
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༤ ཉྱིན་གྱི ་སྔ་ད་ོབཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བྲང་དུ་བ ོད་མྱི འྱི ་བླ་ན་
མེད་པའྱི ་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པ ོས ་དཔལ་
ལྡན ་བ ོད ་མྱི ་མང ་སྤྱི ་འ ཐུས ་ ཚོགས ་
གཙོ ་མཁན་པོ་བ སོད ་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་
རྣམ ་གཉྱིས ་ལ ་གཟྱིམ ་ ཆུང ་མཇལ ་
ཁ་སྩལ་གནང་བ་དང་། སྐབས་
ད ེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ ོ་
མཆོག ་གྱི ས ་བ ོད ་མྱི ་མང ་སྤྱི ་འ ཐུས ་
ལྷན ་ ཚོགས ་ཀྱི ་ལས ་དོན ་ཁག ་སྙན ་
སེང་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༣ བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ནས་བཟུང་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་
དུ་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་བརྟན་
དང་། བསྟན་སྱིད་བད་ེཐབས་ཀྱི་ཆེད་
ཉྱིན་གྲངས་བདནུ་རྱིང་མ་ཎྱི ་དངུ་སུྒབ་
དང་། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་
ཡྱི ག ་ཚང ་ནས ་མ ་ཎྱི ་རྱི ལ ་ སུྒབ ་ཀྱི ་
ཞབས་རྱིམ་གསོག་སུྒབ་གནང་བཞྱིན་
པ་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༤ བདོ་
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་
ཚོད་ ༧།༣༠ ཐོག་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཐེག་
ཆེན ་ ཆོས ་གླྱིང ་ག ཙུག ་ལག ་ཁང ་དུ་
མ ་ཎྱི ་ད ུང ་ སུྒབ ་ཀྱི ་ ཚོགས་མགོན ་དུ་
ཆྱི བས་སུྒར་བཀའ་དྱིན ་ ཆེ ་བསྐྱངས་
མཛད་ཐོག་ཐུགས་སྨནོ ་སྐྱབས་འཇུག་
རྒྱ་གང་ཆེ་མཛད་ཡོད།
སྤྱིར་མ་ཎྱི ་ད ུང་སུྒབ་ལོ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་
བའྱི ་ད ུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི ་ཉྱིན་
སུྒབ་སལོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི ་གཟྱིམ་ཆུང་ནང་བཞུགས་
པའྱི ་སྐྱྱིད་གྲོང་ཇོ་བ ོ་གཙུག་ལག་ཁང་
དུ ་ གདན ་འད ེན ་ ཞུས ་ཏེ་སྤན ་རས ་
གཟྱིགས་ཀྱི ་ཆོ་གའྱི་སྒ་ོནས་མ་ཎྱི ་རྱིལ་
བུ ་ག སོག ་ སུྒབ ་གནང ་སོལ ་ 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་སྐྱངོ་གྱི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 

 

   བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱིས། TIBETAN NEWS

ལོ་ ༦ ཨང༌། ༢༣

བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 8th  June 2022

Vol. 6 Issue 23 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་

མཆོག་གྙིས་སྤྙི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་

ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་

མཆོག་མ་ཎྙི་དུང་སྒྲུབ་ཀྙི་ཚོགས་

མགོན་དུ་ཆྙིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་རྱིགས་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་
ང་ོསྤདོ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༡ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་བདོ་རྱིགས་གཞོན་སྐྱསེ་གཙོ་བརོ་
གུར་པའྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་རྡ་ས་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་། ར་ེཙོང་
ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའྱི་རྟནེ་འབྲལེ་བསྟདོ་
པའྱི་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༧ 
ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་
ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུ
ཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེ
སྔ་ཡྱི ན་ན་བདོ་ལ་དཔ་ེཆ་ལྟ་མཁན་ཚོས་ཉུང་
མཐར་ལོ་ ༣༠ ཙམ་རྱིང་དཔ་ེཆ་ལ་ྟགྱི་ཡོད་
པ་རེད། དངེ་སབྐས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་
ཡོད་དསུ་བདོ་ཀྱི་མཁས་པ་ནང་བཞྱིན་གཏྱིང་
ཟབ་པ་ོཡོད་པ་ཧ་ལམ་མྱི ་འདགུ ནང་པའྱི་ལུང་
པ་མང་པ་ོཡོད་ནའང་སདྐ་ཆ་བཤད་བགྲ་ོགླངེ་
བདེ་པའྱི་སབྐས་བདོ་པའྱི་ནང་པ་ཚོས་ལོ་མང་
པརོ་དཔ་ེཆ་སྦྱངས་ཡོད་སྟབས། གཞན་དང་མྱི ་
འད་བ་ཞྱིག་འདགུ ངསོ་ཀང་ལོ་ ༦ དང་ ༧ 
ནས་བླ་ོརྱིགས་རྟགས་རྱིགས་སོགས་བལསྟ། ད་ེ
ནས་ལོ་བཅུ་གྲངས་ནས་རྟགས་གསལ་བསབླས་
པ་རེད། ད་ེདསུ་རྩདེ་མོ་རྩ་ེརུྒྱ་མ་གཏགོས་དཔ་ེ
ཆ་བསབླ་རུྒྱར་ད་ོསྣང་གང་ཡང་མེད། ད་ེནས་

རྱིམ་བཞྱིན་བལྟ་ཡོང་དསུ་ད་ེསྔ་དཔ་ེཆ་
བསབླ་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ རྐང་དཔ་ེཆ་འཁྱིད་མཁན་ད་ེ
གླྱིང་རྱིན་པ་ོཆེ་རེད། ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་
ཆེན་པ་ོཡྱིན།ང་ཚོ་བདོ་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་གཏྱིང་

ཟབ་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་
འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ལུང་པ་གང་སར་ཧ་ལམ་
མེད་པའྱི་བཟ་ོལ་ྟབུ་རེད། བདོ་གཅྱིག་པུ་
རེད་འདགུ ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་རེད། གདན་ས་ཚོ་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཚུགས་ཡོད། དཔ་ེ
ཆ་བལྟ་རུྒྱ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ 
དརེ་བརྟནེ་དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ནང་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་བཤད་དསུ། 
བདོ་ཀྱི་མཁས་པ་ལ་གཏུག་རུྒྱར་ཧ་ཅང་

དགའ་མོས་བདེ་ཀྱི་འདགུ སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ང་ཚོས་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་
པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་སོགས་ཀྱི་ནང་མེད། གང་
ལྟར་ང་ཚོའྱི་བདོ་ཡྱི ག་གྱི ་གཞུང་ད་ེདག་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདགུ ངསོ་ཀྱི་རྩདེ་མོ་

རྩེ་གྱིན་རྩེ་གྱིན་དཔ་ེཆ་ཏགོ་ཙམ་ཏགོ་ཙམ་
བཀགླས། ད་ེནས་རྒན་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་
གཉྱིས་གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་མཚན་ཞབས་
ཚོས་རྟགས་གསལ་ཕྲན་བུ་བཏང་། ངསོ་
ཀྱིས་དཔ་ེཆ་ཏགོ་ཙམ་ཤེས་རུྒྱ་ད་ེལྟར་བས་
ནས་བུང་བ་རེད། མཚན་ཞབས་ཚོའྱི་ཁངོས་
བླ་ོགསལ་གླྱིང་གྱི་མཚན་ཞབས་དང་སྒ་ོམང་
མཚན་ཞབས། བད་ེཡངས་མཚན་ཞབས། 
ད་ེནས་སེ་ར་བསེ་ཀྱི་མཚན་ཞབས་དང་སེ་
ར་སདྨ་ཀྱི་མཚན་ཞབས། ད་ེནས་དགའ་

ལནྡ་ཤར་བང་གྱི་མཚན་ཞབས་བཅས་མཚན་
ཞབས་བདནུ་བརྒྱད་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་
ནས་བད་ེཡངས་མཚན་ཞབས་དཔ་ེཆ་ཕྲན་
བུ་སྐྱ་ོགྱི་རེད། བད་ེཡངས་མཚན་ཞབས་
ལ་མག་ོསྐརོ་ཕྲན་བུ་བཏང་། རྟགས་གསལ་
རྱིགས་པ་ཏགོ་ཙམ་བཏང་ནས་ངསོ་རང་ཐབོ་
ཀྱི་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ང་སྐྱྱིད་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
ངསོ་ལ་རྟགས་གསལ་སླབོ་མཁན་དངསོ་གུྲབ་
ཚོགས་གཉྱིས་གཙོ་བ་ོརེད། ངསོ་རང་གྲྲྭ་སྐརོ་
ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་རྟགས་གསལ་ད་ེལརྟ་གཏངོ་
ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་གཞུང་གྱི་ཚྱིག་རྣམས་
མར་བཀོད་ནས་རྟགས་གསལ་བསླབས་
པ་རེད། ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན། 
དེ་ནས་ལྷ་སའྱི ་སྨནོ ་ལམ་གྱི ་དམ་བཅའ་
བཞག་པ་རེད། གང་ལརྟ་ངསོ་རང་དག་ེ
བཤེས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་དའེྱི་
ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་གྱིས་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་སྐརོ་དང་ཚན་རྱིག་སོགས་རྱིགས་
པས་བརྟག་དཔྱད་བ་རུྒྱ་སྐརོ་བཤད་དསུ་ངསོ་
ཀྱི་ཀདླ་པ་ད་ེསྐྱ་ོཔ་ོཁྱནོ་ནས་མྱི ་འདགུ སླབོ་
སྦྱོང་བས་པ་ཡྱི ན་སྟབས་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོ
འདགུ རྙགོ་ད་ཚ་པའོྱི་སྐརོ་ད་ེའད་སླབེ་དསུ་
སྐྱབས་སུ་མཆྱི ་ཟརེ་ནས་བསདྡ་རུྒྱ་མྱིན་པར་
བསམ་བླ་ོབཏང་སྟ་ེརུྒྱ་མཚན་བཀོད་ནས་
བཤད་རུྒྱ་ད་ེངསོ་རང་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། 
ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཞྭ་སེར་བསྟན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་མགནོ་
རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐགོ་ ༡༠༤ བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛྱིན་མཆོག་ལ་མཇལ་ཕག་ཞུས་

པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོབདོ་མྱིའྱི་

སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བེས་ཀྱི ་གདན་ས་

ཆེན་པ་ོསེ་ར་དགོན་ད་ུཞྭ་སེར་བསྟན་པའྱི་
གཙུག་རྒྱན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་
ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐགོ་ ༡༠༤ བླ་ོབཟང་
བསྟན་འཛྱི ན་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དགའ་ལྡན་ཁྱི་ཐོག་ 
༡༠༤ བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛྱིན་མཆོག་ལ་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ ་གཞུང་འབྲེལ ་འཚམས་
གཟྱིགས་གནང་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
འཚམས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐརོ་སནྙ་སྒནོ་

ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཕྲདོ་
བཞེས་བཟང་པ་ོཡོད་པའྱི་སྐརོ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་
གནང་ཡོད།
དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་
བཞྱིན་པར་ཆེ་བསྟདོ་དང་། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱི ་འབུང་འགུར་གྱི་ལས་དནོ་
ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་
གནང་བ་དང་འབྲལེ་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་
མེད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆོག་ལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཆོས་འཁརོ་གླྱིང་། འབུྲག་དཀར་སུྒབ་བརུྒྱད་
ཐསོ་བསམ་དར་རྒྱས་གླྱིང་། བཀྲ་ཤྱིས་
ལྷུ ན་པ་ོདགོན་པ་བཅས་སུ་མཆོད་མཇལ་
ད་ུཕབེས་འབོར་སྐབས་དགོན་པའྱི་མཁན་
པ་ོདང་དགེ་འདུན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕབེས་
བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་
མཁས་མང་དགེ་འདནུ་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོར་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་གཙོ་བ་ོབཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའྱི་ངསོ་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གང་འཁདོ་
ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་ལས་དནོ་གནང་
རུྒྱའྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པའྱི་སྐརོ་
དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བསྟན་སླབོ་གཉརེ་བསྟྱི་
གནས་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་རུྒྱའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡུན་རྱིང་
གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ཡང་ཡྱི ན་པ།གཞན་ཡང་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་འསོ་བསྡུ་སྐབས་
མང་ཚོགས་ལ་ཁས་ལེན་གནང་བ་བཞྱིན་
བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུག་པའྱི་ངསོ་ནས་ད་ེ
ལརྟ་ལས་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་
པ་ོཡོད་པ། རྡགོ་རྩ་གཅྱིག་སྒྱིལ་ནྱི་བདོ་པའྱི་

ཕུྲག་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་
གཙོ་བ་ོབདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའྱི་འཕྲལ་

ཕུགས་ཀྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་དང་ལས་དོན་
གནང་ཕགོས། དཀྲགོ་གཏམ་རྱིགས་ལ་
ཁ་གཡེང་མྱིག་གཡེང་བས་ནས་མ་བསྡད་
པར་བདོ་སྤྱི་པའྱི་དནོ་ད་ུཚང་མས་མཉམ་
རབུ་ཀྱིས་ནསུ་པ་སྤུང་དགསོ་པ། བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའྱི་ངོས་ནས་ལས་
དནོ་ག་རེ་བརྩམས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པའྱི་གལ་གནད་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་དྱི་
བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་
ཡོད།ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆོག་གྱིས་བེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་སེ་
ར་བ་ླསྤྱི་དང་། སེར་སདྨ་ཐསོ་བསམ་ནརོ་
གླྱིང་གྲྲྭ་ཚང་། སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྲྭ་
ཚང་། ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གྲལོ་བཤད་སུྒབ་
དར་རྒྱས་གླྱིང་། འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརུྒྱད་
ཐུབ་བསྟན་བཤད་སུྒབ་བང་ཆུབ་གླྱིང་། པད་
མ་གསང་སགྔས་ཆོས་འཁརོ་གླྱིང་། ཀརྨ་
བཀའ་བརུྒྱད་དགནོ་པ། ས་སྐྱ་བརྩ་ེཆེན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀོབ་
ལུགས་ཟུང་བསམ་གུྲབ་གླྱིང ་བ ོད ་མྱི འྱི ་

གཞྱིས་ཆགས་དང་། བད་ེསྐྱྱིད་སརླ་གསོ་
བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་
སྐབས་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུྲབ་གླྱིང་དང་
བད་ེསྐྱྱིད་སརླ་གསོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་དང་། དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།  ད་ེབཞྱིན་གཞུང་
དང་གཞུང་ཁོངས་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་
གྱི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།ད་ེཡང་ཐོག་མར་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་སྦལེ་ཀོབ་
བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒ་ོགསར་
པ་ལེགས་གུྲབ་བུང་བ་དབུ་འབེད་གནང་
གུྲབ་མཚམས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབྲང་ད་ུགནས་
གཟྱིགས་དང་། སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་
གྲྲྭར་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་སྟ་ེདགེ་ལས་
སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་
སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྲྭའྱི་དགེ་ལས་སླབོ་

སྟབོས་ཤུགས་ཡྱིན་སྟབས་མང་ཚོགས་ཁདོ་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལངས་ཕགོས་མྱི ་འད་བ་
ཡོད་ཀང་ཚང་མས་བདོ་པའྱི་བདནེ་པའྱི་
འཐབ་རྩདོ་ཆེད་ད་ུཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་
ལུགས། ལུང་ཚན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ་
ལངས་ཕགོས་མྱི ་འད་བ་ཡོད་པ་དབ་ེབ་མེད་
པར་རྡགོ་རྩ་གཅྱིག་སྒྱིལ་དང་མཐུན་སྒྱིལ་
གནང་དགསོ་པ། ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྐང་
བཙུགས་ནས་བདོ་པའྱི་མཐུན་སྒྱིལ་གཏརོ་
བཤྱིག་གཏངོ་སླད་བདོ་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁདོ་
དང་བདནེ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་
དཀྲགོ་གཏམ་རྱིགས་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད་པས། 
བདོ་མྱི ་སྤྱི་བ་ོགནམ་བསྟན་ཡོངས་ནས་ད་ེ
དག་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་མ་བསྡད་པར་
རྡགོ་རྩ་གཅྱིག་སྒྱིལ་གནང་དགོས་པའྱི་གལ་
གནད། བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུག་པའྱི་
ངོས་ནས་ལས་དནོ་གང་བརྩམས་པ་ཡྱི ན་
ནའང་གཙོ་བ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་
བཞག་ཐོག་ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ལ་བརྩྱི ་སུང་
ཞུས་ཏ་ེལས་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱའྱི་ཆོད་སེམས་
བརྟན་པ་ོཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་
རྙགོ་སེལ་ཐབས་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུྲབ་གླྱིང་དང་བད་ེ
སྐྱྱིད་སརླ་གསོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པ།

གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁ་ེཉནེ་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་རྟགོ་ཞྱིབ་བདེ་པའོྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ 
༡༧ པའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གསུམ་
པའྱི་གྲསོ་ཆོད་ཨང་ ༢༠༢༢།༡༧།༣།༢༦ 

དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པའྱི་དགོངས་
དནོ། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ ་ཁང་ནྱི ་བཙན་བོལ་བ ོད་མྱི འྱི ་དཔལ་

འབོར ་གྱི ་གནས་བབ་བཟང་དུ་བཏང་
ནས་གཞན་རྟནེ་གྱི་བསམ་བླ་ོདརོ་ཏ་ེརང་
ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་སླད་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་
ཁེ ་ཡོད་དཔལ་འབོར་སྡ ་ེཚན་ནམ་སྒྱིག་
འཛུགས་ཤྱི ག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འགན་བཞེས་ཆེད་འཛུགས་གནང་
ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་དའེྱི་ཁེ་ཉནེ་གྱི་གནས་
སྟངས་ཇྱི ་ཆགས་རྟགོ་ཞྱིབ་བེད་པའོྱི ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་སྦེལ་པ ོ་མཆོག་གྱིས་བསྐ ་ོའཛུགས་
གནང་བའྱི་མྱི ་འགྲརོ། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་
ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་གསེར་
རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་དཀོན་

མཆོག་ཡང་འཕལེ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། དཔལ་འབརོ་
རྱིག་པའྱི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཧུལ་
ཇ་ོཤྱི ་ (Rahul Joshi, Financial Ex-
pert) ལགསབཅས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
ཡོད་པས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
མྱི ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི ་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་
ལགས་དང་། དུང་ཆེ་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་བཅས་སུ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་དང་། ད་ེནས་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་གྱི་ཐགོ་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ ོ་མཆོག་གྱི ་དུང་
ནས་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་
ཞུས་རསེ་དངསོ་སུ་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་གུྲབ་ད ོན་སྙན་ཐོ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ ༡༧ པའྱི་
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༤ པའྱི་གོང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་བཅས། །

མྱི འྱི་བད་ེདནོ་ཆེད་ད་ུལྟ་རྟགོ་གནང་རུྒྱའྱི་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ 
༠༡ ཉྱིན་སྦལེ་ཀབོ་བད་ེསརླ་སཾ་བྷ་ོཊ་སྱི་ཝྱི་
པྱི་ཉྱིན་སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབྲལེ་
རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའྱི་རྩདེ་ཐང་དང་། ཚན་རྱིག་
སྐྱདེ་ཚལ་ཞྱིག་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བད་ེསརླ་གཞྱིས་གྲངོ་ཁག་བཅུ་གསུམ་
དང་། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ལས་ཁུངས། 
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། མཉམ་
འབྲལེ་དང་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི ་ལས་ཁུངས།  
ད་ེབཞྱིན་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་གྲངོ་ ༥ 
དང་ ༦ ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ལས་ཁུངས། 
མཉམ་འབྲལེ། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་བཅས་
ལ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་གུྲབ་རསེ་སྦལེ་
ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པའྱི་ཚེ་རྱིང་དགེ་འཕལེ་གླྱིང་བགྲསེ་ཤག་ཏུ་
ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་ལས་བེད་བགྲསེ་ཡོལ་བ་
ཁག་གཅྱིག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་འཚམས་
འདྱིའྱི་བཀའ་མོལ་ལྷུ ག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་
བཅས།།



3 TIBETAN NEWS 8th  June  2022 བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨

ཕྱི་དྱིལ་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་དང་བཅས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ། 

བལེ་ཇྱི་ཡམ་མད་ོསདྨ་སྐྱྱིད་སྡགུ་གྱིས་འཁུངས་ལ་ྷདབར་གསོལ་སུང་བརྩྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དུང་ཆེ་
ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༤ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད་ོགླ་ོབུར་ད་ུའདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའྱི་

ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད། 
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་ད་ེསྔནོ་
ཕྱི་དྱིལ་དུང་ཆེ་དང་། བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་སོགས་
གནང་སྟ་ེམྱི ་ང་ོ ༤༠ ཙམ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་སུ་ལྷག་བསམ་གཡོ་མེད་ཀྱིས་སྱི་
ཞུའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་པས། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཁོང་ལྟ་བུའྱི ་མྱི ་སྣ་མཛད་རེས་ཅན་ཞྱིག་

༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ རེས་
གཟའ་སྤནེ་པའྱི་ཉྱིན་བལེ་ཇྱི་ཡམ་མོད་སྨད་
ས་གནས་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི ་གོ་སྒྱིག་འགོ་སྤྱི་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བདོ་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་ ༨༨ བཞསེ་
པའྱི་༸སྐུའྱི་འཁུངས་ལྷ་དབར་གསོལ་སུང་
བརྩྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་། མཛད་སྒའོྱི་
ཐགོ་མར་སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པ་དང་མད་ོསདྨ་ས་
རུྒྱན་རྣམ་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་སྐུ་པར་
མཐངོ་གྲལོ་རྱིན་པ་ོཆེ་བཞུགས་ཁྱིར་གདན་
འདནེ་ཞུ་གུྲབ་བསྟནུ། མད་ོསདྨ་ས་རུྒྱན་རྣམ་
པས་མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།

འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བར་ཡྱི ད་སྐྱོ་གདངུ་
དག་པསོ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
ཁོང ་གྱི ས ་བ ོད ་ད ོན ་སྐ ོར ་རྒྱ ་གར ་དང ་
རྒྱལ ་སྤྱི འྱི ་གསར ་ ཤོག ་དང ་དུས ་ད ེབ ་

ཆེ ་གྲས་མང་པོའྱི ་ནང ་རྩོམ ་ཡྱི ག ་སྤ ེལ ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཨྱི ན་
སདྐ་ཐགོ་ (Falling Through the 
Roof) དང་། བདོ་ཀྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ།  
(The Dalai Lamas of Tibet) ཟངས་
རྱི། (Copper Mountain)་ལ་ྟབུའྱི་དཔ་ེདབེ་
བརྩམས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ཕྱི་དྱིལ་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཁོང་འདས་གྲངོས་
སུ་གུར་རསེ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་

ད་ེཡང་བལེ་ཇྱི ་ཡམ་མད་ོསྨད་ས་གནས་
སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཙ་ཡུས་སལྐ་བཟང་
ལགས་ནས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འབདེ་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་དནོ། བལེ་ཇྱི་ཡམ་མད་ོསདྨ་ས་
གནས་སྐྱྱིད་སྡུག་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་
གནང་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་མཛུབ་སྟནོ་ཅྱི ་ཞྱིག་གནང་
ཡང་ཀར་ཀོར་དང་ཐེ་ཚོམ་སྤུ ་ཙམ་མེད་
པར་ཤར་བསྐྱོད་བ་རུྒྱས་མཚོན་ལས་དནོ་
གང་ལའང་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་
ད་ེཡྱིན་པ་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་ད་ེནྱིྱི་
བལེ་ཇྱི་ཡམ་ཁུལ་གྱི་མད་ོསདྨ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་

སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས། ང་ཚོས་ཐུབ་བསྟན་
བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱི ་སྱི ་ ཞུའྱི ་མཛད་
རསེ་དང་། ཡྱིད་འགུལ་ཐབེས་འསོ་པའྱི་
མྱི ་གཤྱིས། ལས་གནས་འད་མྱིན་ཐགོ་
ནས་བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་ལ་ཞབས་ཞུ་ལྷདོ་མེད་
བསུྒབས་པར་མངོན་བསྟདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཁངོ་གྱི་ནང་མྱི ་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་
ལ་སེམས་སྡུག་ཆེ་བའྱི་དསུ་སྐབས་འདྱིར་
བསྔ་ོསྨནོ་དང་བཅས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
ཞསེ་གསུངས་ཡོད། 
དམ་པ་ཁངོ་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༠༢ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཕ་
ཟླ་བ་ལགས་དང་མ་ཚེ་རྱིང་སྒལོ་མ་གཉྱིས་
ཀྱི་སས་སུ་སྐྱསེ་ཤྱིང་། དགུང་ལོ་དུག་ལ་
ཕ ེབས་སྐབས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་དུ་
ཕབེས་རེས་བདོ་ཕུྲག་ཁྱྱི ་སྡ་ེནས་སླབོ་སྦྱོང་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་ཀ་སྦུག་ཏུ་
རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་གྷྱི་ར་ཧམ་ཨྱི ན་ཇྱི་སླབོ་
གྲྲྭ་ (Dr. Graham) ནས་སླབོ་མཐར་སོན་
རེས་ལྡྱི་ལྱི ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་
ཁྱབ་ཁངོས་སན་ཊྱི ་སྱི ་ཊེ་ཧྥན་མཐ་ོསླབོ་ཁང་  
(St. Stephen’s College) ད་ུལོ་རུྒྱས་རྱིག་
པའྱི་ཐགོ་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་དང་། ལྡྱི་ལྱི ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུལོ་རུྒྱས་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའྱི་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་
ཨ་རྱིའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞྱི ་འགོ་
ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་གྲངོ་ཁྱརེ་ད་ུཡོད་པའྱི་ཀོ་

ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཕྲ་མོ་ཇྱི་འཕྲད་སེལ་
ཐབས་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཡྱིན་སྐརོ་གསུང་གནང་
སོང་། མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབལེ་
ཇྱི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འགན་ཁང་རྱིག་
འཛྱི ན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ད་ེརྱིང་མད་ོསདྨ་སྐྱྱིད་སྡགུ་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་འཁུངས་ལ་ྷདབར་
གསོལ་གོ་སྒྱིག་གང་ལེགས་གནང་འདགུ་
པར་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་
ཞུ་རུྒྱ་དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྐུ་ན་ཕྲ་མོའྱི་དསུ་
ནས་བདོ་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་མཛད་འཁུར་དང་ད་ུ
བངླས་ནས་ང་ཚོ་བདོ་མྱིྱིའྱི་བད་ེདནོ་ཁོ་ནར་
སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པ་ོསྐུ ་ལས་བསྐྱོན་ཡོད་པ་དང་།  
ང་ཚོ་བདོ་མྱིར་མཚོན་ན། ཁངོ་ལས་ལགྷ་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་མེད་པར་སོང་། བདོ་མྱི ་
སྤྱི་བ་ོགནམ་བསྟན་པ་ཚང་མས་དསུ་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞལ་དུ་མེད་པའྱི་ཁོང་གྱི ་
བཀྲྱིན་ཡྱིད་ལ་དན་པའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་
རྩོད་ལ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུང་གནང་དགོས་
པའྱི་བསྐལུ་མ་ཡང་གནང་སོང་།  གཞན་
ཡང་ཁངོ་གྱིས་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་
གལ་ཆེའྱི་ལས་འཆར་ཁག་གཉྱིས་སྟ།ེ རྱིང་
མྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་མྱི ་འབརོ་གྲངས་

ལུམ་བྷྱི་ཡ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་
གསར་འགོད་ལས་རྱིགས་ཐོག་སླབོ་སྦྱོང་
ལེགས་པར་ཐནོ་ཡོད། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་
གནས་བརྒྱད་པ་ཚོད་ལའྟྱི་ཐགོ་དྱིལ་བསྒགས་
ཨྱི ན་ཡྱི ག་རྩོམ་སྒྱིག་པ་རྒན་དུང་དུ་བསྐ་ོ
གཞག་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༠ ཉྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་
བརྒྱད་པ་རང་འཇགས་ཐགོ་དྱིལ་བསྒགས་
རྒན་དུང་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་སུ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་
ཀྱིས་གནས་བདནུ་པར་གནས་སྤར་གྱི་དྱིལ་
བསྒགས་ཁང་གྱི ་དུང་གཞོན་ད་ུབསྐ་ོགཞག  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་དུང་གཞོན་གནས་
རྱི མ་ཐོག་དམྱི གས་གསལ་གནས་སྤར།  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་སྐ་ུ
སྒརེ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཨྱི ན་དུང་གནས་རྱིམ་ཐགོ་
དུང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་དྱིལ་བསྒགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དུང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་ཨ་རྱི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་གཞོན་
ད་ུགནས་སྤསོ།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་བལ་
ཡུལ་ (Tibetan Refugee Welfare Of-

བཤེར་གནང་འཆར་དང་དང་བངླས་གཞནོ་
སྐྱསེ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གཉྱིས་
ནང་རྒྱ་ཆེའྱི ་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ངེས་

པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཆ་ཤས་བླངས་རོགས་
ཅེས་གསུངས།བལེ་ཇྱི་ཡམ་མད་ོསྨད་སྐྱྱིད་
སྡུག་གྱི ་ཚོགས་གཞོན་བཟདོ་པ་ལགས་ནས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་
དང་སྦགས་དགོངས་ཚོགས་ཀྱི་མད་ོའཛྱིན་
པ་ཁག་གྱིས་སནྙ་ངག་གརེ་འདནོ་གྱི་མཛད་
རྱིམ་གུྲབ་བསྟུན་ས་ཁུལ་ཁག་བཞྱིར་ཆ་
བགོས་ཞུས་པའྱི་མད་ོསྨད་རྒན་གཞོན་ཚོས་
བདོ་ཀྱི ་སོལ་རུྒྱན་རྐང་བྲ་ོགླུ ་གཞས་ཁག་
གཅྱིག་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་གནང་ཡོད། 

fice, Kathmandu) ད་ུཟུང་དུང་གནས་
རྱིམ་ད་ུབསྐ་ོགཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ཟུང་དུང་ད་ུགནས་
སྤསོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༠༡ 
ཉྱིན་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུང་འཕར་
གནས་རྱིམ་ད་ུགནས་སརྤ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དུང་འཕར་ད་ུལས་འགན་བཀདོ་སྒྱིག ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
ཕྱི་དྱིལ་དུང་ཆེར་ལས་འགན་རང་འཇགས། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཡྱིག་ཆེན་མོའྱི་
གནས་རྱིམ་ད་ུགནས་སརྤ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༠༢ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་དུང་ཆེར་གནས་སྤསོ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༢ ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༡ བར་
ལོ་གཅྱིག་རྱིང་བགྲསེ་ཡོལ་ཕར་འགངས།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༢ ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༡ བར་
སླར་ཡང་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་བགྲསེ་ཡོལ་ཕར་
འགངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༠༢ ཉྱིན་བགྲསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས་པ་བཅས་
དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱིས་ད་བར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གཉྱིས་སུ་
ལོ་ང་ོ ༣༨ ལགྷ་རྱིང་སྱི་ཞུ་ལེགས་པར་
བསུྒབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཐངེས་འདྱིའྱི་འཁུངས་ལྷ་དབར་གསོལ་གྱི་
མཛད་སྒརོ་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་གཞནོ་
ན།ུ བུད་མེད། དབུས་གཙང་དང་མད་ོསྟདོ་

བཅས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་
ཡང་ང་ོབཅར་ཞུས་འདགུ་ཅྱིང་། སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་འགན་ཁང་རྱིག་འཛྱིན་ཆོས་སྒནོ་
ལགས་དང་ལྷན་དནོ་ཁང་གྱི་དུང་ཆེ་འཕྲྱིན་
ལས་དབང་འདསུ་དང་རྩྱིས་པ་བསྟན་འཛྱིན་
ལེགས་བཤད་རྣམ་གཉྱིས་ཀང་ལྷན་བཅར་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཡྱིད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚུལ།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དུང་ཆེ་
ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༤ ཉྱིན་

གླ་ོབུར་ད་ུའདས་གྲངོས་སུ་གུར་པའྱི་ཡྱི ད་
སྐྱོའྱི་གནས་ཚུལ་བུང་འདགུ་པར་དཔལ་

ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཕམ་དང་སྦགས་
དམ་པ་ཁངོ་གྱི་ཚེ་རབས་ཕྲངེ་བར་བསགས་
པའྱི་སྡྱིག་སྒྱིབ་བང་ཞྱིང་དག་ནས་མངོན་

མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི ་གོ ་འཕང་མགོགས་
ནས་མུྱར་ད་ུའཐོབ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་གསོལ་

འདབེས་ཞུ་ཕྱིར། ད་ེརྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ 
༣ ཐགོ་གངས་སྐྱྱིད་སྱིད་སྐྱངོ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་ལྷན་
ཁང་ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་
སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
བཀའ་དུང་ཆུ་སྐྱ་སྦ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་
ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་སྒོགས་སྦྱང་
གནང་རསེ་སྱིད་ཚབ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། གངོ་ད་ུབཀའ་དུང་ཆུ་སྐྱ་
སྦ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་དྱིལ་བསྒགས་
དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་
ལགས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་སྒགོས་སྦྱང་གནང་བཞྱིན་

པའྱི་སྐབས་ཉན་དསུ་དྱིལ་བསྒགས་དུང་ཆེ་
ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་
སླབོ་གྲྲྭ་དང་། གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གྲགས་ཅན་ཁག་ནས་སླབོ་སྦྱོང་གནང་སྟ་ེ
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་
ཏུ་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པ་གནང་ཡོད་སྟབས། 
ཚང་མས་བསྔགས་བརདོ་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་
ཤེས་རྟགོས་བུང་། ད་ེནྱི་དམ་པ་ཁངོ་གྱི་མྱི ་
ཚེ་ནང་གྱི ་གུྲབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
རེད། ང་ཚོ་སྐྱསེ་པའྱི་མཐའ་མ་འཆྱི ་དགསོ་
པ་རེད། གསོན་པའྱི་རྱིང་བདོ་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ལ་ཕན་པའྱི་ལས་ཀ་བས་ཏ་ེམྱི ་ཚེ་དནོ་དང་
ལྡན་པ་བསྐྱལ་བ་ཡྱི ན་ན་མཐའ་མར་འཆྱི ་
སབྐས་འགདོ་སེམས་སྐྱ་ེཡྱི ་མ་རེད། དྱིལ་
བསྒགས་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་

འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་གཟྱི་བརྱིད་ལནྡ་པའྱི་ཕག་
ལས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཀང་ད་ེ
ལྟར་ལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་མྱིག་དཔ་ེལྟ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། རྣམ་པ་
ཚོ་ཚང་མས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་
ཀྱི ་ཆེད་ད་ུསྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
རོགས་ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བསྔ་ོ
སྨནོ་གསུང་འདནོ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་ལ་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐྱ་ེམཚོན་སདླ་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ནས་
དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་ 
བཞག་ཡོད། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ 
༠༤ ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོར་ཕྱི་ལོ་
༡༩༨༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་གནམ་བད་ེ
སྒ་ོམོ་ཆེའྱི་ཐང་ཆེན་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
མང་གཙོ་དང་རང་དབང་དནོ་ད་ུཞྱི་བའྱི་ང་ོ
རྒལོ་གནང་མཁན་རྣམས་སྡབེ་གསོད་བཏང་
བའྱི་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་རྐནེ་བུང་ནས་ལོ་ ༣༣ 
འཁོར་བའྱི་རསེ་དན་མཛད་སྒརོ་སུང་བརྩྱི་
ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་ཐོག་མར་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུཡོད་པའྱི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་མདནུ་ད་ུཞྱི་བའྱི་ང་ོ
རྒལོ་དང་། ད་ེརསེ་བྷནོ་ཀ་ོཀུ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུགསུང་བཤད་ལས་རྱིམ། ཕྱི་ད་ོམར་མེ་
ཁམོ་སྐརོ་བཅས་ག་ོསྒྱིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
སབྐས་དརེ་གོ་སྒྱིག་པས་ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་གསུང་
བཤད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ུམགྲནོ་འབདོ་ཞུས་
འདགུ སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ལས་
འགུལ་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཨུ་ཐའྱི ་ 
(Ou Tai) ལགས་དང་། དསུ་དབེ་དང་
གསར་ཤོག་ནང་འཆར་ཅན་རྩམོ་ཡྱིག་འབྲྱི་
མཁན་ཁྱིན་པ་ོཀངོ་ (Chen Pokong) 
ལགས།  ལྷ་ོསོག་སྐ་ུཚབ་དཱའྱི་ཆྱིན་ཨོལ་
ཧུན་(Daichin Olhund) ལགས། ཧངོ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ 
དང་ ༨ ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་
སྒྱིག་འགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་ལས་གཞྱིའྱི་མཐའ་མའྱི་
འདམེས་སུྒག་ཆེད་སནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་
ང་ོའཕྲད་འདྱི་གླངེ་དང་ད་ཐགོ་འདྱི་གླངེ་གྱི་
ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་གནང་ཡོད།

བདོ་མྱིའྱི་ལྟ་སྟངས་ཇྱི ་ཡོད་བཤད་རུྒྱའྱི་གོ་
སབྐས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དང་རང་
དབང་དནོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་

ལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་
གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐྱ་ེཞུས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག ་གཞུང ་གྱི ས ་ ལོ ་
ང་ོ ༣༣ སྔནོ་ལ་རྒྱ་
རྱི གས ་གཞོན ་སྐྱེས ་
མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་
བའྱི་རེ་འདདོ་ལ་དག་
གནནོ་བས་ཡོད་ཀང་།  
རྒྱ་རྱི གས་མང་གཙོ ་

ད ོན་གཉརེ་བ་རྣམས་ཀྱི ་རང་དབང་གྱི ་
འབོད་སྒ་དུས་ད་ལྟའང་རྒྱ་རྱི གས་ཙམ་
མ་ཡྱི ན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི ་མང་ས་ཡ་མང་
པོའྱི ་ སེམས་སུ ་གསོན་པ ོར་གནས་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས། གཞན་ཡང་ཁངོ་གྱིས་རྒྱ་
གཞུང་གྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྩྱིས་མེད་
རྡགོ་རོལ་བཏང་སྟ་ེཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་དག་གནནོ་བེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་དང་།  
བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་
གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་སྐརོ་

སོགས་ཀྱི ་ལས་འཆར་ཐོག་འཚང་སྙན་
ཕུལ་ཡོད། སྤྱིར་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་
སུྒ་རྩལ་གྱི་ལས་འཆར་ནྱི་བདོ་ཀྱི་སལོ་རུྒྱན་
རྱིག་གཞུང་དང་། དངེ་རབས་བདོ་ཀྱི་བཟ་ོ
རྱི ག་སུྒ ་རྩལ་རུྒྱན་འཛྱི ན་དང་གོང་སྤལེ ་
སདླ། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། སདྐ་ཡྱིག 
སུྒ་རྩལ་ཁོ་ནའྱི ་ལས་འཆར་ཐོག་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་མཁན་ནམ་ལས་འཆར་འད་

ངག་བྲྱིས་ཡོད་པ་ད་ེགོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་གརེ་འདནོ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་རྒྱ་རྱིགས་

གཞནོ་སྐྱསེ་ཚོར་དག་གནནོ་གྱིས་ཞྱི་བའྱི་ང་ོ
རྒོལ་བ་མང་པའོྱི་ཚེ་སགོ་ཕྲགོས་ཚུལ་དན་
གསོ་གནང་བ་དང་འབྲལེ། ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་
གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་དངསོ་ཡོད་གནས་
སྟངས་ལ་གཞྱི ་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་མང་གཙོ་
དང་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསུྒར་དང་ལེན་བདེ་
དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ སྐ་ུ
ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་
ལགས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་པའྱི་ངསོ་ནས་ཁངོ་ཉྱིད་
མགྲནོ་འབདོ་ཀྱིས་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་རྐེན་ལ་

འཕྲོས ་རྣམས་ལ་མུ ་མཐུད ་དྱི་བ ་དྱིས ་
ལན་གནང་སྟ་ེའདམེས་སུྒག་གྱི ་ལས་རྱིམ་
མཇུག་བསྡུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཐངེས་འདྱིར་སནྙ་
འབུལ་བ་ཁྱོན་བསྡམོས་མྱི ་གྲངས་ ༧༤ 
བུང་ཡོད་ཁངོས་ནས་ ༧༡ མཐའ་མའྱི་
འདམེས་སུྒག་ནང་སླབེས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། 
ཁངོ་རྣམས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། རྩམོ་
སུྒར། བཟ་ོརྱིག ཟླསོ་གར། པར་སུྐན་

ཀོང་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་
ཚབ་ཝྱི་ལེམ་ (William) ལགས་བཅས་
ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
གཞན་ཡང་ཨ་རྱིར་གནས་སྡདོ་རྒྱ་རྱིགས་
འགྲོ ་ བ ་ མྱི འྱི ་ ཐོ བ ་ ཐང ་
འཐབ་རྩོད ་པ ་ཀྲྱིག ་ཧྥྱིན ་
སྱིག་ (Zhou Feng-
sou) ལགས་ཀང་ད་ཐགོ་
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིམ་ག་ོ
སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོ་ཀོ་ཇྱི ་མཱ ་ཊ་ཀ་ཡུ་ཀྱི ་  
(Kojima Takayuki) 
ལགས ་ཀྱི ས ་ ག ཙོ ་ སྐྱོང ་
གནང་ཡོད། མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་གནམ་བད་ེ
སྒ་ོམོ་ཆེའྱི་ཐང་ཆེན་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ལ་རྡངུ་རྡགེ་
མནར་སྤོད་བཏང་བའྱི ་བརྙན་བསྟན་པ་
མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ན་ོསྦལེ་ཞྱི་
བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་
རྒྱ་རྱིགས་ལྱིག་ཞའ་ོཔ་ོ (Liu Xiaobo) 
ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་གནམ་བད་ེསྒ་ོ
མོ ་ཆེ་ཐང་ཆེན་དུ་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་
བ་རྣམས་སྡབེ་གསོད་བཏང་བའྱི་སྐརོ་སྙན་

ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་ 
༩།༣༠ ཐགོ་ཚོགས་མྱི ་བཞྱི་ལས་གུྲབ་པའྱི་
འདེམས་སུྒག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྡ་ས་ཉ་ེ
འཁྱིས་སུ་གནས་སྡདོ་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་
ལ་ང་ོའཕྲད་འདྱི་གླངེ་དང་། ཕགོས་མཐའ་
ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ལ་
ད་རྒྱའྱི་བརུྒྱད་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་ཡོད།  
ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཡང་སནྙ་འབུལ་ལགྷ་

ཉྱི་ཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་རྐནེ་བུང་ནས་ལོ་ ༣༣ འཁརོ་བའྱི་རསེ་དན་
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་ལས་གཞྱི་ཐངེས་ལ་ྔཔའྱི་ང་ོགཏུག་བཅར་འདྱི་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་
གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཁ་བྲལ་
རྱིང་ལུགས་པ་དང་རྒྱའྱི་ཁ་གཏད་མ་ཡྱི ན་
པའྱི་སྐརོ་ལན་འདབེས་གནང་།  མཛད་
སྒརོ་ཉྱི་ཧངོ་དང་། རྒྱ་ནག། ལྷ་ོསོག ཧངོ་
ཀངོ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ཤེས་ཡོན་པ་ལ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ཉྱི་
ཧངོ་དགེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་འདནུ་
པ་ཧ་ཡ་ཤྱི ་ཤུ་ཡྱི ་ལགས་དང་། དག་ེའདནུ་
པ་ཀོ་བ་ཡ་ཤྱི ་ཤུ ་ཡྱི ་ལགས་ཀང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ མཐར་རྒྱ་ནག་སམྐ་
ས་ཆེན་པའོྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་
བ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི ་གྲསོ་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཅྱིང་།  
དེ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱ་རྱི གས་
རྣམས་ལ་བཙན་གནོན ་བེད ་བཞྱི ན ་པ ་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི ་འབོད་སྐུལ་
གནང་འདགུ  མཛད་སྒ་ོགྲལོ་མཚམས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་བའྱི་
ཐོག་གོ་སྒྱིག་པ་དང་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་གྱིས་གསར་འགོད་པའྱི་དྱི་བར་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

མྱིན་སྤལེ་མཁན་ཚོགས་སྒརེ་ཁག་ལ་རོགས་
དངུལ་ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ་གཅྱིག་ནས་འབུམ་
གསུམ་བར་རམ་འདགེས་ཞུ་ཕྱིར་ཡྱི ན་པ་
དང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གོ་སྒྱིག་དང་ཨ་རྱི འྱི ་རོགས་
ཚོགས་ (USAID) ནས་དཔལ་འབརོ་
མཐུན་འགུར་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
བཅས།།
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༄༅། །སོག་ཡུལ་གནས་འཁདོ་དགའ་ལནྡ་
ཐགེ་ཆེན་གླྱིང་དགནོ་པ་དང་དཱྱི་ལུ་ཝ་ཧ་ཏུག་
ཏུ་ཚོགས་པ་ (Diluva Hutugtu Foun-
dation) གཉྱིས་ཀྱིས་སོག་ཡུལ་ད་ུསྤྱི་ནརོ་

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
སྐ་ུཔར་འགྲམེས་སྟནོ་ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་སྐ་ུཔར་འགྲམེས་སྟནོ་ད་ེབཞྱིན་བདག་
ཅག་གྱི ་སྟནོ་པ་སྐུ་འཁུངས་པ་དང་སངས་
རྒྱས་པ། སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་

གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་དང་། ཚན་རྱིག 
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སདླ་ད་ུཞབས་འདགེས་
གང་བསུྒབས་མཛད་ཡོད་མེད་སྐརོ་ཤེས་ཀྱི་
མེད། ཐངེས་འདྱིའྱི་སྐ་ུཔར་འགྲམེས་སྟནོ་
འདྱི་བརུྒྱད་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཛད་པ་འཕྲྱིན་
ལས་སྐརོ་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ཞྱིག་རྟགོས་
ཐུབ་ངསེ་རེད། ཅསེ་གསུངས། གཞན་ཡང་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སོག་ཡུལ་ནང་
པ་ཡོངས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་མཁན་པ་ོན་ུམོན་ཁཱན་
(Khambo Nomun Khan) ལགས་ཀང་
ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་སོག་ཡུལ་མྱི ་མང་
བར་གྱི་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དག་ེའདནུ་པ་མུག་བ་ྷ
ཊར་ (Mukhbataar) ལགས་ནས་སྤྱི་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་
ཚན་རྱིག་པ་བར་གྱི་བགྲ་ོགླངེ་དང་། སྤྱི་ནརོ་

པའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ། བཙན་བལོ་ད་ུམཛད་པ་
འཕྲྱིན་ལས་རྒྱས་ཚུལ་སོགས་གསལ་སྟནོ་
གནང་ཡོད། ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏྱི་
ལོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་པར་འགྲམེས་
སྟནོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ་དང་འབྲལེ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
ཐུགས་བསྐྱདེ་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཁོང་རང་ཉྱིད་ནང་པའྱི་
དགེ་སླངོ་དཀུས་མ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞེས་ངོ་སྤོད་
གནང་གྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི ་མང་
ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་དག་ེསླངོ་དཀུས་
མ་ཞྱིག་ལས་ལགྷ་པ་ཡྱིན། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནྱི་ལ་ྟགུྲབ་སྨྲ་
བ་དང་། ཞྱི་བད་ེདནོ་གཉརེ་བ། ཚན་རྱིག་པ་
ཡྱིན། ཞསེ་དང་། སོག་ཡུལ་དད་ལནྡ་མྱི ་མང་
སྟངོ་ཕྲག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་པ་ཡྱིད་ཆེས་རྩ་ེ
གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་ནའང་། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་

དསུ་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཏ་ེས་ག་ཟླ་བའྱི་
དསུ་ཆེན་དང་། བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརྩྱི་

ཞུ་སླད་གོ་སྒྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདགུ་
ཅྱིང་། འགྲམེས་སྟནོ་དའེྱི་བརདོ་བ་གཙོ་
བ་ོནྱི། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུན་ཕྲ་བའྱི་དསུ་སབྐས་དང་།  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་

སོག་ཡུལ་ད་ུསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་སྐརོ་གྱི་སྐ་ུཔར་འགྲམེས་སྟནོ་ཞུས་པ།
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་འགོ་ཚན་རྱིག་པ་དང་
ནང་པའྱི་མཁས་པ་མཉམ་སྦེལ་གྱིས་ཚན་
རྱིག་ལས་གཞྱི་ཇྱི་བརྩམས་ཡོད་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ 
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་དང་། 
ཤེས་ཡོན་པ། སུྒ་རྩལ་བ། གསར་འགདོ་པ་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ་ཅྱིང་། 
ཐངེས་འདྱིའྱི་སྐུ་པར་འགྲམེས་སྟནོ་ད་ེབཞྱིན་
མུ་མཐུད་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་བར་
འགྲམེས་སྟནོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་རེད། མཐར་
སོག་ཡུལ་གྱི་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་ཨ་ཏུན་བ་ྷ
ཊར་ (AriunBataar) ལགས་དང་། དལོ་
གར་ (Dolgor) ལགས་གཉྱིས་ནས་སྤྱི་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བསྟདོ་གཞས་རེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་གྲལོ་འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་
རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིན་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེ་
ཐང་ཆེན་ད་ུདུག་བཞྱིའྱི་དནོ་རྐནེ་བུང་བ་ནས་

བཟུང་ད་བར་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་། མང་
གཙོ་དང་རང་དབང་ལ་གཙྱིགས་སྣང་བདེ་

མཐུད་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡུ་ཀ་ེརེན་དང་། 
ཀ་ོརྱི་ཡཱ། ཝྱི་ཡཏ་ནཱམ། ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀྱི་
སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་
དནོ་གཉརེ་བའྱི་འགོ་ཁྱིད་སྐུ་ཞབས་ཝེ་ཇྱིན་
ཧྱིན་ (Wei Jingsheng) ལགས། ཁྱིམས་
རྩོད་པ་དང་འགྲ་ོབ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་
རྩདོ་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཁནེ་ཀོང་ཁངེ་  
(Chen Guangcheng) ལགས།  
རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་སྐུ་ཞབས་
ཝང་ཏན་ (Wang Dan) ལགས་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་རྐནེ་རསེ་
དན་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱའེྱི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།ཕོགས་མཚུངས་ཚུལ་
ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་
དནོ་གཉརེ་བ་སྐ་ུཞབས་ཝང་ཏན་ (Wang 
Dan) ལགས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་གནང་བའྱི་དུག་
བཞྱིའྱི་དནོ་རྐེན་སྐརོ་གྱི་འགྲམེས་སྟནོ་ལས་

ཆེན་ད་ུདུག་བཞྱིའྱི་དནོ་རྐནེ་བུང་ནས་ལོ་ང་ོ
༣༣ འཁརོ་བའྱི་རསེ་དན་སུང་བརྩྱི་ཞུས་ཡོད་
པ་དང་། རསེ་དན་མཛད་སྒརོ་བང་ཨ་རྱི་བདོ་
ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྲལེ་
མཐུད་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་། 
ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་བ་
སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་
ཡྱིག་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་འཇམ་དབངས་
ཚེ་རྱིང་ལགས། ད་ེབཞྱིན་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་
རྐེན་དངསོ་སུ་མཐངོ་མྱངོ་མཁན་ཝང་ཏན་ 
(Wang Dan) ལགས་ཚུད་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་ཤེས་ཡོན་
པ་སོགས་ཁྱནོ་མྱི་གྲངས་ ༣༠ ལགྷ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད་ོཨ་རྱིའྱི་མེ་རྱི་ལེན་ཌ་ (Maryland) 
མངའ་སྡ་ེནང་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་རྐནེ་དསུ་དན་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་སྐབས་བང་ཨ་རྱི ་བདོ་ཀྱི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྲལེ་

མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་
རྐནེ་རསེ་དན་སུང་བརྩྱི་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་

གྱི་ས་ྔད་ོཕྱི་སྡདོ་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་
བ་རྣམས་ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཕྱི་ལོ 
༡༩༨༩ ལོར་པ་ེཅྱིན་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེ་ཐང་

བང་ཨ་རྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་རྐནེ་རསེ་
དན་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

རྱིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཚུལ་
ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་དུག་བཞྱིའྱི་དནོ་
རྐནེ་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོཁག་ཏུ་བདོ་ནང་རང་
དབང་གྱི་སདླ་ད་ུཞྱི་བའྱི་ང་ོརྒལོ་གནང་མཁན་
བདོ་མྱི་དང་། གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེ་ཐང་ཆེན་
ད་ུམང་གཙོ་དང་རང་དབང་ཆེད་ད་ུདངསོ་སུ་
ཞྱི་བའྱི་ང་ོརྒལོ་གནང་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་སླབོ་མ་
རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དག་གནནོ་བས་
པའྱི་སྐརོ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་
ཡོད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོར་བཀྲ་ཕུན་
ལགས་དང་བདོ་ཀྱི་དངེ་རབས་གཞས་པ་
གྲགས་ཅན་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་
ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་བ་ཚུད་པའྱི་ད་བར་
བདོ་མྱི་གྲངས་ ༡༥༩ ལགྷ་གྱིས་རང་ལུས་
མེར་བསགེས་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྔནོ་འགྲའོྱི་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་ཟླསོ་གར་དང་སུྒང་གཏམ་བཤད་རྩལ་སྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་བ། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༢ བར་
ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་
ཁུལ་གྱི་སྔནོ་འགྲའོྱི་དག་ེརྒན་དང་མ་མ་རྣམས་
ལ་མེག་གནྷ་འཇམ་དབངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་
ཞུ་ཁང་ད་ུཟླསོ་གར་དང་སུྒང་གཏམ་བཤད་
རྩལ་ཐགོ་ཟབ་སྦྱངོ་ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཟབ་སྦྱངོ་གྱི་སླབོ་སྟནོ་པར་གཏམ་རུྒྱད་
སུྒ་རྩལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་གཟངེས་རྟགོས་ཀྱིས་
མངནོ་པར་བརྒྱན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་བ་

དཱྱི་པ་བ་ྷལ་སུ་བྲ་མ་ནྱིན་ (Deepa Bala-
subramanian) ལགས་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། 
ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའྱི་འགན་
འཛྱིན་བསྟན་འཛྱིན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀྱིས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱངོ་དང་
ཤེས་ཡོན་ཞེས་པའྱི་ལས་གཞྱི ་ང་ོསྤདོ་དང་
འབྲལེ་ཟབ་སྦྱངོ་གྱི ་དགོས་དམྱིགས་འགྲལེ་
བརདོ་སྐྱནོ་ཡོད། ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་སླབོ་
སྟནོ་པ་དཱྱི་པ་ལགས་ཀྱིས་སུྒང་གཏམ་བཤད་
རྩལ་ཐབས་ལམ་འད་མྱིན་སྐརོ་དང་། སུྒང་
གཏམ་འདམེས་སྟངས། སུྒང་ཤོད་སྟངས་ཀྱི་

དཔ་ེམཚོན་སོགས་བསྟན་ཏ་ེམཉམ་ཞུགས་པ་
རྣམས་ལ་སླབོ་ཁྱིད་གནང་། གཞན་ཡང་ཟབ་
སྦྱངོ་གྱི་སླབོ་སྟནོ་པ་ད་ལ་ྟཨ་རྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་
སྐུ་ཞབས་གོ་བྱིན་ལགས་ཀྱིས་ད་ཐགོ་ནས་
ཤོག་གཟུགས་བཟ་ོབཀདོ་ (Origami) སྐརོ་
དང་། མཻ་སོར་ནས་ཡྱིན་པའྱི་མཱྱི ་ན་སྭཱ་རབུ་
ལགས་ཀྱིས་ཕུྲ་གུས་ཕུྲ་གུའྱི་ཆེད་དབེ་བཟ་ོ
སྟངས་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ཐངེས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ནང་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་དགུ་
དང་བུ་གསོ་ཁང་ཁག་བདནུ་གྱི་དག་ེརྒན་དང་
མ་མ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དུག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ས་ྔལོར་བརདོ་གཞྱི་རང་འཇགས་

ཐགོ་དགེ་རྒན་ལ་ྔབཅུར་ཟབ་སྦྱངོ་ཕུལ་ཡོད་
པས་ད་ལམ་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་དང་བང་
ཤར་ཁུལ་གྱི་སྔནོ་འགྲའོྱི་དག་ེརྒན་ཡོངས་ལ་
ཟླསོ་གར་དང་གཏམ་རུྒྱད་བཤད་རྩལ་ཟབ་
སྦྱངོ་ཕུལ་ཟྱིན། ཟབ་སྦྱངོ་གྱི་མཇུག་སྡམོ་
མཛད་སྒརོ་ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་སླབོ་སྟནོ་
པ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུས་པ་དང་
མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ནས་སླབོ་གྲྲྭའྱི་དབར་
དསུ་གུང་སེང་སབྐས་ཟབ་སྦྱངོ་ལ་ཕབེས་པར་
མངགས་བརདོ་གནང་བ་དང་འབྲལེ། སུྒང་
གཏམ་བཤད་རྩལ་གྱི་གལ་གནད་དང་ཕུྲ་གུར་

སུྒང་གཏམ་བཤད་རྩལ་དང་འབྲལེ་བའྱི་དཔ་ེ
དབེ་འགའ་ཤས་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེབཞྱིན་
མུ་མཐུད་ཁོང་གྱིས་ཉ་ེལམ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པའྱི་བྱིས་པ་
གསོ་སྐྱངོ་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི་ (Early 
Childhood Care Education) ད་ེཉྱིད་ཕུྲ་
གུའྱི་འཚར་ལོངས་ཡར་རྒྱས་ལ་ཕན་རླབས་
ཆེན་པ་ོཡོད་པས་ད་ེཉྱིད་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་པ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།།



Regd. No. HPTIB/2017/74104Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

8th  June 2022 TIBETAN NEWSབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨6

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༦ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བེས་བ ོད་མྱི ་

འགུར་ཡང་ད་ེལརྟ་གནང་རུྒྱའྱི་རེ་བ་ཡོད།
ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཉྱིད་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་
ནས། ཁ་ེན་ཌའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་བདོ་
ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་
པར་ད་ུརྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་འགོ་བདོ་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
རྩ་བརླག་འགྲ་ོཉནེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐལུ་བསྟདུ་མར་གནང་སྟ།ེ རྩ་དནོ་
ཐོག་རླབས་ཆེན་གྱི ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་
ཡོད་པར། ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
སྐུ ་ཉྱིད་ལ་སླར་ཡང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་
དང་། མ་འངོས་པའྱི་ལས་དནོ་མཐའ་དག་
ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །

མྱིར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འདྱི་
ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྲྱིན་ནང་འཁོད་དནོ། 
སྐུ ་ཉྱིད་སླར་ཡང་ཁེ་ན་ཌའྱི་ཨོན་ཊེ་རྱི འོ་ 
(Ontario) མངའ་སྡའེྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱིར་བདམས་ཐནོ་བུང་བ་དསེ། ས་གནས་
མྱི ་མང་ནས་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་ལས་
དོན་གནང་ཕོགས་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་ཆེན་པ ོ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ། སྐ་ུཉྱིད་ནས་
ད་བར་ཨན་ཊེ་རྱིའ་ོམངའ་སྡའེྱི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱིའྱི་མཛད་འགན་བཞསེ་རྱིང་། ཁྱབ་
ཁངོས་པག་ཌལེ་ (Parkdale) ཁུལ་གྱི་
གནས་སྡདོ་མྱི ་མང་ཡོངས་ཀྱི་མངནོ་འདདོ་
ད་ེབཞྱིན་གཟྱི་བརྱིད་དང་སྤབོས་པ་ལནྡ་པའྱི་
ཐགོ་བསུྒབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། འབུང་

ཡོངས་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབུ་འཁྱིད་དཀར་པ་ོ

ཆེ་ལགས་སརླ་ཡར་ཁེ་ན་ཌའྱི་ཨོན་ཊེ་རྱིའ་ོ 
(Ontario) མངའ་སྡའེྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བུ་འཁྱིད་དཀར་པ་ོཆེ་ལགས་སརླ་ཡར་ཁ་ེན་ཌའྱི་ཨོན་ཊེ་རྱིའ་ོམངའ་སྡའེྱི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱིར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ།

སྤྙི་ཁྱབ་རོམ་སྒྙིག་པ།                 ཡྲེ་ཤྲེས་ཀུན་གྲགས།

གསར་འགོད་པ།                     སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསར་འགོད་པ།                   བསྟན་འཛིན་བསྟན་སྐྱོང་།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།             ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས།

འགྲྲེམས་སྲེལ་བ།                   ནོར་བུ་དབང་འདུས།
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ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

TIBETAN FREEDOM

ཁག་ལ་མཐུན་འགུར་གང་ཡོད་ཞུ་རུྒྱ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཁང་གླ་
སྤད་ནས་སྡདོ ་མཁན་བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་། འཛྱིན་སྐྱངོ་
བཀའ་ཤག་གྱི ་མ་འངོས་ལས་འཆར་ཁག་
ཚད་དང་ལནྡ་པ་ལག་བསྟར་སདླ་བཙན་བལོ་
བདོ་མྱི འྱི་མྱི ་འབརོ་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་རུྒྱ་
ཡྱིན་པ། གཏན་འཇགས་ཐབས་བུས་ཚོགས་
ཆུང་གསར་འཛུགས་གནང་བ། བཀའ་
ཤག་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་
དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཉྱིན་རྒྱབ་
ཆུ་ཚོད་ ༣ པའྱི་ཐགོ་བད་ེསརླ་ཁྱབ་ཁངོས་
ཅ་ོཀུར་གཞྱིས་གྲངོ་བཅ་ོལ་ྔདང་། བཅུ་དུག་
གཉྱིས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབྲལེ། 
མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
གྱིས་བདོ་ཀྱི་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་
རྣམས་དང་སྦལེ་ཀབོ་གཏན་སླབོ་ཀྱི་དག་ེརྒན་
བགྲསེ་ཡོལ་ཕབེས་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་ཐུག་
འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༠༣ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་
བད་ེསྐྱྱིད་སརླ་གསོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་

ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུལུགས་བད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ལས་
སྣ་ེརྣམ་པས་གཙོས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ལྷ་ོསྤྱི་འཇྱིགས་མེད་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རྱི ང་
མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་གྲངོ་
ཁྱེར་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟྱིགས་
གནང་སྐབས་ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ 
བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ནས་བཟུང་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐ་ུཕྱྭའྱི་
ཞབས་བརྟན་དང་། བསྟན་སྱིད་བད་ེཐབས་

ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་བ་ྷས་ཝ་རཱཇཱ་བྷུ ་མའ་ེ 
(Shri. Basavaraj Bommai) མཆོག་དང་
ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་ས་གནས་སུ་གནས་
སྡདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་

སྐྱརོ་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་
བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པའྱི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་
གཞུང་གྱི ་འཁུྱར་ལ་ཉ་ེབའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དུང་ཆེ་
སྐ་ུཞབས་པྱི་ར་ཝྱི་ཀུ་མར་ (Shri P Ravi 
Kumar) ལགས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཞྱིང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གྱི་ལས་ཡུན་

རྱིང་མངའ་སྡའེྱི ་གཞུང་ནས་ས་གནས་སུ་
གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་
རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ལེགས་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད།ཐངེས་འདྱིའྱི་འཚམས་གཟྱིགས་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
ལུགས་ཟུང་བསམ་གུྲབ་གླྱིང་དང་བད་ེསྐྱྱིད་
སརླ་གསོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་
གྲངོ་རེ་རེར་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེ
ས་གནས་མྱི ་མང་ལ་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་
གཟྱིགས་ལ་ཕ ེབས་དགོས་པའྱི ་དམྱི གས་
ཡུལ་ང་ོསྤདོ་དང་། སྦལེ་ཀབོ་སྐྱ་ེལནྡ་སོ་
ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སྦྱངོ་བརྡར་ཁང་དང་
དཔ་ེགསར་སུྐྱར་འབྲས་ལས་གཞྱི་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟྱིགས་དང་ལས་ཁུངས་གསར་
རྒྱག་གྱི་རྨང་རྡ་ོཞལ་ཕ་ེགནང་ཡོད།
ཉྱིན་རྒྱབ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་
འཚོ་བདེ་སནྨ་ཁང་དང་། ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མྱིའྱི་
ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། དམག་ཟུར་
ཚོགས་པ། ཡན་ལག་སནྨ་རྩྱིས་ཁང་། ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་། སྦལེ་ཀབོ་
དབུ་མའྱི་ལམ་བདོ་ཀྱི་གཞོན་ན་ུཚོགས་པའྱི་
རུྒྱན་ལས་ཁང་། ལུགས་བསམ་གྲངོ་སྡ་ེདང་
པ།ོ བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་དང་
ཕན་བད་ེདགའ་ཚལ་བཅས་ལ་འཚམས་

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུྲབ་གླྱིང་དང་བད་ེསྐྱྱིད་སརླ་གསོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་གནང་བ།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མ་ཎྱི་དངུ་སུྒབ་ཀྱི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་བསྐྱངས་པ།

གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
ས་གནས་ཀྱི ་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་གཙོ་བ ོ་བ ོད་
མྱི ་ཚོས་ས་གནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་དང་
འཆམ་མཐུན་གནང་དགསོ་པའྱི་གལ་གནད་
དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ང་ོབ་ོདང་བཅས་པ་མྱི ་
ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་གནང་ཐུབ་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་ཤག་སྐབས་དུག་པའྱི་ངསོ་ནས་
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་སྟ་ེཕག་ལས་
གནང་རུྒྱའྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་
དང་། 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་ད་ུའབྲལེ་གཏུག་གྲསོ་
མོལ་བརུྒྱད་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱ་
དང་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་ལ་ལ་ྟརྟགོ་གནང་རུྒྱ་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་
བའྱི་ཐགོ་ནས། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་

ཀྱི་ཆེད་ཉྱིན་གྲངས་བདནུ་རྱིང་མ་ཎྱི ་དངུ་
སུྒབ་དང་། དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་
ཡྱི ག་ཚང་ནས་མ་ཎྱི ་རྱིལ་སུྒབ་ཀྱི་ཞབས་
རྱིམ་གསོག་སུྒབ་གནང་བཞྱིན་པ་ལརྟ། ད་ེ
རྱིང་སྟ་ེཕྱི་ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༤ བདོ་ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༥ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐགོ་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུམ་ཎྱི་དངུ་སུྒབ་ཀྱི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུཆྱིབས་
སུྒར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བསྐྱངས་མཛད་ཐོག་

ཐུགས་སྨནོ་སྐྱབས་འཇུག་རྒྱ་གང་ཆེ་མཛད་
ཡོད།
སྤྱིར་མ་ཎྱི ་དངུ་སུྒབ་ལོ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་བའྱི་
དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉྱིན་སུྒབ་སལོ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་

གཟྱིམ་ཆུང་ནང་བཞུགས་པའྱི་སྐྱྱིད་གྲངོ་ཇ་ོ
བ་ོགཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་
ཏ་ེསྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཆོ་གའྱི་སྒ་ོནས་མ་
ཎྱི་རྱིལ་བུ་གསོག་སུྒབ་གནང་སལོ་ཡོད་པ་
བཅས། །


