
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ 
༢༣ ཉྱིན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་
གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའྱི་ནང་འཁོད་
དནོ།  ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་
ཁང་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་
ནང་གསེས་ ༡ པའོྱི་དགངོས་དནོ། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམས་
སྱིད་སྐངོ་དང་བཀའ་བླནོ་ཚང་འཛོམས་
ཞྱིབ་གསོ་དག་འདམེས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་
ནས་བསྐ་ོའཛྲུགས་གནང་བར་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་
ཀྱི་མཚན་གནས་བསྩལ་རུྒྱ། ཞསེ་གསལ་
བ་ལརྟ་སྤྱི་ཟྲུར་བླ་ོབཟང་ཤཱསྟྲ ྱི་ལགས་ལྡྱི་ལྱི ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བསྩལ་
དནོ་ལརྟ་ཡྱིག་ཆ་སྒྲྲུབ་མཚམས་ལས་ཁྲུར་
འགོ་འཛྲུགས་གནང་རུྒྱ་གནང་སོང་བའྱི་
གསལ་བསྒྲགས་སྲུ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ 
༢༣ ལ། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབྲུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་

སྒྲོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐྲུན་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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སྤྙི་ཟུར་བློ་བཟང་ཤཱསྟྙི་ལགས་

ལྙི་ལྙི་སྐུ་ཚབ་དློན་གཅློད་དུ་བསློ་

གཞག་གནང་བ།

བློད་རྙིགས་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་ཉམས་

ཞྙིབ་པའྙི་ཚོགས་འདུ་ལེགས་པར་

མཇུག་སྒྙིལ་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྩདོ་རྙགོ་ཅན་གྱི་ས་ཁྲུལ་གྱི་གཞནོ་སྐསེ་
འག་ོཁྱིད་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབྲང་གྱི་
མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུཨ་རྱིའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་བསྱི་གནས་
ཁང་  (United States Institute of Peace) 
གྱིས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཞནོ་སྐསེ་འག་ོ
ཁྱིད་ཁག་གཅྱིག་དང་ལནྷ་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་
བག་ོགླངེ་དབྲུ་འཛྲུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་རྩདོ་རྙགོ་ཅན་གྱི་ས་ཁྲུལ་ཀ་ོལམ་བྱི་ཡཱ་
དང་། ཨྱི ་ཐྱིའ་ོཔྱི་ཡཱ། ཨྱི ་རཱཀ ལེ་བྷ་ེཡ། འབར་
མ། ནའ་ེཇྱི་རྱི་ཡཱ། སོ་མཱ་ལྱི་ཡཱ། ལྷ་ོསྲུ་དཱན།  
སྲུ་དཱན། སྱི་རྱི་ཡཱ། ཏུ་ནྱི་སྱི་ཡཱ། ཝ་ེན་ེཛྲུའ་ེལ་ཱ  
བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༢ ནས་ཞྱི་བད་ེདང་འབྲལེ་
བའྱི་ལས་དནོ་སྤལེ་མཁན་གྱི་འག་ོཁྱིད་གཞནོ་སྐསེ་
གངས་ ༢༦ དང་ལནྷ་རེ་བ་དང་བམས་སྙྱིང་ར་ེ
སོགས་དནོ་ཚན་བཞྱིའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་དང་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
གྱི་མངོ་བ་རྣམས་༸སནྙ་སེང་དང་འབྲལེ་སྤྱི་ནརོ་

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་

འག་ོབ་མྱིའྱི་གངས་ཐརེ་འབྲུམ་ ༧ ལགྷ་ཡོད་
པ་ཚང་མ་གཅེན་གཅུང་གྱི་འད་ུཤེས་ཡོད་
པའྱི་སྒ་ོནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  
ག་ོལ་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུགནས་
དགསོ་ངསེ་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་འག་ོབ་མྱི་སྤྱི་
ཡོངས་ལ་མཐར་ཐྲུག་གྱི་བད་ེསྐྱིད་ནྱི་ནང་

སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེདང་འག་ོབ་ོམྱི་གཅྱིག་གུར་གྱི་
འད་ུཤེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ེཡང་

རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནྱི་ཞྱི་བད་ེདང་བད་ེ
སྐྱིད་སོགས་ཀྱི་འབུང་ཁྲུངས་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ཡོད།  
ང་ཚོ་སྐསེ་པའྱི་སབྐས་ཨ་མའྱི་བམས་བརྩ་ེནྱི་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་པ་བཞྱིན། འཆྱི་
བའྱི་སྐབས་སྲུའང་སོ་སོའྱི་ཉ་ེའཁོར་གྱི་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་བམས་བརྩའེྱི་རྣམ་འགུར་བསན་

པ་ཡྱིན་ན་འཆྱི་མཁན་ད་ེལྷདོ་ལྷདོ་ཡོང་གྱི་རེད།  
འབུང་འགུར་ལོ་བཅ་ོལ་ྔཉྱི་ཤུར་ངསོ་རང་མྲུ་
མཐྲུད་འཚོ་གནས་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བརདོ་མྱི ་
དགསོ་པ་ཞྱིག་རེད། འནོ་ཀང་ངསོ་རང་འཆྱི་སའྱི་
གནས་ད་ེརྒྱ་གར་ཡྱིན་པའྱི་རེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། རུྒྱ་
མཚན་ནྱི་རྒྱ་གར་ནང་རང་དབང་ལནྡ་ཞྱིང་། གུ་
ཡངས་ཡོད་པའྱི་ཁར་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་
ཤོས་ད་ེཡྱིན། དརེ་བརནེ་འཆྱི་བའྱི་སབྐས་སྲུ་སོ་
སོའྱི་མཐའ་འཁརོ་ད་ུབམས་བརྩ་ེདང་བཅསོ་མྱིན་
གྱི་བརྩ་ེབ་སྤདོ་མཁན་རྱིགས་ཡོད་ན། ཞྱི་བད་ེངང་
འག་ོཆོག་གྱི་རེད། ད་ེམྱིན་ངསོ་རང་འཆྱི་བའྱི་
སབྐས་སྲུ་མཐའ་འཁརོ་ད་ུརྒྱ་ནག་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་
རྐྱང་རྐྱང་ཡྱིན་ན། མ་ཡྱིན་ཡྱིན་མདགོ་དང་
བཅསོ་མའྱི་རང་བཞྱིན་ཐགོ་ནས་འག་ོརུྒྱ་ད་ེརེད།  
མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བམས་བརྩའེམ་སེམས་པ་བཟང་
པ་ོབདེ་རུྒྱ་འཆྱི་དསུ་དང་གསོན་དསུ་གང་ལའང་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླབོ་དང་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སག་ལོ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་
བདོ་རྱིགས་སུྒ་རྩལ་བ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་
པའྱི་ཚོགས་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༩ 
ཚེས་༢༢ ཉྱིན་ལེགས་པར་མཇྲུག་སྒྲྱིལ་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་
ནས་བདོ་རྱིགས་སུྒ་རྩལ་བ་དང་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་ཁནོ་བསྡམོས་ ༣༤ མཉམ་
ཞུགས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་སོ་སོའྱི ་
སུྒ་རྩལ་ཁད་ལས་ཐང་ཀ་འབྲྱི་བཞེངས་
དང་། རྐང་བྲ་ོགླྲུ་གཞས། སནྨ་རྩྱིས། 
ཤྱིང་བརྐསོ། ཚེམ་བཟ།ོ གླགོ་བརྙན་བཟ་ོ
སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཉམས་མངོ་བར་ེསྤལེ་
གནང་ཡོད།
ཉྱིན་དང་པརོ་བདོ་རྱིགས་མཁས་པ་ལྔས་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་བདོ་རྱིགས་ན་
གཞོན་གྱི་འགན་ཁྱིའྱི་ཐགོ་གསྲུང་བཤད་
དང་ཚོགས་བཅར་བ་ལྷན ་བགོ་གླ ེང ་
གནང་། ད་ེརསེ་ཉྱིན་གཉྱིས་ནང་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་སྡ་ེཚན་གསྲུམ་དུ་ཆ་
བགོས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གྱི་གནས་བབ་དང་། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་སླད་གཞོན་སྐེས་
ཚོས་འགན་ཁྲུར་ཕོགས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་
གནང་ཡོད་པ་དང་། གསོ་དནོ་ཇྱི་བུང་
སྡ་ེཚན་སོ་སོའྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་མཇྲུག་སྡམོ་
མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྒྲགོས་སྦྱང་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་བདོ་དང་ཡྲུ་གུར་ལྷ་ོསོག་མྱི ་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱབ་
སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་ཀྱི་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚེས་ 
༢༣ ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་།  
(Free Tibet Network) ཞསེ་པའྱི་ཚོགས་པ་ཐྲུན་
མོང་གྱིས་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དག་
གནནོ་ཆེ་བའྱི་སྱིད་བུས་འགོ་བདོ་དང་ཡྲུ་གུར། ལྷ་ོ
སོག་མྱི་མང་གྱི་ང་ོབ་ོརྩ་མེད་གཏངོ་བཞྱིན་པར་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་སྐརོ་གྱི་ཚོགས་འདའུྱི་
ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། ཚོགས་འདའུྱི་བག་ོགླངེ་པ་གཙོ་བའོྱི་ཁངོས་
སྲུ་ཡྲུ་གུར་དང་ལྷ་ོསོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་ཕབེས་
ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
ཚོགས་འདའུྱི་ནང་ད་ཆ་བདོ་ནང་གྱི་གནད་དནོ་ཛ་
དག་ཆེ་ཤོས་ནྱི་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་རྩ་མེད་གཏངོ་གྱི་
ཡོད་པ་ད་ེཡྱིན་པ་དང་། དའེྱི་ཐད་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
མྱི་སེར་སྤལེ་ཡྲུལ་གྱི་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་
བདོ་ཕྲྲུག་ནང་འཇྲུག་བས་ཏ་ེབདོ་ཕྲྲུག་རྣམས་རང་
ཉྱིད་ཀྱི་ཕ་མ་དང་རྱིག་གཞུང་ལས་རྒྱང་ཐག་རྱིང་
ད་ུགཏངོ་གྱི་ཡོད་སྐརོ་གསྲུངས་པ་མ་ཟད། ཨེ་ཤྱི་
ཡའྱི་མྱི་འབརོ་ཐརེ་འབྲུམ་ ༡་༨ བདོ་ནས་ཐནོ་

པའྱི་གཙང་ཆུར་འཚོ་བ་བརནེ་ནས་བསདྡ་ཡོད་
པས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་སྲུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་
བའྱི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་ ༢༠༢༢ བར་ཆོག་མཆན་
མེད་པའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱི་གངས་ས་ཡ་གཅྱིག་ཙམ་
གྱི་རྱིགས་རྫས་དཔ་ེམཚོན་བསྡ་ུརྲུབ་བས་ཡོད་
སྐརོ། ཉ་ེལམ་བདོ་ནང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཁབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབའྱི་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སངས་འཛྱིན་ཚགས་ཚུད་
མ་བས་པར་ལ་ྷས་ཁ་ོནར་བདོ་མྱི ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་
ཤུ་ནས་སྲུམ་ཅུ་ཙམ་རྒྱལ་ས་ནས་ཕྱིར་འདནོ་
གྱིས་ཟས་བཅུད་དང་སནྨ་བཅསོ་ཀྱི་ཐྲུན་རྐྱནེ་
ཧ་ཅང་ཞན་པའོྱི་ངང་བཞག་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་གནང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་
གྱིས་བཙན་བཟྲུང་མ་བས་ས་ྔརོལ་ད་ུབདོ་ད་ེ
རང་བཙན་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་
པ་དང་། ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ་མཧྱི་ཀལ་ཝན་ཝལཊ་
པྲཀ་ (Michael van Walt van Praag) 
ལགས་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་
ལཧུ་ལགས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ལོ་

རུྒྱས་དབེ་ནང་བདོ་ད་ེགནའ་དསུ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་སྲུ་གུར་མེད་པ་གསལ་སནོ་གནང་ཡོད་
ཅྱིང་། ད་ེལ་ྟབས་ན་ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི་
མང་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཞསེ་
བཤད་པ་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་
པ་གསྲུངས། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧངོ་གཞུང་ལ་འབདོ་
སྐལུ་གྱི་ཚུལ་ད་ུགསྲུང་དནོ་ལ། བདོ་དང་ཡྲུ་གུར་
ལྷ་ོསོག་མྱི་མང་གྱི་དཀལ་སེལ་སདླ་ཉྱི་ཧངོ་གཞུང་
ནས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐྲུད་
པ་ཞྱིག་བསྐ་ོབཞག་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སངེ་རང་དབང་དང་། མང་གཙོ། 
ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསུྒར་སྲུང་སྐབོ་ཆེད་ཉྱི་ཧངོ་ཐ་ེ
བའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་གསྲུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་ཧངོ་ཡྲུ་གུར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨྲུ་ཊ་ཀ་ེརྱི་མྲུ་  
(Uda Kerimu) ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་
གཏངོ་བཞྱིན་པར་ཐྲུགས་འཚབ་དང་སྦྲགས་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི ་མང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེཡྲུ ་གུར་མྱི ་རྱིགས་སྡབེ་

གསོད་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་
གནང་། ཕགོས་མཚུངས་ཉྱི་ཧངོ་ལྷ་ོསོག་མྱི་མང་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཞབས་ཨོལ་ཧུ་ན་ུ (Olhunud 
Daichin) ལགས་ཀྱིས་ལྷ་ོསོག་ནང་ད་ུརྒྱ་མྱི་ཕནོ་
ཆེ་གནས་སྤ་ོབས་པར་བརནེ་རང་ཡྲུལ་ད་ུལྷ་ོསོག་
མྱི་མང་རྣམས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྲུ་གུར་ཡོད་
པའྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་འགལེ་བརདོ་གནང་
ཡོད། གཞན་ཡང་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་
ཚོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཤྱི་མོ་མྲུ་ར་ (Shimomura 
Hakubun) ལགས་དང་། ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་
འཐྲུས་མྱིའྱི་ཡྲུ་གུར་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆེ་
མྱི་ཙུ་བ་ཡ་ཤྱི་ (Mitsubayashi Hirumi) ལགས།  
National Institute of Fundamentals ཞསེ་
པའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ས་ཀུ་རྱི ་  
(Sakurai Yoshiko) ལགས། Free Tibet 
Network ཞསེ་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་མ་ཀྱི་ན་ོ (Makino Seishu) ལགས། 
ཉྱི་ཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།
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གཞུང་འབྲལེ་མཆོད་འབྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༡ ཉྱིན་བལ་ཡྲུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟྲུར་
པ་དབང་ཕུག་ཚེ་རྱིང་ལགས་འདས་གངོས་
སྲུ ་གུར་བའྱི་ཡྱི ད་སྐའོྱི་གནས་ཚུལ་འབོར་
བར་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐྲུགས་ཕམ་
དང་འབྲལེ་དམ་པ་ཁོང་གྱི ་ཚེ་རབས་ཕྲངེ་
བར་བསགས་པའྱི་སྡྱིག་སྒྲྱིབ་བང་ཞྱིང་དག་
ནས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་གོ་འཕང་
མགགོས་ནས་མུར་ད་ུའཐབོ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་ཕྱིར་ད་ེརྱིང་ས་ེཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ 
༣ པའྱི་ཐགོ་གངས་སྐྱིད་སྱིད་སྐངོ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པས་དབྲུས་ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་
ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དབྲུས་ལས་ཁྲུངས་ཁག་གྱི་
ལས་བདེ་ཡོངས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་
དྲུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་
དམ་པ་ཁོང་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་
རསེ་སྱིད་ཚབ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་
ཐར་ལམ་སྒྲལོ་མ་མཆོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་
གནང་དནོ། གངོ་ད་ུབཀའ་དྲུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་
གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བལ་ཡྲུལ་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟྲུར་པ་དབང་ཕུག་ཚེ་རྱིང་
ལགས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཆ་ཚང་སྙན་སེང་ཞུས་
སོང་། དམ་པ་ཁངོ་གྱི་ལོ་རུྒྱས་སནྙ་སེང་ཞུ་
པའྱི་སབྐས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་
དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚད་ལནྡ་གནང་

བ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོའདགུ མཐར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༡ ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༩ བར་
བལ་ཡྲུལ་དནོ་གཅོད་གནང་བ་ད་ེབདོ་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག ་འཛྲུ གས་
ལ ་ ཞ བ ས ་
འདེགས་ ཞུས ་
པ་མཐའ་མ་ལྟ་
བྲུ་མཐངོ་བུང་།
སྐ བ ས ་ རེ ར ་
ང ་ ཚོ ་འཆྱི ་ རུྒྱ ་
བ རེ ད ་ ན ས ་
ཕ ག ་ ལ ས ་
གནང་ཕོགས་
ད ང ་ བ ས མ ་
བླ ོ ་ འ ཁེ ར ་
སངས་སོགས་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་
ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད། སོ་སོའྱི་མྱི ་ཚེ་
འདྱི་ད ོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བེད་པ་ཡྱི ན་
ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ནས་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་
སྲུའང་བླ་ོཕམ་མྱི ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདགུ་སམྙ་
པ་དན་གྱི་འདགུ ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཛོམས་
ནས་ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་བཏནོ་གནང་བ་
རེད། ཚེ་འདས་དབང་ཕུག་ཚེ་རྱིང་ལགས་
ཀྱི་ནང་མྱི ་རྣམས་ལའང་སྡུག་བསྔལ་འདྱི་
གདངོ་ལེན་གནང་ཐྲུབ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་སྐནོ་
རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དངེ་སབྐས་

བདོ་ནང་གྱི ་གཞྱིས་བཞུགས་སྤྲུན་ཟླ་རྣམས་
ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་དཀའ་སྡུག་ཚད་
མེད་མོང་བཞྱིན་སྐབས་འདྱིར་རང་དབང་

ལྲུང་པའྱི ་ནང་ཡོད་པའྱི ་བ ོད་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་འགན་ཇྱི་ལྟར་འཁེར་དགོས་པ་དང་། 
བསམ་བླ་ོག་འད་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་འདགུ་ད་ེ
དག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རུྒྱ་གནད་
འགག་ཆགས་འདགུ  གཞྱིས་བཞུགས་
བདོ་མྱི ་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ལས་མུར་ད་ུཐར་
པའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རོགས། ཞསེ་གསྲུང་
བཤད་གནང་རེས་བསྔ་ོསྨནོ་གསྲུང་འདནོ་
དང་། དམ་པ་ཁངོ་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་
དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ནས་དབྲུས་ཀྱི་ལས་
ཁྲུངས་ཁག་ལས་སེང་བཞག་ཡོད།དམ་པ་

ཁངོ་ནྱི། གངས་ལྗངོས་ལ་ྷས་འཇམ་དབངས་
དཀྱིལ་གཟྱིམས་ཤག་ཏུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ ལོར་
འཁྲུངས། རང་ལོ་ ༨ ནས་ ༡༧ བར་ལ་ྷས་
དང་། གཞྱིས་རྩརེ་བདོ་ཡྱིག་རྱིག་གནས་སྦྱངས།   
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་
བལོ་ད་ུའབརོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ བར་ཀ་
རྡརོ་ཁྲུལ་ད་ུཨྱི ན་ཡྱིག་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༦༢ ནས་ ༡༩༦༣ བར་བདོ་མྱི ་
ན་གཞོན་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཛ་དག་དམྱིགས་
བསལ་སྦྱངོ་བརྡར་གནང་ཁངོས་དང་བངླས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ནས་ 
༡༩༦༦ བར་རང་གཞུང་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཁ་ོ
མེལ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ (Comell 
university) ཞསེ་པར་གཏངོ་གནང་ལརྟ། 
ཆབ་སྱིད་དང་འབྲལེ་བའྱི་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༡ བར་རྡརོ་
གླྱིང་རང་དབང་གསར་ཁང་ནང་ཞབས་ཞུ་
ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ནས་ ༡༩༧༠ བར་
གོང་གསལ་སླབོ ་སྦྱོང་བ་ཡྲུ ན་ཕྲུད་རང་
གཞུང་བདེ་སྲུང་ཁོངས་ཞབས་ཞུ་དང་།  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༨༢ བར་བལ་
ཡྲུལ་ནང་གླ་ོསྒྲྱིག་གྱིས་གཙོས་བདོ་མྱི ་སྐབས་
བཅོལ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འཚོ་གནས་ཆེད་
རྲུམ་གདན་བཟ་ོཚོང་གསར་འཛྲུགས་བདེ་
པར་བཏང་གནང་བ་ལྟར་ཞབས་ཞུས་ཀྱིས་
གྲུབ་འབྲས་གཟངེས་ཐོན་བུང་ཡོད།ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༡ བར་རང་འཚོར་གནས་སབྐས་བལ་
ཡྲུལ་གདན་ཚོང་བཟ་ོཁག་སྤྱིའྱི་ཚོགས་པ་  

(Central Carpet Industries Associa-
tion, CCIA) ཞསེ་པ་གསར་བཙུགས་བུང་
བའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལོ་དགུ་བསདུ་མར་ཞུས་
སྐབས་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་
སྒྲྱིག་གཞྱི་དགསོ་གལ་ལརྟ་སྤྱི་ཁབ་པའྱི་ལམ་
ལྲུགས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གདན་ཚོང་
ཡར་རྒྱས་སྨན་པའྱི་ཞབས་འདགེས་ཞུས།  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ནས་ ༡༩༩༦ བར་ས་
གནས་གཞནོ་ན་ུདང་། རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆུང་གསར་འཛྲུགས་སབྐས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། 
ལོ་མང་རྱི ང་དབྲུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་ས་
རུྒྱན་ཚོགས་གཙོ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ 
ནས་ ༡༩༩༩ བར་དབྲུས་རུྒྱན་ཚོགས་
གཞོན་བཅས་ཀྱི་ལས་འཁྲུར་གང་ནསུ་ཞུས།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༨ ནས་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༩ 
བར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་། དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་
གྱི ་བཀའ་འབྲལེ་བཞྱིན་བལ་ཡྲུལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་དནོ་ལྟར་
ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་འགན་འཁྲུར་ཞུས། ད་ེརསེ་
ཁེ་ན་ཌར་གཞྱིས་སྤསོ་གནང་ས་ེབཞུགས།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཞགོས་
པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༤༥ ཐགོ་ཁ་ེན་ཌ་ས་གནས་
སྲུ ་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རྫོགས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐོའྱི་
གནས་ཚུལ་བུང་ཡོད་པ་བཅས། །

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་རེ་ཏ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ཆྱི ་བ་ྷའཕྲྲུལ་རྱིག་
སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་སླབོ་ཕྲྲུག་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་གྱི་གལ་གནད་སྐརོ་གསྲུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༢༢ 
ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སངེ་
བདོ་དནོ་ཇྱི་ལརྟ་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ་ཉྱི་
ཧངོ་གྱི་རེ་ཏ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་  
(Reitaku University) དང་། ཆྱི་བ་ྷའཕྲྲུལ་རྱིག་
སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་ཁང་ (Chiba Institute 
of Technology) གྱི་དག་ེལས་སླབོ་ཕྲྲུག་ཡོངས་
ལ་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡོད། 
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
རེ་ཏ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཕབེས་
འབརོ་སབྐས་རེ་ཏ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གྱི་དག་ེལས་སླབོ་ཕྲྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ལག་
ཏུ་བདོ་དང་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་རྒྱལ་དར་བཟྲུང་ནས་
ཕབེས་བསྲུའྱི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་
མཐ་ོསངྒ་གྱི་ས་ཁམས་དང་ཁརོ་ཡྲུག་གྱི་སྐརོ་
གསྲུང་བཤད་གནང་སབྐས་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་མྱི་འབརོ་
ཐརེ་འབྲུམ་ ༡.༨ ལགྷ་གྱིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ནས་
གཞུར་བཞྱིན་པའྱི་གཙང་པ་ོགཙོ་བ་ོབཅུ་ལ་
བརནེ་ནས་འཚོ་བཞྱིན་ཡོད་སབས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་
གྱི་ཁརོ་ཡྲུག་ལ་སྲུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ་པའྱི་གལ་
གནད་དང་། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་གནམ་གཤྱིས་

འགུར་ལྡགོ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོ
འབྲྱི་ཆུ་སམྐ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མཐ་ོ
སངྒ་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགུར་ལྡགོ་གྱིས་བདོ་ཀྱི་
ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའང་ཤུགས་རྐྱནེ་
ཚབས་ཆེན་ཐབེས་ངསེ་ཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་གསྲུངས་
ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ 
ལོར་བདོ་ལ་དབང་བསུྒར་མ་བས་གངོ་བདོ་
ནྱི་རང་བཙན་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་
ཞྱིང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལྲུགས་མཁས་དབང་སྐ་ུ
ཞབས་མཱ་ཡྱི་ཀལེ་ཝན་ཝལ་ཊྱི་ (Michael Van 
Walt) ལགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་སྐ་ུ
ཞབས་ལྱིག་ཧན་ཁྱིན་ (Hon-Shiang Lau) 
ལགས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཞྱིབ་འཇྲུག་བས་
པའྱི་གྲུབ་དནོ་ད་ུལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་
ཆ་ཤས་སྲུ་ཆགས་མངོ་མེད་པའྱི་དཔང་རགས་
ཁྲུངས་སྐལེ་ར་སྤདོ་གནང་ཡོད་པ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
གཞུང་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་བཀདོ་འདམོས་ལརྟ་
བདོ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད་ཅསེ་རདོ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་ད་ེནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ། 
ཉྱི་ཧངོ་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་འབྲལེ་བ་གནང་
སབྐས་གང་གཟབ་མ་གནང་ན་མ་འངོས་པར་

མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོངསེ་
ཡྱིན་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མང་གཙོ་དང་། 
རང་དབང་། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསུྒར་བཅས་ལ་
བརྩྱི་བཀུར་བདེ་ཀྱི་མེད་པར་བརནེ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་
སྱིད་བླནོ་སྐ་ུཞབས་ཧྲུ་མྱིའ་ོཀྱི་ཞྱི་དཱ་ (Fumio 
Kishida) མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གུ་ཡངས་དང་
མང་གཙོའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ལ་ཐྲུགས་རེ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་ད་ེའཇའ་ཚོན་བཞྱིན་ཡལ་བཞྱིན་ཡོད་
སབས་རྒྱ་ནག་གྱི་བདེ་སངས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་
བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ཉྱི་ཧངོ་དང་བསྡརུ་
ན་རྒྱ་ནག་ལ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་འཕྲྲུལ་རྱིག་དང་ཚོང་
འབྲལེ་མང་བ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པས་ཉྱི་ཧངོ་བ་
ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ཚོང་འབྲལེ་བདེ་སབྐས་
ཉྱི་ཧངོ་གཅྱིག་པྲུར་ཚོང་གྱི་གངོ་རག་གྱི་ཡོད་
པ་བསམ་རུྒྱ་མེད་པ། ཉྱི་ཧངོ་ཚུད་པའྱི་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ
འབྲལེ་བ་གནང་སབྐས་འཇྱིགས་ཞུམ་མེད་པའྱི་
སྒ་ོནས་འབྲལེ་བ་གནང་དགསོ་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་
གསྲུངས་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
གྱིས་སླབོ་ཕྲྲུག་གྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་
སབྐས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་རྩ་བ་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་ནས་གསྲུང་བའྱི་བམས་བརྩ་ེདང་། 

བཟདོ་བསན། དགངོས་ཡངས་སོགས་ཡྱིན་སྐརོ་
གསྲུངས་པ་དང་། ད་ལའྟྱི་ཆར་ཆྱི་བ་ྷའཕྲྲུལ་རྱིག་
སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུབདོ་པའྱི་སླབོ་ཕྲྲུག་
དྲུག་གྱིས་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སླབོ་
གཉརེ་གནང་བཞྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་
རེ་ཏ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་གཅྱིག་གྱིས་
ཉྱི་ཧངོ་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་སླབོ་
སྦྱངོ་གནང་ཡོད་པས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གྱིས་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕྲྲུག་རྣམས་སླབོ་
སྦྱངོ་གྱི་ག་ོསབྐས་གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
གནང་ཡོད།
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་
པའྱི་སླབོ་ཕྲྲུག་ཚོར་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་
བསུྒར་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་
ལྲུས་བདོ་རྱིགས་སྤྲུན་ཟླ་རྣམས་ལ་ལ་ྟརགོ་བདེ་
རུྒྱའྱི་ལས་འགན་འཕར་མ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  
ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གངས་
ཅན་ཁག་ཏུ་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་པའྱི་
སླབོ་ཕྲྲུག་ཚོས་ག་ོསབྐས་རྩ་ཆེན་ད་ེདག་ཆུད་ཟསོ་
སྲུ་མ་གཏང་བར་སླབོ་སྦྱངོ་ཧུར་ཐག་བས་ནས་
བདོ་དནོ་སདླ་ད་ུཕག་ལས་གནང་དགསོ་པ། ཉྱི་
ཧངོ་བ་དང་བདོ་མྱི་རྣམས་ནང་པའྱི་རསེ་འབྲང་

པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བདོ་པའྱི་དགེ་
འདནུ་པས་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུསླབོ་སྦྱངོ་གནང་ཐྲུབ་ན་ཉྱི་
ཧངོ་དང་བདོ་དབར་འབྲལེ་བ་གངོ་འཕལེ་ཡོང་
ཐྲུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ཅསེ་གསྲུངས།
ཆྱི ་བྷ་འཕྲྲུལ་རྱིག་སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་
ཁང ་གྱི ་ འགན ་འཛྱི ན ་ ལྷན ་ ཚོགས ་ཀྱི ་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སེ་ཏ་ོཀུ་མ་ཨོ་སཱ་མྲུ ་  
(Setokuma Osamu) ལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཆྱི ་བ་ྷའཕྲྲུལ་རྱིག་སླབོ་གཉརེ་
བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུཕབེས་པར་དགའ་བསྲུ་ཞུས་
གནང་བ་དང་འབྲལེ་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕྲྲུག་རྣམས་
ཀྱིས་ཧུར་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པས་ཆྱི་བ་ྷའཕྲྲུལ་
རྱིག་སླབོ་གཉརེ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་མྲུ་
མཐྲུད་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕྲྲུག་ཚོའྱི་སླབོ་སྦྱངོ་སདླ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རུྒྱའྱི་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།
གསྲུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་རསེ་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཆྱི་བ་ྷའཕྲྲུལ་རྱིག་སླབོ་གཉརེ་
བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་འཕྲྲུལ་མྱི་བཟ་ོལས་སྡ་ེཚན་
གྱིས་གསར་ད་ུབཟསོ་པའྱི་འཕྲྲུལ་མྱི་ཁག་གཅྱིག་
གཟྱིགས་འབྲུལ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་བུས་ཚོགས་འད་ུམཇྲུག་སྒྲྱིལ་བ།
༄༅། །བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ཉྱིན་ལྔའྱི་ཐབས་བུས་ཚོགས་འད་ུ
འདྱི་བཞྱིན་བདོ་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཆེད་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤྲུངས་ཀྱི་སྙྱིང་སབོས་སརླ་གསོའྱི་ཐགོ་
ད་ེརྱིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་མཇྲུག་བསྒྲྱིལ་
གནང་ཡོད།
དེ་རྱི ང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ ོ་
གཙོས་པའྱི་སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་
ཐོག་ཚོགས་འད་ུམཇྲུག་བསྒྲྱིལ་གྱི་མཛད་
སྒ་ོཞྱིག་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་སྒྲོལ་མ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་ནས་མཇྲུག་བསྡམོས་གསྲུང་
བཤད་གནང་བར་སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པས་ད་ོ
སང་ཆེན་པའོྱི ་ངང་ཚོགས་འདུར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་
དང་། སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པ་མྱི ་མང་གྱི་སྐ་ུཚབ་
ཡྱིན་པར་བརནེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཟང་ཕགོས་
ཀྱི་འགུར་བ་དང་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་ཡོང་རུྒྱའྱི་ཐགོ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་འཕར་མ་ཡོད་
སྐརོ་གསྲུངས་སོང་།
ད ེ་མ་ཟད་ཉྱིན ་ལྔའྱི ་ ཚོགས་འདུའྱི ་རྱི ང ་
གནད་ཡོད་མྱི ་ས་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རྒྱ་དང་
གོ་རགོས་གནང་བ་རྣམས་ཕན་རླབས་ཆེན་
པ་ོབུང་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་། ད་ེབཞྱིན་
མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་ནང་བསམ་ཚུལ་འད་

མྱིན་ཡོང་ངསེ་ཡོད་ཀང་ནང་ཁྲུལ་གྱི་གནད་
དནོ་ཆུང་ཙག་ལ་མག་ོམ་འཁརོ་བར་བདོ་སྤྱི་
པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཐད་ནསུ་པ་མཉམ་སྤྲུངས་
གནང་དགསོ་པའྱི་
སྐ ོར ་ ག སྲུ ང ས ་
སོང་། ད་ེདང་
སྦྲགས་སྤྱི་འཐྲུས་
རྣ མ ་ པ ་ ན ས ་
འ བུ ང ་ འ གུ ར ་
ལོ འྱི ་ ནང ་ལས ་
འ ཆ ར ་ ད ང ་
བ ་ བཞག ་ཐོག ་
བ ས མ ་ ཚུ ལ ་
གནང་བ་རྣམས་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོནས་
ནང་དནོ་རྣམས་སོ་སོར་ཕོགས་བསྡམོས་
ཀྱིས་ལག་བསར་གང་ཐྲུབ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་
བཅས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ནས་
གསྲུངས།
ཉྱིན་ལྔའྱི་ཚོགས་འདའུྱི་ནང་མཁས་དབང་
འད་མྱི ན་གྱི ་གསྲུང་བཤད་དང་བདོ་དནོ་
འཐབ་རྩོད ་ཐད་བརུྒྱད་ལམ་དང་ལས་
འཆར་གསར་པ་བརྩམ་དགོས་གལ་ཐོག་
སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པ་ནས་ད་ོདབྱིངས་ལནྡ་པའྱི་
ཐགོ་དྭགོས་འདྱི་དང་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད་འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

བདོ་ཐོག་འཛྱི ན་པའྱི་སྱིད་བུས་དང་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་སངེ་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་འཁགོ་བཤད་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་བར་ེ

ལེན་གནང་ནས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་བེད་སྒ་ོདང་མ་འངོས་ལོ་བཞྱིའྱི་
ནང་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི ་ཐོག་བཀའ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོབུང་འདགུ
ཚོགས་འདའུྱི་ནང་བདོ་མཐ་ོསྒང་ཁོར་ཡྲུག་
གྱི ་གལ་གནད་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་འདུག 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་ཁོར་ཡྲུག་ད་ེ
བཞྱིན་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་
བརནེ་དའེྱི་རུྒྱ་རྐྱེན་གྱིས་ཨེ་ཤའྱི་ནང་དང་
འཛམ་གླྱིང ་སྤྱིའྱི ་གནམ་གཤྱི ས་འགུར་
ལྡགོ་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆེར་འཕྲད་ཡོང་རུྒྱ་
ཡྱི ན་པའྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་འདགུ 

དེ་མཚུངས་བོད་ད ོན་ཞུ ་གཏུག་གྱིས་རྒྱ་
གར་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་གནད་
ཡོད ་མྱི ་ ས ་དང ་མྱི ་མང ་ལ ་གོ ་ ར ོགས ་

སྤ ེལ ་ རུྒྱ འྱི ་ ལས ་འཆར །  
དེ་བཞྱི ན ་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཐོག་འཛམ་
གླྱིང་གྱི ་ཕོགས་གང་སར་
བོད་ཀྱི ་གནས་ཚུལ་ཁབ་
སྤལེ ་གནང་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི ་
ཐོག ་ བསམ ་ ཚུལ ་ བརེ ་
ལེན ་དང ་བཀའ ་བསྡུར ་
ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ
ད་ལན་གྱི ་ཚོགས་འདུའྱི ་

ནང་ཨྱི ན ་ཡྲུ ལ ་དང་སྱི ་ཀོ ་ ལེནཌ་གོས ་
ཚོགས་འཐྲུ ས་མྱི ་ཟྲུ ར ་པ ་ལྕམ་སྐུ ་མ ་ག་
རེཏ་ཀ་རེན་མཆོག་དང་། ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་
གཞྱི ་བས་པའྱི ་ཇ ་ཝ་ཧར་ལལ་ནེཧ ་རྲུ ་
གཙུག་ལག་མཐོ་སླ ོབ ་ཀྱི ་རྒྱ ་ཡྱི ག ་ཚན་
པའྱི ་འགན་འཛྱི ན་དང་སླབོ ་དཔོན་ཆེན་
མོ ་སྐུ ་ཞབས་སྱི ་རྱི ་ཀནཌ་ཀོན་ཌ་པ་ལྱི ་ 
(Prof. Srikanth Kondapalli) ལགས། 
རྒྱ་གར་ཕྱི ་སྱིད ་དྲུ ང ་ ཆེ ་ཟྲུ ར ་པ ་དང ་ །  
རྒྱ ་གར ་སྱིད ་འཛྱི ན ་ཟྲུ ར ་པ ་སྐུ ་ཞབས ་
མན་མོ་ཧན་སྱིངྒ་མཆོག་གྱི ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་སྐོབ་སླབོ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་

ཤྱིབ་ཤང་ཀར་མེ་ནནོ་ (Shivshan-
kar Menon) ལགས། ORF མཁས་
པ་ཚོགས་པའྱི་བད་ེསྲུང་དང་། ཐབས་
བུས། བཟ་ོལས་སྡ་ེཚན་གྱི་ངསེ་སནོ་
པ ་ལྕམ ་སྐུ ་ར ་ཇེཤ ་ཝ ་རྱི ་ པཱྱི ་ལའྱི ་ར ་ཇ ་
གོ་པ་ལན་ (Dr. Rajeshwari Pil-
lai Rajagopalan) ལགས། ཤྱིབ་ན་
གར་གཙུག་ལག་མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་སླབོ་དཔནོ་
ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་འབྲུམ་རམས་པ་ཇ་བྱིན་
ཇ་ཀོབ་ (Dr. Jabin Thomas Ja-
cob) ལགས། ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི ་བས་
པའྱི ་ ཇ ་ ཝ ་ ཧར ་ལལ ་ན ེཧ ་ རྲུ ་ ག ཙུག ་
ལག་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི ་སླབོ ་དཔོན་ཆེན་མོ་སྐུ ་
ཞབས་སླབོ ་དཔོན་མྱི ་ལཔ་ཅནྟ་ཤར་མ་  
(Prof. Milap Chand Sharma) 
ལགས། Ananta Aspen Centre 
ཚོགས་པའྱི་སྤྱི ་ཁབ་འགན་འཛྱི ན་ལྕམ་སྐུ ་
ཨྱི ན་ད་ནྱི་བྷག་ཆྱི ་ (Indrani Bagchi) 
ལགས་བཅས་མཁས་དབང་རྣམས་ནས་
བརོད་གཞྱི ་གལ་ཆེའྱི་ཐོག་གསྲུང་བཤད་
གནང་ཡོད། ཉྱིན་ལྔའྱི་ཐབས་བུས་ཚོགས་
འད་ུད་ེབཞྱིན་འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་
འགོ་འཛྲུགས་ཀྱིས་ད་ེརྱིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ 
བར་ལམ་ལྷ ོངས་ལྡན ་པའྱི ་ངང་མཇྲུ ག་
བསྒྲྱིལ་བ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།

ཨོས་ེལྱི ་ཡཱའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེངྒ་ེལགས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་གྱི་ཚོགས་
འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚེས་ 
༢༤ ཉྱིན་ཨོས་ེལྱི ་ཡཱའྱི་གངོ་ཁརེ་སྱིཊ་ནྱིར་
རྒྱ་ནག་མང་གཙོའྱི་མཐྲུན་སྦྲེལ་ཞེས་པའྱི་
ཚོགས་པས་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་མང་གཙོ་
སྲུང་སྐབོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པར་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་གྱི་ཚོགས་
འདའུྱི་དབྲུ ་འབེད་མཛད་སྒརོ་ཨོས ྱི་ལྱི ་ཡ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེངྒ་ེལགས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད། 
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེངྒ་ེལགས་ཀྱིས་
དབྲུ་འབདེ་གསྲུང་བཤད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཉནེ་ཁ་
བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་

གྱི ་ཧམ་སེམས་ཆེ་བའྱི་རྒྱ་བསྐེད་བསམ་
བླ་ོདང་དག་གནནོ་ཆེ་བའྱི་སྱིད་བུས་ལ་
གདོང ་ ལེ ན ་མ ་
བས་ན་མང་གཙོ་
དང་། གུ་ཡངས་
རྱི ང ་ ལྲུ ག ས ། 
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་། ཁརོ་
ཡྲུ ག ་ལ ་ཉ ེན ་ཁ ་
ཡོད ་སྐ ོར ་དང ་ །  
དེ ་ བཞྱི ན ་ ཆོ ས ་
ལ་ཡྱི ད་ཆེས་མེད་པའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གྱི ་བླ་

སྤྲུལ་ཡང་སྱིད་ལམ་སལོ་ལ་ཐ་ེགཏགོས་བདེ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་མ་

ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི ་མང་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་ད་ེརྒྱལ་སྤྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་

འཛྱི ན་གནང་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
གནང་ཡོད། 

ཚོགས་འདུའྱི ་ཐོག ་ཐའེ་
ཝན་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་
འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་དང་། ཨོས་ེ
ལྱི ་ཡཱ་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་
པའྱི ་ ཚོ གས ་ ག ཙོ ་ སྐ ལ ་
བཟང ་ ཚེ ་ རྱི ང ་ ལགས ་
ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་ཐའ་ེ

ཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཡོང་འགུར་བདོ་

རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་དང་། སལྐ་
བཟང་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་
གྱི ་གནས་སངས་སྐརོ་གསྲུང་བཤད་གནང་
ཡོད། གཞན་ཡང་ཚོགས་འདའུྱི་ནང་རྒྱ་
ནག་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་། རྒྱ་ནག་
སྐརོ་གྱི་མཁས་དབང་། ཨོས་ེལྱི ་ཡཱ་དང་
ནྱིའྲུ ་ཛྱི ་ལེནྜ་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའྱི་གཉའ་གནནོ་མངོ་མཁན་
གྱི་མཐྲུན་ཕགོས་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་སོགས་
ཚོགས་བཅར་བ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ནས་བྱིས་པ་ལ་ྟསྐངོ་དང་སླབོ་གསོའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསྒྲྱིག་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ 
༠༩ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གངས་
བཞྱིའྱི་རྱིང་སྦྱིར་དང་ཅནོ་ཏ་ར། གངས་
སྐྱིད། སནྨ་རྩྱིས་ཁང་། ཡོངས་གླྱིང་བཅས་
ཀྱི་བྱིས་བཅོལ་ཁང་གྱི་མ་མ་དང་ལས་བདེ་
རྣམས་ལ་བྱིས་པ་ལྟ་སྐོང་དང་སླབོ་གསོའྱི་
ཟབ་སྦྱངོ་ཞྱིག་ཕྲུལ་ཡོད། ཟབ་སྦྱངོ་གྱི་སླབོ་
སནོ་པར་བསན་འཛྱི ན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་
ཕབེས་ཡོད་ཅྱིང་། ཁངོ་མོས་བྱིས་པ་ཆུང་

དསུ་སྐབས་སྲུ ་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་ཕགོས་དང་། 
ཕྲྲུ་གུར་ལ་ྟརགོ་བདེ་མཁན་ལས་བདེ་རྣམས་
ཀྱི་ཀུན་སྤདོ་
ཁེ ར ་ སོ ། 
ཁོར ་ཡྲུ ག ་
བ ཟ ང ་ པོ ་
སྐྲུན་སངས། 
ཕྲྲུ ་ གུ འྱི ་
ཚོ ར ་ ས ང ་
ཡར་རྒྱས། 

སདྐ་བརྡ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། གངས་
རྩྱིས། ལྲུས་རྩལ་སོགས་ཀྱི་གལ་གནད་སྐརོ་

ལམ་སནོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཟབ་སྦྱོང་རེས་སྲུ ་ཚོགས་བཅར་བ་འགའ་

ཤས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱངོ་
འདྱི་བརུྒྱད་ཕྲྲུ ་གུའྱི་
ལོ ་ རྱི མ ་ ག ཞྱི ར ་
བཟྲུང་ལྟ་སྐོང་བེད་
ཕོགས ་ཀྱི ་ ཐབས ་
ལམ་གསར་པ་མང་
པ་ོཤེས་རགོས་བུང་
སྐ ོར ་ བསམ ་ ཚུལ ་

བཏནོ་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་
ནང་ཁནོ་བསྡམོས་ཚོགས་བཅར་བ་ ༡༣ 
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཉྱིད་
བསན་འཛྱི ན་ཚེ་དགའ་ལགས་ཀྱི ་འབྲལེ་
མཐྲུད་དང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐྲུན་
འགུར་འགོ་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟྲུར་ཕྲུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་སམ་ལོ་ཡག་ལགས་དགངོས་པ་རྫགོས་པའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ 
དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༤༥ ཙམ་ལ་བདོ་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟྲུར་ཕྲུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་
སམ་ལོ་ཡག་ལགས་དགོངས་པ་རྫགོས་པའྱི་
ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
ཚེ་འདས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟྲུར་ཕྲུན་ཚོགས་
དར་རྒྱས་སམ་ལོ་ཡག་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༣ ལོར་མལ་ག་ོསྡངོ་པ་ོསངྒ་ད་ུཕ་རྨྱི་
རྨྱི་དང་། མ་སྒྲལོ་མ་གཉྱིས་སྲུ་འཁྲུངས་པ་

དང་། དམངས་བཙུགས་སླབོ་གྲྭར་ལོ་བཞྱིའྱི་
རྱིང་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད་འདགུ ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༣ ལོར་རང་ལོ་ ༢༠ ལ་སོན་དསུ་
བྲག་ལ་ྷཀླྲུ་སྒགུ་དགནོ་ད་ུཆོས་ཞུགས་གནང་། 
དགནོ་པར་སྡདོ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ དང་ 
༡༩༨༩ ལོར་ལ་ྷསའྱི་ཞྱི་རལོ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་དང་ད་ེརསེ་རྩ་ེཕ་ོབྲང་པ་ོཏཱ་ལའྱི་རྒྱབ་
ངསོ་སྲུ ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་སྦྱར་འགམེས་
བས་ཡོད་འདགུ ཡྱིག་ཆ་སྦྱར་འགམེས་

བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཉྱིད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ 
ལོའྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཤེས་
རགོས་བུང་ནས་འཛྱིན་བཟྲུང་གྱིས་ལོ་གཉྱིས་
རྱིང་དསུ་བཀག་བཙོན་བཅུག་བས་ཡོད་
འདགུ
ད་ེཡང་ཐོག་མར་གསང་ཡྱི བ་བཙོན་ཁང་
དང་ད་ེརསེ་སདོ་ལྲུང་ཁྱི་ཟམ་ཉ་ེའཁྱིས་ཀྱི་
བཙོན་ཁང་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༤ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ 

བར་བཙོན་བཅུག་བས་རེས་གླདོ་བཀལོ་
བཏང་ནས་ཡྲུན་རྱིང་མ་སོང་བར་བཙན་
བལོ་ད་ུབྲསོ་བལོ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢  
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
འབོར་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་དགའ་ལྡན་
ཤར་རྩ་ེལྷ་ོཔ་ཁང་ཚན་ད་ུཆོས་ཞུགས་གནང་
བ་དང་། དགནོ་པར་སྡདོ་རྱིང་དགནོ་སྡའེྱི་ཞུ་
སྒ་ོམཐའ་དག་དང་། དག་ེརན་གྱི་ཕག་ལས་
རྣམས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་བསྒྲྲུབས་

ཡོད་འདགུ་ཅྱིང་།  སབས་མ་ལེགས་པར་
ལོ་ཤས་གོང་ནས་ཁོང་ཕ་ོབ་སྙུང་ནས་སྨན་
ཁང་ད་ུབསནེ་གཏུགས་ཀྱིས་སནྨ་བཅསོ་ཡྲུན་
རྱིང་གནང་རྲུང་དག་བསྐེད་མ་བུང་བར་
མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ 
དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༤༥ ཙམ་ལ་རང་ཉྱིད་
ཀྱི་གཟྱིམས་ཤག་ཏུ་སྐ་ུཚེ་མ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་འདགུ་ལ་ད་ཆ་ཁངོ་ཐྲུགས་དམ་ད་ུ
བཞུགས་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

དཔལ་ལནྡ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་འདལུ་མཆོག་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསན་འཛྱིན་ལྲུང་རགོས་
མཆོག་ལ་དགྭས་ས་གནས་སྲུ་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་གྲུབ།

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་
བའྱི ་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་འདུལ་མཆོག་
དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསན་འཛྱིན་ལྲུང་
རགོས་མཆོག་ལ་དྭགས་ས་གནས་སྲུ་གཞུང་
འབྲལེ་འཚམས་གཟྱིགས་སདླ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ད་ྷ
ས་ནས་གཞུང་འཁོར་ནང་ཕབེས་ཐནོ་གྱིས་
མ་ན་ལྱི ་གཞུང་ལམ་བརུྒྱད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ པའྱི་
ཐོག་ལ་དྭགས་ས་གནས་སྲུ ་ཕབེས་འབོར་
མཚམས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང ་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ལས་བེད་བཅས་ནས་ཕབེས་
བསྲུའྱི་ས་ེལེན་ཞུས།ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་

ས་ྔད་ོཚོུད་ ༡༠ པའྱི་ཐགོ་མ་འངོས་ལ་
དྭགས་བདོ་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་

གསར་རྒྱག་ཞུ་ཆེད་དམྱིགས་སྒའོྱི་ས་ཆ་ཐབོ་
ཐབས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལ་དྭགས་ས་གནས་
མཉམ་འབྲལེ་འགན་འཛྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི ་དང་དྲུང་ཆེ་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་

མཉམ་འབྲལེ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་
ནང་བསྐངོས་ཚོགས་ཞུས་པར་ཚོགས་འདའུྱི་

ནང་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུ ག་གནང་རེས་
ཉྱིན་རྒྱབ་བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི་ལས་ཁྲུངས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་
སྲུ་ཕབེས།ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཕ་ོབྲང་དག་ེ

འཕལེ་གླྱིང་དང་། བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེཁག་གསྲུམ་ལ་གནས་
མཇལ། ད་ེབཞྱིན་༸སྐབས་ར་ེཁྱིག་སེ་
མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་
རསེ་ཁྱིག་སེ་དགོན་བཅས་ལ་གནས་མཇལ་
ད་ུབཅར་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ས་ྔད་ོཚོུད་ 
༡༠ པའྱི་ཐགོ་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་
ལནྷ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུབསྐངས་ཡོད་
པ་དང་སྐབས་དརེ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་པདྨ་བཟང་པ་ོལགས་ནས་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདའུྱི་ང་ོསྤདོ་གཏམ་བཤད་གནང་
གྲུབ་མཚམས་དཔལ་ལནྡ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་
བའྱི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་འདལུ་མཆོག་ནས་
བཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི་ཆེས་མཐོའྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གསར་འཛྲུགས་དང་འཕལེ་རྱིམ། 

ང་ོབ་ོདང་འགན་དབང་། གྲུབ་ཆ། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་ཇྱི ་ཡོད་དང་ད་ེདག་གྱི ་
ལས་འགན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྩ་འཛྱིན་
ཁྱིམས་ཡྱིག ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འཛྱིན་
སྐངོ་། བདེ་སྒའོྱི་རྩ་འཛྱིན་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ང་ོ
སྤངོ་གསྲུང་བཤད་གནང་རསེ་དགོས་དྱིས་
ཕབེས་པ་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
འཐྲུས་ཚང་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
ད་ྷས་ས་གནས་སྲུ་ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས། །

ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ ༢༠༠༧ 
ལོར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གྱི ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་
ཡང་སྱིད་ད ོ་དམ་བེད་ཐབས་ཞེས་པའྱི ་
ཁྱིམས་སལོ་གཏན་འབབེས་བས་ཏ།ེ བདོ་
ཀྱི་དགནོ་སྡའེྱི་འཛྱིན་སྐངོ་སྤྱི་དང་། བ་ེབྲག་
ཏུ་བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་གྱི་དབང་ཆ་
ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སོ་སོའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁའོྱི་ཆེད་ད་ུབདེ་སྤདོ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ  དངེ་
སང་བདོ་ཀྱི་ས་ཁྲུལ་ཁག་ཏུ་ཟབ་སྦྱངོ་འཛྱིན་
གྲྭ་དང་། བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད།ུ  གཏམ་
བཤད་སྐརོ་སྐདོ་སོགས་རྣམ་པ་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་
སྒ་ོནས་བདོ་མྱི ་སྐ་སེར་གཉྱིས་ལ་ཡང་སྱིད་

སྐརོ་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ་སྲུ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་
སྱིད་སྐརོ་ལ་འཁགོ་བརདོ་ཀྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་
དང་། ལས་འགུལ་འད་མྱིན་ཁནོ་ཡོངས་
ནས་སྤལེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་
ཡང་སྱིད་ཕབེས་ཕགོས་སྐརོ་ལ་ཕྱི་ནང་གང་
སར་གླངེ་སླངོ་ཇྱི་སྙདེ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་
དང་། ད་དངུ་མྲུ་མཐྲུད་གླངེ་སླངོ་འད་མྱིན་
ཡོང་ཉནེ་ཡོད་སབས། ཚང་མའྱི་མཁནེ་
རགོས་སླད་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལངས་ཕོགས་
གསལ་བཤད་ཞུ་རུྒྱར།
༡། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཚད་མའྱི་ལྲུང་
དང་། ༸མགནོ་པ་ོམཆོག་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡང་

ཡང་ཞལ་བཞེས་མཛད་པ་བཞྱིན་དགུང་
གངས་ ༡༡༣ འཚོ་གཞསེ་མཛད་རུྒྱར་ཡྱིད་
ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།
༢། བ་ླསྤྲུལ་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་ནྱི་བདོ་ཀྱི་
ཐྲུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་ལམ་
སལོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་
གྱི ་གཞྱི ་རྩའྱི ་ལྟ་གྲུ བ་ནྱི་སྐེ་བ་སྔ་ཕྱི ་ཁས་
བངླས་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་ད་ུདགསོ་པ་ཡྱིན།
༣། ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་
དབང་མང་གཙོའྱི་ཡྲུལ་ལྲུང་ཁག་ནས་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོྱི་
ཡང་སྱིད་སྐརོ་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བཞྱིན་པར་ལེགས་སོའྱི་བསགྔས་

བརདོ་དང་། བསམ་ཕགོས་མཐྲུན་པའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གང་མང་གྱིས་ད་ེལརྟ་གནང་ཐབས་ལ་
འབད་བརྩནོ་མྲུ་མཐྲུད་ཞུ་རུྒྱ།
༤། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ཕབེས་ཕགོས་
སྐརོ་༸མགནོ་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ 
ལོ་ནས་བཀའ་སླབོ་རྱིམ་ཕབེས་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐངས་ཟྱིན་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་འབུང་འགུར་ཡང་༸རྒྱལ་བའྱི་
ཡང་སྱིད་དང་འབྲལེ་བའྱི་གནང་སྒ་ོམཐའ་
དག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐག་
གཅདོ་མཛད་རུྒྱ་ལས། གཞན་གཞུང་སྒརེ་

སྲུ་ལའང་ཐ་ེབུས་བདེ་པའྱི་དབང་ཚད་མེད།
༥། ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བ་བ་འདྱིའྱི་ཐད་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་སྲུ ་ཞྱིག་ལ་འགན་
བསྐུར་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་བཞྱིན་དའེྱི་བརུྒྱད་
རྱིམ་ནས་འག་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། བདོ་
མྱི འྱི ་སྒྲྱིག་འཛྲུ གས་ལ་ལས་འགན་གང་
བསྐུར་སྐབས་དསུ་སོ་སོའྱི་འབྲལེ་ཡོད་ནས་
ཁྲུར་ངསེ་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད།
༦། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་སབྐས་འབྲལེ་
གྱི ་ཞུ་སྒ་ོགཞན་རྣམས་ག་སྒྲྱིག་བེད་མྲུས་
ཡྱིན་པ་བཅས་ད་ེལྲུགས་ཚང་མས་དགོངས་
འཇགས་འཚལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ལ།།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ནས་དཔ་ེདབེ་ཁམོ་འདསུ་གཉྱིས་པ་ག་ོསྒྲྱིག་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ 
ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁྲུངས་ནས་སྦལེ་ཀབོ་སཾ་བྷ་ོཊ་གཞྱི་རྱིམ་གངོ་
མའྱི་སླབོ་གྲྭར་དཔ་ེདབེ་ཁམོ་འདསུ་གཉྱིས་པ་
ག་ོསྒྲྱིག་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་ 
༠༩།༤༠ ནས་སྦལེ་ཀབོ་སཾ་བྷ་ོཊ་གཞྱི་རྱིམ་
གོང་མའྱི་སླབོ་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུསླབོ་གྲྭའྱི་

དག་ེལས་དང་། སླབོ་མ་ ༡༤༠ དང་མྱི ་མང་ 
༡༦༠ ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་འབྲལེ་ལས་བསན་འཛྱི ན་
བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་དགའ་བསྲུ་དང་ང་ོ
སྤདོ་གསྲུང་བཤད་དང་། སྦལེ་ཀབོ་སཾ་བྷ་ོཊ་
གཞྱི ་རྱིམ་གོང་མའྱི་སླབོ་གྲྭའྱི་སླབོ་སྤྱི་ཟླ་བ་
བཀ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་དཔ་ེདབེ་ཁམོ་འདསུ་
དབྲུ་འབདེ་གསྲུང་བཤད་དང་། ད་ྷས་བདོ་

ཁྱིམ་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱི ག་རུྒྱས་སནོ་པ་རན་
བསན་འཛྱིན་དཔལ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཕྲྲུ་གུར་
སྒྲྲུང་གཏམ་ཤོད་རུྒྱ་དང་དཔ་ེཀླགོ་གྱི ་གལ་
གནད་སྐརོ་དང་། ད་ྷས་བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་གྲྭའྱི་
བདོ་ཡྱིག་རུྒྱས་སནོ་པ་རན་མྱིང་ཆུང་ལགས་
ཀྱིས་ཕྲྲུ་གུའྱི་སདྐ་ཡྱིག་འཚར་ལོངས་ཐད་ཕ་
མའྱི་ལས་འགན་དང་གོ་སྐབས་སྐརོ་གསྲུང་
བཤད་གནང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་

འབྲལེ་ལས་ཚེ་རྱིང་དཔལ་འཛོམས་ལགས་
ཀྱིས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེསྔ་དའོྱི་མཛད་སྒ་ོ
མཇྲུག་སྒྲྱིལ། ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་དཔ་ེདབེ་ཁམོ་
འདསུ་ནང་བདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་པའྱི་
དཔ་ེདབེ་ཁག་འགམེས་སནོ་དང་བྱིས་པའྱི་
སྒྲྲུང་དབེ་ཁག་ ༥༦ རྱིན་མེད་འགམེས་
སྤལེ་དང་། ད་ྷས་བདོ་ཁྱིམ་ནས་པར་སྐྲུན་

ཞུས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་དང་བྱིས་པའྱི་ཤེས་རྱིག་
དང་འབྲལེ་བའྱི་དཔ་ེརྱིས་སོགས་འགམེས་
སནོ་གནང་། བདོ་ཀྱི་སྒྲ་སུྒར་དང་ཉམས་
ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་དཔ་ེ
དབེ་སོགས་འགམེས་སནོ་དང་ཚོང་འགམེས་
གནང་ཡོད།།



5 TIBETAN NEWS 28th  September  2022 བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨

སྲུད་སྱི་དང་ལྱིག་ཏནེ་སྱིཊ་ཡན་བདོ་རྱིགས་མྱི ་མང་གྱིས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སྐབོ་གནང་དགསོ་པའྱི་ཞུ་ཡྱིག་ཕྲུལ་བ།

༄༅། །མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གྱི ་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་ ༥༡ འཚོགས་བཞྱིན་པ་དང་བསནུ། 
སྲུད་སྱི ་དང་ལྱིག་ཏནེ་སྱིཊ་ཡན་བདོ་རྱིགས་

མྱི ་མང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ 
༢༣ ཉྱིན་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་
མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་མདནུ་ད་ུརྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་མྲུ ་མཐྲུད་བདོ་ནང་དག་
གནནོ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པར་ཞྱི་བའྱི་སདྐ་
འབདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
སྲུད་སྱི ་དང་ལྱིག་ཏནེ་སྱིཊ་ཡན་བདོ་རྱིགས་
མྱི ་མང་གྱིས་ལག་ཏུ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཟྲུང་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་མྱི ་རྱིགས་
དང་རྱིག་གཞུང་རྩ་གཏརོ་གྱི་སྱིད་བུས་སྤལེ་
བཞྱིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི་སྐད་
འབདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉ་ེ

ཆར་གསར་ད་ུབསྐ་ོབཞག་བས་པའྱི་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཝལོ་ཀར་ཊར་ཀྱི་ (Volker Turk) 
མཆོག་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྐད་འབདོ་ལ་ཐྲུགས་
སང་གནང་དགསོ་པའྱི་ཞུ་ཡྱིག་ཕྲུལ་ཡོད།
ད་ེཡང་སྲུད་སྱི ་བདོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
འཕྲྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་འདུ་
འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་

གྱི ་དག་གནནོ་འགོ་ཡོད་པའྱི་བདོ་ནང་གྱི ་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསྐད་འབདོ་རྒྱག་
དགསོ་པའྱི་གལ་གནད་དང་། མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱི ན་ཟྲུར་པ་ལྕམ་སྐུ་མྱི ་
ཤེལྱི ་བྷ་ཤེ་ལེཌྱི ་མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱི་ཡོངས་དང་ལགྷ་
པར་བ ོད་ནང་གྱི ་འགོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་
ལ་སྲུང་སྐོབ་ཀྱི་འགན་འཁྲུར་གནང་མེད་
པ་སོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤདང་གནང་ཡོད། 
ཞྱི་བའྱི་སྐད་འབདོ་ནང་སྲུད་སྱི ་བདོ་ཀྱི་བྲུད་
མེད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཞོན་པ་སངས་
སྒྲལོ་མ་ལགས་དང་། ཡྲུ་རོབ་གཞནོ་ན་ུ
མཐྲུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དག་ལ་ྷལགས། 
སྲུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་
བསན་འཛྱིན་དབང་མོ་ལགས་དང་ཨྲུ་ཝེ་མེ་
ཡ་ (Uwe Meya) ལགས། དབྲུས་བདོ་ཀྱི་
གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མགོན་
པ་ོདནོ་གྲུབ་ལགས། དབྲུས་བདོ་ཀྱི་བྲུད་
མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛྱིན་
སྒྲལོ་མ་ལགས། བདོ་གནས་ལ་ྟཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་དབང་ལནྡ་སྐབས་ལགས། ད་ེ

བཞྱིན་སྲུད་སྱི ་དང་ལྱིག་ཏནེ་སྱིཊ་ཡན་བདོ་
རྱིགས་མྱི ་མང་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།
སྲུད་སྱི ་དང་ལྱིག་ཏནེ་སྱིཊ་ཡན་བདོ་རྱིགས་
མྱི ་མང་གྱི ་ ཚོགས་གཙོ ་ཀརྨ་ཆོས་སྐྱིད ་
ལགས་དང་སྲུ ད་སྱི ་བ ོད་ཀྱི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད་ཁང་གྱི ་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་སྐལ་
ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི ་ལས་
ཁྲུངས་སྲུ་ཞུ་ཡྱིག་ཕྲུལ་ཏ་ེསྐ་ུཞབས་ཝལོ་ཀར་
ཊར་ཀྱི་ (Volker Turk) མཆོག་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་
བསྐ་ོབཞག་བུང་བར་འཚམས་འདྱི་དང་བདོ་
ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐབོ་
དང་བདོ་མྱི འྱི ་སྐད་འབདོ་ལ་ཐྲུགས་སང་
གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
སྲུད་སྱི ་དང་ལྱིག་ཏནེ་སྱིཊ་ཡན་བདོ་རྱིགས་
མྱི ་མང་གྱིས་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་ཆེས་མཐོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཕྲུལ་བའྱི་
ཞུ་ཡྱིག་དའེྱི་ནང་གཙོ་བ་ོབདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་

མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་
ཇེ་སྡུག་དང་ཇེ་ཞན་ད་ུའག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ཏགོ་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་
བདོ་མད་ོདབྲུས་ཁམས་གསྲུམ་གྱི་ས་ཁྲུལ་
ཡོངས་རྫགོས་སྲུ ་འག་ོའདགུ་གྱི་རང་དབང་
ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མྱི ་
ཏ ོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་འགོས་ཡོད་
མཁན་དང་མེད་མཁན་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུ
འགགོ་དབ་ེཟྲུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུབཙན་དབང་
གྱིས་བཅུག་ས་ེགཞྱི་རྩའྱི་སྨན་བཅོས་མཐྲུན་
རྐྱནེ་དང་ཞལ་ལག་འདང་ངསེ་སྤདོ་ཀྱི་མེད་
སབས། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་འགགོ་དབ་ེཟྲུར་
འཇགོ་ཁང་ད་ུལྲུས་སེམས་དང་ལྟགོས་སྐམོ་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའཕྲད་བཞྱིན་
ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ཀྱི་ང་ོབ་ོརྩ་བརླག་ཏུ་གཏང་རུྒྱའྱི་སྱིད་བུས་
བཟྲུང་ས་ེབདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། 
སདྐ་ཡྱིག་བཅས་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུབསུྒར་དང་
སུྒར་བཞྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་བདོ་མྱི ་ཚོས་
ཐྲུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་
པའྱི་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད། །

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་དང་ཐྲུག་འཕྲད་ཀྱིས་
གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་པར་མཇྲུག་སྒྲྱིལ་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
ཉྱི་ཧ ོང་བ ོད་ཀྱི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཁང་
ད་ུབདོ་མྱི ་དང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།  
ཉྱི་ཧངོ་གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་མྱི ་ས་སོགས་དང་
ཐྲུག་འཕྲད་ཀྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་
པའྱི་ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་སྡདོ་ཁང་དང་ས་ཞྱིང་
མེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དཔལ་འབོར་
གྱི ་རྒྱབ་རནེ་འཚོལ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་
དང་། སྱིད་སྐངོ་གྱི་ཐྲུགས་འགན་བཞསེ་
པ་ནས་བཟྲུང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱིས་མྱི ་
མང་གྱི་དགོས་མཁ་ོདཔརེ་ན་ཤེས་ཡོན་དང་
འཕྲདོ་བསནེ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་བཅས་མྱི ་ཉམས་
རུྒྱན་འཛྱིན་ཇྱི་ལྟར་གནང་ཕགོས་སྐརོ་རགོ་
ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྐརོ་གསྲུངས་ཡོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་
གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུགཏན་སྡདོ་བདེ་མཁན་བདོ་
མྱི ་རྣམས་དང་། ལགྷ་པར་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གཙུག་
ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་ཁག་ཏུ ་སླབོ ་སྦྱོང་
བེད་བཞྱིན་པའྱི་སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡགོ་
རྩ་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་གནང་ས་ེཉྱི་ཧངོ་བདོ་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་ལྷན་ད་ུབདོ་དནོ་

སླད་ཞབས་འདགེས་སྒྲྲུབ་དགོས་པའྱི་གལ་
གནད་སྐརོ་གསྲུངས་པ་མ་ཟད། བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི ་ངོས་ནས་སྤྱི ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གྱི་དགངོས་གཞྱི་དང་། གཞྱིས་བསེ་
བདོ་མྱི འྱི་མངོན་འདདོ་གཙོ་བརོ་གཞྱིར་

བཞག་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་
རུྒྱའྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསྲུངས་ཡོད། དྱི་བ་དྱིས་ལན་
སྐབས་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུགཏན་
སྡདོ ་བེད་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་པའྱི་སླབོ ་ཕྲྲུག་
ཚོར་བདོ་ཡྱིག་སླབོ་ཁྱིད་གནང་དགོས་པའྱི་
གལ་གནད་སྐརོ་གསྲུང་སྐབས་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་དའེྱི་ཐད་ཉྱི་ཧངོ་བདོ་
ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་ལྷན་གསོ་
བསྡརུ་གནང་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བདོ་ཡྱི ག་དགེ་

རན་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུགཏངོ་ཐྲུབ་མྱིན་སྐརོ་བསམ་
བླ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུངས་ཡོད། 
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སྱིད ་སྐོང ་
མཆོག་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་ས་ཡྱི ་ཏ་མའྱི་གངོ་ཁེར་
དུ་རནེ ་གཞྱི ་བས་པའྱི ་ས་ཡྱི ་ཏ་མ་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་སྨན་གྱི ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ 

(Saitama Medical University In-
ternational Medical Centre) དང་
འབྲས་ནད་སྡ་ེཚན་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་
ཀྱིས་བདོ་མྱི ་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུ
ཕག་ལས་དང་ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་དགུང་ལོ་བགསེ་
སོང་རྣམས་ལ་ཞབས་འདགེས་བསྒྲྲུབ་གནང་
ཐྲུབ་མྱིན་སྐརོ་གསྲུངས་ཡོད། ད་ེས་ྔསྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཀང་ས་ཡྱི ་ཏ་མ་སྨན་གྱི ་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་བསྐངས་གནང་
ཡོད། དགངོ་ད་ོདཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་

ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུའབརོ་
བའྱི་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གསོལ་ཚྱིགས་
འདགེས་འབྲུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། མོ་རོ་
ཡཱ་མཱ་སནྨ་ཁང་ (Moroyama Hospital)  
གྱི་སནྨ་པ་མཱ་རྲུ་ཀྱི་ (Maruki) ལགས་ཀྱིས་
མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་ཉྱི་
ཧངོ་ད་ུབདོ་མྱི ་ལྔ་ཆེས་ཐགོ་མ་འབརོ་བའྱི་
ཁོངས་ནས་སྨན་པ་ཚེ ་དབང་གཡྲུ ་རྒྱལ་
ལགས་དང་སྨན་པ་ར་མགྱིན་འགུར་མེད་
ལགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ དང་ ༡༩༦༨ ལོར་ཉྱི་ཧངོ་
གྱི་ས་ཡྱི ་ཏ་མའྱི་གངོ་ཁརེ་ད་ུསནྨ་ཞབས་པའྱི་
སླབོ་སྦྱངོ་ཆེད་ཕབེས་པའྱི་སནྨ་ཞབས་མ་ཁག་
གཅྱིག་གྱིས་ཀང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་
མྱི ་རྣམས་ལ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེ
བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ནས་འབུང་འགུར་
བདོ་མྱི འྱི་སྦྱྱིན་བདག་རྣམས་དང་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་ཏ་ེབཙན་བོལ་བདོ་མྱི འྱི་ཤེས་
ཡོན་དང་འཕྲདོ་བསནེ། བད་ེདནོ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་གནང་འཆར་ཡོད་སྐརོ་
གསྲུངས་ཡོད།ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ གངོ་བདོ་
ནྱི་རང་བཙན་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལྲུགས་
མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཡྱི ་ཀལེ་ཝན་ཝལ་
ཊྱི་ (Michael Van Walt) ལགས་དང་
རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ལྱིག་ཧན་
ཁྱིན་ (Hon-Shiang Lau) ལགས་ཀྱིས་
བདོ་ཀྱི ་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི ་གནས་བབ་སྐརོ་ཞྱིབ་
འཇྲུག་བས་ཏ་ེདཔ་ེདབེ་རེ་བརྩམས་ཡོད་
པའྱི་ནང་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་སྲུ ་ཆགས་མངོ་མེད་པའྱི་དཔང་རགས་
ཁྲུངས་སྐེལ་ར་སྤོད་གནང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་
གསྲུངས་ཡོད།
ཉྱི ་ཧ ོང ་གྱི ་གོས ་ ཚོགས་འཐྲུ ས ་མྱི ་ཟྲུ ར ་
པ ་ དང ་བ ོད ་རང ་དབང ་ ཚོགས ་པའྱི ་  
(Free Tibet Network) ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུ
ཞབས་མ་ཀྱི་ན་ོསྱི་ཤུ་ (Makino Seishu) 
ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧ ོང་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་
ཉྱི་ཧངོ་གྱི ་སྱིད་དནོ་པ་དང་མྱི ་མང་ལ་ཐྲུག་
འཕྲད་ཞུས་ཏ་ེབདོ་དནོ་སླད་སྔར་ལས་ལྷག་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་
གནང་ཡོད། ཚོགས་འད་ུཁག་ཏུ་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



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

28th September 2022 TIBETAN NEWSབདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨6

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁབ་གདལ་འགགོ་ཐབས་སྲུ་ད་ོདམ་སངས་འཛྱིན་ཚུལ་བཞྱིན་
མ་ཐྲུབ་པར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ནས་བླ་ོའཚབ་དང་བདོ་མྱི ་ཚོར་དགསོ་ངསེ་སནྨ་བཅསོ་མཐྲུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སྤདོ་དགསོ་

པའྱི་འབདོ་སྐལུ།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀླད་ཀོར་
བཟོ་ རུྒྱའྱི ་སྱིད ་ བུས ་ཁ ་གཡར་ནས་
བོད་མདོ་དབྲུས་ཁམས་གསྲུམ་གྱི ་ས་
ཁྲུལ་ཡོངས་རྫོགས་སྲུ ་དམ་བསྒྲགས་
ཤུགས་ཆེ་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པར་
ཧ་ཅང་ཐྲུགས་འཚབ་དང་སྦྲགས་ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༢༦ 
ཉྱིན ་གསར་འགོད ་བསྒྲགས་གཏམ་
ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁོད་དནོ། བདོ་
ནང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁབ་
གདལ ་འགོ་ སྐབས ་རྒྱ ་ནག ་ག ཞུང ་
གྱིས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀླད་
ཀོར་བཟ་ོརུྒྱའྱི་སྱིད་བུས་ཞེས་པ་ལག་
བསར་བེད ་ རུྒྱར ་དག ་ རུྩབ ་ ཆེ ་བའྱི ་
ཐབས་ལམ་སྤད་རྐྱེན་བ ོད་མྱི ར་ཕན་
པ་ལས་གནདོ་ཚབས་ཆེ་བ་བུང་ཡོད། 
བོད ་ནང་གཉན་རྱི མས་ཁབ་གདལ་
འགོག་ཐབས་སྲུ ་སངས་འཛྱི ན་ཚུལ་
བཞྱི ན ་མ་ཐྲུ བ ་པ ་ད ེས ་རྒྱ་གཞུང་གྱི ་
ཏ ོག་དབྱིབས་གཉན་རྱི མས་ཀྱི ་སྱིད ་
བུས་ལམ་ལྷངོས་བུང་མེད་པ་གསལ་
སནོ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་བདོ་མྱི ་
མང་པའོྱི ་ཚེ་སོག་ཉནེ་ཁའྱི་གནས་སྲུ ་
ལྷུ ང་ཡོད། 
རྒྱ ་ནག ་ག ཞུང ་ནས ་ཏོག ་དབྱི བས ་
གཉན་རྱིམས་འགོག་ཐབས་ཐད་མྱིག་
དཔེ ་ བསན ་ རུྒྱ འྱི ་ འབད ་རྩོལ ་བེད ་
སྐབས་སྨན ་བཅོས ་མཐྲུ ན ་རྐྱེན ་དང་
ལྟ་སྐོང་དགོས་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་
ཉནེ ་སེལ་དང་བདེ་འཇགས་ལ་སང་
ཆུང་བཏང་ཞྱིང་། ད་ེལྟ་བྲུའྱི་ཉམ་
ང་བའྱི ་ཐེམ་སྤངས་བཀའ་རྒྱའྱི ་དམ་
བསྒྲགས་ལ་བརནེ་བ ོད་མྱི ་རྣམས་ལ་
དངོས་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་
ཐོག ་ནས ་མངོན ་གསལ་ཇེ ་ད ོད ་དུ་
གུར། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཏགོ་ནད་
ཟྲུ ར ་འཇོག ་ཁང་ནང་ཚང་ཁ་ཆེ ་བ ་
དང་། ཟས་བཅུད་དང་སྨན་སྦྱོར་
མཐྲུན་རྐྱེན་དཀོན་པ། ཁོར་ཡྲུག་
བཙོག་པ་ཡོད་སྐརོ་གྱི ་ཞུ་གཏུག་བས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་འགའ་ཤས་
ཀྱིས་གནས་སངས་དེ་ནྱི ་བཙོན་ཁང་
ལས་ཚབས་ཆེ ་བ ་ ཡོད ་པའྱི ་འགེལ ་
བརོད་བས་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཞྱིག་ནས་
ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་ཀྱི ་
ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱའྱི་འོག་གྱི ་ཛ་དག་
གནས་སངས་ལ་ངོ ་རོལ ་བས་པར་
རྡངུ་རྡགེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
རྒྱ་ནག་གཞུང ་གྱི ས ་ཐོག ་མར་འདྱི ་

ལོའྱི་ཟླ་བ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༨ ཉྱིན་ལྷ་
ས་དང་མངའ་རྱིས་གཉྱིས་ནས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཕགོ་མཁན་མྱི ་
གངས་ ༢༢ ཐོན་པ་ཡོངས་གགས་
གསལ་བསྒྲགས་བས། ད་ེནྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ནས་བཟྲུང་རྒྱ་ནག་གྱིས་
བ ོད་རང་སྐོང་ལྗངོས་ཞེས་པའྱི ་ནང་
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱི མས་ཀྱི ་ནད་
པ ་ མེད ་པའྱི ་གསལ་བསྒྲགས་རྱི མ ་
པ་བཏང་བའྱི ་མཐར་གཞུང་འབྲེལ་
ཐོག་ནས་བདོ་ནང་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་
པ་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་བས་པ་ཐོག་མ་
ཆགས་ཡོད། 
དེ་རེས་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནང་
མྱི ་གངས་ ༣༦༢༧ ལ་ཏགོ་དབྱིབས་
གཉན་རྱི མས་ཕོག་པའྱི ་གནས་ཚུལ་
ཐོན་ཞྱིང་དསེ་ནད་པའྱི་གངས་འབརོ་
འཕར་བཞྱིན་པ་མཚོན། ད་ེནས་ཉ་ེ
འཁོར་ས་གནས་ནག་ཆུ་དང་། ཆབ་
མད།ོ ལྷ་ོཁ། ཉྱིང་ཁྱི་སོགས་ནང་ནད་
པའྱི་གོངས་འབརོ་འཕར་བཞྱིན་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཐོན་མ་ཐག་ལྷ་ས་དང་། 
གཞྱིས་ཀ་རྩེ། མངའ་རྱིས་བཅས་སྲུ ་
ག ཞུང ་གྱི ས ་ཐེམ ་སྤངས ་བཀའ ་རྒྱ ་
དམ་པ་ོབསྡམས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་
རང་སྐོང་ལྗངོས་ཟེར་བ་ཁོ་ནའྱི་ནང་
མྱི ་གངས་ ༥༣༠༧༦ ཟྲུར་འཇོག་
ཁང་ནས་བཞག་ཡོད་པའྱི་ཚོད་དཔག་
བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་བདོ་
རང་སྐོང ་ལྗ ོངས་ཞེས ་པའྱི ་ཕྱི ་ རོལ ་
དཀར་མཛེས་སོགས་མདོ་སདོ ་སྨད ་
གཉྱིས་ཀྱི ་ས་ཁྲུལ་དུ་ཐེམ་སྤང་བཀའ་
རྒྱ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བསྡམས་པའྱི་རྐྱེན་
གྱི ས ་ཉྱིན ་ རེ ་ བཞྱི ན ་ཏ ོག ་དབྱི བས ་
གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ནད་པ་འཐོན་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ཁོངས་ནས་སྱི ་
ཁནོ་ཞྱིང་ཆེན་གྱི ་ཁནེ་ཏུའྲུ ་གངོ་ཁེར་
ཛ་དག་ཆེ་ཤོས་སྲུ ་གུར་ཡོད།
ཛ ་དག ་ ཆེ ་ བའྱི ་ སྐབས ་སྲུ ་རྒྱ ་ནག ་
གཞུང ་གྱི ས ་གནས་ ཚུལ ་སྦ ་གསང ་
བས་ཏེ་ག ཞུང ་འབྲེལ ་གསར་ཁང ་
གྱིས་ཉ་ེལམ་བོད་ནང་ཏོག་དབྱིབས་
གཉན ་རྱི མས ་ཁབ ་གདལ ་དུ་ འགོ་
བཞྱི ན ་པའྱི ་སྐབས་གཞུང་ངོས་ནས་
ནད་ཡམས་འགོག་ཐབས་ཐད་འཐྲུས་
ཤོར་ཕྱིན་མེད་སྐརོ་གྱི ་དྱིལ་བསྒྲགས་
བས། ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་
ཤུགས་ཆེ ་རྲུ ་ཕྱིན་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་
གྱི ས ་ ཏ ོག ་ དབྱི བས ་གཉན ་རྱི མས ་
ཀྱི་ནད་འབྲུ ་ (BA.2.76) ཞེས་པ་
ད ེ་རྒྱལ ་ཁབ ་གཞན་ནས་སླ ེབས ་པ ་

ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་དང་། སྤྲུས་ཚད་མཐོ་
བའྱི ་སྨན ་བཅོས་དང་དུས་ཐོག་མཁོ་
ཆས ་མཁོ ་ སྤོད ་བེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་ སྐ ོར ་
གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བསླྲུ ་བྲྱིད་བཏང་
ཞྱིང་། འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་བ་ ༠༨ ཚེས་ 
༠༩ ཉྱིན་བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་ཞེས་
པའྱི ་ད ་རྒྱའྱི ་གནས་ ཚུལ ་ལྟ ེ་གནས་ 
(Internet Network Information 
Center) ཞེས་པས་ནད་ཡམས་ཁབ་
གདལ་དང་འབྲལེ་བའྱི་དཀགོ་གཏམ་
སྤ ེལ ་མཁན ་དང ་ནག ་ཉ ེས ་ཅན ་ལ ་
གདོང ་ ལེན ་བེད ་ རུྒྱ ་ཡྱི ན ་པའྱི ་ ཉ ེན ་
བརྡ་བཏང་། དྱིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་བརྙན་
འགའ་ཤས་སྲུ ་རྒྱ ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས ་པའྱི ་ལས ་བེད ་རྣམས ་ཏོག ་
དབྱིབས་གཉན་རྱི མས་ལ་ཁ་གཏད་
ཀྱི ་དམག་རོལ་ནང་དཔའ་རོད་ཅན་
ལྟ་བྲུར་བསན་ཡོད།
བདོ་མྱི ་རྣམས་འ་ཆད་འྲུ ་ཐྲུག་གྱིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་ཡ་ང་བའྱི་ཟྲུ ར་འཇོག་
ཁང་གྱི ་གནས་སངས་དང་ཏོག་ནད་
འགོག ་ཐབས ་སྱིད ་ བུས ་ཀྱི ་གནས ་
སངས་ངོ་མ་གང་ཡྱི ན་བསན་པ་ད ེས་
རྒྱ་གཞུང་གྱི ་བཅོས་མྱི འྱི ་ལས་འགུལ་
ཐེར་འདནོ་བས། ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ཚང་
ཁ་ཆེ་ཞྱིང་སྤྲུས་ཚད་ཞན་པའྱི་འཕྲལ་
སེལ་སྨན་ཁང་དང་། མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་
སྤྱི ་སྤོད ་ རླངས ་འཁོར ་བ རུྒྱད ་ཟྲུ ར ་
འཇོག་ཁང་གཞན་ད་ུགནས་སྤ་ོབཞྱིན་
པའྱི་བརྙན་མཐོང་རུྒྱ་ཡོད། 
དོན ་ དངོས ་ཐོག ་ ཟྲུ ར ་འཇོག ་ཁང ་
ད ེ་དག་ཏུ ་འཐྲུ ང་ཆུ ་གཙང་མ་དང་། 
ཟས་བཅུད། སྨན་སྦྱོར། ཁོར་ཡྲུག་
གཙང་མ་སོགས་ཀྱི ་གཞྱི ་རྩའྱི་དགོས་
མཁོ་སྦྱར་མེད། ལྷ་སའྱི་ཡྲུལ་མྱི ་ཞྱིག་
ནས་ཉ་ེལམ་ལྷ་སའྱི་གནས་སངས་ནྱི་
ཧྲང་ཧེ་གོང་ཁེར་དུ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི ་
ཐེམ་སྤངས་བཀའ་རྒྱའྱི་སྐབས་གངོ་མྱི ་
རྣམས་ལྟགོས་ཤྱི ་ཐེབས་པའྱི ་ཛ་དག་
གནས་སངས་དང་མཚུངས་སྡུར་བས་
ཡོད། 
ནད་འབྲུ ་ཁབ་གདལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི ་རུྒྱ ་
རྐྱེན་གཙོ་བ ོ་ནྱི་གཞུང་ངོས་ནས་ནད་
གཞྱི ་ཕ ོག་མེད་མཁན་རྣམས་ནད་པ་
དང་ལྷན་དུ་མཉམ་བསེས་བས་ཏེ་ད ོ་
དམ་ ཚུལ ་བཞྱི ན ་མ ་བས་པའྱི ་ལན ་
པ་ཡྱི ན་ཞྱིང་། དརེ་བརནེ་ཉནེ་རགོ་
པ་ནས་བཟྲུ ང་དང་བླངས་པ་བར་སྤྱི ་
ཚོགས ་ཁོན ་ ཡོངས་སྲུ ་ནད ་ཡམས་
ཁབ་གདལ་ད་ུཕྱིན་ཡོད།
རྒྱ་གཞུང་ནས་རྣམ་པ་འད་མྱི ན་ཐོག་

ནས་འཁོན་ལན་སླགོ་མྱི ན་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་བ ོད ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས ་སྤྱི ་ ཚོགས་
ད་རྒྱའྱི ་སངེ ་དཀའ་ངལ་གསལ་སནོ་
གྱིས་ས་གནས་དབང་འཛྱི ན་པ་ཚོར་
ནད་གཞྱི ་ ཡོད ་མྱི ན ་ལ་མ་ལྟ ོས ་པར་
ཟྲུ ར་འཇོག་ཁང་དུ་བཞག་ཡོད་པའྱི ་
བ ོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་འཕྲལ་
ད་ུབསྐངོ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
ཡོད། 
མྱི ་ཞྱིག་གྱིས། ང་ཚོར་ཏགོ་དབྱིབས་
ནད་གཞྱི ་འགོས་མེད། འནོ་ཀང་
ཁོ་ཚོས་ང་ཚོར་འདྱིར་བསྐལ་སོང་། 
འདྱིར་སྲུས་འགན་ཁྲུར་གྱི ་རེད་དམ། 
ཞེས་དང་། ཡང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། 
ཟྲུ ར་འཇོག་ཁང་དུ་ཁ་ཟས་བཙོག་པ་
སྤད་པ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་མེེད། ཁོང་
ཚོ ་ནད་པ་ཡྱི ན་པ་ལས་བཙོན་པ་མ་
རེད། གལ་ཏ་ེཁོང་ཚོར་ལྟ་རགོ་བེད་
མ་ཐྲུབ་ན་འདྱི་ལྟ་བྲུའྱི ་ཡྱི ད་མྲུག་པའྱི་
གནས་སངས་འགོ་ཟྲུར་འཇོག་ཁང་ད་ུ
འཇོག་དགོས་དནོ་མེད། ཅེས་བཤད། 
དེ་ལྟར་འཛྱི ན ་སྐོང་གྱི ་ཡ་ང་སྙྱིང ་རེ་
མེད་པའྱི་བེད་སངས་ལ་མྱི ་མང་པསོ་
ཡོངས ་གགས་སྲུ ་སྐོན ་བརོད ་བས ་
ཡོད། 
དེ་བཞྱི ན ་བ ོད ་མྱི ་གཞན ་ཞྱི ག ་གྱི ས། 
ང་ཚོ་མྱི ་བརྒྱད་བརྒྱ་མཉམ་དུ་བཞག་
སོང་། ང་ཚོར་ལྟ་སྐོང་བེད་པར་
འདྱིར་ཟས་དང་། སྨན། འཕྲདོ་ལས་
པའྱི ་མཐྲུ ན ་རྐྱེན ་འདང་ངེས ་བཞྱི ན ་
པ་མྱི ་འདགུ ཁ་ལག་མེད་པར་བྱིས་
པ་ལྟགོས་ཤྱི ་ཐེབས་ལ་ཉ ེ་བ ་ཇྱི ་ལྟར་
གསོན་པརོ་གནས་ཐྲུབ་བམ། ཞེས་
འདྱི་བཞྱིན་འདགུ
བོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་དཔའ་མཛངས་
ལྡན་པའྱི་ཐོག་ཉ་ེལམ་གྱི ་དག་རུྩབ་ཆེ་
བའྱི ་གནས་སངས་གསལ་ས ོན ་བས་
པར་ལྷ ་ས ་མྱི ་དམངས་སྱིད ་གཞུང ་
གྱི ་སྤྱི ་ཁབ་གཞོན་པ་དག་འདུལ་གྱིས་
གསར་འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་སྤ ེལ ་
སྐབས ་ལྷ ་ས ་སྱིད ་ག ཞུང ་གྱི ས ་ནད ་
ཡམས ་ཁབ ་གདལ ་སྐབས ་ད ོ་ དམ ་
སངས་འཛྱི ན་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཐྲུབ་པར་
བཟདོ་གསོལ་ཞུས་ཡོད།
བོད་མྱི འྱི ་སྒྲྱིག་འཛྲུགས་ཀྱིས་བ ོད་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་འཕྲདོ་བསནེ་མཐྲུན་རྐྱེན་
ཞན ་པའྱི ་གནས ་སངས་ལ ་ཞེ ་སྲུ ན ་
གྱིས ་སྐོན ་བརོད ་བས་པར་རྒྱ ་ནག་
གཞུང་ནས་ངོས་ལེན་དང་། གཞུང་
ངོས་ནས་ད་ོདམ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བུང་
བར་མྱི ་མང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བཤད་

པར་འཁོན་ལན་སླགོ ་སྱིད་པར་སྲུང་
སྐོབ ་དགོས ་པའྱི ་འབོད ་སྐུལ ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་
ཡྱི ན།
བདོ་ནང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་
ཁབ་གདལ་སངས་འཛྱི ན ་ལ་འཐྲུ ས་
ཤོ ར ་ བ ཏ ང ་ བ ་ ད ེ ་ འ བུ ང ་ འ གུ ར ་
འཚོག་ལ་ཉ་ེབའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའྱི ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་ཉྱི ་ ཤུ ་པ ་དང་འབྲེལ ་བ ་ ཡོད ་
པར་ཚོད་དཔག་བེད། རྒྱ་ནག་གྱི ་
སྱིད ་འཛྱི ན་ཞྱི ་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱིས་བཏོན་
པའྱི ་ ཏ ོག ་ དབྱི བས ་གཉན ་རྱི མས ་
ཀླད་ཀོར་གྱི ་སྱིད་བུས་ད་ེཉྱིད་ཚོགས་
པའྱི ་ གནད ་འགག ་ ཆེ ་ བའྱི ་ ཚོགས ་
འདུ་འཚོག་ལ་ཉ་ེསྐབས་ཚོགས་པའྱི ་
འགལ་ཟླར་བསམ་ཚུལ་འདནོ་མཁན་
རྣམས ་ བཙན ་ བཟྲུ ང ་ དང ་ འགོ ག ་
ཐབས་སྲུ ་བཀོལ ་སྤོད ་བེད ་ཀྱི ་ ཡོད། 
གང་ལྟར ་རྒྱ ་གཞུང་ངོས ་ནས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་ད ོན་ལྟར་
བ ོད ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་ཐོབ ་ཐང་ལ་གུས་
བརྩྱི ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོར་
བརྩྱི ་བཀུར་དང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་
རྱི མས་ཀླད ་ཀོར ་གྱི ་སྱིད ་ བུས ་ནང་
གསལ་ལྟར་འདང་ངེས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་
མཐྲུ ན ་རྐྱེན ་དང ་གཞྱི ་ རྩའྱི ་ དགོས ་
མཁོ ་ཁག ་མཁོ ་སྤོད ་གནང ་དགོས ། 
དཀའ ་ ཚེགས ་ ཆེ ་ བའྱི ་ ད ུས ་ སྐབས ་
འདྱིར་བ ོད་མྱི འྱི ་སྒྲྱིག་འཛྲུ གས་ཀྱིས་
རྒྱ ་ནག ་ག ཞུང ་ནས ་ཏོག ་དབྱི བས ་
གཉན་རྱིམས་ལ་གདངོ་ལེན་ཆེད་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་དུས ་ཐོག ་ཀྱི ་སྨན ་དང་
གཞྱི ་རྩའྱི ་དགོས ་མཁོ ་ཅྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་
རོགས་སྐོར་གནང་མཁན་ཚོར་ཆོག་
མཆན་གནང་རུྒྱའྱི ་ རེ ་སྐུལ ་ཞུ ་ རུྒྱ ་མ་
ཟད། བདོ་ནང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་
རྱི མས་ཁབ་གདལ་འགོག་ཐབས་སྲུ ་
ཁོང ་ ཚོའྱི ་ ཉམས ་མོང ་དང ་མཁས ་
རྩལ་བེད ་སྤོད ་བེད ་པར ་རྒྱ ་གཞུང ་
ནས ་འགོག ་རྐྱེན ་མྱི ་བཟོ་བའྱི ་ཡྱི ད ་
ཆེས་ཡོད། ང་ཚོས་བདོ་ནང་ཏགོ་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་འགོག་ཐབས་
སླད་བ ོད་ཀྱི ་གསོ་རྱི ག་ནསུ་སྤར་སྨན་
དང་། སྨན་བཅོས་ཡོ་བད། སྨན་
ཞབས་མ། དང་བླངས་པ་སོགས་ཀྱི་
མཐྲུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར་རུྒྱར་ག་སྒྲྱིག་ཨང་
གསར་ཡོད། ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་
བཅས། །


