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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིཡུ་གུར་
ངལ་རྩལོ་སྔནོ་འགགོ་ཁམིས་འཆར་ལ་དགའ་བསུ་གནང་བ།	

༄༅།	 །བཙན་དབང་བཏང་བའ་ིཡུ་གུར་
ངལ་རྩལོ་པ་སྔནོ་འགགོ་ཁམིས་འཆར་ (The 

Uyghur Forced Labor Prevention Act)	
ཞེས་པ་ཞིག་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ (Jim McGov-

ern) མཆོག་དང་སྐ་ུཞབས་ཁི་རི་སི་སི་མི་
ཐི་	 (Chris Smith)	 མཆོག་སོགས་ནས་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	ཁམིས་འཆར་དའེ་ིནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་ཡུར་གུར་ངལ་
རྩལོ་པས་བཟ་ོསུྐན་བྱས་པའ་ིཚོང་ཟགོ་རྣམས་

ཨ་རིར་ནང་འདནེ་བྱ་མི་ཆོག་པ་འཁདོ་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཁམིས་འཆར་
དརེ་དགའ་བསུ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཁམིས་
འཆར་ང་ོསྤདོ་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་དབུས་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མུ་
མཐུད་གསུང་དནོ།	 ཁམིས་འཆར་ད་ེབརུྒྱད་
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནས་

ཚོང་ཟགོ་ནང་འདནེ་བཀག་འགགོ་བྱ་རུྒྱ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུན་རིང་ཡུ་
གུར་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དག་གནནོ་བྱས་
པ་མ་ཟད།	 ཕནོ་ཆེན་ཞིག་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་
བཀདོ་ཁང་ད་ུབཅུག་ཡོད་པས་དའེི་འགན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་འཁུར་འཇུག་དགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།
ཁམིས་འཆར་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་
འགལ་ཐགོ་ཡུ་གུར་ཕནོ་ཆེ་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་
བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁམིས་འཆར་

དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབུལ་ཕངོས་ངལ་
སེལ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཟརེ་བའི་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་ཕནོ་ཆེན་ཞིག་ངལ་
རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཁང་ད་ུབཅུག་ས་ེདམག་མི་
ལ་ྟབུའི་སླབོ་གསོ་དང་ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་
སྤད་ནས་ལས་བགོས་རྒྱག་གི་ཡོད་པར་ངསོ་
འཛིན་བྱས་ཡོད།།

ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ཁུལ་གི་ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༦	རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད	 ༤	 ཐགོ་ཧ་ི
མ་ལ་ཡ་ནང་པའི་དགནོ་པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ས་
གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་གནས་
ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕབེས་
ཞོར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ལ་ད་ལའྟི་བདོ་
ནང་གི་གནས་སངས་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་བདོ་དནོ་
གནས་བབ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས།	 ས་གནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་
ནསུ་པ་ཆེ་རུ་གནང་ཐབས་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་གནང་བར་ཁོང་རྣམས་ནས་ཀང་གང་
ཐུབ་ཚགས་ཚུད་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་གནང་
ཡོད།ད་ེབཞིན་མ་འངོས་པར་ས་གནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིལས་དནོ་གནང་ཕགོས་དང་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་བའི་ལམ་སནོ་གནང་བ་དང་།	
ལྷག་པར་སྐབས་ད ེར་སྐུ ་ཞབས་ར་ཝི་ཋ་ཀུར་
མཆོག་ཚོགས་པའ་ིསླབོ་སནོ་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་
པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཚོགས་གཞནོ་ད་ུའབདོ་སྐལུ་
ཞུས་དནོ་བཞིན་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ནས་ཞལ་བཞསེ་
གནང་ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལིའ་ི
ས་གནས་བདོ་མིའི་ལས་ཀི་ས་ེམོ་བ་ཡོངས་ནས་
ཚོགས་བཅར་ཞུས་ཡོད།		མཐར་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་ཡོད།	།

ཉནི་གསུམ་རིང་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྐརོ་
ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༤		
ནས་	༢༦	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་མའི་
ལམ་གི་ལས་འཆར་ག་ོསིྒག་ཚན་པས།	 བཞུགས་
སརྒ་རྡ་སའི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཆགས་པའི་ས་རཱ་མཐ་ོ
སླབོ་ཏུ་མ་འངོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་ནང་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་ཀི་དམིགས་
སྒརོ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་སྦངོ་བ་མི་གངས་	 ༣༩	 ལ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕགོས་གཉསི་
སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་སྐརོ་ཟབ་སྦོང་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་དལི་བསྒགས་
དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་ཀིས་ཐངེས་
འདའིི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་དགསོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་
དང་།	རུྒྱ་མཚན་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་།		དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུྱས་ཀི་བུྱང་རིམ་དང་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རུྒྱས།	
ད་ེབཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་གུབ་འབས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཟབ་སྦངོ་
བ་རྣམས་ཀི་དགོས་འད་ིཁག་ལ་གསལ་བཤད་
ཀང་གནང་ཡོད།	 ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་
ཕི་དལི་ལས་བྱདེ་རིན་ཆེན་ལགས་དང་།	 ཚེ་རིང་
ཕགོས་ལས་ལགས།	ངག་དབང་ཆོས་དར་ལགས་
བཅས་ཡིན།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༧	
དང་བདོ་ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༥	 ཆོ་འཕུལ་དསུ་
ཆེན་ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་སྐེས་
རབས་དང་།	 དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་
སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕངེ་
བའི་ལེའུ་དང་པའོི་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་སབྐས་
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ན་གཞནོ་རྣམས་ཀིས་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་ལ་ད་ོསང་དང་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ད་ལའྟི་བར་དངསོ་
གནས་དང་གནས་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་ད་ེརྒྱ་ཆེན་པ་ོམ་ཤེས་ནའང་དད་པ་
རང་གི་ཐགོ་ནས་བཟུང་ཡོད།	 དངེ་སང་ངསོ་
ཀིས་ད་ོསང་ཡོང་པ་ཞིག་ལ།	 བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་
མང་རྒན་གཞནོ་མེད་པ་ཚང་མས་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་མདནུ་ནས་ཕག་འཚལ་རུྒྱའི་མཚོན།	
དཔརེ་ན།	ངསོ་རང་སྐ་ེསའ་ིཟ་ིལིང་གི་གཞནོ་
སྐེས་ད་ེདག་གིས་ཀང་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་ལ་
ཕག་འཚལ་བ་སོགས་ཆོས་དད་ཧ་ཅང་བརྟན་
པ་ོའདགུ་པ་ད་ེང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་བ་ླསགོ་
ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།
ད་ལྟའི་བར་ད་ུདད་པས་བཟུང་བ་རེད་ལ།	
མ་འངོས་པར་རིམ་པས་རིགས་པ་དང་ལྡན་
པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེརྒྱ་ནག་ནང་
ལའང་དར་སལོ་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེབཞིན་ད་ུ
རྒྱ་ཧརོ་བདོ་གསུམ་གི་ནང་ལ་བདོ་ཀི་ནང་

ཆོས་རིམ་བཞིན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཁྱབ་ཐུབ་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ཚང་མ་
སེམས་སིྐད་པ་ོདང་།	བག་ཕབེས་པ་ོབྱས་ནས་
སྡདོ།	 རང་ཉདི་བདོ་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིཆ་

ནས་སྤབོས་པ་བྱདེ་དགོས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་
རེད་འདགུ	 	བདོ་ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིགཞནོ་
སྐསེ་ཚོས་བདོ་ཡིག་ལ་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོབྱེད་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 གང་ཡིན་
ཞ་ེན།		 ད་ལ་ྟབཤད་མ་ཐག་པ་ནང་བཞིན་
བཀའ་འགུར་དང་བསན་འགུར་བདོ་ཡིག་
ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱ་ཡིག་ནང་ལ་བསུྒར་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡིན་པར་བརྟནེ་བཀའ་འགུར་
དང་བསན་འགུར་ད་ེདག་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་
ནང་ཡོད་སབས་བདོ་ཡིག་ལ་ད་ོསང་ཤུགས་
ཆེ་ཙམ་བྱདེ་དགསོ།	 འཕལ་སེལ་གི་ཚན་

རིག་དང་ཆབ་སིད་སྐརོ་སོགས་རྒྱ་ཡིག་གཙོ་
བ་ོཆགས་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་རང་གི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡིན་ནའང་ད་ོ
སང་སླབེ་རུྒྱ་ད་ེསངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གུབ་ད་ེ

དག་བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཁྱདོ་
ཚོས་བདོ་ཡིག་ལ་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱདེ་
རོགས་ཞསེ་ད་ེརིང་ངསོ་ཀིས་འབདོ་སྐལུ་བྱདེ་
འདདོ་བུྱང་།
བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་པ་ཚོར་ཆ་
བཞག་ནའང་།	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་མ་
ཐག་པ་ནས་ན་ེརུ་ལ་ང་ཚོ་བདོ་པ་ལ་སོ་སོའི་
ཡི་གེ་ཟུར་ད་ུཡོད་པས་བདོ་ཡིག་བསླབ་རུྒྱ་
ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་
ཞུས་པར།	 ན་ེརསུ་འགགི་གི་རེད་ཅསེ་རྒྱ་
གར་གི་ནང་ལ་བ ོད་པའི ་སླབོ ་གྲྭ ་ ཟུར་དུ་

བཙུགས་ཡོད།	བདོ་ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ཆེ་མི་
མང་སིྤ་དང་།	ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་བདོ་
ཡིག་ལ་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱསོ།	 ཤེས་
སོང་ངམ།
དངེ་སང་རྒྱ་མི་གུང་ཁན་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་པ་ོ
ཡོད་མཁན་ཚོས་རིམ་པས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་འདགུ	
ད་ེའདའི་གནས་སངས་འགོ་བདོ་པའི་སྐད་
ཡིག་ལ་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དང་།	 ལགྷ་པར་
གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་དམིགས་བསལ་ད་ོསང་བྱསོ་
ཤོག་ཨང་།	 ངསོ་ཀིས་བརྙན་འཕནི་གི་ནང་
ནས་མཐངོ་གི་འདགུ	 ཟ་ིལིང་པའ་ིབིྱས་པ་
ཆུང་ངུའི་སླབོ་གྲྭ་ད་ེདག་གིས་བདོ་ཡིག་སླབོ་
ཀི་འདགུ	 ས་ྔམོ་ད་ེལརྟ་མེད།	 ད་ོསང་གསར་
པ་ཞིག་སླབེས་འདགུ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	
བདོ་ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་ལ་སྐད་ཀི་
གདངས་མི་འད་བ་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་ཚང་
མ་བདོ་པའ་ིཡི་ག་ེའདནོ་གི་ཡོད།	 བདོ་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་གི་བདོ་རིགས་ཚང་མས་བདོ་ཡིག་
གི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱསོ།	 སྒ་
གདངས་ཀི་ཆ་ནས་ཁམས་པ་ལ་ཁམས་སདྐ་
ག་ོཁག་པ་ོཞིག་དང་།	 ཟ་ིལིང་པ་ལ་ཟ་ིལིང་
པའ་ིསྒ་གདངས་ག་ོཁག་པ་ོཞིག་ཡོད་ཀང་བདོ་
ཡིག་གཅིག་གུར་ཡིན་པས་ཚང་མས་ངེས་
པར་ད་ུད་ོསང་བྱས་ཏ།ེ	 བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་
བྱདེ་རོགས་ཞེས་ངསོ་ཀིས་འབདོ་སྐུལ་བྱདེ་
འདདོ་བུྱང་།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ན་གཞནོ་རྣམས་ཀིས་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ལ་ད་ོསང་དང་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།



2 3rd March 2021 TIBETAN NEWSབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༣

བདོ་ནང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་རྟནེ་
གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	
༤༦	 འཚོགས་བཞིན་པའ་ིཐགོ	 ཨིན་ཡུལ་
ཕི་སིད་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཌོ་མེ་ན་ེཁི་རབ་	
(Dominic Raab)	 	 མཆོག་དང་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕི་འབལེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསེཕ་བྷ་ོ
རེལ་	(Josep Borrell)	མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀིས་གཙོས་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་གི་ནང་གཞི་རྩའི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་
ཌ་ོམེ་ན་ེཁི་རབ་མཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་ནང་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་

སངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པའོི་ངང་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བྱ་སྤདོ་ངན་པ་སྤལེ་བཞིན་པའི་མངནོ་
གསལ་གི་ཁུངས་སྐེལ་ར་སྤོད་རྣམས་སང་
མེད་ད་ུམི་གཏངོ་བར་རྟགོ་ཞིབ་ནན་པ་ོདགསོ་
སྐརོ་གི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་དང་།	ཧངོ་
ཀངོ་མི་རིགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བརིྩ་

མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པར་སྐནོ་

བརདོ་དང་སྦྲགས།	 ད་ཆ་བདོ་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་གི་རྣམ་
པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་མི་བདོ་ནང་འག་ོརུྒྱར་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།	 གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱ་
སྤོད་ངན་པ་རིགས་སྤལེ་བཞིན་པའི་ཐོག་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ནས་ལན་འདབེས་གནང་རུྒྱ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀི་མཉམ་འབལེ་གི་འགན་
ཡིན།	 ཨིན་ཡུལ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅོད་ཀི་བྱ་སྤོད་
རིགས་སྤལེ་བཞིན་པའི་སྐ་ེབ་ོད་ེདག་གི་ཆེད་
ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཕི་འབལེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་
གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཇི་སེཕ་བྷ་ོརེལ་མཆོག་
གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་	
༢༧	 གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་སིྒག་ཁག་ལ་
གུས་བཀུར་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་ལག་བསར་
གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་བདོ་དང་ཤིན་ཅང་།	 ནང་སོག་བཅས་

ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་སུང་བྱདེ་
དགསོ་པ་ནན་བརདོ་དང་།	རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་
པས་བླ་ོའཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་ཐོག་ཡུ་
གུར་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཀི་གནད་དནོ་རྣམས་
མང་ཚོགས་ཁདོ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཤེས་
རྟགོས་ཐུབ་སླད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུ
མི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་ (Michelle Bachelet) 

མཆོག་གིས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་རྟགོ་ཞིབ་པ་
རྣམས་ཁུལ་དརེ་གཟགིས་སྐརོ་གནང་འཇུག་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཧངོ་ཀངོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་དང་ཁིམས་སིྒག་ལ་ངསེ་པར་བརིྩ་སུང་
ཞུས་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།	།

ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༢	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་ཨིན་ཡུལ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་	 (Tim Loughton) 

མཆོག་གིས་གཙོ་སྐངོ་འགོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཨིན་
ཡུལ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་
ཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།		
ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་ཐགོ་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཀི་རི་སི་ལོ་ (Chris 

Law) མཆོག་དང་ན་ཝནེ་ད་ུམིཤ་ར་ (Nav-

endu Mishra) མཆོག	ཨིན་ཡུལ་ས་གནས་
ལི་ཝར་པུལ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཌ་ེཝིཌ་ཨལ་ཊོན་ (David Alton) 

མཆོག	 	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་པ་ོཌར་བྷ་ོ
ཌམོ་ལི་ (Peter Bottomle)	 མཆོག	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཝ་ེར་ཧབོ་ཧའུ་སི་ (Wera 

Hobhouse)	 མཆོག	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 སྦརི་ཊན་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཀི་རི་སི་
ལོ ་མཆོག་དང་སྐུ ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་
མཆོག་རྣམ་གཉིས་སླར་ཡང་ཨིན་ཡུལ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོར་འདམེས་ཐོན་བུྱང་བ་དང་
སྐུ་ཞབས་ན་ཝེན་ད་ུམིཤ་ར་མཆོག་ཚོགས་
གཞནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་གནང་ཡོད།	 བདོ་
རང་དབང་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཞབས་
ཇནོ་	(John Jones)		ལགས་ཀིས།	ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་
རྣམས་ལ་རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་འབལེ།	 དཀནོ་
མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་
ཁང་ད་ུརྡུང་རྡགེ་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་
བརྒལ་བ་བཏང་བའ་ིརྐནེ་གིས་ནད་གཅངོ་ད་ུ
གུར་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༦	
ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་སླབོ་གསོའི་ཐབོ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་
ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་གླདོ་བཀྲལོ་ཐབོ་ཡོད་
ནའང་།	 ཁངོ་གི་གནས་སངས་ཤེས་རྟགོས་
ཐུབ་ཆེད་གསོ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་།
ད་ེརསེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་
ལུབ་ཊོན་མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༥	 པའ་ིནང་
སླར་ཡང་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ནང་བདོ་ནང་རང་དབང་ཐགོ་ཕར་འག་ོཚུར་
འངོ་གི་ཁམིས་འཆར་ང་ོསྤདོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དག་གནས་སངས་རྐེན་
པས་སྦིར་ཊན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་
བདོ་རང་དབང་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ།	 བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ་གསུམ་བཅུ་དསུ་དན་ཐངེས་	༦༢	འད་ི
བཞིན་ད་ལམ་བརུྒྱད་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་དང་།	 དསུ་དན་དའེ་ིཐགོ་གསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་
གསུང་བཤད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐལུ་གནང་བ་དང་འབལེ།	 ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ནི་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་
གང་སར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མིར་བཀའ་དནི་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་དང་།	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༩	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནས་ད་
ལམ་བརུྒྱད་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་ཝན་ལྦལ་ཊ་
པཱ་རག་	 (Dr. Michael  van Walt van 

Praag) མཆོག་གི་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་ (Ti-

bet brief 2020)	ཞསེ་པ་དབུ་འབྱདེ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའི་གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་ལྷན་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་
ཡོངས་གགས་སུ་	 (COP26) 	 ཞསེ་པ་ད་ེ
འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའ་ིཁདོ་སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༧	
པའི་དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་སླབེས་ལ་ཉ་ེབ་

དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་
པའ་ིབཀའ་ཤག་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིལས་ཡུན་
ཕི་ཟླ་	 ༥	 ནང་གཙང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས།	གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་
མཆོག་དང་ཁིར་སི་ལོ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་
ཀིས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ལས་དནོ་ཧུར་
ཐག་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས་
ལས་ཡུན་མ་གཙང་གོང་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
མཐར་སྐུ ་ཞབས་ཇོན་ལགས་ཀིས་ཨིན་
ཡུལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་
འགན་བསྡུར་ལ་ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད་པར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མི་ས་བཅས་ནས་
ལས་འགུལ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བར་འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཕི་དལི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་པས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གནས་སངས་བསྐར་ཞིབ་ཀི་
བརྙན་ཐུང་འདནོ་སྤལེ་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་རྟནེ་
གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༤༦	 ཚོགས་བཞིན་པ་
དང་བསནུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དལི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གནས་སངས་བསྐར་ཞིབ་དང་སྦྲགས།	
སརྐ་མ་	 ༦	 ཅན་གི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འདནོ་
སྤལེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འདས་པའི་ལོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དག་པའོ་ིསདི་བུྱས་འགོ	 	 བདོ་ནང་གི་
བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དག་གནནོ་
དང་།	སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་རྡགོ་རོལ།	བདོ་
མི་འཛིན་བཟུང་དང་ཁམིས་བཅད་བཏང་བ།	
མི་རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་པ།	ད་ེབཞིན་བདོ་
མི་རྣམས་དམག་མི་སྦངོ་བརྡར་ཁང་ལ་ྟབུའི་
ནང་ད་ུངལ་སོྩལ་བསུྒར་བཀདོ་བྱདེ་ད་ུབཅུག་
པ་སོགས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་
རྡགོ་རོལ་བཏང་བའི་གནད་དནོ་ལྔ་གཙོ་
འདནོ་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིནང་བདོ་ནང་གི་འག་ོ

བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གནས་སངས་བསྐར་ཞིབ་ཀི་
བརྙན་ཐུང་ནང་།	 བདོ་མི་	 ༣༠	 སྐརོ་ཞིག་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་
ཉར་བྱས་པ་མ་ཟད།	 བཀག་ཉར་བྱས་པའ་ི
དསུ་ཡུན་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་མི་
སས་རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་བརྒལ་
བ་བཏང་པའི་རྐེན་གིས་ཁྱོན་བདོ་མི་དུག་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་ཡོད་པ་གསལ་འདགུ
སརྐ་མ་	 ༦	 ཅན་གི་བརྙན་ཐུང་དའེ་ིནང་།	
བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སྐརོ་ཉམས་

ཞིབ་གནང་མཁན་ཨེ་ཌི་རི་ཨན་ཛན་ཛི་	
(ADRIAN ZENZ)	 ལགས་ཀིས་ཉམས་
ཞིབ་སྙན་ཐའོི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དབུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་གི་ལས་གཞི་
ཟརེ་བར་ཁ་གཡར་ཏ་ེབདོ་མི་འབུམ་ལ་ྔལགྷ་
ངལ་རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་བྱེད་ད་ུབཅུག་གི་
ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཀང་གསལ་སནོ་
གནང་ཡོད།
བདོ་མིིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་གསལ་སནོ་གི་

བརྙན་ཐུང་འད་ིབརུྒྱད།	 བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུྱས་
ལག་བསར་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པའི་ཐད་
ལ་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་གང་ཡང་ཕིན་
མེད་པ་མ་ཟད།	 འདས་པའ་ིལོའ་ིནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་ཇ་ེཆེར་
བཏང་ས་ེབདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་ད་ེབཞིན་མུ་མཐུད་ཛ་
དག་འགོ་གནས་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་ཡོད།	།	
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བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་བརྒྱད་པ་ཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡		
དང་	༢	བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་ཚོགས་
ཁང་ད་ུཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ག་ོསིྒག་འགོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་བརྒྱད་པ་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡངདབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོསིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།	 ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག	
ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས།	 ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས།	 ཤེས་
ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་རྣམ་
རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས།	 	 སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་
སླབོ་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་
ལགས།	 རྡ་ས་བདོ་ཁིྱམ་སིྤ་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན་
ངསེ་སནོ་པ་བསོད་ནམས་སི་གཅོད་ལགས།		
ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 བལ་ཡུལ་
གངས་ཅན་བད་ེརྩའི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ལགས།	 ཤེས་ལནྷ་
འགན་འཛིན་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོལགས་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་བསོད་
ནམས་བཟང་པ་ོལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་
བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་ཀིས་འཚམས་འད་ི
དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ངས་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
དང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལནྷ་
ཚོགས་ཐངེས་བརྒྱད་པའི་གསོ་གཞིའི་ལ་ལ་ྟ
སབྐས།	 གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་
དང་དགེ་ཆེ་རྣམས་ཀི་ནསུ་རྩལ་དང་ཤེས་
ཚད་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་དང་།	 སླབོ་
གྲྭའི་འགོ་ཁིད་སྐདེ་སིང་སདླ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་སླབོ་སྡ་ེཁག་ནས་གནང་ཕགོས་
ཇི་དག་ེསྐརོ་དང་།	 གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཁག་ལ་ཟློས་དགེ་དང་ལུས་རྩལ་དགེ་
རྒན།	 བཟ་ོརིག་དག་ེརྒན།	 རི་མོའ་ིདག་ེ
རྒན་བཅས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་བསུྐན་ཕགོས་ཇི་
དགའེ་ིསྐརོ་བཅས་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོད་ེདག་
རེད་འདགུ	 ལནྷ་ཚོགས་ས་ྔམའ་ིཐགོ་ལའང་
ག་ོབསྡརུ་རོབ་ཙམ་བུྱང་ཡོད།	 སླབོ་གྲྭ་སོ་
སོའི་དགེ་ཆེ་དང་སླབོ་སིྤ་རྣམས་ནི་ང་ཚོའི་
ལུང་པ་ཞིག་གི་དཔནོ་པ་ོལརྟ་ཡིན།	ལུང་པའ་ི
དཔནོ་པ་ོབྱམས་སྙངི་ར་ེདང་ཡོན་ཏན་ཡོད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་ལུང་
པའི་ཡུལ་མི་ཡང་ད་ེད་ེབཞིན་འགུར་འག་ོ
བ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་ལུང་པ་ད་ེཡར་
རྒྱས་འག་ོཡི་ཡོད་པར་བརྟནེ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་
སིྤ་དང་དགེ་ཆེ་རྣམས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ

ཡིན།	སླབོ་གྲྭའ་ིའག་ོཁདི་སྐདེ་སངི་སདླ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་སླབོ་སྡ་ེཁག་ནས་གནང་
ཕགོས་ཟརེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་དནོ་དག་དའེི་
ནང་སླབེ་ཀི་ཡོད།	 གཅིག་ན་ིསླབོ་མ་སྐདེ་
སངི་བྱདེ་རུྒྱ་རེད།	 གཉསི་ན་ིསླབོ་མ་རང་
ཉིད་ལ་ནསུ་པ་གང་ཡོད་མེད་རྩད་གཅོད་
ཀིས་ད་ེདང་མཐུན་པ་སླབོ་སྦངོ་སྤད་རུྒྱ་རེད།	
རྒྱ་གར་ནང་མཚོན་ན་	 (shiksha)	 དང་	
(Vidhya)	 ཞསེ་གཉསི་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 ཤིཀ་
ཤ་ཞེས་པ་ནི་ང་ཚོའི་བསླབ་པ་གསུམ་དང་
མི་ཡ་རབས་བཟང་པ་ོབཟ་ོརུྒྱ་དང་ཝིདྱ་ཞསེ་
པ་ན་ིགནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཁུངས་
ནས་རྟགོ་པ་བྱདེ་པ་ལ་ཟརེ།	 གསོ་གཞི་
གཞན་ནི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ལ་ཟླསོ་དག་ེདང་ལུས་རྩལ་དག་ེརྒན།	 བཟ་ོ
རིག་དག་ེརྒན།	 རི་མོའ་ིདག་ེརྒན་བཅས་ཀི་
མཐུན་རྐནེ་བསུྐན་ཕགོས་རེད་འདགུ	 ཕན་
ལ་མཚོན་ན་ཟླསོ་དགེ་དང་ལུས་རྩལ་དགེ་
རྒན།	ད་ེབཞིན་རི་མོ་དག་ེརྒན་བཅས་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གི་འདགུ	 གང་ཡིན་ཟརེ་
ན།	 ང་ཚོའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའ་ི
སླབོ་ཕུག་རྣམས་དག་ེརྒན་ཁ་ོན་བཟ་ོརུྒྱ་མིན།	
སླབོ་གྲྭར་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་མ་འངོས་པར་
བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་རྣམས་གསོ་སྐངོ་བྱདེ་
ཀི་ཡོད།	 ལས་ཀ་གང་གི་ཐགོ་ནསུ་རྩལ་ཐནོ་
པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ཤེས་ཡོན་
གི་གོ་དནོ་སྡམོ་བརྒྱབ་ནས་བཤད་ཡོང་དསུ།	
རང་ཉིད་ཀི་ནསུ་པ་ལ་བལྟས་ནས་ཡར་
འཚར་ལོངས་བྱདེ་པ་ཞིག་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 སིྤར་ང་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་
གི་ངོ་བ་ོབཤད་ཡོང་སྐབས་ཟབ་སྦོང་དང་	
(Instruction,learning)	 སོགས་ཐ་སདྙ་མང་
པ་ོཡོད་ཀང་ད་ེརིགས་གཅིག་གི་ནང་ཤེས་
ཡོན་གི་ག་ོདནོ་ཆ་ཚང་རྩ་བ་ཉདི་ནས་ཡོད་པ་
མ་རེད།	ཤེས་ཡོན་ན་ིརྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཤེས་ཡོན་ཞེས་པའི་འབུྱང་སངས་རོབ་ཙམ་
བཤད་པར་གནའ་ས་ྔམོ་ཡིག་རྨངོས་ཡིན་པའ་ི
སབྐས་ལ་ཤེས་ཡོན་ཞེས་གང་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་
དམ་ཞ་ེན།	 སོ་སོའ་ིབཟང་བཏུང་ཐགོ་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་པ་ལ་ག་ོཡི་ཡོད།	 འཛིན་གྲྭར་
འག་ོརུྒྱ་སོགས་མེད།	 ཉ་ེའཁརོ་གི་མི་མདནུ་
ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ཆ་འགུར་བ་
ཧ་ལས་པ་ཕིན་ཏ་ེཤེས་ཡོན་གི་མཐུན་རྐེན་
མང་པ་ོཞིག་ཡོད།	 དརེ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་
ན་ིཕིའ་ིའཛུགས་བསུྐན་ཐགོ་ཤུགས་སནོ་བྱདེ་
ཀི་ཡོད་པ་དང་ནང་གི་འཛུགས་བསུྐན་དང་
ནང་བསམ་བླ་ོཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་བྱདེ་
ཀི་མེད།	 གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	 ནང་བསམ་བླ་ོ
ད་ེམཐངོ་རུྒྱ་མེད་སབས་རང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་
སུ་ལྡན་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
ནབུ་ཕོགས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཁོ་ནར་མི་ལྟསོ་
པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཡང་ཡང་ཕབེས་པའི་ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་དང་རྒྱ་
གར་གི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ཐད་

སླབོ་སྦངོ་དང་ཉམས་ལེན་བྱདེ་དགོས།གཙོ་
བརོ་མི་སོ་སོའི་རུྒྱ་མཚན་གི་སྒ་ོནས་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་སླབོ་
སྦངོ་བྱདེ་དགསོ།	སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་རང་
ཉདི་བསམ་བླ་ོའཁོར་བ་ནས་སླབོ་སྦངོ་དང་
ལས་དནོ་ཅི་འད་ཞིག་ལ་ད་ོདབིྱངས་ཡོད་
པའི་ཐགོ་བྱདེ་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ཆ་སླབོ་གྲྭ་ཚང་མར་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟནེ་
པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་ཚན་གི་བསབླ་གཞི་མང་

པ་ོཡོད།	 ད་ེནསུ་པ་གང་འཚམ་ཐནོ་གི་ཡོད།	
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤོད་
ཀི་སླབོ་སྦངོ་དང་བསནུ་སྐབས་རེ་དམིགས་
སུ་བཀར་ནས་ནང་ཆོས་ནང་འཕགས་པའི་
ནརོ་བདནུ་ཞེས་ནང་གི་ནརོ་ལ་གོ་ཡི་ཡོད།	
དའེ་ིཐད་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་དགསོ།	 ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི་
ཡིག་ཆ་འགའ་ཤས་ཤིག་བཟསོ་པ་རྣམས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོམཐངོ་སོང་།	 འནོ་ཀང་ཤོག་
བུའ་ིསངེ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ལནྷ་
ཚོགས་ནས་ལག་བསར་གནང་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 ལག་བསར་གནང་རུྒྱ་ལས་ས་ླཔ་ོ
མེད།	 ངས་ལག་བསར་བྱདེ་ཀི་མི་འདགུ་
ཅསེ་བཤད་ཀི་མེད།	 གུབ་འབས་བཟང་པ་ོ
ཐནོ་པར་ལག་བསར་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	 གཞན་ཡང་དག་ེབཤེས་ལགས་
ཀི་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ཏ་ེཆོ་
འཕུལ་དསུ་ཆེན་ཉནི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་སབྐས་
བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་ལ་ད་ོསང་དང་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་དགསོ་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 ད་ེནས་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ཆ་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་ཤེས་
ཡོན་སདི་བུྱས་ལག་བསར་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡིན།	 ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་ལག་བསར་
གནང་ཐུབ་ཐབས་དང་བསབླ་གཞི་རྩ་འཛིན།	
ད་ེམིན་སླབོ་དབེ་ཀི་རུྒྱ་ཆ་མང་པ་ོཞིག་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་པར་སུྐན་དང་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད།	
ལནྷ་ཚོགས་ནས་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་མང་
པ་ོགནང་ཡོད་པར་བརྟནེ་ལས་དནོ་ཚགས་
ཚུད་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ངས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་

ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་དངུའང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་ལམ་སནོ་གནང་རོགས།	 ད་ེརིང་གི་
ལནྷ་ཚོགས་འདའི་ིཐགོ་ངས་སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱ་
མཐའ་མ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཀི་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་
ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ངས་གནད་དནོ་ཁ་ཤས་
ཤིག་གི་ཐགོ་ལ་ཞུ་ན་བསམ་སོང་།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཚང་ཞིག་ཡོད།	 ཤེས་ལནྷ་ན་ི

བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའི་
ནང་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ལམ་སནོ་གནང་མཁན་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཤེས་ཡོན་གི་བས་ིགནས་
ཁང་ཤིག་ནང་བསབླ་གཞི་རྩ་འཛིན་དགསོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརྟནེ་
ད་ཆ་ཚགས་ཚུད་པ་ོངང་ནས་འག་ོབཞིན་
ཡོད།	 གནད་འགག་གཞན་ན།ི	 ཤེས་ཡོན་
ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་
གི་འདགུ	 གངོ་ད་ུཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
གསུངས་པ་ལརྟ།	རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའ་ིསྒ་ོནས་
སླབོ་སྦངོ་དང་ཉམས་ལེན་བྱདེ་དགོས་པ་མ་
ཟད།	ལམ་སནོ་གནང་བའ་ིསབྐས་རྒྱབ་བརྟནེ་
ཞིག་དགསོ།	 ཤེས་ཡོན་གི་བས་ིགནས་ཞིག་
གི་ནང་ཉམས་ཞིབ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ཆ་
ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་བྱདེ་མཁན་མང་
པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་རབས་འད་ི
བཞིན་བརྡ་འཕནི་གི་དསུ་རབས་ཤིག་ཡིན་
སབས་ཤེས་ཡོན་ཐད་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསུྒབ་
བྱདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།
ཤེས་ལྷན་འདིའི་བརུྒྱད་ལོ་ལྟར་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐརོ་བསྐདོ་གནང་
ཡོད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལ་ྟསྐརོ་
གི་ཚུལ་ད་ུཉམས་ཞིབ་དང་རྟགོ་ཞིབ་ནན་པ་ོ
གནང་ས་ེསླབོ་གྲྭ་སོ་སོར་ལམ་སནོ་ཕུལ་བ་
དསེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོང་ངསེ་ཡིན།	 དངེ་སབྐས་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམ་པའི་ཤེས་ཡོན་གནས་
ཚད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	 དག་ེརྒན་ངསོ་
ནས་ཀང་སླབོ་ཁིད་ཐབས་ལམ་སོགས་ལ་
བརྟག་དཔྱད་ཀིས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ཕན་གསོས་ཐུབ་རུྒྱར་ཉམས་ཞིབ་བྱདེ་རུྒྱའི་
ལམ་སནོ་ཕབེས་ཚེ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	
དསེ་དག་ེརྒན་ཆེད་ལས་ཀི་ནསུ་པ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཐུབ།ད་རེས་ལནྷ་ཚོགས་ནང་ཨིན་ཇི་
བསབླ་གཞི་རྩ་འཛིན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།	 ཨིན་
ཇི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་འདི་བཞིན་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་

སླབོ་ཕུག	 སླབོ་གྲྭའ་ིའགན་འཛིན་དང་ལནྷ་
ད་ུགསོ་བསྡརུ་དང་བཅར་འད།ི	 ཉམས་ཞིབ་
ཀི་བརུྒྱད་རིམ་ཆ་ཚང་བྱས་པའ་ིཐགོ་ནས་རྩ་
འཛིན་བཟསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ལོར་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡོན་སིད་བུྱས་ཤིག་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བུྱས་ལག་བསར་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 རྒྱ་གར་དང་ང་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་སདི་
བུྱས་བསྡརུ་དགསོ་ཀི་མེད།	 ང་ཚོའ་ིསླབོ་གྲྭ་
ད་ེདག་རྒྱ་གར་གི་སིྒག་གཞི་འོགོ་འག་ོདགསོ་
ཀི་ཡོད།	 ལནྷ་ཚོགས་འདའི་ིཐགོ་ང་ཚོས་རྒྱ་
གར་གི་ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་ཞིབ་ཕ་གཟགིས་
ཏ་ེགསོ་བསྡུར་གནང་ཚེ་ལམ་སནོ་གནང་
ཕགོས་ཐད་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡིན།	གངོ་
ད་ུཚོགས་གཙོས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས་སོང་།	 བདོ་མི་མི་རེ་
ང་ོརེར་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱའི་
འགན་ཡོད།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་
བྱདེ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ན་ིབདོ་མི་
ཞིག་ཡིན་ཕིན་རསེ་བདོ་སདྐ་གཙང་མ་བསྐནོ་
དགསོ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསིད་ཚབ་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་
གིས་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སིྒག་གཞི་ཁག་
དང་།	 ཤེས་ལནྷ་དང་ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་ཀི་
བུྱང་རིམ།	 ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ལས་
འགན་གཙོ་བ་ོནི་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི་
འཆར་གཞི་བརྟན་པ་ོབཟ་ོརུྒྱ་དང་།	 འཛིན་
སྐོང་གི་བྱེད་སྒ་ོདང་ཤེས་ལྷན་གི་བྱེད་སྒ་ོ
དབར་ཁྱད་པར་གསལ་པོ་དགོས་སྐརོ །	
ད་ེབཞིན་ཤེས་ཡོན་སིད་བུྱས་ནང་བསབླ་པ་
གསུམ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་
སྐརོ།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་ལ་སལོ་རུྒྱན་ཐགོ་ནས་
སླབོ་ཁིད་བྱདེ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་མང་པ་ོཡོད་
པ་རྣམས་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡིན་སྐརོ།	ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་པ་ནས་བཟུང་དའེ་ིཐགོ་
ལས་དནོ་ཡག་པ་ོབུྱང་ཡོད་པ་དང་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་མཚོན་ན།	 མི་ཚེ་གང་
བརོ་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་དང་
འབུམ་རམས་པ་གནང་ཡོད་པ།	 ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དངེ་རབས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཉམས་མངོ་ཡོད་
པའི་ཐགོ་ནས་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་མཚོན་
པའི་ད་ེདག་གི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་
ཀི་ཡོད་པ།	 	 ད་ལན་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ནམ་
རུྒྱན་དང་མི་འད་བ་གསོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོདང་
གུབ་འབས་བཟང་པ།ོ	མཇུག་སྐངོ་ལག་ལེན་
རྣམས་དསུ་རུྒྱན་ལས་ལྷག་ཡོང་བའི་ཡིད་
ཆེས་དང་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བྱང་ཤར་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
ནབུ་བངཱལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཡོད་པའི་ཀ་སྦུག་
དང་རྡརོ་གླངི་ཁུལ་ད་ུཕགོས་ཕབེས་གནང་ས་ེ
བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚོདུ་	 ༩།༡༥	
ཙམ་ལ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་དང་།	 ཁྱབ་ཁངོས་མི་མང་ཡོངས་
ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་ཕབེས་
བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ།	 མ་
ཎི་ལྷ་ཁང་མི་མང་ཚོགས་ཁང་དུ་དཔལ་
ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་གི ་གསུང་བཤད་
ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་
ལས་རིམ་གི་ཐོག་མར་ཀ་སྦུག་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དནོ་གུབ་བཟང་པ་ོལགས་ཀིས་
འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་ལས་བསྡམོས་
སྙངི་བསྡུས་ཤིག་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་ཡོད།ད་ེརསེ་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 ད་ལན་
ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ་དང་།	 ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་ནང་ཕབེས་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོ
ན།ི	 སདི་སྐངོ་གི་ལས་ཡུན་ལོ་བཅུ་གཙང་
འག་ོཡི་ཡོད་སབས།	 མི་མང་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བར་བཅར་བ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བར་༸སྐུ་
འཚོ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱའི་ཞལ་བཞསེ་བཟང་
པ་ོགནང་བ་ད་ེནི་ང་ཚོ་ཚང་མར་བསྐལ་བ་
བཟང་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	 དགུང་ལོ་ད་ེཙམ་
བཞུགས་པ་ལ་ང་ཚོ་མི་མང་དང་འགོ་ཁིད་
ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མི་
ཚེ་ཧལི་པ་ོབདོ་བསན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དནོ་ད་ུ
སྐུ་ལས་བསྐོན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མི་བརྒྱ་ཆ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀ་ཡོད་པ་དང་།	
བདོ་ནང་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་བདནུ་
དང་ཕདེ་ཀ་ཡོད་སབས།	 བཙན་བྱལོ་ནང་
གི་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀ་ཚོས་
ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀིི་འཐནེ་འཁྱརེ་མེད་
པར་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་བྱས་ཏ་ེརྡགོ་རྩ་
གཅིག་སིྒལ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
ལས་རིམ་གི་མཐའ་མར་ཀ་སྦུག་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་ཡོངས་
ཀིས་དཔལ་ལྡན་སི ེད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་ཐུགས་
རེ་ལེགས་འབུལ་མཚོན་ཕིར་སྐུ་ཐང་ཞིག་
ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	 ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ་ཀི་
བདོ་རིགས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་
ཀང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་སྐུ་ཐང་ཞིག་

ཐུགས་ར་ེཆེ་མཚོན་ཆེད་ད་ུཕུལ་ཡོད།	 ད་ེ
རསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་རྡརོ་གླིང་
ས་གནས་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 ལམ་བར་
ད་ུབ་ླམ་ཧ་ཌ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་འཁལེ་
གི་ཡོད་སབས།	དརེ་འཚམས་གཟགིས་དང་།	
གཡས་གཡོན་གི་ཁིྱམ་མཚེས་ཡུལ་མི་རྣམས་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།
ཕི་ད་ོཚོདུ་	༣།༣༠	ཙམ་ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་རྡརོ་གླིང་ས་གནས་སུ་ཕབེས་
འབྱརོ་སྐབས་རྡརོ་གླིང་ས་གནས་འགོ་མང་
ཡོངས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརསེ་རྡརོ་གླངི་གཏན་སླབོ་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གི་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་
གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་ལས་རིམ་གི་ཐགོ་
མར་རྡརོ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་
འཚམས་འདའིི་གསུང་བཤད་དང་འབལེ་
ལས་བསྡམོས་ཕུལ་རསེ།	རྡརོ་གླངི་ས་གནས་
འགོ་མང་ཡོངས་ཀིས་དཔའ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་ཐུགས་
རེ་ལེགས་འབུལ་མཚོན་ཆེད་སྒོལ་དཀར་
གི་སྐ་ུཐང་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེརསེ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་ལན་རྒྱ་གར་
བྱང་ཤར་ཁུལ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེཕ་མ་དང་།	 དག་ེ
རྒན།	 ལས་བྱདེ།	 ཁིྱམ་མཚེས།	 ཡུལ་མི་
བཅས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སབས།	 ས་གནས་སུ་བཅར་བ་ཡིན་
སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཁོང་རང་ཉིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐག་ཉ་ེབའོི་ཐོག་
ནས་ཞབས་སིྤ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་བ་དང་།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གང་
གནང་བ་ཡིན་ནའང་འགུབ་ཐབས་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་གི་ཡོད་སྐརོ།	 རང་ཉདི་ཀི་སྤབོས་
པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
མཇལ་ཁ་རེ་གནང་དུས་ད་ེསྔ་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་གནང་བའི་ནང་ནས་
ད་ེདང་ད་ེབསུྒབས་པ་ཡིན་ཞསེ་གཏམ་བཟང་
ཕུལ་ཐུབ་པ་ད་ེཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཁིམས་སུ་
གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ལོའི་བདོ་དནོ་སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ཁམིས་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ེས་ྔརྒྱལ་ཁབ་སུ་
གང་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་སིད་
སྐངོ་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་གི་མེད་པ་དང་།	
ད་ལན་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ལོའི་བདོ་དནོ་སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ཁམིས་ཡིག་ནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་
སིད་སྐངོ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༢	 ཙམ་ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ས་ལུ ་སྒ ་རར་རྟ ེན ་གཞི ་བྱས་པའི ་

སད་རུྒྱད་དགོན་དུ་དགེ ་འདུན་པ་དང་།	
ད་ེཁུལ་གི་མི་མང་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་
གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད།	

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་སྐུ་ངལ་འཛེམས་
མེད་ཀིས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་གནང་བར་ས་ལུ་ས་ྒ
ར་སད་རུྒྱད་དགནོ་ནས་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་
མཚོན་ཆེད་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་
ཞིག་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ས་ལུ་ས་ྒརར་ཡོད་པའི་གནབུས་ཆེན་གནམ་
ལགྕས་དགོན་ད་ུགསང་སགྔས་བསན་འཛིན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཙོས་ལས་བྱདེ་
རྣམས་ལ་དགོང་དའོི་གསོལ་ཚིགས་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད།དགོང་ད་ོབཙུན་མ་རྣམས་ཀིས་
གཅདོ་ཡུལ་མཁའ་འགའོི་གད་རྒྱངས་འདནོ་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གསང་
སགྔས་བསན་འཛིན་ཪིན་པ་ོཆེ་དང་ལནྷ་འད་ུ
ཁང་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	༢༦	ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཚོུད་	༢།༣༠	
ཙམ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཕབེས་འབྱརོ་སབྐས་ལས་དུང་དང་།	 ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	 	 གཞིས་
གངོ་ཁག་གི་སིྤ་མི་སོགས་དང་མི་མང་བཅས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༤།༣༠	ཙམ་ལ་མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་
མི་མང་ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་རིམ་གི་ཐགོ་
མར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་དུང་གིས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
ང་ོསྤདོ་དང་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་
འབལེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ས་ེཁིད་
འགོ་ས་གནས་མི་མང་ཡོངས་ཀིས་མ་དངུལ་
བཏང་ས་ེས་གནས་ཀི་ཁམོ་གཞུང་བར་སིྤ་
ལེ་	 ༡	ལགྷ་ཙམ་གི་ལམ་ཉམས་གསོ་གནང་

བར་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་།	 ལས་གཞི་འད་ི
ནི་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་གུབ་གསུམ་ལས་རང་
ཁ་རང་གསོའི་ལྟ་གུབ་དང་མཐུན་པ་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས།ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་

སྐངོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོོག་དང་།	 མི་ཐགོ་རྒན་
པའི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་བདོ་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་
གཞིས་ཆགས་ཐབོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་དང་།	
སནྨ་ཁང་།	 དགནོ་པ་སོགས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དང་བསྡུར་ན་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མི་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་པ་
དང་།	 བར་ལམ་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་
དང་མ་མཐུན་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཕན་བུ་འཕད་
ཀི་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མངའ་སྡ་ེ
ཁག་ན་ིང་ཚོར་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་
བརྟནེ།	 ང་ཚོས་ཁགོ་པ་ཆེ་ཙམ་བྱས་ཏ་ེརྒྱ་
གར་ཡུལ་མི་དང་ལྷན་འཆམ་མཐུན་བྱ་རུྒྱ་
ན་ིང་ཚོའི་འགན་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
མཐར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཏོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི ་ཛ་དག་
གནས་སངས་སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་དང་མི་མང་ཡོངས་ནས་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ཀི་ལས་
དནོ་ཚགས་ཚུད་ངང་བསུྒབས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ས་གནས་ཀི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལའང་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་བྱས་
ཡོད་པར་བསགྔས་བརདོ་དང་མི་མང་གི་ད་ི
བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད།	
ལས་རིམ་གི་མཐའ་མར་ས་གནས་མཐུས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེགཞིས་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་
ཆེ་བསདོ་ཀི་ཕག་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་སྐབས་
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཁག་གི་ལས་ས་ེརྣམས་ཀིས་གཙོས་མིང་
མང་རྣམས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་

གི་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་མདནུ་ད་ུདཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་
ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་ལས་རིམ་གི་
ཐགོ་མར་བདོ་དང་རྒྱ་གར་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་
གླུ་དབྱངས་སུ་གརེ་རསེ་བདོ་བསན་སིད་མི་
རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་བཏང་གནང་
བའི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་མ་ངན་ངག་བཅད་
གུས་འདདུ་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས།	 ད་ེ
ནས་ཏ་ིཛུ་ལོ་ཧཏི་རངོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་
ལམྕ་སྐ་ུལུའ་ིས་ིབ་ྷ	 (Lui Shiba)	 	 ལགས་
ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་ཕག་
རྟགས་ཤིག་ཕུལ་གུབ་མཚམས་ཏི་ཛུ་དར་
རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ངོ་སྤོད་དང་སྦྲགས་
ལས་བསྡམོས་སྒགོས་སྦང་ཞུས་རསེ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཨིན་སདྐ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ས་གནས་
ཀི་གནད་ཡོད་མི་ས་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེདང་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་མངའ་སྡའེི་སྐུ་མགནོ་གི་མཚན་ཐགོ་
ནས་མཐུན་འགུར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
བའ་ིནང་།	 རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དང་མཉམ་ད་ུ
འབལེ་བ་ཡག་པ་ོའཇགོ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལས་ལགྷ་པའི་
བཀའ་དནི་ཆེ་བ་མེད་སྐརོ།	 འདས་པའ་ི
དསུ་ཡུན་ལོ་བཅུའི་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བུྱས་
ལག་བསར་གནང་ས་ེཤེས་ཡོན་ཐོག་ཡར་
རྒྱས་བཏང་ཡོད་སྐརོ།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་འབི་ཀླགོ་ཤེས་མཁན་
གི་གངས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༤	 ཡིན་པ་དང་།	
རྒྱ་གར་དང་བསྡུར་ན་བཙན་བྱོལ་བདོ་མི་
འབ་ིཀླགོ་ཤེས་མཁན་གི་གངས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་
མཐ་ོབ་ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་ནས་ཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
བའ་ིཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུྱས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་ཡིག་ནང་དནོ་ཁག་
ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ལམ་ས་གནས་ཀི་བདོ་མི་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུྱང་ཞེས་གསུངས་རསེ་ཏ་ིཛུ་དར་
རྒྱས་གླངི་གི་མི་མང་ཡོངས་ནས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་མཚོན་
ཆེད་ད་ུམཇལ་དར་དང་ཕག་རྟགས་ཕུལ་
ཡོད་པ་བཅས།	།


