
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ 
ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བལེ་ཇམ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅོད ་རྱི ག ་འཛྱི ན ་ཆོས་སྒོན ་ལགས་
ཀྱིས ་ ཡུ ་ རོབ ་གོས ་ ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས ་
མྱི ་དང ་ ཡུ ་ རོབ ་གོས ་ ཚོགས་འཐུས ་
མྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི ་ 
(Tibet Interest Group) ཚོགས་
ག ཙོ ་ སྐུ ་ ཞབས ་མྱི ་ ཀུ ་ ལས ་པེག ་ས ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།
སྐབས་དེར ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་རྱི ག ་
འཛྱི ན ་ ཆོས ་སྒོན ་ལགས ་ཀྱིས ་གོས ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་པ ེག་ས་མཆོག་གྱིས་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ་གོ ་སྐབས་གནང་བ་
དང་། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་
ད ོན ་རྒྱབ ་སྐོར ་ ཚོགས ་པའྱི ་ ས ེ་ཁྱིད ་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
གནད་དོན ་ཁག་གཅྱིག ་གྱི ་སྐ ོར ་སྙན ་
སེང་ཞུས་ཡོད། ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་
ཕེད་ཀ་ཙམ་གྱི ་མཇལ་མོལ་ནང་ཁོང་
རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་
འ ཐུ ས ་ མྱི འྱི ་ བ ོད ་ ད ོན ་ རྒྱ བ ་ སྐོ ར ་
ཚོགས་པའྱི ་བེད ་སྒ ་ོཁག་དང་འབུང་
འ གུར ་མཉམ ་ལས ་གནང ་ འཆར ་
སོགས་ཀྱི ་སྐརོ ་ལ་གོས་བསྡུར་ལྷུ ག་པ ོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ 
ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་རྒྱ་
གར ་གོས ་ ཚོགས ་འོག ་མའྱི ་ འ ཐུས ་
མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི ་ཤན་ཀ་པུར་ (Shri. 
Kishan Kapoor) མཆོག་གྱིས་བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསུང་བཀའ་
བླནོ་རྒྱ་རྱི ་སྒོལ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད ་ གནང ་ ས ེ ་ ག ནད ་ དོན ་ ཁག ་
གཅྱིག་གྱི ་སྐརོ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད། 
སྐབས་ད ེར་བདེ་ སུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
དུང་འཕར་ཚེ ་རྱི ང་ད ོན ་གུབ་ལགས་
དང་།  ཟུང་དུང་བསན་འཛྱི ན་དནོ་
ལྡན་ལགས། ཟུང་དུང་ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང་
ལགས་བཅས་ཚོགས་འདུར ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

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

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

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

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

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

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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བེལ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྙིག་

འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀྙིས་ཡུ་

རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྙིའྙི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྙི་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་བ།

རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའྙི་

འཐུས་མྙི་སྐུ་ཞབས་ཀྙི་ཤན་ཀ་

པུར་མཆོག་གྙིས་བོད་མྙིའྙི་སྒྙིག་

འཛུགས་ཀྙི་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་

རྒྱ་རྙི་སྒོལ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྤན་རས་གཟྱིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་
བཀའ་དབང་གྱི་སྔནོ་འགའོྱི་ས་གནོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུབམས་མགོན་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་སྱི ་ཏུ་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་ལོ་ཤས་གོང་ནས་ཇྱི ་ལྟར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་སྤན་རས་གཟྱིགས་
རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་བཀའ་དབང་གྱི་སྔནོ་འགའོྱི་
ས་གནོ་དང་། རའེྱི་ལམ་རྱིམ་བསྡསུ་དནོ་གྱི་
བཤད་ལུང་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡོད་པ་རེད།  
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ 
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་
སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཞུགས་
ཁྱིར་འཁདོ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེ
རྱིང་རྱིན་པ་ོཆེ་ (བམས་མགནོ་ཀྭན་ཏྱིང་ཏཱའྱི་
སྱི ་ཏུ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག) གཙོས་པའྱི་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་སྤན་རས་གཟྱིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་
དབང་ཞྱིག་བུང་ན་ཞསེ་སྐལུ་བ་རེད། གསང་
སགྔས་ར་ོར་ེཐགེ་པ་ལ་བ་རུྒྱད། སྤདོ་རུྒྱད། 
རྣལ་འབརོ་རུྒྱད། རྣལ་འབརོ་བ་ླན་མེད་པའྱི་
རུྒྱད་བཅས་ཡོད། སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སུྒབ་

ཐབས་ལ་བ་རུྒྱད་ལྟར་དུ་ སུྒབ་ཐབས་
དང་། སྤདོ་རུྒྱད་ལརྟ་སུྒབ་ཐབས། རྣལ་
འབརོ་རུྒྱད་ལྟར་སུྒབ་ཐབས་སོགས་ཡོད་
པ་ལས་སྤན་རས་གཟྱིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་
ནྱི་བ་ླམེད་ལརྟ་སུྒབ་ཐབས་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་

འདྱིར་རྱིན་པ་ོཆེས་གཙོ་བ་ོཐུགས་འདདོ་
གནང་ས་ེསྤན་རས་གཟྱིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་
མཚོའྱི་དབང་འབུལ་རུྒྱ་བདེ།སྤྱིར་འཕགས་
པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་སྙྱིང་རའེྱི་ལྷ་མཆོག་
རེད། དའེྱི་སུྒབ་ཐབས་བ་ླམེད་ལརྟ་སུྒབ་

དསུ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ 
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ནྱི། སངས་
རྒྱས་ཀུན་གྱིས་རབ་ཏུ་བསགྔས།། ཡོན་
ཏན་དམ་པ་ཀུན་བསགས་པ།། སྤན་རས་
གཟྱིགས་ཞསེ་མཚན་གསོལ་པའྱི།། རྟག་པར་

བརྩ་ེལ་ཕག་འཚལ་ལོ།། ཞསེ་དང་། ཕག་
སངོ་འཁོར་ལོས་བསུྒར་བའྱི་རྒྱལ་པ་ོསངོ་།། 
སྤན་སངོ་བསྐལ་བ་བཟང་པའོྱི་སངས་རྒྱས་
སངོ་།། གང་ལ་གང་འདལུ་ད་ེལ་དརེ་སནོ་
པ།། བཙུན་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ།། ཞསེ་ཇྱི་ལརྟ་བསདོ་པ་ལརྟ་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་རྒྱལ་ཀུན་སྙྱིང་
རའེྱི་རང་གཟུགས་ཡྱིན་པས་ཐུགས་བརྩ་ེབའྱི་
མ་ཁྱབ་པ་མེད། བ་ེབག་ཏུ་ང་ཚོ་བདོ་གངས་
ཅན་དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་འབལེ་
བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པ་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་རེད། 
ད་ེརྱིང་འདྱིར་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་དབང་
དང་། དའེྱི་ནང་ནས་བ་ླམེད་ལརྟ་ད་ུསུྒབ་པའྱི་
སྤན་རས་གཟྱིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་དབང་
འབུལ་རུྒྱ་རེད།  ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རེས་འཆར་ཅན་གྱི ་འག་ོསངས་ལྟར་ཤེས་
རབ་སྙྱིང་པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་དགོས་པའྱི་
བཀའ་ཕབེས་ཏ་ེཤེས་སྙྱིང་གསུང་འདནོ་དང་། 
ཏཱའྱི་སྱི ་ཏུ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་མཎྜལ་རྟནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་རྱིན་པ་ོཆེ་ངདེ་གཉྱིས་ང་ོཤེས་
ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཡྱིན། འགུར་བ་མེད་པ་
དང་། ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆེ། ཞསེ་བཀའ་སྩལ། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སག་ལོ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ 
བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ས་ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆེན་
ཉྱིན་ཀྱིརྟྱིའྱི་བསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་འད་ུཁང་ད་ུམད་ོསདྨ་
དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རུྒྱན་ལས་ཁང་གྱིས་རོང་ཆེན་བསན་
པའྱི་སྒནོ་མེ་༸སྐབས་ར་ེཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་
༸སྐའུྱི་ག་སནོ་དང་བསནུ་སྒལོ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་
འཁརོ་ལོའྱི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
དང་། རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་
མཚོན་ཆེད་གསེར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་ཤྱིག་ཕུལ་
སོང་། ད་ེཡང་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་དང་
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་རུྒྱའྱི་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོ༸དཔལ་རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་
ཁྱི་རབས་གཉྱིས་པ་མཆོག་སུྤལ་ཆོས་ཀྱི་སང་བ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག བད་ེ
སུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒལོ་མ་མཆོག བདོ་མྱི་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་

ལགས། དབུས་རུྒྱན་ལས་སནྨ་པ་པ་སངས་
ལགས། ཀྱིརྟྱིའྱི་བསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་དག་ེབསྐསོ་
བཅས་ཀྱིས་སྤསོ་ས་ེདང་བཅས་རོང་ཆེན་བསན་
པའྱི་སྒནོ་མེ་༸སྐབས་ར་ེཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཚོགས་དབུར་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེསྒལོ་དཀར་
ཡྱིད་བཞྱིན་འཁརོ་ལོའྱི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་
བསར་འབུལ་ཞུས་སོང་། ད་ེནས་མད་ོསདྨ་ཆོལ་
ཁའྱི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རུྒྱན་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་གངས་རྱི ་ལགས་ཀྱིས་
བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གསེར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ་བཞེས་དང་འབལེ་བའྱི་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་རོང་ཆེན་བསན་པའྱི་
སྒནོ་མེ་༸སྐབས་ར་ེཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་
གྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་གནང་སོང་
བ་བཅས། །

ཚེ་རྒྱམ་ལགས། ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ། ད་ེ
བཞྱིན་སེར་སྐ་མྱི་མང་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཀྱིས་
ཐགོ་མར་མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁའྱི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རུྒྱན་

ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བདོ་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་
གངས་རྱི་ལགས་དང་། དུང་ཆེ་བསམ་གཏན་
ལགས། དངུལ་གཉརེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན་

པདྨ་མཆོག བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རྱིང་
མཆོག བཀའ་ཟུར་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ
མཆོག བཀའ་ཟུར་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་

མཆོག བཀའ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་དནོ་གུབ་མཆོག 
བཀའ་ཟུར་བ་ླབང་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག 
དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གྱི་དུང་ཆེ་རྔ་བ་

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་༸སྐབས་ར་ེཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་སྐའུྱི་ག་སནོ་
བརྟན་བཞུགས་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གསེར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞསེ་ཀྱི་

མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།
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ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་སཱྱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་ཟབ་སྦངོ་གྱི་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།
༄༅། །བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི ་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༦ ནས་ ༠༨ བར་
ཉྱིན ་གངས་གསུམ་རྱི ང ་ སཱ ་ར ་བ ོད ་ཀྱི ་

མཐོ་རྱི མ ་སླ ོབ ་གཉ ེར ་ཁང་དུ་རྒྱ ་གར་
བང ་ཕོགས ་ ཁུལ ་གྱི ་ སྔ ོན ་འགོའྱི ་ དགེ ་
རྒན་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་
པའྱི ་བཟང་སྤོད ་སྐ ོར ་ཟབ་སྦོང ་གནང་
ཡོད་པ་ལྟར་ཕྱི ་ཚེས་ ༠༨ ཉྱིན་གྱི ་
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐོག་ཟབ་སྦོང་
གྱི ་མ ཇུག ་སྡ ོམ ་མཛད ་སྒ ོར ་ ཤེས ་རྱི ག ་
བཀའ་བླ ོན ་ལྕང ་ར ་ཐར་ལམ་སྒོལ ་མ ་
མཆོག་སྐུ ་མགོན་གཙོ ་བ ོར་ཆེད་ཕ ེབས་
གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོྱི ་
ཐོ ག ་ སཱ ་ ར ་ མ ཐོ ་ སླ ོབ ་ ཀྱི ་ སླ ོབ ་ སྤྱི ་ པ ་
སངས་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་། སཱ་ར་
མཐོ ་ སླ ོབ ་ཀྱི ་ ལྟ ་ གུ བ ་སླ ོབ ་དཔོན ་དགེ ་
བཤེས་བསན་འཛྱི ན་ཚེ་ལེགས་དང་དགེ་
བཤེས་བསན་འཛྱི ན ་དམ་ཆོས་ལགས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཤེས་ལྷན་ཡྱི ག་
ཚང ་འགན ་འཛྱི ན ་བསན ་འཛྱི ན ་པདྨ ་
ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད། ད་ེཡང་

ཐོག ་མར ་ ཤེས ་ལྷན ་ཡྱི ག ་ཚང ་འགན ་
འཛྱི ན ་ བ སན ་ འཛྱི ན ་ པ དྨ ་ ལགས ་ཀྱི ་
ཟབ་སྦོང་ངོ་སྤོད ་གནང་གུབ་མཚམས་
མཉམ་ཞུགས་པ་གསུམ་ནས་རང་ཉྱིད་

ཀྱི ་མོང་ཚོར་གསུངས་ཤྱིང་། ད་ེརེས་
ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གྱིས་དགེ ་
རྒན ་ རྣམས ་ལ ་ག སུང ་ བཤད ་གནང ་
དནོ། རང་ཉྱིད་ནས་དགེ་རྒན་བས་པའྱི་
ཉམས་མོང ་དང་སྦྲགས་སྔ ོན ་འགོ་དང་
དམའ་རྱི མ་སླ ོབ ་གྲྭའྱི ་དགེ ་རྒན་རྣམས་
རྩ་ ཆེན ་པ ོ་ཡྱི ན ་པ ་མ ་ཟད་འགན་ཆེན ་
པ ོ་ ཡོད ་པས་སོ ་ སོ ་དམའ་བོ་ཡྱི ན ་སྙམ ་
པ་དན་རུྒྱ་མེད། ཅེས་དང་། བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་གྱིས་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་ ཐུགས་འགན་བཞེས ་རེས ་བ ོད ་སླ ོབ ་
ཁག་ཏུ་སཱྱི ་ ཤེས་ཡོན་སླབོ ་གསོའྱི ་གནས་
སངས་ཞྱི བ ་འཇུག་གནང་འབས་སུ ་ར ་
ས ་བ ོད ་ཁྱྱིམ ་ནས ་ལག ་བསར ་ཚགས་
ཚུད་ཤོས་གནང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས་
པ་དང་སྦྲགས། བདོ་སླབོ་གཞན་རྣམས་
ནས་ཀང་སླ ོབ ་གྲྭ ་ཁག་ ཏུ ་ ཆོས ་ ལུགས་
ལ ་མ ་བརྟ ེན ་པར ་ ཕུྲ ་ གུའྱི ་ བཟང ་སྤོད ་

གོང ་མཐོར ་གཏོང ་བར ་ སཱྱི ་ ཤེས ་ ཡོན ་
སླ ོབ ་གསོ ་ལག་བསར་སྔར ་ལྷག ་གནང་
ད གོ ས ་ པ འྱི ་ ལམ ་ ས ོན ་ ག ནང ་ སོ ང ་ ། 
ཐེངས་འདྱིའྱི ་ཟབ་སྦོང་ལ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་སྔ ོན ་དགེ ་ ཡོངས ་རོགས ་
བུད་མེད་ཡྱི ན་ཞྱིང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བླ ོན ་མཆོག་གྱི ས ་དམའ་རྱི མ ་དང་སྔ ོན ་
འགོའྱི ་དགེ ་རྒན ་ བུད ་ མེད ་ལས་འཇོན ་
པ་དང་ཡག་པ་མེད་ཅེས་བཤད་ནའང་
མ་འགྱིག་པ་མེད། ལྷག་པར་ཟབ་སྦོང་
ལ ་ཕ ེབས ་མཁན་ཞྱི ག ་གྱི ས ་ ཕུྲ ་ གུ ་ ཆུང ་
ཆུང ་ཞྱི ག ་མཉམ་དུ་འཁྱིད ་ནས་ཕ ེབས་
འདགུ ད་ེཚོད་ཀྱི ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱའྱི་
སེམས་ཤུགས་ཡོད་པར་བསྔགས་བརོད་
ཡོད་ལ། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞེས་
དང་། དངེ་སྐབས་གོ་ལ་གཅྱིག་གུར་
གྱི ་ད ུས ་ སུ ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན ་གྱི ་བདེ་
སྡུག ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྟ ེན ་ཆགས་ཡོད་
སབས་བཟང་སྤོད ་ལ་བརྟ ེན ་ནས་ད ་ལྟ ་
དང ་འ བུང ་འ གུར ་གྱི ་ གོ ་ལའྱི ་ དཀའ ་
ངལ་མང་པོ་ཞྱི ག ་ སེལ་ ཐུབ ་པ ་མ་ཟད། 
བ ཟང ་ སྤོ ད ་ ཡོ ད ་ ན ་ ར ང ་ ག ཞ ན ་ སྤྱི ་
ཚོགས་སྐྱིད ་པ ོ་ ཡོང ་ངེས ་ཡྱི ན ་པ ་དང་། 
དེ་ལྟར་མ་བུང་ན་སླབོ ་སྦོང་གནས་ཚད་
ག ་ ཚོ ད ་མཐོ ་ ཡང ་སྤྱི ་ ཚོ གས ་ལ ་ ཕན ་
ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་སུྒབ་མྱི ་ཐུབ་ཅེས་གསུངས། 
གཞན ་ཡང ་ བཀའ ་ བླ ོན ་ མ ཆོག ་གྱི ས ་
སླ ོབ ་སྦོང ་མཉམ ་དུ ་ཡ ་རབས ་བཟང ་
སྤོད ་མེད་ན་རང་ཉྱིད ་ལ་མྱི ་ཕན་པ་མ་
ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ལའང་ཕན་པའྱི་ཕག་
ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི ་མ་རེད། གང་ཡྱི ན་
ཟརེ་ན། སོ་སོ་མ་གཏགོས་དན་རུྒྱ་

མེད། ང་ལ་གོ་གནས་གང་འད་ཞྱིག་
རག་ཡོང་། ཕགོས་ག་ཚོད་རག་ཡོང་།  
ང ་ ལུ ང ་ པ ་ ག ང ་ དུ ་ ཕྱི ན ་ ན ་ སྐྱི ད ་ པ ་
ཡོང་ས་རེད། ང་དང་ངའྱི་ནང་མྱི ་མ་
གཏོགས་དན ་ རུྒྱ ་ མེད ་པའྱི ་མྱི ་ཞྱི ག ་ལ ་
སླ ོབ ་སྦོང ་ག ་ ཚོད ་རག ་ ཡོད ་ཀང ་ཕན ་
ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོསུྒབ་མྱི ་ཐུབ། སྤྱི་
ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་མགོན ་ ཆེན ་
པ ོ་མ ཆོག ་གྱི ་ བཀའ ་གཞྱི ར ་བ ཟུང ་སྤྱི ་
སེམས་བཅངས་ཏ།ེ སླབོ་སྦོང་ཕྲན་བུ་
ཤེས་པ་ད ེས ་སྤྱི ་ ཚོགས་ལ་ཕན་པ་གང་
བེད་ཐུབ་པ་འདགུ་གམ། དཀའ་ལས་
ག ་ ཚོད ་རྒྱག ་དགོས ་ བུང ་ཡང ་གདོང ་
ལེན ་བེད ་ཀྱི ་ཡྱི ན ་བསམ ་པའྱི ་ བསམ ་
བླ ་ོའཁྱེར་བ་ཡྱི ན་ན་ཏན་ཏན་སླབོ ་སྦོང་
ཡོ ད ་ པ ་ ད ེ ་ ཕ ན ་ ཐོགས ་ བུ ང ་ བ ་ རེ ད ། 
ཨྱི ན་ཇྱིའྱི ་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་གྱི ་ནང་མྱི འྱི ་
མྱི ་ ཚེ ་ནང་སླ ོབ ་སྦོང ་གྱི ་ གུབ ་འབས་མ་
སོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤོད་པ་ཁྱེར་སངས་
ཀྱི ས ་ གུ བ ་ འབས ་ ཐོན ་ གྱི ་ རེ ད ་ ཅེ ས ་
བཤད་ཡོད།  སླབོ་སྦོང་ཚད་མཐོ་པ་ོ
མེ ད ་ནའང ་སྤོད ་ པ ་དང ་རྣམ ་འ གུར ་
ས ོན ་སངས ་ཡག ་པ ོ་ ཡོད ་ན ་ལས ་ད ོན ་
སུྒབ ་ ཐུབ ་ཀྱི ་ རེད ་ཅེས ་གསུངས་སོང ་ ། 
ཕོགས་མཚུངས་ཤེས་རྱི ག ་བཀའ་བླ ོན ་
མཆོག་གྱིས་བ ོད ་མྱི ་རྣམས་བཟང་སྤོད་
ཡོད ་མཁན ་ཡྱི ན ་ཞེས ་ ཡོངས ་གགས ་
ཡྱི ན ་ནའང་ད ེང ་སྐབས་བ ོད ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས ་སྤོད ་པ ་ས ོན ་སངས ་ལ ་ད ོ་གཟབ ་
གནང་གལ་ཆེ་བ་དང་། དགེ་རྒན་
རྣམས་ནས་སླ ོབ ་གྲྭའྱི ་འཛྱི ན ་ཁང་ཙམ་
མ་ཟད། སོ་སོའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དའུང་བཟང་

སྤོད ་སླ ོབ ་ག སོ ་སྤོད ་དགོས ་པའྱི ་ལམ ་
སནོ་གནང་ཡོད།  ཐེངས་འདྱིའྱི་ཆོས་
ལུགས ་ལ ་མ ་བརྟ ེན ་པའྱི ་ བཟང ་སྤོད ་
ཀྱི ་ཟབ ་སྦོང ་ད ེ་བཞྱི ན ་འདྱི ་ ལོའྱི ་ཕྱི ་ཟླ ་ 
༠༣ ནང་ཚོགས་པའྱི་བཙན་བོལ་བདོ་
མྱི འྱི ་ ཤེས ་ ཡོན ་ལྷན ་ ཚོགས ་དང ་ ཤེས ་
ཡོན་སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་ལྕགོས་
ཀྱི ་ལྷན ་ ཚོགས་ཐེངས་དགུ ་པའྱི ་སྐབས་
གཏན་ཉྱིན་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་ཏུ ་ཆོས་ལུགས་
ལ ་ མ ་ བ རྟ ེན ་ པ འྱི ་ བ ཟ ང ་ སྤོ ད ་ ད མ །  
སཱྱི ་ ཤེ ས ་ ཡོ ན ་ སླ ོབ ་ ག སོ ་ ལག ་ བ སར ་
གནང་ཕོགས་གོས ་ ཆོད ་བསྐངས་དོན ་
བཞྱི ན ་ ཤེས ་རྱི ག ་ལས་ ཁུངས་ཀྱི ་ ཤེས ་
ཡོན ་ལྷན ་ ཚོགས ་ཀྱིས ་གོ ་སྒྱི ག ་གནང ་
ཡོད་ཅྱིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི ་ཟབ་སྦོང་ནང་
རྒྱ ་གར ་བང ་ཕོགས ་ ཁུལ ་གྱི ་ སླ ོབ ་གྲྭ ་
༡༧ ནས་སྔནོ་དགེ་ ༤༦ མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ་པ་དང་། ཟབ་སྦོང་གྱི ་
སླད་དུ་མཐུན་སྦོར་གནང་མཁན་ཨྱི ་མོ ་
རྱི ་གཙུག ་ལག་སླ ོབ ་གཉ ེར ་ཁང་གྱི ་ སཱྱི ་
ཤེས་ཡོན་སླབོ ་གསོའྱི ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་འབ ེལ་
མཐུད ་པ ་བརྩོན ་འགུས ་བསམ་འཕེལ ་
ལགས་དང་། སཱ་ར་མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་ལྟ་གུབ་
སླ ོབ ་ དཔོན ་དགེ ་ བ ཤེས ་བསན ་འཛྱི ན ་
ཚེ་ལེགས་ལགས། དགེ་བཤེས་བསན་
འཛྱི ན་དམ་ཆོས་ལགས། ཤེས་ལྷན་
ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་བསན་འཛྱི ན་
པདྨ་ལགས་བཅས་རེད་འདགུ ཐེངས་
འདྱི འྱི ་ ཟ བ ་ སྦོང ་ ད ེ ་ བཞྱི ན ་ ཝྱི ་ མ ་ ལ ་
ཚོགས་པའྱི ་མཐུན་འགུར་འོག་གོ ་སྒྱིག་
གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདགུ་པ་བཅས།།

བུང་ན་ཉམས་མངོ་མང་བ་ད་ེདང་། དའེང་
གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན་ཚེ་རང་ལོ་རྒན་པ་ད་ེ
འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱ།

གོང་འཁོད་ས་དམྱིགས་སོ་སོར་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་འདདོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགོས་ངསེ་
ལག་འཁྱེར་ཚང་མར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དམ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་གང་རུང་ནས་
དག་མཆན་ཞུས་ཏ།ེ kadrung@tibet.net 
ཞེས་པའྱི་གླགོ་འཕྲྱིན་ཁ་བང་ཐོག་མཉམ་
སྦར་ཞུས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༤ ཕྱི་ད་ོཕག་ཚོད་ ༥ པ་འགངས་མེད་
ཕུལ་འབརོ་དགསོ། འཚང་སནྙ་དསུ་ཐགོ་
མ་འབརོ་ཚེ་ངསོ་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་མྱིན་པ་བཅས་
ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ། འདམེས་སུྒག་
ག་ོསྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༡༠ ལ།། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༤ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་
རྒྱལ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་དང་། ལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན་
བསྐ་ོགཞག་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་རྩ་འཛྱིན་གཏན་
འབབེས་གནང་བའྱི་དགངོས་དནོ་ལརྟ། ལྷ་ོ
ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྐུ ་ཚབ་གཅོད་ལས་ཁུངས་
སུ་སྡ་ེའགན་གནས་རྱིམ་ཐོག་ལྟ་གུབ་དགེ་
རྒན་ཞྱིག་དང་། ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་དུང་ལས་གནས་
རྱིམ་ཐགོ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཞྱིག་
བསྐ་ོགཏངོ་གནང་རུྒྱའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་
གསལ་ལརྟ་ཏ།ེ
ཀ༽ སྤྱི་ཡོངས་འསོ་ཆོས།
༡། སནྙ་ཞུ་འབུལ་སབྐས་རང་ལོ་ ༥༦ 
ལས་མ་བརྒལ་བ།
༢། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་
མེད་པ།

༣། རྒྱ་གར་རམ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་
ཡོད་པ།
༤། སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་ནས་གཟུགས་
བབ་ལས་འཕརེ་ཡྱིན་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ཡོད་པ།
༥། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ནམ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་གང་རུང་ནས། ད་ོབདག་གྱིས་
བཟང་སྤདོ་དང་འགལ་བའྱི་ནག་ཉསེ་བས་
པར་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཉསེ་ཆད་ཕགོ་མོང་
མེད་པ་དང་། ཀུན་སྤདོ་དག་གཙང་ཡོད་
པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ཡོད་པ།
༦། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁངོས་
གཏགོས་དང་བཅས་པའྱི་སྒྱིག་ཁོངས་ནས་
གནས་དབུང་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པ།
༧། སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་གང་རུང་གྱི་ཚོགས་
མྱི ་མ་ཡྱིན་པ།
ཁ་༡༽ བ་ེབག་ལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན་གྱི་འསོ་
ཆོས།

༡་༡། རབ་བུང་གྱི་རྟནེ་ཅན་ཡྱིན་པ།
༡་༢། བདོ་ཀྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གྱི་
བཤད་གྲྭ་གང་རུང་ད་ུབདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་
རྨང་གཞྱིའྱི་སླབོ་གཉརེ་རྱིམ་པ་སྔནོ་སོང་
ཐགོ བདོ་ཀྱི་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ཆེན་
ཁག་ལ་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༩ རྱིང་སླབོ་གཉརེ་
མཐར་ཕྱིན་བས་པའྱི་སླབོ་ཐནོ་ལག་འཁྱརེ་
ཡོད་པའམ། གཞྱི་རྱིམ་འཛྱིན་གྲྭ་བརྒྱད་
པའམ་ད་ེཡན་ཐནོ་པའྱི་རསེ་སུ་ངསོ་འཛྱིན་
ཡོད་པའྱི་བདོ་ཀྱི་སལོ་རུྒྱན་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་
ཁང་གང་རུང་ད་ུཉུང་མཐར་ལོ་ ༩ རྱིང་
བདོ་ཀྱི་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་
ལ་སླབོ་གཉརེ་མཐར་ཕྱིན་བས་པའྱི་སླབོ་
ཐནོ་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།
༡་༣། དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་དང་བཤད་གྲྭ་གང་
རུང་ནང་གཞུང་ཆེན་སླབོ་འཁྱིད་ལོ་གསུམ་
མམ། བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དག་ེ
ལོ་ལ་ྔགནང་མངོ་ཡོད་པ།༡་༤། ནང་པའྱི་ལ་ྟ

སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་ལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན་ཞྱིག་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཞྱིག་གྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པའྱི་གསལ་
བསྒགས།

གུབ་འཆད་ཁྱིད་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་དའེྱི་སྐད་དམ་ཨྱི ན་སྐད་གང་རུང་ཚད་
འཕརེ་ཡོད་པ།
ཁ་༢༽ བ་ེབག་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་
པའྱི་འསོ་ཆོས།
༢་༡། རྒྱའྱི་སདྐ་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཚད་
འཕརེ་ཡོད་པ།
༢་༢། བདོ་ཡྱིག་གྱི་ཤེས་ཚད་རང་རྐྱ་འཕརེ་
བ་དགསོ།
ག༽ ཆ་རྐྱནེ་གཞན།
༡། འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་གཅྱིག་ལས་མེད་ཚེ་
འདམེས་རུྒྱགས་ལེན་མ་དགསོ་པ་དང་།
༢། ཐའ་ེཝན་ཕུད། རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་
མཐུད་པའྱི་འཚང་རུྒྱགས་སུ་ཞུགས་མཁན་
ལས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དའེྱི ་སྐད་ཡྱི ག་ཤེས་
མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཨང་ཀྱི་ ༥ རེ་
སྤདོ་ཆོག
༣། རུྒྱགས་འབས་ཨང་ཐབོ་འད་མཉམ་



3 TIBETAN NEWS 15th  June  2022 བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥

ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭའྱི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་
སྒའོྱི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྩྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ 
༡༡ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་
རྱི ག་བཀའ་བླནོ ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒོལ་
མ་མཆོག་གོ་པལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭའྱི་

འཛྱིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སླབོ་མ་བསབླ་པ་
མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་མར་སླབོ་གྲྭའྱི་ངསེ་
སནོ་པ་སལྐ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
སླབོ་གཉརེ་བ་ཞྱིག་ནས་རང་རྩམོ་སནྙ་ཚྱིག་
གརེ་འདནོ་དང་། ད་ེརསེ་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་
གཅྱིག་ནས་རྐྱང་གཞས་གཟྱིགས་འབུལ་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་

དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ བར་ཉྱིན་
གངས་བཅུ་རྱིང་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་རྩྱིས་པ་རྣམས་
ལ་ཟབ་སྦོང་གོ་སྒྱིག་གནང་ཡོད་པ་ལྟར།  
ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་དགུ་
པའྱི་ཐོག་ཕྱི ་དྱིལ་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་གྱི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་
ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་། ལས་བདེ་འདམེས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི ་དུང་ཆེ་ཚེ་རྱིང་དབངས་
སྐྱིད་ལགས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཞུས་སོང་། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་
མ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་
ཁངོ་རང་ཉྱིད་ནས་ད་ེས་ྔསླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དགེ་

རྒན་ཡུན་རྱིང་གནང་ཡོད་སབས་སླབོ་གྲྭའྱི་
དགེ་རྒན་དང་སླབོ་ཕུྲག་མཇལ་རུྒྱ་བུང་བར་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་སྐརོ་དང་། ད་ལའྟྱི་
ཆར་བདོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་གངས་
འབརོ་ཇ་ེཉུང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་དསུ་སབྐས་
སུ་ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་ནས་ད་ལོ་སླབོ་ཕུྲག་ 
༧༥ སླབོ་མཐར་སོན་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་གཟྱི་
བརྱིད་རེད་ཅསེ་དང་།
སླབོ་མཐར་སོན་པའྱི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམ་པ་ཚོ་

དུང་ཚབ་བསན་འཛྱི ན་ལེགས་གུབ་ལགས། 
སྤྱི ་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི ་ཟུང་དུང་
དཀནོ་མཆོག་དབང་འདསུ་ལགས། དབུས་

ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་རྩྱིས་པ་བཅས་ལྷན་
ཞུགས་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀྱི་མཛད་
སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ལས་
བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི ་དུང་ཆེ་ཚེ་
རྱིང་དབངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦངོ་གྱི་
སྦངོ་ཚན་དང་། ཟབ་ཁྱིད་པ་བཅས་ང་ོསྤདོ་
གནང་གུབ་མཚམས་ལས་བེད་འདམེས་
བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དཔ་ེཟུར་དབང་
འདུས་ཚེ་རྱི ང་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦོང་གྱི ་
དགསོ་དམྱིགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གསུང་བཤད་
གནང་སྐབས་ཁོང་གྱིས་ད ེང་གྱི ་ད ུས་སུ ་

སླབོ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནས་ཐནོ་རསེ་ཁརོ་ཡུག་
གཞན་ཞྱིག་ཏུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད། སླབོ་གྲྭའྱི་
ཕྱི ་ལོགས་ཀྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་གདངོ་ལེན་
བ་དགསོ་པ་མང་པ་ོཡོད། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་འཛྱིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་
ཀྱི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་དམྱིགས་ཏ་ེརུྒྱས་མངའ་
ལམ་སནོ་གྱི་དབེ་ཆུང་ཞྱིག་འདནོ་གྱི་ཡོད། 
དབེ་ད་ེསླབོ་གྲྭའྱི་ནང་ད་ུདགེ་རྒན་གྱིས་སླབོ་
ཚན་ཞྱིག་འཁྱིད་ནས་ཡྱི ག་ཚད་གཏངོ་གྱི ་
ཡོད་ཅྱིང་། སླབོ་གྲྭ་ཐནོ་པའྱི་རསེ་སུ་ཡྱིག་
ཚད་ཅྱིག་བཏང་། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
པའྱི་རེས་བླ་ོབསྐེད་ཅྱིག་རག་གྱི ་ཡོད་སྐརོ་
བཀདོ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་སླབོ་ཐནོ་པ་རྣམས་
ནས་རང་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་
འགྱིམ་སྐབས་མྱི ་རྱིགས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སླབོ་
ཕུྲག་དང་འབལེ་འདྱིས་བ་དགོས་པ་གལ་
གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེལརྟ་གནང་ན་
མྱི ་རྱིགས་གཞན་གྱི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་བདོ་དནོ་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་བ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་མ་ཟད། 
རང་ཉྱིད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་གྱི་ཆུ་ཚད་ཀང་མཐ་ོར་ུ
འག་ོངསེ་པ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གྱིས་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་དགོངས་

དཔལ་འབརོ་ནྱི་འཚོ་བའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་མེད་ད་ུ
མྱི ་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་སོང་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་
དནོ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ང་ོསྤདོ་དང་
སྦྲགས། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦངོ་གྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
གཏན་འབབེས་སྒྱིག་གཞྱི་ཁག་དང་། དསུ་
ནས་དསུ་ད་ུལམ་སནོ་ཇྱི་ཕབེས་ང་ོསྤདོ་ཞུ་རུྒྱ་
དང་། རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་དཀའ་གནད་ཡོ་
བསང་གྱིས་སརྔ་ལགྷ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས། 
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་ཕྱི་དངུལ་ལེན་ཕགོས་དང་
འབབ་ཁལ་སོགས་ཀྱི ་གནས་སངས་དུས་
བསུན་ཁ་གསལ་འགལེ་བརོད་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན་
པ་འགལེ་བརདོ་གནང་སོང་། གཞན་ཡང་
ཁངོ་གྱིས་རྩྱིས་པ་རྣམས་ནས་ལས་ཁུངས་སོ་
སོའྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་གོང་རྱིམ་ལ་
སནྙ་སེང་ཞུ་གལ་ཆེ་བའྱི་སྐརོ་དང་། རྩྱིས་
ཁམ་ (Tally) བུང་རྱིམ་ང་ོསྤདོ། རྩྱིས་
པ་སོ་སོའྱི་རྱིག་རྩལ་ལ་བརྟནེ་ནས་རྩྱིས་ཀྱི་
རྱིག་པ་གསར་འདནོ་ཡོང་ཐབས་འབད་རྩལོ་
གནང་དགསོ་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་སོང་།
ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ (NDI) ཡྱི ་མཐུན་
འགུར་འགོ་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གྱིས་ག་ོསྒྱིག་གནང་པའྱི་ཉྱིན་བཅུའྱི་རྩྱིས་པའྱི་
ཟབ་སྦངོ་སྐབས་ཟབ་ཁྱིད་པ་དཔལ་འབརོ་
དུང་ཚབ་བསན་འཛྱི ན་ལེགས་གུབ་ལགས་

པ་བཞེས་ཏ ེ་གཞྱིས་ཆགས་དང་སླབོ ་གྲྭ ་
ལོགས་སུ ་བཙུགས་གནང་མཛད་ཡོད།  
སྔ་མོ་མཚམས་རེར་བདོ་གཞུང་སླབོ་གྲྭར་
འགྱིམས་མཁན་གྱི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཨྱི ན་
ཇྱི་སླབོ་གྲྭར་འག་ོམཁན་གྱིྱི་མདནུ་ད་ུགཉའ་
དམའ་བ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ལ་ྟ
བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པ་ོཆེས་བཙུགས་གནང་བའྱི་བདོ་གཞུང་སླབོ་
གྲྭ་ད་ེདག་ནས་ཐནོ་པའྱི་སླབོ་ཕུྲག་ད་ེཚོ་གང་
ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ནས་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་འདགུ་ཅསེ་དང་། དའེྱི་དཔ་ེམཚོན་
ད་ུད་ལའྟྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་དང་དུང་ཆེ་ཆུང་། སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གྱི ་སླབོ་སྤྱི་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་ལས་ཀྱི་
ས་ེམོ་བ་རྣམས་བཀདོ་གནང་སོང་། བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་གྱིས་མུ ་མཐུད་གསུང་ད ོན། 
བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གཅེས་འཛྱི ན་གནང་བའྱི་ཐོག་དངེ་རབས་
ཀྱི ་སླབོ ་སྦོང་བ་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་ད་ེ
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
སྐརོ་དང་། མཐ་ོསླབོ་ཏུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདདོ་
མོས་དང་ནསུ་པར་གཞྱིགས་ནས་སླབོ་ཚན་
འདམེས་དགསོ་སྐརོ། སླབོ་སྦངོ་བས་པ་ད་ེ
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་དགོས་

དང་། སྤྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ཟུང་
དུང་དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་ལགས། 
སྔནོ་རྩྱིས་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་དུང་གཞནོ་

རྣམ་རྒྱལ་དག་ེའདནུ་ལགས། སྐ་ུཞབས་རཱ་
ཇཤེ་སེ་ཋྱི་ (Rajesh Sethi) ལགས་བཅས་
ཀྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སནྙ་ཐ་ོདང་འབལེ་བའྱི་གནད་
དནོ། རྩྱིས་ཀྱི་ལ་ྟགུབ་དང་རྩྱིས་ཁ་ཉར་
ཕགོས། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་
འད་ུའགདོ་དང་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རྩྱིས། དངུལ་
རྩྱིས་སངས་འཛྱི ན་བཅས་སྒྱིག་གཞྱི ་ཁག་
གྱིས་གཙོས་ལམ་སནོ་ཁག་དང་། བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རྩྱིས་དང་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁལོ། ཁ་སུྒར་བཅས་དབུལ་
ཕགོས་དང་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ། རུྒྱན་

གལ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ལམ་སནོ་ཞྱིབ་ཕྲ་
གནང་སོང་།
སླ ོབ ་གྲྭའྱི ་ དགེ ་རྒན ་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེད ་དུ་
དམྱི གས་ནས་བཀའ་བླ ོན ་མཆོག་གྱི ས། 
ལས་ཀ་བེད་པའྱི ་སྐབས་སུ ་སྐོན་བརོད་
བདེ་མཁན་འབུང་ངསེ་པ་དང་སྐབས་དརེ་
སེམས་ཤུགས་ཆགས་མྱི ་ཉན་པ་དང་། རང་
ཉྱིད་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ཆེད་ལས་ད་ེབཞྱིན་
རྩ་ཆེན་པ་ོདང་འགན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་
ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་གནང་དགསོ་པ། དག་ེརྒན་
བས་ནས་ཕུག་བདག་ཏུ་མྱི ་འགུར་ནའང་
སྤྱི ་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་མྱི ་ས་མང་
པ་ོབསུྐན་ཐུབ་ཀྱི ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། མཐར་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་
སླབོ་གྲྭའྱི་ངསེ་སནོ་པ་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་པ།  
ད་ེབཞྱིན་མཐར་སོན་སླབོ་གཉརེ་བ་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་སྐུ་པར་སྒནོ་རསེ་མཛད་
སྒ་ོལེགས་པར་གལོ་ཞྱིང་། དའེྱི་རསེ་བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱི འྱི ་རོགས་ཚོགས་
ཀྱི ་མཐུན་འགུར་འོག་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་དངེ་
རབས་འཕུྲལ་ཆས་ལྡན ་པའྱི ་འཛྱི ན ་གྲྭ ་  
(Smart Class) གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་
ལེགས་གུབ་བུང་བར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

གནོ་དང་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་
དགོས་དངུལ་ཞུ་འདནོ་བེད་ཕོགས་དང་
འབལེ་ལམ་སནོ་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་། ཁྱིམས་

སྒྱིག་དགོངས་དནོ་ལརྟ་ཞུ་ཕགོས་ཇྱི་དགོས་
དང་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་སྐརོ། ཕྱི་དངུལ་
ལེན་བདེ་ཁྱིམས་སྒྱིག བབས་ཁལ་བཅས་ཀྱི་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ང་ོསྤདོ་ལམ་
སནོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མེ་ཏགོ་ཞག་འཁརོ་སྒནོ་འབུལ་མཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་བང་ཨ་རྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་

གྱི ་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་གཉྱིས་ཝ་ཤྱི ང་
ཀནོ་ཊྱི ་སྱི ར་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི ་དམར་

ཤོག་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གནདོ་འཚེ་
ཕགོ་ཡུལ་དན་རྟནེ་ཚོགས་པས་  
(Victims of Communism 
Memorial Foundation)  
གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་
ཡོངས་མེ་ཏགོ་ཞག་འཁོར་སྒོན་
འབུལ་ཐངེས་བཅོ་ལྔ་པར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
སྐབས་ད ེར་བང་ཨ་རྱི ་སྐུ ་ཚབ་
དནོ་ཁང་གྱི ་བདོ་རྱིགས་འབལེ་
མ ཐུད ་པ ་ བསན ་འཛྱི ན ་ སང ་
བ་ལགས་དང་། རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ ་མཐུད ་པ ་ ཚུལ་ཁྱིམས་

རྒྱ་མཚོ་ལགས། གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི ་བར་བརྒལ་
འགན ་འཛྱི ན ་ བུ ་ ཆུང ་ ཚེ ་རྱི ང ་ལགས ་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
ལོ་ལྟར་ཕྱི ་ཟླ་དུག་པའྱི ་ནང་གཞུང་ཚབ་
ཁང་ཁག་གྱིས་གཙོས་ཚོགས་སྡ་ེའད་མྱི ན་
ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་དམར་ཤོག་རྱིང་ལུགས་
ཀྱི ་གནོད་འཚེ་ཕ ོག་ཡུལ་མྱི ་མང་རྣམས་
རསེ་དན་ཞུ་བ་དང་འབལེ། རང་དབང་
གྱི་རྒྱལ་ཁ་སུང་རྩྱི་དང་། འཛམ་གླྱིང་
དམར་ཤོག་རྱིང་ལུགས་ནས་ཐར་ཐབས་
སླད་དསུ་དན་གོ་སྒྱིག་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག  
ཞྱི་བད་ེདང་། རང་དབང་ཆེད་བླསོ་གཏངོ་
རྒྱ ་ ཆེ ་གནང ་མཁན་གང ་ཟག ་སྒ ེར ་ལ ་  
(Dissident Human Rights) དང་། 

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤྱིང་ཊོན་ (Washington) དང་། ནྱིའུ་ཡོག་ 
(New York) བཅས་ལ་གཞུང་འབལེ་ལས་
དནོ་སླད་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཀ་ནྱིག་
ཀྱི་ཀཊ་ (Connecticut) དང་ལོ་སྱི་ཨེན་ཇྱི་
ལེ་སེ་ (Los Angeles) བཅས་ལ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་ཁལེ་ཡོད།

(Truman-Reagan Medal of Freedom)  
ཞེས་པའྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་གྱི ་ཡོད། 
འདྱི་ལོར་ཨུ་རུ་སུའྱི ་ཕོགས་འགལ་འགོ་
ཁྱིད་དང་ཆབ་སྱིད་པ། ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་
ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ ་ཞབས་ཨེ ་ལེ ་སྱི ་ ནཱ ་
ཝལ་ན་ེ (Alexei Navalny) ལགས་སུ་  
(Dissident Human Rights Award)  
ཞེས ་པའྱི ་གཟེངས་རྟགས་གནང་ཡོད། 
མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་བལ་གཱ་རྱི ་ཡཱ། ཁེ་ན་ཊ།  
ཀོ་རོ་ཤྱི ་ཡཱ། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། 
ཨེས་ོནྱི་ཡཱ། ཇར་མ་ནཱྱི། ཧངྒ་རཱྱི ། ལཱཏ་
ཝྱི་ཡཱ། མཱལ་ཌོ་ཝཱ། མོན་ཊེ་ནགེ་རོ།  
པ་ོལེནྜ། རོ་མཱ་ནྱི་ཡཱ། སོ་ལོ་ཝཀ་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ། སྱི ་ལོ་ཝཱེ་ནྱི་ཡཱ། ཡུ་ཀེ་རེན་
གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་། གཞན་ཡང་

དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན ་ཚོགས་གཙོ ་མཁན་
པོ་བ སོད ་ནམས་བསན ་འཕེལ ་མཆོག ་
དང་། ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ 
དང་། ཚེས་ ༡༥ བཅས་སོ་སོར་ཨ་རྱིའྱི་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་
རུྒྱ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༤ བར་
ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ད་ུམཛད་འཆར། 
ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༩ བར་ནྱིའུ་ཡོག་
དང་། ཀ་ནྱིག་ཀྱི་ཀཊ་ཁུལ་ལ་མཛད་འཆར། 
ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། ཏའྱི་པའེྱི་ 
(Taipei) ཚོང་དང་རྱིག་གཞུང་སྐུ་ཚབ། 
རྒྱལ་ཁབ་འད་མྱིན་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་བདོ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་
ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱི ་བཙན་
གནནོ་འགོ་སྡུག་སྦངོ་མང་དང་མངོ་བཞྱིན་
པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་མེ་ཏགོ་ཞག་
འཁོར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

མཆོག་ལོ་སྱི་ཨེན་ཇྱི་ལེ་སེར་ཕབེས་ཐནོ་གྱིས་
ས་གནས་སུ་མཛད་འཆར་བཅས་བསྐངས་ཏ།ེ 
ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ 
༥ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཕབེས་འབརོ་
གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་དང་། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ཤར་ལ་
ནྱིའུ་ཡོག་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་
དང་། ལྡྱི་ལྱིར་གཞུང་འབལེ་ལས་དནོ་གུབ་
རསེ་ར་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་
བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༣ 
ཚེས་ ༡༣ ནས་དབུ་འཛུགས་ཞུ་བཞྱིན་
པའྱི ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་འགོ་
བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་
ཐངེས་ ༥༠ པའྱི་སྔ་རོལ་ད་ུའཛམ་གླྱིང་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་མཁས་
མྱི ་ས ་བཞྱི ་བ ཅུ ་ ཐུན ་ མོང ་གྱི ས ་གསར་
འགོད་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཆར་གཞྱི ་ལྡན་ཞྱིང་
དམྱི གས་སུ ་བཀར་ནས་འགོ་བའྱི ་ཐོབ ་
ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་མཚམས་
འཇགོ་དགོས་པ་མ་ཟད། རང་དབང་

གེགས་བར་མེད་པར་བསྐོད་ཆོག་པའྱི ་
ཆོག་མཆན་སྤོད་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་འདགུ
ད་ེསྔནོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༠༦ ནང་
ལའང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་ཁྱད ་མཁས་པ ་
ལྔ ་ བ ཅུ ་ ཐུན ་ མོང ་གྱི ས ་གསར ་འགོད ་
བསྒགས་གཏམ་སྤལེ ་ཏ ེ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
བདོ་དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱིསན་སོགས་སུ་
དག་གནོན ་ མུ ་མཐུད་བེད ་བཞྱི ན ་པར་
ཐུགས་འཚབ་དང་སྦྲགས། འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ཐོག་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཐུན་འཚོགས་རུྒྱ་

པའྱི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གསར་འགོད ་བསྒགས་གཏམ་
ནང་དུ་ཁྱད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་འཆར་གཞྱི ་ལྡན ་ཞྱི ང་
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་རགོ་རོལ་རྩྱིས་མེད་གཏངོ་བཞྱིན་པ་
མཚམས་འཇགོ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ནས་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་འགོ་བ ་མྱི འྱི ་ཐོབ ་ཐང་
སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིང་ཕྱི ་གསལ་
ནང་གསལ་གྱི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པ་
མ་ཟད། རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་མཁས་
པ ་རྣམས་རྒྱ ་ནག་ ཏུ ་ཞྱི བ ་འཇུག ་ ཆེད ་

ལྡན་པའྱི་ཁྱད་མཁས་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་
གེགས་བར་མེད་པའྱི ་ཐོག་འགོ་བ་མྱི འྱི ་
ཐོབ ་ཐང་གནས་བབ་ཞྱི བ ་འཇུག་ཆེད ་
གཏངོ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་འདགུ
ཁྱད་མཁས་པ་རྣམས་ནས་ཉ་ེལམ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི ་ཆེས་མཐོའྱི ་འགོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་
ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་མཧྱི་
ཀལ་བྷ་ེཅེ་ལེཊ་ལགས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕོགས་
བསྐོད་དུ་ཕབེས་ཡོད་ནའང་ད་དུང་བདོ་
དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱིསན། ཧངོ་ཀོང་ནང་
གྱི ་འགོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་གནས་བབ་ལ་
ཞྱི བ་འཇུག་ཆ་ཚང་བ་བ་རུྒྱ ་ལུས་ཡོད་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་མཁས་མྱི་ས་བཞྱི་བཅུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་མུ་མཐུད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
པར་སྐནོ་བརདོ་གནང་བ།

དང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་
དབང་ཚད་ལྡན་པའྱི ་ཁྱད་མཁས་མྱི ་ས ་
བསྐ་ོའཛུགས་ཞུ་རུྒྱ། རྒྱ་ནག་གྱིས་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་
སྙན་ཐོར་ལོ་རེར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་དམྱི གས་བསལ་སྐུ ་ཚབ་
བམ་མཁས་པའྱི ་ ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐ ་ོ
བཞག་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་རེ་
འདནུ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འཕྲ ོད ་བས ེན ་ལས ་ ཁུངས ་ནས ་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༡ ནས་ ༡༠ 
བར་འཕྲདོ་བསནེ་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་
ཁག་གྱི ་རྩྱིས་པ་རྣམས་ལ་རྩྱིས་དང་འབལེ་

ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འབབ་ཁལ། རྩྱིས་ཁམ་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་ལམ་སནོ་གནང་
ཡོད་པ་རེད།
ཐངེས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦངོ་གྱི ་དགོས་དམྱིགས་
གཙོ་བ་ོནྱི། རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་

འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ དུང་གཞོན་རྣམ་
རྒྱལ་དགེ་འདནུ་ལགས། འཕྲདོ་བསནེ་
ལས ་ ཁུངས ་ཀྱི ་ལས ་ད ོ་ བསན ་འཛྱི ན ་
དཔལ་སྐྱིད་ལགས་བཅས་ཀྱིས་རྩྱིས་ཁ་
ཉར་ཕགོས་དང་། ཕྱི་དངུལ་ལེན་ཕགོས་

བའྱི་ཟབ་སྦོང་ཞྱིག་ར་ས་འཛྱི ན་སྐོང་སྦོང་
བརར་ཁང་ད་ུགོ་སྒྱིག་གནང་འདགུསྐབས་
དརེ་ཟབ་སྦོང་གྱི ་སླབོ་སནོ་པ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་
ཞྱི བ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ དུང་འཕར་འཕྲྱིན་
ལས་ཆོས་འཕལེ་ལགས་དང་། དཔལ་

འཕྲདོ་བསནེ་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གྱི་རྩྱིས་པ་རྣམས་ལ་རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསྒྱིག་གནང་བ།
དོན་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་སྐརོ ་ད ུས་བསུན་ཁ་
བསྐངོ་གསལ་བཤད་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན་འདགུ་པ་
བཅས།།



5 TIBETAN NEWS 15th  June  2022 བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥

༢༠༢༢ ལོའྱི་ཡྱིག་འགུལ་གྱི་ལམ་ནས་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱི ག་འགུལ་གྱི་ལམ་ནས་
སླབོ་གཉརེ་བ་རུྒྱའྱི་ཆེད་སླབོ་ཡོན་ས་མྱིག་
གངས་ ༧༥ ཡོད་པའྱི་གསལ་བསྒགས་ཞུ་
རུྒྱར། སླབོ་ཡོན་འདྱི་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཁྱབ་ཁངོས་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་
བདེ་དང་། སླབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། ས་རཱ་མཐ་ོ
སླབོ་དང་ནརོ་གླྱིང་རྱིག་གཞུང་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གྱི ་སླབོ་ཕུྲག་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་
ཐནོ་རསེ་མུ་མཐུད་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བསྐདོ་རུྒྱའྱི་
གོ་སབྐས་མ་ཐབོ་པའྱི་རང་རྱིགས་ན་གཞོན་

རྣམས་ལ་སོ་སོའྱི ་ཤེས་ཚད་གོང་མཐོར་
གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཡྱིན་པས། སླབོ་ཡོན་ཞུ་
འདདོ་ཡོད་རྱིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༢༨ འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་
འབལེ་ཐག་བརུྒྱད་འཚང་སྙན་དང་དགོས་
མཁོའྱི ་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་ད་ཐོག་ནས་འབུལ་
དགསོ།
དགསོ་མཁའོྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡། “འགངེས་ཤོག་-ཀ” པ་ཞྱིབ་བཀང་
གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ནས་དག་མཆན་ཞུ་
དགསོ།

༢། ད་ལ་ྟཕག་ལས་གནང་ཡུལ་གྱི་ལས་
ཁུངས་སམ་སླབོ ་གྲྭའྱི ་འཛྱི ན་སྐོང་ནས་
དགག་ཆ་མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ཞུ་དགོས་པ་
དང་། ངསོ་སྦརོ་ནང་ཞབས་ལོའྱི་དསུ་ཡུན་
ཁ་གསལ་དགསོ་རུྒྱ།
༣། ཤེས་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཀྱི་ཨང་ཐབོ་ཤོག་
ལྷའེྱི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
དང་།      ཡང་ན་དབུས་བདོ་མྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དུང་གནས་རྱིམ་ཡན་གྱི་
སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་གང་རུང་ནས་ཞྱིབ་བཤེར་
གནང་བའྱི་དག་མཆན་ངསེ་འགདོ་བ་དགསོ།

སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་སླབོ་ཡོན་ཆ་བགསོ།
ཀ༽ བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁངོས་
དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཆེད་ས་མྱིག་ 
༢༠ ནས་བེདུ་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༥ 
ཡོད།
ཁ༽ སླབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཆེད་ས་མྱིག་ ༢༠ 
ནས་བེདུ་ཆེད་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༥ ཡོད།
ག༽ སྲྭ་ར་མཐ་ོསླབོ་དང་ནརོ་གླྱིང་རྱིག་
གཞུང་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་སླབོ་ཕུྲག་ཆེད་ས་
མྱིག་ ༡༥ ཡོད།
ང༽ འཛྱིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་རསེ་མུ་

མཐུད་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བསྐདོ་རུྒྱའྱི་གོ་སབྐས་མ་
ཐབོ་པའྱི་ན་གཞནོ་ཆེད་ས་མྱིག་ ༢༠ ཡོད།
ཅ༽ གངོ་གསལ་སྡ་ེཚན་བཞྱིའྱི་ནང་མ་ཚུད་
པའྱི་སྙན་འབུལ་བ་ཁག་ལ་ས་མྱིག་སངོ་པ་
ལགྷ་ཚེ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ།
སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རེའྱི་ཡྱིག་འགུལ་གྱི་ཨང་
ཐབོ་ཤོག་ལྷ་ེའབརོ་མཚམས་སུ་ཡྱིག་འགུལ་
སླབོ་ཡོན་སྒརོ་ ༡༠,༠༠༠།༠༠ གནང་རུྒྱ།
དགོས་འདྱི་ཡོད་ཚེ་འབལེ་བ་གནང་ཡུལ།
བསོད་ནམས་བཟང་མོ། doe.lobyon@tibet.net
བསན་འཛྱིན་བད་ེཆེན།  scholarship@tibet.net

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཀ་ོལེ་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་
ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ 
ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་བདོ་
མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སྐོང་སྤནེ ་པ ་ཚེ ་རྱི ང་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ ་ོ
ཕོགས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་སུ ་ཕ ེབས་འབོར་སྐབས་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དང་། ས་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ། སྤྱི་ཁྱབ་བརྒྱ་དཔནོ་བཅས་
འགོ་ལས་ཁག་དང་། གཞུང་དང་གཞུང་
ཁོངས་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་
གྱི ་སྐུ་ཚབ། ད་ེབཞྱིན་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་
སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༦ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༤༥ ཐགོ་
བ ོད ་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན ་
སྱིད ་སྐོང་སྤནེ ་པ ་ཚེ ་རྱི ང་མཆོག་ཀོ ་ ལེ ་
གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་
གཞྱི ་བས་པའྱི ་རོགས་ཆེན་དགོན་པར་
གནས་གཟྱིགས་ཕབེས་པ་དང་། སྐབས་
དརེ་ཕོགས་བཞུགས་རྙྱིང་མའྱི་སྤྱི་འཐུས་
མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསན ་འཛྱི ན ་
ལགས་དང་དགོན་པའྱི ་འབ ེལ་ཡོད་ད ོ་
དམ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་མཆོག་སྔ་
འགུར་སག་གཤམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་
ཆོས་གླྱིང་དང་། ས་སྐ་དགོན་པ། སེར་

སྨད་ཟ་ེཕུག་དགོན་པ། བཀ་ཤྱིས་དར་
རྒྱས་དགོན་པ། རྟ་རྣ་དགོན་པ། དཔལ་
རྱི ་དགོན་བསམ་གུབ་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་། 

གསར་ད་ུབཞེང་བཞྱིན་པའྱི་སྔ་འགུར་ཨོ་
རྒྱན་བཀའ་གཏརེ་རབ་རྒྱས་གླྱིང་། འབྱི་
གུང་བཀའ་བརུྒྱད་དགོན ་པ་བཅས་ལ་
གནས་གཟྱིགས་ཕབེས་པ་མ་ཟད། ས་
གནས་སམ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭ་དང་། སྨན་
རྩྱིས་ཁང་། འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་། ཀོ་
ལེ ་གྷལ ་ད ོན ་ལྡན ་གླྱིང ་གྱི ་གཞྱི ས ་གོང ་
ཁག་ ༡༡ བཅས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་
སུ་ཕབེས་ཡོད།ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉྱིན་བདོ་
མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐོང ་མཆོག་གྱི ས ་ཀོ ་ ལེ ་གྷལ ་ད ོན ་ལྡན ་
གླྱིང་གྱི ་གཞྱིས་གངོ་ལྷག་མ་ ༡༡ ལ་
འཚམས་གཟྱིགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས། མཉམ་འབལེ་
དང་ཁྱབ་ཁོངས་སྡ་ེཚན་ཁག ས་གནས་
རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། ས་གནས་བུད་
མེད་ལྷན་ཚོགས། ས་གནས་གཞོན་ན་ུ
ལྷན་ཚོགས། ས་གནས་ལྷ་མོ་རུ་ཁག་
དང་བཅས་པར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་ལུས་རྩེད་ཁང་དང་། གླང་ཆེན་
འགོག ་བེད ་ཀྱི ་ར ་སྐ ོར ་བཅས་ལ་ཡང་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༨ 
ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་
གྱིས་ཉ་ེཆར་ཉམས་གསོ་བས་པའྱི་ད ོན་

ལྡན ་གླྱིང ་རྒན་རྒོན ་གཟྱིགས་སྐོང ་ཁང་
དང་། དནོ་ལྡན་གླྱིང་མགནོ་ཁང་། དནོ་
ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་སྤྱིའྱི་མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་
ཆེན་མོ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུབ་བུང་
བ་བཅས་དབུ ་འབེད་གནང་ཡོད།གོང་
ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་དནོ་
ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་གཙོ་བ་ོསྱིད་
སྐོང་གྱི ་ ཐུགས་འགན་བཞེས་རེས་ཐོག་
མར་ལ་དྭགས་སུ་ཡོད་པའྱི་བཙན་བོལ་
བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། རྱིམ་
པས་རྒྱ ་གར་ནང་གྱི ་བཙན་བོལ ་བ ོད ་
མྱི འྱི་དགོན་སྡ་ེདང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཚུད་པའྱི་
བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ 
༢༥ ལ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་

སུ ་ ཕ ེབས ་ཏེ་ བཀའ ་ཤག ་སྐབས ་བ ཅུ ་
དུག ་གྱི ་དམྱི གས ་ ཡུལ ་དང ་ལས་དོན ་
གནང་ཕགོས། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་དང་དགོས་མཁོའྱི་སྐརོ་རུྒྱས་
ལོན་གནང་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་པའྱི་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན ་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མང་
གཙོ་གསོལ་རས་སྩལ་བའྱི་སྐརོ་དང་། མྱི ་
རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་
བསྐོན་ཡོད་སབས་ད་ཆ་བཙན་བོལ་བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཉྱིད་ཧྲ་ཏག་ཏག་

ཡོད་པ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའྱི་
འཆར་གཞྱི་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་སྤྱི ་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་བུས་ལ་
བརྟནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུ
འབལེ་གཏུག་གསོ་མོལ་བརུྒྱད་བདོ་རྒྱའྱི་
དཀའ་རྙ ོག་སེལ་རུྒྱ ་དང་བོད་མྱི འྱི ་བདེ་
སྡུག་ལ་ལྟ་རྟགོ་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སྱིད ་སྐོང ་
མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛམ་
གླྱི ང ་ མྱི ་ མ ང ་ ལ ་ བོད ་ ད བང ་ བ སུྒ ར ་
བས ་ པ ་ ད ེ ་ ཁྱི མས ་མ ཐུ ན ་ཡྱི ན ་ ཚུ ལ ་
དང་། བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་འཁྱགོ་བཤད་
དྱིལ་བསྒགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པས། བདོ་
མྱི ་ཚོས་བདོ་ནྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་རང་བཙན་

གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱི ན་པ་ཤེས་
རྟ ོགས ་བེད ་ དགོས ་ པའྱི ་ གལ ་གནད ་
དང་། སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལལྦ་ཊ་པཱ་རག་  
(Micheal van Walt van Praag) 
མཆོག ་གྱི ས ་ད ེ་སྔ ་བ ོད ་ཀྱི ་གནས་བབ ་
ཅེ ས ་ པ འྱི ་ ད པེ ་ ད ེ བ ་ ཅྱི ག ་ བ རྩ མས ་
ཡོད་པ་དང་། ཉ་ེཆར་ཁོང་གྱིས་
བ ོད ་ ཀྱི ་ ག ན ས ་ ཚུ ལ ་ ག ན ད ་ བ སྡུ ས ་  
(The Tibet Brief 20/20) ཞེས་པའྱི་
དཔེ་ད ེབ ་ཅྱིག་བརྩམས་པའྱི ་ནང་སྔ ་ མོ ་
བ ོད་ཀྱི ་ལོ ་རུྒྱས་ནང་བ ོད་ནྱི་རང་བཙན་
གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། 

རྒྱ་ནག་གྱི ་ཆ་ཤས་སུ ་ནམ་ཡང་ཆགས་
མངོ་མེད་པ་གསལ་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་གྱིས་
ནམ་ཡང་བདོ་ཀྱི་བདག་དབང་བཟུང་མངོ་
མེད། ཅེས་འཁོད་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་། 
བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་བདོ་ཀྱི་ལོ་
རུྒྱས་ངོ་མ་གང་ཡྱི ན་པ་ཤེས་རྟགོས་བེད་
དགོས་པའྱི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས་པ་
མ་ཟད། འཛྱིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གྱི ་མ་
འངོས་ལས་འཆར་ཁག་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ལག་བསར་བ་སླད་བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི་
མྱི ་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་
དང་། གཏན་འཇགས་ཐབས་བུས་ཚོགས་
ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་བ། བཀའ་
ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་
པ་དང་བླངས་བ ོད ་ད ོན ་ཞུ ་གཏུག་ལས་
འགུལ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། ཁང་པ་
མེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས། དཀགོ་གཏམ་རྱིགས་ལ་མགོ་
འཁོར་ནས་མ་བསྡད་པར་སྤྱི་པའྱི་སླད་ད་ུ
ཚང་མས་རགོ་རྩ་གཅྱིག་སྒྱིལ་དང་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་གནང་དགོས་པ། སྤྱི་ཚོགས་
འཁུག་རྐྱེན་སླངོ་བདེ་དཀགོ་གཏམ་རྱིགས་
ལ་མགོ་འཁོར་ནས་བསྡད་ན་ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་
ལ་དགོས་པའྱི་ལག་ཆ་ཆགས་ངེས་ཡྱི ན་
པ་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།བོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་དནོ་ལྡན་གླྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་དང་། ད་ེབཞྱིན་དྱི་བར་གསལ་
བཤད་དང་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་
ནས་ཐེངས་འདྱིར་ས་གནས་སུ ་གཞུང་
འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་ལས་རྱིམ་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་རེས་མེ་སོར་གོང་ཁྱེར་
(Mysore) ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་ཏ་ེ
མེ་སོར་གངོ་ཁྱེར་ད་ུམཐོ་རྱིམ་སླབོ་གྲྭར་
འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་
གཅྱིག་ལ་ཐུག་འཕྲད་དང་སླབོ་མ་ཚོའྱི་དྱི་
བར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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གཟྱིགས་པར་འཚལ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༦ ཚེས་ 
༩ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླྱིང་བདོ་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་
ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་དང་གཞུང་ཁངོས་མྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ ༢༦ གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་སླབོ་གྲྭའྱི་སླབོ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ་རྣམ་
པ། སེར་སྐ་མང་ཚོགས་སོགས་ནས་ཕབེས་
བསུའྱི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་ 
༡༠།༣༠ ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
མོན་གྷ ོ་འདོད་རུྒ ་གླྱིང ་བ ོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་
འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་བ་ེབའྱི་གླྱིང་གྲྭ་ཚང་
གྱི་ཡ་གལ་ཚན་རྱིག་བསྱི་གནས་ཁང་དང་། 
དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་བ་ེབའྱི་
གླྱིང་གྲྭ་ཚང་། དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་སྒ་ོ
མང་གྲྭ་ཚང་། འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་སླབོ་
གྲྭ།  དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་བད་ེཡངས་
གྲྭ་ཚང་། དཔལ་ལནྡ་ས་སྐ་བརྩ་ེཆེན་མད་ོ
སགྔས་ཆོས་གླྱིང་། ཡན་ལག་སནྨ་རྩྱིས་
ཁང་། དཔལ་ལནྡ་རྲྭ་སདོ་གྲྭ་ཚང་། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བརུྒྱད་འབ་ོདཀར་ཐསོ་བསམ་
ནརོ་གླྱིང་དགའ་ཚལ། རྙྱིང་དགནོ་གསང་
སགྔས་ཆོས་འཁརོ་གླྱིང་བཅས་ལ་རྱིམ་གྱིས་
འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཐགོ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་མོན་
གྷ ་ོའདདོ་རུྒ་གླྱིང་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་སདོ་སྤུ ་ཧྲངེ་བཤད་

ད་ུའབལེ་གཏུག་གསོ་མོལ་བེད་པར་བདོ་
ཀྱི ་ལོ ་རུྒྱས་ཀྱི ་གནས་བབ་ངོ་མ་ད ེ་ཤེས་
རྟགོས་དགསོ་པ། གཏན་འཇགས་ཐབས་
བུས་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་
ས་ེབདོ་ནང་གྱི ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་པའྱི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་
ཀྱིས་སོ་སོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་
དང་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསངས། ད་ེབཞྱིན་
སྐད་ཡྱི ག་བཅས་མཁྱེན་གྱི ་ ཡོད་སབས། 
བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་ངསོ་ནས་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་པའྱི་
གཞོན་སྐསེ་ཚོར་དམྱིགས་ཏ་ེབདོ་ཀྱི་བདནེ་
པའྱི་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐངོ་དང་ཚགས་ཚུད་
ཡོང་སླད་ལས་གཞྱི ་གསར་པ་དང་བླངས་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ་བཅས་ཀྱི ་སྐརོ ་གསུངས་ཡོད།  
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་
བ ོད ་ནས་གསར་དུ་ཕ ེབས་པའྱི ་བ ོད ་མྱི ་
གངས་ ༡༩༩༩ དང་། འཕགས་བདོ་ས་
མཚམས་ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བེད་མཁན་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་གྱི ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྟནེ་ཁོང་ཚོའྱི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་། བཙན་བལོ་
བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ས་ཆ་བདེ་
སྤོད་མ་བེད་པར་བཞག་ཡོད་པ་རྣམས་
བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་གནང་ཐུབ་ན་
དག་ེམཚན་ཆེ་བའྱི་སྐརོ་དང་། མ་འངོས་
པར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ནང་འཛྱི ན་སྐོང་
གནང་ཕགོས་མཐའ་དག་ཤོག་བུའྱི་སངེ་ནས་

གནས་གཞནོ་ནའུྱི་ཚོགས་ཁང་། ས་གནས་
ལ་ྷམོ་ཚོགས་ཁང་། པདྨ་ཚལ་སླབོ་ཕུྲག་ཉལ་
ཁང་བཅས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་
བ་མ་ཟད།  མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླྱིང་གྱི་ཉ་ེ
འགམ་རྒྱ་གར་གངོ་གསེབ་ཧུན་གྷུར་ཌ་སླབོ་
གྲྭར་ཆར་ཆུ་བདག་གཅསེ་ལས་གཞྱི་ལེགས་
གུབ་ཟྱིན་པར་དབུ་འབེད་གནང་རསེ་ཉྱིན་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐགོ་མོན་གྷ་ོའདདོ་
རུྒ་གླྱིང་མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་ནང་མང་ཚོགས་
ལ་གསུང་བཤད་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བར་
ལན་འདབེས་གནང་ཡོད། 
ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༦།༢༥ 
ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་
མཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླྱིང་གྱི ་རྐང་རྩེད་
སྤ ་ོལོའྱི ་རྩེད་ཐང་དུ་ཆེད་ཕ ེབས་ཀྱིས་ས་
གནས་གཞོན་སྐསེ་རྩེད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་མྱི ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་དང་།  
ད་ེརསེ་སྤན་རས་གཟྱིགས་གླྱིང་དྭ་ཕུྲག་གསོ་
སྐོང་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་
ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
གྱིས་འབས་སྤུངས་དང་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱིར་
གྲྭ་ཚང་སོ་སོའྱི་མཁན་པ་ོདང༌། མཁན་
ལས་ཟུར། ད་ེབཞྱིན་དག་ེའདནུ་འདསུ་
མང་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་
གཙོ་བ་ོབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའྱི་
ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་བུས་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་འབལེ་གཏུག་
གསོ་མོལ་བརུྒྱད་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
རུྒྱ་དང་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་ལ་ལ་ྟརྟགོ་གནང་
རུྒྱའྱི་སྐརོ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་

འཕལེ་གླྱིང་གྲྭ་ཚང་དང་། ས་དགནོ་བརྩ་ེ
ཆེན་དམ་ཆོས་གླྱིང་། སཾ་བྷ་ོཊ་གཞྱི་རྱིམ་སླབོ་
གྲྭ་བཅས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་
པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་འགོའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་དཔ་ེ
སནོ་ཞྱིང་ལས་འདབེས་ས་དང་། ས་གནས་
འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་། བདོ་ནས་གསར་ད་ུ
ཕབེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་
གྱི་ལས་གཞྱི་བཅས་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་
བ་མ་ཟད། བཙུན་དགནོ་བང་ཆུབ་ཆོས་གླྱིང་
དང་། གཞྱིས་གངོ་བཅུ་པ། རྒས་གསོ་ཁང་། 
ས་ྔའགུར་རྙྱིང་དགོན་ནམ་མཁའ་ཁུྱང་རངོ་། 
མཐ་ོལྡྱིང་པད་མའྱི་ཚལ་དགནོ་པ། དགའ་
ལྡན་བང་རྩེ་ཐསོ་བསམ་ནརོ་གླྱིང་གྲྭ་ཚང་། 
དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེནརོ་གླྱིང་གྲྭ་ཚང་བཅས་
ལ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་རེས་གཞྱིས་
གངོ་དང་པའོྱི་ས་སྐ་དགོན་པ་བཅས་ཀྱི་དགེ་
འདནུ་འདསུ་མང་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་ ༨།༠༠ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་རྩྱི་ཤྱིང་འདབེས་
ལས་དང་སྒ་ོཕུགས་གསོ་སྐངོ་ཁང་བཅས་ལ་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་དང་། ད་ེབཞྱིན་༸རྒྱལ་བའྱི་
ཕ་ོབང་ད་ུགནས་གཟྱིགས་དང་། ས་གནས་
དམག་ཟུར་ཚོགས་པ་དང་། ས་འཐུས་ལས་
ཁང་། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ལས་ཁུངས། 
ས་གནས་རང་ཚོགས་ལས་ཁུངས། མཉམ་
འབལེ་ལས་ཁུངས། ཞྱི་བ་འཚོ་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་། ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པའྱི་ལས་
ཁུངས་། སཾ་བྷ་ོཌ་སླབོ་གྲྭ་དབུས་མ། གཞྱིས་
གངོ་ ༣ པའྱི་ཡན་ལག་སནྨ་རྩྱིས་ཁང་། ས་

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཐངེས་འདྱིའྱི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་
ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་གནང་བ།

མྱིན་པར་ད་ཐོག་ནས་འཛྱི ན་སྐོང་གནང་
རུྒྱ་ཡྱིན་པ། འཛྱིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་མ་
འངོས་ལས་འཆར་ཁག་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ལག་བསར་བ་སདླ་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མྱི ་
འབརོ་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་དྱི་བ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་སྐབས་བཙན་བལོ་
བདོ་མྱིའྱི་དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་གྲྭ་བཙུན་ཇ་ེཉུང་
དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོནྱི།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་ས་བྱི་ཞྱི་རྒལོ་
ཆེན་མོ་བུང་བར་བརྟནེ་བདོ་ནས་གསར་ད་ུ
ཕབེས་མཁན་ཉུང་ད་ུཕྱིན་པ་དང་། བཙན་
བལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ལ་
གཞྱིས་སྤ་ོབ། ཕུྲ་གུ་སྐ་ེཚད་ཉུང་ད་ུཕྱིན་པ་
བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡྱིན་སྐརོ་དང་།  ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་རྱི ་རུྒྱད་ཁུལ་གྱི་མྱི ་རྱིགས་དང་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐད་ནས་
གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད་སབས་ཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་གནང་ཐུབ་ངསེ་
ཡྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ས་ེཐེངས་འདྱིའྱི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ད་ུ
གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་པར་
མཇུག་སྒྱིལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱིས་སུད་སྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ལེགས་འབུལ་གྱི་གསོལ་སནོ་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པ།

༄༅། །སུད་སྱིའྱི་དབར་ཁའྱི་གསོ་ཚོགས་
འཚོག་བཞྱིན་པ་དང་བསནུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན་ལགས་དང་། 
ལས་བདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས། ལས་

བདེ་བསན་འཛྱིན་ཆོས་བཟང་ལགས། ད་ེ
བཞྱིན་སུད་སྱི ་དང་ལྱིག་ཏནེ་སྱིཊཡན་བདོ་

རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་
ཀརྨ་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་
བསན་འཛྱིན་དབང་འདསུ་ལགས། སུད་

བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བྷ་ེཊྱི ་
ན་ཨེ་ཀར་ཊྱི་ (Bettina Eckert) ལགས་
བཅས་ནས་སུད་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
སུད་སྱི ་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའྱི ་ ཚོགས་མྱི ་རྣམས་དང་ལྷན ་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་སུད་སྱི ་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་ད་བར་
བདོ་དནོ་སདླ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
དང་འབལེ་གསོལ་སནོ་སབས་བད་ེཞྱིག་གོ་
སྒྱིག་ཞུས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སུད་སྱི ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་འབལེ་ཚོགས་
ག ཙོ ་སྐུ ་ ཞབས ་ནྱི ་ཀོ ་ལ ་ས ་ཝལ ་ཊར ་ 
(Nicholas Walder) ལགས་ཀྱིས་སུད་
སྱི ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་

པའྱི་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་གཞྱིས་བེས་བདོ་
མྱི འྱི ་གནས་སངས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསེ་
བཞུགས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལའང་སུན་གཙེར་
བེད་བཞྱིན་ཡོད་པས་གཞྱིས་བེས་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
རུྒྱ་ཡྱིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། སྐ་ུཞབས་
ནྱི ་ཀོ ་ལ་ས་ཝལ་ཊར་ལགས་དང་ལྷན ་
སུད་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་དང་སུད་སྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐུ་པྱི་རྱི ་སྱི ་ཀ་བྷྱི་རེར་  
ལགས ་དང ་ལྕམ ་ སྐུ ་ བྷར ་ བྷ ་ ར ་གྱི ་ སྱི ་  
ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད། སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན་ལགས་
ཀྱིས་སུད་སྱི ་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་

སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ད་
བར་བདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དག་གྱི ་གནས་སངས་
སྐརོ་སུད་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་གླངེ་སླངོ་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་མ་ཟད། མ་འངོས་པར་སུད་སྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་སདླ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད།  
སུད་སྱིའྱི་དབར་ཁའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འད་ུད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༣༠ ཉྱིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༨ བར་འཚོག་གཏན་ཁལེ་ཡོད་པ་
བཅས།།


