
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ས ་ེ
ཁྱིད་གནང་བའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཆུང་ནས་ཅེག་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མཱར་ཀེ་ཊ་པ་ེཀ་རོ་
ཝ་  (Marketa Adamova) མཆོག་
དང་། ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་དང་། ཞྱི་བད་ེ
རྒྱ་མཚོ་ཁུལ་གྱི་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་
གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་པཊེྱི ་རྱིག་རུམ་ལར་  
(Patrick Rumlar) མཆོག ཅགེ་སྤྱི་འཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རག་གངོ་ཁེར་
གྱི་སྤྱི་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཛ་ཌྱི ་ན་ེཧྱི་རྱིབ་  
(Mr. Zdeněk Hřib)  མཆོག་བཅས་
དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་
ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཞྱིབ་ཕྲ་སྙན་
སེང་ཞུས་ཏ།ེ བདོ་དནོ་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་
འདགུ་པ་བཅས། །

༄༅། །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་
བལ་ཡུལ་བཀྲ་ཤྱི ས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༡༡ པའྱི་
ཚོགས་མྱི ་གསར་འདམེས་རྣམས་ཀྱི་ལས་
འཁུར་དམ་འབུལ་གྱི་ཞུ་སྐུལ་འབརོ་དནོ་
ལརྟ། ཆེས་མཐའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་
དག་འདལུ་མཆོག་གྱིས་བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའྱི་
ཆ་རྐེན་འགོ་བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤྱིས་
གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགྱིས་ཏ།ེ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་སྤགོ་ར་
བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་འཐུས་ཚོགས་
ཁང་ད་ུས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་ 
༡༡ པའྱི་འདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་
མྱི ་ ༡༥ ཡོངས་རགོས་དང་། ད་ེདག་
གྱི ་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་ལེགས་
བཤད་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་ཚོགས་
གཞོན་ཚེ་བརྟན་ཆོས་དར་ལགས་བཅས་
ནས་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པའྱི་མདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞེས་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་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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བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྙི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་

ནས་ཅེག་སྤྙི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྙི་

གོས་ཚོགས་འོག་མའྙི་ཚོགས་

གཙོ་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་

ཀྙིས་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བ།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོ།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནན་སྱི་པ་ེལོ་སྱི་མཆོག་ལ་གསུང་འཕྲྱིན་གནང་བ།

ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་གཞུང་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་གནད་དནོ་
དང་འབལེ་བའྱི་སྱིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅ །  ། ཨ ་ རྱི འྱི ་ གོས ་ ཚོ ག ས ་ འོག ་
མའྱི ་ ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ནན་སྱི ་པ ེ་ ལོ ་སྱི ་ 
(Nancy Pelosi) མཆོག་གྱིས་ཉ་ེཆར་ཨ་
རྱི འྱི ་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི ་ཚོགས་གཙོའྱི ་
ལས ་གནས ་ནས ་རྒན ་ ཡོལ ་གནང ་ རུྒྱའྱི ་
གསལ་བསྒགས་གནང་བར་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འོག་
མའྱི ་ ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ནན་སྱི ་པ ེ་ ལོ ་སྱི ་
མཆོག་ལ་གསུང་འཕྲྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་
འཁོད་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིའྱི་
གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི ་ཚོགས་གཙོའྱི ་ལས་
གནས་ནས་རྒན་ཡོལ་གནང་རུྒྱའྱི ་གསལ་
བསྒགས་གནང་བའྱི ་གནས་ཚུལ་གོ ་ཐོས་
བུང་བས་བ ོད་མྱི ་རྣམས་ཚུད་པའྱི ་འཛམ་
གླྱིང་གྱི ་མྱི ་མང་པརོ་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོཕགོ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ 
ཉྱིན་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་
ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཡང་སྱིད་
ངོས་འཛྱི ན་གནང་ཕོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་ཐ་ེབུས་མྱི ་ཡོང་སདླ་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་གཞུང་ནས་
སྱིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའྱི་
རེ་འབདོ་ཞུས་འདགུ
དེ་ཡང་ཨོསྟ ་ེལྱི ་ ཡཱ ་བ ོད ་ད ོན ་ལྷན ་ ཚོགས་  
(Australia Tibet Council) ཞསེ་པས་
གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ཉྱིན་མོ་
ཐེངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་ཁོན་
ཡོངས་ནས་བདོ་ཕུྲག་གངས་ ༡༥ ཡྱིས་ཨོསྟ་ེ
ལྱི ་ཡཱའྱི་སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་འདྲ་མྱིན་གྱི་གསོ་
ཚོགས་གངོ་འགོ་གྱི་འཐུས་མྱི ་ ༣༠ ཉ་ེབར་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གནང་
འདགུ
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུཇ་ེནྱིཊ་
ར་ཧྱིས་ (Janet Rice) ལགས་ཀྱིས་གསོ་
ཚོགས་སུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
དང་། ཕགོས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་
འཛྱི ན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་བདོ་
མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐོང་ངོས་འཛྱི ན་
གནང་བ་དང་སྦྲགས། བདོ་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་

ཡོད་པའྱི་ཚོར་སང་བུང་།
སྐུ ་ཉྱིད ་ཀྱིས་ཨ་རྱི འྱི ་གོས་ཚོགས་འོག་
མའྱི ་ ཚོགས ་ག ཙོ ་གནང ་བའྱི ་ སྐབས ་
སེམས་ཤུགས་དང་། གདངེ་སྤབོས།  
རེ ་ བ ་ ཆེན ་པ ོ ་ འ བུང ་གནས ་ལྟ ་ བུར ་
ཚོར་བུང་ལ། སྐུ་ཉྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
ཐུགས ་ རེ ་གནང ་སའྱི ་མཛའ ་གོགས ་
ཡྱི ན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
དནོ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་ཐབས་སུ་སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགན་
ཟླ་བལ་བའྱི་ས་ེཁྱིད་ད་ེརྒྱབ་སྐོར་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱིའྱི་
མངོན་འདདོ་ལྟར་བདོ་མྱིའྱི་རྩ་དནོ་གོང་
མཐོར་ཤུགས་ཆེ་བཏང་གནང་བར་བདོ་

ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་རྱིས་མེད་ཀྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་མཇལ་ནས་བདོ་ནང་
ཞྱི་བད་ེདང་། རང་དབང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་

ཐོབ་ཐང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་གནང་བས་ཉྱིན་
མོ་ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་
ཆགས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། བདོ་
མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཁོང་
མོས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་བསྟན་པ་མ་
ཟད། ལགྷ་པར་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཡང་སྱིད་གནད་
དནོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐེ་གཏགོས་
བདེ་སྱིད་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེཡང་ཁངོ་མོས། ད་ཆ་༸པཎ་ཆེན་

མྱི ་ ཡོངས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ ་བཀའ་དྲྱིན་
ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
དནོ་དངོས་སུ་སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱིས་འབུང་འགུར་
གྱི ་ལོ་ཟླའྱི་ནང་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ཨ་
རྱི འྱི ་གོས་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་མྱི ་གནང་སྟ་ེ
ཞབས་འདེགས་བསུྒབ་རུྒྱར་ང་ཚོས་མུ ་
མཐུད་བལྟ་ཐུབ་ངེས་ཡྱི ན་པས་དགའ་པ་ོ
བུང་། ཕྲན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་མ་
འོངས་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་ཐད་སྐུ ་ཉྱིད་
ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱར་རེ་ལྟསོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
སྐུ ་ཉྱིད ་ཀྱི ་སྐུ ་ཟླ ་སྐུ ་ཞབས་པ ོལ་པ ེ་ ལོ ་སྱི ་ 
(Paul Pelosi) མཆོག་དྲག་སྐདེ་ཡོང་
བཞྱིན་པ་གོ་ཐསོ་བུས་བས་བླ་ོབད་ེཔ་ོབུང་། 
ང་ཚོས་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་སྐུ་ཞབས་པལོ་པ་ེལོ་
སྱི ་ (Paul Pelosi) མཆོག་མགགོས་མུར་

རྱིན་པ་ོཆེ་དགུང་ལོ་ ༣༠ ལགྷ་སོན་ཟྱིན་
པ་རེད། བདོ་ཀྱི་སལོ་རུྒྱན་གམོས་གཤྱིས་
དང་། རྱིག་གཞུང་། ནང་དནོ་རྱིག་པ་ཉནེ་

ཁའྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མའྱི ་སྐུ ་པར་ཁེར་བའམ་ཉར་བ་ཙམ་
གྱིས་ཚེ་བཙོན་སོགས་ཉསེ་ཆད་ལྕྱི་པ་ོའགེལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅསེ་དང་། ཨོསྟ ྱི་ལྱི ་ཡ་
གཞུང་ངསོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གྱི་ལམ་སལོ་ལ་ཐ་ེབུས་བ་ཐབས་
གང་བརྩམས་པ་དརེ་དགག་པ་གནང་དགསོ་
ཞྱིང་། བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་ལམ་སལོ་
གཞྱིར་བཟུང་ངསོ་འཛྱིན་ཞུས་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་ཁོ་ནར་ངསོ་འཛྱིན་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའྱི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་ནས་

དྲག་སྐེད་ཡོང་སླད་ར་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་ཏུ་ཞབས་བརྟན་བསུྒབ་ཡོད།
ང་ཚོས་སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱི ་ནང་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་བདེ་
འཇགས་དང་བད་ེདནོ་ཆེད་ད་ུའཛམ་གླྱིང་
ཡོངས ་ནས ་ ཐུགས ་སྨ ོན ་གནང ་མཁན ་
རྣམས་དང་ལྷན་དུ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་སྨནོ ་
ལམ་འདབེས་བཞྱིན་ཡོད། སླར་ཡང་བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྱིས་བ ོད་མྱི ར་བཅྱིངས་པའྱི ་མཛའ་
གོགས་ཀྱི ་འདུ་ཤེས་དང་ཆོད་སེམས་ལ་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 
ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་བཅས།།

ད་ེརྱིང་ངས་གསོ་གཞྱི ་ཞྱིག་བཏནོ་ཡོད་ལ།  
ད་ེཉྱིད་ངས་མུ་མཐུད་གསོ་ཚོགས་འདྱི་རུ་
ཐབས་ལམ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་སྒ་ོནས་གླངེ་སླངོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་ཕབེས་
ཕོགས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐེ་བུས་
འགོག་ཐབས་སུ་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་ཁུལ་གྱི་མྱི ་མང་
སྟངོ་ཕྲག་གཅྱིག་ལགྷ་གྱིས་དམ་བཅའྱི་མཚན་
རྟགས་བཀདོ་ད།ེ བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་
ལམ་སལོ་གཞྱིར་བཟུང་ངསོ་འཛྱིན་ཞུས་པའྱི་
ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ཁོ་ན་ཡང་སྱིད་འཁུལ་བལ་ད་ུ
ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
འདགུ
སྤྱིར་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ཉྱིན་མོ་ནྱི་ཨོསྟ་ེལྱི ་
ཡཱ་ནང་ཡོད་པའྱི་ (Tibet Council) དང་།  
ས་གནས་བདོ་མྱི ་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་ལོ་ལྟར་གོ་
སྒྱིག་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། ཉྱིན་མོ་དརེ་བདོ་མྱི ་དང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ཀེན་བྷ་ེར་རུ་ཚང་
འཛོམས་ཀྱིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏ་ེབདོ་དང་འབལེ་བའྱི་
གནད་དནོ་ཆེ་ཁག་ཞུ་གཏུག་གནང་གྱི ་ཡོད་
པ་བཅས།།

སོག་ར་བཀྲ་ཤྙིས་དཔལ་འཁྙིལ་

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་ 

༡༡ པའྙི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་

ལེགས་གྲུབ།



2 23rd November  2022 TIBETAN NEWSབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་  ༢༣

སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕྲྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བཙན་བལོ་ནང་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕལེ་རྱིམ་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་བ།

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཅགེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཐ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནྱིའུ་ཡོག་བཀའ་རུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའྱི་མགནོ་གྱི་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུ་གནང་བ།

༄༅། །ཨྱི ་ཊ་ལཱྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་མྱི ་ལན་ད་ུཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ དང་ ༡༣ 
བཅས་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་ཚོགས་པའྱི་

བདོ་དནོ་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་སུད་སྱི ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་འཕྲྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་
ཀྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་བཙན་བོལ་ད་ུའབོར་

༄༅། །བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་བསྟན་
པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ས ་ེཁྱིད་འོག  
སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་
དང་། སྤྱི་འཐུས་དབང་འདསུ་ར་ོར་ེལགས་
བཅས་ལས་གུབ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་
ཅེག་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་པ་
རག་ (Prague) ཏུ་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་
ཐེ ་ཝན ་གཞུང ་ཚབ ་ ཆེན ་ མོ ་སྐུ ་ཞབས་  
(Liang-Ruey Ke) མཆོག་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ནྱིའུ་ཡོག་ནང་
གྱི ་བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཐེངས་བཞྱི ་པ་
ད།ེ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ 
ནས་ ༢༠ བར་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞྱིར་འད་ུ
ཚོགས་གནང་ཞྱིང་།  སྨནོ་ལམ་ག་སྒྱིག་གྱི་
གཙོ་འགན་བཞེས་མཁན་ནྱི་ཟླ་སང་ཐབེས་
རྩ་ཁང་གྱི་སྤྱི་ཁབ་འགན་འཛྱིན་གནས་ནང་
བ་ླམ་ཚེ་དབང་ལགས་རེད།  བང་ཨ་རྱི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་འབུམ་རམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་གུབ་ལགས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདང་།  
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་སྐུ་མཆེད་སྱིང་མོ་
ལགས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་
ཞུ་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། ད་ེམྱིན་བཀའ་ཟུར་
དང་།  དནོ་ཟུར།  གཞུང་ཁངོས་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་
སྐ་ུམགནོ་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་ཡོད།  སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུབ་ལགས་ཝ་
ཤྱིང་ཀྲནོ་ད་ུསྔནོ་ཚུད་ནས་བསྒྱིགས་འཁེལ་
ཟྱིན་པའྱི་མཛད་རྱིམ་གཞན་ཡོད་པའྱི་དབང་

ཚུལ་དང་བཙན་བལོ་ནང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་
འགོ་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་གཞྱིས་

ཆགས་གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་བརུྒྱད་
རྱིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་ཚོགས་འད་ུད་ེ

ཐབོ་ཐང་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་། ཁརོ་
ཡུག་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་
ངང་གནས་ཡོད་པའྱི་
སྐ ོར ་ཞྱི བ ་ཕྲ ་འགེལ་
བཤད་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཐ་ེཝན་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ནས་བདོ་
ད ོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐོར ་
ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཡང་
ཞུ ས ་ ག ནང ་ འ དུག  
ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་
ཅེག་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་

གྱིས་ཕབེས་ཁམོ་མ་བུང་སྟབས། སྐ་ུཚབ་
ད ོན ་གཅོད་ཁང་གྱི ་བ ོད ་རྱི གས་འབེལ་
མཐུད ་པ ་ དུྲང ་ ཟུར ་
ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤྱིས་
ལགས་ཀྱིས་སྐུ ་ཚབ་
ད ོན ་གཅོད ་ཀྱི ་ཚབ་
གནང་སྟ།ེ  སྨནོ་
ལམ ་ད བུ ་འ ཛུགས ་
ཀྱི ་ མ ཛ ད ་ སྒ ོ ར ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། སྨནོ་ལམ་ག་
སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྨན་པ་ཀུན་དགའ་
ལགས་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་དངསོ་སུ་དབུ་ཚུགས་
པའྱི་གསལ་བསྒགས་དང་འབལེ་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་མདརོ་བསྡུས་ཤྱི ག་གནང་
སབྐས་གསུང་དནོ་ལ།   ད་ེརྱིང་ནྱི་བཀའ་
བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཐངེས་བཞྱི་པ་ཡྱིན་པ་དང་།   
ད་ལྟའྱི་དསུ་འདྱིར་བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་
འདསུ་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོནྱི།  བདོ་ཕྱི་ནང་

བཞྱིན་ཨྱི ་ཊ་ལཱྱི ་ནང་ཆོས་མཐུན་ཚོགས་
དང་ཨྱི ་ཊ་ལཱྱི ་བདོ་ཚོགས། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བང་ཐབེས་རྩ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་། ཨྱི ་ཊ་ལཱྱིའྱི་བདོ་མྱི ་ཐུན་མོང་
གྱིས་ག་ོསྒྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་
འདའུྱི་ཐགོ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་མཆོག་
གཙོས་པའྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་མང་དག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། སབྐས་
དརེ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་མཆོག་གྱིས་
ཐོག་མར་བཙན་བོལ་བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
གཟྱིགས་རྟགོས་གནང་ཚུལ་དང་། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་ལརྟ་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་མཁ་ོསྤདོ་
གནང་བའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་དྲན་གསོ་གནང་བ་
མ་ཟད། ཁངོ་མོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཙམ་ལ་

ཁབ་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་དསུ་ཆེན་ཐངེས་ ༣༣ 
པའྱི་ཉྱིན་མོར་ད་ེགའྱི་དྲན་རྟནེ་ར་ོརྱིང་ལ་

གཉྱིས་ཀར་བུང་དང་འབུང་བཞྱིན་པའྱི་ཏགོ་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མུར་ད་ུ

ཞྱི་བ་དང་།  འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེཡོང་བ།  
ལགྷ་པར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་རྱིས་མེད་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གྱི ་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་
བསྟན་འགའོྱི་དནོ་ད་ུསྐུ་ཚེ་ཡུན་རྱིང་བརྟན་
ཅྱིང་།  ཐུགས་བཞདེ་ལྷུན་གྱིས་འགུབ་
པའྱི་ཐུགས་སྨནོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེརེད།  ཅསེ་
གསུངས།སྨནོ ་ལམ་ག་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་

བདོ་ནང་དངསོ་དནོ་རྟགོས་ཞྱིབ་གནང་བར་
ཕབེས་སྐབས་བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱིའྱི་གནས་
སྟངས་གཟྱིགས་དསུ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པ་ོ
བུང་སྐརོ་གསུངས།
སུད་སྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕྲྱིན་ལས་ཆོས་
སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེ་བཀའ་
དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བལོ་ནང་ད་ུམང་
གཙོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འཕལེ་
བའྱི་རྱིམ་པ་ངོ་སྤོད་ཞྱིབ་རྒྱས་གནང་བའྱི་
ཁར། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲག་གནནོ་
ཆེ་བའྱི་སྱིད་བུས་ལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་
རྒལོ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མྱི ་གངས་ ༡༥༧ 
ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱིས་ཞྱི་རྒལོ་གནང་
ཡོད་པ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ཐོག་མར་མང་གཙོའྱི་ཡར་ལངས་ཀྱི་འད་ུ

འཛོམས་ས་གནས་སུ་
དྲན ་གསོའྱི ་ མེ ་ཏ ོག ་
ཕུལ་བ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཅེག ་སྤྱི ་མཐུན་
རྒྱལ ་ ཁབ ་ ཀྱི ་ མ ང ་
གཙོའྱི ་ཉྱིན ་ མོ ་ སུང ་
བརྩྱི་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། 
གཞན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་
ཞྱི བ ་ འ ཇུག ་གནང ་

བརུྒྱད་ཤེས་རྟགོས་བུང་བར་གཞྱིགས་ན།  
སུྒབ་བརུྒྱད་བསྟན་པའྱི་སགོ་ཤྱིང་དཔལ་རྒྱལ་

བ་ཀརྨ་པ་རྱི ན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་
འབག་བཙོག་མྱི ་སོང་
བར།  སུང་སྐབོ་བདེ་
དགསོ་པའྱི་བཀའ་སླབོ་
ཡང་ཡང་ཕབེས་པའྱི་
དགོངས ་གཞྱི ་ ལྟར །  
ཐངེས་འདྱིའྱི་སྨནོ་ལམ་
སྐབས་གསོལ་ཇ་ཞལ་
འབས་དང་།  ཞལ་

ལག ཆབ་སོགས་བཞསེ་རུྒྱའྱི་ཡོ་བད་ཡོངས་
རོགས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནདོ་པའྱི་འགྱིག་སདོ་
བདེ་སྤོད་མྱི ་དགོས་པ་གཙོ་འདནོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།   སྨནོ་ལམ་གྱི་མཛད་རྱིམ་
དང་པ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།  དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་སྐུ་དཔར་བཞུགས་ཁྱིར་
གདན་ཞུ་དང་།  སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདང་།  

ཚོགས ་འདུའྱི ་ཐོག ་སྤྱི ་ ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཛད་
པ་རྣམ་ཐར་ལ་གཞྱི ་བཅོལ་ཏེ་ཇེན་པལོ་
ལགས་ཀྱིས་བཟོ་སུྐན་གནང་བའྱི་དངོས་
བུང་གླགོ་བརྙན་ ༼བདོ་ནམ་ཡང་མ་བརདེ།  
ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་བརདོ་ཀྱིས་མྱི ་ལངས་པའྱི་
གཏམ་རུྒྱད།༽  ཅསེ་པ་གཟྱིགས་འབུལ་
ཞུས་ཡོད།
ཐངེས་འདྱིའྱི་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་དངེ་གྱི་བདོ་
ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། ཁརོ་ཡུག ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལགྗས་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ (Sinopsis) ཞསེ་པའྱི་
གསར་ཁང་གྱིས་བཅར་འདྲྱིར་ལན་འདབེས་
དང་། ཅགེ་བདོ་ཁང་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་བཅས་
ཕབེས་གནང་སྟ།ེ ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ངསོ་ནས་ཐངེས་འདྱིའྱི་
ཉྱིན་གངས་དུྲག་རྱིང་གྱི ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་
གྱི་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་ལེགས་གུབ་བུང་ཡོད་ 
པ་བཅས། །

དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ།  སྐ་ུམགནོ་རྣམ་
པ་བཅས་ནས་མཎྚལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་གུབ་རསེ།  མཛེས་སྡགུ་ཡྱིད་ད་ུའངོ་
བའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་སུྐན་རུྒྱའྱི་རྟནེ་འབལེ་
མཚོན་སླད་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞྱི་ཚོགས་ཁང་
གྱི ་གཟྱིམ་སྒའོྱི ་མདནུ་ད་ུཤུག་པ་འདབེས་
འཛུགས་གནང་ཞྱིང་།  སྨནོ་ལམ་ལེགས་
པར་གུབ་རེས་ཟླ་སང་ཐེབས་རྩ་ཁང་གྱིས་
ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་སྟ་ེསྤྱི་ཁང་
ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞྱིའྱི་མཐའ་སྐརོ་ད་ུཤྱིང་ས་
འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་རེད་འདགུ  
སྨནོ་ལམ་ཉྱིན་མཐའ་མ་སྟ་ེརེས་གཟའ་ཉྱི་མ་
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་བཞྱི ་པའྱི་ཐོག་མར་མེའྱི་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་།  ད་ེརསེ་གླུ་
ཡྱི ་མཆོད་པ་འབུལ་བའྱི་ལམ་ནས་བཀའ་
བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཐངེས་བཞྱི་པ་མཇུག་སྡམོ་
གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་བཅས།  །  
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དགུན་དསུ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ག་ོརྟགོས་ལས་གཞྱི།

གསལ་བསྒགས།

ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀྱིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ས་རཱ་བདོ་ཀྱི ་མཐོ་
སླབོ་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་སྒརེ་
པའྱི་སླབོ་གྲྭར་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་ཆེད་
༼དགུན་དསུ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གོ་རྟགོས་
ལས་གཞྱི།༽ ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།  
ལས་གཞྱི ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི་
བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་། རྩ་ཆེའྱི་རྱིག་གཞུང་
ད་ེདག་ང་ོསྤདོ་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་
གདན་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ པའྱི་ཟླ་
མཇུག་ནས་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་
གཏན་ཁལེ་བ་བཞྱིན། གྲྭ་བཙུན་དང་། རང་
ལོ་ ༦༠ ཡན་གྱི་བགསེ་སོང་། དབང་པ་ོ
སྐནོ་ཅན། རྒྱ་གར་བ། ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་
ལ་གསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་འབུལ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 

༄༅། །ལྷ ་ོཨ་ཕྱི ་རྱི ་ཀའྱི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ལྷ་ོཨ་
ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གངོ་ཁརེ་ཌར་སནྦ་ (Durban) 
ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐུ་
ཚབ་དང་ཁརོ་ཡུག་ལས་འགུལ་བ་སོགས་མྱི ་

སྒྱིག་འཛུགས་གཙོས་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་
བསྟྱི་གནས། བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་
དགོན་སྡ་ེཁག་ནང་ཉྱིན་རེའྱི་བདེ་སྒ་ོསོགས་
ལ་ཤེས་རྟགོས་ཡོང་ཆེད་ཡྱིན།
ལས་གཞྱིའྱི་དསུ་ཡུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༠ བར་ཉྱིན་གངས་ ༢༡།
ཐ་ོའགདོ་དསུ་བཀག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།
སླབོ་ཕུྲག་གངས་ཚད། སླབོ་ཕུྲག་ ༣༠ 
འདེམས་སུྒག་ད ེ་ཡང་ཐོ་འགོད་སྙན་ཞུ ་

བདོ་རྱིགས་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ནས་ཕག་འཁརེ་བཟ་ོདགསོ་མེད།
གསུང་ཆོས་ཕག་འཁེར་ཞུ ་བདེའྱི ་སླད ་
དྲ་རྒྱ་ www.dalailamateaching.com  
ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༡  ཉྱིན་
ནས་སྒ་ོའབདེ་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་ད་ེལུགས་ཐུགས་
སང་ཡོང་བ་ཞུ། སོ་སོའྱི་ང་ོསྤདོ་ཡྱིག་ཆ་  
(Passport/Aadhaar Card/Voter ID/

གངས་ ༥༠ ལགྷ་ལ་བརྙན་སྟནོ་འཕུྲལ་ཆས་
ཀྱི་ལམ་ནས་བདོ་ནང་གྱི ་ཁོར་ཡུག་གནས་
སྟངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀྱིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་
གྱི ་ཁོར་ཡུག་ཇྱི ་ལྟར་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་

འབརོ་རྱིམ་བཞྱིན་བ་རུྒྱ།
མཐུན་འགུར།  སྡདོ་གནས། སླབོ་ཡོན། 
ཞལ་ལག སྐརོ་སྐདོ་འག་ོགནོ།
ཆ་རྐནེ།
སྒརེ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་བདོ་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་གྱི་སླབོ་ཚན་མེད་པའྱི་བདོ་ཕུྲག་འཛྱིན་
རྱིམ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར།
ད་ོབདག་གྱི ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོ
བཤུས།
སླབོ་གྲྭའྱི་ང་ོསྤདོ་ལག་འཁརེ།

Green Book/RC) བཅས་གང་རངུ་
མཉམ་འཁརེ་ཐགོ་རརོ་གདན་གསུང་ཆོས་
ཐ་ོའགོད་ཁང་ད་ུང་ོབཅར་གྱིས་ཕག་འཁརེ་
བཞསེ་དགསོ། གལ་ཏ་ེཆོས་ཞུ་བ་སུ་ཞྱིག་
ནས་ད་ེས་ྔགསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཞུས་ཡོད་
ཚེ་ད་ེསྔའྱི ་གསུང་ཆོས་ཕག་འཁེར་ཨང་
རྟགས་ (ID) ཐགོ་ད་ོབདག་ང་ོབཅར་གྱིས་
གསུང་ཆོས་ཕག་འཁེར་གསར་པ་བཞེས་

དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་བསུྒར་འགོ་ཡོད་
པའྱི་བདོ་མཐོ་སྒང་གྱི ་ཁོར་ཡུག་གྱི ་གནས་
སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་

སླབོ་ཚན། སདྐ་ཡྱིག ནང་པའྱི་ལ་ྟགུབ་ང་ོ
སྤདོ། རྱིག་གཞུང་། སྔནོ་འགའོྱི་སྒམོ་ཉམས་
ལེན། བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས།
གཟའ་མཇུག་ལས་རྱིམ། 
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁག་ཏུ་སྐརོ་
སྐདོ།
སྦྱིར། བཀྲ་ཤྱིས་ལྗངོས། ཅནོ་ཏ་རཱ་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་དང་དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་སྐརོ་
སྐདོ། 
ཐ་ོའགདོ། 
དྲ ་ཐོག ་ སྙན ་ ཞུ ་ འ བུལ ་མཁན ་རྣམས ་

ཆོག     དྲྲྭ་རྒྱ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་མྱི ་ཤེས་
མཁན་རྱིགས་ནས་རརོ་གདན་ཐོ་འགོད་
ཁང་ད་ུངོ་བཅར་གྱིས་ད་ེསྔ་བཞྱིན་གསུང་
ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་བཅས་ཀྱི་
གསལ་བསྒགས་སུ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ལ།།
རརོ་གདན་ས་གནས་སུ་ཐ་ོའགདོ་ཁང་ཕྱི་ལོ་ 

ར་ོར་ེལགས་ཀྱིས་བརྙན་སྟནོ་འཕུྲལ་ཆས་ཀྱི་
ལམ་ནས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གནས་
སྟངས་སྐརོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་གནང་བར་རསེ་
སུ་ཡྱི ་རང་ཞུས་གནང་བ་དང་འབལེ་བདོ་
མཐོ་སྒང་གྱི ་གནམ་གཤྱིས་འགུར་ལྡགོ་གྱི ་
རྐནེ་པས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་གཙང་པ་ོརྣམས་

ནས་དྲ་ཐག་ https://forms.
gle/84smVRWoRyb5nnhZ8 དང་།  
གླ ོག ་འཕྲྱིན ་བརུྒྱད་སྙན ་ ཞུ ་འབུལ་ཡུལ། 
chorig.culture@tibet.net

འབལེ་བ་བདེ་ཡུལ།
Department of Religion &  
Culture
Central Tibetan Administration
Dharamshala-176215 H.P.,  
INDIA
+91-9816743672 / 8296450233
www.chorig.org

༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ནས་སྒ་ོའབདེ་
རུྒྱ་ཡྱིན།
ད ོགས་འདྲྱི་ཡོད་ཚེ ་གཤམ་གསལ་གླ ོག་
འཕྲྱིན་དང་ཁ་པར་བརུྒྱད་འབལེ་བ་གནང་
དགསོ།
Email: bsomcleod@tibet.net 
Phone: 01892-221560

ལ་བརྟནེ་ནས་འཚོ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་གངས་
ཐེར་འབུམ་ལྷག་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་
བཞྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ཤེས་རྟགོས་ཆེན་པ་ོ
བུང་སོང་ཞསེ་གསུངས།།

སབྐས་ལ་ྔཔའྱི་དག་ེབཤེས་མའྱི་དམ་འཇགོ་དང་ཚད་མའྱི་དགུན་ཆོས་ཀྱི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒརོ་ཆོས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་ཆེད་
ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༨ ཉྱིན་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ
སྐབས་ལྔ་པའྱི་དགེ་བཤེས་མའྱི་དམ་འཇོག་
དང ་ཚད ་མའྱི ་ ད གུན ་ ཆོས ་ཀྱི ་མ ཇུག ་
བསྡམོས་མཛད་སྒརོ ་ ཆོས་རྱི ག་དུྲང་ཆེ ་
འཆྱི ་མེད་ཚེ་དབངས་ལགས་མགནོ་འབདོ་
ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་མཛད་སྒརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩ 
ཐགོ་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ༸དཔལ་
ས་སྐ་གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་རྱི ན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་
གྱིས་དབུས་ཆོས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་དང་། དཔ་ེ
ཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ། དགེ་བཤེས་མ་
རུྒྱགས་སྤོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ། 
བཙུན་མའྱི ་ལས་འཆར་གྱི ་ངེས་སྟནོ་པ། 
དགེ་བཤེས་མ་རྣམ་པ། དགུན་ཆོས་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བཙུན་མ་རྣམ་
པ་སོགས་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༥༠༠ ཙམ་ལྷན་
འཛོམས་ཐགོ སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ༸དཔལ་
ས་སྐ་གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་རྱི ན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་

གྱིས་དགེ་བཤེས་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཁརེ་
གནང་གུབ་མཚམས། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་ཆོས་རྱིག་དུྲང་ཆེ་འཆྱི ་མེད་
ཚེ ་དབངས་ལགས་
ཀྱིས་དགེ་བཤེས་མ་
རྣ མས ་ ལ ་ ལེ ག ས ་
སྐསེ་ཕུལ། སབྐས་
ད ེར་ཆོས་རྱི ག་དུྲང་
ཆེ ས ་ བ ོད ་ ཀྱི ་ ཆོ ས ་
བརུྒྱད་སོ་སོའྱི་བསྟན་
བདག ་དབུ ་ཁྱིད ་བླ ་
ཆེན་རྣམ་པས་དབུས་
འབེལ ་ ཡོད ་ ཡོངས་
ནས་བཙུན་མ་རྣམས་
ནས་གཞུང་ཆེན་སླབོ་གཉརེ་གནང་དགོས་
པའྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དགོངས་ལ་དབུ་
འོག་དཔུང་འདེགས་གནང་བར་བཀའ་
དྲྱིན ་རེས་དྲན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག 
དགེ་བཤེས་མའྱི་བུང་རྱིམ་ངོ་སྤོད་དང་
འབལེ། དགེ་བཤེས་མ་རྣམ་པར་བསྟན་

པ་དང་འག་ོབའྱི་དནོ་ད་ུམུ་མཐུད་ཞབས་
འདགེས་སུྒབ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
ཞུས་ཡོད། ཐངེས་འདྱིར་དགེ་བཤེས་

མའྱི་མཚན་གནས་བཞེས་མཁན་བཙུན་མ་
བཅུ་ཡོད་ཁོངས་ནས་བཙུན་དགོན་བང་
ཆུབ་ཆོས་གླྱིང་ནས་བཙུན་མ་བཞྱི ་དང་།  
ཀོ་པན་བཙུན་དགོན་མཁའ་སྤོད་དགའ་
འཁྱིལ་གླྱིང་ནས་བཙུན་མ་བཞྱི། བཙུན་
དགོན་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླྱིང་ནས་བཙུན་མ་

གཉྱིས་བཅས་ཡྱིན།
ཕོགས་མཚུངས་ཆོས་རྱི ག་དུྲང་ཆེ་འཆྱི ་
མེད་ཚེ ་དབངས་ལགས་ར ོར་གདན་དུ་

གཞུང་འབལེ་ཕོགས་
ཕབེས་གནང་བ་དང་
སྟབས་བསྟནུ། རྒྱལ་
པའོྱི་ཁབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་
དབེན ་ ཟུླམ ་མཆོད ་
རྟནེ་དང་། ཡངས་
པ་ཅན་དུ་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོད་རྟནེ། རརོ་
གདན་དུ་བང ་ ཆུབ ་
མ ཆོད ་རྟ ེན ་ བཅས ་
ལ ་གནས ་གཟྱིགས ་

ཕབེས་ཡོད། སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་
ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་
འགོ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་བཀའ་
དྲྱིན་རསེ་དྲན་མཚོན་བདེ་དང་། བདོ་མྱིའྱིྱི་
སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་གོང་སྤལེ་སདླ། རྒྱ་
གར་ནང་གྱི ་ནང་པའྱི་གནས་ཆེན་བརྒྱད་

ལ་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟ ེན་རེ ་གསར་
བཞེངས་ཞུས་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི། ལུམ་སྦྱི་
ནྱི་རུ་པད་སྤུངས་མཆོད་རྟནེ་དང་། གནས་
མཆོག་ར་ོརེ་གདན་དུ་བང་ཆུབ་མཆོད་
རྟནེ། ཝཱ་ར་ཎ་སྱིར་ཆོས་འཁོར་མཆོད་
རྟནེ། མཉན་ཡོད་ (Shravasti)  
ད་ུཆོ་འཕུྲལ་མཆོད་རྟནེ། གསལ་ལྡན་ 
(Sankisa) ད་ུལྷ་བབས་མཆོད་རྟནེ། 
རྒྱལ་པའོྱི་ཁབ་ (Rajgir) ཏུ་དབནེ་ཟུླམ་
མཆོད་རྟནེ། ཡངས་པ་ཅན་ (Vaishali)  
ད་ུརྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟནེ། རྩ་མཆོག་གངོ་ 
(Kushinagar) ད་ུམང་འདས་མཆོད་རྟནེ་
བཅས་ཡྱིན། ལོ་ལྟར་ལྷ་བབས་དསུ་ཆེན་
ཉྱིན་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་མཆོད་
རྟནེ་བརྒྱད་ལ་མཆོད་དདོ་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཁུས་གསོལ་རབ་གནས་གནང་གྱི ་
ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་
གཅྱིག་པ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འཇུག་དགསོ་པའྱི་དགངོས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༦ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ (Congressional-
Executive Commission on China) 
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་
ཐོ་བཏནོ་པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མུ་
མཐུད་རྒྱ་ནག་དང་། བདོ། ཤར་ཏུར་ཀྱི་
སྱི ་ཐན། ཧངོ་ཀངོ་། མཱ་ཁའ་ོབཅས་ཀྱི་
ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྩྱིས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་སྟ་ེཞྱིབ་བཤེར་དང་མནར་གཅདོ་
གཏངོ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་རྣམས་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་
འཇུག་དང་། ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རྩ་
གཏརོ་གྱི་སྱིད་བུས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་
མྱི ་རྱིགས་རྩ་གཏརོ་གྱི་སྱིད་བུས་ལག་བསྟར་
བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུསུྒར་བཞྱིན་པ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ
ད་ེཡང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་སྙན་ཐའོྱི་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་
ནས་བཟུང་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་

ད་ུསྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་
ཐགོ་གསོ་མོལ་བདེ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་
ཁནོ་བསྡམོས་གངས་ ༡༥༤ ཡྱིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་ཁདོ་ནས་མྱི ་གངས་ 
༡༣༥ འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ། འདྱི་
ལོའྱི་ལོ་སྟདོ་ད་ུལོ་ ༢༥ ཡྱིན་པ་གཞས་པ་
གགས་ཅན་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་
བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་སར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
བ་དང་། རང་ལོ་ ༨༡ ཡྱིན་པའྱི་བཀྲ་ཕུན་
ལགས་ཀྱིས་རྔ་པ་ཀྱིརྟྱི་དགོན་པར་ལྟ་རྟགོ་
བདེ་མཁན་གྱི་ཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་མདནུ་
དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་བ་སོགས་
འཁདོ་ཡོད།
གཞན་ཡང་སནྙ་ཐ་ོདའེྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མ་འངོས་ཡང་སྱིད་ངསོ་
འཛྱི ན་ཞུ་ཕོགས་ཚུད་པའྱི་བདོ་ཀྱི་བླ་ཆེན་
ཁག་གྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཕགོས་ཐད་
མུ་མཐུད་སྟངས་འཛྱི ན་བེད་བཞྱིན་པའྱི་
སྐརོ་དང་། བདོ་པའྱི་ཕུྲ་གུ་ལོ་ན་ ༤ ནས་ 
༥ སོན་པ་རྣམས་བཙན་དབང་གྱིས་རྒྱ་

ནག་གྱི་མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་
བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ཡྱིག་སྦངོ་ད་ུའཇུག་བཞྱིན་པ་མ་
ཟད། སྒརེ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཡྱིག་སྦངོ་
ད་ུའཇུག་གྱི་མེད་པ། བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཟརེ་བ་ཚུད་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཕྱི་
རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབལེ་མྱི ་
ས་སོགས་རང་དབང་གྱི་སྒ་ོནས་ཕབེས་པར་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞྱིན་པ། བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་སྐད་འཕྲྱིན་ཚུད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་
ཁག་ཏུ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་མོལ་དང་བརུྒྱད་
སྤལེ་བས་ན་ཉསེ་ཅན་ད་ུརྩྱི་བཞྱིན་པ་སོགས་
འཁདོ་ཡོད།
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་དང་
འཛྱི ན་སྐོང་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ལོ་འཁོར་
སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའྱི་ནང་དགོངས་ཚུལ་ཁག་
གཅྱིག་བཏནོ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས།  མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆེད་མཁས་པ་
རྣམས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་ད་ེརང་
དབང་གྱི ་སྒ་ོནས་བདོ་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་

ཐོབ་ཐང་གྱི ་གནས་སྟངས་སྐརོ་རྟགོ་ཞྱིབ་
གནང་སྟ་ེསནྙ་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་དགོས་
པ། ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགདོ་པ་དང་གཞུང་
འབལེ་མྱི ་ས་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་རང་དབང་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་
སྒ་ོནས་རྟགོ་ཞྱིབ་བདེ་ད་ུའཇུག་དགསོ་པ།
བདོ་པའྱི་ཕུྲ་གུ་ལོ་ན་ ༤ ནས་ ༥ སོན་
པ་རྣམས་བཙན་དབང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི ་མྱི ་
སེར་སྤལེ་ཡུལ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བཏང་བ་
ད་ེའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་ཡོད་
མེད་དང་། གལ་ཏ་ེའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་འགལ་ཡོད་ན་དཔལ་འབརོ་གྱི་བཀའ་
ཆད་གཅོད་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐག་གཅོད་བདེ་
དགསོ་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛྱིན་ཡོད་པའྱི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩྱི ་བཀུར་ཞུ ་
དགསོ་པའྱི་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་དགསོ་པ།
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་
གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་བདེ་ད་ུའཇུག་དགོས་
པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་མྱི ་སས་

བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག བདོ་མྱིའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག བདོ་མྱི ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་འཁགོ་
བཤད་བེད་བཞྱིན་པར་ཁ་གཏད་གཅོག་
དགསོ་པ།
བླ་ོབཟང་ལྷུན་གུབ་ལགས་དང་། བླ་ོབཟང་
འཕྲྱིན་ལས་ལགས། ཐུབ་བསྟན་བླ་ོགསོ་
ལགས། སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སོགས་
ཚུད་པའྱི་བདོ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྣམས་
གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ལས་བེད་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་
ཏ་ེསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ངསོ་འཛྱི ན་མཛད་པའྱི་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་
བསྟན་འཛྱིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕྲྱིན་ལས་
མཆོག་དང་། ཁངོ་གྱི་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ད་ུའཇུག་དགོས་པའྱི་
གནད་དནོ་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུས་ྦཁང་དནོ་གུབ་སྡྱིངས་བཙུན་དགནོ་
གྱི་བཙུན་མར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༢ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རྱི ང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི ་མཇལ་
འཕྲད་ཁང་ད་ུས་ྦཁང་དནོ་གུབ་སྡྱིངས་བཙུན་
དགོན་གྱི་བཙུན་མ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུ
ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནྱི་གཞྱིས་ལུས་བདོ་
མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱི ན་ཞེས་
བརོད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟནེ་ང་ཚོས་གནས་
ཚུལ་ཤེས་པ་དང་། གཞན་ལ་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་ཐུབ་དགསོ། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལ་ཁདེ་རང་ཚོས་བདོ་
ད་ེརྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་བརདོ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི ་ཡོད་པ་རེད། 
ཅསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལརྟ་བརདོ་དགསོ་
དནོ་ནྱི། བདོ་དང་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབར་གསོ་མཐུན་དནོ་
ཙན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེགཅྱིག་
བུ་མ་གཏགོས་མེད། ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་བ ༡༠ ནང་
ཆབ་མདརོ་བཙན་འཛུལ་བས་རསེ་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༡ ཟླ་བ་ ༥ ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གྱིས་བཙན་དབང་གྱིས་གསོ་མཐུན་
དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་བཞག་ཏུ་
བཅུག་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་

བཤད་པ་ཡྱི ན་ན་བཙན་དབང་གྱིས་བཞག་
པའྱི་གན་ཡྱིག་དང་ཆྱིངས་ཡྱིག་སོགས་གང་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་ནསུ་མེད་རེད། གལ་ཏ་ེ
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལག་
བསྟར་བེད་དགོས་ན་
འཛམ ་གླྱི ང ་ ཡོངས ་
ལ་ལག་བསྟར་གཅྱིག་
མཚུངས་དགོས་ཞེས་
འགལེ་བཤད་རྒྱག་གྱི ་
ཡོད། ཕགོས་གཅྱིག་
ནས་རྒྱ ་ནག་གཞུང ་
གྱི ས ་ བཤད ་དགོས ་
ཀྱི ་ ཡོད་ཟེར་བ་ལྟར་
ཁདེ་རང་ཚོས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་
ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི ་དབར་ཞྱི ་མོལ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་པ་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི ་
འདགུ མཐུན་གྱི་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་ཀྱི་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་རེད་ཅསེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བརདོ་ད་ུབཅུག་
གྱི་ཡོད་དམ་ཞ་ེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ལ་དབང་བསུྒར་བདེ་རུྒྱའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་
གནས་བབ་མེད་སྟབས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་ལ་བདོ་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཆ་ཤས་རེད་
ཅསེ་བཤད་ད་ུའཇུག་གྱི་ཡོད། ངས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ལ་ཁེད་རང་ཚོས་ཇྱི ་ཙམ་

བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་མཐུན་བཟ་ོཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད་ཅསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ལ་དབང་བསུྒར་བས་པ་
ད་ེཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་བཟ་ོདགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་
ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་སུ་ལའང་
མེད། ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་ད་ུལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་མང་པརོ་གནས་པའྱི་
རྱིང་ཨྱི ན་ཇྱི ་དང་རྒྱ་ནག་སོགས་ཀྱིས་ང་
ཚོས་ཧ་མ་གོ་བ་བས་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དབར་
ཆྱིངས་ཡྱི ག་བཞག་སྟ་ེའཛམ་གླྱིང་གྱིས་ང་
ཚོའྱི་དནོ་དག་ཐག་བཅད་ནས་བསདྡ་པ་རེད།  

ད་ཆ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་བའྱི་རྱིང་
ལའང་ང་ཚོའྱི་ཐག་གཅོད་ཚང་མ་གཞན་
གྱིས་བེད་པ་ཡྱི ན་ན་ཏག་ཏག་ཇྱི་ལྟར་སྡདོ་

ཀྱི་རེད། ཅསེ་སདྐ་
ཆ ་བཤད་དུས ་ཁོང ་
ཚོར་ཚུར་ལན་རྒྱག་
རུྒྱ་མྱི ་འདགུ བདོ་ཀྱི་
ལོ་རུྒྱས་གནས་སྟངས་
རྩྱིས་དཔནོ་ཞྭ་སྒབ་པ་
དབང་ཕུག་བད་ེལྡན་
ལགས་དང་བདོ་པའྱི་
ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་སོགས་
ཀྱིས་བྱིས་གནང་ཡོད།  

ཕྱི་རྒྱལ་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུ་
མང་དག་ཅྱིག་གྱི་མཁས་པ་བདནུ་ཅུ་བརྒྱད་
ཅུ་ལྷག་དང་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟ་ེད་ེ
སྔ་ནས་བདོ་རང་བཙན་ཡྱི ན་པ་རྩོད་མེད་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་དབེ་ཅྱིག་བྱིས་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་
ལོ་རུྒྱས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟ་ེབདོ་ཀྱི་ལོ་
རུྒྱས་སྐརོ་དབེ་ཅྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་དང་། དབེ་
དའེྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གངོ་མས་བདོ་ད་ེནམ་ཡང་
རྒྱ་ནག་གྱི ་ཆ་ཤས་སུ་རྩྱིས་མོང་མྱི ་འདགུ་
ཅསེ་ཁུངས་སྐལེ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཉ་ེཆར་བྱིས་པའྱི ་དཔེ་ད ེབ་ཁག་གྱི ་ནང་
ཁུངས་སྐལེ་སའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཡོད། སྔནོ་

མ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་ཐབོ་ཁག་པ་ོརེད། དངེ་
སྐབས་ལྟ་རུྒྱ་མང་པ་ོཡོད་སྟབས་ཁུངས་ལྡན་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སུས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཁུངས་བཙན་པ་ོབས་ནས་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཁག་ལ་བལསྟ་ཏ་ེའབྱི་ཡྱི ་ཡོད། ད་ེས་ྔལོ་རུྒྱས་
བྱིས་པ་དང་འདྲ་གྱི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གསྱི་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་ཕུྲག་རང་ལོ་ ༦ 
ནས་ ༡༨ བར་གྱི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་གཏན་
འཇགས་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་བཅུག་སྟབས། བདོ་
པའྱི་སླབོ་ཕུྲག་ད་ེདག་སོ་སོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་
རྱིག་གཞུང་། ཕ་མ་སོགས་དང་ཁ་བལ་བར་
བརྟནེ་ཕུྲ་གུ་ཆུང་བ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་ད་ུགུང་
སེང་ལ་ལོག་པའྱི་སྐབས་བདོ་སྐད་མྱི ་ཤེས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདགུ་ཟརེ་
གྱི་འདགུ སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་གཅྱིག སདྐ་
ཡྱི ག་གཅྱིག་ཅེས་པའྱི་སྱིད་བུས་འདྱི་ཡུན་
རྱིང་འཛྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔའྱི་
ནང་བདོ་པས་བདོ་སྐད་བརྒྱག་མྱི ་ཐུབ་པ་
དང་། བདོ་པའྱི་གདངོ་ཡྱིན་པ་ཙམ་ལས་
ཀླད་པ་སོགས་རྒྱ་མྱི ་ལྟ་བུ་ཆགས་རུྒྱའྱི་ཉནེ་
ཚབས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ངསེ་པར་
ཤེས་དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །


