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

ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གྱི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞྱིག་དགསོ།  

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

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོབྱང་ཀ་ོརྱི་
ཡའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་སོ་སོར་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ། 

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ 
ཉྱིན་ལྷ་ོབྱང་ཀ་ོརྱི ་ཡའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་
མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས་ཡུལ་གཉྱིས་
དབར་དམག་འཁུག་མཚམས་འཇགོ་བྱ་རུྒྱ་

ཙམ་མ་ཟད།  འདྱི་ལོར་ཞྱི་བའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་
གཞག་པ་བརུྒྱད་ཀོ་རྱི ་ཡའྱི་གླྱིང་ཕྲན་ནང་
རལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱར་མོས་
མཐུན་བུྱང་བར་བདོ་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདའེྱི་དདེ་དཔནོ་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་སོ་སོར་འཚམས་འདྱི་
མཛད་དནོ།  ངསོ་རང་འཛམ་བུ་གླྱིང་
འདྱི་དམག་འཐབ་སངྤ་ཞྱིང་། རལུ་ཕྲན་ག་ོ
མཚོན་ཡོངས་རོགས་རྱིམ་བཞྱིན་རྩ་མེད་
བཟ་ོརུྒྱའྱི་ལས་འགུལ་ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརྟན་

པ ོས་འབད་བརྩོན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་
སྟབས། ཐངེས་འདྱིར་ཁདེ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་
གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་ཀོ་རྱི ་ཡའྱི་
གླྱིང་ཕྲན་ནང་ཡུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཞྱི ་བད་ེ

བརྟན་ལྷྱིང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ཞྱིག་སུྐན་རུྒྱར་མོས་
མཐུན་བུྱང་བར་ངསོ་ཀྱིས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།  འཛམ་གླྱིང་ས་
ཁུལ་འད་མྱིན་མང་པའོྱི་ནང་དམག་འཁུག་
སོགས་འཚེ་བའྱི་བྱ་སྤོད་ལ་བརྟནེ་ནས་མྱི ་
བཟདོ་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཧ་
ཅང་མངོ་བཞྱིན་པ་མཐངོ་སབྐས་སེམས་སྡགུ་
ཧ་ཅང་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ   དནོ་དམ་གྱི་
ཞྱི ་བད་ེདང་ཕན་ཚུན་ཡྱི ད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་
ཐུབ་པའྱི་མཛའ་བརྩེའྱི་འབལེ་ལམ་ཞྱིག་
འཛུགས་དགསོ་ན།  འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་གསོ་

མོལ་ཁོ་ན་བརུྒྱད་ནས་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་
ཐངེས་འདྱིར་ཁདེ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
གསལ་འདནོ་གནང་བ་རེད།   བཟང་
ཕོགས་ཀྱི་འགུར་བ་འདྱི་ལ་བརྟནེ་ནས་ས་
ཕགོས་གཞན་དའུང་འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་
གོ་མཚོན་ད་ེདག་རྩ་མེད་བཟསོ་ནས་ཡུན་
གནས་ཐུབ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བད་ེལྡན་པ་
ཞྱིག་སུྐན་རུྒྱར་སེམས་འགུལ་ཐབེས་རུྒྱ་ཡྱིན་
པ་ངོས་ཀྱིས་སེམས་གཏྱིང་ནས་རེ་བ་བྱེད་
བཞྱིན་ཡོད། ཁདེ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
ཐངེས་འདྱིར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕགོས་སུ་གོམ་
གང་མདནུ་སྤསོ་བྱས་པ་དརེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནས་ཀང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་ངསོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་
ཡོད།” ཅསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།

བདོ་རྒྱ་ཞྱི ་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལྷན་
ཚོགས་ཐངེས་སུམ་ཅུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་
བཞུགས་སྒར་ར་སར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་Asia 
health Resort ཞསེ་པའྱི་གསོལ་མགནོ་
ཁང་གྱི ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་བ ོད་རྒྱ་ཞྱི ་མོལ་ལས་དོན་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་སུམ་ཅུ་པ་དབུ་
འཛུགས་གནང་སོང་། ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ 
༣ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་གྱི་ལནྷ་ཚོགས་
སབྐས་གཙོ་བ་ོརྒྱལ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་
ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་འགུར་འགསོ་ཀྱི་གནས་སྟངས། 
ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་
ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེའབུྱང་འགུར་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་
དང་ལྷན་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཇྱི་ལྟར་དགོས་
པའྱི་གནད་དནོ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོ
གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ སྤྱིར་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་བཞྱིན་གསར་འཛུགས་
གནང་དགསོ་དནོ་ནྱི། འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་གསོ་
མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེབཞྱིན་
བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཕགོས་གཉྱིས་མོས་མཐུན་ཐགོ་
ནས་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རུྒྱའྱི་
སྱིད་བུྱས་ཐགོ་རོགས་ཕན་ཡོང་ཆེད་ཡྱིན་འདགུ་
པ་བཅས།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་དང་ཨོ་གླྱིང་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ 
ཉྱིན་ད་ྷས་གངས་སྐྱིད་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
གྱིས་ཨོ་གླྱིང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་ཡུན་རྱིང་
ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཐོག་ནས་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་སྐུ ་ཞབས་མེ་ཁལ་ཌེན་
བྷྱི་ Michael Danby མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་འདགུ ཁངོ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡ་གངོ་
ཁརེ་ཝྱིག་ཊོ་རྱི་ཡ་ Victoria མངའ་ཁུལ་གྱི་
མེལ་བྷནོ་མཚོ་གུ་འབབ་ཚུགས་ Melbourne 
Ports མངའ་ཁུལ་གྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
ཡྱིན་འདགུ མཇལ་འཕྲད་སབྐས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་དང་། བད་ེསུང་
བཀའ་བླནོ་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཀང་ཕབེས་
འདགུ  ད་ེཉྱིན་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པར་བཀའ་ཤག་
ནས་དགོང་མོའྱི་གསོལ་ཚྱི གས་གསོལ་སྟནོ་ཕུལ་
ཡོད་པ་བཅས།།

བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ 
ཆས་གསར་པ་
དབུ་འབྱདེ།

པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ཁངོ་ད་ལ་ྟསྐ་ུའཚོ་བཞུགས་ངང་རུྒྱན་ལནྡ་སླབོ་སྦངོ་གྱི་
ག་ོསབྐས་ཐབོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་བུྱང་། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ 
ཉྱིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་
གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་
རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེབཞུགས་སྒར་
ད་ྷརམ་ཤཱ་ལའྱི་ཉ་ེའགམ་ག་ྷགལྷ་ Gaggal 

Airport གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་སབྐས། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
སོགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་
པ་ཞྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ད་ེརྱིང་ནྱི་
ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་འཁུངས་
སརྐ་ཡྱིན་པས་དགངོས་ཚུལ་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་
ཞུས་པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས།  འདྱི་

ཏགོ་ཙམ་རྙགོ་ག་ཚ་པ་ོརེད།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་

གཅྱིག་བདམས་པ་རེད།   ད་ེནས་ངསོ་
ནས་ཀང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སུྤལ་
ཡང་སྱིད་རྩད་འཚོལ་ལམ་ལུགས་ལརྟ་བྱས་
ནས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་གཅྱིག་
ངསོ་འཛྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན།  ངསོ་ཀྱི་རེ་བར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདམས་པའྱི་པཎ་ཆེན་
ཡང་སྱིད་ཁོང་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉནེ་ཚད་

ལྡན་ཞྱིག་གྱི ་དུང་ནས་བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་
ཚུལ་བཞྱིན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཤག་དང་། 
ཕགོས་མཚུངས་ངསོ་ཀྱིས་ངསོ་འཛྱིན་བྱས་
པའྱི་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེར་མཚོན་ན།  ཁངོ་
གྱི ་སྐརོ་ད་བར་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་

རྟགོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པར་གར་སོང་ཆ་
མེད་ལ་ྟབུ་ཆགས་པ་རེད།  འནོ་ཀང་ཕྱིས་
སུ་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་ལརྟ་ན་ད་ལ་ྟཁངོ་
སྐ་ུའཚོ་ཞུགས་ཡྱིན་པ་དང་།  རུྒྱན་ལནྡ་གྱི་
སླབོ་སྦངོ་གནང་མུས་ཡྱི ན་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ག་ོཐསོ་བུྱང་།  ལོ་བརྒྱ་ཙམ་གངོ་བདོ་ནང་
མཁནེ་བརྩ་ེདབང་པ་ོཞེས་བ་ླམ་རྩ་ཆེན་ཞྱིག་
བུྱང་བ་ཁོང་དགོངས་པ་གཤེགས་རསེ་ཁོང་
གྱི་ཡང་སྱིད་ལ་ྔབུྱང་བ་རེད།  སྐ།ུ གསུང་། 
ཐུགས། ཡོན་ཏན། འཕྲྱིན་ལས་བཅས་ལ་ྔ
བུྱང་བ་རེད།  དརེ་བརྟནེ་བ་ླམ་གཅྱིག་ལ་
སུྤལ་པའྱི་ཟླསོ་གར་ས་ཚོགས་ཡོང་ཆོག་པ་
ཞྱིག་ཀང་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་རསེ་
བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི ་ཚོགས་
ཁང་ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་
འབལེ་ད་རྒྱའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ལག་ཐགོ་
ཁ་པར་ཐོག་ལྟ་ཀླགོ་ཐུབ་ཆེད་བཀོལ་སྤོད་
མཉནེ་ཆས་ Tibet.net App གསར་
པ་དབུ་འབྱདེ་དང་། ཕྱི་དྱིལ་བདོ་ཀྱི་བརྙན་
འཕྲྱིན་ཚན་པས་བཙན་བྱལོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་
གླགོ་བརྙན་བཟ་ོལས་པ་ཚོའྱི་སུྒ་རྩལ་གོང་
འཕལེ་ཆེད།  དངསོ་བུྱང་ངམ་དམྱིགས་
བསལ་བརདོ་གཞྱི་གང་རངུ་ཐགོ་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོསུྐན་ཆེད་མཐུན་འགུར་མ་དངུལ་ཧྱིན་
སྒརོ་འབུམ་གཉྱིས་གནང་རུྒྱའྱི་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་ཡོད།

ཤེས་རྱིག་བར་ཆད་ཚན་པས་དྲྭ་ཚྱི གས་དང་བར་
ཆད་དབེ་ཕྲངེ་ ༡༡ དབུ་འབྱདེ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ཉྱིན ་བ ོད ་མྱི འྱི ་སྒྱིག ་འཛུགས་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་བར་ཆད་ལས་འཆར་ཚན་པས་དྲྭ ་
ཚྱིགས་གསར་པ་དང་། བར་ཆད་དབེ་ཕྲངེ་ 
༡༡ དབུ་འབྱདེ་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ར་ས་གངས་
སྐྱི ད ་གཉའ ་ཁྱི ་ ཚོགས ་ཁང ་དུ་ ཚོགས ་ ཡོད ། 
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་གྱིས་གཙོས་ཤེས་རྱིག་
དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བར་ཆད་ལས་འཆར་ཚན་པའྱི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བྱདེ། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགདོ་པ་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་གྱིས་དྲྭ་
ཚྱིགས་དང་བར་ཆད་དབེ་ཕྲངེ་ ༡༡ དབུ་འབྱདེ་
གནང་སྟ་ེགསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢2 ༢TIBETAN NEWS 2nd May 2018

ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ 
ཉྱིན་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༢༩ བཞསེ་
པའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་བསྟནུ། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ལམྕ་ Heath-

er Nauert ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁོད་
དནོ།  ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་འདྱིར་
ང་ཚོས་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གྱི་འཁུངས་སརྐ་གྱི་ཉྱིན་
མོ་སུང་བརྩྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ལོ་ང་ོཉྱི་ཤུའྱི་
གོང་སྟ་ེཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༦ ལ་སོན་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁོང་བཙན་ཁྱིད་
བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མྱི ་
འཚལ་བའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་གནས་མུས་
ཡྱིན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གསེར་རྟ་བ་ླ
རུང་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་སརྒ་གྱིས་གཙོས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་
བསྟྱི་གནས་ཁང་སོགས་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་
བ་དང་། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཆོས་དད་དང་
སདྐ་ཡྱིག  རྱིག་གཞུང་སོགས་སུང་སྐབོ་
དང་རུྒྱན་འཛྱིན་བྱ་རུྒྱའྱི་རང་དབང་ཐགོ་མུ་
མཐུད་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞྱིན་
པ་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་
ཅང་ཡོད། ཐངེས་འདྱིར་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་འཕྲལ་མར་གླདོ་བཀལོ་

བཏང་སྟ་ེའག་ོབ་མྱི ་རྱིགས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ལ་
བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་

ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ ད་ེཡང་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་གསུང་

དནོ། བདོ་མྱི ་དང་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་
ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་ཆོས་རསེ་འབང་པ་རྣམས་
ཀྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༢༣ རྱིང་ཀུན་

གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་
ལོ་ལརྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་མོར་
ཁོང་གྱི ་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརྩྱི ་
ཞུ་མུས་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ
བཅུ་ཕྲག་གཉྱིས་རྱིང་ཁོང་མགོགས་མུར་
གླདོ་བཀལོ་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱིས་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་སྤལེ་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་མ་བུྱང་
བར་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱར་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོརུྒྱན་སྐངོ་བྱདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།

ཁ་ེན་ཌའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་གྱི་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནང་བརྙན་འཕྲྱིན་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་
ཉན་ཞྱིབ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ 
ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཐགོ་
བྱང་ཨ་རྱི ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་

རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཡར་
རྒྱས་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི ་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་

ཆུང་ནང་བརྙན་འཕྲྱིན་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ཉན་
ཞྱིབ་གནང་སབྐས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་སྐརོ ་ཞྱིབ་ཕྲ་ངོ་སྤོད་གནང་འདུག 
སབྐས་དརེ་ཁངོ་གྱིས་བདོ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མྱི ་ ༡༥༢ ཀྱིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་
ཆེན་སྒར་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་མ་ཟད། 
བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སུང་སྐབོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
མཁན་བདོ་མྱི ་བཀ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་ཞུ་བ་
འཛྱི ན་བཟུང་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་དཔ་ེ

མཚོན་ད་ུབཀོད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཆབ་
སྱིད་དམ་བསྒགས་དང་། དཔལ་འབྱརོ་
ཟུར་འབུད། རྱིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག་རྩ་
མེད་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས། 
ཕོགས་མཚུངས་སྐབས་དརེ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཀྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕལེ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་
ད་བར་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་ཡྱི ་རངས་བསགྔས་

བརདོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  བདོ་མྱིའྱི་སདྐ་
ཡྱིག་དང་ལེགས་སྦང་། ཤེས་ཡོན་སོགས་
འཛྱིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཆེད་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུྱས་
བརུྒྱད་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གསལ་ཐུབ་རུྒྱར་
ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། སྱིད་
བུྱས་འདྱི་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཡོང་ཆེད་ཁ་ེན་
ཌའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཞུགས་སརྒ་
ར་རམ་ས་ལར་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་རུྒྱ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ 
ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་སྟ་ེརྱིང་མྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་ལར་འཚམས་
གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་རུྒྱའྱི་གསལ་བསྒགས་
གནང་འདགུ  
 དེ ་ ཡ ང ་ བ ཞུ ག ས ་ སྒ ར ་ དུ ་

འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་མཁན་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་རྣམས་ནྱི་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སྱི་མན་ Thom-

as Mann མཆོག་གྱིས་ས་ེཁྱིད་པའྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ར་མོན་ཊྱི ་མོ་ས་ 
Ramon Tremosa མཆོག་དང་།  གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ས་བྷ་སོ་གོར་ 
Csaba Sogor མཆོག་བཅས་དང་ཁངོ་
རྣམ་པའྱི་བཟའ་ཟླ། ད་ེབཞྱིན་ཕག་རོགས་
ལས་བྱེད་གཉྱིས་བཅས་ཁོན་མྱི ་གངས་
བདནུ་ར་སར་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་རུྒྱ་
ཡྱིན་འདགུ སབྐས་དརེ་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་

དནོ་གཅོད་བཀྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀང་
ལནྷ་བཅར་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ གཞན་
ཡང་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་

ཕྱི་སྱིད་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབལེ་
ལམ་སྐརོ་སནྙ་ཐའོྱི་ཐགོ་ལའང་བཀའ་བསྡརུ་
གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འཁརོ་མོར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལོར་སུང་བརྩྱི་ཞུ་བཞྱིན་
པ་ལརྟ། ཁུལ་དའེྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ལས་
འགུལ་འད་མྱིན་སྤལེ་བའྱི་ལམ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་འཆར་ཡོད་སྐརོ་
ངོ་སྤོད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སྐབས་རྱིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་དང་དཔ་ེདབེ་འདནོ་སྤལེ་
སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དསུ་ཆེན་སུང་བརྩྱི་ཞུ་
འཆར་ཡོད་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ 
པའྱི་ནང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་པར་རྱིས་
འགམེས་སྟནོ་གོ་སྒྱིག་གནང་རུྒྱའྱི་ལས་རྱིམ་
བང་སྒྱིག་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།

བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་
བཅུ་དགུ་པ་ལེགས་གུབ་ཟྱིན་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ 
ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ བར་ཉྱིན་གངས་ལའྔྱི་
རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སདྙ་ཚན་པའྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ ར་
ས་གངས་སྐྱིད་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཆེས་མཐོའྱི་གཏན་འབབེས་ལྷན་ཚོགས་
ཐངེས་བཅུ་དགུ་པ་བསྐངས་ཏ།ེ འཛྱིན་སྐངོ་
གྱི་ཐ་སདྙ་ཁངོས་ཤེས་ཡོན་དང་། ཁྱིམས་
ལུགས། ཆབ་སྱིད། འཕུྲལ་ཆས། ཁརོ་ཡུག་
སོགས་ཀྱི་ཐ་སདྙ་ཁནོ་བསྡམོས་གངས་ ༦༠༠ 
ལགྷ་ཙམ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་
ཡོད། སྤྱིར་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སུང་སྐབོ་དང་
གོང་འཕལེ་སླད་རུྒྱན་སྤདོ་དང་དངེ་རབས་
ཀྱི་རྱིག་ཚན་ས་ཚོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་
གཅྱིག་གུར་གཏན་འབེབས་དགོས་གལ་

གཟྱིགས་ཏ།ེ བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་གསུམ་
པའྱི་གཙོ་སྐངོ་ལམ་སྟནོ་འགོ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ 
ལོར་ཤེས་རྱིག་བར་ཆད་ཚན་པ་འདྱི་བཞྱིན་
དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་
ད་བར་ཨྱི ན་བདོ་ཤན་སྦར་གཏན་འབབེས་
བར་ཆད་དབེ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་བར་འདནོ་སྤལེ་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། བར་ཆད་ད་ེདག་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་
ཡོངས་རགོས་དང་། སྤྱི་སྒརེ་སླབོ་གྲྭ་ཁག 
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་
སྡ།ེ དགནོ་སྡ་ེཆོས་སརྒ་དང་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་། བརུྒྱད་ལམ་ཁག་སོགས་སུ་རྒྱ་གང་
ཆེར་འགམེས་གཏངོ་དང་དབེ་གཟུགས་པར་
འགམེས་ཟྱིན་རྱིམ་བཞྱིན་དྲྭ ་ཚྱི གས་ཐོག་
འཇགོ་མུས་ཡྱིན་པ་བཅས།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། 
སོགས་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia 

ཐགོ་གཟྱིགས་པར་འཚལ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ 
ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཙམ་ལ་ཨོ་སྱི་
ཀ་ོལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་
མེ་ཁལ་ཌནེ་བྷྱི་ Michael Danby མཆོག་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
འཚམས་འདྱིའྱི་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་
གསུང་དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ལ་རྒྱ་
ནག་དམར་པའོྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་
དགནོ་སྡ་ེ ༦༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་རྩ་གཏརོ་དང་། 
བླ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་བཙོན་ཁང་ནང་བཅུག་
པ་སོགས་བྱས་ནས་ནང་ཆོས་རྩ་མེད་བཟ་ོ
འཆར་ལ་ྟབུ་བྱས་ཀང་། བཙན་བྱལོ་ནང་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་མཆོག་གྱིས་
ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་དྱིན་འགོ་ནང་ཆོས་སླར་
གསོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་
ནང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་བྱདེ་མཁན་མང་ད་ུ
འག་ོབཞྱིན་ཡོད། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་
འཛྱི ན་ཏངེ་ཞའ་ོཕྱིང་གྱིས་ནང་ཆོས་ལ་ཕྱི་
ལོགས་ནས་ད་ོསང་མང་པ་ོབྱེད་ཀྱི་འདགུ་

ཟརེ་བའྱི་སདྐ་ཆ་ཞྱིག་བཤད་པ་ག་ོརུྒྱ་ཡོད་པ་
རེད། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའྱི་ནང་བདོ་ནང་
ཆོས་ཕགོས་ཐགོ་སྱིད་བུྱས་གུ་ཡངས་ཕྲན་བུ་
བུྱང་བ་དང་། དའེྱི་སབྐས་བདོ་ནང་དགནོ་སྡ་ེ
སརླ་གསོ་དང་། དག་ེའདནུ་གྱི་སྡ་ེབཙུགས་
པ་སོགས་བུྱང་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཙམ་
ནས་དགོན་པའྱི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་
པར་སྒྱིག་བཤོམ་བྱེད་མྱི ་བཅུག་པ་སོགས་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་སྔར་ལྷག་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེར་འག་ོཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་ད་ེཆབ་སྱིད་རང་གྱི་
དགོས་མཁོར་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་བ་ལས་ཆོས་
ཀྱི་བསམ་བླ་ོགཏྱིང་ཟབ་པ་ོམེད་པ་སོགས་ཀྱི་
སྐརོ་གསུང་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་
བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་ལ་གསུང་དནོ། བདོ་
ནྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ས་ེམོ་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་རུྒྱག་ཆུ་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་འབུྱང་ཁུངས་ཀང་ཡྱིན། རུྒྱག་
ཆུ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་ཁྱིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་ཞྱིག་གྱི ་འཚོ་རྟནེ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་
ཤྱིང་ནགས་གཅདོ་འབགེ་དང་། འཛུགས་

སུྐན་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོབྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་
པའྱི་རྐེན་གྱིས་མཐ་ོསྒང་བདོ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་ཀང་། 

ད་ེལས་ལྡགོ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཁ་དཀྱི་བྱས་ཏ་ེ
ཕྱིའྱི་དགུ་རླངས་བདོ་ནང་སླབེས་ཚུལ་སོགས་
གཞྱི་མེད་རྐང་རྐང་བརདོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་
ཐགོ་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་
ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚོས་འབུྱང་
འགུར་ལོ་ང་ོ ༢༠ ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་
འབྱོར་ཉམས་ཆག་འག་ོརུྒྱའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་

པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་འག་ོགྱི ་རེད་ཅེས་གསུང་
གྱི་འདགུ ད་ལའྟྱི་ཆར་འཛམ་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཚོང་གྱི ་ཁེ་ཕན་ཆེད་
རྒྱ་ནག་ལ་བསྟནུ་ཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། གལ་
ཏ་ེད་ེའད་མུ་མཐུད་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་
གྱི ་དཔལ་འབྱརོ་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོ
རུྒྱ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོརེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་
ན་ཁོ་ཚོར་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཁམོ་རྲྭ་མང་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་གསུང་གནང་ཡོད། 
ད་ེནས་སྐུ་ཞབས་ཁངོ་གྱིས་ས་ྔད་ོར་སྟངེ་བདོ་
ཁྱིམ་སླབོ་གྲྭར་གཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་སབྐས་ཀྱི་

མངོ་ཚོར་གསུང་དནོ། དངེ་སང་བདོ་པའྱི་
སླབོ་ཕུྲག་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་སྐསེ་ཡོད་
ཀང་། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡྱིག་
སོགས་ལ་གཅེས་འཛྱིན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱདེ་
པ་མཐོང་དསུ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་ཞེས་
གསུང་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་
གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟྱིགས་
སྐརོ་ཕབེས་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་
དགོང་མོ་ར་ས་བདོ་ཀྱི་གསོལ་མགནོ་ཁང་
ནང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
སྐུ་ཞབས་ཁངོ་ལ་དགོང་མོའྱི་གསོལ་ཚྱིགས་
ཤྱིག་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ཕབེས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐ་ུཞབས་ཁངོ་དང་ལནྷ་རྒྱ་
ནག་གྱིས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་དཔལ་
འབྱརོ་གྱི་སྱིད་བུྱས་འཛྱིན་སྟངས་སོགས་ཀྱི་
ཐད་བག་ོགླངེ་ལྷུགས་པ་ོགནང་ཡོད། མཐར་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཨོ་སྱི ་
ཀ་ོལྱི ་ཡའྱི་གོས་ཚོགས་དང་གཞུང་ནས་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་བཅས།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཨོ་སྱི་ཀ་ོལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 

གསལ་བསྒགས། ཕྱི་དྱིལ་བདོ་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་གླགོ་བརྙན་མ་དངུལ་
གསལ་བསྒགས། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་བདོ་ཀྱི ་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་
པས་བཙན་བྱལོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོལས་པ་ཚོའྱི་སུྒ་རྩལ་གངོ་འཕལེ་ཆེད་ད་ུ
དངསོ་བུྱང་ངམ་དམྱིགས་བསལ་བརདོ་གཞྱི་
གང་རངུ་ཐགོ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོཆེད་ཧྱིན་སྒརོ་ 
༢༠༠,༠༠༠།༠༠ ༼འབུམ་གཉྱིས།༽ རེའྱི་
མ་དངུལ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ལོ་འདྱི་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་
བདོ་མྱི ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱའྱི་ལོར་སུང་བརྩྱི་གནང་གྱི ་ཡོད་
སྟབས། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་བདོ་
མྱི ་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཇྱི་ཙམ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་པ་
གླགོ་བརྙན་སུྒ་རྩལ་ཐགོ་ནས་གསལ་སྟནོ་བྱ་
རུྒྱར་༼ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༽ ཞསེ་
གཏན་འབབེས་བུྱང་ཡོད།
གླགོ་བརྙན་གྱི་བརདོ་གཞྱི།
༡། ཐུགས་ར་ེཆེ་རྒྱ་གར། ༼ རྒྱ་གར་ནང་
ནས་གླགོ་བརྙན་གཉྱིས་འདམེས་རུྒྱ།༽
༢། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཨ་རྱི། ༼ ཨ་རྱི་ཁུལ་ནས་
གླགོ་བརྙན་གཉྱིས་འདམེས་རུྒྱ།༽
༣། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཡུ་རོབ། ༼ ཡུ་རོབ་ཁུལ་
ནས་གླགོ་བརྙན་གཉྱིས་འདམེས་རུྒྱ།༽
༤། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་དང་ཨོ་སྱི་ཀ་ེལེ་
ཡེ། ༼ ཨོ་སྱི་ཀ་ེལེ་ཡ་དང་། ནྱིའུ་ཛྱི ་ལེནཌ། 

ཐ་ེཝན། ཉྱི་འངོ་། བཅས་ནས་གླགོ་བརྙན་
གཅྱིག་འདམེས་རུྒྱ།༽
གླགོ་བརྙན་བཟ་ོལས་པ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་དའེྱི་
ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གནས་སྡདོ་བྱདེ་མཁན་
ཡྱིན་དགསོ།
སདྐ། བདོ་ཨྱི ན་གང་རངུ་ཐགོ་མཆན་འགདོ་
ཅན་ཡྱིན་དགསོ།
དསུ་ཡུན། སརྐ་མ་བཅ་ོལ་ྔལས་མ་མང་བ།
ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ། བདོ་མྱི ་གླགོ་
བརྙན་བཟོ་ལས་པ་ཚོར་ཆེ ་མཐོང་དང་
དཔལ་འབྱརོ་རམ་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ། གླགོ་
བ རྙན ་བཟོ་ སུྐན ་གྱི ་ ཆེད ་ལས ་ཐོག ་ད ོ་
དབྱྱིངས་དང་སེམས་ཤུགས་སརྤ་རུྒྱ།
འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རྱིམ།
༡།  ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་མ་དངུལ་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ནས་གོང་འཁོད་བརདོ་
གཞྱི ་གང་རུང་ཐགོ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོགནང་
གྱིས་གླ ོག ་བརྙན་ངོ་བཤུས་དང་ཞུ ་སྙན ་
འགངེས་ཤོག་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་  ༡༥ འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཐགོ་གླགོ་འཕྲྱིན་
ནམ་ང་ོབཅར་གྱིས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགསོ།
༢། འདམེས་སུྒག་ཆེད་དནོ་མྱི ་ས་རྣམས་
ཀྱིས་གླགོ་བརྙན་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་
འབལེ་གོང་འཁོད་བརདོ་གཞྱི་རེ་རེའྱི་ཐགོ་

གླགོ་བརྙན་གཉྱིས་རེ་དག་འདམེས་གནང་རུྒྱ་
ཡྱིན།
༣། གླགོ་བརྙན་ད་ེདག་མང་ཚོགས་ལ་
གཟྱིགས་འབུལ་གུབ་མཚམས་བདོ་ཀྱི་བརྙན་
འཕྲྱིན་དང་བརུྒྱད་ལམ་གཞན་ཁག་གྱི་ནང་
འཇགོ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་བཅས།
ཞུ་སནྙ་འགངེས་ཤོག
མྱིང་།   
ཕ་ོམོ།   
སྐསེ་ཚེས།   
ད་ོབདག་གྱི ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གཙང་
འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་ངསོ་སྦརོ།   
གླ ོག ་འཕྲྱིན ་ཁ ་བྱང ་དང ་ཁ ་པར ་ཨང་ 
གླགོ་བརྙན་བརདོ་གཞྱི།   
ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
The Secretary
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བཀདོ་སྤདོ་ཆོག། ཚོགས་འདའུྱི་སྐརོ་དགོས་འདྱི་ཡོད་ཚེ། བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་འགན་འཛྱིན་གཞོན་པ་བསྟན་འཛྱིན་ལེགས་བཤད་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་གནང་རོགས། 
འབལེ་གཏུག གླགོ་འཕྲྱིན། tpiadmin@tibet.net ཞལ་པར་ཨང་གངས་ ༨༨༥༡༨༢༢༩༩༠

༄༅། །བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི ་གོ་སྒྱིག་འགོ་འདྱི་ལོའྱི་བདོ་ཀྱི་ན་གཞོན་
ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞྱི ་
པ་ད་ེབཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ 
བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཚོགས་རུྒྱར་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་འདགུ  འདྱི་ལོའྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་ཚོགས་འདའུྱི་ནང་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་གྱི ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་ནང་
ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་སླབོ་མ་འབུམ་རམས་
པ་དང་། ཉ་ེབའྱི་འབུམ་རམས་པ། ད་ེབཞྱིན་
ཉམས་ཞྱིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་འད་མྱི ན་ནང་
ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་
པ་རྣམས་ནས་གཤམ་འཁདོ་བརདོ་གཞྱི་ཁག་
དང་འབལེ་བའྱི་གཏམ་བཤད་དང་དཔྱད་
རྩམོ་ཕགོས་བསྡསུ་བྱ་རུྒྱ་ཡྱིན།
བརདོ་གཞྱི།
༡༽བདོ་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་
འཛུགས་སུྐན།
༢༽བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག
༣༽བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།
༤༽བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས།
༥༽བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས།
༦༽བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་དང་སྱིད་
བུྱས།
༧༽བདོ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འབལེ་ལམ།
༨༽བདོ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་སདྐ་ཡྱིག
ཚོགས་བཅར་དབེ་སྐལེ།
ཚོགས་བཅར་གནང་འདདོ་ཡོད་པ་རྣམས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ འགངས་
མེད་དབེ་སྐལེ་དང་། རྩམོ་ཡྱིག་སྙྱིང་བསྡསུ་

ཚྱིག་འབུ་ ༢༥༠ ལས་མྱི ་ཉུང་བ་དང། 
༣༠༠ ལས་མྱི ་མང་བ་གཏངོ་དགསོ་པ་ཡྱིན།
ད ་ རྒྱའྱི ་ ད ེབ ་ སྐེལ ་ གྱི ་ འ གེ ངས ་ ཤོ ག ་
དགང ་དགོས ་པ ་དང ་ཡང ་ན ་བ ོད ་ཀྱི ་
སྱི ད ་ བུྱས ་ ཉམས ་ཞྱི བ ་ ཁང ་གྱི ་ ད ་རྒྱ ་  
www.tibetpolicy.net ནས་དབེ་སྐལེ་གྱི་
འགངེས་ཤོག་ཕབ་ལེན་ཞུ་ཆོག ཚོགས་འད་ུ
འདྱིར་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
གྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་
རྱིགས་སླབོ་མ་འབུམ་རམས་པ་དང་། ཉ་ེ
བའྱི་འབུམ་རམས་པ། ད་ེབཞྱིན་ཉམས་
ཞྱིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་
བཞྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་ཚོགས་
བཅར་གནང་ཆོག ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ཀྱི་ལམ་གནོ་དང་། བཞུགས་གནས་སོགས་
ཚོགས་འད་ུགོ་སྒྱིག་པས་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་ཚོགས་བཅར་ཞུ་
མཁན་རང་ཉྱིད་ནས་ལམ་གནོ་འགན་ཁུར་
དགོས་པ་དང་ལྡྱི་ལཱྱི ་ནས་ར་ས་པར་སྤྱི་སྤདོ་
རླངས་འཁོར་གྱི་རྱིན་འབབ་ཚོགས་འད་ུགོ་
སྒྱིག་པས་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།
རྩམོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ།
རྩོམ་ཡྱིག་སྙྱིང་བསྡུས་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཟྱིན་རསེ། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ གངོ་
གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ད་ོབདག་སོ་
སོར་འབལེ་བ་ཞུ་རུྒྱ། རྩམོ་ཡྱིག་ཚྱིག་འབུ་ 
༣༠༠༠ ལས་མྱི ་ཉུང་བ་དང་། ༣༥༠༠ 
ལས་མྱི ་མང་བ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ 
གོང་ཚོགས་འད་ུགོ་སྒྱིག་པར་འབུལ་འབྱརོ་
ཟྱིན་པ་དགསོ་རུྒྱ། རྩམོ་ཡྱིག་དང་གཏམ་
བཤད་གཉྱིས་བདོ་ཨྱི ན་སྐད་ཡྱིག་གང་རུང་
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བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་རུྒྱ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེབུྱས་བྱས་ཚེ་འགྱིག་ཐབས་
རྩ་བ་ནས་མེད་པའྱི་མང་མོས་གསོ་ཆོད་བཞག་པ། 

༄༅། །བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་ཐུན་
མོང་མྱིན་པའྱི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སྱིད་རྩད་འཚོལ་
ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའྱི་ལམ་ལུགས་དང་།  བདོ་
ཀྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གྱི ་བླ་ཆེན་སོགས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རུྒྱའྱི་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
ཐབོ་ཐང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱིས་མཐའ་
གཅྱིག་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་གསོ་ཆོད་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢༩ S.Res.429  ལ་ཨ་རྱིའྱི་
རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་མང་མོས་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཞྱིང་། 
གསོ་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢༩ ཞསེ་པའྱི་
ནང་འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན།  བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གྱི་བླ་སུྤལ་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛྱི ན་ཞུ་
ཕགོས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་སོགས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སལོ་རུྒྱན་
གྱི་ཐུན་མྱིན་ལམ་ལུགས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཐེ་བུྱས་བྱས་ཚེ་རྩྱིས་མེད་གཏངོ་རུྒྱ་
ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་
རང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་
དན་ཐངེས་ ༥༩ ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཉྱིན་མོ།  ཞསེ་དསུ་དན་སུང་བརྩྱི་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱིན་པའང་གསལ་འདགུ ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་པ་ེ
ཊྱིག་ལྱི ་ཧ་ེ Patrick Leahy མཆོག་གྱིས་

ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་
སྐ་ུཌ་ཡྱིན་ཕ་ཡྱིན་སྱི་ཊ་ཡྱིན་ Dianne Fein-

stein མཆོག་དང་། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ཁུ་ར་ུཛྱི ་ Cruz མཆོག 
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་རུ་
བྷྱི་ཡོ་ Senator Rubio མཆོག་བཅས་ཀྱི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགསོ་ཚོགས་ནང་གོང་བརོད་
གསོ་ཆོད་ད་ེང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༢༩ 
བཞེས་པའྱི་སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་ཉྱིན་མོ་དང་
བསྟནུ། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་
གསོ་ཆོད་ད་ེབཞག་ཡོད་འདགུ   གསོ་ཆོད་
ད་ེཉྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་
གལ་ཏ་ེམགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་དགོངས་
པ་ཆོས་དབྱྱིངས་སུ་ཐྱིམ་ཚུལ་བསྟན་རེས་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་བྱ་དགོས་
ཀྱི་དསུ་སྐབས་ཤྱིག་ཤར་ཚེ་དའེྱི་བྱེད་སྒའོྱི་
འགན་ཁུར་གཙོ་བ་ོཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་བླ་བང་
དགའ་ལྡན་ཕ ོ་བང་ཡྱི ད་ཆེས་དགེ ་རྩའྱི ་
དབང་ལྡན་འགན་འཛྱི ན་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་
དང༌། ཁ་ོཚོས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང༌། 
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་ན་རྱིམ་དང་ལུས་དང་

གྱིབ་མ་བཞྱིན་འགགོས་པའྱི་དམ་ལྡན་ཆོས་
སུང་ཁག་ལ་སབྐས་བསྟནུ་ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཏ་ེ
ཡང་སུྤལ་རྩད་གཅོད་ངསོ་འཛྱིན་སྔནོ་སལོ་
བཞྱིན་བྱདེ་དགསོ་པ་དང༌།  མགནོ་པ་ོ

མཆོག་ནས་ཀང་བྱེད་ཕོགས་ད་ེདག་ལམ་
སྟནོ་གསལ་བཀདོ་ཀྱི་ཡྱིག་འཇགོ་བྱ་རུྒྱ་ཡྱིན་
ཞྱིང༌། ད་ེལརྟ་ཚུལ་མཐུན་རྩད་གཅདོ་ངསོ་
འཛྱིན་བུྱང་བའྱི་ཡང་སུྤལ་ཞྱིག་ལས་གཞན་
ད་ུསྱིད་དནོ་གྱི་དགསོ་མཁ་ོལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་
སྱིད་དབང་འཛྱིན་པས་མཚོན། སྱིད་དབང་
འཛྱི ན་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཡང་སུྤལ་འདམེས་
སུྒག་བྱས་པ་བུྱང་ཚེ་ད་ེལ་སུས་ཀང་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཡང་སུྤལ་ད་ུངསོ་འཛྱིན་དང་དད་མོས་

བྱདེ་མྱི ་དགོས་པ་ཡྱིད་འཇགས་དགོས་པའྱི་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་གནང་མཛད་པ་དརེ་
དམྱིགས་ནས་ཐེངས་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་གསོ་ཆོད་ད་ེལརྟ་མང་

མོས་ཐོག་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདགུ  
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་གསོ་
ཆོད་ད་ེའད་ཞྱིག་བཞག་གནང་བར་དགའ་
བསུ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པའྱི་ཕག་
བྱིས་དའེྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།  “ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་གསོ་ཆོད་དསེ་བདོ་མྱིར་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཕྱིའྱི་ཤུགས་རྐནེ་ལ་ཁ་གཏད་
ད་ུལངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
གྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སྱིད་རྩད་
འཚོལ་དང་ངསོ་འཛྱིན་ཐག་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའྱི་
ལམ་སལོ་སྔར་ལམ་ཡོད་པ་དརེ་བརྩྱི་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་ནས་ཐེ་བུྱས་བྱེད་མཁན་
ཕྱིའྱི་སྟབོས་ཤུགས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་
རལོ་གནང་བ་ཞྱིག་མཚོན་ཐུབ།”  ཅསེ་
དང་། གསོ་ཆོད་དསེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་ལ་བར་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་མ་
ཟད། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་བར་
ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད།  ཕགོས་
མཚུངས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལའང་
མྱིག་དཔརེ་འསོ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས་ཡོད། གསོ་ཆོད་དའེྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱི ་རྩའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་
དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་དང་། 
རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་
མཆོག་གྱིས་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་
འདུན་ཆོས་ཀྱི ་ཉྱི་མ་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཞུ་དགསོ་པ་གསལ།   ཐངེས་འདྱིའྱི་
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་གསོ་ཆོད་ད་ེ
ནྱི་གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུགཏངོ་སདླ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།

བསབླ་པ་མཐར་སོན་དང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་དམྱིགས་སྒའོྱི་འསོ་སྦངོ་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོལནྷ་ཚོགས། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 
ཉྱིན་གྱི ་སྔ་ད་ོས་རཱ་བདོ་ཀྱི ་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུརྱིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉྱིས་ཀྱི་
རྱིས་མེད་དག་ེབཤེས་དང་། སབྐས་ ༡༧ 

མཐ་ོརྱིམ་རྱིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ། སྱི་
ཞུའྱི ་ལས་བྱེད་དམྱི གས་སྒའོྱི ་འ ོས་སྦོང་
བཅས་ཀྱི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ
ཞྱིག་ཚོགས་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་
དབྱངས་ཅན་མཆོག་དང་། བཀའ་དུང་རངོ་
ཁ་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས། ཆོས་རྱིག་
དུང་ཆེ་བསྟན་འཛྱིན་ལུང་རྟགོས་ལགས། ས་
རཱ་བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་སླབོ་
སྤྱི་པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུྲག ད་ེབཞྱིན་གསར་འགདོ་པ་སོགས་

ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་རྱིགས་སླབོ་
མ་ལག་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་འཛྱི ན་དགེ་བཤེས་
སྐལ་བཟང་དག་འདལུ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་སླབོ་སྤྱི་

པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་མཐ་ོསླབོ་ང་ོ
སྤདོ་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་
མཆོག་གྱིས་རེ་བཙུན་དམ་པ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་
མཚོ་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་དང་། སྱི་ཞུའྱི་ལས་
བྱདེ་དམྱིགས་སྒའོྱི་འསོ་སྦངོ་འཛྱིན་གྲྭའྱི་ཆེད་
རྐང་རསེ། ཞསེ་པའྱི་དབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་
རེས་ཆོས་རྱིག་དུང་ཆེ་བསྟན་འཛྱི ན་ལུང་
རྟགོས་ལགས་ཀྱིས་རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གྱི་རྱིས་མེད་དག་ེབཤེས་མཐར་ཕྱིན་པ་
རྣམས་ལ་ཕག་འཁརེ་དང་བཀའ་དུང་སྟབོས་
རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་

དམྱི གས་སྒའོྱི ་འ ོས་སྦོང་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་
སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཁརེ་གནང་། ད་ེ
རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གྱིས་སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་མཐ་ོརྱིམ་
རྱིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་བསབླ་པ་མཐར་
སོན་གྱི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཁརེ་གནང་
སྟ་ེགསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརྱིང་མྱི ་ས་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེས་དན་བྱེད་དགོས་པ་
ནྱི། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་ཇྱི་བཞྱིན་སུྒབ་
མཁན་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉནེ་དམ་པ་རན་
བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྱིས་མཛད་འཕྲྱིན་
ལས་གུབ་པའྱི་རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
དང་། བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
འདྱི་ནྱི། ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་ཐགོ་ཆོས་ལུགས་
རྱིས་མེད་དང་། བདོ་ཀྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་པའྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕལེ་
དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་བྱས་དང་བྱེད་
བཞྱིན་པའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི ་བསྟྱི་གནས་གལ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁནེ་
གསལ་རེད། ལགྷ་པར་ད་ེརྱིང་བསབླ་པ་
མཐར་སོན་གྱི ་མཛད་སྒརོ་ངས་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མཐངོ་
གྱི་མྱི ་འདགུ གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། རྣམ་པ་ཚོར་
དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉནེ་རབ་དང་རྱིམ་པ་
མང་པསོ་བཀའ་སླབོ་ད་ུམ་གནང་ཡོད་པ་

ལས་ལགྷ་ངས་ཞུ་རུྒྱ་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི ་
འདགུ འནོ་ཀང་ངས་དནོ་ཚན་གཉྱིས་ཐགོ་
ཞུ་ན་སམྙ་བུྱང་། དནོ་ཚན་དང་པ་ོནྱི། རྒྱ་
གར་གྱིས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་འད་མྱིན་
ནང་ང་ཚོ་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུྲག་མཐ་ོསླབོ་ཁག་
ནང་སླབོ་སྦོང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ནའང་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་
དང་། སདྐ་ཡྱིག རྱིག་གཞུང་བཅས་ལ་ཆེད་
སྦངོ་གནང་མཁན་ཁདེ་རྣམ་པ་ཆགས་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་རྣམ་པ་ཚོ་མཐ་ོསླབོ་གཞན་ནས་
ཐནོ་པའྱི་སླབོ་མ་དང་མྱི ་འད་བར་གལ་ཆེན་
པ་ོཡྱིན་པ་ངས་མཐངོ་གྱི་འདགུ ཁདེ་རྣམ་
པས་ང་ཚོ་བདོ་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་གཞནོ་
སྐེས་ཚོར་ལམ་སྟནོ་དང་ས་ེཁྱིད་ཐུབ་པའྱི་
ཆ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་རྣམ་པ་ཚོ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་པ་ནང་
བཞྱིན་འགན་ཡང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རྣམ་པ་
ཚོས་ཐུགས་ལ་བཅང་རོགས་གནང་། དནོ་
ཚན་གཉྱིས་པ་ནྱི། བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའྱི་
སླབོ་མ་རྣམས་ནས་མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་
ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ ོ་རེད། 
རྣམ་པ་ཚོས་ཆེད་སྦངོ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དའེྱི་ཐགོ་
མུ་མཐུད་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་དང་ལནྡ་པ་གནང་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་
གནང་ཐུབ་ན་ང་ཚོ་བ ོད་པའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་
ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལ་ྟརྣམ་

པ་ཚོས་དབེ་དཔར་སུྐན་གནང་འདགུ མུ་
མཐུད་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་དབེ་དཔར་སུྐན་བྱདེ་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། དབེ་དཔར་
སུྐན་བྱེད་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་པའྱི་རུྒྱ་
མཚན་ནྱི། ཕྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ Publish 

or Perish ཞསེ་པའྱི་བརདོ་སལོ་ཞྱིག་ཡོད། 
དའེྱི་ནང་དནོ་ནྱི། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉམས་
ཞྱིབ་གང་བྱས་པ་ད་ེདཔར་སུྐན་བྱས་དགསོ། 
གལ་ཏ་ེདཔར་སུྐན་མ་བྱས་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་
ནསུ་པ་ཉམས་རུད་འག་ོགྱི་རེད། ཅསེ་པའྱི་
འདམེས་ཀ་ལ་ྟབུའྱི་བརདོ་སལོ་ཞྱིག་ཡོད།
ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་འགན་ཆེན་པ་ོཡོད། 
ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
ཕན་ཐགོས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཞྱིག་གནང་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་སབྐས་
འགན་སྡུར་གྱི་རྣམ་པའྱི་ངོ་བའོྱི་ཐོག་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རེད། ཉམས་
ཞྱིབ་གནང་སབྐས་ད་ལྟའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པའྱི་བརདོ་གཞྱི་འདམེ་ན་ཡག་
པ་ོཡོད། དཔརེ་ན་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟརེ་
བའྱི་ཐ་སདྙ་བུྱང་སྟངས་དང་། དསེ་བདོ་པའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྐེན་ག་ཚོད་ཐེབས་
ཡོད་མེད་སྐརོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་།


