
Vardhan) ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་

ཀྱིས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱིས་

བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དང་

གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེ་ཞུས་པ་

དང་འབྡེལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་

རྐྡེན་སྦོར་སྤོད་བྡེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ 

(Tibetan Rehabilitation 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་

མའྱི ་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་བོབ ་ཌོལ ་  

(Bob Dole) མཆོག་དགུང་གངས་ 

༩༨ ཐོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕྡེན་པ་རོགས་པའྱི་

ཡྱིད་སྐོའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར།  དྡེ་

རྱིང་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་བོད་

མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་

བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྡེལ་མཆོག་གྱིས་

གཞྱིས་བྡེས་བོད་མྱི་ཡོངས་དང་། སྐབས་

བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྡེ་དམ་པ་ཁོང་

གྱི ་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཨྡེ ་ལྱི ་ཛེ ་བྱི ་ཐྱི ་ཌོལ་ 

(Elizabeth Dole) ལགས་ཀྱིས་

གཙོས་པའྱི་ནང་མྱི་ཉྡེ་འབྡེལ་ལོས་བཅས་

ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདུག

དམ་པ་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཨྡེ་ལྱི་ཛེ་

བྱི་ཐྱི་ཌོལ་ལགས་ལ་བསྐུར་བའྱི་ཐུགས་

གསོའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་

ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་དང་། བོད་ཀྱི་བོ་ཉྡེ་བའྱི་

གོགས་པོ ་ཨ་རྱིའྱི ་གོས་ཚོགས་གོང་

མའྱི ་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་བོབ ་ཌོལ ་  

(Bob Dole) མཆོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕྡེན་

པ་རོགས་པའྱི་ཡྱིད་སྐོའྱི ་གནས་ཚུལ་

ཐོས་འཕྲལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་བོ་

ཕམ་བྱུང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་དམ་པ་དྡེ་ཉྱིད་ཀྱིས་

བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མྡེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི་

ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྡེན་

པོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་

དང་། དྡེ་བཞྱིན་དམ་པ་ཁོང་ནྱི་བོད་

ཀྱི ་བདྡེན་པའྱི ་རྩ་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་

ཤུགས་ཆྡེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

ངས་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་སྐུ་

གཤྡེགས་པ་དྡེས་བོད་མྱིའྱི་གོགས་པོ་

བཟང་པོ་ཞྱིག་མྡེད་པ་ཆགས་ཡོད།

གཞན་ཡང་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་

སྐབས་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་ཐོག་རྒྱུན་ཏུ་

ནས་བརྩྱི་བཀུར་དང་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་

ཆྡེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དམ་པ་ཁོང་

དང་། ཁོང་གྱིས་བཞག་པའྱི་མཛད་རྡེས་

རྣམས་ང་ཚོས་རྟག་ཏུ་དྲན་ངྡེས་ཡྱིན་ཞྡེས་

འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རྡེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྱིང་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་

བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐོང་གྱི་

གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དགོས། 

 

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

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་ལོ།

ལོ་ ༥ ཨང༌། ༤༩

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ རྡེས་གཟའ་ལྷག་པ། 8th   December 2021

Vol. 5 Issue 49 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་

མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་བོབ་ཌོལ་

མཆོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕྡེན་པ་རོགས་

པར་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་སྩལ་བ།
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མྡེད་པའྱི་དབུ་

ཁྱིད ་སྤྱི ་ནོར ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆྡེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་

གོང་མའྱི ་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་བོབ་ཌོལ་  

(Bob Dole) མཆོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕྡེན་པ་

རོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསན་པར་དམ་པ་

དྡེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཨྡེ་ལྱི་ཛེ་བྱི་ཐྱི་ཌོལ་  

(Elizabeth Dole) ལགས་ལ་ཐུགས་

གསོའྱི ་གསུང་འཕྲྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི ་ནང་

འཁོད་དོན། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་

འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་བོབ་ཌོལ་མཆོག་ནྱི། ཨ་

རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིན་ཊོན་དུ་ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་

གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་ཁོད་ནས་

ངོས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆྡེ་ཤོས་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། 

ནམ་རྒྱུན་དམ་པ་ཁོང་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་

སྐབས་ཁོང་གྱིས་མྱི་མང་ཉམ་ཐག་དང་། 

རང་དབང་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་

འཛིན་སླད་འཐབ་རྩོད་བྡེད་བཞྱིན་པའྱི་

བོད ་མྱི ་རྣམས་ལ་དངོས་གནས་དྲང་

གནས་བམས་སྐོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་

ཀྱིས་ཤྡེས་རྟོགས་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་བོད་

མྱི་མང་གྱི་གོགས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་

སྐུ་ཞབས་བོབ་ཌོལ་མཆོག་གྱིས་ལོ་ངོ་བཅུ་

ཕྲག་ཁ་ཤས་རྱིང་མྱི་མང་ཆྡེད་དུ་བོས་བཏང་

གྱིས་ཞབས་འདྡེགས་ཞུས་ཏྡེ་མྱི་ཚེ་དོན་

དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐལ་ཡོད། སྐུ་ཞབས་

བོབ་ཌོལ་མཆོག་ངོས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་བརྩྱི་

བཀུར་ཞུ་སའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཆྡེས་རྱིན་ཐང་ཆྡེ་བའྱི་

རང་དབང་དང་། འདྲ་མཉམ། དྲང་བདྡེན་

བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་བུ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་

དང་། དམ་པ་ཁོང་སྡེར་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་

རོགས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་གནད་དོན་

བྡེ་བག་པའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་མ་མཐུན་

པ་བྱུང་སྐབས་འགོ་བ་མྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་

པའྱི་འདུ་ཤྡེས་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་མྱིག་དཔྡེ་

བསྟན་ནས་ཕན་ཚུན་བརྩྱི་བཀུར་ཞུས་གནང་

གྱི་ཡོད། ཅྡེས་འཁོད་ཡོད། མཐར་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་

གྱིས་འདས་པོ་དམ་པ་དྡེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་

ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་སོགས་ལ་ཐུགས་སོན་

མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྡེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྡེ་སུཀ་
བྱིར་སྱིངྒ་སནྡུ་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ 

ཉྱིན་གྱི་དགོང་དྲོར་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྡེན་པ་ཚེ ་རྱིང་

མཆོག་གྱིས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡེ ་གཞུང་

གྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་དྲུང་ཆྡེ ་སུཀ་བྱིར ་སྱིངྒ ་སནྡུ་  

(Shri Sukbhir Singh Sandhu) 

ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་

མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱིས་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡེ་

ནང་གནས་སོད་བོད་མྱི ་རྣམས་ལ་མཐུན་

འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་

པར་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེ་ཞུས་གནང་ཡོད།

དྡེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་

གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་

སྡེ་གཞུང་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྡེ་ལས་འཕར་སྐུ་

ཞབས་ཨ་ནྣཏ་ཝར་ངྷན་ (Shri Anand 

Policy 2014) ཞྡེས་པ་གཏན་འབྡེབས་

གནང་ཡོད་པ་དྡེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་

མང་པོས་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལར་

ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གྱིས་ཀང་གང་

མགོགས་ལག་བསྟར་ཆ་ཚང་གནང་རོགས་

ཞྡེས་རྡེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་མངའ་སྡེའྱི་ནང་གནས་སོད་བོད་

མྱི་རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་

ཁག་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་གླྡེང་སློང་གནང་ཡོད། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་ལྡྡེ་

ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་

པོ་ལགས་དང་ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་

རྒྱལ་གླྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚུལ་

ཁྱིམས་རོ་རྡེ་ལགས་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོདཔ་

བཅས།། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧོང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སློབ་
སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་ཀ་ཊ་ནྱི་ལགས་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྲྱི་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ 

ཉྱིན ་དཔལ་ལྡན་བོད ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕྡེལ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ནཱ་ཀ་ཊ་ནྱི ་  

(Gen Nakatani) ལགས་ཉྱི་ཧོང་སྱིད་

བོན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་

ཐང་གྱི་སློབ་སྟོན་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་བར་

དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་གནང་

འདུག དྡེ་ཡང་འཚམས་འཕྲྱིན་ནང་འཁོད་

དོན། སྐུ་ཉྱིད་ཉྱི་ཧོང་སྱིད་བོན་གྱི་དམྱིགས་

བསལ་འགོ ་བ་མྱིའྱི ་ཐོབ་ཐང་གྱི ་སློབ་

སྟོན་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་བར་ངས་

དགའ་ཚོར་ཆྡེན་པོའྱི་ངང་འཚམས་འདྲྱི་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་ཉྱིད་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་

དྡེས་ཉྱི་ཧོང་གྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་

གནད་དོན་ཐོག་འགན་ཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་

པ་མཚོན་པ་དང་། དྡེས་བོད་གཙོས་པའྱི་

བཙན་གནོན་འོག་སྡུག་པོ་མྱངས་དང་མྱོང་

བཞྱིན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མྱི་མང་ས་ཡ་མང་

པོར་རྡེ་བ་སྦྱིན་ཡོད། 

སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནད་

དོན་ཐོག་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་། མཁྱྡེན་ཡོན་

རྣམས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག སྐུ་ཉྱིད་ནས་

འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་བ་རྒྱུ་ཙམ་

མྱིན་པར། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཆྡེ་མཐོང་དང་། ཐོབ་

ཐང་གོང་སྡེལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྡེ་བ་ཆྡེན་པོ་ཡོད། 

དྡེ་ནྱི་རང་དབང་དང་། དྲང་བདྡེན། ཞྱི་བདྡེའྱི་

རྩ་བ་རྡེད་ཅྡེས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །



2 TIBETAN NEWS  8th December 2021 བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རྡེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨

ཡྱིད་སྐོའྱི་གནས་ཚུལ།
༄༅། །དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་

ལས་བ་ཁ་ལོ་བ་དཔལ་ལྡན་ཚེ་རྱིང་ལགས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ རྡེས་གཟའ་

ཟླ་བ་ཉྱིན་གྱི་ཞོགས་པར་གློ་བུར་དུ་འདས་

གོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡྱིད་སྐོའྱི་གནས་ཚུལ་

བཀའ་ཤག་ཏུ་སན་སྡེང་བྱུང་བར་ཐུགས་

ཕམ་དང་བཅས་འདས་པོ་དྡེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚེ་

རབས་ཕྲྡེང་བ་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་

བང་ཞྱིང་དག་ནས་མངོན་མཐོ་ངྡེས་ལྡེགས་

ཀྱི་གོ་འཕང་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཐོབ་

ཆྡེད། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་གྱི་ཕྡེད་ཡོལ་ཆུ་

ཚོད་ ༣ ཐོག་གངས་སྐྱིད་སྱིད་སྐོང་ཚོགས་

ཁང་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་

གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་

ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། བོད་མྱི་

མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་

ཁག་གྱི་དྲུང་ཆྡེ་ཆུང་རྣམ་པ། དྡེ་བཞྱིན་སྱི་

ཞུའྱི་ལས་བྡེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་

བཀའ་དྲུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་

ཀྱིས་ཚེ་འདས་ཁོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་

ཤྱིག་སྒོགས་སྦང་གནང་རྡེས་སོན་ལམ་

གསུང་འདོན་གནང་། དྡེ་རྡེས་འདས་པོ་ཁོང་

ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་གདུང་སྡེམས་

མཉམ་སྐྡེ་མཚོན་ཆྡེད་ཕྡེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 

༤ ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་

མཚམས་བཞག་ཡོད།

དྡེ་ཡང་ཚེ་འདས་ཁོང་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ 

ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་སྐྡེས་ཤྱིང་། གཞྱི་

རྱིམ་སློབ་སྦོང་མན་སར་ཉྱིན་སློབ་ནས་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༤ 

ཉྱིན་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྡེད་དུ་གསར་བསྐོ་གནང་

སྟྡེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་

རོར་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཚོད་ལའྱི་ཡྱིག་གད་དང་ཁ་ལོ་བར་བསྐོ་

གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༠༤ ཉྱིན་རོར་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་

གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༦ 

ཉྱིན་མན་ཌྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་གད་དང་ཁ་ལོ་བར་གནས་

སོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༠༡ 

ཉྱིན་ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཁ་

ལོ་བར་གནས་སོས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧོང་གྱི་སྱིད་བོན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པ།
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༣ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་

འཕྡེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བྡེས་བོད་མྱི་

ཡོངས་དང་། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་

མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཏྡེ། ཉྱི་ཧོང་གྱི་སྱིད་བོན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་

ཧྥུ་མྱིའོ་ཀྱི་ཞྱི་དཱ་ (Fumio Kishida) 

མཆོག་གྱིས་སྱིད་བོན་གྱི་མཛད་འགན་

བཞྡེས་པར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་གནང་འདུག

དྡེ་ཡང་འཚམས་འཕྲྱིན་ནང་འཁོད་དོན། 

འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་

མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ཆྡེ་ཤོས་

ཏྡེ། ཉྱི་འོང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་འཐུས་མྱི་

གངས་ ༩༣ ཡོད་པ་ནྱི། བོད་མྱི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དགའ་སོབས་སྐྡེ་འོས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དྡེས་བོད་ཀྱི་བདྡེན་

པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ཉྱི་ཧོང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆྡེ ་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་

མཚོན་ཐུབ།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྡེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བདྡེ་སྐྱིད་གླྱིང་དང་དགྡེ་འཕྡེལ་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ 

ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

སྱིད་སྐོང་སྡེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་སོང་

བཙན་དཔྡེ་མཛོད་ཁང་དང་། དགྡེ་འཕྡེལ་

གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས། བདྡེ་སྐྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་

ཆགས་བཅས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་

གྲུབ་མཚམས་བདྡེ ་སྐྱིད་གླྱིང་དང་དགྡེ ་

འཕྡེལ་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད།

དྡེ་ཡང་ལྡྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ ་ལགས་ཀྱིས་ངོ ་སྤོད་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་དཔལ་

ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྲྱི་

དང་འབྡེལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སྱིད་

སྐོང་གྱིས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ནས་བཟུང་

ད་བར་ཟླ་བ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་

ཡོད། དུས་ཡུན་དྡེའྱི་ནང་གོས་ཚོགས་

ཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྐྡེན་གྱིས་ཟླ་བ་བཞྱི་

ལྷག་ཙམ་རྱིང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕྡེབས་མ་

ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རྡེད། འོན་

ཀང་འཛིན་སྐོང་གྱི་ངོས་ནས་མང་གཙོ་ཀ་

བ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་བགོས་གནང་

ཡོད་པ་བཞྱིན་འཛིན་སྐོང་གྱི་ལས་དོན་དྡེ་

དག་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐོང་ནས་འགོ་བཞྱིན་

ཡོད། ཅྡེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྡེ་དང་མཉམ་དུ་

ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་གང་

མང་དང་གང་ཐུབ་བཅར་ཐུབ་ན་སམ་

པའྱི་རྡེ་བ་འདྱི་ལར་བཅངས་པ་རྡེད། ཡྱིན་

ནའང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱིས་

རྐྡེན་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༦་་་༧ བཅས་ཟླ་གངས་

གཉྱིས་དང་ཕྡེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་རྱིང་ར་ས་

རང་ལ་ལྷག་སོང་། ངས་འོས་བསྡུའྱི་སྔོན་

ནས་གལ་ཏྡེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་

ཆགས་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དང་ཐོག་ལ་

དྭགས་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྡེས་

ཞུས་པ་ལར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ཉྱིན་གངས་

བརྒྱད་དང་ཕྡེད་ཀའྱི་རྱིང་ལ་དྭགས་ཀྱི་གོང་

སྡེ་དང་། དགོན་པ། འབོག་ས་རྡེ་རྡེ་བཞྱིན་

དང་། མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་

ངལ་སོགས་རྒྱུས་ལོན་བྡེད་རྒྱུའྱི་འབད་

བརྩོན་བས་པ་རྡེད། ཟླ་བ་སྔོན་མར་ཨ་རུ་

ཎཱ་ཅལ་ཁུལ་ལ་བཅར་རྒྱུ་བང་སྒྱིག་པ་རྡེད་

དྡེ་སྟབས་མ་ལྡེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ས་མཚམས་

སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྐྡེན་པས་ཨ་རུ་

ཎཱ་ཅལ་ཁུལ་ལ་འགོ་རྒྱུར་ཕྲན་བུ་འགངས་

ཏྡེ་ཀ་རོར་སང་གསུམ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དྡེ་

རྱིང་ནས་བཟུང་ལྡྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། དྡེ་མྱིན་ཧྱི་མཱ་

ཅལ་མངའ་སྡེའྱི་སྱིར་མོར་རོང་ནང་ཡོད་

པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་

ཁག་གྱི་མང་ཚོགས་དང་མཇལ་རྒྱུ་དང་། དྡེ་

བཞྱིན་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་དང་བདྡེ་སྡུག་

གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྡེ་དག་ཉན་རྒྱུའྱི་གོ་

སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྡེད། དྡེ་རྱིང་སྔ་དྲོ་རཱཇ་

པུར་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྡེ་གཙོ་བོ་ས་སྐ་མ་

དགོན་ལ་མཆོད་མཇལ་དང་། དྡེ་ནས་བཟོ་

གྲྭ་དང་སློབ་གྲྭ་བཅས་རཱཇ་པུར་ཁུལ་གྱི་

ལས་རྱིམ་ཚར་བ་རྡེད། དྡེ་རྱིང་བདྡེ་སྐྱིད་

གླྱིང་ཁུལ་དང་དྡེ་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ས་གནས་སུ་ཡོང་བའྱི་ཞོར་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་

དགོས་པ་ཁག་ཞུ་གྱི་རྡེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་

སྡེམས་ནང་དོགས་པ་དྡེ་འདྲ་ཡོད་ན། ང་ཚོ་

ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་སླྡེབས་ཡོད་སྟབས། 

བསམ་ཚུལ་དང་དྲྱི་བ་སོགས་གང་གསུང་

རྒྱུ་ཡོད་ན་དྡེ་རྱིང་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་

རྡེད། དྲྱི་བ་གང་ཡོད་ནའང་ཐད་ཀར་གསུང་

རོགས། རྒྱབ་ལ་གསུང་ན་ཕན་ཐོགས་གང་

ཡང་མྡེད། དྡེར་བརྟྡེན་དྡེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་

འདྱི་ལྡེན་རོགས། ཁྱྡེད་ཚོས་ང་ལ་བོ་འགྡེལ་

ནས་འོས་བླུགས་ཏྡེ་སྱིད་སྐོང་གྱི་ཞབས་

སྟྡེགས་སྟྡེང་བསྐལ་བ་རྡེད། ཁྱྡེད་རང་ཚོས་

རྡེ་བ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ངོས་ནས་

བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་སྡེལ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་བོད་མྱིའྱི་བདྡེ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་སླད་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་

མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གཙོ་བོར་བཞག་

སྟྡེ ་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུར་ཐྡེ ་ཚོམ་རྩ་བ་

ཉྱིད་ནས་མྡེད། དྡེ་བཞྱིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ ་མཆོག་གྱི ་

དགོངས་པ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ལས་ཀ་

བྡེད་རྒྱུར་ཆོད་སྡེམས་བརྟན་པོ་ཡོད། ཉྡེ་

ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆྡེན་པོ ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའྱི ་

སྐབས་སན་གསྡེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དྡེ་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའྱི་

འཛིན་སྐོང་ཚོགས་ཆྡེན་སྐབས་སུའང་

ཞུས་པ་ཡྱིན། བ་མའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་

རྡེའྱི་བྱིན་རླབས་དང་གཟྱིགས་པ་ཡོད་པ་

བརྩྱི་དགོས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་ནྱི་འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་རྡེད། བམས་

སྱིང་རྡེའྱི་རང་གཟུགས་ཡྱིན་སྟབས། ཚང་

མར་བརྩྡེ་བ་ཡོད་པ་རྡེད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྡེའྱི་

བཀའ་ལ་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཅྡེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་

ནའང་རོངས་པའྱི ་དབང་གྱིས་ལས་ཀ་

ལྡོག་ཕོགས་བྡེད་རྒྱུ་དྡེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་

པ་རྡེད། འགའ་ཤས་ཆྡེད་མངགས་བྡེད་

མཁན་དྡེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་

པོའྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་ཤྡེས་བཞྱིན་དུ་

ལྡོག་ཕོགས་བྡེད་མཁན་དྡེ་འདྲ་ཡོང་བཞྱིན་

ཡོད། དྡེར་བརྟྡེན་ངས་ཚོགས་འདུ་འགའ་

ཤས་ནང་བརོད་རྒྱུ་བྱུང་། གལ་ཆྡེ་ཤོས་དྡེ་

གང་རྡེད་ཅྡེ་ན། ང་ཚོར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་

ཆྡེ་ལས་ལྷག་བཀའ་དྲྱིན་ཆྡེ་བ་སུ་གང་ཡང་

མྡེད། ད་ལ་གང་ཡོད་པ་དྡེ་དག་ཚང་མ་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་

མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྡེ་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་གཅྱིག་

ལ་བརྟྡེན་ནས་བྱུང་བ་རྡེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་

པོ་ཆྡེའྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྡེ་རྟོགས་

དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྡེན་པོ་རྡེད། ༸རྒྱལ་བ་

རྱིན་པོ་ཆྡེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆྡེན་པོ་ཡྱིན་ཞྡེས་ཁ་

ནས་བགངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་

མ་རྡེད། གཙོ་བོ་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཐྡེབས་དགོས། ཞྡེས་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྡེས་མང་

ཚོགས་ཀྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདྡེབས་ཞྱིབ་རྒྱས་

གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སྐུ་ཉྱིད་ནས་ཉྡེ་ཆར་སྐུ་ཞབས་ནཱ་ཀ་ཊ་ནྱི་ 

(Nakatani) ལགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་

ཐང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སློབ་སྟོན་པར་བསྐོ་

གཞག་གནང་བ་དྡེས་བོད་དོན་ཐད་དྡེ་བས་

རྒྱབ་སྐོར་ཇྡེ་བརྟན་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། 

དྡེར་ངས་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁྱྡེད་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་འོག་མང་གཙོ་དང་། 

ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར། འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་

ཐང་བཅས་ཡར་རྒྱས་གོང་སྡེལ་ཡོང་རྒྱུར། 

ཉྱི་ཧོང་མྱི་མང་དང་། བོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་དབར་གྱི་མཛའ་མཐུན་གྱི་

འབྡེལ་ལམ་སྔར་ལྷག་ཡོང་བའྱི་རྡེ་བ་ཞུ་

བཞྱིན་ཡོད་ཅྡེས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །
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བྡེལ་ཇྱི་ཡམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་སྱིལ་དུ་འཇྱིགས་བལ་ཞྡེས་པའྱི་གློག་བརན་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་པ།

རྒྱ་ནག་ཉྡེན་རྟོག་པས་ནག་ཆུ་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་དམ་དྲག་དང་ཞྱིབ་བཤྡེར་ཤུགས་ཆྡེ་བྡེད་བཞྱིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ 

ཉྱིན་བྡེལ་ཇྱི་ཡམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་སྱིལ་དུ་

རྟྡེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ནཱ་ཌྱིན་ཨྡེ་ལྡེག་ཛམ་

ཌར་ཐྡེབས་རྩ་ཁང་ (Nadine Alex-

andre Heusghem Founda-

tion) ཞྡེས་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་

བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆྡེན་ལགས་

ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་འཇྱིགས་བལ་ཞྡེས་པའྱི་

གློག་བརན་དྡེ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་

པ་དང་། གློག་བརན་གཟྱིགས་འབུལ་གྱི་

མཛད་སོར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་དོན་

ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བཀྲས་

༄༅། །ཉྡེ་སྔོན་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྡེར་

བའྱི་ཁོངས་ནག་ཆུ་རོང་གྱི་རྒྱ་ནག་ཉྡེན་

རྟོག་པའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ནག་ཆུ་ཁུལ་

དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་

རྒྱུན་དུ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་། སྐད་

འཕྲྱིན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ནང་ཕར་ཚུར་

སྐད་ཆ་བཤད་པ། པར་གཏོང་རྡེས་མཚོན་

གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་རྡེས་བས་

པ་སོགས་ལ་ཞྱིབ་བཤྡེར་ཆྡེད་དྲ་རྒྱ་དང་

ཁ་པར་སོགས་ལ་ཞྱིབ་བཤྡེར་སླད་སྡེ་ཚན་

གསར་པ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། སྡེ་ཚན་

དྡེའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ནང་མྱི་རྡེ་ངོ་རྡེའྱི་ཁ་པར་

གྱི་གནས་སྟངས་འཆར་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་དང་། 

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ཡུ་

རོབ་སྱིད་བྱུས་ངྡེས་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཝྱིན་

སྡེན་ཊྱི་མྡེ་ཊྡེན་ (Mr. Vincent 

Metten) ལགས། བྡེལ་ཇྱི་ཡམ་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་དང་ལས་བྡེད་རྱིག་འཛིན་ལགས། 

རྩྱིས ་པ ་བསྟན ་འཛིན ་ལྡེགས ་བཤད ་

ལགས། དྡེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་བོད་མྱི་

གངས་ ༥༠ ཙམ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་

ཀྱི་གོགས་པོ་རྣམ་པ་བཅས་ཕྡེབས་ཡོད།

དྡེ་ཡང་འཇྱིགས་བལ་ཞྡེས་པའྱི་གློག་བརན་

རྱིམ་པས་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཟྡེར་བའྱི་

ས་གནས་ཚང་མའྱི་ནང་དྲ་རྒྱ་དང་ཁ་པར་

ཞྱིབ་བཤྡེར་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གསར་

འཛུགས་བྡེད་འཆར་ཡོད་འདུག

གཟྱིགས་འབུལ་མ་ཞུ་གོང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་འགན་

འཛིན་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་

པོ་ལགས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་ཁང་གྱི ་ཡུ་རོབ་སྱིད་བྱུས་ངྡེས་

སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཝྱིན་སྡེན་ཊྱི ་མྡེ ་ཊྡེན་  

(Mr. Vincent Metten) ལགས། 

བྡེལ་ཇྱི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤྱིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་འཇྱིགས་

བལ་ཞྡེས་པའྱི་གློག་བརན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་

བྱུང་རྱིམ་སྐོར་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད།

ད་ལའྱི ་སྐབས་ནག་ཆུ་རོང་གྱི ་བོད་མྱི ་

ལས་བྡེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གངས་

ཉྡེན་རྟོག་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ནང་འཇོག་འགོ་

བཙུགས་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ནག་

འཇྱིགས་བལ་ཞྡེས་པའྱི་དངོས་བྱུང་གློག་

བརན་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་

རྒྱལ་ས་པྡེ་ཅྱིང་དུ་ཨོ་རྩྡེད་འགན་ཚོགས་

འཚོགས་ལ་ཉྡེ་སྐབས། དོན་གྲུབ་དབང་

ཆྡེན་ལགས་དང་མགོ་ལོག་འཇྱིགས་མྡེད་

ལགས་རྣམ་གཉྱིས་མདོ་སད་ཁུལ་གྱི་ས་

གནས་ཁག་ལ་གསང་བའྱི་སོ་ནས་སྐོར་

སྐོད་བས་ཏྡེ། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་གངས་ ༡༠༨ 

ཙམ་ལ་པྡེ་ཅྱིང་དུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་ཨོ་རྩྡེད་

འགན་ཚོགས་ལ་འདོད་མོས་ཡོད་མྡེད་དང་

བོད་ནང་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས། སྤྱི་

ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་

ཆུ་ས་ཁུལ་དྡེ་གནད་འགག་ཆྡེན་པོ་རྩྱི་ཡྱི་

ཡོད། བོད་ནང་དུ་བདྡེ་འཇགས་དགོས་ན་

དང་ཐོག་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་གལ་ཆྡེན་པོ་

རྡེད་ཅྡེས་དང་། བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ནང་

གྱི་བདྡེ་འཇགས་སླད་འབྱི་རུ་དང་ནག་ཆུ་

ས་ཁུལ་བདྡེ་འཇགས་དགོས་ཀྱི་རྡེད་ཅྡེས་

ཤོད་ཀྱི་ཡོད།

ནག་ཆུ་ནྱི་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་དང་ཁམས་

བར་ལ་ཕར་ཚུར་འབྡེལ་མཐུད་བྡེད་སའྱི་

ས་མཚམས་ལ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། 

བོད་དོན་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་དང་འབྡེལ་

བའྱི་དོན་རྐྡེན་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ ་

ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བརྟྡེན་ནག་ཆུ་ཁུལ་དུ་

མཆོག་དང་བྡེས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཚོར་དད་པ་

དམ་ཚིག་ག་འདྲ་ཡོད་མྡེད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

བཅར་འདྲྱི་ཞུས་ཏྡེ་གློག་བརན་ཕབ་སྐྲུན་

གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གློག་བརན་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་རྡེས་

དྲྱི ་བ ་དྲྱིས་ལན་ལྷུག་པོ ་གནང་ཡོད་པ་

དང་། འཇྱིགས་བལ་ཞྡེས་པའྱི་དངོས་བྱུང་

གློག་བརན་གཟྱིགས་འབུལ་གྱི་ལས་རྱིམ་

དྡེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་

ཁང་དང་བྡེལ་ཇྱི་ཡམ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་

པ་གཉྱིས་ནས་གོ ་སྒྱིག་གནང་ཡོད ་པ་

བཅས།།

དམྱིགས་བསལ་དམ་དྲག་དང་། ཉྡེ་སྔོན་

བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞྱི་ཝུ་ཡྱིང་ཇྡེ་ 

(Wu Yingjie) ས་གནས་སུ་དངོས་

སུ་ཡོང་ནས་རྟོགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་དམ་དྲག་

ནན་པོ་བས་ཡོད། དྡེ་བཞྱིན་བོད་རང་སྐོང་

ལོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་འགོ་ཁྱིད་གསར་པ་

ཝང་ཇུན་ཀྲྡེང་ (Wang Junzheng) 

ནས་ཀང་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྡེད་ཀྱི་ཡོད་

འདུག་པ་བཅས། །

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྡེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ 

ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་

ལྡན་སྱིད་སྐོང ་སྡེན་པ་ཚེ ་རྱིང ་མཆོག་

གྱིས་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭར་འཚམས་

གཟྱིགས་དང་འབྡེལ་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་

ལོ་མང་ཕྱིན་པ་རྡེད། དྡེ་སྔ་ཡྱིན་ན་བོད་

པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུས་སྡེམས་མྱི་བདྡེ་

བ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྡེད་བསམ་པ་དྲན་

མ་སོང་། ང་རང་སྡེར་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ཆ་

བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་ཨ་ཅ་ལགས་ལ་ཕྲུ་གུ་  

(Spastic)  ཞྱིག་སྐྡེས་ནས་ལོ་བཅུ་

གསུམ་བར་བསད་པ་རྡེད།  རང་རྡེའྱི་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུས་སྡེམས་མྱི་བདྡེ་བ་

མང་ཉུང་ཇྱི ་ཙམ་ཡོད་མྡེད་ལ་མ་ལོས་

པར་ར་སར་སྡེར་གྱིས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་

དང་། འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

ནས་བཙུགས་གནང་བ་རྡེད། རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕོགས་སུ་ཕན་བདྡེ་དགའ་ཚལ་གླྱིང་བཅས་

བཙུགས་ཡོད་ནའང་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་

མཐུན་རྐྡེན་མ་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག མཐུན་རྐྡེན་ཡོད་

པ་ཁག་གནས་ཚད་མཐོ་རུ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་

ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་པ་གང་

བྡེད་རྒྱུ་འདུག ཕྲུ་གུ་རྡེ་རྡེའྱི་གནས་སྟངས་

ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་འགོ་སྟངས་ག་འདྲ་

བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐུན་རྐྡེན་ཀྱི་ཆ་

ནས་ག་འདྲ་ཆགས་ས་རྡེད། དྡེ་བཞྱིན་

སྡེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་

མང་པོ་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་

འཕྲོད་བསྟྡེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུངས་པ་

ལར་ན། རང་རྡེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྡེམས་

ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་མྱི་གངས་ 

༣༠༠ ཙམ་ཡོད་ས་རྡེད། ཉྡེ་ཆར་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་དུ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཟུང་དྲུང་གསུམ་བཏང་བ་

རྡེད། ཁོ་ཚོའྱི་སན་ཐོ་ཞྱིབ་ཕྲ་ལ་ཀོག་བྡེད་

རྒྱུ་མ་བྱུང་། འོན་ཀང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་

ཁུལ་གྱི ་བཙན་བོལ་བོད ་མྱིའྱི ་གཞྱིས་

ཆགས་ཁག་ལྔ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་སྡེམས་

ཁམས་ཕྲན་བུ་མྱི་བདྡེ་བ་མྱི་གངས་ ༡༢༨ 

ཙམ་འདུག་ཟྡེར་གྱི་འདུག ཁྱོན་བསོམས་ 

༣༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྡེ་དག་ཧ་ཅང་

དཀའ་ངལ་ཆྡེན་པོ་རྡེད། ལྷག་པར་ལོ་ཆུང་

བ་དང་ལུས་སྟོབས་ཡོད་པར་བརྟྡེན་སྟངས་

འཛིན་བྡེད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འདུག 

དྡེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་གང་བྡེད་དགོས། 

སྡེམས་ནད་ (Mental Health) 

ཟྡེར་དུས་རྦད་དྡེ་ལོགས་དགར་རྡེད། མ་

འོངས་པར་སན་ཁང་བཟོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་

བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་སན་པ་དང་ཆྡེད་ལས་

པ་སན་ཞབས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྡེད། 

བྱུང་ན་མཻན་པཱཊ་ལ་བུར་གནམ་གཤྱིས་

དང་ས་ཆ་རྒྱ་ཆྡེན་པོ་ཡོད་པ་རྡེད། ད་ཆ་

ལམ་སང་གང་བྡེད་དགོས་མྱིན་ཤྡེས་ཀྱི་

མྱི་འདུག ཁག་གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་རྱིགས་

ལ་རོགས་བྡེད་རྒྱུའྱི་ཆྡེད་དང་དུ་བངས་

ནས་དམྱིགས་བསལ་སློབ་སྦོང་གནང་སྟྡེ་

ཕྡེབས་ཡོད། ཁག་གཅྱིག་ནྱི་ཤ་ཚ་རང་

བས་ནས་ཕྡེབས་ཡོད། སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་

སན་པ་ཕྡེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅྡེས་གསུངས་པ་

བཞྱིན་ཁོ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་སན་གྱི་ཐོག་

ནས་རྱིག་པ་གསར་པ་འདྲ་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་

དམ། བོད་སན་དང་ཕྱི་ལུགས་སན་གྱི་

ཐོག་ནས་གང་བྡེད་རྒྱུ་འདུག རྣམ་པ་ཚོ་

འདྱིར་དངོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་

ཡོད་སྟབས་ཤྡེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྡེད། འཕྲོད་

བསྟྡེན་ལས་ཁུངས་ལ་མངགས་ནས་མ་

འོངས་པར་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་

པོ་བས་ནས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རྐྡེན་

གང་སྦོར་དགོས་ཀྱི་འདུག ཞན་ཆ་གང་

ནས་འགོ་གྱི་འདུག་དྡེ་དག་བལས་ནས་མ་

འོངས་པར་གོམ་པ་ཇྱི་ལར་བརྒྱག་དགོས་

ཀྱི་འདུག་དྡེ་དག་ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག

རྣམ་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རྡེད། 

སྒྱིག་འཛུགས་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་

གསལ་ནང་གསལ་དགོས། དཀའ་ངལ་

འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་དྡེ་དག་དངོས་

སུ་བཏོན་ནས་དྡེ་ལ་གདོང་ལྡེན་ཇྱི་ལར་

བྡེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དྡེར་བསམ་བོ་གཏོང་

དགོས། ལམ་སང་སྡེལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་

ནྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རྡེད། རྱིམ་པས་

སྡེལ་དགོས་པ་མ་ཟད་སྡེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྡེད། 

ཕྲུ་གུའྱི་ཁྡེ་ཕན་ཆྡེད་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

ནའང་ཁ་གསང་པོ་བས་ནས་བཤད་དགོས། 

ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་རོགས། བཀའ་

ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འགོད་པ་མྡེད་པར་གང་

ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཞྡེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་

པ་བཅས། །



4 TIBETAN NEWS  8th December 2021 བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རྡེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨

འཛམ་གླྱིང་གཉན་ནད་རྡེག་དུག་ཉྱིན་མོའྱི་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དྡེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས ༠༡ ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་འཕྲོད་བསྟྡེན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་འཛམ་གླྱིང་

ཡུལ་གྲུ་གང་སར་དྡེ ་རྱིང་གྱི ་ཉྱིན་མོར་

འཛམ་གླྱིང་གཉན་ནད་རྡེག་དུག་གྱི་ཉྱིན་མོ་

ཞྡེས་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་

གཉན་ནད་རྡེག་དུག་ཉྱིན་མོར་ནད་གཞྱིའྱི་

ཐད་ཤྡེས་རྟོགས་གོང་འཕྡེལ་དང་ནད་གཞྱི་

ལས་སྔོན་འགོག་ཡོང་ཐབས་གོ་རྟོགས་

ལས་འགུལ་མང་དག་ཞྱིག་སྡེལ་བཞྱིན་

ཡོད་པ་དང་། ནད་གཞྱི་ཕོག་པའྱི་ནད་པ་

རྣམས་ལ་གདུང་སྡེམས་མཉམ་སྐྡེད་དང་

སྱིང་རྡེའྱི་ངང་ནས་ལ་སྐོང་དང་རོགས་ཕན་

ཡོང་ཐབས་བཅས་སུ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན། 

བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྡེན་ལས་

ཁུངས་ནས་ཀང་རང་རྡེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

ནད་གཞྱིའྱི་སྔོན་འགོག་དང་གཉན་ནད་རྡེག་

དུག་ནད་པ་ཚོར་དབྡེ་འབྡེད་མྱི་ཡོང་བའྱི་

ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་དང་། དྡེ་བཞྱིན་ནད་

གཞྱི་དང་འབྡེལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་

སྣང་དགོས་པའྱི ་གནད་དོན ་ཐད་བོད ་

རྱིགས་སློབ་གྲྭ་དང་གཞྱིས་སར་ཁག་ནང་

གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྡེ་སྡེལ་རྒྱུའྱི་

གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན་སྟབས་ལོ་མང་

ནས་འདྱི་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤྡེས་

ཀྱི་འཛམ་གླྱིང་གཉན་ནད་རྡེག་དུག་ཉྱིན་མོ་

སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།འཛམ་གླྱིང་ནང་

གཉན་ནད་རྡེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་ཐོག་མར་

ངོས་ཟྱིན་ཐུབ་པ་ནས་ད་བར་མྱི་གངས་ས་

ཡ་ ༧༩༌༣ ཙམ་ལ་ནད་གཞྱི་ཕོག་ཡོད་པ་

དང་། ད་བར་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༣༦༌༣ ཙམ་

འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 

ལོར་གཉན་ནད་རྡེག་དུག་ནད་གཞྱི་ཕོག་

པའྱི་ནད་པ་གསར་པ་ས་ཡ་ ༡༌༥ ཙམ་

བྱུང་ཡོད་པ་དང་། མྱི་གངས་འབུམ་ ༦༌༨ 

འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལའྱི་ཆར་མྱི་

གངས་ས་ཡ་ ༣༧༌༧ ཙམ་ནད་གཞྱི་ཕོག་

ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ནད་

གཞྱིའྱི་ཐད་གོ་རྟོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་ནད་

པ་གསར་པའྱི་གངས་ཐོ་སྔར་ལས་ཉུང་དུ་

འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དྡེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ནས་ ༢༠༢༠ བར་ནད་པ་གསར་པའྱི་

གངས་ཐོ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༡ ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ལོར་ནད་པ་གསར་པ་ས་ཡ་ ༢༌༡ 

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་ནད་པ་གསར་པ་

ས་ཡ་ ༡༌༥ བྱུང་ཡོད། དྡེ་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ལོར་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྐྡེན་འདས་

གོངས་སུ་གྱུར་བ་ནད་པ་གངས་ས་ཡ་ ༡༌༣ 

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་མྱི་གངས་འབུམ་ 

༦༌༨ ལས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་མྡེད། 

བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྡེན་ལས་

ཁུངས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་སྔོན་

འགོག་ཐབས་ལམ་དང་ནད་གཞྱི་ཕོག་པའྱི་

ནད་པ་རྣམས་ལ་དགོས་གལ་སན་བཅོས་

ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་སྐྲུན་བཞྱིན་ཡོད་

པས་ད་ལའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

འཕྲོད་བསྟྡེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་འགོད་ནང་

ནད་པ་གངས་ ༥༣ ཡོད་པ་དང་ཁོང་རྣམས་

ལ་ལ་སྐོང་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་སུ་

ཡོད།

འཕྲོད་བསྟྡེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

སན་ཁང་ཆྡེ་ཁག་ནང་གཉན་ནད་རྡེག་དུག་

ནད་འབུ་ཡོད་མྡེད་བརྟག་དཔྱད་བྡེད་རྒྱུའྱི་

མཐུན་འགྱུར་ཡོད་པ་དང་། སན་ཁང་གྱི་

སན་ཞབས་རྣམས་ལ་ནད་གཞྱི་དང་འབྡེལ་

བའྱི་སློབ་སྟོན་གནང་ཕོགས་ཐད་ཟབ་སྦོང་

ཐྡེངས་མང་ཕུལ་ཡོད་པས་མང་ཚོགས་

ནས་དྡེ་དོན་ཆ་ཤས་ལྡེན་ཐུབ་པ་དགོས།

དྡེ ང ་ སྐ བ ས ་ ས ན ་ སྦོ ར ་ ད ང ་ ཚ ན ་

རྱི ག ་ ཡ ར ་ རྒྱ ས ་ ལ ་ བ རྟྡེ ན ་ ན ས ་  

(Anti-Retroviral Therapy) 

ཞྡེས་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སན་ཁང་ནས་

རྱིན་མྡེད་ཐོག་སན་བཞྡེས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྡེན་

ཡོད་པ་དང་། སན་དྡེའྱི་གཟུགས་པོའྱི་ནང་

གྱི་ (CD4) གངས་ཚད་ཆ་སོམས་གནས་

རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆྡེན་པོ་ཡོད། དྡེ་འདྲ་སོང་

ཙང་རང་ངོས་ནས་ནད་གཞྱི་དྡེ་ཡོད་ཚེ་སན་

དྡེ་མཆོད་དགོས་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་

ལ་བདག་གཅྡེས་དང་། ལུས་སྦོང་སོགས་

ཀྱི་ལམ་ནས་ལུས་སྡེམས་གཉྱིས་ཀ་བདྡེ་

ཐང་ངང་གནས་ཐབས་བ་དགོས།  

བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟྡེན་ལས་

ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་བརྒྱུད་

ནད་པར་དབྡེར་མྡེད་ཐོག་ལ་རྟོགས་དང་

རོགས་རམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ནད་པར་ལ་སྟངས་དང་སྤོད་

ཚུལ་དབྡེ་འབྡེད་རྐྡེན་པས་ནད་པར་སྡེམས་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་བཟོས་པ་སོགས་

ཀྱིས་ནད་པ་མདུན་ཐོན་མཚམས་འཇོག་

པ། དྡེ་བཞྱིན་གནས་སོས་བས་པ། ལས་ཀ་

བཞག་དགོས་འཁྡེལ་བའམ་ཕུད་པ། དགའ་

རོགས་དང་ནང་མྱི་ནས་ཁ་བལ་དགོས་པའྱི་

གནས་སྟངས་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་

ལ་བརྟྡེན་ནས་མཐའ་མ་སྤྱི་ཚོགས་ནས་

ཐོན་འགོ་བའམ། འཆྱི་སྐོན་བྱུང་བའྱི་གནས་

སྟངས་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད།

གཉན་ནད་རྡེག་དུག་ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་

གང་ཟག་གྱི་ཕྱིའྱི་ཤ་མདོག་དང་གཟུགས་

དབྱིབས་ནས་ནད་གཞྱི་ཡོད་མྡེད་ཤྡེས་

རྟོགས་དཀའ་བས་རང་ངོས་ནས་གཞན་

མཉམ་ལུས་འབྡེལ་བྡེད་སྐབས་ཡྱིད་གཟབ་

དང་དོགས་ཟོན་ངྡེས་པར་གནང་དགོས། 

དྡེང་སང་འཁྲུག་ཆ་མང་བའྱི་དུས་ཚོད་དང་

དྲ་རྒྱ་སོགས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི ་རྐྡེན་

གྱིས་ཕན་ཚུན་འབྡེལ་བ་བ་རྒྱུ་སྔར་ལས་སླ་

བ་ཡོད་སྟབས་རང་ངོས་ནས་ངྡེས་པར་དུ་

གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས། 

གཉན་ནད་རྡེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་དྡེ་གཙོ་

བོ ་ཁག་གྱི ་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་

འགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དྡེ་ཡང་གཉན་ནད་

རྡེག་དུག་གྱི་ནད་པ་མཉམ་འགོག་སྲུང་མྡེད་

པར་ལུས་འབྡེལ་བས་པ། སན་ཁང་དུ་ཁག་

སོགས་ཕན་ཚུན་བརྟག་དཔྱད་མྡེད་པར་

སྤོད་པ། བུད་མྡེད་སྦྲུམ་མ་སྐབས་ཕྲུ་གུ་

བཙས་དུས་ཕ་མ་ནས་ཕྲུ་གུར་འགོས་པ། 

སྐྲ་ཞར་ཁང་ནས་འགོས་པ། མཐའ་མ་མྱོས་

རས་ལོངས་སུ་སྤོད་ཆྡེད་ཁབ་རྱིགས་ཕན་

ཚུན་བྡེད་སྤོད་བྡེད་པ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་

ནད་འབུ་གཙོ་བོ་འགོས་ཀྱི་ཡོད།

གཉན་ནད་རྡེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་གང་འདྲ་

བྡེད་ནས་འགོས་ཀྱི་ཡོད་མྡེད་སྐོར་ཤྡེས་

རྟོགས་བྱུང་ཚེ་རང་ཉྱིད་ནས་ནད་པར་དབྡེ་

འབྡེད་དང་ཚིག་རྩུབ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་

རྡེ་བ་ཆྡེ་བ་དང་། གཞན་ལའང་གོ་རྟོགས་

སྤོད་རྒྱུའྱི་འོས་འགན་འཕར་མ་ཞྱིག་ཡོང་

ཐུབ། 

གཉན་ནད་རྡེག་དུག་གྱི་ནད་དྡེ་གང་ཟག་

ཕན་ཚུན་ཐམ་པ། ཞབས་བོ་མཉམ་དུ་རྒྱག་

པ། ཟས་མཉམ་སྤོད་དང་། རྩྡེད་མོ་མཉམ་

དུ་རྩྡེད་བ། མོ་ཊ་ནང་མཉམ་དུ་བསྐོད་པ། 

དུག་སྦྲང་གྱི་སོ་བརྒྱབ་པ། ཧབ་སྦྲྱིད་དང་

གློ་བརྒྱབ་པ་སོགས་ལས་ནད་དྡེ་འགོས་

ཀྱི་མྡེད། ནད་པའྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད་པ་དང་། ཕྱིར་འཆམ་འཆམ་བསྐོད་

པས་ནད་དྡེ་འགོས་ཀྱི་མྡེད། གཉན་ནད་

རྡེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་དྡེ་གང་འདྲ་བས་

ནས་འགོས་ཀྱི་ཡོད་མྡེད་ཤྡེས་རྟོགས་མྡེད་

པར་ནད་པར་ཞྡེ་སྣང་དང་ཐྡེ་ཚོམ་སོགས་

ཀྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བའྱི་རྐྡེན་གྱིས་ནད་པར་

དབྡེ་འབྡེད་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་

གྱི་ཡོད། ནད་པར་ཕན་ཐོགས་ན་རབ་དང་། 

དྡེ་མྱིན་ནད་པར་ཚིག་རྩུབ་དང་གནོད་སྐོན་

རྱིགས་ནམ་ཡང་བྡེད་མྱི་རུང་།

གཉན་ནད་རྡེག་དུག་གྱི་ནད་འབུ་ཡོད་མྡེད་

སྔོན་ཚུད་ནས་ཤྡེས་རྟོགས་ཐོག་ལུས་པོར་

བདག་གཅྡེས་ཐུབ་ན་མྱི་ཚེ་ཐང་པོའྱི་ངང་

འཚོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཅྱི་སྟྡེ་ནད་གཞྱི་

ཡོད་མྡེད་བརྟག་དཔྱད་བྡེད་རྒྱུ་ཕྱི་དྲགས་

པ་ཡྱིན་ན་ (AIDS) ནད་ལ་འགྱུར་ཏྡེ་

རང་གྱི་གཟུགས་པོའྱི་འགོག་སྲུང་མ་ལག་

སྐོ་པོ་ཆགས་ནས་འགོས་ནད་གཞན་དང་

འབས་ནད་རྱིགས་ན་རྒྱུའྱི་ཉྡེན་ཁ་ཆྡེ་བ་

ཡོད། མཐའ་ན་རང་གྱི་ཚེ་སོག་ཀང་ཤོར་

སྱིད། ཕྱི་སན་བསྟྡེན་གཏུགས་བ་རྒྱུར་

སན་གོན་ཧ་ཅང་ཆྡེན་པོ་ཡོད་སྟབས་སྔོན་

ཚུད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བས་ཏྡེ་སོ་སོ་དང་

ནང་མྱི་རྣམས་ནད་དྡེ་ལས་སྐོབས་ཐབས་

དགོས། 

ད་རྱིང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཉན་ནད་རྡེག་དུག་ཉྱིན་

མོར་མང་ཚོགས་ནང་གཉན་ནད་རྡེག་དུག་

ནད་གཞྱི་གོ་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་སྔོན་

འགོག་ཐུབ་ཐབས་དང་། ནད་པར་བམས་

བརྩྡེའྱི་སོ་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་སྐོང་ཡོང་

བས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། འཕྲོད་

བསྟྡེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༣༠ ལ།།

ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་སྐོར་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏྡེ་བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་སྐོར་གླྡེང་སློང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༢ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་

ཆྡེ ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝན་ཌྡེ ་ཤར་མན་ 

(Wendy R Sherman) ལགས་

དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པའྱི ་ཕྱི ་

སྱིད་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྡེ་སྐུ་ཞབས་སྱི་ཊྡེ་ཧྥ་ནོ་

སན་ནྱི་ནོ་ (Stefano Sannino) 

ལགས་དབར་རྒྱ་ནག་དང་འབྡེལ་བའྱི་མཐོ་

རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་གོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་

ཚོགས་ཏྡེ་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྡེལ་ཡོད་

པ་དང་། བསྒགས་གཏམ་དྡེའྱི་ནང་ཨ་རྱི་

དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཕོགས་

གཉྱིས་ཀའྱི་ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱིས་

གཙོས་གནད་དོན་གཞན་ཁག་གཅྱིག་གྱི་

སྐོར་གོས་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་འཆར་གཞྱི་ལྡན་

པའྱི་སོ་ནས་བོད་མྱིར་དྲག་གནོན་དང་འགོ་

བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྩྱིས་མྡེད་རོག་རོལ་གཏོང་

བཞྱིན་པའྱི་སྐོར་ལའང་གོས་བསྡུར་གནང་

ཡོད་པ་རྡེད།

གཞན་ཡང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

ཁྱིམས་དང་། དྡེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རྱིན་

ཐང་དང་ཁྡེ་ཕན་ལ་རྩྱིས་མྡེད་གཏོར་བཤྱིག་

གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་ཐད་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པས་ཐུགས་འཚབ་གནང་

གྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གོས་བསྡུར་

གནང་འདུག

ཕོགས་མཚུངས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་

གྱི་དྲུང་ཆྡེ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝན་ཌྡེ་ཤར་

མན་ལགས་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པའྱི་ཕྱི་སྱིད་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆྡེ་སྐུ་ཞབས་སྱི་

ཊྡེ་ཧྥ་ནོ་སན་ནྱི་ནོ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་

མུ་མཐུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་ལོ་དཀྱིལ་དུ་

ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་ལས་བྡེད་རྒན་

པ་དང་ཁྱད་མཁས་མྱི་སྣ་དབར་གོས་མོལ་

གྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ 

ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་

ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྡེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་

རཱཇ་པུར་བུད་མྡེད་མཉམ་ལས་བཟོ་གྲྭར་

འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱིས་བཟོ ་གྲྭའྱི ་ལས་

བྡེད་དང་རཱཇ་པུར་ཁ་འཐོར་མྱི ་མང་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཐོག་མར་བཀའ་

ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་ཕྲན་རང་ཉྱིད་

སྡེར་གྱི་ངོས་ནས་རཱཇ་པུར་མྱི་མང་ཡོངས་

ལ་འཚམས་འདྲྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདྡེ་ལྡེགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྡེ་རྱིང་འདྱིར་ཡོང་དགོས་དོན་

གཙོ་བོ་ནྱི། ཁ་འཐོར་མྱི་མང་གྱི་གནས་

སྟངས་དང་། དཀའ་ངལ། དགོས་མཁོ་

སོགས་རྒྱུས་ལོན་ཆྡེད་དུ་བཅར་པ་ཡྱིན། 

བོད་མྱིའྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་

གཙོ་བོ་གཉྱིས་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་

ལས་འགན་གཅྱིག་ནྱི། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་

རོག་སྡེལ་རྒྱུ་དང་། ལས་འགན་གཉྱིས་

པ་དྡེ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྒྱ་ཆྡེ་

མྱི ་མང་གྱི ་དཀའ་ངལ་སྡེལ་རྒྱུ་དྡེ ་ཡྱིན།  

ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་འགན་དང་པོའྱི་སླད་

བོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་

གཏན་འབྡེབས་གནང་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་

གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། དབུ་

མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྡེ ་ཡང་སྤྱི་ནོར་

༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་

གྱིས་གོས་འགོ་བཏོན་གནང་མཛད་པ་དང་། 

བོད་རྒྱ་ཆྡེ་མྱི་མང་གྱིས་རྒྱབ་སྐོར་དང་བོད་

མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་

འབྡེབས་གནང་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རྡེད། 

དབུ་མའྱི ་ལམ་གྱི ་སྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་

གཏོང་བར་མང་མོས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་

དགོས་སྟབས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་

འགྱུར་བ་མ་གཏང་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐོང་སུ་སླྡེབས་པ་ཡྱིན་

ནའང་བོད་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་གཏན་འབྡེབས་གནང་བའྱི་དབུ་མའྱི་

ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་འགོ་དགོས་པ་རྡེད། 

རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིད་ཆྡེས་དང་འགན་བསྐུར་

བ་ནང་བཞྱིན་ད་ལའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་

ནས་འགན་འཁུར་སྟངས་དྡེ་ཐ་སད་བྡེད་

སྤོད་བྡེད་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་ཟྡེར་བ་དང་།  དྡེ་བཞྱིན་ཨྱིན་སྐད་དུ་  

(Tibet issue) ཟྡེར་བ་མ་

ཡྱི ན ་ པ ར ་ ཆ བ ་ སྱི ད ་ ཀྱི ་ ཚི ག ་ བྡེ ད ་

སྤོ ད ་ ག ཏོ ང ་ སྐ བ ས ་ ཨྱི ན ་ སྐ ད ་ དུ ་  

(Sino-Tibet Conflict) དང་བོད་

སྐད་དུ་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་ཅྡེས་བོད་རྒྱའྱི་

དཀའ་རོག་དྡེ་གལ་ཆྡེན་པོ་ཡྱིན་པ་བསྐྲུན་

རྒྱུའྱི་སླད་ཐ་སད་བྡེད་སྤོད་བྡེད་སྟངས་

ལའང་གང་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་འགོ་

བཞྱིན་ཡོད། 

བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་སྡེལ་བར་རྒྱ་ནག་དང་

ལྷན་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཐབས་ལམ་སྟོན་

དགོས་པ་རྡེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

དང་ལྷན་དམག་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་ཐབས་

མྡེད་པ་གསལ་པོ་རྡེད། ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་

སོགས་ཀྱིས་གཙོས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་སོ་སོའྱི་ཁྡེ་

ཕན་དྡེ་གཙོ་བོ་འཛིན་གྱི་རྡེད་མ་གཏོགས་

སོ་སོའྱི་ཁྡེ་ཕན་ཕར་བཞག་ནས་བོད་དོན་

ཆྡེད་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་དམག་རྒྱག་གྱི་མ་རྡེད། 

ཉྡེ་ཆར་ང་ཚོས་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་

འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྡེ་

གོས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། དྡེ་བཞྱིན་ཡྱིག་

ཆ་ཁ་གསལ་དུ་བཟོ་སྟངས་དང་ལས་ཀ་

བྡེད་སྟངས་སོགས་འགོ་བཙུགས་ནས་འགོ་

བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་དངོས་

ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་

ཏྡེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ནང་སྱིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྡེད་བཞྱིན་པ་དྡེ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་མྱི་

མང་ལ་ཁྡེ་ཕན་མྡེད་པའྱི་སྐོར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སན་ཞུ་ཞྱིག་བརྒྱབ་

དགོས་བསམ་ནས་བསད་ཡོད། བོད་ནང་

གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་

རྒྱུས་ལོན་བྡེད་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་གྱི་

གནས་སྟངས་ཡག་པོ་མ་ཤྡེས་ན་ཕྱིའྱི་མྱི་

ལ་འགྡེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་ཁག་

པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྡེར་བརྟྡེན་སྐབས་བཅུ་

དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་

གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྡེད་རྒྱུའྱི་

ནུས་ཤུགས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྡེད་

བཞྱིན་ཡོད། བདྡེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་

བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་

གྱི་འགན་གཙོ་བོ་འཁུར་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

བོད་ནང་དམ་བསྒགས་བས་སྟབས་བོད་

ནས་ཚུར་གནས་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུ་དྡེ་ཁག་པོ་

ཆགས་འདུག ཅྡེས་དང་།

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་

གྱིས། བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

བྡེད་ཀྱི་སྒོམ་གཞྱི་བཟོས་པའྱི་སྐོར་དང་། 

བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒན་

འཁོགས་རྣམས་ལ་ལ་རྟོག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་

པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་

ཀང་གནས་ཚུལ་མ་ཤྡེས་པ་ཡྱིན་ན་ནང་

ཁུལ་དཀྲུག་ཤྱིང་མ་རྒྱག་རོགས་གནང་། 

ཞྡེས་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་

ཁྱིམས་དང་སྒྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་

མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་རོག་ག་སྡེལ་ཐབས་

གནང་དགོས། སྤྱི་པ་དང་མྱི་མང་རང་ལ་

བསམ་བོ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བྡེད་དགོས། 

མྱི་མང་རང་གྱི་ཁྡེ་ཕན་ཆྡེད་དུ་བསམ་བོ་

བཏང་ནས་ལས་ཀ་བྡེད་ན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་

ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་

གཉྡེས་པོ་ཡོང་གྱི་རྡེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་

ལས་ཀ་བྡེད་སྟངས་འགྱིག་གྱི་མྡེད་ན་ང་

ཚོར་འབྡེལ་བ་གནང་ནས་ཐབས་ཤྡེས་

སྟོན་རོགས་གནང་ཞྡེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཐོག་གྱི་གླྡེང་སྟྡེགས་སུ་བོད་དོན་གླྡེང་སློང་གནང་བ།
༄༅། །སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱིས་

འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་

གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཐོག་གྱི་གླྡེང་སྟྡེགས་

སུ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་གླྡེང་བའྱི་ཐོག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་ལ་

གུས་བརྩྱི་ཞུས་ཏྡེ་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་སྡུག་

སྡེལ་དགོས་པའྱི་རྡེ་སྐུལ་བཏོན་འདུག 

དྡེ་ཡང་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་འབྡེལ་

ཡོད་ལས་བྡེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་

ཀྱིས་གླྡེང་སྟྡེགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

བོད་ནང་ལག་བསྟར་བས་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་སྒོམ་གཞྱི་དང་། མྱི་འབོར་གངས་ཚད་

འགྱུར་ལྡོག བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྱིག་

གཞུང་སློབ་གཉྡེར་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མྡེད་

པ། ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་མྡེད་པའྱི་སྐོར་

གླྡེང་སློང་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁོང་

མོས་གནས་སྟངས་དྡེ་དག་ལ་བརྟྡེན་ནས་

བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིས་ངོ་རྒོལ་ཞྱི་འབོད་

དང་། བོད་མྱི་ ༡༥༥ ལྷག་གྱིས་རང་

ལུས་མྡེར་སྡེག་བཏང་ཡོད་པ་རྡེད་ཅྡེས་

གསུངས། 

མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གངས་ཉུང་

མྱི་རྱིགས་ཐོག་གྱི་གླྡེང་སྟྡེགས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ནས་ ༣ བར་

ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། གླྡེང་སྟྡེགས་སུ་གངས་

ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་འབྡེལ་བའྱི་དྡེང་རབས་

ཀྱི་དཀའ་རོག་གྱི་རྒྱུ་རྐྡེན་དང་། ཁྱིམས་དང་

སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒོམ་གཞྱི། དཀའ་རོག་གྱི་

སྔོན་འགོག གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་སྲུང་སྐོབ་སྐོར་བགོ་གླྡེང་གནང་ཡོད་པ་

རྡེད། 

སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་གླྡེང་སྟྡེགས་

སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཉྡེ ་ལམ་དཀར་

མཛེས་ཁུལ་བག་མགོ་དགོན་པའྱི་དགྡེ་ལྡན་

ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭ་གཏོར་བཤྱིག་བས་པ་

མཚོན་བོད་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྱིད་བྡེད་པའྱི་

སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་། སྤྱིར་བཏང་གྱི་བོད་ཡྱིག་

སློབ་ཁྱིད་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་སོ་བརྒྱབ་ཡོད་

པའྱི་སྐོར་དང་། ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་ཕལ་

མོ་ཆྡེ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་འདུས་སོད་ཁག་

ཏུ་སྡེབ་བསྡུས་བས་པའྱི་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་

བཟུང་བར་བརྟྡེན་བོད་རྱིགས་སློབ་ཐར་

སོན་པ་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་ཐོབ་ཀྱི་མྡེད་སྐོར་

གསལ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།  ཕོགས་མཚུངས་

སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ངོ་བོ་དྡེ་རྒྱ་ནག་གྱི་

ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པར་བཟོ་བའྱི་འབད་བརྩོན་

འོག་བོད་མྱི་དང་། དྡེའྱི་ངོ་བོ་མཚོན་པའྱི་

སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་རྩ་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉྡེན་

ཡོད་སྐོར་གསུངས།

གཞན་ཡང་སྐལ་ལྡན་མཚོ ་མོ ་ལགས་

ཀྱིས་དཀའ་ངལ་དྡེ་དག་སྡེལ་ཐབས་སུ་

ཡུན་གནས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་སྐོར་

གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་

ལོ་རྒྱུས་དང་། སྤྱི་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་ལ་

གུས་བརྩྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་

སྡུག་སྡེལ་དགོས་པར་རྡེྡེ་སྐུལ་བཏོན་པ་མ་

ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཉྱིས་སན་དབུ་

མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྐུ་

ཚབ་ལྷན་ཞྱི་མོལ་གནང་དགོས་པའྱི་སྐོར་

དང་། མཉམ་འབྡེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་

བསྐོས་པའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་ལས་

པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབང་འོག་

ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞྱིན་

པའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཤྡེས་རྟོགས་ཐུབ་

པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྡེ་བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་

ནས་ཟུར་འདོན་བྡེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། 

རྱིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་བཅས་ཀྱི་ཐད་དོ་སྣང་

བྡེད་དགོས་པའྱི་རྡེ་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ་

བཅས།།
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ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ནོར་འཛིན་སྒོལ་མ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་
ཐྡེངས་གཉྱིས་པ་དབུ་འབྡེད་གནང་བ།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ཞབས་རོ་བར་ཊྱི་ཌོལ་མཆོག་སྐུ་ཚེའྱི་
འཕྡེན་པ་རོགས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ 

ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་

བཀའ་བོན་ནོར་འཛིན་སྒོལ་མ་མཆོག་

གྱིས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་

གྱིས་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྒྱ་གར་

ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་

ཚོགས་འདུ་ཐྡེངས་གཉྱིས་པ་དབུ་འབྡེད་

གནང་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་

ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་

རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྡེབས་བསུའྱི་གསུང་

བཤད་དང་། སློབ་དཔོན་རཱ་མུ་མ་ནྱི་ཝན་

ནན་ (Ramu Manivannan) 

ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་

གྲུབ་མཚམས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་

གྱིས་དབུ་འབྡེད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

དྡེ་ཡང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ནོར་འཛིན་སྒོལ་

མ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་

ནང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་བབས་སྱིད་བྱུས་

ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་རྣམས་གནད་

དགག་ཆགས་ཡོད་པས། བོད་ཐྡེ་བའྱི་ཧྱི་

མ་ལ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་ལ་དོ་སྣང་ཆྡེ་བ་བྡེད་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་

འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་རོ ་བར ་ཊྱི ་ཌོལ ་  

(Robert Dole) མཆོག་དགུང་

གངས་ ༩༨ ཐོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕྡེན་པ་རོགས་

པའྱི ་ཡྱིད ་སྐོའྱི ་གནས་ཚུལ་ཐོན ་པར།  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་

བོ ད ་ མྱི འྱི ་ སྒྱི ག ་ འཛུགས ་ཀྱི ་ དཔལ ་

ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྡེན་པ་ཚེ ་རྱིང ་མཆོག་

གྱིས ་ཨ ་རྱིའྱི ་གོས ་ཚོགས་གོང ་མའྱི ་

འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་རོ ་བར ་ཊྱི ་ཌོལ ་  

(Robert Dole) མཆོག་གྱི་

སྐུ ་ ཟླ ་ ལྕམ ་སྐུ ་ཨྡེ ་ ལྱི ་ ཛེ ་ བྱི ་ ཐྱི ་ ཌོ ལ ་  

(Elizabeth Dole) ལགས་ལ་

ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཞྱིག་གནང་

བའྱི་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་བརྩྡེ་

བའྱི་བཟའ་ཟླ་དང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་

༧སྐབས་མགོན ་ཆྡེན ་པོ ་མཆོག ་དང ་

བོད ་མྱི ་མང ་གྱི ་གོགས་པོ ་རྱིང ་པ ་ཨ ་

རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་

ཞབས་རོ ་བར་ཊྱི ་ཌོལ་མཆོག་སྐུ་ཚེའྱི ་

འཕྡེན་པ་རོགས་པའྱི་ཡྱིད་སྐོའྱི ་གནས་

ཚུལ་ཐོན ་པར ་ཧ ་ཅང ་བོ ་ཕམ ་བྱུང ་ །  

ངས་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཏྡེ་སྐུ་ཉྱིད་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་

རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་

ཞབས་རོ་བར་ཊྱི་ཌོལ་མཆོག་གྱིས་འདས་

དགོས་སྐོར་དང་། གཞན་ཡང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་

རྱི་རྒྱུད་ཁུལ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་བདྡེ་སྲུང་

ཁོ་ནའྱི་ལ་སྟངས་ཐོག་ནས་མ་ཡྱིན་པར་

ཕོགས་མང་པོའྱི་ཐད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྡེད་

དགོས་སྐོར་དང་། དྡེ་བཞྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་

གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་འབྡེལ་ལམ་

སྐོར་གསལ་སྟོན་གནང་སྟྡེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཞྡེས་

པ་ས་མཚམས་རྩོད་རོག་དང་བདྡེ་འཇགས་

ཁོ་ནའྱི་གནད་དོན་མ་ཡྱིན་པར། འདས་

པའྱི་ལོ་ངོ་ ༣༦ རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་མང་ལ་

བམས་བརྩྡེ་དང་། ཞྱི་དུལ། དྲང་ཚུགས་

བརྟན་པོ་བཅས་ཀྱི་སོ་ནས་ཞབས་འདྡེགས་

བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དང་། དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་

བཞུགས་རྱིང་དཀའ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་

གདོང་ལྡེན་གནང་བ་དྡེས་ཨ་རྱིའྱི་གཞོན་

སྐྡེས་ཚོ ་དང་ལྷན་དམྱིགས་བསལ་གྱི ་

འབྡེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་བསྐྲུན་ཡོད།

ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་

པའྱི་དུས་སུ་དྡེ་ཉྱིད་ནྱི་རྱིག་གཞུང་འབྡེལ་

ལམ་མཚོན། ལ་གྲུབ་དང་། ཚོང་འབྡེལ། དྡེ་

བཞྱིན་བོད་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཚུ་རོལ་གྱི་མྱི་

དང་མྱི་བར་གྱི་འབྡེལ་བ་གྲུབ་ས་ཡྱིན་སྐོར་

གསུངས།ཕོགས་མཚུངས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའྱི་

མོན་རྟ་དབང་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྡེང་དྲུག་པ་

ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་

ཡྱིན་པའྱི ་ཆ་ནས་གནད་དགག་ཆགས་

ཞབས་རོ་བར་ཊྱི་ཌོལ་མཆོག་ནྱི། སྤྱི་ནོར་

༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་

དང་བོད་མྱི་མང་གྱི་གོགས་པོ་རྱིང་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་

མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དམ་པ་ཁོང་

དང་ལྷན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ དང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ 

བཅས་ཚུད་པའྱི་ཐྡེངས་མང་རྱིང་མཇལ་

འཕྲད་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ 

ཚུལ་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་

དང་བོད་བར་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབྡེལ་བ་ཇྱི་

ཡོད་སྐོར་འགྡེལ་བརོད་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། བོད་མཐོ་སང་དྡེ་ཉྱིད་ཁོར་ཡུག་དང་

ཨྡེ་ཤྱི་ཡར་ཆུའྱི་དཀའ་སྡེལ་སླད་གལ་ཆྡེན་

པོ་ཆགས་ཚུལ་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་བ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་དང་། སྤྱི་ནོར་

༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་

ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་གཞོགས་

འདྡེགས་གནང་གལ་ཆྡེ་བའྱི་སྐོར་གསུངས། 

མཐར་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྱིག་པར་བསྔགས་

བརོད་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན། བོད་ཅྡེས་པ་

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལ་ཕོགས་ཁོ་ནའྱི་ཐོག་ནས་མ་

ཡྱིན་པར་རྱིག་གཞུང་དང་འབྡེལ་ནས་ཞྱིབ་

འཇུག་བྡེད་རྒྱུའང་གལ་ཆྡེན་པོ་ཡྱིན་པར་

གསུངས་པ་བཞྱིན། མྱི་ལ་རས་པ་དང་མར་

པ་ལོ་ཙཱ་བ་དང་འབྡེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱིར་

དགའ་བསུ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་མཁས་

གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སྐྡེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་

ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་། དྡེ་བཞྱིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་དཔྡེ་ཆ་སོགས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་

ལོར་དམ་པ་ཁོང་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་

མའྱི་མང་མོས་དབུ་ཁྱིད་ཐྡེངས་གཉྱིས་པ་

གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་མགོན་པོ་གང་

ཉྱིད་ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་ལ་ཕག་བྱིས་བསྩལ་

ཏྡེ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་

ནང་མནར་སྤོད་མྱོང་བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་

རྣམས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའྱི་རྡེ་

སྐུལ་མཛད་ཡོད།

ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་

གནང་དགོས་པའྱི་སྐུལ་མ་གནང་ཡོད། 

ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་དང་པོའྱི་གསུང་བཤད་

པ་རྣམས་ནྱི། རྒྱ་གར་གྱི་ནུབ་བངྒཱལ་

མངའ་སྡེ ་ནང་ཡོད ་པའྱི ་པྡེ ་སྱི ་ཊྡེན ་སྱི ་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉྡེར་ཁང་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་

རྱིག་པ་སྡེ ་ཁག་གྱི ་ཉྡེ ་བའྱི ་སློབ་དཔོན་

ཆྡེན་མོ་དོན་གྲུབ་རྒྱ་ཚ་བོ་ཊྱི་ཡ་ལགས་

དང་། གོ་ཝཱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉྡེར་ཁང་  

(Goa University) གྱི་སྤྱི་

ཚོ གས ་ རྱི ག ་ པ ་ སྡེ ་ ཁག ་གྱི ་ ཉྡེ ་ བ འྱི ་

སློབ ་དཔོན ་ཆྡེན ་མོ ་འབུམ་རམས་པ ་

ཇོ་ཧ་ན་ཀོ་ལྱི་ཧོ་ལགས།   ཀལ་ཀཏྟཱ་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉྡེར་ཁང་གྱི ་ཁོངས་

གཏོགས་དྡེཤ ་བནྡུ ་བུ ་མོའྱི ་མཐོ ་སློབ ་  

(Deshbandu College) ཀྱི་

ཨྱིན་ཡྱིག་སྡེ་ཁག་གྱི་ཉྡེ་བའྱི་སློབ་དཔོན་

ཆྡེན་མོ་ལ་ལྡན་ཤར་པ་ལགས་སོགས་ཡྱིན་

པ་དང་། འབུམ་རམས་པ་ཚེ་དབང་རོ་རྡེ་

ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐོང་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།

སྐུ་ཞབས་རོ ་བར་ཊྱི ་ཌོལ་མཆོག་གྱིས་

དམག་འཁྲུག་སྐབས་ཁོང་སྡེར་ལ་འཕྲད་

པའྱི་དཀའ་སྡུག་གྱི་མྱོང་བ་རྣམས་རྒྱ་ནག་

གྱི ་དབང་བསྒྱུར་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་

བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་གདུང་སྡེམས་

མཉམ་སྐྡེའྱི ་ཚུལ་དུ་སྤྱི ་ནོར་༧གོང་ས་

༧སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་ལ་སན་

སྡེང་ཞུས་སྟབས། བོད་མྱི་མང་གྱིས་དམ་

པ་དྡེ་ཉྱིད་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་ཞུ་གྱི་ཡོད།  

དམ་པ་དྡེ་ཉྱིད་སྐུ་ཚེའྱི་འཕྡེན་པ་རོགས་པ་

ནྱི་བོད་མྱི་ཚོར་མཚོན་ན་དྲང་བདྡེན་ལ་

རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་དང་བོད་ཀྱི་བོ་ཐུབ་

ཀྱི་གོགས་པོ་ཞྱིག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕྡེན་པ་རོགས་

པ་མཚོན་གྱི་ཡོད། དམ་པ་དྡེ་ཉྱིད་སྐུ་ཚེའྱི་

འཕྡེན་པ་རོགས་པར་ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་དང་

སྦྲགས་དམ་པ་ཁོང་གྱི་མཛད་རྡེས་རྣམས་

དུས་རྟག་ཏུ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་

ཉར་ནས་སྡེམས་ཤུགས་བསྐྡེད་དྡེ་མདུན་

དུ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་

མུ་མཐུད་གདོང་ལྡེན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྡེས་

འཁོད་ཡོད་པ་བཅས།། 


