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ཞྱིག་དགསོ།  

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

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སེམས་དང་སགོ་གྱི་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༣༣ གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབྲང་ད་ུསྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་
དང་དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག་སོགས་འཛམ་གླྱིང་
ནང་གྲགས་ཆེ་བའྱི་ཚན་རྱིག་པ་སྐུ་ཞབས་ 
Richard Davidson དང་། Daniel Gole-

man སོགས། གདན་ས་ཁག་གྱིས་གཙོས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི ་མཁན་བླ་དགེ་
འདནུ་པ་དང་།  རྣམ་གྲ་མཁན་པ་ོཁམོ་
ཐགོ་རྱིན་པ་ོཆེ། ༸སྐའུྱི་གསུང་སུྒར་གངླ་རྱི་
བ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས། རྡ་ས་བདོ་ཀྱི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་དག་ེབཤེས་
ལགྷ་རྡརོ་ལགས། སྐ་ུཞབས་ Robert Thur-

man སོགས་ཁནོ་མྱི ་གྲངས་ ༢༠༠ བརྒལ་
བ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་གཟབ་རྒྱས་
ངང་སྐངོ་ཚོགས་གནང་འདགུ  སྤྱིར་བགྲ་ོ
གླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་འཚོགས་རུྒྱ་
ཡྱིན་འདགུ་པ་དང་།  སབྐས་དརེ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤདོ་གཞྱི་རྩར་བཟུང་

བའྱི་ཤེ་ཡོན་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ཐད་གོ་
བསྡརུ་མཛད་རུྒྱ་ཡྱིན་སྟབས་དངེ་དསུ་གཞནོ་

སྐསེ་རྣམས་ལ་བྱམས་བརྩའེྱི་བསམ་བླ་ོགོང་
མཐོར་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་གཞན་གྱི ་བད་ེསྡུག་
ལ་སེམས་ཚོར་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐབས་བྱ་
རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ ད་ེཡང་དབུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒའོྱི ་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྷན་བགྲ་ོ
གླངེ་མཛད་རུྒྱའྱི་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོགཉྱིས་
ཏ་ེགཅྱིག་ནྱི་སྐུ་སྒརེ་གྱི་ཚན་རྱིག་ཤེས་བྱའྱི་
གནས་ལ་གོ་རགོས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་གནང་
མཛད་ཆེད་དང་། གཉྱིས་ནས་ཚན་རྱིག་ལ་
གཞྱི་བཅོལ་ནས་མྱིའྱི་ནང་གྱི་བྱམས་པ་དང་

བརྩ་ེབ། བཟདོ་སན།  ཆོག་ཤེས་སོགས་
བཟང་སྤདོ་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་གོང་འཕལེ་

གཏངོ་ཐབས་ཆེད་ཡྱི ན་སྐརོ་སོགས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།  དངེ་སབྐས་ཚན་
རྱིག་དང་འཕུལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་གུྲབ་
འབྲས་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཡོད་ཀང་མྱིའྱི་
སྡུག་བསྔལ་དང་ལྷག་པར་སེམས་ཚོར་ལ་
བརནེ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འགྲ་ོབཞྱིན་
པ་དརེ་ཐུགས་འཚབ་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བགྲ་ོགླངེ་སབྐས་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ཞྱི ་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་
གནས་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་དསུ་མཚུངས་འཛམ་

གླྱིང་ས་ཕགོས་གཞན་དང་གཞན་ཏ་ེདཔརེ་ན་
སྱི་རྱི ་ཡ་ Syria དང་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀ་གླྱིང་ཆེན་
ནང་གྱི་ཡེ་མེན་ Yemen སོགས་ཀྱི་ནང་
དམག་འཁུག་གྱིས་རྐེན་པས་བྱྱིས་པ་ཆུང་
ཆུང་དང་བུད་མེད་ཉསེ་མེད་ཀྱིས་མཚོན་
མྱི ་གསོད་ཁག་སྦརོ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་སྤལེ་
བཞྱིན་པ་ཐུགས་དན་གསོ་མཛད་པ་མ་ཟད།  
ད་ལྟའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་
བཞྱིན་ད་ུང་ཚོས་ཚོར་སྣང་གང་ཡང་མེད་
པ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསདྡ་ན་འགྲྱིག་ཐབས་རྩ་
བ་ནས་མེད་པར་བརནེ་ད་ལྟ་ནས་ང་ཚོས་
འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཕན་བུ་ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་
ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐབས་སླད་འབད་བརྩོན་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འཕལ་མར་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་
གུྲབ་འབྲས་མ་བུྱང་ཡང་དསུ་རབས་ ༢༡ 
མཇུག་ཙམ་བར་ད་གཟདོ་འཛམ་གླྱིང་ཕན་
བུ་བྱམས་སྙྱིང་ར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱའྱི་
རེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་མངའ་སྡ་ེན་ག་ལན་ཌྱིའྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་

མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་གནང་བ། 

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོད ་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་གྱིས་སྐ་ུཞབས་ན་ེཕུ་རྱིའ་ོ Sh. 
Neiphiu Rio མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
མངའ་སྡ་ེན་ག་ལན་ཌྱིའྱི ་སྤྱི ་ཁབ་བླནོ ་ཆེན་དུ་
སླར་ཡང་འསོ་འདམེས་བུྱང་བར་དགའ་བསུའྱི་
འཚམས་འདྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ན་ག་ལན་
ཌྱི ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ན་ེཕུ་
རྱིའ་ོམཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འཕྱིན་ཕུལ་
བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ན་ག་ལན་ཌྱི་མངའ་སྡའེྱི་
མྱི ་མང་ནས་སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བླ་ོའགལེ་
དང་། གདངེ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོགནང་བར་བརནེ། 
སྐ་ུཉྱིད་བསྐར་ད་ུན་ག་ལན་ཌྱི་མངའ་སྡའེྱི་བླནོ་ཆེན་
ད་ུའསོ་འདམེས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཡོད། ཅསེ་
དང་། མུ་མཐུད་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་ད་བར་བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མྱི ་མང་ལ་ཐུགས་འཁུར་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་མཛད་འཕྱིན་རྒྱས་པ་ོཡོད་ཀང་
དསུ་ཚོད་ཟུར་འདནོ་གྱིས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པར་ཐུགས་འཕད་གནང་སྟ་ེབདོ་
དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ 
འབུྱང་འགུར་ཡང་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱི ་
མཛད་འཕྱིན་སརྔ་ལས་རྒྱས་ཞྱིང་། མྱི ་མང་གྱི་
མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་
ཡོད། ཅསེ་འཁདོའདགུ །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་གྱི་
མཛད་སྒ་ོགུྲབ་པའྱི་རསེ་རྡ་སའྱི་གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ལ་ྔཐུན་མོང་ཐགོ་མེག་གྷན་ནས་རྡ་
ཤོད་ཉནེ་རགོ་ཐང་ཆེན་གྱི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའྱི་
རྩེད་ཐང་ཞྱིག་གྱི ་བར་ཞྱི ་བའྱི་གོམ་བགྲདོ་དང་། 
མྱི ་མང་འད་ུའཛོམས་ཀྱིས་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲནོ་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གྱིས་ཧྱིན་སདྐ་
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་
སྟ་ེགསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༩ ཡྱིན་པས། 
འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་སར་ བདོ་པ་དང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམ་པས་དསུ་དན་སུང་བརྩྱི་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་མཁནེ་གསལ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་
ང་ོ ༥༩ ནང་བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་
གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་སྡུག་སྦོང་མནར་
གཅོད་ཇྱི་ཙམ་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་ཡྱིན་ཡང་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཤུགས་མྱི ་ཆག་པར་
རང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་། 
ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་མུ་མཐུད་ཞྱི ་
རྒལོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།

གཞུང་འབྲལེ་མྱི ན་པའྱི་གསུམ་དུས་མཛད་སྒ་ོ
ཐངེས་ ༥༩ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཉྱི་ཤུས་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་ཉྱིན་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༩ ཉྱིན་
མོར་ཨྱི ་སྱི་ཏ་ོནྱི་ཡ་ Estonia དང་། ལ་
ཏྱི་ཝྱི་ཡ། Latvia ལྱི ་ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡ་ Lithu-
ania བཅས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པས།  བདོ་
མྱི ་ཚོས་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྙྱིང་སྟབོས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག  ཁརོ་ཡུག་དང་བཅས་པ་སུང་སྐབོ་བྱ་
རུྒྱ་མ་ཟད། ཆབ་སྱིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་
དབང་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སླད་ད་བར་
འབད་བརྩནོ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་རྒྱབ་

སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་སདླ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་
བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ནང་མུ་མཐུད་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
པ་དརེ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་
བུྱས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པར་བརནེ་བདོ་
ནང་མུ་མཐུད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི ་ལམ་
ནས་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི ་རྒལ་
རྔམ་སྟནོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། གནས་སྟངས་
འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་དང་སེམས་འཚབ་བྱ་

དགསོ་པ་ཞྱིག་རེད། 
དཔརེ་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ 
ཉྱིན་གྱི་བདོ་ནང་གྱི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ 
ཡས་མས་སུ་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་པ་རའེུ་རུ་མ་
ཡུལ་ཚོའྱི་རང་ལོ་ ༤༤ ཡས་མས་ཅན་གྱི་
ཚེ་ཁོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་
འཛྱི ན་པའྱི་སྱིད་བུྱས་ལ་ཞྱི ་རྒོལ་རྔམ་སྟནོ་
ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་སྟ་ེའདས་
གྲངོས་སུ་ཕྱིན་པ་དརེ་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་
ཧ་ཅང་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ ཅསེ་གསུངས། 
གཞན་ཡང་བདོ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མྱི ་སོགས་
འགྲ་ོབསྐོད་བྱ་རུྒྱར་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
བྱདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་
དང་སྦྲགས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་རང་
དབང་ཐགོ་ནས་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་བྱ་
རུྒྱའྱི་མཐུན་འགུར་བསུྐན་དགོས་པ་འཁོད། 

ཕོགས་མཚུངས་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་བདོ་མྱི ་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རོགས་མགགོས་མུར་
གླདོ་བཀྲལོ་གཏང་དགོས་པའྱི་དགོས་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ དཔརེ་ན་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ་བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་ལགས་དང་
བླ་ོབཟང་འཇམ་དབྱངས་ལགས། བླ་ོབཟང་
དཀནོ་མཆོག་ལགས། སྒལོ་མ་སྐབས་
ལགས། ཀར་བསམ་གུྲབ་ལགས། ཡེ་ཤེས་
ཆོས་སྒནོ་ལགས། བནོ་སྒ་ོསྐྱིད་བཅས་དངསོ་
སུ་མྱིང་འདནོ་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུྱས་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་། བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་
དནོ་སེལ་ཆེད་སྤྱི་ནརོ་༸གོས་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་དནོ་
དམ་གྱི་གྲསོ་མོལ་གནང་འག་ོའཛུགས་དགསོ་
པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་
འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་སྐ་ུཚབ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་
གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༣༧ 
འཚོགས་བཞྱིན་པ་དང་བསྟནུ།  འཛམ་གླྱིང་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་
ཞབས་པྱི་རན་སྱི་ Prince Zeid Ra’ad al 

Hussein མཆོག་གྱིས་ཐུགས་འཚབ་དང་
སྦྲགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་པ་དང་། ཁྱིམས་རྩདོ་པ། དབེ་
འཚོང་བ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྱིགས་དང་ཡུ་གུར་
མྱི ་རྱིགས་སོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལ་བརྩྱི ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད། རང་སྣང་གང་དན་གྱིས་བཙོན་

འཇུག་དང་། མནར་གཅདོ། མྱི ་རྱིགས་
དབྱ་ེའབྱདེ་སོགས་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་
ཐད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་
ཆེས་མཐའོྱི་སྐ་ུཚབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཛ་དག་གྱི་
ཞུ་གཏུག་ཡྱི ་གེ་འབྱརོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་
དང་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད། ཅསེ་དང་།  རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་
ཆེས་མཐའོྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཛ་དག་
གྱི ་ཞུ་གཏུག་ཡྱི ་གེ་འབྱོར་བའྱི་ནང་འཁོད་
པ་ལརྟ་ན། གཞུང་གྱིས་ལྐགོ་ཟ་རལུ་སུངས་
བྱས་པ་དང་། མྱི ་མང་གྱི་ས་ཆ་བཙན་འཕགོ་
བྱས་པ། རྱིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གཏརོ་
བཤྱིག་བཏང་བ། ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་

དམ་བསྒགས་བྱས་པ། ཕ་སདྐ་བདེ་སྤདོ་ཐད་
དམ་བསྒགས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
འཁདོ་འདགུ ཅསེ་གསུངས།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཁང་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་སྐ་ུཚབ་
མཆོག་གྱིས་འགྲ་ོབ་མྱི འྱི་
ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༣༧ 
གཙོ་སྐངོ་གནང་བ་དང་།
ཚོ གས ་ འདུའྱི ་ སྟ ེང ་ སྐུ ་
ཞབས་པྱི་རན་སྱི ་མཆོག་
གྱིས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་
འབྲེལ ་རྒྱལ་ ཚོགས ་ཀྱི ་
ཚོགས་མྱི ་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་
ཀྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་

བརྩྱི་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་
པར་ཐུགས་འཚབ་ཡོད། ཅསེ་དང་། འདྱི་
ལོ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱིས་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་བསྐངས་ནས་ལོ་ང་ོ ༧༠ 
འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་ཡྱིན་པ་དང་། དསུ་དན་
དབུ་འབྱདེ་ཀྱི་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་གྱི ་ཆེས་
མཐོའྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་པྱི་རན་སྱི ་མཆོག་
གྱིས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ས་ཕོགས་གང་སར་
གནས་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་
པ་ཡོངས་ལ་སརྔ་ལས་ལགྷ་པའྱི་ཉནེ་སུང་བྱ་
རུྒྱ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་ལང་དགསོ།
ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཐ་ེཝན་ནང་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྩྱི་ཞུས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་ཐ་ེཝན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེརུ་གངས་ཅན་
བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མྱི ་
སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་གྲསོ་བསམ་པ་གཅྱིག་
མཐུན་གྱིས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བར་ཞྱི་
རྒལོ་ཆེད་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བྱས་པའྱི་
དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༩ སུང་བརྩྱི་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད། ད་ེཉྱིན་ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་
བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ ་དང་བཅས་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་གནང་ཞྱིང་། ཐགོ་མར་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་རང་
གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་

གསུང་འཕྱིན་སྒགོ་སྦང་གནང་བ་དང་། ཐ་ེ
ཝན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལྕམ་གུ་ལཱ་སྱི ་ 
Kolas  ལགས། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་
གཡུས་མེ་ཉུལ་ Yu Mei Nu ལགས། ད་ེ
བཞྱིན་གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་
ཚོགས་གཙོ། ས་གནས་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་
པ་དང་། ས་གནས་བདོ་ཀྱི་གཞནོ་ན་ུཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ནས་གཏམ་བཤད་
སྤལེ་རསེ། བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་
བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་དགེ་
འདནུ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་

གནང་། ད་ེརསེ་ཐ་ེཔ་ེརྒྱལ་སའྱི་གཞུང་
ལམ་ཆེ་བ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཡུལ་སྐརོ ་སྤོ་
འཆམ་པ་མང་བ་འགྲ་ོསའྱི་ལམ་ཆེན་བརུྒྱད་
འབདོ་ཚྱིག་དང་སྦྲགས་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་
དང་། ཆུ་ཚོད་ ༣ དང་སརྐ་ ༡༠ ཐགོ་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་
གུས་འདདུ་མཚོན་ཆེད་གཞུང་ལམ་ཐོག་
བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྐང་ཕག་ཕུལ་ནས་
མཐའ་མ་ཐ་ེཔ་ེ ༡༠༡ ཁང་ཆེན་འགྲམ་གྱི་
ཐང་ཆེན་ད་ུའཛོམས་ཏ་ེམྱི ་མང་ལངས་གུླ་
དབྱངས་སུ་འགརེ་འདནོ་དང་བཅས་མཛད་
སྒ་ོམཇུག་སྒྱིལ།

ད་ེཉྱིན་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་མྱི ་དང་། བདོ་པར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་གྱི་ཐ་ེཝན་མྱི ་མང་སོགས་
མྱི ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཛད་སྒ་ོའག་ོནས་

མཇུག་བར་གཞུང་གྱི ་ཉནེ་རགོ་པས་འགྲ་ོ
ལམ་ཤར་གཏངོ་སོགས་ཀྱི་སུང་སྐབོ་རོགས་
རམ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༩ དང་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའྱི་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྩྱི་ཞུས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་གསུང་ཆོས་
རྭ་བར་གངས་ཅན་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་
ཆོལ་གསུམ་བདོ་མྱི ་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་
གྲསོ་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱ་དམར་
བཙན་འཛུལ་བར་ཞྱི ་རྒོལ་ཆེད་རང་དབང་
སྒརེ་ལངས་བྱས་པའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༩ 
དང་། རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའྱི་
ཉྱིན་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརྩྱི་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་
མྱི ་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇརོཇ་ཝ་ེཀར་ Shri 
George Baker མཆོག་དང་།
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། རང་དབང་
ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་
རྣམ་པ། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། 
ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞྱིན་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ། སྡ་ེཚན་
ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ། གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་

གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་སེར་སྐ་མྱི ་མང་། སླབོ་
ཕུག་སོགས་ཁནོ་མྱི ་གྲངས་སྟངོ་ཕག་བརྒལ་
བ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀྱིས་ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པའོྱི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱྱིངས་སུ་སྒངེ་
འཛུགས་གནང་སབྐས། བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོྱི་རྒྱལ་གླུ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་
རྒྱལ་གླུ་བཏང་། ད་ེནས་བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་
རྩ་དནོ་སླད་གཅེས་པའྱི་ལུས་སགོ་ལོངས་
སྤདོ་དང་བཅས་པ་བླསོ་གཏངོ་གནང་བའྱི་
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་
རསེ་དན་དང་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཆེད་ངག་
བཅད་སྐར་མ་གཅྱིག་རྱིང་ཞུས་གུྲབ་བསྟནུ། 
བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་གསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུ་བཏང་། ད་ེརསེ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེནས་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་

སེང་གེ ་མཆོག་གྱིས་ཡོངས་ཁབ་གསུང་
འཕྱིན་སྒགོས་སྦང་གནང་བ་དང་ལནྷ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་
བྱས་ནས་ད་ེརྱིང་ཞུ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོནྱི། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༦༠ ལོར་བདོ་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་བརུྒྱད་
དང་བཅས་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་ཚོས་གནས་
མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུཆྱིག་བསྒྱིལ་གོང་བུ་
གཅྱིག་གུར་བྱེད་རུྒྱའྱི་མནའ་གན་མཐུ་མོ་
ཆེ་བཞག་པ་རེད། སབྐས་དརེ་བདོ་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་དང་ཆོས་བརུྒྱད་ཚང་མས་ནང་ཁུལ་
འཐེན་འཁེར་མེད་པར་རྡགོ་རྩ་གཅྱིག་ཏུ་
སྒྱིལ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་དགངོས་གཞྱིར་བཟུང་
བདོ་རྩ་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་རྩ་དནོ་རྩདོ་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་ཉ་ེཆར་ང་
ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆོལ་ཁའྱི་འཐནེ་འཁརེ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གྱི ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རེད། དསེ་རྐནེ་པས་ཉ་ེཆར་
བདོ་ཟླ་དང་པ་ོཚེས་བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་གྱིས་ཆོ་འཕུལ་དསུ་
ཆེན་གྱི་ཉྱིན་མོར་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དམ་

ཚྱི ག་འ་ོཆུ་གཅྱིག་འདསེ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཆོས་བརུྒྱད་ཀྱི་ཆ་ནས་ས་
དགེ་བཀའ་རྙྱིང་བནོ་ཇོ་ནང་དང་བཅས་པ་
ཚང་མ་དམ་ཚྱིག་འ་ོཆུ་གཅྱིག་འདསེ་དགསོ་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་བཀའ་
ནན་པ་ོཕབེས་ཡོད།  ཕགོས་མཚུངས་ས་སྐ་
གོང་མ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་ནང་
ཁུལ་ཆྱིག་སྒྱིལ་དགསོ་རེད། ཅསེ་བཀའ་
ནན་པ་ོཕབེས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀར་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱི ་ནྱིའུ་
ཡོག་ཏུ་ཆོལ་ཁའྱི་འཐནེ་འཁརེ་བྱདེ་རུྒྱ་མྱི ་
འདགུ ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་ཚང་མ་རྡགོ་རྩ་གཅྱིག་

སྒྱིལ་དགོས་ཀྱི ་འདགུ་ཅེས་བཀའ་ཕབེས་
ཡོད། གཞན་ཡང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སའྱི་
ས་གནས་མད་ོསྨད་ལོ་གསར་མཉམ་རོལ་
དསུ་སྟནོ་ཐོག་ཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་
ཆོལ་ཁའྱི་འཐནེ་འཁརེ་བྱདེ་རུྒྱ་མེད། བདོ་
མྱི ་ཚང་མ་རྡགོ་རྩ་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱིས་ནསུ་པ་
མཉམ་ད་ུསྤུང་དགསོ་ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
ཡོོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།། 
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རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇརོཇ་བྷ་ེཁར་ George Baker མཆོག་རྡ་སར་ཕབེས་པར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་རྒྱ་གར་ཆར་
དསུ་གྲསོ་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་

ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་དང་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་
སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇྱི་བྷ་ེཁར་ George Baker 
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཞུ་
སྐུལ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བདོ་མྱི འྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒརོ་

སྐུ་མགྲནོ་ད་ུཕབེས་གནང་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་
ཞུས་པ་ལྟར་ད་རེས་གསུམ་ཅུའྱི་དསུ་དན་
ཐངེས་ ༥༩ མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་

བརོ་ཕབེས་ཡོད།  ད་ེཡང་ཁངོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༩ ཉྱིན་རྡ་སར་ཕབེས་འབྱརོ་གནང་
བ་དང་། ད་ེརསེ་བདོ་ཀྱི་སནྨ་རྩྱིས་ཁང་
དང་། ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་
སྐངོ་ཁང་ལ་གཟྱིགས་བསྐརོ་ཕབེས་གནང་
ཡོད། ད་ེཉྱིན་ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཐགོ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུའཚམས་

གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྣ་ེལེན་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གུྲབ་ཆ་དང་། 
ཚོགས་འདའུྱི་འགྲ་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་
བྱེད་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་འགྲལེ་བརོད་
གནང་རསེ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་
གཟྱིགས་བསྐརོ་ད་ུཕབེས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་
དན་ཐངེས་ ༥༩ སུང་བརྩྱིའྱི་མཛད་སྒའོྱི་
སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་ཕབེས་གནང་སྟ་ེགསུང་
བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད།
ད་ེཉྱིན་ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུཞབས་
ཁངོ་ལ་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་
འགོ་རྡ་ས་མེག་གྷན་བདོ་ཀྱི་གསོལ་མགྲནོ་
ཁང་ད་ུགསོལ་ཚྱིགས་ཤྱིག་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་གནང་ཡོད་པ་དང་།  སབྐས་དརེ་
ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོ

མཆོག་གྱིས་གསོལ་ཚྱིགས་ཐགོ་ཕབེས་པའྱི་
སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་དང་། ཚོགས་དུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ངོ་སྤོད་གནང་
རསེ། རུྒྱན་ལནྡ་འཚོ་བའྱི་ཁདོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
ཐུན་མྱིན་སྐད་ཡྱི ག་བཀོལ་སྤདོ་བྱ་རུྒྱ་གལ་
ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐབོ་གལ་ཆེ་ཚུལ། བཙན་བྱལོ་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྱི ་འསོ་བསྡུའྱི་འགྲ་ོལུགས་
སོགས་བདོ་མྱི འྱི་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་
ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་ལྷུགས་པ་ོགནང་ཡོད། སབྐས་
དརེ་ཁོང་གྱིས་ཤྱིང་ནགས་སོགས་གཅོད་

འབྲགེས་ཀྱིས་ཕྱི ་དངོས་པ ོའྱི ་ཨར་ལས་
འཛུགས་བསུྐན་བྱདེ་པ་ད་ེཡར་རྒྱས་མྱིན་པ་
མ་ཟད། དསེ་འབུྱང་འགུར་ཁརོ་ཡུག་ལ་
ད་ེབས་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་བཟ་ོབ་དང་། 
རང་བུྱང་ཁརོ་ཡུག་གྱི་སྣདོ་བཅུད་ལའང་ད་ོ
ཕགོ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཞབས་ཇརོ་ཇྱི་བྷ་ེཁར་མཆོག་ལ་
སྟནོ་པའྱི་ཞལ་ཐང་ཞྱིག་ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་
གནང་བ་བཅས།།

སབྐས་ ༡༦ པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ལ་ྔཔ་གཟབ་རྒྱས་ངང་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །སབྐས་བཅུ་དུག་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་ལ་ྔཔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༤ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༤ རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་བར་ལས་དསུ་ཉྱིན་
གྲངས་བཅུའྱི་རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་བསྟྱི་གནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་
གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།  ད་ེཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༤ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་དང་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་

བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་དབུས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་
བཅས་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། 
ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་
པ་རྣམ་པ། གསར་འགདོ་པ་དང། ཟུར་ཉན་

གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གྲསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ལ་ྔཔ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་
ཐགོ་མར་རནེ་འབྲལེ་གསོལ་ཇ་དང་།
འབྲས་སྱི ལ ་ ཕུལ ་ གུྲབ ་རེས ་ཚང་མ་སྐུ ་
བཞེངས་ཀྱིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོྱི་རྒྱལ་
གླུ ་བཏང་སྟ་ེབདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་གྱིས་གྲསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་
ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའྱི་ཐགོ དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་
པ་མཆོག་གྱིས་དབུས་བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པ། ཟླ་བ་དུག་གྱི་རསེ་ལ་ཡང་བསྐར་
སྤྱི་པའྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཅར་
ཐུབ་པར་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།  ད་ེརྱིང་སབྐས་ 
༡༦ གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ལ་ྔཔའྱི་ལས་

རྱིམ་ནང་ད་ུལས་རྱིམ་བཅུ་ཡོད། ལས་རྱིམ་

དའེྱི་ནང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་
ཀྱི་རསེ་དན་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་ཡོད།
ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་
ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རོང་
ཐགོ་ཏུ་རང་ལོ་ ༦༣ ཙམ་ཡྱིན་པ་རང་
ལུས་མེར་སེག་གནང་སྟ་ེརྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི ་
རྒལོ་གནང་རསེ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་པ་གྲྭ་
བསྟན་དགའ་ལགས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་བདོ་ནང་གྱི་ཕྱི་
དའོྱི་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ་བདོ་ཨ་མད་ོརྔ་པ་
རུ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་སྡུག་
རུྩབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུྱས་ལ་ཞྱི་འབདོ་ཆེད་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་
དཀནོ་པ་ེལགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༧ ཉྱིན་གྱི་བདོ་ནང་གྱི་ཕྱི་དའོྱི་ཆུ་ཚོད་ 
༣།༣༠ ཡས་མས་སུ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པའྱི་
རའེུ་རུ་མ་རུ་ཆེན་བཞྱི་པ་གནམ་མཚོ་མ་སྡ་ེ

བ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། རང་ལོ་ ༤༤ ཡྱིན་པ་

ཁངོ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ནས་རྒྱ་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུྱས་
ལ་ང་ོརྒོལ་བྱས་ཏ་ེའདས་གྲངོས་སུ་གུར་པ་
ཚེ་ཁོ་ལགས་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་
གཞུང་འབྲལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་རེས་
དན་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
བདོ་དནོ་ཐོག་ཡུན་རྱིང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ནནྡ་ཀྱི ་ཤོར་ཏྱི་
ཀ་ Dr Nand Kishore Trikha མཆོག་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྐ་ུ
ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རོགས་པར་གཞུང་འབྲལེ་མ་
ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་རསེ་དན་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་
འཆར་གཅྱིག་དང་།
སྤྱི ་འཐུས་སྐབས་གཉྱིས་རྱི ང ་ཞབས་ཞུ ་
མཐར་སོན་གནང་མོང་མཁན་སྤྱི ་འཐུས་
ཟུར་པ་ཧརོ་གཙང་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛྱི ན་
ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ 

ཉྱིན་སྐ་ུཚེ་མ་ཟྱིན་པ་དང་། དམ་པ་ད་ེཉྱིད་
ཀྱི་ཆེད་གཞུང་འབྲལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་
རསེ་དན་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་ལས་རྱིམ་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་གྲསོ་འཆར་ཡོད། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བདོ་ནང་ཛ་དག་
གྱི ་གནས་སྟངས་འགོ་གནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། དའེྱི་ཐགོ་གཞུང་འབྲལེ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེའྱི་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་
ཡོད།ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཚབ་
དང་། ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་
བསྐ་ོགཞག་གནང། ད་ེནས་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་
པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་དང་། སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་
བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྒལོ་མ་ཚེ་རྱིང་
ལགས་བཅས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲལེ་མ་ངན་
གུས་འདདུ་ཀྱི་རེས་དན་གྲསོ་འཆར་རྱིམ་
བཞྱིན་སྒོགས་སྦང་གནང་གུྲབ་མཚམས་
ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་མ་ངན་གུས་འདདུ་
མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅྱིག་ཞུས་
ཡོད། ད་ེནས་གཞུང་འབྲལེ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེྱི་གྲསོ་འཆར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་
མཐར་ལགས་ཀྱིས་སྒོགས་སྦང་གནང་སྟ་ེ
བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་བགྲ་ོ
གླངེ་གནང་འག་ོཚུགས་ཡོད།།
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ཨྱི ན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱིས་སུད་སྱི་དང་སྦལེ་ཇམ་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སུད་
སྱི་དང་སྦལེ་ཇམ་བཅས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ བར་
ཉྱིན་གྲངས་ ༡༠ རྱིང་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་སྐབས་ལས་དནོ་གཙོ་བ་ོསུད་
སྱིར་གསུམ་བཅུ་དསུ་དན་ལས་འགུལ་ཆེན་
མོའྱི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་དང་།
བདོ་མྱི འྱི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་
བཅུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༩ ཉྱིན་མོའྱི་
མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞྱིར་མཉམ་ཞུགས། ད་ེ
བཞྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཝར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུ
འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟནུ་

རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་ཀྱི ་སྐརོ་ངོ་སྤོད་སྤྱི ་
དང་། ལགྷ་པར་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་བསྟན་པ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐརོ་
གཏམ་བཤད་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་
རྱིམ་བསྐངས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།  ཕགོས་
མཚུངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་མཇལ་
འཕད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཐོག་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་དང་། བདོ་རྱིགས་མྱི ་མང་འད་ུབསྐངོ་
གྱིས་གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་། 
བུྱང་རྱིམ། གལ་གནད་སྐརོ་དང་། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་རླབ་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག བདོ་མྱི ་

ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་དང་ཆྱིག་སྒྱིལ་དགོས་

གལ་སྐརོ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོ
དང་ལས་འགན། ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་དཔལ་འབྱརོ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་སྐརོ། བདོ་མྱི ་ཚང་མས་

དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བཟ་ོདགོས་པའྱི་གནད་
འགག་དང་དཔྱ་དངུལ་ཆད་ལྷག་མེད་པར་
འབུལ་དགསོ་པའྱི་ལམ་སྟནོ། བདོ་དནོ་ལ་

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་ཕྱི་རྒྱལ་
བ་ངོ་ཤེས་པ་ནང་ཁུལ་ལག་དབེ་སྔནོ་པའོྱི་
སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་དགོས་པ་སོགས་ལམ་
སྟནོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག སུད་སྱི་དང་
སྦལེ་ཇམ་སོ་སོར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རེར་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བཟ་ོསླད་དཀའ་ངལ་
ཡོད་མཁན་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་
དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་བུྱང་
ཡོད།  དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དང་འབྲལེ་བའྱི་
ལས་དནོ་སདླ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དཔྱ་དབེ་གྲངས་ཐ་ོཚན་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་
སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒོན་ལགས་ལྷན་བཅར་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཡུ་རོབ་བདོ་ཀྱི་བདནེ་རྒྱབ་ཏུ་ལང་ཡོད། 

༄༅། །སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་། ཡུ་
རོབ་ཁུལ་གྱི་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་པ། སུད་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པ། ཡུ་རོབ་གཞནོ་
ན་ུམཐུན་ཚོགས། སུད་སྱི་བུད་མེད་ཚོགས་
པ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་
སོགས་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་ཐུན་མོང་གྱིས་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གངས་

ཅན་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཆོལ་གསུམ་བདོ་
མྱི ་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་གྲསོ་བསམ་པ་
གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་
བར་ཞྱི ་རྒོལ་ཆེད་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བྱས་པའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༩ པའྱི་ཉྱིན་
སུད་སྱིའྱི་གྲངོ་ཁརེ་ཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་ནང་།  ཡུ་
རོབ་བདོ་ཀྱི་བདནེ་རྒྱབ་ཏུ་ལང་ཡོད། Eu-

rope Stands with Tibet ཅསེ་པའྱི་གཞྱི་

རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤལེ་ཡོད། གཞྱི་
རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེཉྱིད་སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་དང་། ཡུ་རོབ་ཡུལ་གུྲ་ཨོ་སྱི་ཊྱི་རྱི ་
ཡ་དང་། སྦལེ་ཇམ། ཕ་རན་སྱི། འཇར་མ་
ནྱི། ཨྱི ་ཊ་ལྱི། ན་ེདར་ལེན་ཌྱི། སུ་ཝྱི་ཌནེ། 
སུད་སྱི། དབྱྱིན་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་བདོ་རྱིགས་
ཚོགས་པ་དང་། སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པ་དང་། ཡུ་རོབ་གཞནོ་ན་ུམཐུན་
ཚོགས། གཞན་ཡང་སུད་སྱིའྱི་བུད་མེད་
ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་འབྲལེ་
མཐུད་ཁང་བཅས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་
གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༩ པའྱི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ལས་
འགུལ་སྣ་ེཁྱིད་མཁན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་
བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་དང་། ཟམ་མད་ོ
བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཡྱི ན་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་

མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་
བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱིས་གཙོས་གནད་
ཡོད་མྱི ་སྣ་མང་དག་ཅྱིག་གདན་ཞུ་གནང་
འདགུ གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེཉྱིད་
ཇྱི་ནྱི་ཝ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་མདནུ་ད་ུགྲངོ་ཁརེ་སྤྱི་ཁབ་པ་དང་།
འཇར་མན། སུད་སྱི། དབྱྱིན་ཡུལ། ཕ་
རན་སྱི། ཨྱི ་ཌ་ལྱི། ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་བཅས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་། 
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་སོགས་མྱི ་སྣ་
མང་དག་ཞྱིག་ཕབེས་ཏ་ེདསུ་དན་སུང་བརྩྱི་
ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་ཕྱི་ནང་གྱི་གཞས་
པ་ཁག་གཅྱིག་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཞེན་གྱི ་གླུ ་
དབྱངས་ལེན་པ་སོགས་གནང་འདགུ
ད་ེཉྱིན་གནམ་གཤྱིས་ད་ེཙམ་ཡག་པ་ོབསྟན་
མེད་ཀང་ལས་འགུལ་ནང་ཡུ་རོབ་ཡུལ་གུྲ་

འད་མྱི ན་ནས་བདོ་མྱི ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་སོགས་ཁནོ་མྱི ་གྲངས་ ༤༠༠༠ 
ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ  གཞྱི་
རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའད་ད་ེསྔ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ལོར་སྦལེ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་ Brus-

sels དང་། ད་ེརསེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་
ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེརྱི ་སྱི ་བཅས་སུ་སྤལེ་
ཡོད། ད་ལམ་སུད་སྱིའྱི་གྲངོ་ཁརེ་ཇྱི་ནྱི་
ཝའྱི་ནང་སྤལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཐངེས་
གསུམ་པ་ཆགས་ཡོད། སུད་སྱི་བདོ་དནོ་ཞྱི་
རྒལོ་ལས་འགུལ་འདྱི་ཉྱིད་འགོ་འཛུགས་མ་
གནང་གངོ་སྟ་ེཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཝ་གྲངོ་
ཁེར་ད་ུདཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་
ཤེས་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ད་ེདང་
འབྲལེ་བའྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤྱིག་ཀང་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།།

གཞུང་འབྲལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ། 
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུྱས་ལག་བསྟར་
བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པར་བརནེ། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་གྱི་བདོ་
ནང་གྱི་ཕྱི་དའོྱི་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཡས་མས་
སུ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པའྱི་རའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའྱི་
ཐགོ་ཕ་ཀ་དག་དང་མ་སྐྱིད་ལྷ་གཉྱིས་ཀྱི་བུ་
རང་ལོ་ ༤༤ ཡྱིན་པ་ཚེ་ཁ་ོལགས་ཀྱིས་བདོ་
དང་བདོ་མྱིའྱི་རྩ་དནོ་སདླ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཞྱི ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེ
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་སྟབས།  བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་འབྲལེ་འོག་ཕྱི ་ལོ ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་ཐགོ སྤྱིར་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གྱིས་གཙོས་ད་བར་བདོ་
བསྟན་སྱིད་དང་མྱི ་རྱིགས།  རང་དབང་
གྱི་དནོ་ད་ུལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་བླསོ་གཏངོ་

གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་འདས་
གསོན་ཡོངས་ལ་གཞུང་ཕགོས་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་མ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད་
གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དའོྱི་ཆུ་ཚོད་ ༤ ནས་
དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་སྟ།ེ རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་
རནེ་མཆོག་སྤན་སའྔྱི་དུང་ད་ུམཆོད་སྤྱིན་སྣ་
ལ་ྔའབུལ་གཤོམ་དང་འབྲལེ། མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་གྱི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུརྣམ་གྲྭ་མཁན་
པ་ོཁམོ་ཐགོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་དབུས་མང་གཙོའྱི་
ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་
ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་
བྱདེ་རྣམ་པ། བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་གནས་རྱིས་
མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ་
དང་། གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་

དང ་གླ ོ ་ བུར ་
ད་ུལྷགས་པའྱི་
གྲྭ ་ བ ཙུ ན ་
སགྔས་གསུམ། 
དེ ་ བ ཞྱི ན ་
མྱི ་ མ ང ་ ། 
ཕྱི ་ རྒྱ ལ ་ བ ་
བཅས་ཁནོ་མྱི ་
གྲངས ་བརྒྱ ་
ཕག་བརྒལ་བ་
འད་ུའཛོམས་
ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་མུར་རྣམ་གྲ་ྭདག་ེབསྐསོ་
ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྐབས་ཐོ་
སྒགོས་སྦང་གནང་། 
    ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༥ བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་

འདནོ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིང་
མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་
གསོལ་ཇ་དང་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་
སྐ་ུའགདེ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༡༠༠ རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་
བཅས།།


