
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ནང་ཆབ་
མད་ོབྲག་གཡབ་རངོ་གྱི་བདོ་མྱི ་ནརོ་མཚོ་
དང་། ཨ་བཟང་། ར་ོཁྲ་བཅས་གསེར་
རྟ་བ་ླརུང་སརྒ་ད་ུགནས་སྐརོ་ལ་བསྐདོ་ད་ེ
ཕྱིར་ལོག་སབྐས་བྲག་འག་ོརངོ་གྱི་རྒྱ་ནག་
གྱི་ཉནེ་རྟགོ་པས་བདོ་མྱི ་ད་ེདག་གྱི་ཁ་པར་
སྔགོ་བཤེར་བྱས་ཏ་ེཁ་པར་ནང་ཆབ་སྱིད་
དང་འབྲལེ་བའྱི་འདྲ་པར་ཉར་ཚགས་བྱས་
ཡོད་ཚུལ་གྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེཆབ་
མད་ོཁུལ་གྱི་བཙོན་ཁང་ད་ུབཙོན་འཇུག་
བཀག་ཉར་འགོ་བཞག་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མྱི ་ད་ེདག་གྱི ་ཁ་པར་ནང་གྱི ་
སདྐ་འཕྱིན་མཉནེ་ཆས་ནང་བྲག་འག་ོནས་
གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་སནོ་པའྱི་སྐ་ུབརྙན་
དང་འབྲལེ་བའྱི་བརྙན་དང་འདྲ་པར་ཉར་
ཚགས་དང་། གནས་ཚུལ་ད་ེདག་སོ་སོའྱི་
སྐད་འཕྱིན་རྒྱབ་ལྗངོས་སུ་བཀོད་ཡོད་པ་
སོགས་ཆབ་སྱིད་དང་འབྲལེ་བའྱི་པར་རྱིས་
ཉར་ཚགས་ཡོད་ལུགས་ཉསེ་འཛུགས་བྱས་
ཏ་ེའཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཡོད། 
གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡་་༢ ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྲག་འག་ོ
དགོན་པའྱི་དགེ་འདནུ་པ་བཀྲ་ཤྱིས་ར་ོར་ེ
ལགས་སུ་བྲག་འག་ོདང་འབྲལེ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའྱི་ཉསེ་མྱིང་
འགོ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཡོད། །

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་
བསནེ་སྡ་ེཚན་དང་བདོ་ཀྱི་སནྨ་རྱིས་ཁང་གྱི་
སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་
ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༡༢ དང་ ༡༣ བཅས་ཉྱིན་གྲངས་
གཉྱིས་རྱིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བངཻྒ་ལོར་ད་ུ
རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་སནྨ་རྱིས་ཁང་
ད་ུནབུ་ཕགོས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ལས་
སེམས་ནད་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་། དརེ་གཉནེ་
པ་ོབསནེ་ཐབས་སྐརོ་ཟབ་སྦོང་ཞྱིག་གོ་
སྒྲྱིག་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
པདྨ་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་དང་ཚེ་རྱིང་དབྱངས་
སྒྲལོ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཐུན་འགུར་
འགོ་མུམ་བྷ་ེདང་སྱི་ཀནེྡྲ་བཏྷ། ཧུན་སུར། 
སྦལེ་ཀབོ། བངཻྒ་ལོར། མོན་གྷ།ོ མཻ་སུར་
བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་སནྨ་རྱིས་ཁང་གྱི་སནྨ་
པ་མཉམ་ཞུགས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་
སྡ ་ེགོ ་ཝཱར་རྟནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི ་སེམས་
ཁམས་འཕོད་བསནེ་དང་འབྲེལ་བའྱི ་
གཞུང་ཁངོས་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སང་གྷཊ་ 
(Sangath) ཞསེ་པ་ནས་སེམས་ནད་སནྨ་
པ་རཱ་ཝྱིནྡྲ་ཨ་གྷར་ཝལ་ལགས་དང་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པ་བ་ཏ་ན་ུཤྱི ་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཟབ་ཁྲྱིད་གནང་ཡོད། །

བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་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་ར་ཁྲྱིམས་ཀྱི་

སྒྲོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྲྱིམས་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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རྒྱ་ནག་གྙི་ཉེན་རྟོག་པས་བྲག་

འགྟོ་ནས་སླར་ཡང་བྟོད་མྙི་གསུམ་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

ནབུ་ཕགོས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་
ལས་སེམས་ནད་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་དརེ་
གཉནེ་པ་ོབསནེ་ཐབས་སྐརོ་ཟབ་

སྦངོ་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་དག་ེའདནུ་ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་
འཕྱིན་གནང་བ།

རམོ་པ་པ་ོགྲགས་ཅན་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་གཟུགས་གཞྱིའྱི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་
ཕྱིན་པ།

ཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཉ་ེཆར་ཁམས་བྲག་འག་ོནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་སནོ་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པའོྱི་
སྐ་ུབརྙན་མཐ་ོཚད་ཁུྲ་ ༩༩ ལགྷ་ཅན་ཞྱིག་
དང་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལ་ྔར་གཏརོ་
བཏང་བ་དང་། བྲག་འག་ོདགནོ་པའྱི་དག་ེལནྡ་
ནང་བསན་སླབོ་གྲྲྭ་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་བཅས་ལ་ཉྱི་ཧངོ་
དགེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
ང་ོརལོ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ང་ོརོལ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ལའང་སྤྲད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་དག་ེ
འདནུ་ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་
འཕྱིན་གནང་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཉ་ེཆར་རྒྱ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ 
ཉྱིན་རམོ་པ་པ་ོགྲགས་ཅན་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བད་ེའཇགས་མྱི ་སྣས་
ཁྲྱིན་ཏུའུ་གྲངོ་ཁརེ་ནས་འཛྱི ན་བཟུང་བཙན་
ཁྲྱིད་བྱས་ཏ་ེལོ་གཅྱིག་ལགྷ་རྱིང་བཀག་བསྐྱིལ་
བྱས་རསེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ 
ཉྱིན་ལ་ྷསའྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་སྒ་ོཤེས་རབ་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བཏང་
བའྱི་ཉསེ་བཙུགས་འགོ་ལོ་བཅུའྱི་བཙོན་འཇུག་
ཁྲྱིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།
སྤྱིར་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་གླ་ོནད་
ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་བཙོན་ཁང་ད་ུསནྨ་

༄༅། །ཇར་མ་ནཱྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་དནོ་ཚོགས་
འད་ུཞྱིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། སབྐས་
དརེ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་མ་ཨྱི ་ཀལ་བ་ེརན་ 
(Michael Brand) ལགས་ཚོགས་གཙོ་དང་། 
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་མ་རྱི་ཡ་ཀྱི་ལྱིན་ (MP 
Maria Klein-Schmeink) ལགས། གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་པྱི་ཀྲར་ཧྱིཊ་ (Peter Heidt) 

ནག་གཞུང་གྱིས་ཁམས་བྲག་འགའོྱི་དགནོ་
སྡ་ེཁག་ཏུ་དྲག་གནནོ་བྱས་སབས། ཉྱི་ཧངོ་
དགེ་འདནུ་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཐུགས་འཚབ་
ཀྱིས་ངོ་རོལ་གནང་བར་བདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་
གྱི ་དགེ་འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ལ་རེས་སུ་ཡྱི ་
རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་དང་།
དུས་རབས་མང་པ ོའྱི ་རྱི ང་བ ོད་བརུྒྱད་
ནང་བསན་ནྱི་བ ོད་ནང་བོད་མྱི འྱི ་ཆོས་
དང་། རྱིག་གཞུང་། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་
ཀྱི་གུྲབ་ཆ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད་པ། ཁམས་
བྲག་འགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སནོ་པ་
ཐུབ་པའྱི་དབང་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཁུྲ་ 
༩༩ ལགྷ་ཅན་ཞྱིག་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་
བ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་འཛྱིན་བཟུང་དང་དྲག་

བཅོས་དང་ཞལ་ལག་གྱི ་མཐུན་རྐེན ་
ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། བཙོན་
ཁང་གྱི ་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱེད་མྱི ་སྣས་སྒ་ོ
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་ཉསེ་རུང་
བཏང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་གྱི ་
གཟུགས་གཞྱིའྱི་གནས་སངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་
ཕྱིན་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གྲངོ་ཁརེ་ནྱིའུ་ཡོག་
ཏུ་རྟནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲ་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྟ་ཞྱིབ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱ་ནག་
སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱི ན་སོ་ཧ་ེརྱི ་ཆར་ཌྱི ་
སན་ (Sophie Richardson) ལགས་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསྐར་ད་ུབདོ་མྱི ་

ལགས། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ནཊ་ཇ་
ས་ཐ་མར་ (Nadja Sthamer) ལགས་
བཅས་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་རོགས་སུ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུྱང་བའྱི་ཚོགས་
གཙོ་བ་ེརན་ལགས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཐོག་
རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་ནན་བརདོ་
དང་འབྲལེ་ཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་
དང་བདོ་མྱིའྱི་ཆེད་ཆབ་སྱིད་ལངས་ཕགོས་

གནནོ་བྱས་པ་མཚོན་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་
གཞན་ཁག་ཏུའང་ད་ེལྟར་དྲག་གནནོ་བྱདེ་
བཞྱིན་པ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི འྱི་
ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། 
སདྐ་ཡྱིག ང་ོབ་ོསོགས་ར་གཏརོ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་པ་གསུངས་འདགུ
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱི་
གསུང་འཕྱིན་ནང་ཉྱི་ཧངོ་དགེ་འདནུ་ལྷན་
ཚོགས་ནས་དསུ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གྱི ་བྱ་སྤདོ་ལ་
ངོ་རོལ་གནང་ས་ེབདོ་མྱིར་རྒྱབ་སྐོར་གྱིས་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེདང་། ལགྷ་པར་ནང་
པའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
མུ་མཐུད་བདོ་མྱི འྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་དྲག་གནནོ་
བྱེད་བཞྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་རོལ་

ཞྱིག་དྲང་བདནེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཙོན་
འཇུག་བྱས་པ་ད་ེསགོ་ཐགོ་ཉསེ་ཆད་ལ་ྟབུའྱི་
ཉནེ་ཁ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། སྒ་ོཤེས་རབ་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་འཕལ་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགསོ་པ་མ་ཟད། ཁངོ་ལ་དགསོ་ངསེ་ཀྱི་
སནྨ་བཅོས་མཐུན་རྐེན་ཆ་ཚང་སྤྲདོ་དགོས། 
ཞསེ་གསུངས།
སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ལོའྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་བད་ེའཇགས་མྱི ་སྣས་ཁྲྱིན་ཏུའུ་གྲངོ་
ཁེར་ནས་འཛྱི ན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེགར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་རསེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ 

གསལ་པ་ོབཟ་ོརུྒྱ་ཡྱིན་སྐརོ་དང་། ད་ེརསེ་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒྲགས་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིར་སྡུག་སྦངོ་མནར་སྤདོ་
མུ་མཐུད་ཇ་ེདྲག་ཏུ་གཏངོ་བཞྱིན་པར་ཁ་ཁུ་
སྱིམ་པསོ་སྣང་མེད་གཏངོ་མཚམས་འཇོག་
པའྱི་དསུ་ལ་སླབེས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས། 
སུད་སྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆྱི ་མེད་རྱིག་
འཛྱི ན་ལགས་ཀྱིས་ཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་

གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པའྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད་
པའྱི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་འཁདོ་འདགུ
མཐར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་
གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་འཛམ་གླྱིང་
གྱི ་ས་ཕོགས་གང་སར་གནས་པའྱི་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི་ཚབ་གནང་ས་ེཉྱི་ཧངོ་དགེ་འདནུ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
ཐུགས་ཁུར་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་ཉྱི་ཧངོ་དགེ་
འདནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།། 

ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཁད་མཁས་པ་ཁག་
གཅྱིག་གྱིས་ཐུན་མོང་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་གནས་སངས་
སྐརོ་འདྲྱི་རད་གནང་ཡོད། དའེྱི་ལན་ད་ུཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བཏང་བའྱི་ཉསེ་བཙུགས་
འགོ་འཛྱི ན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ལན་
འདབེས་བྱས་འདགུ །

ཚོགས་གཙོ་དང་ལས་རོགས་ཡོངས་ནས་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་བརྟན་པ་ོགནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ། ལགྷ་པར་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ནས་བདོ་ཀྱི ་
གནད་དནོ་མདནུ་ད་ུཁརེ་ཏ་ེཡོང་འགུར་ལོ་
ཟླའྱི་ནང་ཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་སུ་གླངེ་སླངོ་
གནང་ས་ེབདོ་དནོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་
ཞལ་བཞེས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལོ།
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༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕེལ ་མཆོག་འབྲས་ལྗ ོངས་ས་གནས་
ལུགས་གཤའ་མར་བདེ་བར་གཤེགས་

པ་༧སྐབས་རེ་ར ་ོགུྲབ་ཆེན་རྱི ན་པ ོ་ཆེའྱི ་
དགོངས་རོགས་མཆོད་འབུལ་ཐོག་ཆེད་
བཅར་དང་། གང་གྱི་ཞལ་སླབོ་དང་སྐ་ུ
འཁོར་བཅས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་
ཡོད། 
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕྱི་
ཚེས་ ༧ ཉྱིན་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་འབྲས་
ལྗངོས་པཱ་སྐངོ་ (Pakyong) གནམ་ཐང་
ད་ུཕབེས་འབྱརོ་མཚམས། འབྲས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་
སྐ་ུཞབས་ནཱ་རཱ་ཡན་ པར་དནྷ་ (Narayan 
Pradhan) ལགས་དང་། ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀྱི་གཙོ། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་གྱི་
ལས་དུྲང་། ས་གནས་ཆུ་སངྒ་ཚོགས་གཙོ་
སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་གནམ་ཐང་ (VIP lounge) ནང་
ད་ེགའྱི་གནམ་ཐང་འགན་འཛྱིན་བཅས་ནས་

ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གནང་བ་དང་། ད་ེ
ནས་འབྲས་ལྗངོས་སངྒ་ཏགོ་བདོ་ཀྱི་གསོལ་
མགྲནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་མཚམས། ས་
གནས་དགནོ་སྡ་ེཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་། ས་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་གཙོས་འཐུས་མྱི ་ཁག་

ཅྱིག རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོ། ས་གནས་དབུས་གཙང་དང་མད་ོ
སདྨ་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ས་གནས་
གཞནོ་ན་ུཚོགས་པ་དང་། བུད་མེད་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ། ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲལེ་
ཡོད་ལས་བྱདེ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་ཡོད།  
ད་ེཉྱིན་དགོང་མོར་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་ཆོལ་ཁ་
གསུམ། ས་གནས་གཞནོ་ན་ུཚོགས་པ་
དང་། བུད་མེད་ཚོགས་པ་བཅས་ཚོགས་
པ་ཁག་དུྲག་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་
སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་
དགོང་དྲའོྱི་གསོལ་སནོ་བཤམས་པ་དང་། 
སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་གྲངས་

ཉུང་མྱི ་རྱི གས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་
རྱིན་ཆེན་ལ་ྷམོ་ (Smt. Rinchen Lhamo, 
Member of the National Commission 
For Minorities, Government of India) 
ལགས་དང་། འབྲས་ལྗངོས་གཞུང་གྱི་ལས་
བྱདེ། གཞན་ཡང་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་
ཁག་ཅྱིག་བཅས་ཆེད་བཅར་གནང་འདགུ 
ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ 
ཐགོ་འབྲས་ལྗངོས་ས་གནས་ལུགས་གཤའ་
མར་ཞྱིང་གཤེགས་༧སྐབས་ར་ེར་ོགུྲབ་ཆེན་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་རོགས་མཆོད་འབུལ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་གང་གྱི་ཞལ་སླབོ་དང་སྐ་ུ
འཁོར་བཅས་ལ་ཐུགས་གསོ་བཅས་ཀྱི་སདླ་
ཆེད་བཅར་གནང་སབྐས། མཆོད་རྟནེ་
དགོན་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཆུང་སུྤྲལ་སྐུ་རྱིན་
པ་ོཆེ། འབྲས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་
གྱི ་ཆོས་དནོ་ལྷན་ཁང་གྱི ་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་
པ་སངས་ཌྱི་པམེ་བུ་ (Dr. Passang D. 
Phempu, Secretary of Ecclesiasti-
cal Department) ལགས་དང་། ཞྱིང་
གཤེགས་དམ་པའྱི་སྐུ་སྒརེ་དུྲང་ཡྱི ག་བླ་མ་
དཀནོ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ལགས། མཆོད་རྟནེ་
དགོན་པའྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པའྱི་དགེ་རའྱི་མ་
དངུལ་ད་ོདམ་པ་སྐུ་ཞབས་སྱི ་ཨེལ་འབྲས་
ལྗངོས་པ་ (C.L. Denzongpa, Trustee, 
Dodrupchen Chorten Trust) སོགས་
ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གནང་ཡོད། 
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
བད་ེབར་གཤེགས་པ་༧སྐབས་རེ་ར་ོགུྲབ་
ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཞྱི་པ་འཇྱིགས་མེད་ཐུབ་བསན་
འཕྱིན་ལས་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ ་
གདངུ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མདནུ་ད་ུཕག་འཚལ་

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྟོག་འབྲས་ལྟོངས་ས་གནས་ལུགས་གཤའ་མར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་༧སྐྱབས་རེ་རྟོ་
གྲུབ་ཆེན་རྙིན་པྟོ་ཆེའྙི་དགྟོངས་རྟོགས་མཆྟོད་འབུལ་ཐྟོག་ཆེད་བཅར་གྙིས་གང་གྙི་ཞལ་སླྟོབ་དང་སྐུ་འཁྟོར་བཅས་ལ་

ཐུགས་གསྟོ་གནང་བ། 
དང་། སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ།ེ མཇལ་དར་
ཕུལ་བ་དང་གསོལ་འདེབས་སྨ ོན ་ལམ་
བཅས་ཞུས་རསེ། གཟྱིམ་ཆུང་གྱི་ཚོམས་
ཆེན་དུ་གོང་གྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་རྣམས་
ལྷན་འཛོམས་སར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ ཐུགས་གསོའྱི ་ཡྱི ག་ཆུང་
དང་། དགངོས་རགོས་མཆོད་འབུལ་དདོ་
བཅས་ཕུལ་ཏ།ེ གང་གྱི་འབྲལེ་ཡོད་ཞལ་
སླབོ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ་དང་། 
༧སྐབས་ར་ེབད་ེབར་གཤེགས་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་
དགངོས་བཞདེ་རྣམས་མུ་མཐུད་ཐུགས་ཁུར་
བསྐདེ་བཞསེ་དགསོ་པའྱི་ཞབས་སྐུལ་བཅས་
ཞུས་གནང་ཡོད།  
སྐབས་དརེ་༧སྐབས་ར་ེཞྱིང་གཤེགས་དམ་
པའྱི་སྐུ་སྒརེ་དུྲང་ཡྱི ག་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་
ཡོན་ཏན་ལགས་ནས་༧སྐབས་རེ་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཚུལ་
དང་། གང་གྱི་ཞལ་སླབོ་གཙོ་བ་ོཁག་དང་
འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མས་དགོངས་མཐུན་བུྱང་
བ་བཞྱིན་སྐུ་གདངུ་རྱིན་པ་ོཆེ་དསུ་ཇྱི ་སྱིད་
བར་བཞུགས་སུ་གསོལ་རུྒྱ་ཡྱིན་གནས་སྐརོ་
དང་། ༧སྐབས་ར་ེཞྱིང་གཤེགས་དམ་པའྱི་
དགུང་ཞག་ཆ་ཚང་འབྲས་ལྗངོས་མངའ་
གཞུང་ནས་འགྲ་ོགྲནོ་དང་། ག་ོསྒྲྱིག་གྱི་
འགན་བཞསེ་བཞྱིན་ཡོད་པ། འབྲས་ལྗངོས་
ཀྱི ་དགོན་ཆེན་ཁག་དུྲག་ནས་བདནུ་ཕག་
རེར་དགོངས་རོགས་མཆོད་འབུལ་རེས་
མོས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་གསུངས་
གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་བདོ་
མྱི འྱི ་ ཚོགས་པ་ཁག་དུྲག་ནས་དགོངས་
རགོས་མཆོད་འབུལ་སབྐས་མཆོད་པའྱི་ཞལ་
བཟས་བཞངེས་གནང་བ་སོགས་གང་ལེགས་

གནང་བར་མངའ་གཞུང་དང་འབྲལེ་ཡོད་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། ད་ེ
རསེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ད་ེགའྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདགོངས་རོགས་མཆོད་
འབུལ་ཚོགས་བཞྱིན་པར་མཇལ་ཁ་ཞུས་
གནང་ཡོད། 
ཉྱིན་རྒྱབ་རྣམ་རྒྱལ་བདོ་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ཉམས་
ཞྱི བ ་ཁང་དུ་ ཆེད ་བཅར་གྱིས་འགྲེམས་
སནོ་ཁང་ད་ུསྐ་ུརྟནེ་རྙྱིང་པ་དང་། ཞལ་
ཐང་། བཀའ་བསན་འགུར། གསུང་འབུམ་
ཁག གཞན་ཡང་ལོ་རུྒྱས་དང་འབྲལེ་བའྱི་
དངོས་རས་སོགས་ལ་ཞྱིབ་མཇལ་ཞུས་པ་
དང་། ད་ེནས་རྣམ་རྒྱལ་གསོ་རྱིག་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་གནང་ས།ེ ད་ེགའྱི་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་དང་། གསོ་བཅསོ་ཁང་། སནྨ་
སྦོར་གནང་སར་བཅས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་
ཕབེས་ཤྱིང་།  ད་ེགའྱི་འགན་འཛྱིན་གཞནོ་
པ་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་དང་། སནྨ་དག་ེབཅས་
ནས་གསོ་རྱིག་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་
སོགས་ང་ོསྤྲདོ་གནང་རསེ། གུ་ར་ུལ་ྷཁང་
བཅས་ལ་མཆོད་མཇལ་ཕབེས་གནང་ཡོད། 
ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ས་ྔདྲ་ོའབྲས་ལྗངོས་མངའ་
སྡའེྱི་གཞུང་གྱི ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་དང་། གནམ་ཐང་གྱི་འགན་འཛྱིན། ས་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ། ལས་དུྲང་བཅས་ནས་
འབྲས་ལྗངོས་པཱ་སྐངོ་  གནམ་ཐང་ནས་
ཕབེས་སྐལེ་གནང་ས།ེ རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིར་
ཕབེས་དང་།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ས་ྔདྲ་ོ
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་

དྲ་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐགོ་གཟྱིགས་
པར་འཚལ།

༢༠༢༢ ལོའྱི་དཔ་ེདབེ་འགྲམེས་སནོ་ནང་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༩ ནས་ ༡༤ བར་ཐའ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐའ་ེ
པ་ེགྲངོ་ཁརེ་ནང་ ༼ཡྱིག་ཀླགོ་སྤྱི་དམངས་
དཔ་ེདབེ་འགྲམེས་སནོ།༽ ཞསེ་པ་ཞྱིག་གཙོ་
བ་ོཐའ་ེཝན་གྱི་གཞུང་ཁོངས་མྱིན་པ་རང་
དབང་དཔ་ེསུྐན་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ་
སོགས་ནས་གཙོ་གཉརེ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་དང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་དཔ་ེདབེ་ཀྱི་འགྲམེས་
སནོ་ནང་ཐའ་ེཝན་གྱི་དཔ་ེསུྐན་ཁང་དང་། 
གཞུང་ཁངོས་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅྱིག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སངས་འཛྱིན་འགོ་ཡོད་པའྱི་གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ཡང་ཐངེས་འདྱིའྱི་དཔ་ེ
དབེ་ཀྱི་འགྲམེས་སནོ་ཁོངས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བ་མ་ཟད། མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ཚོགས་སྡ་ེཚང་མར་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་

རྱིང་གྱི་ལེགས་སྦར་གྱི་ག་ོསབྐས་ཡོད་པ་ལརྟ། 
ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་
དགངོ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༥ ནས་ ༦ 
བར་ཀུན་གསལ་འདོ་སྣང་དསུ་དབེ་
ཀྱི་རམོ་སྒྲྱིག་པ་བདོ་མྱིང་བླ་ོབཟང་
ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐོང་
དང་། གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་
གྱི ་འགན་འཛྱིན་ལྕམ་ལེའྱི་གཡུས་
ཉྱིང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་ཐགོ་ཕབ་
བསུྒར་གནང་བ་གངས་ལྗངོས་
དབེ་ཕངེ་ ༣༨ པ་ས་ེར་ཤེ་ཡའྱི་
རམོ་པ་པ་ོསྐ་ུཞབས་ཨེལ་ཀུཛ་མྱིན་
ལགས་ཀྱིས་བརམས་པའྱི་༼སྦས་
པའྱི་བདོ། བདོ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་
བཙན་འཛུལ་གྱི་ལོ་རུྒྱས།༽ ཞསེ་
པའྱི་དཔ་ེདབེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་
རེད།ཐའ་ེཝན་ནང་ལོ་ལརྟ་གཞྱི་རྒྱ་

ཆེ་བའྱི་ཐའ་ེཔ་ེརྒྱལ་སྤྱིའྱི་དཔ་ེདབེ་འགྲམེས་ སནོ་ཞསེ་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་ནས་བཟུང་ཐའ་ེ
ཝན་རྱིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་ནས་འགྲ་ོ
གྲནོ་བཏང་ས།ེ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དཔ་ེདབེ་
འགྲམེས་སནོ་ཚོགས་ཡུལ་ནང་ས་
ཆ་ལོགས་སུ་གཡར་ནས་གཞུང་
ཁོངས་མྱི ན་པའྱི ་ཚོགས་པ་ཁག་
མཉམ་སྤདོ་བྱདེ་འཇུག་གྱི ་ཡོད་པ་
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠།༢༠༢༡ ལོ་
གཉྱིས་ནད་ཡམས་ཀྱིས་རྐེན་པས་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དཔ་ེདབེ་འགྲམེས་སནོ་
ཚོགས་མ་ཐུབ་ཀང་། གཞུང་ཁངོས་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་གཞྱི་
རྒྱ་ཆུང་བའྱི་དཔ་ེདབེ་འགྲམེས་སནོ་
གཉརེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལརྟ། གངས་
ལྗངོས་དཔེ་སུྐན་ཁང་ཡང་རྟག་
བཅར་མཉམ་ཞུགས་ཐགོ་བདོ་དནོ་

སྐརོ་གྱི་གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་བཤམས་སནོ་
དང་དསུ་མཉམ་བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་ཀྱི་གཏམ་
བཤད་ཀང་སྤལེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ཐངེས་དཔ་ེདབེ་ང་ོསྤྲདོ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་། ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་
རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛྱིན་
རྣམ་དག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོ
སྣང་ཅན་འགའ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ང་ོ
དབེ་ཐགོ་ཐད་གཏངོ་ཡང་གནང་ཡོད། །
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ཐའ་ེཝན་རྱིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་བདོ་སོག་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་གསར་པ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
སུ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་བར་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ 
ས་ྔདྲ།ོ ཐའ་ེཝན་རྱིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་བདོ་
སོག་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་འགན་
འཛྱིན་གསར་རྙྱིང་དང་། འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བྱདེ་བཅས་ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་
ཁུངས་སུ་ཆེད་ད་ུའཚམས་འདྲྱི་ཞུ་བར་ཕབེས་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་བ་
སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་འགན་
འཛྱིན་གསར་རྙྱིང་དང་ལས་བྱདེ་རྣམ་པར་
འཚམས་འདྲྱི་གནང་རེས་གཙོ་བ་ོགསུང་
དནོ། ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བུྱང་བའྱི་བདོ་སོག་ལས་
ཁུངས་དངསོ་སུ་སྒ་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་ནས། ལས་
བྱདེ་རྣམས་ཐའ་ེཝན་རྱིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་
དང་། ཕྱི་འབྲལེ་ལས་ཁུངས། རྒྱ་ནག་སམྐ་
ས་ལས་དནོ་ལྷན་ཁང་སོགས་སུ་ཟླ་སྒྲྱིལ་
བཏང་རསེ། རྱིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་འགོ་བདོ་
སོག་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་བཙུགས་
ནས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་
དནོ་ཐགོ་ཕན་ཚུན་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་བུྱང་
ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་བདོ་པ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་
གྱི ་སེམས་ཁམས་སུ་ད་དངུ་ཡང་བླ་ོདྭགོས་
ཡོད་པས་འདྱིའྱི་ཐད་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་
ཞུ་མུས་ཡྱིན་ལ། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་དང་
ཕན་ཚུན་འབྲལེ་བ་བཟ་ོཕགོས་དང་འབྲལེ་
རྱིམ་པས་དགོས་པ་མེད་པར་བཟ་ོདགོས་རུྒྱ་
ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ། ར་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ལནྷ་
ཁང་གྱི་བླནོ་ཆེན་སྔནོ་མའྱི་སབྐས་ཐག་གཅདོ་
བུྱང་བ་ཞྱིག་ནྱི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཆགས་པའྱི་
བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དང་། ནརོ་གླྱིང་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་། བདོ་
ཀྱི་སནྨ་རྱིས་ཁང་ལོ་བསར་ཆགས་ཐའ་ེཝན་
ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ང་ོསྤྲདོ་ཀྱི་ལས་འཆར་
ཡོད་ཀང་། ནད་ཡམས་ཀྱིས་རྐནེ་པས་ནརོ་
གླྱིང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་གྱི་
དངསོ་རས་གང་མང་ཉ་ོསུྒྲབ་ཞུས་པ་ལས་

གཞན་རྣམས་དངསོ་སུ་ལག་བསར་ཞུ་ཐུབ་
མེད།ནད་ཡམས་ཞྱི་བའྱི་སབྐས་ལས་འཆར་
ད་ེདག་མུ་མཐུད་ལག་བསར་ཡོང་ཐབས་
དང་། གཞན་ཡང་ཐའ་ེཝན་ནང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་དསུ་སནོ་དང་། གླགོ་བརྙན་དསུ་སནོ་
སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པས། མུ་
མཐུད་ལས་འགུལ་ད་ེརྱིགས་གང་མང་སྤལེ་
ཐབས་ཡོང་བ། ལགྷ་པར་ལས་འགུལ་ད་ེ
རྱིགས་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་
རབུ་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གྱི་ཐནོ་ཁུངས་མཉམ་སྤདོ་
ཐགོ་སྤལེ་ཐུབ་ན་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཆགས་ངསེ་
ལ། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡང་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་ལ་
བདོ་ཆས་སྤྲས་ནས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེ
བཞྱིན་ཀུྲང་ཧྭ་རྱིག་གཞུང་ལ་བསུྒར་ཐབས་
བྱདེ་བཞྱིན་པ་ལརྟ་འགུར་ན་ཤུགས་རྐནེ་ལྡགོ་
ཕགོས་ཐནོ་སྱིད་པས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཐུགས་
གཟབ་གནང་རོགས་སོགས་གསུངས།འགན་
འཛྱིན་ལས་རོགས་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇན་ཏཱ་
ཡོན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། བདོ་སོག་ལས་
ཁུངས་སྒ་ོབརྒྱབ་རསེ་སབྐས་དའེྱི་རྱིག་གཞུང་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་རྱིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་
གྱི་སྐུ་ཚབ་མྱིང་ཐགོ་ནས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་ངང་འཚམས་གཟྱིགས་
ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། བཞུགས་སརྒ་ད་ུམ་འགྲ་ོ
གོང་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་
བཞུགས་སྒར་ད་ུབཅར་རུྒྱའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དང་། ལས་རྱིམ་ཞྱིབ་ཕ་ང་ོསྤྲདོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
པས། དའེྱི་ཐགོ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཤུགས་ཆེའྱི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ས་ེབཞུགས་སརྒ་
གྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་གུྲབ་བུྱང་སོང་། 
བཞུགས་སརྒ་ད་ུབཅར་སབྐས་འབྲལེ་ཡོད་ཕྱི་
འབྲལེ་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་འབྲལེ་སྣ་ེལེན་
དང་། ལགྷ་པར་སབྐས་དའེྱི་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
གྱིས་མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་
སོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐརོ་སོགས་ལ་བཀའ་

འདྲྱི་གནང་བར་ང་རང་གྱིས་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་གྱི་འགྲལེ་བཤད་གསལ་པ་ོཞུས་པ་
ཡྱིན། བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་གྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཁག་སུང་
སྐབོ་བདག་ཉར་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡག་པ་ོགནང་
འདགུ་པས་སེམས་འགུལ་ཐབེས་དགོས་པ་
ཞྱིག་འདགུ ཚུར་ཐའ་ེཝན་ནང་ལོག་རསེ་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དང་ཁབ་གདལ་
གྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་འབད་བརནོ་ལྷདོ་མེད་ཞུས་
པ་ཡྱིན། སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ནད་
ཡམས་ཀྱིས་རྐནེ་པས་འཆར་གཞྱི་ལརྟ་འགྲ་ོ
ཐུབ་མ་སོང་སོགས་གསུངས།འགན་འཛྱིན་
གསར་པ་ལམྕ་ཀའ་ོགཡུས་ཀྲན་ལགས་ཀྱིས་
གསུང་དནོ། ང་རང་ལས་གནས་ཐགོ་གསར་
ད་ུཞུགས་མ་ཐག་ཡྱིན་པས་རུྒྱས་ལོན་སོགས་
བྱ་རུྒྱར་དསུ་ཚོད་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་དགོས་པ་
དང་། མ་འངོས་པར་ཐའ་ེཝན་ནང་སྔནོ་
མའྱི་ལས་འཆར་ཁག་མཇུག་སྐངོ་ཐུབ་རུྒྱར་
འབད་བརནོ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད། ཐའ་ེཝན་ནང་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དསུ་སནོ་སོགས་སྤལེ་རུྒྱར་
འདདོ་བླ་ོཡོད་ལ། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ལ་
འབྲལེ་བ་ཞུས་ནས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་ལས་དནོ་
ལེགས་གུྲབ་ཡོང་བར་འབད་བརནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན་
གནས་སོགས་གསུངས།
ད་ེམྱི ན་ཕན་ཚུན་ཕོགས་གཉྱིས་དབར་མ་
འངོས་འབྲལེ་ལམ་ཡག་ཏུ་གཏངོ་ཆེད་ཐའ་ེ
ཝན་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་དཀའ་སེལ་
ཐབས་ལམ་དང་། རྱིག་གཞུང་ཉམས་མངོ་
སྤལེ་རེས། ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་
ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དར་སྤལེ་གཏངོ་བར་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་ཐབས་སོགས་ལས་དནོ་གང་
མང་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། དནོ་
ཁང་གྱི་ནང་ཆོས་འཛྱིན་གྲྲྭ་ལའང་ལ་ྟསྐརོ་དང་
འབྲལེ་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཐུག་འཕད་ད་ེབཞྱིན་
གང་ལེགས་བུྱང་ཡོད།གཞན་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ལོ་ཤར་བ་དང་འབྲལེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དང་། དུྲང་ཆེ་གཉྱིས་ཆེད་ད་ུཐའ་ེཝན་

གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣ་ཁག་གཅྱིག་མཇལ་འཕད་ཞུ་བར་བཅར་
ཏ་ེབདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤལེ་
འག་ོབཙུགས། ད་ེཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་ཐའ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི་སྐ་ུཞབས་ (Freddy) ལགས་མཇལ་
འཕད་ཞུས་ཏ་ེབདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དྲག་གནས་
སངས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲལེ་འདྱི་ལོ་གསུམ་
བཅུའྱི ་ད ུས་དྲན་སྔ་རེས་སུ ་གྲོས་ཚོགས་
ཚོགས་པའྱི་སབྐས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་གསོལ་
ལྕགོས་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཆུང་ཆུང་རེ་
བཞག་ཐབས་དང་འབྲལེ་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་
དང་། རབ་ཏུ་བུྱང་ན་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ཀྱིས་
གཙོས་མྱི ་རྱིགས་ཁག་གྱི ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཐད་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་
པར་སྐནོ་བརདོ་ཀྱི་གྲསོ་ཆོད་འཇགོ་ཐབས་
དང་། གཞན་ཡང་ཐའ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་དང་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་བར་ཕན་ཚུན་འབྲལེ་
བ་མང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་བཀའ་
བསྡརུ་ཞུས།ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཐའ་ེ
ཝན་སྱིད་འཛྱིན་ཕ་ོབྲང་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་ལམྕ་ 
(Kolas Yotaka) ལགས་མཇལ་འཕད་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
ཐའ་ེཝན་སྱིད་བླནོ་གཞོན་པ་ཟུར་པ་དང་ད་
ཆ་ཐའ་ེཝན་དང་ཉྱི་ཧངོ་འབྲལེ་བ་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཆྱི འུ་དབྱྱི་རན་ལགས། 
གཞན་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཐའ་ེ
ཝན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་ལྱི འུ་ཧྱི་ཕང་
ལགས་སོགས་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏ།ེ བདོ་
ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ང་ོསྤྲདོ་ཞུས་པ་
མ་ཟད། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐའ་ེ
ཝན་ནང་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་དང་། ཆོས་སྤལེ་
མཁན་སོགས་ཀྱི་མཐངོ་མཆན་སྐརོ་འབྲལེ་
ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་དང་། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་སྱིད་
བླནོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་
གོ་གནས་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཞབས་ལོའ་ོབྷྱིན་ཁྲྱིན་
ལགས་ཀྱིས་འབྲལེ་ཡོད་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་
ཁག་བདནུ་གྱི་མཐ་ོརྱིམ་དཔནོ་རྱིགས་མཉམ་
འཛོམས་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
དང་པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་ཟྱིན་པ་དང་། ཚོགས་
འདའུྱི་ཐགོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་
ལགྷ་རྱིང་བདོ་མྱི ་ཡྱིག་ཆ་ (IC) བསྣམས་
ཏ་ེམཐོང་མཆན་ཞུ་ཕོགས་སྐརོ་ཡྱི ག་ཆ་
ཕོགས་སྒྲྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་ཕ་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་
ཐགོ་འགྲལེ་བརདོ་ཞུས་ཟྱིན་པས། ལས་དནོ་
མུ་མཐུད་མཇུག་སྐངོ་ཡོང་རུྒྱར་སྐུལ་འདདེ་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་སོགས་ཞུས།གོང་ཞུས་
དཔནོ་རྱིགས་ཚོ་དང་མཇལ་མོལ་སབྐས་ཁངོ་
རྣམ་པས་ད་ེས་ྔབདོ་སོག་ལས་ཁུངས་སྒ་ོབརྒྱབ་
རུྒྱར་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་བ་ལརྟ། ད་ཆ་
བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་
ཐགོ་ནས་ཁུ་བསྡ་ུཟྱིན་པས། ཕགོས་ཚང་མས་
འབད་བརནོ་གནང་བ་བརུྒྱད་གུྲབ་འབྲས་ཐནོ་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་དཔར་སུྐན་ཞུས་
པའྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་བདོ་རྒྱ་ཁོངས་མྱིན་པའྱི་
གལ་ཆེའྱི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅྱིག་ཕག་རྟགས་སུ་
ཕུལ།
ད་ེམྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ དགངོ་དྲ།ོ ཐའ་ེ
ཝན་ད་ུབཅའ་སྡདོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་
ག་ོསྒྲྱིག་གནང་བའྱི་རྒྱ་གར་མྱི ་སེར་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ཐངེས་ ༧༣ པའྱི་གཞུང་འབྲལེ་
མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་གདན་ཞུ་གནང་དནོ་བཞྱིན་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཆེད་བཅར་ཞུས་པ་དང་། མཛད་སྒའོྱི་
ཐགོ་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐ་ུ
ཚབ་ཁག་གཅྱིག་དང་ཕན་ཚུན་ང་ོཤེས་དང་
འབྲལེ་བ་གསར་པ་བཟ་ོཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའྱི་ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁྲྱིད་ཐངེས་བརྒྱད་པ་ལེགས་གུྲབ་བུྱང་བ།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང་རུྒྱད་སདྨ་གངས་ཅན་རྱིག་
གནས་སླབོ ་གྲྲྭ ་ ཟུང་འབྲལེ་གྱིས་གོ་སྒྲྱིག་
གནང་བའྱི་ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁྲྱིད་ཐངེས་བརྒྱད་

པ་འདྱི་འདས་ལོར་ནད་ཡམས་དབང་གྱིས་
ཕན་བུས་ཕྱི་བསྣརུ་གནང་ས་ེཕྱི་ཟླ་ ༠༨ 
ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་བསྐངས་ཡོད་
པ་ལརྟ། སླབོ་ཚན་དང་རུྒྱགས་སྤྲདོ་བཅས་

ལེགས་གུྲབ་བུྱང་ས་ེད་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒ ་ོབསྐངས་ཡོད་པ་རེད།དེ་ཡང་
མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགྲནོ་ད་ུསདྨ་
རུྒྱད་གྲྲྭ་ཚང་གྱི ་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་ར་ེབཙུན་
བསན་འཛྱིན་བཟང་པ་ོམཆོག་དང་། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱིན་ཐུབ་བསན་ཚེ་རྱིང་ལགས། ད་ེབཞྱིན་
སྐུ ་མགྲོན་རྣམ་པས་འདྱི ་ཕྱིའྱི ་ལམ་སནོ ་
བཀའ་སླབོ་སྤྱི་དང་བྱ་ེབྲག་ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁྲྱིད་
ཀྱི ་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཕན་ཡོན་དང་དགེ་
མཚན་སྐརོ་གསུང་བཤད་ཟབ་ཅྱིང་གསལ་
བར་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོྱི་
ཐགོ་གྲྲྭ་ཚང་ཕག་མཛོད་དང་སླབོ་སྤྱི་གཅྱིག་

ལྕགོས་སྔགས་རམས་པ་ཚེ ་རྱི ང་བཀྲྱིས་
ལགས་ཀྱིས་སླབོ་གྲྲྭའྱི་བུྱང་བ་དང་མ་འངོས་
བྱེད་འཆར་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་ཞྱིང།  སླབོ་ཕུག་རུྒྱགས་སྤྲདོ་ཀྱི་
རེ་མོར་སོན་པ་དང་ཉ་ེབའྱི་རེ་ཕུད་བཅས་
ལ་བྱ་དགའ་གསོལ་རས་གནང་བ་དང་། 
བསབླ་པ་ཐར་སོན་ཌྱིབ་ལོ་མའྱི་ (Diplo-
ma) ཕག་ཁརེ་བཅས་གནང་ཡོད། ཐངེས་
འདྱིར་སླབོ་ཕུག་འཛུལ་ཞུགས་པ་མང་ད་ུ
བུྱང་ཡང་ནད་ཡམས་དབང་གྱིས་དངོས་
སུ ་ཕ ེབས་མ་ཐུབ་པས་མཐར་སླབོ ་ ཕུག་ 
༢༡ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་
ཡོད།བསླབ་གཞྱིར་མཚོན་ན་ནང་དནོ་རྱིག་
པའྱི་དབུ་ཕར་དང་ཚད་མ་སོགས་གཞུང་

ཆེན་བཀའ་པ ོད་ལྔའྱི ་སྙྱིང་བཅུད་ཕོགས་
བཏུས། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གནས་སུམ་རྟགས་
དག་གསུམ་སོགས་དང་། རྱིགས་ལམ་
བཅས་བསླབ་གཞྱིར་ཡོད་པ་རྣམས་འཛྱི ན་
གྲྲྭའྱི་ནང་སླབོ་ཁྲྱིད་དང་། ཆོས་རར་རདོ་
པ། ཕན་ཚུན་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རེས་ཀྱི་བགྲ་ོ
གླངེ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་སོགས་ཐབས་ལམ་སྣ་
ཚོགས་བརུྒྱད་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་ཏ།ེ  མཐའ་
མའྱི་གུྲབ་འབྲས་སུ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་སེམས་
རུྒྱད་བཟང་ད་ུདང་ཀུན་སྤོད་དལུ་ད་ུཕྱིན་
པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པརོ་མངནོ་པ་བུྱང་ཡོད་
འདགུ་བཅས།། 
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ཉ་ེཆར་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྲསོ་ཆོད་བཞག་པར་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་
དམྱིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པར་དགའ་བསུའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཉ་ེཆར་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གྲསོ་ཚོགས་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་
བསུྒར་འགོ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་

གྱི་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པར་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་གྱི་གྲསོ་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་
པ་དརེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ 
ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་
གྱིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའུྱི་ཐོག་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཟུར་པ་དང་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་
སྐབོ་ཚོགས་པའྱི་ (Save Tibet Network 
Japan) ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མཱ་ཀྱི་ན་ོསེ་
ཤུ་ (Makino Seishu) ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་
གྱི་གྲསོ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་བསུྒར་འགོ་ཡོད་པའྱི་ས་
ཁུལ་གཞན་ཁག་གྱི་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
རྱིས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་
པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་གྱི་གྲསོ་ཆོད་
བཞག་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་

ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདང་
འཆམ་མཐུན་ལ་ཉནེ་ཁ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེ

ངསོ་འཛྱིན་གནང་བ་ལེགས་པ་ོབུྱང་ཡོད་པའྱི་
སྐརོ་གསུངས།གཞན་ཡང་ཁངོ་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་
རྒྱལ་ཡོངས་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའྱི་ལས་འཁུར་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་
གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤྱིས་ (Mr. Nagao Takashi) 
ལགས་ཀྱིས་ད་བར་བླསོ་བཏང་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་།  གསར་
ད་ུབསྐ་ོབཞག་གནང་བའྱི་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་དུྲང་ཆེ་སྐུ་
ཞབས་ཨྱི ་ཤྱི་ཀ་ཝ་ཨ་ཀྱི་མ་ས་ (Ishikawa 
Akimasa) ལགས་ལ་ཕབེས་བསུའྱི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་སྐ་ུ
ཞབས་མཱ་ཀྱི་ན་ོསེ་ཤུ་ལགས་ཀྱིས་དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་མགྲནོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒྲལོ་མ་མཆོག་
དང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
སྒྲལོ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།

དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤྱིས་ལགས་
ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བཞག་གནང་
བའྱི་གྲསོ་ཆོད་དའེྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་སྐརོ་འགྲལེ་
བརདོ་གནང་ཡོད། སྐ་ུཞབས་ཨྱི ་ཤྱི་ཀ་ཝ་ཨ་
ཀྱི ་མ་ས་ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ད་ུབདོ་དནོ་སྐརོ་མཉམ་
རབུ་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའྱི་གྲ་སྒྲྱིག་ཨང་
གསར་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་། ཉ་ེཆར་ཉྱི་ཧངོ་
གྲསོ་ཚོགས་ནས་བཞག་གནང་བའྱི་གྲསོ་ཆོད་
དསེ་འབུྱང་འགུར་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་དནོ་སྐརོ་གྲསོ་ཆོད་ཤུགས་ཆེ་གཞག་
ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་བཟསོ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་
སྐརོ་གསུངས།ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་
སྒྲོལ་མ་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཞནོ་སྒྲལོ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་
ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྲསོ་ཆོད་
བཞག་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་ཉྱི་
ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་
ཁག་དང་། སྐ་ུཞབས་མཱ་ཀྱི་ན་ོསེ་ཤུ་ལགས། 
སྐ་ུཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤྱིས། སྐ་ུཞབས་ཨྱི ་
ཤྱི་ཀ་ཝ་ཨ་ཀྱི་མ་ས་ལགས། ཉྱི་ཧངོ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
སོགས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཆེད་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་ཡོད།
ཉྱི་ཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཉྱི་
ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་
སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་བྱ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་བུྱང་བའྱི་
སྐརོ་དང་། ཉྱི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གྲསོ་ཚོགས་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ལས་འཁུར་
དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤྱིས་ལགས་
དང་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་སོགས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སབས། 
ཉ་ེཆར་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་ཆེད་
ད་ུགྲསོ་ཆོད་བཞག་གནང་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་
ཉྱི་ཧངོ་དགེ་འདནུ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་ཉ་ེཆར་
ཁམས་བྲག་འག་ོནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སནོ་
པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་
ཁུྲ་ ༩༩ ལགྷ་ཅན་ཞྱིག་དང་མ་ཎྱི་དངུ་འཁརོ་
བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ར་གཏརོ་བཏང་བར་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ་བ་
བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཀང་ཉྱི་ཧངོ་
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཞྱི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ 
(Shimomura Hakubun) ལགས་ཀྱིས་
དབུ་ཁྲྱིད་འགོ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གྲསོ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་
བསུྒར་འགོ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་
གྱི་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པར་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་གྱི་གྲསོ་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཞྱི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ལགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་ཏ་ེཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་

དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་གྲསོ་ཆོད་དསེ་བདོ་མྱིར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའྱི་བར་ལན་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་བཏང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་
ཐན། རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་བསུྒར་འགོ་ཡོད་པའྱི་
ལུང་པ་གཞན་གྱི་ནང་སྱིད་བུྱས་ལག་བསར་
བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་
ཡོད། ཅསེ་དང་། གྲསོ་ཆོད་དསེ་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཆར་
གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་མུ་མཐུད་བདོ་ནང་འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མེད་རགོ་རོལ་ཤུགས་
ཆེ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ད་ེབཀག་འགོག་བྱེད་
ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།ཉྱི་ཧངོ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་
རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཉྱི་ཧངོ་
རྒྱལ་ཡོངས་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གྱིས་
གྲསོ་ཆོད་བཞག་གནང་བར་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་
གྱི་ཕག་བྲྱིས་འབུལ་རུྒྱའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་
ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས། དུྲང་འཕར་
བླ་ོབཟང་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་སདྐ་
ད་ུཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱི ན་སྒྲོལ་མ་
མཆོག་གྱི་གསུང་སུྒར་ཞུས་པ་དང་། ཉྱི་ཧངོ་
སྐད་ད་ུབདནུ་རེའྱི་བདོ་དནོ་གསར་འགུར་
སྙན་སྒྲོན་པ་ལེགས་འཕལེ་ལེགས་ལགས་
ཀྱིས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
སྒྲལོ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱི་གསུང་སུྒར་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་འབྲལེ་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝ་རན་ (Warren 
Entsch) ལགས་དང་ལམྕ་སྐུ་སུ་སན་ཊམ་
པལ་མན་(Susan Templeman) ལགས་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་
ཛེ་ཡ་ (Uzra Zeya) མཆོག་ལ་དགའ་
བསུའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་ཏ་ེཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོབཱཡྱི ་ཌནེ་ (Joe 
Biden) མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་ཨ་རྱི ་
གཞུང་གྱིས་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་
ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲལེ་
མཐུད་པར་བསྐ་ོབཞག་གནང་བར་དགའ་
བསུ་དང་། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་སུ་མཐུན་ཕོགས་ཕག་སྦྲལེ་ཚོ་དང་
ལྷན་ད་ུམཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་

དགསོ་པའྱི་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ
ད་ེཡང་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟུང་འབྲལེ་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝ་རན་ལགས་དང་
ལྕམ་སྐུ་སུ་སན་ཊམ་པལ་མན་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན་དམྱི གས་
བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་
ཡ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་གསུང་འཕྱིན་
ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ང་ཚོས་
ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་བདོ་
ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི ་ ཟུང་འབྲ ེལ་
ཚོགས་གཙོའྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་
གྱིས་ཨ་རྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན་དམྱི གས་བསལ་
འབྲལེ་མཐུད་པའྱི་ལས་འགན་གསར་པ་
སུྒྲབ་བཞྱི ན་པར་དགའ་བསུ ་ཞུ ་བ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གམ་ཡང་ན་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི ་

སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་དབར་སྔནོ་འགྲ་ོཆ་རྐནེ་གང་ཡང་
མེད་པའྱི་ཐགོ་བདོ་རྒྱ་གྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
གནང་རུྒྱའྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་
དརེ་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།
ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་མཐུན་ཕགོས་ཕག་སྦྲལེ་
དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་ཁག་མཉམ་འབྲལེ་
ཐོག་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་གྱི ་མ ་འོངས་ཡང་སྱིད ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གྱི་
ཆོས་ལུགས་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པའྱི་ཡང་
སྱིད་འདམེས་སུྒྲག་ལ་ཐ་ེབུྱས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་
མཚམས་འཇོག་བྱདེ་དགོས་པ་མཚོན་པའྱི་
བདོ་དནོ་སྐརོ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའྱི་ཐུགས་
འདནུ་ཡོད་པར་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། 
ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་བདོ་

པས་རང་དབང་དང་། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་སླད་ཞྱི ་བའྱི་སྒ་ོནས་
འཐབ་རདོ་གནང་བཞྱིན་པར་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་
པ་ོཡོད།
ད་ེརྱིང་ཁ་སང་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སངས་
ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་ཆགས་ཡོད་སབས་བདོ་
མྱི འྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་
པའྱི་དསུ་ལ་བབས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་
མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕག་སྦྲེལ་
རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གྱི ་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོར་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བུྱས་བརུྒྱད་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་གནང་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
དགསོ། ང་ཚོས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་
རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནྱི་བདོ་རྒྱའྱི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལྡ་ེམྱིག་ཡྱི ན་པ་
ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་སྔར་ནས་རྒྱ་ནག་རྱི ་བ་ོརེ་ལྔར་
གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་འདདོ་ཀྱི་དགོངས་
པ་ཡོད་པ་ལྟར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
བ ོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་གནས་མཇལ་ཆེད་
གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགོས་པའྱི ་འབོད་སྐུལ་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།
མཐའ་དནོ་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གྱི་བདོ་དནོ་དང་
འབྲལེ་བའྱི་ལས་དནོ་རྣམས་ཚགས་ཚུད་
ཡོང་བ་དང་། ང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་
རའྱི་མང་གཙོ་དང་། རང་དབང་། འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གོང་
མཐོར་སྤལེ ་བའྱི ་སྨནོ ་འདུན་ཞུ ་རུྒྱ ་ཡྱི ན། 
ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།


