱིན་བསྟན་སྐྱངོ་།

བྱྱུས་འགདོ་པ།        ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས།

འགྲེམས་སྤ ྲེལ་བ། ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣར་ཐང་

པར་ཁང་ད་ུསྒྱིག་སྦརོ་དང་པར་སུྐན་འགྲེམས་སྤ ྲེལ་ཞུས།
Published by: Secretary, DIIR, 

Typeset and Printed at: 
Narthang Press, CTA, 

Dharamsala
email:shejaeditor@tibet.net

Tel:+91-1892-222457/222510 
Circulation email: 

circulation@tibet.net
Website  :- www.bod.asia

དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

<<ཤྲེས་བྱ།>> དསུ་ད ྲེབ་འདྱི་ནྱི་བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རྲེའྱི་གསར་
འགྱུར་འགྲེམས་སྤ ྲེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གཞུང་
འབྲེལ་དསུ་ད ྲེབ་ཅྱིག་ཡྱི ན། དསུ་ད ྲེབ་འདྱིའྱི་ནང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ལྟར། ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཛད་འཆར་
ཁག་རྒྱས་གླ ྲེང་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིྱི་སྱིད་
བྱྱུས་རྣམས་རྒྱས་བཤད། བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས། 
རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་འགྱུར་བ་གལ་ཆྲེ་ཁག་ཞྱིབ་
རྒྱས་འགོད་སྤ ྲེལ་ ཞུ་རྒྱྱུ ་ར ་འཛྱིན་ཐོག་རོམ་སྒྱིག་
དང་འདནོ་སྤ ྲེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆྲེའྱི་ཀླགོ་པ་
པ་ོརྣམས་ནས་ལྲེགས་སྤ ྲེལ་ཉ ྲེས་འགོག་གྱི ་དགོངས་
འཆར་དང་གཞགོས་འདྲེགས་ཡོང་བ་ཞུ།།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བསྔགས་བརདོ་
ཀྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།----------------------------3
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པདོ་
ལྔ་དང་གསང་སྔགས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའྱི་ཐོག་བག་ོགླ ྲེང་ལ་དབུ་བཞུགས་
མཛད་པ།--------------------------------------3
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པདོ་
ལྔ་དང་གསང་སྔགས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའྱི་སྐརོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་བག་ོགླ ྲེང་ལ་
དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།---------------------------4
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་མཉམ་
འབྲེལ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་
བ།------------------------------------------6
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཝྲེ་ཏྱི་ནམ་གྱི་ནང་
པའྱི་བླ་ཆྲེན་ཐྱིག་ནཱ་ཐྱི་ཧན་མཆོག་སྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པར་ཐུགས་
གསོ་མཛད་པ།----------------------------------7
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསྒགས་གཏམ།----------8
ཁམས་བག་འགོ་ར་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐུབ་དབང་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཕྱི་

ཀྱི་དགུ་བཅྱུ་གོ་དགུ་ཅན་སོགས་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བསྒགས་གཏམ།------------------9
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིན་སྱིན་
ན་ཊྱི ་གངོ་ཁྱྲེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་གསར་པ་ཀརྨ་ལགས་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་
བ།-----------------------------------------10
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་རྒྱྱུན་ལས་
སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་པྲེ་ཊྱིག་ལྱི ་
ཧ ྲེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ།------------11
བྲེལ་ཇྱི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐའྲེ་
ཝན་གྱི་སྐུ་ཚབ་མྱིང་ཡན་ཚའྱི་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ། -13
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བག་འགོ་ར་ུརྲེ་བཙྱུན་བྱམས་པ་མགོན་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་
གཏརོ་བཤྱིག་དང་བདོ་མྱི ་བཅྱུ་གངས་ཤྱིག་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་པ།---14
ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཨ་ཛ་ར་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་
གྱིས་བདོ་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སླར་གསོ་གནང་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཁོང་མོའྱི་ལས་འགན་
གལ་ཆྲེ་ཤོས་ད ྲེ་ཡྱི ན་ཞྲེས་གསུངས་པ།------------------14
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བག་འགོ་གནས་ནང་དགོན་གྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་གཉྱིས་
འཛྱིན་བཟུང་བྱས་པ།-----------------------------15
བཀའ་ཤག་གྱི ་ཡོངས་ཁྱབ་གཞྲེན་སྐུལ།------------------16
ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་ཨ་ཛ་ར་ཛྲེ་ཡ་
མཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་སྟ ྲེ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུས་གནང་བ།---------------------------------17

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཆར་ཁག་གྱི ་སྐུ་པར་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཕྱི་དྱིལ་ 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་པར་པས་མཐུན་འགྱུར་ 

གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ།

དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ།-------18
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
གསར་པར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་བ།-----------------18
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཅྲེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་སྱིད་བླནོ་པ ྲེ་ཊར་ཕྱི་ཡ་ལ་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་གནང་བར་ཁོང་
གྱིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་གནང་བ།----------------------19
ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་བཞག་པར་ཉྱི་ཧངོ་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་
པ།-----------------------------------------20
ཁམས་བག་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐུབ་དབང་གྱི ་སྐུ་བརྙན་གཏརོ་
བཤྱིག་བཏང་བར་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོ
རལོ་གནང་བ།---------------------------------21
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ལ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་བ།-----------------22
ཉ ྲེ་ཆར་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་བཞག་པར་ཉྱི་
ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་པ།--23
ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་
འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་
མཐུད་པར་དགའ་བསུའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཕུལ་བ།-------------25



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བསགྔས་བརདོ་ཀྱི་གསུང་འཕྱིན་
སྩལ་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པདོ་ལ་ྔདང་གསང་
སགྔས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའྱི་ཐགོ་བག་ོགླ ྲེང་ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚྲེས་ ༠༦ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྟབོས་
ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རལུ་ཕན་གོ་མཚོན་
གྱི་དམག་འཁུག་སྔནོ་འགོག་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་དང་། རལུ་ཕན་གོ་

མཚོན་གྱི ་འགན་བསྡུར་མྱི ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་
གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་བ་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཀྱི་གསུང་འཕྱིན་
ཞྱིག་གནང་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གསུང་འཕྱིན་ནང་འཁདོ་དནོ། རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགྲེ་
ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་
རྱིང་གྱི ་གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་དང་གསང་སྔགས་ར་ོརྲེ་
ཐྲེག་པ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་དཔྲེ་ཁྱིད་དགྲེ་རན་རྣམ་པའྱི་ད་ཐགོ་
བག་ོགླ ྲེང་དབུ་འབྱྲེད་ཀྱི་མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་དང་བཀའ་
སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡོད།

ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔས་རལུ་ཕན་གོ་མཚོན་གྱི་དམག་འཁུག་
སྔནོ་འགོག་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་དང་། རལུ་ཕན་གོ་མཚོན་གྱི་འགན་
བསྡུར་མྱི ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་
བ་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཡོད། རང་ཉྱིད་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ཁྱནོ་

ཡོངས་ལ་གོ་མཚོན་མྲེད་པ་དང་། རལུ་ཕན་གོ་མཚོན་
གཏན་མྲེད་ད་ུབཟ་ོཐབས་ལ་འབད་བརནོ་བྱྲེད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས། ད་ལན་གྱི་གསལ་བསྒགས་འདྱི་ནྱི་བཟང་
ཕགོས་སུ་གོམ་སྟབས་སྤསོ ་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་
བཞྱིན་ཡོད།

དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅྱིག་པ་འདྱིའྱི་ནང་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་མང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད་ནའང་། རལུ་ཕན་གོ་མཚོན་སོགས་
ལ་བར ྲེན་ནས་མྱི ་གངས་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ཚྲེ་སགོ་
འཕགོས་ཏྲེ་འཚྲེ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་བྱྱུང་བའྱི་དསུ་རབས་
ཤྱིག་ཀང་ཡྱི ན། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གསལ་བསྒགས་འདྱི་ནྱི་
སརྔ་བས་ཀང་ཕན་ཚྱུན་ལྟསོ་ཚབས་ཆྲེ་ར་ུསོང་བ་ཤྲེས་ཐུབ་
ལ། དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅྱིག་པ་འདྱི་ཞྱི་བདྲེ་
དང་། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཡོང་བའྱི་གོ་སྐབས་
ཡོད་པ་བསྟན་ཡོད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། དྲེའྱི་ཁོངས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་སྤྱི་སྒ ྲེར་ཚང་མས་རལུ་ཕན་གོ་མཚོན་
གྱི་འཇྱིགས་པ་མྲེད་པར་བཟ་ོཐབས་ལ་སྒ་ོཀུན་ནས་འབད་
བརནོ་བྱྲེད་དགསོ། འག་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་པའྱི་འད་ུ
ཤྲེས་ཡོད་པ་དང་། འག་ོབ་སྤྱིའྱི་བདྲེ་ཐབས་ལ་སྲེམས་ཁུར་
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་
དབར་རདོ་རྙགོ་ལྟ་བུ་བྱྱུང་ཚྲེ་གསོ་མོལ་དང་བསམ་གཞྱིག་
ལ་བར ྲེན་ནས་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐུབ་པའྱི་ཡྱི ད་ཆྲེས་བརན་པ་ོ
ཡོད། འཚྲེ་བ་ལ་བར ྲེན་ནས་ཞྱི་བདྲེ་ཡུན་ད་ུམྱི ་གནས་པ་ནྱི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་བལྟས་ན་ཤྲེས་པ་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུང་
འཕྱིན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གཟྱིམ་
ཆྱུང་ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་
ཁྱིར་འཁོད་མཚམས་བགོ་གླ ྲེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་དཔྲེ་ཁྱིད་དགྲེ་རན་རྣམ་པས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་སྐྱབས་
འག་ོསྲེམས་བསྐྱྲེད་དང་། པཎ་གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་གསོལ་
འདྲེབས་གསུང་འདནོ་གནང་རྲེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་གྱི ་
བག་ོགླ ྲེང་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱྱུང་། འཇམ་མགནོ་བླ་མའྱི་
བསྟན་པ་ལ། མང་ད་ུཐསོ་པ་རྒྱ་ཆྲེན་བཙལ་བས་མཁས།། 
ཞྲེས་པ་ནྱི་ཐསོ་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་པ་ཞྱིག་རྲེད། ང་ཚོར་ད ྲེ་
སྔ་མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོས་དབུ་ཚད་ཟུང་འཇུག་ལམ་སྟནོ་
གནང་བ་རྲེད། བདོ་གངས་ཅན་གྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་
མཁས་དབང་ཚོས་མཁན་ཆྲེན་བ་ོདྷྱི་སཏའྭྱི་ལམ་སྟནོ་ལྟར་
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གཞུང་པ་ོཏྱི་ལྔ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེའྱི་ནང་མཛོད་
འདལུ་ནྱི་གངས་འད ྲེན་ལྟ་བུ་མ་གཏགོས་གནད་འགག་ཆྲེན་
པ་ོདམྱིགས་བསལ་མྲེད་ཀང་ཕར་ཕྱིན་དང་དབུ་མ་གཉྱིས་
ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དབུ་མ་འཇུག་པ་གཙོ་བརོ་

གྱུར་བའྱི་རྱིགས་ཚོགས་དུག་ལ་ལྟ་རྒྱྱུ ་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་ཚད་
མའྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་བལྟས་ཏ ྲེ་དབུ་ཚད་ཟུང་འཇུག་གྱིས་
ལྟ་བའྱི་ཕག་སལོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདགུ ང་ཚོ་བཙན་
བྱལོ་ལ་སླ ྲེབས་ནས་གཙོ་བ་ོགདན་ས་གསུམ་དང་བཀ་ཤྱིས་
ལྷུ ན་པ་ོབཅས་ནས་གཞུང་ཆྲེན་སླབོ་གཉ ྲེར་གྱི་ཕག་སལོ་
ཉམས་པ་མྲེད་པར་རྒྱྱུན་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད།  དྲེའྱི་ཐགོ་ལ་
རྣམ་གཡྲེང་གྱི ་འག་ོསྟངས་ཅྱུང་ཙམ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་ཀང་དྲེ་
སྔ་བདོ་ལ་འབྲེལ་བ་ཁྱནོ་ནས་མྲེད་པ་དཔྲེར་ན། ཚན་རྱིག་
དང་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་སླབོ་གཉ ྲེར་རྒྱ་ཆྲེ་ར་ུབཏང་
བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། གང་ལྟར་གདན་ས་གསུམ་གཙོ་བརོ་
གྱུར་པའྱི་གཞུང་ཆྲེན་སླབོ་གཉ ྲེར་ཡོད་པའྱི་གདན་ས་ཁག་ཧ་

ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཐསོ་དནོ་སུྒབ་
ལ་གཞལོ། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལརྟ་ཐསོ་པའྱི་དནོ་རྒྱྱུད་ཐགོ་ལ་
བསྐྱལ་ནས་གཤྱིས་རྒྱྱུད་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོབ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་
རྲེད་ལ། དྲེ་བྱྱུང་བ་ཡྱི ན་ན་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་པ་ཡ་མ་བལ་

བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་དགྲེ་བཤྲེས་རྣམ་
པ་ཚོས་བག་ོགླ ྲེང་གནང་རྒྱྱུ ་རྲེད། བླ་ོགསལ་གླྱིང་གྱི་མཁན་པ་ོ
ཕ ྲེབས་འདགུ་གམ། ཁངོ་ལ་ངསོ་རང་དམ་བཅའ་འཚོགས་
རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོཡོད། འནོ་ཀང་ངསོ་རང་དམ་བཅར་
སྡདོ་དགོས་པ་རྲེད་ཟྲེར་ན་ཅྱུང་རྙགོ་ད་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་རྒྱྱུ ་
བྱྱུང་། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཁྱདོ་རང་ཚོ་བག་ོགླ ྲེང་དམ་བཅའ་
གནང་མཁན་ཚོར་ངསོ་ཀྱིས་ལྟད་མོ་ལྟ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པདོ་
ལྔ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་ཚོགས་སོགས་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད ྲེ་སྔ་
དཔྲེ་ཆར་བལྟས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁལ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་ཡོད་

པ་མ་རྲེད། བར་སྐབས་དབུ་མ་འཇུག་པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའྱི་
གཞུང་ད ྲེ་དག་ངསོ་ཀྱི་རྒྱྱུན་མཁའོྱི་དཔྲེ་ཆའྱི་གས་སུ་བཞག་
ཡོད། དབུ་མ་རྱིགས་ཚོགས་དུག་ནྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བར་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོཡོད། གཞུང་ཆྲེན་དག་ལ་དབུ་ཚད་
ཟུང་གྱི ་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་སྲེམས་ལ་འགྱུར་བ་
གཏངོ་བ་རྲེད་མ་གཏགོས་རགས་གསལ་གཏངོ་བའྱི་སྐད་
ཆ་གཅྱིག་པུ་མ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་གཞུང་ཆྲེན་ལ་བལྟ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ད་ཁྱདོ་རང་ཚོས་བག་ོགླ ྲེང་གནངོས། 
ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། དྲེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགྲེ་ལྡན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་དུང་ཆྲེ་དང་དགའ་ལྡན་ཤར་རྲེའྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོ
ཆྲེ་མཆོག་གྱིས་བག་ོགླ ྲེང་སྟངས་འཛྱིན་གྱིས་སྲེར་སྨད་དཔྲེ་
ཁྱིད་རན་དགྲེ་བཤྲེས་ཆོས་བཟང་སུྤལ་སྐུ་རྱིན་པ་ོཆྲེས་ཚད་
མའྱི་གཞུང་གྱི ་ནང་དནོ་ཐགོ་དཔྱད་རམོ་འགྲེལ་བཤད་དང་། 
ཤར་རྲེའྱི་དཔྲེ་ཁྱིད་རན་དགྲེ་བཤྲེས་བྱམས་པ་འཕྲེལ་རྒྱས་
ལགས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱིན་སྟདོ་ཆའྱི་ནང་དནོ་ཐགོ་དཔྱད་རོམ་
འགྲེལ་བཤད་རྱིམ་པར་གནང་རྲེས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་མཛད་པ་
དང་། དྲེ་རྲེས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི ་མཁན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་
གྱིས་བག་ོགླ ྲེང་སྟངས་འཛྱིན་གྱིས་བླ་ོགླྱིང་དཔྲེ་ཁྱིད་རན་དགྲེ་
བཤྲེས་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་མངནོ་པ་མཛོད་
ཀྱི་ནང་དནོ་ཐགོ་དཔྱད་རམོ་འགྲེལ་བཤད་དང་། རྒྱྱུད་སྨད་
དཔྲེ་ཁྱིད་རན་དགྲེ་བཤྲེས་བསོད་ནམས་བླ ་ོགསོ་ལགས་
ཀྱིས་གསང་སྔགས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའྱི་ཐགོ་དཔྱད་རམོ་འགྲེལ་
བཤད་བཅས་རྱིམ་པར་གནང་།  དཔྱད་རམོ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་
དང་འགྲེལ་བའྱི་ཐགོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་སྟ ྲེ་ཉྱིན་དང་པའོྱི་
བག་ོགླ ྲེང་ལྲེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པདོ་ལ་ྔདང་གསང་
སགྔས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའྱི་སྐརོ་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་བག་ོགླ ྲེང་ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགྲེ་ལྡན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་
གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་དང་གསང་སྔགས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པ་
བཅས་ཀྱི་ཐོག་དཔྲེ་ཁྱིད་དགྲེ་རན་རྣམ་པའྱི་ད་ཐོག་བག་ོ

གླ ྲེང་ལ་དབུ་བཞུགས་དང་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུ

ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁདོ་མཚམས་བག་ོགླ ྲེང་
བ་རྣམས་ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཞལ་འདནོ་ཁག་གཅྱིག་གསུང་
འདནོ་དང་། དྲེ་རྲེས་བཀ་ཤྱིས་ལྷུ ན་པའོྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་
མཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛྱིན་དང་འབྲེལ་བྱང་རྲེའྱི་དཔྲེ་ཁྱིད་
རན་དགྲེ་བཤྲེས་ཟླ་བ་བཟང་པ་ོལགས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱིན་སྨད་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

བར ྲེན་མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོས་ཁྱདོ་ཚོར་བདོ་ཡྱིག་ཅྱིག་ཡོད་
པས་ད ྲེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་གཞུང་ཆྲེན་རྣམས་ཚྱུར་བསྒྱུར་
ན་འགྱིག་གྱི ་འདགུ་ཅྲེས་གསུངས་པ་རྲེད། བདྲེན་པ་ཡྱི ན་
མྱིན་མྱི ་ཤྲེས་ཀང་གོ་ཐསོ་ལ་མཁན་ཆྲེན་ཞྱི་བ་འཚོ་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཀང་བདོ་ཡྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་རྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར།

གང་ལྟར་རྱིམ་བཞྱིན་བཀའ་འགྱུར་པ་ོཏྱི་བརྒྱ་ལྷག་དང་། 
བསྟན་འགྱུར་པ་ོཏྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་སྐད་ཡྱིག་གཞན་སུ་ལའང་
རྲེ་མྱི ་དགསོ་པར་བདོ་ཡྱིག་རང་གྱི ་ཐགོ་ནས་བལྟ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་རྲེད། དྲེང་སང་གྱི ་དསུ་ཚོད་འདྱིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་སྤྱི་དང་། དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་དབུ་ཚད་ཟུང་འཇུག་གྱི ་
གཞུང་ཁྱིད་པ་ལ་བདོ་ཡྱི ག་དང་བདོ་སྐད་ཡག་ཤོས་ཆགས་
ཡོད། དྲེ་ངསོ་ཀྱི་རང་མངོ་ཡྱི ན། དཔྲེར་ན། ར་བ་ཤྲེས་
རབ་བདོ་ཡྱི ག་ནང་ད་ུམ་བསྒྱུར་གོང་རྒྱ་ཡྱི ག་ནང་ད་ུབསྒྱུར་
ཟྱིན་ཡོད་པ་རྲེད། ཡྱི ན་ནའང་དྲེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་
མཁན་མྲེད། བདོ་ལ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་པ་ོཏྱི་
སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་བ་ཚོས་ར་བ་བླ་ོལ་
བཟུང་། འགྲེལ་བ་རྒྱ་འགྲེལ་དང་བདོ་འགྲེལ་བསྡུར་ནས་
བལྟ་སལོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད།

ངསོ་རང་ཆྱུང་ངུ་སྐབས་སུ་མངནོ་རགོས་རྒྱན་དང་དབུ་མ་
འཇུག་པ་བླ་ོལ་བཟུང་ཡོད། ཡོངས་འཛྱིན་རྱིན་པ་ོཆྲེས་
ཞགོས་པ་ཆྱུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་དགོང་ད་ོཆྱུ་ཚོད་གཅྱིག་ཕུལ་
གྱི་རྲེད། དྲེ་དསུ་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་མངནོ་
རགོས་རྒྱན་རྲེས་མོས་བྱས་ནས་སྐྱརོ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་

ཆའྱི་ནང་དནོ་ཐགོ་དཔྱད་རམོ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་བག་ོགླ ྲེང་
དབུ་འཛུགས་གནང་པ་དང་། དཔྱད་རམོ་འགྲེལ་བཤད་གུབ་
མཚམས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་གཞནོ་སྐྱྲེས་འཚར་

ལོངས་བྱྲེད་མཁན་གྱི་མྱི ་རབས་དཔྲེ་ཆར་བལྟས་དང་ལྟ་
བཞྱིན་པ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བག་ོགླ ྲེང་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་རྲེད། ངསོ་
ཀྱིས་འདྱིར་ལོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་འཕྲེལ་རྱིམ་ཞྱིག་བཤད་འདདོ་བྱྱུང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ་ཚང་མ་སན་མ་ཐརོ་བ་བཞྱིན་མ་
འངོས་པར་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི ་ཡོད་མྲེད་ཚོད་ཐྱིག་དཀའ་
བ་ཞྱིག་དང་། ཐ་ན་ནརོ་གླྱིང་ནས་ཐནོ་ཡོང་སྐབས་སགོ་མགོ་
ཐནོ་དང་མ་ཐནོ་ཐགོ་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྲེད། འནོ་ཀང་བདོ་
ལ་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པའོྱི་སྐབས་ནས་ཡྱི ་གྲེ་ཡོད་
པའྱི་སྐད་ཅྱིག་རྒྱ་ཡྱི ག་དང་ལྲེགས་སྦར་ལྟ་བུ་ལ་དཔྲེ་མ་
བལྟས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་ད ྲེ་བ་ནཱ་གཱ་རྱི་ (devanagari) ཟྲེར་
བའྱི་ཡྱི ་གྲེ་ལ་དཔྲེར་བླངས་ནས་བཟསོ་འདགུ བསམ་བླ་ོཧ་
ཅང་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོདང་སྙྱིང་སྟབོས་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་གདན་འཛོམས་པ་དང་མཁན་ཆྲེན་
ཞྱི ་བ་འཚོས་ཁྱྲེད་རང་ཚོར་བདོ་ཡྱི ག་ཟུར་ད་ུའདགུ་པས་
ལྲེགས་སྦར་སྐད་དང་། རྒྱ་སྐད་སླབོ་མྱི ་དགསོ་པར་བདོ་ཡྱིག་
ཏུ་ལྲེགས་སྦར་དང་པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ད་ུཡོད་པ་རྣམས་བསྒྱུར་ན་
འགྱིག་གྱི ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་རྲེད། ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་
སྒམ་པའོྱི་སྐབས་ནས་རྒྱ་བཟའ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་
འབ ྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ཁངོ་ལ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལྟ་བ་
ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པས་བདོ་ཡྱི ག་སལོ་བཏདོ་འདགུ དྲེར་

ང་ཚོའྱི་བདོ་ལ་ཆྱུང་ཆྱུང་སྐབས་ནས་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་ར་བ་
བླ་ོལ་འཛྱིན་པ་དང་། འགྲེལ་བ་སོ་སོས་བླསོ་ལྕགོས་ཚོད་
ལྟར་ཕར་ཕྱིན་ལ་གསྲེར་ཕ ྲེང་དང་། རྣམ་བཤད་སྙྱིང་རྒྱན། 
པཎ་ཆྲེན་བསོད་ནམས་གགས་པའྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཁ་གསལ་པ་ོ
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། དྲེ་བཞྱིན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྱི་
ཡྱི ག་ཆ་དང་སྲེ ་ར་ལ་རྲེ་བཙྱུན་པའྱི་ཡྱི ག་ཆའང་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཡོད། དྲེ་ཚང་མར་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ད་ུགཞུང་
ད ྲེ་རྣམས་ཀྱི་ར་འགྲེལ་སྦྲགས་མར་བལྟ་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་སྤུས་
དག་པ་ོདང་། བདོ་སྐད་ཀྱི་ནང་ད་ུམྱིང་ཚྱིག་ཧ་ཅང་འབྲེལ་
བ་ོཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ང་ོཤྲེས་ཚོར་ནང་ཆོས་དང་དབུ་ཚད་ཀྱི་
སྐརོ་བཤད་སྐབས་བདོ་སྐད་རང་མ་གཏགོས་མྲེད། ལྲེགས་
སྦར་སྐད་ནྱི་ནབུ་ཟྱིན་པ་རྲེད། རྒྱ་ཡྱིག་དང་རྒྱ་སྐད་ནྱི་ད ྲེ་ཙམ་
ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མྲེད། ནབུ་ཕགོས་པའྱི་སྐད་ད་ུད ྲེང་སང་གཞྱི་
ནས་ད་ོསྣང་སླ ྲེབས་པ་མ་གཏགོས་མྱི ་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་བདོ་
ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་ནྱི་ད ྲེང་སང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གུབ་དང་ཚད་མ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཆྲེད་
སྐད་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། དྲེ་སྔ་ཕན་གྱི་ང་ཚོ་བདོ་གངས་
ཅན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་དང་ལོ་ཙཱ་བ། དྲེ་ནས་འཕགས་བདོ་ཀྱི་
མཁས་པ་མང་པསོ་གཞུང་གྱི ་ར་བ་བླ་ོལ་བཟུང་། སོ་སོས་
འགྲེལ་བ་གསར་པ་བརམས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད། འདྱི་དག་གྱི ་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཡོང་དསུ་ང་ཚོས་
བཀའ་དྱིན་བསབ་ཐུབ་དང་མྱི ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད།

ཁྱདོ་རང་ཚོའྱི་གསུང་བཤད་ནང་ད་ུཕར་ཕྱིན་ལ་གསྲེར་ཕ ྲེང་
དང་རྣམ་བཤད་སྙྱིང་རྒྱན་གྱི་དནོ་དག་འགྲེལ་བཤད་སྐྱནོ་གྱི་
འདགུ ཐུག་ས་ནྱི་གང་ལརྟ་སྤྱིར་གུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱི་དང་། 
དྲེའྱི་ནང་ད་ུདབུ་མ་བའྱི་གུབ་མཐའ། དྲེའྱི་ནང་ནས་ཀང་དབུ་
མ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་གུབ་མཐའ་ནྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
དང་མཐུན་པ། ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརྲེད། བདྲེན་འཛྱིན་ལ་
དངསོ་གནས་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་
བའྱི་ལྟ་བ་ཆགས་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་
ནང་ད་ུཨུ་ཐུག་པའྱི་བཀའ་མོལ་ལྟ་བུ་རྲེད། དྲེ་ཉྱིད་བཤད་
ཟྱིན་ཟབ་མོ་འཇྱིགས་རངུ་འདྱི་ནྱི་སྔནོ་གོམས་ཉྱིད་ལས་སྐྱྲེ་
བ་ོཡྱིས།། ངྲེས་པར་རགོས་འགྱུར་འདྱི་ནྱི་གསན་རྒྱ་ཆྲེ་ཡང་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

གཞན་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆྱུད་མྱི ་འགྱུར།།  ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། 
སླབོ་དཔནོ་དབྱྱིག་གཉ ྲེན་དང་ཕགོས་ཀྱི་གླང་པ།ོ ཆོས་གགས་
སོགས་གཞུང་མང་པརོ་གཟྱིགས་ནས་གཟྱིགས་རྒྱ་ཧ་ཅང་
ཆྲེན་པ་ོཡོད་ཀང་། མྱིང་རྐྱང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དྲེ་ཐུགས་
ལ་ཆྱུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་འདགུ

དཔྲེ་ཆར་བལྟས་པའྱི་དགསོ་དནོ་སྙྱིང་པ་ོནྱི་བསླབ་པ་གསུམ་
གྱི་ཉམས་ལྲེན་དང་། དྲེའྱི་ནང་ཚན་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་
པ་རྒྱྱུད་ལ་སྐྱྲེས་ནས་བདྲེན་འཛྱིན་ལ་གཉ ྲེན་པ་ོབསྟ ྲེན་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་དགསོ། ཕར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་བལྟས་ནས་
བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་དང་། དབུ་
མའྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་བལྟས་ནས་ཟབ་མོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་
པ་རྣམས་ལ་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་དགསོ། དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་དུག་པ་
ལས། དྲེ་ལྟར་བླ་ོགསོ་ཟྲེར་གྱིས་སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའྱི།། 
རང་གྱི ་ལག་ན་གནས་པའྱི་སྐྱྱུ ་ར་ུར་བཞྱིན་ད།ུ། སྱིད་གསུམ་
འདྱི་དག་མ་ལུས་གདདོ་ནས་སྐྱྲེ་མྲེད་པར།། རགོས་ཏྲེ་ཐ་
སྙད་བདྲེན་པའྱི་སྟབོས་ཀྱིས་འགགོ་པར་འག།ོ། ཅྲེས་པ་འདྱི་
རྲེད། རག་ཏུ་འགགོ་པར་གཏགོས་པའྱི་སྲེམས་ལྡན་ཡྱིན་མོད་
ཀྱི།། འག་ོབ་མགནོ་མྲེད་པ་ལ་སྙྱིང་རྲེའང་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད།། དྲེ་
གོང་བདྲེ་གཤྲེགས་གསུང་སྐྱྲེས་སངས་རྒྱས་འབྱིང་བཅས་ནྱི།། 
མ་ལུས་པ་རྣམས་བླ་ོཡྱིས་ཕམ་པར་བྱྲེད་པའང་ཡྱི ན།། ཞྲེས་
དང་། རྲེས་ལ་སྡམོ་བརྒྱབ་ཡོང་སྐབས། ཀུན་རབོ་ད ྲེ་ཉྱིད་

གཤོག་ཡངས་དཀར་པ་ོརྒྱས་གྱུར་པ།། ངང་པའྱི་རྒྱལ་པ་ོད ྲེ་
ནྱི་སྐྱྲེ་བའོྱི་ངང་པ་ཡྱི །། བདནུ་ད་ུབདར་ནས་དགྲེ་བའྱི་རུླང་གྱི ་
ཤུགས་སྟབོས་ཀྱིས།། རྒྱལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་
མཆོག་ཏུ་འག།ོ ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ངསོ་ཀྱིས་ཀང་ཨུ་
ཚྱུགས་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོའདནོ་
པའྱི་སྐབས་སུ། ག་ཏྲེ་ག་ཏ ྲེ་པཱ་ར་ག་ཏྲེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏ ྲེ། བ་ོ
དྷྱི་སྭཱ་ཧཱ། ཞྲེས་པ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་
བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བླ་ོལ་འགྱུར་
བ་འག་ོབ་ཞྱིག་རྲེད།

ཆོས་གགོས་རྣམ་པ་ཚོར་ངསོ་ཀྱིས་འདྱི་ ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་ ། 
དཔྱད་པ་རྐྱང་པ་མ་ཡྱི ན་པར་རྒྱྱུད་ཐགོ་ལ་ཡོང་ཆྲེད་ཟླ་སྐྱྲེད་
དང་ཞག་སྐྱྲེད་ཐོན་པ་ཅྱུང་ཙམ་ཁག་པ་ོཡྱི ན་ཀང་། ལོ་
གཅྱིག་གྱི ་ནང་ད་ུབྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་
བའྱི་ཉམས་མངོ་ཡར་རྒྱས་འག་ོཐུབ་པ་བྱྱུང་ན་ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་
སས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་
གཞུང་བརམས་པའྱི་དགསོ་དནོ་ཚང་བ་རྲེད། བདོ་གངས་
ཅན་གྱི་ལྗངོས་སུ་འགྲེལ་བ་ཡང་འགྲེལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
ད ྲེ་རྣམས་ཀྱི་དགསོ་དནོ་ཚང་བ་རྲེད། ཁ་ཕྱིར་ལྟསོ་བྱས་པ་
ལྟར་དཔྲེ་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་ད་ུའདྱི་འདགུ དྲེའྱི་ནང་ད་ུད ྲེ་འདགུ་
ལྟ་བུ་ནྱི་ང་ོམཚར་སླ ྲེབས་པ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་
ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱྱུད་ཐགོ་ལ་སྦར་ནས་སོ་སོས་སོ་སོར་ལོ་
རྲེ་བཞྱིན་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འགྱུར་བ་ག་རྲེ་འག་ོགྱི ་འདགུ 

དྲེ་ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་། ངསོ་ཀྱིས་ཚྱིག་སྐམ་པ་ོདང་ཧམ་པ་བཤད་
པ་མྱིན། ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ད ྲེ་དག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
གྱི ་ཡོད། དྲེས་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་འག་ོགྱི ་འདགུ འདྱི་ཆོས་
གགོས་ཚོར་ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་།

ཐགོ་མར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ན ྲེཧ་ར་ུལ་ང་
ཚོར་བདོ་སྐད་གཞྱི་ར ྲེན་ས་བདོ་ཡྱི ག་ཡོད་པ་རྲེད། ང་ཚོར་
བདོ་ཡྱིག་བསླབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཟུར་ད་ུདགསོ་ཀྱི་འདགུ་
ཅྲེས་ཞུས་པར་ཁོང་གྱིས་འགྱིག་གྱི ་འདགུ་ཅྲེས་བདོ་ཀྱི་སླབོ་
གྲྭ་ཟུར་ད་ུཚྱུགས་པ་རྲེད། དྲེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྦག་ས་ཆོས་
སྒར་ཚྱུགས་པ་རྲེད། དྲེ་ནྱི་འཕལ་སྲེལ་ཙམ་རྲེད། རྱིམ་
བཞྱིན་ལྷ ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་རྒྱ་ཆྲེན་པརོ་ཆགས་ཡོང་
དསུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གདན་ས་ཚོར་སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་
ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚྱུགས་ན་ཞྲེས་ད་ཆ་ཁྱདོ་རང་ཚོས་ཕར་ཕྱིན་
སོགས་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་འདྱི་ང་
ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བསྡད། གདན་ས་ཁག་ཚྱུགས་ནས་སླབོ་གཉ ྲེར་
རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད ྲེས་བྱྱུང་བ་རྲེད། ད་ལྟའྱི་བར་ད་ུངསོ་ཀྱི་མྱི ་
རབས་འདྱིས་གཞྱི་མ་ལྟ་བུ་ཚྱུགས་ནས་ཡོད་པ་འདྱི་ཁྱདོ་ཚོ་
མྱི ་རབས་གསར་པ་ཚོས་འཕ་ོབསྐྱང་ནས་མ་ཚང་བ་ག་རྲེ་
འདགུ མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོཆྲེད་གང་བྱྲེད་དགསོ་
པར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༠ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྕམ་རོ་བ ྲེར་
ཊཱ་མྲེཊ་སོ་ལཱ་ (Ms. Roberta Metsola) ལགས་ཡུ་རོབ་
མཉམ་འབྲེལ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བསྐ་ོབཞག་བྱྱུང་
བ་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གསོ་ཚོགས་
སུ་ཆྱི བས་སྒྱུར་ཐྲེངས་འགར་གནང་སྐབས་སྣ ྲེ་ལྲེན་གང་
གཟབ་གནང་བ་དང་། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བ་རྣམས་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

པ་བསྐྱལ་ཡོད། ང་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡག་ཤོས་ནྱི་ཁོང་གྱི ་ལས་འཕ་ོརྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་
བསྐྱངས་ཏྲེ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི་བདྲེ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་
ཡྱི ན་པ་ངསོ་རང་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད། ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།། 

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་སོགས་

ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ཐགོ་ 
གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

www.mwa.tibet.net

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཝྲེ་ཏྱི་ནམ་གྱི་ནང་པའྱི་བ་ླཆྲེན་
ཐྱིག་ནཱ་ཐྱི་ཧན་མཆོག་སྐ་ུཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༢ ཉྱིན་བདོ་
མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་
བང་ནས་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་ཀྱི་མཆྲེད་གགོས་དང་ཆོས་

གོགས་ཝྲེ ་ ཏྱི་ནམ་གྱི ་ནང་པའྱི་ བླ ་ཆྲེན་ཐྱིག་ ནཱ་ཐྱི ་ཧན་  
(Thich Nhat Hanh) མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ 
༢༢ ཉྱིན་དགུང་གངས་ ༩༥ ཐགོ་སྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གསན་མ་ཐག་ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་ཝྲེ་
ཏྱི་ནམ་དང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་པའྱི་
དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྲེས་འབང་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་
གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། དམ་པ་ད ྲེ་

དན་གསོ་དང་འབྲེལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་
གཙོ་གསར་པ་ཁངོ་ནྱི་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་ལོ་ན་ཆྱུང་ཤོས་དང་། བུད་མྲེད་གསུམ་པ་ད ྲེ་
ཡྱི ན་པ་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་པར། སྤྱིར་བུད་མྲེད་ནྱི་
སྐྱྲེས་པ་ལས་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་བདྲེ་སྡུག་
ལ་སྲེམས་ཁུར་ཆྲེ་བ་ཡོད་པས། བུད་མྲེད་ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་
འགོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་སརྔ་བས་ཞྱི་བདྲེ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་
བཟ་ོཐུབ་པར་ཡྱིད་ཆྲེས་ཡོད། ཅྲེས་དང་།

འཛམ་གླྱིང་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་དབར་རྒྱྱུས་ལོན་དང་། 

མཉམ་འབྲེལ། བརྱི ་བཀུར་སྔར་ལྷག་དགོས་པར་མཐངོ་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་དབར་
གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གགོས་དང་། ཞྱི ་བདྲེའྱི་ངང་མཉམ་
གནས་ཡོད་པའྱི་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཧ་ཅང་ཡྱི ད་སྨནོ་
ཡོད། ཅྲེས་དང་།

ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་གླྱིང་ནང་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་
བཞྱིན་ཡོད་པས། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་
མཁན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་དགསོ་པ་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་
ཕལ་མོ་ཆྲེ་ནྱི་གུ་ཡངས་ཀྱི་ལམ་ནས་གསོ་མོལ་བྱས་ཏྲེ་སྲེལ་

ཐུབ་པའྱི་ཡྱི ད་ཆྲེས་བརན་པ་ོཡོད།

རྒྱྱུ ་མཚན་དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ཆྲེད་མངགས་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་། བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་མོས་ཀྱི་ལམ་ནས་
བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་གསོ་འཆར་བཏནོ་ཏ ྲེ། 
ཕགོས་ཚང་མ་འདདོ་བླ་ོགང་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་ན་མ་གཏགོས་དནོ་
དམ་གྱི་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་མྲེད་པ་གསལ་སྟནོ་བྱས་
པ་ཡྱི ན། ཞྲེས་དང་། མཐར་ཚོགས་གཙོའྱི་གནང་སྒ་ོམཐའ་
དག་འགྲེགས་མྲེད་ལྷུ ན་གྱིས་འགུབ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་ཡོད་ཅྲེས་
གསུངས་ཡོད། །

ཉྱིད་ཀྱིས་ད ྲེ་སྔ་ཝྲེ་ཏྱི་ནམ་གྱི་དམག་འཁུག་སྐབས་ཞྱི་བའྱི་
སྒ་ོནས་ང་ོརལོ་གནང་ཡོད་ལ། དྲེ་བཞྱིན་ཁངོ་གྱིས་མཱར་ཊྱིན་
ལུ་ཐྲེར་ཀྱིངྒ་ (Martin Luther King Jr) མཆོག་ལ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་། ལྷག་པར་དམ་པ་ཁངོ་གྱིས་བླསོ་བཏང་གྱིས་

མྱི ་གཞན་དང་ལྷན་ད་ུནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་པར་དན་
པ་ཉ ྲེར་བཞག་དང་བྱམས་བརྲེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལརྟ་ཞབས་འདྲེགས་
སུྒབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་བརྒྱྱུད་སྤ ྲེལ་གནང་བ་མ་ཟད།  
མྱི ་སྒ ྲེར་སོ་སོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་ཏྲེ་
འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཉྱིད་དནོ་དམ་གྱི་ཞྱི ་བདྲེ་ཡོང་བར་ཞབས་
འདྲེགས་སུྒབ་ཐུབ་པའྱི་སྐརོ་བརྒྱྱུད་སྤ ྲེལ་གནང་ཡོད།

དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རྱིང་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 8

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་བསྒགས་གཏམ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༢ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པར་འཚམས་
འདྱིའྱི་གསོལ་ཚྱིགས་ཤྱིག་འདྲེགས་འབུལ་དང་འབྲེལ་ཚོགས་
འད་ུཞྱིག་ཚོགས་ཏྲེ། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་དངསོ་སུ་སརླ་གསོ་གནང་རྲེས། ཉ ྲེ་
ཆར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ར ྲེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གྱི ་ཆབ་སྱིད་སླབོ་སྟནོ་པས་ཐྲེངས་དྲེའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་
གསོལ་ཚྱི གས་ཐོག་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་གནང་བའྱི་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཡྱི ་གྲེ་བཏང་ཡོད་འདགུ

སྤྱིར་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བདོ་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་
ཡང་། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཐགོ་བདོ་
ས་ཡོངས་རགོས་བཙན་བཟུང་བྱས་རྲེས། རྒྱ་གཞུང་གྱི ་དག་
གནནོ་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་འགོ་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་
བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱྱུན་ཆད་མྲེད་པར་མནར་གཅོད་མངས་དང་
མངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལོངས་སུ་སྤདོ་དབང་མྲེད་པ་སོགས་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་
སྟངས་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི ་ཡ་ང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན། 
“བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གནད་དནོ་ཡྱི ན་
” ཞྲེས་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་ོརྲེད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་ཁྱིམས་ཡྱི ག་ཁག་རྱིས་མྲེད་

རགོ་རོལ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ཉ ྲེ་འཁརོ་ཁྱྱིམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐབས་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་ནྱི་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་ནས་ད་ོསྣང་དང་ཐུགས་འཚབ་བྱ་ཡུལ་
ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དཔལ་
འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་སོ་སོའྱི་ཁྲེ་ཕན་བསུྒབ་

ཆྲེད། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་། ཆོས། སྐད་ཡྱི ག རྱིག་
གཞུང་། བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོསོགས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་
སྒ་ོནས་ར་མྲེད་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞྱིན་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་ཐགོ་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་བཙན་བཟུང་
བྱས་པར་བར ྲེན། བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་སོ་སོའྱི་རང་ཡུལ་
བཞག་སྟ ྲེ་བཙན་བྱལོ་ལ་མྱི ་འག་ོཐབས་མྲེད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་
སོགས་བཙན་བྱལོ་ནང་སླ ྲེབས་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་དགོས་ཟནོ་དང་གསང་
བའྱི་ཐགོ་ནས་བྱ་ར་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་རྲེས་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པར་ཡྱི ་གྲེ་བཏང་བ་ད ྲེས། བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚད་མཐ་ོར་ུའག་ོདསུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་རང་བཞྱིན་གྱིས་དངངས་འཚབ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོབསྟན་ཡོད། སྤྱིར་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་
ཡོད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པར་བདོ་དནོ་བདྲེན་པའྱི་ར་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་སོ་སོའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། འགན་

འཁྱི་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྱྲེད་ཕགོས་ད ྲེར་ང་
ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་བར་དྲེ་འད་བའྱི་བྱྲེད་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བྱས་ཡོད་སྟབས། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ངསོ་ནས་ད་རྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་བྱྲེད་སྟངས་དྲེ་ཧང་སངས་
དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་མྲེད། རྒྱ་
གཞུང་ནས་སརླ་ཡང་ ”བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནྱི་ཁ་བལ་
བ་” རྲེད་ཅྲེས་བརདོ་ཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་སུ་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ནྱི་བདོ་དང་། འཛམ་གླྱིང་གང་སར་གནས་པའྱི་
བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་བདོ་ནང་གྱི ་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་དང་། རྱིག་གཞུང་། ང་ོབ་ོསོགས་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་
ལས་དནོ་སྤ ྲེལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པསོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཚྲེ་
མྲེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གུབ་ལ་གཞྱི་བཅལོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་
བདྲེན་མཐའ་གསལ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་དང་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་
པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་ནས་བསྔགས་བརདོ་བྱྲེད་བཞྱིན་
ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བཙན་ཤྲེད་དང་། དྱིལ་
བསྒགས་རུན་མ་ཤུགས་ཆྲེར་སྤ ྲེལ་དང་སྤ ྲེལ་མུས་ལ་བར ྲེན། 
ད་ལྟའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་སུ་འད་ཞྱིག་
ཡྱི ན་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གྱི ་ཁུངས་ལུང་མྲེད་པའྱི་སྐད་ཆར་
ཡྱིད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཐབས་བལ་བ་རྲེད།

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
ལྷན་ཕན་ཚྱུན་འད་མཉམ་དང་། ཆ་རྐྱྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་གྱི ་
ཡོད། །



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་སོགས་

ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ཐགོ་ 
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ཁམས་བག་འག་ོ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་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་

བསྒགས་གཏམ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཁམས་
བག་འགོ་ར་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྐུའྱི་མཐ་ོཚད་ཆྲེ་དགས་པ་

སོགས་ལ་བསྙད་ད ྲེ། ཐུབ་དབང་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཕྱི་ཀྱི་
དགུ་བཅྱུ་གོ་དགུ་ཅན་ཞྱིག་དང་།  དགོན་པའྱི་ཉ ྲེ་འདབས་
སུ་ཡོད་པའྱི་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་བཅྱུ་ཞྲེ་ལྔ་ཡོད་པ་བཅས་
གཏརོ་བཤྱིག་དང་། མ་ཎྱི་དར་ལྕགོ་དང་སྒ་ོདར་སོགས་ཡོད་
ཚད་མར་ཕབ་སྟ ྲེ་མྲེར་བསྲེགས་བཏང་བཅྱུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ལོ་ད ྲེའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་བག་འགོ་དགོན་པའྱི་ཁང་མྱིག་ཆྲེ་
ཆྱུང་ལྔ་བཅྱུ་ཙམ་དང་། སླབོ་མ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ། ནང་
བསྟན་རྱིག་པ་གཙོས་པའྱི་བདོ་སྐད་དང་། སྐད་ཡྱིག་གཞན་
སོགས་སླབོ་སྦངོ་གནང་སའྱི་སླབོ་གྲྭའམ་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་བསྟྱི་
གནས་གལ་ཆྲེན་ཞྱིག་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད། ལྷག་པར་
ད་ུཉ ྲེ་ཆར་ཐུབ་དབང་སྐུ ་བརྙན་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཚར་
བའྱི་རྲེས་སུ་བག་མགོའྱི་ས་གནས་སུ་ཉ ྲེན་རགོ་པ་གང་མང་
བཀམས་ཏྲེ། ས་གནས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་
དང་། ཁ་པར་དང་། དྲྭ་རྒྱ་བ ྲེད་སྤདོ་སོགས་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་དམ་བསྒགས་ཇྲེ་ཆྲེར་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་འདགུ 
སྐུ་བརྙན་ད ྲེ་ནྱི་ཁམས་དཀར་མཛྲེས་ཁུལ་ཏ ྲེ་ཧརོ་བག་མགོའྱི་
སྲེར་སྐྱ་ཐུན་མོང་ནས་མུ་གྲེ་དམག་འཁུག་དང་། འབྱྱུང་

བཞྱིའྱི་འཇྱིགས་པ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ད་ུཡུལ་ད ྲེར་ས་ཡོམ་
ཡང་ཡང་བྱྱུང་བར་བར ྲེན། དཔྲེར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་

ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆྲེན་པ ོ་བརྒྱབ་པར་མྱི ་ཤྱི ་ཁྱྱིམ་སྟངོ་གྱི ་
དཀའ་ངལ་བྱྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་འཇྱིགས་པ་ད ྲེ་དག་
མྱི ་ཡོང་བའྱི་ཆྲེད་ད་ུདམྱིགས་ནས་མ་དངུལ་རྒྱ་སྒརོ་ཁྱི་བཞྱི་
སྟངོ་ལྷག་ཙམ་འག་ོགནོ་བཏང་སྟ ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ 
ཚྲེས་ ༥ ཉྱིན་ཁྱིམས་མཐུན་ས་གནས་ཀྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཚད་ལྡན་
ཡོད་པའྱི་ཐུབ་དབང་སྐུ་བརྙན་ད ྲེ་ཉྱིད་གསར་བཞྲེངས་ལྲེགས་
པར་གུབ་གནང་ཡོད་འདགུ

སྤྱིར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བ ོད་ས་ ཡོངས་རགོས་
དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་སྟ ྲེ་ ད་བར་བ ོད་ཐོག་
འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་གུ་ཡངས་ར་བ་ནས་བཏང་མངོ་
མྲེད་པར་མ་ཟད། གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཆོས་དད་
རང་དབང་སོགས་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་
རགོས་འཕགོ་ཅྱིང་། ད་ལྟའྱི་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས་ནྱི་
ཧ་ཅང་གྱི ་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད། རྱིག་གནས་གསར་བརྲེའྱི་
སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་དགོན་སྡ ྲེ་སྟངོ་
ཕག་མང་པ་ོགཏརོ་བཤྱིག་དང་། དྲེ་ནས་རྱིམ་པས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ལོར་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་ས་ཆྲེ་

ཤོས་གསྲེར་ར་བླ་ར་ུསརྒ་དང་། ཡ་ཆྲེན་སརྒ་སོགས་གཏརོ་
བཤྱིག་བཏང་བ། ད་ཆ་ཁམས་བག་འགོ་ར་ུཐུབ་དབང་སྐུ་
བརྙན་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་སོགས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་
སྒ་ོནས་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་། བྱྲེ་བག་ཏུ་བདོ་
མྱིའྱི་ ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤྱིས་སོགས་བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོར་
མྲེད་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་མཁྲེགས་འཛྱིན་དང་། རྱིག་གནས་གསར་
བརྲེ་ལྟ་བུའྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་མུ་མཐུད་ལག་
བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པར་འདྱི་ནས་སྐྱནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆྲེ་
དང་སྦྲགས། རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གྱི ་དགོན་སྡ ྲེ་སོགས་
གཏརོ་བཤྱིག་དང་། ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བྱྲེད་སྒ་ོཁག་ལ་ཐྲེ་བྱྱུས་
བྱ་རྒྱྱུ ་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་
འཛམ་གླྱིང་མཉམ་སྦྲྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལྷན་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་སྱིད་གཞུང་མྱི ་སྣ། 
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སོགས་ནས་བདོ་ནང་གྱི ་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ལ་རྒྱྱུས་ལོན་གནང་སྟ ྲེ། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གྱི ་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་གསལ་སྟནོ་གྱིས་ད ྲེ་འདའྱི་
གཏརོ་བཤྱིག་རྱིགས་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་ཡོང་ཐབས་
ཀྱི་ཐུགས་འགན་ཆྲེ་བཞྲེས་དང་། བདོ་ནང་གྱི ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་མཁྱྲེན་རགོས་ཆྲེད་གསར་འགདོ་པ་དང་། རགོ་
ཞྱིབ་ཚོགས་པ་སོགས་བདོ་ནང་འཕལ་གཏངོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་
ཐུགས་ཁུར་ཆྲེ་བཞྲེས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡ ཉྱིན།།
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༄༅། །བདོ་རྱིགས་ཀརྨ་ (Aftab Karma Purewal) 
ལགས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིན་སྱིན་ན་ཊྱི ་གངོ་ཁྱྲེར་ (Cincinnati) གྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༡ ཚྲེས་ ༤ ཉྱིན་ཀརྨ་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིན་སྱིན་ན་ཊྱི ་

གངོ་ཁྱྲེར་སྤྱི་ཁྱབ་པའྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
ཀརྨ་ལགས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིན་སྱིན་ན་ཊྱི ་གངོ་ཁྱྲེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་
བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འཕྱིན་གནང་
བ་ད ྲེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཀན་ཊ་ཀྲེ་ (Kentucky) དང་། ཨྱི ན་
ཌྱི ་ཡ་ན། (Indiana) ཨོ་ཧཱཡོ་ (Ohio) བཅས་ཀྱི་མངའ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིན་སྱིན་ན་ཊྱི་གངོ་ཁྱྲེར་གྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་གསར་པ་ཀརྨ་ལགས་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

སྡ ྲེ་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་ཀརྨ་ལགས་
ལ་ཕུལ་ཡོད། 

དྲེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཀརྨ་ལགས་ལ་

འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཨ་རྱིའྱི་ཀན་ཊ་
ཀྲེ་དང་། ཨྱི ན་ཌྱི ་ཡ་ན། ཨོ་ཧཱཡོ་བཅས་ཀྱི་མངའ་སྡ ྲེའྱི་ནང་
གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བདོ་རྱིགས་འད ྲེས་མ་
ཨ་ཕྱི་ཏབ་པུར་ཝལ་ (Aftab Purewal) ལགས་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིན་སྱིན་ན་ཊྱི ་གངོ་ཁྱྲེར་གྱི་གངོ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་བདམས་
ཐོན་བྱྱུང་བར་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཤྲེས་རགོས་
བྱྱུས་བས་ངསོ་རང་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་

ཚོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་རང་ཡུལ་བཞག་ནས་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོང་
དགསོ་བྱྱུང་ཡོད། དྲེ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་ཚང་མ་བཙན་བྱལོ་བ་
ཆགས་པ་རྲེད། དང་ཐགོ་ང་ཚོ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གྱི་ས་
གནས་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་ཆགས་པ་དང་། དྲེ་ནས་ལོ་མང་སོང་
བའྱི་རྲེས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ནབུ་ཕགོས་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་ནང་ཕྱིན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་པ་མ་ཟད། 
རྱིམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་མྱི ་སྲེར་ཆགས་ཡོད། 
ངསོ་ཀྱིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུགླ ྲེང་མོལ་
བྱས་པའྱི་ཁདོ་ནས་གནས་སྟངས་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི ་འགོ་སྡདོ་
བཞྱིན་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་ད ྲེ་དག་
གྱིས་གཙོས་ཁངོ་ཚོའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕྲེལ་སླད་ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་པ་དང་
མཉམ་ད་ུསོ་སོའྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐྱབོ་བྱྲེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤྲེས་
རགོས་བྱྱུང་བས་ངསོ་རང་སྙྱིང་སྟབོས་བསྐྱྲེད་བྱྱུང་།

ཉ ྲེ་བའྱི་ལོ་ཤས་རྱིང་ཁྲེ་ན་ཌ་དང་། སུད་སྱི། ཨ་རྱི་བཅས་ཀྱི་
ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཚོས་ཀང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་མྱི ་མང་ལ་ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབ་སླད་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་ཐབོ་ཐབས་གནང་འགོ་བཙྱུགས་ཡོད། བདོ་རྱིགས་
རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེད་ད་ུབླསོ་བཏང་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་མྱི ་
མང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལའང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བྱམས་
བརྲེ་ལྡན་པའྱི་སྒ ་ོནས་ཐུགས་ཁུར་གནང་ཐུབ་པའྱི་རྲེ་བ་
ཡོད། ཐུགས་སྨནོ་དང་བཀ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཡོད། ཅྲེས་
འཁདོ་ཡོད།

དྲེ་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
སྤ ྲེན་པ ་ཚྲེ ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཨ་ཕྱི ་ཏབ་ པུར་ཝལ་ 
(Aftab Purewal) ལགས་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་
འཕྱིན་གནང་སྟ ྲེ་བ ོད་ཀྱི ་བདྲེན་དནོ་ཆྲེད་ད་ུམུ ་མཐུད་ཞུ་
གཏུག་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ང་ཚོས་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆྲེ་མཐངོ་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་བརྒྱྱུད་སྤ ྲེལ་ཞུས་ཡོད་ལ། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་གནད་དནོ་

ད ྲེའྱི་ཐད་ཡུན་རྱིང་ཐུགས་སྣང་གནང་བཞྱིན་པར་རྲེས་སུ་ཡྱི ་
རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི ་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་ དུང་ཆྲེ་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཊོ་
ན ྲེ་བྷྱི་ལྱི ན་ཀྲེན་ (Antony J. Blinken) མཆོག་གྱིས་
དུང་ལས་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་
དམྱི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐ ་ོགཞག་གནང་
བ ་ད ྲེས ་འཛྱི ན་སྐྱོང་གྱི ་ངསོ ་ནས་གོས ་གཞྱི ་ འདྱི་གལ་
འགངས་ཆྲེན་པརོ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་སྟནོ་གྱི་ཡོད། ཨ་
རྱི་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའྱི་བདོ་དནོ་སྱིད་བྱྱུས་  
(Tibetan Policy Act of 2002)  ཞྲེས་པ་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་བདོ་དནོ་སྱིད་བྱྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཁྱིམས་  
(Tibetan Policy and Support Act of 2020) 
ཞྲེས་གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་མུ་མཐུད་བདོ་
མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི ་བཀུར་དང་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརན་པ་ོཡོད། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་
པྲེ་ཊྱིག་ལྱི ་ཧ ྲེ་ (Patrick Leahy)  མཆོག་དང་།   ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་
སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་མྲེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGovern) མཆོག 
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
མྱི ་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་ར་ུབྷྱིའ་ོ (Marco Rubio) མཆོག 
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཁྱིར་སྱི ་
སྱི ་མྱི ་ཐྱི་ (Chris Smith) མཆོག་བཅས་ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་
ད ྲེ་ཨ་རྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་གངས་ ༦༠ ལྷག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༤ 
ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྤྱི་དམངས་བདྲེ་འཇགས་
དང་མང་གཙོ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའྱི་དུང་ལས་
ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཏྲེ་ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་དང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་
ཌྲེན་ (Joe Biden) མཆོག་གྱི ་འཛྱིན་སྐྱངོ་མཉམ་འབྲེལ་
གྱིས་བདོ་དནོ་ཆྲེད་ད་ུཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱི་
དནོ་ཚན་བཅྱུ་ཅན་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོ
ལས་དནོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྲེད་རན་པ་ན ྲེ་ཛྱི ་ཌུ་ར་ཀགོ་ལུ་ 
(Naz Durakoglu) ལགས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའྱི་རྒྱྱུན་ལས་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་པྲེ་ཊྱིག་ལྱི ་ཧ ྲེ་ (Patrick Leahy) མཆོག་ལ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་ཡྱི ག་ལན་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།

སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
ལྷན་ཁང་གྱི ་སྤྱི་དམངས་བདྲེ་འཇགས་དང་མང་གཙོ། འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའྱི་དུང་ལས་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་ 
(Uzra Zeya ) མཆོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཏྲེ་ཨ་རྱིའྱི་
འཛྱིན་སྐྱངོ་དང་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་
ཨ་རྱིས་བདོ་ཐོག་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད ྲེ་ཉྱིད་ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕྲེལ་ཇྱི་ལརྟ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་དགོངས་ཚྱུལ་གསུངས་

ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་རྒྱྱུན་ལས་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་
འཁལོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་པྲེ་ཊྱིག་ལྱི ་ཧ ྲེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་

ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ།
ཁང་གྱི ་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་ཨ་རྱི་
ཚྱུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གྱི ་ནང་ཡོད་པའྱི་བྱྲེས་འབྱརོ་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བརྙས་བཅསོ་དང་། སུན་གཙྲེར། བྱ་ར་
བྱྲེད་བཞྱིན་པ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
གྱི ་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རང་སྣང་གང་དན་གྱིས་བདོ་མྱི ་བཙོན་
འཇུག་ད་ོདམ་དང་བརྙས་བཅོས་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་ཐད་ང་
ཚོས་སྲེམས་འཚབ་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་
སྐུ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་ (Joe Biden) མཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་མཆོག་གྱི ་
འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་རྒྱྱུན་ད་ུརྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ལྷན་ད་ུགླ ྲེང་སླངོ་གནང་གྱི ་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དག་གནནོ་བྱྲེད་
བཞྱིན་པ་ད ྲེ་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་སླད་ལག་བསྟར་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད། ཉ ྲེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༦ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ནརོ་སྱིད་
ལྷན་ཁང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི ་འཕུལ་ཆས་བཟ་ོལས་ཁང་གངས་
བརྒྱད་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱ་
ནག་ནང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་དང་ཆོས་དད་གངས་ཉུང་མྱི ་
རྱིགས་རྣམས་ལ་བྱ་ར་བྱྲེད་བཞྱིན་པར་མཐུན་འགྱུར་བྱས་
སྟབས་འཕུལ་ཆས་བཟ་ོལས་ཁང་གངས་བརྒྱད་དྲེ་དག་ལ་
མ་འཛུགས་འཇགོ་སྟངས་ཐད་དམ་བསྒགས་ཉ ྲེས་ཆད་བཅད་
ཡོད། འཕུལ་ཆས་བཟ་ོལས་ཁང་གངས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁདོ་ནས་
འཕུལ་ལས་བཟ་ོལས་ཁང་གཅྱིག་གྱིས་མཉ ྲེན་ཆས་ཤྱིག་
བཟསོ་ཏ ྲེ་བདོ་རྱིགས་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི ་
རྱིགས་གཞན་རྣམས་ངསོ་འཛྱིན་བྱས་པ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་གྱི ་
དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ལ་བར་ལན་སྤདོ་ཀྱི་ཡོད།

ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་མཆོག་དང་ཨ་
རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་མཆོག་
གྱི ་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་མྱིར་བདོ་ཀྱི་ཐུན་
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མོང་མྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག ང་ོབ།ོ ལོ་
རྒྱྱུས་ཤུལ་དངསོ་རྣམས་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་སླད་གཞགོས་
འདྲེགས་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། 
རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༧གོང་
ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་ནང་པའྱི་
བླ་སུྤལ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་དང་། སླབོ་སྦངོ་དང་
གུས་བཀུར་གནང་ཕགོས་ལ་ཐྲེ་བྱྱུས་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་མཚམས་
འཇགོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་གྱི་ཡོད། སྤྱི་ནརོ་༧གོང་
ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་ནང་པའྱི་
ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་
གྱི་གནད་དནོ་ད ྲེ་ནྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཡྱི ན་སྟབས་
བདོ་མྱིའྱི་ནང་པའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁོ་ནར་དབང་གྱི ་ཡོད།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱྲེད་དང་རྒྱ་
རྱིགས་རྣམས་ཨ་རྱིའྱི་ནང་རང་དབང་གྱི ་སྒ་ོནས་ཡོང་ཆོག་
གྱི ་ཡོད་པ་ལྟར། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའྱི་
བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚྱུར་འངོ་གྱི ་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་གྱི་
ཁྱིམས་ (Reciprocal Access to Tibet Act of 
2018) ཞྲེས་པ་གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་
ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་མཆོག་དང་ཨ་
རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་མཆོག་
གྱི ་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་མྱི ་སྣ་དང་། ལས་
བྱྲེད། གསར་འགདོ་པ། ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་བཅས་ལ་
བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚྱུར་འངོ་གྱི ་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་རག་
ཐབས་སུ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརན་པ་ོཡོད། 

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་བསྟན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཆྲེད་མྱི ་
ལོ་ ༡༧ རྱིང་རྒྱ་མྱིའྱི་བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་པའྱི་རྒྱལ་གཅྲེས་
དཔའ་བ་ོངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ནམ་སྐྱ་མྱིང་དངསོ་གུབ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༢༢ ཉྱིན་བདོ་
ནང་གྱི་ཞགོས་པའྱི་ཆྱུ་ཚོད་ ༥།༢༢ ལ་ལྷ་ས་སནྨ་རྱིས་ཁང་ད་ུ
དགངོས་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ དམ་
པ་ཁངོ་ནྱི་བདོ་ལྗངོས་ལྷ་ས་གངོ་ཁྱྲེར་སྟདོ་ལུང་བདྲེ་ཆྲེན་རངོ་
ཁངོས་བདྲེ་ཆྲེན་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་འབས་
སྤུངས་དགནོ་པར་ཆོས་བཞུགས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའྱི་ཟླ་ 
༩ ཚྲེས་ ༢༧ ཉྱིན་ལ་ྷསར་འབས་གྲྭ་ཉ ྲེར་གཅྱིག་གྱིས་ཞྱི་བའྱི་

ང་ཚོས་གོ་སྐབས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན་
པ་རྱི ་ཡྱི ་ཡོད། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ང་ཚོས་བདོ་ནང་གྱི ་
གནས་ཚྱུལ་ལ་ལྟ་རགོ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་མྱིར་བརྙས་
བཅསོ་དང་དག་གནནོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ཐྲེར་འདནོ་དང་
རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།

ཨ་རྱིས་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི ་གཞུང་ལ་སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་གམ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ ་ཚབ་བམ་ཡང་ན་
མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་བདམས་ཐོན་བྱྱུང་བའྱི་བདོ་མྱིའྱི་
དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ད་ུསྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐྱྲེན་གང་ཡང་
མྲེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་གསོ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཞུས་ཏྲེ་
གསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་
ཞུ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་གྱི ་ཡོད། ང་ཚོས་ཕན་
ཚྱུན་གསོ་མོལ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡྱི ན་ན་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ལ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སྐྱངོ་འཐབོ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་
ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་བཅས་
མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་བྱྲེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མ་འངོས་ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པརོ་བདོ་ནང་བརན་ལྷྱིང་ཡོང་བའྱི་རྲེ་བ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།

མཐའ་དནོ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌྲེན་མཆོག་
དང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གཞནོ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཀ་མ་ལཱ་ཧ་ཻརྱིས་
མཆོག་གྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་བདྲེ་སྡུག་ལ་ཐུགས་
ཁུར་བཞྲེས་ཏ ྲེ་མྱི ་མང་ཆྲེས་ཉམ་ཐག་དང་ཚྲེ་སགོ་སུང་སྐྱབོ་

རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་སྐབས་དམ་པ་ཁངོ་
ཡང་དྲེའྱི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པས་རྲེས་སུ་འཛྱིན་བཟུང་བྱྱུང་བས་
ལྷ་ས་གངོ་ཁྱྲེར་སྤྱི་བདྲེ་ཅྱུས་ལྟ་སུང་ཁང་ད་ུཟླ་བ་བཞྱི་ཙམ་
བཀག་སྐྱྱིལ་བྱྱུང་བ་དང་། དྲེའྱི་རྲེས་ཁངོ་གྱིས་བདོ་དནོ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་གསང་བའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་ཞུགས་ནས་བདོ་དནོ་
ལས་དནོ་སྤ ྲེལ་བ་རྒྱ་ཡྱིས་ཤྲེས་རགོས་བྱྱུང་བས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ 
ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༣ ཉྱིན་སརླ་འཛྱིན་བཟུང་ཐགོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ 
ལོའྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༨ ཉྱིན་ལ་ྷས་གངོ་ཁྱྲེར་འབྱིང་རྱིམ་མྱི ་
དམངས་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ལྷ་ས་གངོ་ཁྱྲེར་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུམྱི ་མང་ ༡༥༠༠ ཙམ་བཞུགས་པའྱི་བཅད་ཁ་ཡོངས་

སླད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་རྒྱྱུའྱི་མཚོན་པའྱི་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱྱུའྱི་སྤབོས་པ་
ཡོད། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི ་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཡྱི ག་ཆ་རག་ཐབས་སུ་སྐུལ་མ་
གཏངོ་གྱི ་ཡོད་ལ། དྲེབ་སྐྱྲེལ་ཡྱི ག་ཆ་རག་པ་ཡྱི ན་ན་ཁོང་
ཚོས་ལས་ཀ་དང་། ཚོང་ལས། སླབོ་སྦངོ་། འཕདོ་བསྟ ྲེན། 
སྤྱི་ཚོགས་སུང་སྐྱབོ། འཚོ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འད་
མཉམ་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོས་སྤྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
དབུས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་། 
དྲེ་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མཐུན་
ཕགོས་ཚོགས་སྡ ྲེ། ཕག་སྦྲྲེལ། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་བཅས་
དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་རབུ་ཐགོ་ཕག་ལས་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་
བརན་པ་ོཡོད། སརླ་ཡང་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕག་བྱིས་གནང་བར་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་
མྱི ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་དང་ཆོས་དད་
གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ལ་དག་གནནོ་གྱི་དཀའ་ངལ་
འཕད་བཞྱིན་པ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གཡོ་བ་མྲེད་པར་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། དུང་ལས་
ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་གོ་སྐབས་གནང་བར་
དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་འབྱྱུང་འགྱུར་སྐུ ་ཉྱིད་དང་
ལྷན་ད་ུགནད་དནོ་ད ྲེ་ཚོའྱི་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་
བཅས། ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད།།

བསྒགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐགོ་ཁངོ་ནས་གསར་བརྲེ་ང་ོརལོ་གྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ནང་ཞུགས་པ་དང་དྱིལ་བསྒགས་ངན་བསྐུལ་
བྱས་པ། གསང་ཉུལ་དང་རྒྱལ་མཚམས་བརལ་བ་བཅས་ཀྱི་
ཉ ྲེས་མྱིང་འགོ་དསུ་བཀག་བཙོན་བཅྱུག་ལོ་ ༡༧ དང་ཆབ་སྱིད་
དབང་ཆ་ལོ་ ༥ བཙན་འཕགོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད། ཉ ྲེ་
ཆར་ཁངོ་སྙུང་གཞྱི་བཞྲེས་ཐགོ་སནྨ་ཁང་ད་ུབསྟ ྲེན་གཏུགས་བྱས་
ཀང་དག་སྐྱྲེད་མ་བྱྱུང་བར་དགངོས་པ་རགོས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
བྱྱུང་འདགུ དམ་པ་ཁངོ་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ད་ུམས་
གུས་བརྱི་དང་གདྲེང་འཇགོ་ཞུ་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལ་ྟདགུང་ལོ་ 
༥༨ ཙམ་ལ་ཕ ྲེབས་ཡོད་པ་རྲེད།།

ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚྱུལ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་
རྒྱ་ནག་གྱི ་འབ ྲེལ་ལམ་དང་ཁ་གཏད་ད་ུའག་ོབའྱི་ལས་དནོ་
ཇྱི་སྤ ྲེལ་སྐརོ་གསུངས། དྲེའྱི་ནང་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་
སྐུ་ཚབ་ཐའྲེ་ཝན་ད་ུཕ ྲེབས་པ་དང་། ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་མ་འཛུགས་གསོ་མཐུན་ 

(EU-China Comprehensive Agreement on 
Investments) གནས་སྐབས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ། ལྱི ་ཐུ་
ནྱི་ཡཱ་གཞུང་ནས་ཐའྲེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རྲེས་
ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡཱར་རོགས་སྐྱརོ་སུང་སྐྱབོ་བྱྲེད་པ་འཚྱུད་ཡོད། 

ཕགོས་མཚྱུངས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀྱིས་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་ཉ ྲེ་ལམ་བདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུབཏང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་སྙན་སྲེང་ཞུས་ཤྱིང་། དྲེའྱི་
ནང་གཙོ་བ་ོབདོ་དནོ་སྱིད་བྱྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཁྱིམས་
འཆར་དང་། བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚྱུར་འངོ་གྱི ་གོ་སྐབས་
འད་མཉམ་གྱི་ཁྱིམས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྲེག་ནྱི་སྱི ་ཀྱི ་ཁྱིམས་ལ་
སོགས་ཡྱིན། དྲེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་མྲེག་
ནྱི་སྱི ་ཀྱི ་ཁྱིམས་གཏན་འབྲེབས་དང་། ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་མ་འཛུགས་གསོ་མཐུན་
གནས་སྐབས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཁ་
གཏད་ད་ུའག་ོབའྱི་ལས་གཞྱི་བརམས་ཡོད། སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་མཐུན་

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་སོགས་

ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ཐགོ་ 
གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

༄༅། །བྲེལ་ཇྱི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚྲེས་ ༧ 
ཉྱིན་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་སྐུ ་ཚབ་མྱིང་ཡན་ཚའྱི་ (Ming-Yen 
Tsai) ལགས་དང་འཚམས་འདྱིའྱི་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད། མཇལ་འཕད་དྲེ་ནྱི་སྐུ་ཞབས་ཚའྱི་ལགས་ཀྱིས་ལས་
ཁུར་བཞྲེས་རྲེས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་མཇལ་འཕད་
ཐགོ་མ་ད ྲེ་ཡྱི ན། ཚའྱི་ལགས་སྔནོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཧ་རྱི་
ཚང་ (Harry Tseng) ལགས་ཡྱི ན་ཞྱིང་། ད་ཆ་
ཁོང་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆྲེན་གཞནོ་པ་ཡྱི ན་པ་
དང་། ཁོང་དང་བ ྲེལ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བར་
འབྲེལ་ལམ་བཟང་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཉྱིད་
བ ྲེལ་ཇྱི་ཡམ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་ཀྱི ་
གསོ་ཚོགས་སུ་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་པར་རྱིས་འགྲེམས་
སྟནོ་དང་། སྤྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ་སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་ཐྲེ་བའྱི་མཛད་སྒ་ོམང་
པརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

མཇལ་འཕད་སྐབས་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དག་གནནོ་ཆྲེ་བའྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ལ་བར ྲེན་ནས་བདོ་དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱིས་ཐན། ལྷ་ོསོག 
ཧངོ་ཀོང་། ཐའྲེ་ཝན་ནང་ད་ུགནས་སྟངས་ཇྲེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོགྱི ་
ཡོད་སྐརོ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་བཙན་བཟུང་
བྱས་ནས་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུ་ལྷག་འག་ོགྱི ་ཡོད་ནའང་བདོ་མྱིའྱི་
སྙྱིང་སྟབོས་དང་ལ་རྒྱ་གཏརོ་ཐུབ་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་
སྦྲགས། ཁོང་གྱིས་ཐའྲེ་ཝན་ལ་རྒྱྱུན་ད་ུརྒྱ་ནག་གྱི ་འཇྱིགས་
སྐུལ་གཏངོ་གྱི ་ཡོད་པར་ཐའྲེ་ཝན་མྱི ་མང་ལ་གདངུ་སྲེམས་
མཉམ་སྐྱྲེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྲེད། 

སྐུ་ཚབ་ཚའྱི་ལགས་ཀྱིས་བ ྲེལ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་
མཇལ་འཕད་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་པར་ཐུགས་རྲེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། 
ས་གནས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི ་སྱིད་བྱྱུས་ལ་བར ྲེན་ནས་འགོ་བ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་ཐྲེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་དང་གོ་སྐབས་
སོགས་གང་ཡོད་ཐད་ང་ོསྤདོ་གནང་། དྲེ་བཞྱིན་ཁོང་གྱིས་

བ ྲེལ་ཇྱི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་སྐ་ུཚབ་
མྱིང་ཡན་ཚའྱི་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ། 

ཚོགས་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་འགགོ་ཆྲེད་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལངས་
ཕགོས་སརྔ་བས་བརན་ད་ུགཏངོ་བའྱི་རྲེ་བ་གནང་ཡོད།

ཚོགས་འདའུྱི་ནང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་
པའྱི་སྐབས་མཉམ་རབུ་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུར་མོས་

མཐུན་གནང་ཡོད། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ནང་པྲེ་
རྱི་སྱིར་ཐའྲེ་ཝན་གཞུང་ཚབ་ཧྤ་རན་ཀོ་ཡྱི ་སྱི ་ཆྱི ་ཆྱུང་
ཝུ་ (Francoise Chih-Chung Wu) ལགས་
ཀང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་རྲེད། 

ད་ཐྲེངས་ཀྱི་མཇལ་འཕད་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དང་ལྷན་ད་ུསྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཞུ་གཏུག་འགན་འཛྱིན་རྱིག་འཛྱིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་
དང་། སྐུ་ཚབ་ཚའྱི་ལྷན་ད་ུཐའྲེ་ཝན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱྲེད་གཉྱིས་བཅར་ཡོད་པ་བཅས།།
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༄༅། །ཉ ྲེ་ཆར་བག་འགོ་ར་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐུབ་
དབང་སྐུ ་བརྙན་དང་རྲེ་བཙྱུན་བྱམས་པ་མགོན་པའོྱི་སྐུ ་
བརྙན། མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་བཅྱུ་ཞྲེ་ལྔ། སླབོ་གྲྭ་བཅས་
གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་བཅྱུ་གངས་
ཤྱིག་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འགོ་ཚྱུད་པའྱི་ཁོངས་སུ་
བག་འགོ་དགོན་པའྱི་མཁན་པ་ོདཔའ་དགའ་ལགས་དང་། 
ཕག་མཛོད་ཉྱི་མ་ལགས། གྲྭ་བསྟན་འཛྱིན་ཉྱི་མ་ལགས། གྲྭ་
བཀ་ཤྱིས་ར་ོརྲེ་ལགས། དྲེ་བཞྱིན་སྐུ་བརྙན་གྱི་ར་ོབརསོ་པ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བག་འག་ོར་ུརྲེ་བཙྱུན་བྱམས་པ་མགནོ་པའོྱི་སྐ་ུབརྙན་གཏརོ་བཤྱིག་
དང་བདོ་མྱི ་བཅྱུ་གངས་ཤྱིག་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་པ།

ལྷ་མོ་གཡང་སྐྱབས་ལགས་དང་ནརོ་པ་ཚྲེ་རྱིང་བསམ་གུབ་
ལགས་བཅས་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད། བདོ་མྱི ་
གཞན་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཤྲེས་རགོས་མ་ཐུབ། ཕགོས་མཚྱུངས་བསྟན་འཛྱིན་ཉྱི་
མ་ལགས་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པ་ོམྲེད་ཚྱུལ་བརདོ་ད ྲེ་རངུ་
ར ྲེག་མནར་གཅདོ་ད་ུམ་བཏང་ཡོད།

ད་ལྟའྱི་ཆར་བག་འགོ་དགོན་པའྱི་རྲྭ་བའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་
རྲེ་བཙྱུན་བྱམས་པ་མགོན་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་ཕྱི་ཀྱི་ ༣༠ ཅན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ད ྲེ་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད། རངོ་སྱིད་གཞུང་
གྱིས་རྲེ་བཙྱུན་བྱམས་པ་མགོན་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་ཐྲེངས་གཉྱིས་

ཙམ་གཏརོ་རྱིས་བྱས་ཀང་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་མ་ཐུབ་པར་
བར ྲེན་ཉ ྲེ་ཆར་འཕུལ་གླང་ (JCB Machine) བཏང་སྟ ྲེ་རྲེ་
བཙྱུན་བྱམས་པ་མགོན་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་ཕྱི་ཀྱི་ ༣༠ ཅན་དྲེ་
ཡང་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད། 

བོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་མགྱིན་ཚབ་པ་བསྟན་འཛྱིན་
ལྲེགས་བཤད་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། ཉ ྲེ་ཆར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཁམས་བག་འགོ་ར་ུཐུབ་དབང་སྐུ་བརྙན་དང་རྲེ་
བཙྱུན་བྱམས་པ་མགནོ་པའོྱི་སྐུ་བརྙན། མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་
བཅྱུ་ཞྲེ་ལྔ། སླབོ་གྲྭ་བཅས་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་
ད ྲེ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། 
སལོ་རྒྱྱུན། ང་ོབ་ོབཅས་ལ་སྡང་ཟུག་བྱས་པ་སྟནོ་གྱི་ཡོད་
པ་མ་ཟད། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལའང་རྱིས་མྲེད་རགོ་རོལ་བཏང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ནང་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་
པ་ད ྲེར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་
གནང་གྱི ་ཡོད། ཅྲེས་གསུངས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༤ ཉྱིན་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་བརྙན་འཕྱིན་ཀྱི་བཅར་
འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་
ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛ་ར་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་བདོ་
ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་མཚོན། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་

ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཨ་ཛ་ར་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་བདོ་རྒྱ་
འབྲེལ་མོལ་སརླ་གསོ་གནང་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཁངོ་མོའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆྲེ་ཤོས་ད ྲེ་ཡྱིན་ཞྲེས་

གསུངས་པ།
སྐྱངོ་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་སྤྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གམ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི ་སྐུ་
ཚབ་དང་ལྷན་སྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐྱྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཐགོ་
གསོ་མོལ་ཡོང་ཐབས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་
བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། 

དྲེ་ཡང་ཁོང་མོས་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་
པའྱི་ལས་གནས་དྲེས་སྱིད་འཛྱིན་ཇ་ོབྷའྱི་ཊྲེན་མཆོག་གྱི ་ཕྱི་
སྱིད་སྱིད་བྱྱུས་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོའྱི་
རྱིན་ཐང་ར་བར་བཟུང་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱི ན་པར་གསུངས་
པ་མ་ཟད། ཁོང་མོ་རང་ཉྱིད་ནས་ལས་གནས་དྲེར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི ་མང་དང་རྒྱ་ནག་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།15

བུའྱི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་དམ་བསྒགས་མྲེད་པར་འག་ོ
བསྐྱདོ་ཆོག་པ་ཡོང་རྒྱྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་བྱྲེད་
ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་མྱི ་སྣ་ཨ་རྱིར་དམ་བསྒགས་མྲེད་
པར་འག་ོབསྐྱདོ་ཆོག་པ་ཇྱི་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཀང་ང་

ཚོར་བདོ་ནང་ད ྲེ་ལྟར་འག་ོབསྐྱདོ་ཆོག་པའྱི་རང་དབང་སྤདོ་
དགསོ། ང་ཚོས་བདོ་མཐ་ོསྒང་གྱི ་ཁརོ་ཡུག་དང་མྱི ་འབུམ་
ཕག་མང་པའོྱི་འཚོ་ར ྲེན་ད་ུགྱུར་བའྱི་རྒྱྱུག་ཆྱུའྱི་འབྱྱུང་ཁུངས་
སུང་སྐྱབོ་ཆྲེད་ལས་གཞྱི་སྤ ྲེལ་འདདོ་ཡོད།”ཅྲེས་གསུངས། 

བདོ་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཐད་ཁོང་མོས་
གསུང་དནོ་ལ། ཨ་རྱི་གཞུང་དང་། གསོ་ཚོགས། དྲེ་བཞྱིན་
བླ་ོམཐུན་གགོས་པ།ོ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྱི ་སྱིད་གཞུང་ཁག་
དང་མཉམ་སྦྲྲེལ་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་། 
བདོ་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སརླ་གསོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ནྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆྲེ་ཤོས་ཡྱི ན་པ་

མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་སྣ ྲེ་མོ་བ་
དང་མཇལ་མོལ་གྱིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་
བབ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་
པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་ཆོས། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱི ག་གྱི ་ཐབོ་

ཐང་སུང་སྐྱབོ་ཆྲེད་ཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱིས་དབུས་བླ་
ཆྲེན་རྣམ་པའྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་ལ་ཐྲེ་བྱྱུས་མྱི ་བྱྲེད་པའྱི་
སྐུལ་མ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རྲེད། ཁངོ་མོའྱི་
ལས་འགན་ནང་ཨ་རྱིས་གཙོས་ཕྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་
སྐྱབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དགོས་ཟནོ་
བྱ་ར་དང་ཐུབ་ཚོད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་
འབདོ་སྐུལ་བྱ་རྒྱྱུའང་འཚྱུད་ཡོད་པར་གསུངས། 

གཞན་ཡང་ཁོང་མོས། “ང་ཚོས་བདོ་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
འབྲེལ་མྱི ་སྣ་མཚོན་གཞུང་འབྲེལ་མྱི ་སྣ་གཞན་དང་ཁྱྲེད་ལྟ་

༄༅། །བག་འགོ་རངོ་ཁོངས་སུ་ར ྲེན་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་
གནས་ནང་དགོན་པའྱི་གྲྭ་བསྟན་འཛྱིན་ནརོ་བུ་ལགས་དང་
དབང་ཆྲེན་ཉྱི་མ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༡༥ 
ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ཉ ྲེན་རགོ་པས་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་
རའུ་རངོ་གྱི ་བཙོན་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་ཡོད་ཀང་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་གནས་ཚྱུལ་ཕྱིར་
བསྒགས་བྱས་ན་ཁངོ་གཉྱིས་ལ་ཕན་ཐགོས་མྲེད་པའྱི་བསམ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བག་འག་ོགནས་ནང་དགནོ་གྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་གཉྱིས་འཛྱིན་བཟུང་
བྱས་པ།

ཚྱུལ་བྱྱུང་ནས་ད་བར་ཕྱིར་བསྒགས་བྱས་མྱི ་འདགུ

དྲེ་ཡང་ཁོང་གཉྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བྱྲེད་དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་
ཅྱི་ཡྱི ན་སོགས་གསལ་པ་ོཤྲེས་ཀྱི་མྲེད་ནའང་གྲྭ་དབང་ཆྲེན་
ཉྱི་མ་ལགས་ཀྱིས་ཤྲེས་ཡོན་དང་འཕདོ་བསྟ ྲེན་སོགས་ཀྱི་ཐད་
སླབོ་གསོ་སྤ ྲེལ་བའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་ད ྲེ་སྔ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་མངོ་
ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

དགོན་པ་ད ྲེའྱི་སླབོ་གྲྭ་སྒ་ོབརྒྱབ་བཅྱུག་པའྱི་དནོ་རྐྱྲེན་དང་
འབྲེལ་ནས་ཁངོ་གཉྱིས་ཀྱི་སྤུན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གགས་ལགས་
ཀང་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་མངོ་ཡོད།

གྲྭ་བསྟན་འཛྱིན་ནརོ་བུ་ལགས་དང་དབང་ཆྲེན་ཉྱི་མ་ལགས་
ནྱི་བག་འགོ་རངོ་ཁོངས་སུ་ར ྲེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་གནས་ནང་
དགོན་པའྱི་དགོན་བདག་སུྤལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ལགས་ཀྱི་ཚ་

མ་ཟད། དྲེའྱི་ཆྲེད་ད་ུམུ་མཐུད་འབད་རལོ་ཞུ་འཆར་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་
རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལ་བར ྲེན་ནས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་
མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྱངོ་བྱྱུང་ན། བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་
གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་བྱྲེད་ཐུབ་པའྱི་ཡྱི ད་
ཆྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པའང་གསུངས། 

རྱིང་མྱིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པའྱི་དགུན་ཁའྱི་
ཨོ་རྲེད་འགན་ཚོགས་ལ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི ་ལངས་ཕགོས་
ཇྱི་ཡྱི ན་ཐད་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར། ལྕམ་ཨ་ཛ་ར་ཛྲེ་ཡ་
མཆོག་གྱིས་ཨོ་རྲེད་འགན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཤར་ཏུར་ཀྱིས་ཐན་ད་ུམྱི ་རྱིགས་སྡ ྲེབ་
གསོད་ཀྱི་ལས་ངན་འཚབ་ཆྲེ་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་
ཀྱིས་གཙོས་ཡུལ་ལུང་གཞན་ཁག་ཏུ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
རགོ་རོལ་ཚད་མྲེད་བཏང་བར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་གཞུང་ཚབ་
དང་གཞུང་འབྲེལ་མྱི ་སྣ་རྒྱ་ནག་དགུན་ཁའྱི་ཨོ་རྲེད་འགན་
ཚོགས་ལ་གཏང་རྒྱྱུ ་མྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་གནང་
ཡོད་ཅྲེས་ལན་འདྲེབས་གནང་།

མཐར་ཁོང་མོས་སྱིད་འཛྱིན་བྷའྱི་ཊྲེན་མཆོག་དང་ཕྱི་སྱིད་
དུང་ཆྲེ་བྷྱི་ལྲེང་ཀྲེན་མཆོག་གྱི ་ཐག་གཅོད་ལྟར་ཁོང་མོ་
ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་བར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་སྦྲྲེལ་
གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོགནང་བར་དགའ་ཚོར་ཆྲེན་པ་ོ
བྱྱུང་ཚྱུལ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྱི་འད་འདའྱི་ནང་ནས་མ་འད་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐྱྲེན་གཙོ་བ་ོནྱི། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་

༄༅། །རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཡུལ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏྲེ་
མྱི ་ལོ་ ༦༡ ལྷག་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་དསུ་འདྱིར། བདོ་
ནང་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོར་
གཏརོ་གཏངོ་བའྱི་སྱིད་ཇུས་གདགུ་རྱུབ་ཅན་རྒྱྱུན་ཆགས་སུ་
ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་དང་། བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་མྱི ་
རྣམས་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་ལུང་བཅྱུ་ཕག་ད་ུམའྱི་ནང་འཐརོ་
གར་ད་ུསོང་སྟ ྲེ། དསུ་རབས་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་དང་བསྟནུ་པའྱི་
གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་སྒ་ོར་ུའཛྱིང་ནས་ཡོད་ནའང་། གཞྱིས་བྱྲེས་
གཉྱིས་ཚྲེ་སགོ་གྱི ་ཕུང་པ་ོགཅྱིག་ཏུ་དྱིལ་བའྱི་སྤུན་ཟླའྱི་འད་ུ
ཤྲེས་ཉམས་མྲེད་ཐགོ སྤྱི་སྒ ྲེར་གྱི་ལས་དནོ་ཅྱི་རྱིགས་ཐགོ་
ཁུར་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་ངསོ་འཛྱིན་འཕྱུགས་མྲེད་ཀྱི་སྒ་ོནས་
རང་ནསུ་རལ་སུྤགས་ཀྱིས་དཀའ་སྤད་འབད་འབུངས་ལྷདོ་
མྲེད་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཚྱུལ་འདྱིར་བསམས་ན། 
གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ལ་རྒྱའྱི་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་
འདྲེགས་པའྱི་སྲེམས་ཤུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ར ྲེན་དང་། བཙན་བྱལོ་

བ་ོཡྱི ན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་དགོང་དརོ་དགོན་
པའྱི་འད་ུཁང་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད ྲེར་མྲེ ་ཤོར་ནས་མཁན་
པ་ོཐུབ་བསྟན་ལགས་དང་བུ་ཀ་ོལགས་མྲེ ་སྐྱནོ་ཁདོ་འདས་

གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་མྱིའྱི་ཁདོ་དནོ་རྐྱྲེན་ད ྲེ་ནྱི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྱས་ཡོད་པའྱི་དྭགོས་པ་བྱྲེད་མཁན་མང་
པ་ོཡོད་འདགུ

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བག་འགོ་དགོན་པའྱི་རྲྭ་
བའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་རྲེ་བཙྱུན་བྱམས་པ་མགོན་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་
ཕྱི་ཀྱི་ ༣༠ ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད ྲེ་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོན་པའྱི་གྲྭ་ཤག་ཀང་གཏརོ་བཤྱིག་
གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།

ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གངོ་སྡ ྲེ་ཁ་ཤས་ནང་
བྱ་གསོ་ཁང་དང་ཕག་གསོ་ཁང་བརྒྱབ་དགསོ་ལུགས་ཀྱིས་
ངན་བསླབ་རྒྱག་བཞྱིན་པ་དང་། དྲེར་མོས་མཐནོ་མ་བྱས་ཚྲེ་

དངུལ་འབརོ་ཆྲེན་གྱི་ཉ ྲེ་ཆད་དང་བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་
གཅོད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ལུགས་སོགས་བརདོ་ནས་འཇྱིགས་བསྐུལ་
དང་བཙན་བཀའ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དགོན་
པའྱི་ནང་བསྟན་སླབོ་གྲྭ་གཏརོ་ཤུལ་ད་ུཡང་བྱ་ཕག་གསོ་ས་
ཞྱིག་བརྒྱག་འཆར་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བག་འགོ་ཡུལ་མྱི ་མང་པརོ་
སླབོ ་གསོ་དང་སྦངོ་བརར་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏྲེ་འཛྱིན་
བཟུང་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྣམ་
འགྱུར་མྱི ་ལྲེགས་པ་དང་ཏང་གྱི ་སླབོ་གསོ་ལ་དང་ལྲེན་མྲེད་
ལུགས་བཤད་ནས་རངུ་ར ྲེག་གནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་
བ་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་སོགས་ལ་བར ྲེན་ནས་མྱི ་ཁ་ཤས་
དན་མྲེད་ད་ུབརྒྱལ་བ་དང་། གྲྭ་བ་ཅྱིག་གྱི་མྱིག་ལའང་གནདོ་
སྐྱནོ་ཚབ་ཆྲེ་ཕགོ་ཡོད།

ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་སླབོ་གསོ་དང་ཡར་
རྒྱས་སོགས་ལ་བསྙད་ད ྲེ་མྱི ་མང་ལ་མྱི ་སྤདོ་ལས་འདས་པའྱི་
གཉའ་གནནོ་དང་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་བཏང་དང་གཏངོ་
མུས་རྲེད་འདགུ །

བཀའ་ཤག་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གཞྲེན་སྐལུ།
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
འགོ ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའྱི་སྐྱ་སྲེར་ཕ་ོམོ་
ཐམས་ཅད་དམ་ཚྱིག་གཟངོ་ཁ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ཏ ྲེ་སྤྱི་དནོ་
ཐགོ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བགྱིས་པའྱི་ཉ ྲེར་ལྲེན་གྱིས་ཡྱི ན་
པ་གརོ་མ་ཆག་ཅྱིང་། མ་འངོས་པར་བདོ་མྱི ་ཐུན་མོང་གྱི ་
ཕུགས་དམྱིགས་སུ་གོམ་པ་མདནུ་སྤ་ོབྱྲེད་པའྱི་རྨང་གཞྱིའང་
འདྱི་ཉྱིད་ཡྱི ན་ངྲེས་པས། ང་ཚོས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་སྟབོས་ཤུགས་
འདྱིའྱི་དགྲེ་མཚན་རྣམས་དན་ཡུལ་ནས་ཡུད་ཙམ་ཡང་
བརྲེད་མྲེད་སྙྱིང་བཅངས་དགསོ་ངྲེས།

ཡྱི ན་ནའང་། བླ་ོཕྱི་གཏདོ་བྱྲེད་མཁན་རྲེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་སྤྱི་
ཚོགས་ད་ལམ་ད་ུགཞྱི་མྲེད་དཀགོ་གཏམ་དང་དཀུག་ཤྱིང་
གྱིས་གཏམ་སྤདོ་འད་མྱི ན་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་
གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་འདྱི་ཕྱིའྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་
མཚོན་རགས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
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༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༡ 
ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་
སྐུ ་ཨ་ཛ་ར་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་
མཐུད་པར་བསྐ་ོབཞག་བྱྱུང་བར་འཚམས་འདྱི་གནང་པར་
ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་
ཨ་ཛ་ར་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་གསུང་འཕྱིན་
ཞྱིག་གནང་འདགུ ད་ཐྲེངས་ཀྱི་ཕག་བྱིས་ད ྲེ་བཞྱིན་ཁོང་མོ་
བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐ་ོབཞག་བྱྱུང་
རྲེས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
ལ་གནང་བའྱི་ཕག་བྱིས་ཐགོ་མ་ད ྲེ་ཆགས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་ལ་བསྐུར་
གནང་བའྱི་ཕག་བྱིས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཁ་ོམོ་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་
དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐ་ོབཞག་བྱྱུང་རྲེས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༡ ཉྱིན་འཚམས་འདྱིའྱི་
ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་སོན་བྱྱུང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
ངས་ཀང་སྐུ་ཉྱིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་སྱིད་སྐྱངོ་ད་ུབདམས་
ཐནོ་བྱྱུང་བར་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཡོད། 
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མཆོག་ལའང་ཟུར་ཟ་དང་། དམའ་འབྲེབས། མཚན་དམོད་
ཀྱི་སྡྱིག་ལས་ཚབས་ཆྲེན་རམོ་པ་ནྱི། ཆོས་དང་འཇྱིག་ར ྲེན་
གཉྱིས་ཐད་ནས་མ་རངུ་བའྱི་ལས་ཡྱི ན་པས། ངན་སྤདོ་ད ྲེ་
རྱིགས་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱྲེད་དགསོ་པ་ནན་བརདོ་
བྱ་རྒྱྱུ ། ཅྱི་སྟ ྲེ། དྲེ་དག་གྱིས་ད་དངུ་མུ་མཐུད་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མཚན་དམོད་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དཀུག་གཞྱིའྱི་
གཏམ་སྤདོ་སྤ ྲེལ་ཚྲེ། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་དམོད་ཞུ་མཁན་གང་ན་སུ་ཡོད་
ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱ་རྒྱྱུའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལངས་ཕགོས་གཞྱིར་
བཟུང་དགསོ་ངྲེས་ཀྱི་བྱྲེད་ཐབས་རམོ་གྱི་ཡྱི ན་པས། ཡོལ་
རྒྱབ་ཀྱི་ངན་མཚང་བརལོ་བའྱི་རྲེས་འབས་རང་ཐགོ་ཏུ་ལྷུ ང་
སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་འབྱྱུང་སྔནོ་ཚྱུད་བསམ་ཞྱིབ་ཐུབ་

དགསོ་པའྱི་སྔནོ་བར་གཏངོ་གྱི ་ཡོད།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་
དམོད་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་གྱི ་མཚན་སྙན་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་
འག་ོགཞྱི་མྲེད་པ་ཀུན་གསལ་ཡྱི ན་ནའང་། མགོན་པ་ོགང་
ལ་རྲེ་བའྱི་མྱིག་འབུར་གཏདོ་མཁན་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་དང་། 
མགོན་པ་ོགང་ལ་དད་དམ་གཡོ་བ་མྲེད་པའྱི་རྲེས་འཇུག་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྲེམས་ཚོར་ལ་ད་ོཕགོ་གཏངོ་གྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
གནས་ཚྱུལ་རྒྱྱུས་ལོན་མྲེད་མཁན་ཚོར་དངསོ་དནོ་ཇྱི་བཞྱིན་
རགོས་པར་འགགོ་རྐྱྲེན་བཟ་ོགྱི ་ཡོད་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་གོང་
བུའྱི་ནསུ་པ་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་གྱི ་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དཀགོ་གཏམ་དང་དཀུག་ཤྱིང་གྱི་རྲེས་སུ་
མྱི ་འབངས་པ་དང་། ངན་གཡོའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཡ་མྲེད་ད་ུའཇགོ་

སླད། གཞྱི་མྲེད་གཏམ་འཆལ་དྲེ་ རྱིགས་ལ་ལྟ་ཉན་མྱི ་བྱྲེད་
པ་དང་། བརྒྱྱུད་བསྐུར་ད ྲེ་བས་ཀང་མྱི ་བྱྲེད་པའྱི་ཆོད་སྲེམས་
བཅངས་ཏྲེ་འཛྱིན་སྐྱངོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་བ་དང་བླ་ོདགོས་
རྣམས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་གཏུགས་
གནང་གལ་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གཞྲེན་སྐུལ་ད།ུ བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚྲེས་ ༡༩ ལ། །

ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལམྕ་ཨ་ཛ་ར་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་སྟ ྲེ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་གནང་བ།   

དང་སྤྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གམ་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ ་ཚབ་ཡང་ན་བདོ་མྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་
ལྷན་ད་ུསྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐྱྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཐགོ་འབ ྲེལ་
མོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་པའྱི་རྲེ་འདདོ་ཆྲེ། ང་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐྱབོ་དང་ཁྱྲེད་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱི ན་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་། སྐད་ཡྱིག ཆོས། རྱིག་གཞུང་གྱི ་
ང་ོབ་ོམྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཆྲེད་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱྱུར་འགྱུར་བ་
གཏན་ནས་མྲེད། བདོ་མྱི ་སྐྱབས་བཅལོ་བ་རྣམས་ལ་མྱི ་སྤདོ་
བདྲེ་རའྱི་རོགས་སྐྱརོ་མཁོ་སྤདོ་བྱ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བར་ང་ཚོ་སྤབོས་
པ་ཆྲེ་ཞྱིང་། སླད་མར་ཡང་མུ་མཐུད་གནད་དནོ་ད ྲེ་ཚོའྱི་ཐགོ་
མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད།

གཞན་ཡང་ང་ཚོས་བདོ་ནང་འག་ོའངོ་གུ་ཡངས་སུ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་
དང་། བདོ་མཐ་ོསྒང་གྱི ་ཁརོ་ཡུག་དང་ཆྱུའྱི་ཐནོ་ཁུངས་སུང་
སྐྱབོ་བྱ་རྒྱྱུར་འབད་རལོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད། ཁངོ་
མོའྱི་ཕག་བྱིས་གནང་སོན་བྱྱུང་མ་ཐག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༩ 
ཉྱིན་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱྱུད་ལམ་ཊུའྱི་ཊར་བརྒྱྱུད་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་
འདགུ་ཅྱིང་། དྲེར་ཁངོ་གྱིས་ཁྱྲེད་ཀྱི་ཕག་བྱིས་དང་འཚམས་
འདྱི་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཉ ྲེ་ལམ་ཁྱྲེད་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་

སྐུ་ཚབ་ལྷན་ད་ུའབ ྲེལ་བ་གནང་བར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
སླད་མར་གང་མྱུར་སྐུ་ཉྱིད་དངསོ་སུ་མཇལ་ནས་ང་ཚོས་བདོ་
དནོ་ཤུགས་ཆྲེར་གཏངོ་སླད་འབད་རལོ་སྔར་ལྷག་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་ཅྲེས་བཀདོ་གནང་འདགུ །
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༡ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕྲེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་། 
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ། གསར་

ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའྱི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
ལྕམ་སྐུ་རོ་བྷར་ཊཱ་མྲེཊ་སོ་ལཱ་ (Ms. Roberta Metsola) 
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་འདགུ

དྲེ་ཡང་འཚམས་འཕྱིན་ནང་འཁདོ་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ནྱི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་སྙྱིང་སྟབོས་ལ་རྒྱྱུན་ཏུ་ནས་བསྔགས་བརདོ་གནང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱི ན། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཐུན་མོང་ཐགོ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༥ ཉྱིན་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་
མཆོག་གྱིས་གསར་ད་ུབདམས་ཐོན་བྱྱུང་བའྱི་ ཡུ ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་རོ་བྷར་ཊཱ་མྲེཊ་སོ་ལཱ་  

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་བ།

རང་དབང་དང་། མང་གཙོ། འད་མཉམ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལྟ་
གུབ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི་བདྲེ་ལྷྱིང་འཇགས་
ཡོང་ཐབས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འསོ་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཀང་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི ་བའྱི་

ཐབས་ལམ་བརྒྱྱུ ད་བདོ་དནོ་འཐབ་རོད་ཀྱི ་ལས་འགུལ་
བརམས་དང་རམོ་མུས་ཡྱི ན།

རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་མང་
པའོྱི་རྱིང་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ར་མྲེད་
བཟ་ོརྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ནང་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ནང་ཆོས། རྱིག་
གཞུང་། བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོདང་བཅས་པ་ར་བརླག་ཏུ་འག་ོརྒྱྱུའྱི་

(Ms. Roberta Metsola) མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་
འཚམས་འཕྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བར་
ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཉ ྲེན་ཁ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་འགོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་མྲེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
དམར་གཞུང་གྱིས་སོ་སོའྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཁྲེ་ཕན་བསུྒབ་
ཆྲེད་མཐ་ོསྒང་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚད་མྲེད་ཀྱིས་གཏརོ་བཤྱིག་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད ྲེས། ང་ཚོ་ཚང་མ་དངངས་
འཚབ་སྐྱྲེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་
བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས་ནྱི་ཧ་ཅང་ཡ་ང་བ་ཞྱིག་དང་ཛ་
དག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་སོང་། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་འགོ་
ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ནང་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་འཚམས་འཇགོ་
ཡོང་རྒྱྱུའྱི་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་རྲེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ད་བར་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་གསོ་
ཆོད་རྱིམ་པར་བཞག་པ་སོགས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནས་
བདོ་ཀྱི་འཐབ་རདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་ཡོད་པ་
ལྟར། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་ལས་ཡུན་རྱིང་ད ྲེ་ལྟར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་རྒྱྱུའྱི་རྲེ་བ་ཞུའྱི་ཡོད།

ད ྲེ་བཞྱིན་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། ལྷག་པར་ད་ུཡུ་
རོབ་ནང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གཞྱིས་སྤསོ་བྱས་
དང་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། ཡུ་རོབ་ནྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི ་གནས་ཡུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
དང་གནང་མུས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཞྲེས་འཁོད་
འདགུ་པ་བཅས། །

ཏྲེ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱི ན། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ཡུན་རྱིང་འབྲེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

པའྱི་མྱི ་མང་པརོ་རྲེ་བའྱི་འདོ་སྣང་ལྟ་བུ་སྦྱིན་ཡོད། དྲེ་རྱིང་
ཁང་སང་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་། 
རྱིག་གཞུང་། ང་ོབ་ོདང་བཅས་པར་དག་གནནོ་བྱས་དང་
བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་

ཡོད་པས་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན།

ལྷག་པར་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མང་གཙོ་དང་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐྱབོ་སླད་ད་ུཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་
རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཚྱུད་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༡ ནང་པ ྲེ་
ཊར་ཕྱི་ཡ་ལ་མཆོག་ཅྲེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་བླནོ་

ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བར་འཚམས་འཕྱིན་གནང་བར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༩ ཉྱིན་སྱིད་བླནོ་ཕྱི་ཡ་ལ་མཆོག་
གྱི ་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྱིན་ལན་ཞྱིག་གནང་སྟ ྲེ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུས་གནང་ཡོད།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཅྲེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་བླནོ་པ ྲེ་
ཊར་ཕྱི་ཡ་ལ་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་གནང་བར་ཁངོ་གྱིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་གནང་བ།

དྲེ་ཡང་ཕག་བྱིས་འཁདོ་དནོ། སྱིད་བླནོ་པ ྲེ་ཊར་ཕྱི་ཡ་ལ་ 
(Petr Fiala) མཆོག་སྱིད་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བར་
འཚམས་འཕྱིན་གནང་བར་ངས་ཁངོ་གྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་སྐུ་ཉྱིད་

ལ་ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ ་ ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས ་༧སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དང་ང་
ཚོའྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ཟུར་པ ་ཝ ་
ཀ་ལབ་ཧ་ཝྲེལ་ (Vaclav 
Havel) མཆོག་བར་གྱི་སྐུ་ཚྲེ་
གཅྱིག་རྱིང་གྱི ་མཛའ་འབྲེལ་
ལ་བར ྲེན་ནས་གུབ་པའྱི་ཅྲེཀ་
མྱི ་མང་དང་བོད་མྱི ་བར་གྱི ་

འབ ྲེལ་བར་སྱིད་བླནོ་ཕྱི་ཡ་ལ་མཆོག་གྱིས་བརྱི ་མཐངོ་ཆྲེན་
པ་ོགནང་གྱི ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རང་དབང་དང་། 
མང་གཙོ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་
གོང་སྤ ྲེལ་གཏང་རྒྱྱུ ་གཞྱི་རར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་བཀུར་འསོ་

མྱི ་སྣ་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་རྲེས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབང་གྱི ་ཡོད། ལམ་
སལོ་ད ྲེ་དག་གཞྱིར་བཟུང་སྱིད་གཞུང་གསར་པའྱི་ངསོ་ནས་
རྒྱ་གར་དང་ཞྱི་བདྲེའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་མངའ་ཁུལ་བླ་ོམཐུན་མང་
གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་ལྷན་ད་ུའབ ྲེལ་ལམ་བཟང་ད་ུ
གཏང་རྒྱྱུ ་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོའདགུ 

སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕག་བྱིས་ནང་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བདོ་རང་
དབང་འཐབ་རདོ་ཐགོ་བླ་ོསྤབོས་སྤ ྲེལ་ཡོད་སྐརོ་བཀདོ་གནང་
འདགུ དྲེར་ང་ཚོ་སྤབོས་པ་ཡོད་ལ་སླད་མར་མུ་མཐུད་རང་
དབང་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཞྱི ་བའྱི་ངང་འཐབ་རདོ་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བླ་ོསྤབོས་སྤ ྲེལ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། གང་ཡྱི ན་
ཞྲེ་ན། ང་ཚོས་རང་དབང་གྱི ་འཐབ་རདོ་ག་ཚོད་ཐག་རྱིང་
པ་ོཡོད་པ་དང་ཇྱི་ལྟར་དཀའ་ཚྲེགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་མྲེད་ཤྲེས་
ཀྱི་ཡོད། ཅྲེས་བཀདོ་གནང་འདགུ །

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་གྱི ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་དགསོ་མཁོ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད།

ང་ཚོས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་འགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་སུ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་སྟ ྲེ་བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་
སྡུག་སྲེལ་ཐབས་སུ་གཞགོས་འདྲེགས་གནང་བའྱི་རྲེ་བ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། སརླ་ཡང་ངས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་འཚམས་འདྱི་དང་བཀ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད།།
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༄༅། །ཉ ྲེ་ཆར་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་གསོ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་
གཞན་ཁག་གྱི ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མྲེད་རགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་
གྱི་གསོ་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༢ ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད། གསར་
ད་ུབསྐ་ོབཞག་གནང་བའྱི་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་དུང་ཆྲེ་དང་ཉྱི་
ཧངོ་གྱི ་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཨྱི ་ཤྱི ་ཀ་ཝ་ཨ་ཀྱི ་མ་
ས་ (Ishikawa Akimasa) ལགས་ཀྱིས་
ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐྱངོ་གནང་ཡོད།

སྐབས ་ ད ྲེར་ ཉྱི་ ཧ ོང་གོས ་ ཚོགས ་བོད་ དནོ་རྒྱབ ་སྐྱོར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཞྱི ་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུ ན་ 
(Shimomura Hakubun) ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པར་ཕྲེབས་བསུའྱི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་ཉྱི་ཧངོ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚྲེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་དབང་
བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་ཉྱི་
ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་
གཙོས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མྲེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
པའྱི་ཐད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་གནང་
བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་སྱིད་བླནོ་སྐུ་
ཞབས་ཧུ་མྱིའ་ོཀྱི ་ཞྱི་དཱ་ (Fumio Kishida) མཆོག་གྱིས་
དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཉྱི་ཧངོ་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མྲེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་གནང་དགསོ། ཞྲེས་དང་། 

ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་བཞག་པར་ཉྱི་ཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་པ།

གསོ་ཆོད་ད ྲེས་འཛམ་གླྱིང་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད་
ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་
སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་མྱི ་ ཐུབ་པའྱི་བར་ལན་གསལ་
པ་ོཞྱིག་བསྟན་ཡོད། ཅྲེས་གསུངས། གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀྱིས་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཤོག་གངས་གཉྱིས་ཅན་གྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་

ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། སྙན་ཐ་ོད ྲེའྱི་ནང་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བདོ་རང་
བཙན་གཙང་མ་ཡྱི ན་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་
དབང་བསྒྱུར་བྱས་སྟབས་སྤྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བདོ་མྱི ་བརྒྱད་ཁྱི་ལྷག་བཙན་
བྱལོ་ད་ུཕ ྲེབས་དགསོ་བྱྱུང་བ། ཉ ྲེ་ཆར་ཁམས་བག་འགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐུབ་དབང་གྱི་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཁུ་དགུ་
བཅྱུ་གོ་དགུ་ལྷག་ཅན་ཞྱིག་དང་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་བཅྱུ་
ཞྲེ་ལྔ་ར་གཏརོ་བཏང་སྟ ྲེ་ད་ཆ་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས་
ནྱི་དམག་ས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ། ཉྱི་ཧངོ་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་
ནག་གྱི ་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
ཐགོ་དག་གནནོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཏྲེ་བདོ་
རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་སུ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྐུ ་ཚབ་དང་ལྷན་ད་ུགསོ་མོལ་བྱྲེད་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་དགསོ་པ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་
བདོ་དནོ་སྱིད་བྱྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཁྱིམས་ཞྲེས་པ་གཏན་
འབྲེབས་གནང་བ་ལྟར་ཉྱི་ཧངོ་གཞུང་གྱིས་ཀང་བདོ་དནོ་
སྐརོ་ད ྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱིམས་གཏན་འབྲེབས་གནང་དགོས་པའྱི་
འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་སོགས་འཁདོ་ཡོད།

ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་ཉ ྲེ་ཆར་ཁམས་
བག་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐུབ་དབང་གྱི ་སྐུ་བརྙན་
མཐ་ོཚད་ཁུ་དགུ་བཅྱུ་གོ་དགུ་ལྷག་ཅན་ཞྱིག་དང་མ་ཎྱི་དངུ་
འཁརོ་བཞྱི་བཅྱུ་ཞྲེ་ལྔ་ར་གཏརོ་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་
ཚྱུལ་རྣམས་གསན་རྲེས་ཧ་ལས་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་
ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ་བ ོད་དནོ་ཆྲེད་ད་ུ

རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་
གསུངས། ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཞྱི་མོ་
མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུ ན་ལགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་སྐརོ་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་གང་མགོགས་
ཚོགས་ཆྲེན་ཞྱིག་བསྐངོས་ནས་ཐག་གཅོད་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་གསུངས།ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རན་གས་སྐུ ་ཞབས་

ཝ་ཊ་ན་བྷ ྲེ་ཤུ་ (Watanabe Shu) ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་
པ་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་བདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་
ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས། ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་སྐད་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པས་བདོ་ནང་མནར་སྤདོ་བཏང་བའྱི་སྐརོ་གྱི་དཔྲེ་ད ྲེབ་  
(100 Atrocit ies of the CCP in Tibet) དང་། 
ཨྱི ན་ཡྱི ག་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་དཔྲེ་ད ྲེབ་ (Harnessing the 
Dragons Fume) ཞྲེས་པ་ཚོགས་འདའུྱི་སྟ ྲེང་འགྲེམས་
སྤ ྲེལ་ཞུས་ཡོད།

ཐྲེངས་འདྱིའྱི་ཚོགས་འདའུྱི་ཐོག་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་དང་སྐུ་ཚབ་གངས་ ༡༩ 
ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གྱི ་དུང་ཆྲེ་འཇྱིགས་མྲེད་ཚྲེ་བརན་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་
ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༄༅། །ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ (Super Samgha) 
ཞྲེས་པའྱི་སྐུ ་ཚབ་ཧ་ཡ་ཤྱི ་ཤུ་ཊན་ (Ven. Hayash i 
Shuten) ལགས་དང་ཀོ་བྷ་ཡ་ཤྱི ་ (Ven. Kobayashi 
Shuei) ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
ད་ུཆྲེད་ཕ ྲེབས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་དང་ཐུགས་འཕད་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་ད ྲེར་

ཁངོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཉ ྲེ་ཆར་ཁམས་བག་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་སྟནོ་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཁུ་ ༩༩ 
ལྷག་ཅན་ཞྱིག་དང་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་བཅྱུ་ཞྲེ་ལྔ་ར་གཏརོ་
བཏང་བ། བག་འགོ་དགོན་པའྱི་དགྲེ་ལྡན་ནང་བསྟན་སླབོ་གྲྭ་
སྒ་ོབརྒྱབ་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་གསན་པར་ཧ་ལས་ཏྲེ་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གཞྱིས་ལུས་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱི ་དབང་བསྒྱུར་
འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞྱིན་པར་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་
བསྒགས་གཏམ་སྤ ྲེལ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ལ་ཕུལ་གནང་འདགུ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༤ ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་བདོ་མྱི ་དང་། ཡུ་གུར། ལྷ་ོསོག་
པའོྱི་མྱི ་རྱིགས། ཧངོ་ཀོང་བ་བཅས་དང་ལྷན་ད་ུཔ ྲེ་ཅྱིང་ཨོ་

ཁམས་བག་འག་ོནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐུབ་དབང་གྱི་སྐ་ུབརྙན་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་
བར་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གནང་བ།

རྲེད་འགན་ཚོགས་འགོ་འཛུགས་ཉྱིན་མོར་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་རྒྱལ་ས་
ཊོག་ཡོ་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི ་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི ་མདནུ་
ད་ུཞྱི་བའྱི་ང་ོརལོ་གནང་ཡོད། སྐབས་ད ྲེར་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀོ་བྷ་ཡ་ཤྱི ་ (Ven. Kobayashi) 
ལགས་དང་ཝ་ཀའ་ོམྱི ་ (Ven. Wakaomi) ལགས་ཀྱིས་
ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་

ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་རྱིས་མྲེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤ ྲེལ་བ་ད ྲེ་
སྒགོས་སྦང་གནང་བ་མ་ཟད། ང་ོརལོ་གྱི་བསྒགས་གཏམ་
དྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལའང་སྤད་གནང་ཡོད།

ཉྱི་ཧངོ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
ཀྱིས་གཉན་འཕང་གྱི ་དསུ་སྐབས་འདྱིར་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་
གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ་ཞུས་ཡོད། ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་ཚོས་སྟནོ་པ་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁངོ་ཚོའྱི་དགྲེ་རན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་རབ་རྣམས་ཁངོ་ཚོའྱི་ཆོས་ལ་རྱི ་ཡྱི ་ཡོད་སྟབས་སྟནོ་
པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་གཏརོ་བཤྱིག་
བཏང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་དམའ་

འབྲེབས་བྱས་པ་ཡྱི ན་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་
ཡྱི ན། ཞྲེས་དང་། ཁམས་བག་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ཐུབ་དབང་གྱི ་སྐུ་བརྙན་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་ད ྲེ་ནྱི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། དྲེ་ནྱི་
ཐད་ཀར་ནང་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་རལོ་རངུ་བྱས་པ་མཚོན་
གྱི་ཡོད། ཅྲེས་གསུངས། ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་ང་ོརལོ་གྱི་བསྒགས་
གཏམ་ནང་འཁདོ་པ་ལྟར་ན། ཨོ་རྲེད་འགན་ཚོགས་ནྱི་ཞྱི་
བདྲེའྱི་དསུ་ཆྲེན་ལྟ་བུ་ཡྱི ན་ཞྱིང་། ཨོ་རྲེད་འགན་ཚོགས་
འགོ་མ་ཚྱུགས་གོང་ཁམས་བག་འགོ་ནས་ཁྱདོ་ཚོའྱི་གཞུང་
གྱིས་ཐུབ་དབང་གྱི ་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཁུ་ ༩༩ ལྷག་ཅན་
ཞྱིག་དང་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་བཅྱུ་ཞྲེ་ལྔ་ར་གཏརོ་བཏང་
བ་མཚོན་པའྱི་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐགོ་དག་གནནོ་བྱས་པ་ད ྲེ་ནྱི་འགདོ་གདངུ་
སྐྱྲེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྲེད། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ནྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད་ལ། ལོ་ང་ོ 
༡༥༠༠ ལྷག་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོ་སྟ ྲེ་འཛམ་
གླྱིང་གྱི ་ནང་པ་ཡོངས་ནས་ཁྱདོ་ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་དག་གནནོ་བྱས་
དང་བྱྲེད་བཞྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 
ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད། །
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༄༅། །ཉ ྲེ་ཆར་ཁམས་བག་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་སྟནོ་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པའོྱི་སྐུ ་བརྙན་མཐོ་ཚད་ཁུ་ 
༩༩ ལྷག་ཅན་ཞྱིག་དང་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་བཅྱུ་ཞྲེ་ལྔ་
ར་གཏརོ་བཏང་བ་དང་། བག་འགོ་དགོན་པའྱི་དགྲེ་ལྡན་
ནང་བསྟན་སླ ོབ ་གྲྭ ་སྒ ་ོབརྒྱབ་པ་བཅས་ལ་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་
འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་
བསྒགས་གཏམ་སྤ ྲེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ོརལོ་གྱི་
བསྒགས་གཏམ་དྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལའང་
སྤད་གནང་ཡོད།

དྲེ་ཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༢ ཚྲེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ལ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་བའྱི་ནང་འཁདོ་
དནོ། ཉ ྲེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁམས་བག་འགོའྱི་
དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་ཏུ་དག་གནནོ་བྱས་སྟབས། ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་
ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཀྱིས་ང་ོརལོ་གནང་བར་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་དགྲེ་
འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞྲེས་དང་།

དསུ་རབས་མང་པའོྱི་རྱིང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ནྱི་བདོ་ནང་

བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་
གུབ་ཆ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད་པ། ཁམས་བག་འགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་སྟནོ་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོ
ཚད་ཁུ་ ༩༩ ལྷག་ཅན་ཞྱིག་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་མ་ཟད། 
བདོ་མྱི ་འཛྱིན་བཟུང་དང་དག་གནནོ་བྱས་པ་མཚོན་པའྱི་

བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུའང་དྲེ་ལྟར་དག་གནནོ་བྱྲེད་
བཞྱིན་པ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་
ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱི ག ང་ོབ་ོསོགས་ར་གཏརོ་
གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱི ན་པ་གསུངས་འདགུ

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱི ་གསུང་འཕྱིན་
ནང་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་དསུ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
གྱི ་བྱ་སྤདོ་ལ་ང་ོརལོ་གནང་སྟ ྲེ་བདོ་མྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱིས་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་དང་། ལྷག་པར་ནང་པའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་
ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་

རང་དབང་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་དག་
གནནོ་བྱྲེད་བཞྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་ ཏུ་ང་ོརལོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤ ྲེལ་ཡོད་པའྱི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་འཁདོ་འདགུ

མཐར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་
ལུས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ས་ཕགོས་
གང་སར་གནས་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་གནང་
སྟ ྲེ་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱིས་བྱྲེས་
བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་རྒྱབ་

སྐྱརོ་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།། 

༄༅། །ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་གསོ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་
གཞན་ཁག་གྱི ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མྲེད་རགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་
གྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༡༡ 
ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ད་ལམ་
བརྒྱྱུད་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་
གསུང་འཕྱིན་གནང་བ།

ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་བཞག་པར་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་པ།

ཟུར་པ་དང་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་སྐྱབོ་ཚོགས་པའྱི་ (Save Tibet 
Network Japan) ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཀྱི ་ན་ོསྲེ་ཤུ་ 
(Makino Seishu) ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་གསོ་ཚོགས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་དབང་བསྒྱུར་
འགོ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གྱི ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་རྱིས་མྲེད་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པར་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་
པ་དང་འབྲེལ་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་དང་འཆམ་མཐུན་

ལ་ཉ ྲེན་ཁ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ད ྲེ་ངསོ་འཛྱིན་གནང་བ་ལྲེགས་
པ་ོབྱྱུང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས། གཞན་ཡང་ཁོང་གྱིས་ཉྱི་
ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པའྱི་ལས་འཁྱྱུར་དུང་ཆྲེ་སྐུ ་ཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀ་ཀ་ཤྱིས་  
(Mr. Nagao Takashi) ལགས་ཀྱིས་ད་བར་བླསོ་བཏང་
གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་དང་།  གསར་ད་ུ
བསྐ་ོབཞག་གནང་བའྱི་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་དུང་ཆྲེ་སྐུ་ཞབས་ཨྱི ་ཤྱི ་ཀ་ཝ་ཨ་ཀྱི ་མ་ས་ 
(Ishikawa Akimasa) ལགས་ལ་ཕ ྲེབས་བསུའྱི་གསུང་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་
ཁག་གྱི་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མྲེད་རགོ་རོལ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་གསོ་ཆོད་
བཞག་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་གནང་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཉྱི་
ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྐུ་ཞབས་ཞྱི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུ ན་ལགས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་
གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་ཏྲེ་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་གསོ་ཆོད་ད ྲེས་བདོ་མྱིར་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་རྒྱྱུའྱི་བར་ལན་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱི ་སྱི ་
ཐན། རྒྱ་ནག་གྱི ་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་གཞན་
གྱི་ནང་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་འགྲེལ་
བཤད་བྱས་ཡོད། ཅྲེས་དང་། གསོ་ཆོད་ད ྲེས་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོ
ནས་མུ་མཐུད་བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མྲེད་
རགོ་རོལ་ཤུགས་ཆྲེ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ད ྲེ་བཀག་འགོག་བྱྲེད་
ཐུབ་པའྱི་རྲེ་བ་ཡོད། ཅྲེས་གསུངས། ཉྱི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་སྐུ ་ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་ལས་
དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཉྱི་ཧངོ་
རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པས་བདོ་
དནོ་ཆྲེད་ད་ུརྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་གནང་བར་རྲེས་སུ་
ཡྱི ་རང་གྱི ་ཕག་བྱིས་འབུལ་རྒྱྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས། དུང་འཕར་བླ་ོབཟང་ཆོས་གགས་
ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་སྐད་ད་ུཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་
སྒལོ་མ་མཆོག་གྱི ་གསུང་སྒྱུར་ཞུས་པ་དང་། ཉྱི་ཧངོ་སྐད་ད་ུ
བདནུ་རྲེའྱི་བདོ་དནོ་གསར་འགྱུར་སྙན་སྒནོ་པ་ལྲེགས་འཕྲེལ་
ལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚྲེ་
རྱིང་མཆོག་གྱི ་གསུང་སྒྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

བཤད་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཀྱི ་ན་ོསྲེ་
ཤུ་ལགས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ ་མགནོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་
དང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་སྒལོ་མ་ཚྲེ་རྱིང་
མཆོག་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ་ཞུས་ཡོད།

དུང་ཆྲེ་སྐུ ་ཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀ་ཀ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་
གྱི ་གསོ་ཚོགས་ནས་བཞག་གནང་བའྱི་གསོ་ཆོད་ད ྲེའྱི་རྒྱབ་
ལྗངོས་སྐརོ་འགྲེལ་བརདོ་གནང་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཨྱི ་ཤྱི ་ཀ་ཝ་
ཨ་ཀྱི ་མ་ས་ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པ་དང་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ད་ུ
བདོ་དནོ་སྐརོ་མཉམ་རབུ་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུའྱི་ག་སྒྱིག་
ཨང་གསར་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་། ཉ ྲེ་ཆར་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་
ནས་བཞག་གནང་བའྱི་གསོ་ཆོད་ད ྲེས་འབྱྱུང་འགྱུར་ཉྱི་ཧངོ་
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་ཤུགས་ཆྲེ་གཞག་
ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་བཟསོ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས། 
ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་སྒལོ་མ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་བཞག་
པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། སྐུ་ཞབས་མཱ་ཀྱི ་ན་ོ
སྲེ་ཤུ་ལགས། སྐུ་ཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀ་ཀ་ཤྱིས། སྐུ་ཞབས་
ཨྱི ་ཤྱི ་ཀ་ཝ་ཨ་ཀྱི ་མ་ས་ལགས། ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་

ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་སོགས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཆྲེད་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ་ཞུས་གནང་ཡོད།

ཉྱི་ཧངོ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནང་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་འགྲེལ་བརདོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་

བའྱི་སྐརོ་དང་། ཉྱི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ལས་འཁྱྱུར་དུང་ཆྲེ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་གའ་ོ
བཀ་ཀ་ཤྱིས་ལགས་དང་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་སྟབས། ཉ ྲེ་ཆར་
ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་ཆྲེད་ད་ུགསོ་ཆོད་བཞག་
གནང་ཡོད་པ། དྲེ་བཞྱིན་ཉྱི་ཧངོ་དགྲེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཉ ྲེ་ཆར་ཁམས་བག་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྟནོ་པ་
ཐུབ་པའྱི་དབང་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཁུ་ ༩༩ ལྷག་ཅན་
ཞྱིག་དང་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་བཅྱུ་ཞྲེ་ལྔ་ར་གཏརོ་བཏང་
བར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤ ྲེལ་བ་
བཅས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་ཡོད།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་
རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཞྱི ་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་
བྷུ ན་ (Shimomura Hakubun) ལགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་
འགོ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་གསོ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
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པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་གསུང་
འཕྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ང་ཚོས་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་
འབྲེལ་ཚོགས་གཙོའྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་ཨ་
རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་འགན་
གསར་པ་སུྒབ་བཞྱིན་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་
ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་

པ་ོམཆོག་གམ་ཡང་ན་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི ་སྐུ ་
ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབར་
སྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐྱྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཐོག་བདོ་རྒྱ་གསོ་
མོལ་བསྐྱར་གསོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་
ད ྲེར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་གྱིས་མཐུན་ཕགོས་ཕག་སྦྲྲེལ་དང་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་གཞུང་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མ་འངོས་ཡང་སྱིད་དང་། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་
པའྱི་ཡང་སྱིད་འདྲེམས་སུྒག་ལ་ཐྲེ་བྱྱུས་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཨོསྟ ྲེ་
ལྱི ་ ཡཱ ་ གོས ་ ཚོགས ་ འ ཐུས ་མྱི འྱི ་ བ ོད་ ད ོན་རྒྱབ ་སྐྱོར་
ཚོགས་པའྱི་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཝ་རན་  
(Warren Entsch) ལགས་དང་ལྕམ་སྐུ་སུ་སན་ཊམ་པལ་
མན་(Susan Templeman) ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་
རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་
ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་ (Uzra Zeya) མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་

གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་ཏྲེ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོ
བཱཡྱི ་ཌྲེན་ (Joe Biden) མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཨ་
རྱི་གཞུང་གྱིས་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་
དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐ་ོབཞག་གནང་
བར་དགའ་བསུ་དང་། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་
སུ་མཐུན་ཕགོས་ཕག་སྦྲྲེལ་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་རབུ་ཀྱིས་
ཕག་ལས་གནང་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ

དྲེ་ཡང་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝ་རན་
ལགས་དང་ལྕམ་སྐུ ་ སུ ་སན་ཊམ་པལ་མན་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་

ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་
གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་དགའ་བསུའྱི་

གསུང་འཕྱིན་ཕུལ་བ།
མཚམས་འཇགོ་བྱྲེད་དགོས་པ་མཚོན་པའྱི་བདོ་དནོ་སྐརོ་
ཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུ འྱི་ ཐུགས་འདནུ་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་ཡྱི ་
རང་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་བདོ་པས་རང་དབང་
དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་སླད་ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོནས་འཐབ་
རདོ་གནང་བཞྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་
ཆོད་སྲེམས་བརན་པ་ོཡོད།

དྲེ་རྱིང་ཁ་སང་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཅན་
ཆགས་ཡོད་སྟབས་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་བྱྲེད་
དགསོ་པའྱི་དསུ་ལ་བབས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་མཐུན་ཕགོས་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕག་སྦྲྲེལ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གྱི ་འགོ་ཁྱིད་
ཚོར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་
དགོངས་བཞྲེད་ལྟར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་བརྒྱྱུད་བདོ་
རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་དགསོ། ང་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱ་ནག་
གྱི ་འགོ་ཁྱིད་ཚོར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་ནྱི་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་ལྡ ྲེ་མྱིག་ཡྱི ན་
པ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་སྔར་ནས་རྒྱ་ནག་རྱི་བ་ོ
རྲེ་ལྔར་གནས་མཇལ་ད་ུཕ ྲེབས་འདདོ་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་
ལྟར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་གནས་
མཇལ་ཆྲེད་གདན་འད ྲེན་ཞུ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད།

མཐའ་དནོ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱི ་བདོ་དནོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་
དནོ་རྣམས་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་བ་དང་། ང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་གྱི ་
གཞྱི་རའྱི་མང་གཙོ་དང་། རང་དབང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་བཅས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གོང་མཐརོ་སྤ ྲེལ་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

དུང་ཆྲེའྱི་ཕག་རོགས་ལྕམ་སྐུ ་ནན་སྱི ་ཨྱི ་ ཛོ་ཇྲེག་སན་  
(Nancy Izzo Ja ckson-A) ལགས། ཨ་
རྱི འྱི ་ ཕྱི ་ སྱི ད ་ ལྷ ན ་ ཁ ང ་ གྱི ་ མ ང ་ ག ཙོ ་
དང་། ཆོས་ལུགས། ངལ་རལོ་བཅས་ཀྱི་ཚན་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་
ཕྱི་སྱིད་དུང་ཆྲེའྱི་ཕག་རོགས་སྐུ ་ཞབས་སྱི ་ཁོ་ཊྱི ་བྷུ ་སྱི ་བྷ ྲེ་ 
(Scott Busby-A) ལགས་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་

གནང་ཡོད། སྐབས་དྲེར་ཕྱི་དྱིལ་དུང་ཆྲེ་ཀརྨ་ཆོས་དབྱངས་
ལགས། བྱང་ཨ་རྱི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབུམ་རམས་པ་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུབ་ལགས་དང་དུང་ཆྲེ་བཀ་ཤྱིས་དནོ་
གུབ་ལགས་བཅས་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད།ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་
ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱི ་ཐྲེངས་འདྱིའྱི་གཟྱིགས་སྐརོ་ད ྲེ་
ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་བླནོ་གྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུའྱི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་གཟྱིགས་སྐརོ་
ཕ ྲེབས་པ་ཐྲེངས་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བླནོ་ཞྱིག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་
དམྱིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ ་ཡ་  

(Uzra Zeya ) མཆོག་དང་དངསོ་སུ་མཇལ་འཕད་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་
ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་དུང་ཆྲེ་ཀརྨ་ཆོས་དབྱངས་
ལགས་རྣམ་གཉྱིས་བདནུ་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
ལྷན་ཁང་དང་རྒྱལ་ས་ཁུལ་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་
དང་མཇལ་འཕད་སླད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༢ ཚྲེས་ ༢༠ 
ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིན་ཊོན་ད་ུཕ ྲེབས་འབྱརོ་བྱྱུང་ཡོད།

དྲེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༢ ཚྲེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བླ ོན་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི ་
སྱིད་ལྷན་ཁང་ད་ུཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྤྱི་དམངས་
བདྲེ་འཇགས་དང་མང་གཙོ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་
པའྱི་ དུང་ལས་དང་ཨ་རྱིའྱི ་བ ོད་དནོ་དམྱི གས་བསལ་
འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་ (Uzra Zeya ) 
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐྱབོ་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྐུ ་ཚབ་སྐུ ་ཞབས་ར་ཤྱིཊ་ཧུ་
སྲེན་ (Rashad Hussain) མཆོག་དང་།  ཨ་རྱིའྱི་
ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་མྱི ་འབརོ་དང་། སྐྱབས་བཅལོ་བ། 
གཞྱིས་སྤསོ་བཅས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་

ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་
འབྲེལ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་

གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
གནང་བ་ཐོག་མ་ད ྲེ་ཆགས་ཡོད། མཇལ་འཕད་སྐབས་
ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་
པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་
ངསོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་བརྒྱྱུད་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་
རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ་
དང་། ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་མཛད་འཕྱིན་རྒྱས་
པ་ོཡོད་ཀང་མཇལ་འཕད་ཀྱི་དསུ་ཚོད་དང་བདོ་མྱིར་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་གནང་
ཡོད།ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱི ་མཇལ་འཕད་དྲེས་འབྱྱུང་
འགྱུར་ཨ་རྱི་གཞུང་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དབར་བདོ་
རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་སུ་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ཀྱི་
གཞྱི་ར ྲེན་བསུྐན་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་
འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་བཀའ་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་བྱྱུང་བར་དགའ་བསུ་ཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས། གང་
མགགོས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་
ལྷན་ད་ུམཇལ་འཕད་ཞུ་འདདོ་ཀྱི་འདནུ་པ་ཤུགས་ཆྲེ་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།

ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྤྱི་དམངས་བདྲེ་འཇགས་དང་
མང་གཙོ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའྱི་དུང་ལས་ལྕམ་
སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛྲེ་ཡ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་
འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་བྱྱུང་རྲེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡༢ ཚྲེས་ ༢༢ ཉྱིན་བྱང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབུམ་
རམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུབ་ལགས་དང་ལྷན་ད་ལམ་
བརྒྱྱུད་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་སྱིལ་སྤལོ་རྲེད་འགན་པ་གགས་ཅན་ཨྲེ ་ན ྲེ་སྱི ་ཀྲེན་ཊར་

ལགས་སུ་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།


