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གང་ཅིའི་ཐད་ལེགས་པ་བུང་འདགུ་པ་མ་
ཟད།	ཆ་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ་	༡་༠༤	དང་།	རུྒྱགས་
འཕདོ་བརྒྱ་ཆ་	༡་༣༦	བཅས་ཀིས་འཕར་ཆ་
བུང་ཡོད།	གཞན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་	༡༠༠	ཡིག་
རུྒྱགས་འཕདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིགངས་	༡༢	དང་།	

བརྒྱ་ཆ་	 ༩༠	 ཡན་ལོན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༡༩	
བུང་འདགུ་པ་དང་།	 ཧར་པ་པུར་ཉནི་སླབོ་ཀི་
སླབོ་མ་ད་ེཝཡཱ་ཅཱ་ོད་ྷརི་	Divya Choudhary 

ཡིས་བརྒྱ་ཆ་	༩༥་༦	ལོན་ཏ་ེགཏན་ཉནི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ཡོངས་ནས་རྩ་ེཕུད་རེད་འདགུ	
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 ཐངེས་འདརི་
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་དང་འཛིན་རིམ་བཅུ་
པ་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་
མོའ་ིནང་བདོ་སླབོ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་
ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་གང་ལེགས་བུང་བར་
སླབོ་ཕུག་དང་དག་ེརྒན།	 ཕ་མ།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་བཅས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ་
འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་དང་།	
བཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༤	དང་	༡༥	ནས་ལས་
དནོ་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་
ཤོས་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	འབལེ་ཡོད་ཕ་མ་
དང་སླབོ་ཕུག	 དག་ེརྒན་སོགས་ཀིས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་པར་བརནེ་འད་ིལོའི་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་
མོའི་གུབ་འབས་ཡང་རྩེར་སོན་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བ ོད་དང་ཧོང་ཀོང་གཉིས་ལ་རང་སྐོང་
གནས་བབ་སྤདོ་རུྒྱར་ཁས་ལེན་བས་པའི་ཁ་དན་
ཚིགས་ལ་མ་གནས་པའ་ིབདེ་བབ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་

གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་བསྐངོ་ཡོད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༠	རེས་
གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་
ག་ོསིྒག་འགོ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད།	 བདོ་དང་ཧངོ་ཀངོ་
གི་རང་སྐངོ་གནས་བབ་སྤདོ་རུྒྱར་ཁས་ལེན་བས་
པའི་ཁ་དན་ཚིགས་ལ་མ་གནས་པའི་བདེ་བབ་ལ་
སྐནོ་བརདོ་དང་སྦྲགས་གསལ་འདནོ།	 Tibet 
and Hong Kong’ A spotlight on 
broken promises of China ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་
ཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།		
སྐབས་དརེ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཁག་ནི།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Tom Tugendhat	
མཆོག	 	 ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལོབ་ཊོན་	 Tim 
Loughton	 མཆོག	 ཨིན་ཡུལ་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའ་ིཀིང་མཐ་ོསླབོ་ཀི་	Lau China ཞསེ་
པའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་རྒྱ་ཡིག་
སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོ	Kerry Brown	མཆོག་
བཅས་ཡིན།
ད་ེཡང་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས།	བདོ་དང་ཧངོ་ཀངོ་གཉསི་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རང་སྐངོ་གནས་བབ་སྤདོ་རུྒྱར་ཁས་ལེན་
བས་པ་གཞིར་བཟུང་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་
པའ་ིགནས་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་	 Tibet 
and Hong Kong on the similari-
ties of the broken promises of 
the Chinese regime ཞསེ་པའ་ིཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།
གཉསི་པ།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཊོམ་མཆོག་
གིས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཟསོ་པའ་ིདཀའ་
ངལ་ལ་ད་ཆ་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གི་ལངས་ཕགོས	
Current UK position on chal-
lenges from China	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་།	
གསུམ་པ།	 ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལོབ་ཊོན་མཆོག་
གིས།	 བདོ་ནང་རང་དབང་ཐགོ་འགུལ་བསྐདོ་
ཆོག་པའ་ིཁམིས་འཆར།	Tibet (Recipro-
cal Access Bill) ཞསེ་པའ་ིཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་།
བཞི་པ།	སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུཞབས་ཀ་ེརི་མཆོག་
གིས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ད་ལའྟ་ིསདི་བུས་དང་།	
དརེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིརྣམ་འགུར།	 Current Chi-
na’s Policy and reaction from 
the International community ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་མཁན་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་
ལགས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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རྒྱལ་གཅསེ་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དག་ེབཤེས་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ།
༄༅།	 །ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་གི་ཆོས་དག་ེ
ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་དམ་པ་བམས་པ་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་འད་ིཚེས་	 ༡༤	 ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༢།༤༠	 ཐགོ་ཐ་ེཝན་ནང་དགངོས་པ་
རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་བུང་ཡོད་
ལ།	 ཁངོ་སྐ་ུགཤེགས་ཏ་ེཕི་ཚེས་	 ༡༧	 བར་
ཉནི་གངས་ལ་ྔཕིན་ཡང་ད་དངུ་མུ་མཐུད་སྐུ་
ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ང་ོམཚར་

བའ་ིགནས་ཚུལ་བུང་ཡོད།
དག་ེབཤེས་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཕི་ཚེས་	

༡༣	 དགངོ་དྲ་ོསྐ་ུཁམས་མི་བད་ེབ་བུང་ནས་
ཐ་ེཔ་ེསནྨ་ཁང་ནང་སྐལེ་ཞིང་།	 ཕི་ཉནི་ས་ྔདྲ་ོ
ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་ནས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་དུྲང་
ཆེ་བརུྒྱད་ཐུགས་སྨནོ་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པར།	
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཁངོ་ངའ་ིང་ོཤེས་རེད།	
མི་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་

བ་དང་ཐུགས་སྨནོ་སྩལ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 	 སྒལོ་
མའི་གཟུངས་སགྔས་འདནོ་དགསོ་པ་སོགས་
བཀའ་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེཉནི་ཕི་དྲ་ོདགངོས་
པ་རོགས་འཕལ་བསྐར་ད་ུདགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་དུྲང་ཆེ་བརུྒྱད་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ད་ེ
རིང་བར་ཉནི་གངས་ལ་ྔསོང་བ་དང་།	 ཐ་ེ
ཝན་ན་ིདབར་དསུ་ཚ་བ་ཆེ་སངྒ་ཡིན་རངུ་སྐ་ུ
ཕུང་ལ་དྲ་ིམ་ཕགོ་པ་སོགས་བུང་མེད་པར་
རང་འཇགས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཡོད་
པ་སེར་བསེ་དགེ་བཤེས་སོགས་ནས་གསུང་
དནོ་བཞིན་སནྙ་སེང་ཞུས།
དགེ ་བཤེས ་བམས་པ ་རྒྱ ་མཚོ ་ལགས་	
༡༩༣༤	 ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་སྐ་ུ
འཁུངས་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
བ ོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་གཞུང་གི ་
བཙན་གནནོ་འགོ་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་
རྲྭ ་བ་ཟརེ་བའི་ནང་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་རིང་
ཞིང་ལས་དང་།	 	 	 ཕག་གསོ།	 	 	 ར་ོ
བཤག་སོགས་མནར་གཅདོ་མངས་བ་དང་།	

བདོ་ནང་ཅུང་གུ་ཡངས་ཀི་སིད་བུས་ལག་
བསྟར་སྐབས་བཙོན་གལོ་ཐབོ་ནས་ལོ་བཅོ་
ལ་ྔཙམ་རིང་ནརོ་བུ་གླངི་ཁ་དང་ཕ་ོབང་པ་ོཏ་
ལ་ནང་བདོ་ཀི་ཕག་དཔ་ེརྙངི་པ་ཕགོས་སིྒག་
སོགས་གནང་།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་
པ་དང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏ་ེ
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བཞུགས་
སྒར་ཕ་ོབང་ནང་ཕག་དཔའེི་དཀར་ཆག་
ཕགོས་སིྒག་དང་།	རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་
དཔ་ེདང་རིག་གནས་དགེ་རྒན་ལོ་གསུམ་
ཙམ་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༨	 ལོར་ཐ་ེཝན་
ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཐ་ེཝན་
དནོ་ཁང་གསར་འཛུགས་སབྐས་དནོ་ཁང་གི་
ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭའི་ཆོས་དགེར་ཐད་བསྐ་ོ
གནང་བ་དང་།	 དསུ་ཡུན་རགོས་རསེ་ཐ་ེ
ཝན་ནང་མུ་མཐུད་བཀའ་འབལེ་ཕག་དཔ་ེ
ཡིག་སུྒར་དང་།	 ཞརོ་ད་ུནང་ཆོས་སླབོ་ཁདི་
གནང་ཞིང་།	 སླབོ་མ་ཚོར་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་

དང་།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་སུང་སྐབོ་ན་ི
ནང་པ་ཚང་མའ་ིའགན་དབང་ཡིན་པ་སོགས་
ལམ་སྟནོ་ཡང་ཡང་གནང་བའི་དབང་གིས་
ཁོང་གི་སླབོ་མ་རྣམས་ནི་ཐེ་ཝན་ནང་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་པ་ཁདོ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁག་ནང་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་མང་
ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༤	ཉནི་ཐ་ེཝན་དནོ་
ཁང་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་
སྐར་དསུ་ཆེན་ཉིན་ལ་དགེ་བཤེས་ལགས་
མཉམ་ཞུགས་དང་།	 དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་
རྣམས་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་
གནང་བ་སོགས་བུང་རངུ་།	 མི་རག་པའ་ི
རང་བཞིན་གིས་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་དགངོས་
པ་རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་བུང་བ་
བཅས།	།

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པའ་ི
གནས་སྟངས་གསལ་འདནོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༦	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་ཨིན་ཡུལ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའི་ཧནེ་རི་ཇེག་སོན་ཚོགས་པ་	
Henry Jackson Society	དང་ Christian 

Solidarity Worldwide ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་
གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པའ་ི
གནས་སྟངས།	 Religious Freedom in 

China: A Spotlight on Repression ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་དྲྲྭ་རྒྱའ་ིལམ་ནས་བག་ོ
གླངེ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་གཞུང་གིས་

ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་
དང་དྲག་གནནོ་ཇེ་ཆེར་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་དང་
མི་མཐུན་པའ་ིཐགོ་ནས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་
བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་
རྩ་མེད་བཟསོ་པ།	 ཆོས་དད་རང་དབང་
མེད་པ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་གཏརོ་བཤིག	 བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་
ལུགས་ལ་ཐ་ེབུས།	 རྒྱལ་ཞནེ་གི་ཐགོ་ནས་
སླབོ་གསོ་ངན་པ་བརྒྱབ་པ་སོགས་ཀི་བ་སྤདོ་
ངན་པ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་
མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ངསོ་
འཛིན་གནང་བའི་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་

གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
དགུང་ལོ་	 ༦	 ལ་སོན་སབྐས་བཙན་བཟུང་
བས་ཏ་ེད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།

བག་ོགླངེ་ཐགོ་ཤིན་ཅང་གི་སྐ་ུཚབ་ Dolkun 

Isa	 ལགས་དང་། Hong Kong watch 

ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་ Chris-

tian Solidarity Worldwide	 ཞསེ་པའ་ི

ཚོགས་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་
སྐ་ུཚབ་ Mr Benedict Rogers	 ལགས་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།སིྤར་ཧནེ་
རི་ཇེག་སོན་ཚོགས་པ་ད་ེནི་ཨིན་ཡུལ་ད་ུ
ཡོད་པའ་ིབསམ་མཛོད་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 ཚོགས་པ་དསེ་འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་གུ་ཡངས་ལནྡ་པའི་མང་གཙོ་གངོ་
འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ད་
ཆ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིམང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་དྲག་གནནོ་ལས་ཇི་ལརྟ་
གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་ལ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།	།

ར་སར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༥	

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉནི་བཞུགས་སྒར་ར་

སའ་ིཉ་ེའདབས་སུ་ཆགས་པའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་

དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་དང་འཛིན་
སྐོང་སྦོང་བརར་ཁང་ད་ུའགོག་དབེ་ཟུར་
འཇགོ་ཏུ་བཞུགས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཡོད་མེད་ར་ས་བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པས་བརག་དཔྱད་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཡོལ་ཙམ་ལ་ར་ས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་
སནྨ་པ་གཉསི་དང་།	 ཁག་ལུད་བརག་དཔྱད་
པ་གཅིག་བཅས་དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་
ཁང་དང་འཛིན་སྐོང་སྦོང་བརར་ཁང་ད་ུ
བརག་དཔྱད་ཁང་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་གནང་
ཡོད་པ་དརེ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་འགོག་དབེ་

ཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུཡོད་པའ་ིམི་གངས་	 ༡༢	
ཙམ་གི་ས་མིད་ནས་མཆིལ་མ་བསྡུ ་ལེན་
གནང་སྟ་ེམཐའ་མའི་བརག་དཔྱད་སདླ་ཀང་
ར་རོང་ཊན་ཌ་སྨན་ཁང་ད་ུབསྐུར་གནང་
ཡོད།
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་།	 དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་
དང་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གཅིག་ལྕགོས་གང་གསར་ཚེ་རིང་དནོ་
གུབ་ལགས།	 འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་
གི་འབལེ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་
ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།

སིྤར་ཏགོ་དབིབས་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརག་
དཔྱད་སདླ་ས་མིད་ནས་མཆིལ་མ་ལེན་རུྒྱའི་
སྦངོ་བརར་ཉ་ེསྔནོ་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་
ཕན་བད་ེསྨན་ཁང་གི་སྨན་ཞབས་པ་གསུམ་
ལ་སྦངོ་བརར་གནང་སྟ་ེད་ཆ་ལས་འཁུར་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ར་ས་ཁུལ་དའུང་བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་གསུམ་ལ་ཆེད་
མངགས་སྦངོ་བརར་གནང་སྟ་ེད་རེས་བརག་
དཔྱད་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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ཚང་མས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བར་བརནེ་ལོ་རུྒྱས་ལནྡ་པའ་ིགུབ་འབས་སྨནི་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།		
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༤	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༣	 ཐགོ་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་
རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངསཀི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་
པའི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་
འབས་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཐནོ་འདགུ	འད་ིལོའ་ི
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་
ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའི་ནང་བདོ་པའི་སླབོ་
ཕུག་བརྒྱ་ཆ་	༩༥	ཡན་ལོན་མཁན་བཅུ་དགུ་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་ངས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིདང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		
སིད་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་ཐགོ་མར་འགོ་འཛུགས་
བའི་སྐབས་སུ་བག་ོགླངེ་མང་པ་ོབུང་ཡོད།	
བརྒྱ་ཆ་	 ༩༠	 ལོན་མཁན་རྣམས་ལ་ཧནི་
སྒརོ་སྟངོ་ཕག་དུྲག་བཅུ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	
བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥	 ལོན་མཁན་ལ་སྟངོ་ཕག་དུྲག་
བཅུ་རེ་ལྔའམ་བདནུ་བཅུ་དནོ་ལྔ་བཟསོ་ན་
ཞེས་བཀའ་མོལ་བུང་བ་རེད་ད་ེམཐར་སྒརོ་
འབུམ་གཅིག་སྤོད་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་དང་
གསལ་བསྒགས་བས་པ་རེད།	 ང་ཚོའ་ིརེ་
བར་ཚང་མར་ཆ་སྙམོས་མིན་པར་སླབོ་ཕུག་
རྩ་ེཕུད་རྣམས་ལ་སེམས་སྐུལ་ལེགས་གསོལ་

དང་ངསོ་འཛིན།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་ཉམ་
ཐག་རྣམས་ལ་ལ་ྟརགོས་དང་སླབོ་ཕུག་གཞན་
རྣམས་ལའང་རང་རང་གི་འདདོ་མོས་ལྟར་

སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱའི་མཐུན་རྐེན་སུྐན་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཇི་ཙམ་མཐ་ོབ་ལོན་
པ་ཡིན་ནའང་ད་ེལ་དཔགས་པའི་སླབོ་ཡོན་
མང་བ་གནང་གི་ཡོད།	 སདི་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་
གིས་བརྒྱ་ཆ་	༩༥	ལོན་མཁན་རྣམས་ལ་ཆེ་
མཐངོ་དང་ངསོ་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	
སྐབས་དརེ་སིྤ་ཚོགས་ནང་དང་སླབོ་ཕུག་
ཁག་གཅིག་གིས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥	 ལོན་རུྒྱ་ད་ེ
ཤེལ་སྒའོི་ནང་གི་མོག་མོག་ལ་ྟབུ་རེད་འདགུ	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་
བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥	 ལོན་མཁན་ཕལ་ཆེར་སླབོ་
ཕུག་གཅིག་ཀང་བུང་མངོ་མེད་སྟབས།	ཐབོ་

རུྒྱ་ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་བརདོ་མཁན་ཡང་བུང་
ཡོད།	འནོ་ཀང་སླབོ་ཕུག་མང་པ་ོཞིག་སེམས་
ཤུགས་ཏན་ཏན་འཕར་འདགུ	 དརེ་བརནེ་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོར་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་
སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་
བརྒྱ་ཆ་	 ༩༥་༤	 བངླས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོར་སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་
བསྟན་འཛིན་དག་འདལུ་ལགས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	
༩༥་༨	 དང་།	 ད་ེབཞིན་འཕུལ་ལས་རིག་
རྩལ་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་པའི་སླབོ་བུ་
འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཐ་ོསླབོ་
ཡིག་རུྒྱགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༧།༩	 ལོན་པ་
བུང་ཡོད།	ད་ེརསེ་བརྒྱ་ཆ་	༩༥	ལོན་མཁན་
བུང་མེད།	 ད་རེས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་བཅུ་
དགུ་ཡིས་བརྒྱ་ཆ་	༩༥	བངླས་ཡོད།	
འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་

བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའི་ནང་
བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་	༡༠༡༦	ཡིག་རུྒྱགས་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་བས་ཡོད་པའི་ཁོངས་
ནས་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༩༩༨	 ཡིག་རུྒྱགས་
འཕོད་པར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོས་བུང་།	
ད་ེསྔནོ་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་
སུ་རྙགོ་ག་བུང་སབྐས་རྒྱ་གར་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ཏུ་ངས་མཛུབ་མོ་ལའྔི་ཐགོ་
ནས་བཤད་ཀི་ཡོད།
ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་
གུབ་འབས་བཟང་པ་ོའཐནོ་པའི་རུྒྱ་མཚན་
གཙོ་བ་ོན།ི	 དང་པ་ོན།ི	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་གནང་བར་བརནེ་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་གིས་འགན་
བཞེས་ཏ་ེཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་
དྲག་དསུ་སྐབས་དརེ་འབལེ་ཡོད་དགེ་རྒན་
རྣམས་ཀིས་སླབོ་ཚན་རྣམས་ཕི་དྲལི་བདོ་
ཀི་སྒ་བརྙན་བརུྒྱད་སླབོ་ཁིད་གནང་བ་དང་།	
གཞན་ཡང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སླབོ་གསོ་དང་
ཤེས་ཡོན་གི་ལས་དནོ་སོགས་ལ་ཧུར་ཐག་
གནང་བ།	 ཕགོས་མཚུངས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་མཉམ་རུབ་
གནང་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 དང་	
༡༥	 ནས་ལས་དནོ་ཚང་མའ་ིནང་ནས་ཤེས་

ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་བརིྩས་བའི་ཐོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༡	 ནས་བཟུང་ད་བར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ལབྡ་གསུམ་འཕར་ཡོད།	
བཙན་བོལ་གི་གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་
པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཐུན་རྐནེ་ཡག་པ་ོསུྐན་
བཞིན་ཡོད།	
གཉསི་པ་ན།ི	སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤས་གཙོས་
ལས་བདེ་རྣམས་ཀིས་སླབོ་གྲྭར་སྟངས་འཛིན་
བདེ་ཕགོས།	
གསུམ་པ་ན།ི	དག་ེརྒན་རྣམས་ཀིས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་བམས་དང་བརྩ་ེབའ་ིཐགོ་ནས་སླབོ་
ཚན་འཁདི་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཕ་མ་ལ་ྟབུའ་ི
སླབོ་གསོ་བརྒྱབ་པ་ལ་བརནེ་ནས་ཡིན།	
བཞི་པ་ན།ི	 སླབོ་ཕུག་རང་ངསོ་ནས་ད་ོ
དབིངས་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ནས་སླབོ་སྦངོ་ལ་ཧུར་
བརྩནོ་དང་འབད་བརྩནོ་གནང་བ།	
ལ་ྔཔ་ན།ི	 ཕ་མའ་ིསླབོ་གསོ་བཟང་པ་ོལ་
བརནེ་ནས་བུང་ཡོད།	 	 ད་ལན་ཚང་
མས་ཕག་ལས་ཧ ་ཅང་ཡག་པ ོ་གནང་
བར་བརནེ་ལོ་རུྒྱས་ལྡན་པའི་གུབ་འབས་
སྨནི་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 	 སརླ་ཡང་ཚང་
མར་བསྔགས་བརོད་དང་འཚམས་འདྲི་
གངས་མེད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 །	

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ས་ྔལོ་ལས་ལགྷ་འཕར་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༦	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་
རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་
དབངས་ཅན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཕི་
དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་འདི་ལོའི་

བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་
པའི་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའི་གུབ་འབས་སྐརོ་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ཁ་སང་འཛིན་རིམ་བཅུ་
གཉིས་ཀི ་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་སྐརོ ་
གཏམ་བཟང་ཞུས་པ་ལརྟ།	 ད་ེརིང་འཛིན་

རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་སྐརོ་
གཏམ་བཟང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	འད་ིལོ་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའ་ིཡིག་རུྒྱགས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༠	 ལོན་
མཁན་སླབོ་ཕུག་	 ༡༩	 བུང་འདགུ	 	 	 ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	སིྤར་བཏང་རུྒྱགས་འཕདོ་
ཀི་བརྒྱ་ཆ་	༢༠༡༨	ནས་ད་བར་ཡར་འཕར་
འདགུ	 འད་ིལོའ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཡིག་

རུྒྱགས་གུབ་འབས་རྩེ་ཕུད་བཅུའི་ཁདོ་ནས་
སླབོ་གྲྭ་	༦	སཾ་བྷ་ོཊ་ཁབ་ཁངོས་རེད།	དསེ་
སླབོ་གྲྭ་རིྩས་བངླས་ནས་གུབ་འབས་ཡག་པ་ོ
སྨནི་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐལེ་བས་ཡོད།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་དབུས་ལས་བདེ་རྣམ་པ་དང་།	
ལྷག་པར་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་གི ་སླབོ ་ སིྤ ་དང་།	
དག་ེརྒན།	 ལས་བདེ།	 སླབོ་ཕུག	 	 ཕ་མ་

སོགས་ནས་ཧུར་བརྩོན་གནང་བར་བརནེ་
གུབ་འབས་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་བུང་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་གསུངས་རསེ།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་བཅར་དགསོ་དནོ་
ན།ི	 ཁ་སང་ཉནི་རྒྱབ་རྒྱ་གར་དབུས་འབངི་
རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རུྒྱགས་
གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།				
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༣	 པའ་ིནང་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིགཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་	༢༧	ནས་
སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༡༡༥༤	 ཡིག་རུྒྱགས་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅིང།	 སླབོ་ཕུག་
གངས་	༡༠༨༡	དང་བརྒྱ་ཆ་	༩༣་༦༧	གི་
ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་འདགུ
འདི་ལོའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རུྒྱགས་
གུབ་འབས་ནི་སྔ་ ལོའི ་ གུབ་འབས་ལས་
གངས་འབརོ་དང་སྤུས་ཚད་གཉསི་ཀའ་ིཐགོ་
ནས་ལེགས་པ་བུང་འདགུ	 དའེང་ཆ་སྙམོས་
བརྒྱ་ཆ་	 ༡་༠༤	 དང་།	 རུྒྱགས་འཕདོ་བརྒྱ་
ཆ་	 ༡་༣༦	 བཅས་ཀིས་འཕར་ཆ་བུང་ཡོད།	
གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་	 ༢༧	 གི་ནང་ནས་བརྒྱ་
ཆ་	 ༡༠༠	 ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ི
གངས་	༡༢	དང་།	རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་

བདོ་མིའ་ིསླབོ་སྡ་ེཁག་བཞི་ཡོད།	 དའེ་ིནང་
སྒརེ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཞསེ་ཟུར་ད་ུཡོད།	 ད་ེདག་
ནང་ཁུལ་བལསྟ་ཚེ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ལ་ྟབུར་
མཚོན་ན།	 སླབོ་གྲྭ་གཉསི་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠༠	
ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་།	 སྒརེ་
གི་སླབོ་གྲྭ་དནོ་གུབ་གླིིང་ད་ུཡོད་པའི་ན་ེརུ་
དྲན་རནེ་སླབོ་གྲྭའང་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠༠	 །	 སཾ་
བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་སྟངས་འཛིན་འགོ་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡོད་མཁན་སླབོ་གྲྭ་གངས་
བཅུ་ཡོད།	སླབོ་གྲྭ་བཅུ་ད་ེདག་གི་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའི་ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་པའི་བརྒྱ་ཆ་	
༩༧་༢༩	ཡིན།
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 འཛིན་
རིམ་བཅུ་པ་ཡོད་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་	 ༨	 བརྒྱ་ཆ་	
༩༢་༡༥	 ལོན་འདགུ	 དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་གངས་	 ༦	
ནས་བརྒྱ་ཆ་	༩༢་༠༩	ལོན་འདགུ	འད་ིལོར་
སླབོ་ཕུག་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༠	 ཡན་ལོན་པའ་ིསླབོ་
ཕུག་	 ༡༩	 བུང་འདགུ	 གངོ་ད་ུདཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་པ་ལརྟ།	 ལོ་
མང་རིང་ང་ཚོའི་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པར་བརནེ་
དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་འགོ་བདོ་
པའི་སླབོ་གྲྭ་མང་དག་ཅིག་ཚུར་སཾ་བྷ་ོཊར་
རིྩས་ལེན་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
དགེ་མང་པ་ོཞིག་ལེན་ཐུབ་པ་དང་དགེ་རྒན་

ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་
བཟང་པ་ོསྦར་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ག་ོསབྐས་
འད་ིབརུྒྱད་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ལས་ཀི་ས་ེམོ་བས་
གཙོས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་
དང་།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དག་ེལས་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 འད་ིལོར་མ་སུ་
རི་བདོ་ཁིམ་ནས་གུབ་འབས་ཧ་ལས་པ་ལོན་
ཐུབ་པ་བུང་འདགུ	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་
འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིགངས་
མེད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།	

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ་ིསླབོ་མའ་ིཚོགས་པར་དབུ་མ་འཇུག་པའ་ི
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜི་སླབོ་མའི་
ཚོགས་པ་ཞསེ་རྒྱ་གར་གི་ནང་པའ་ིཚོགས་པ་
ཞིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༧	ཉནི་དཔལ་
ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་
འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་དྲྲྭ་རྒྱའི་བརུྒྱད་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་ཆོས་
གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 གཏ་ིམུག་ན་ིཉནོ་མོངས་ཐམས་
ཅད་ཀི་རྩ་བ་རེད།	དརེ་བརནེ།	ད་ེཕིར་ཉནོ་
མོངས་ཐམས་ཅད་ཀང་།	 །གཏ་ིམུག་བཅམོ་
པས་བཅམོ་པར་འགུར།	 ཞསེ་པ་ལརྟ་ཉནོ་
མོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་གཏི་མུག་གིས་
བདེ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 གཏ་ིམུག་སེལ་རུྒྱའ་ི
གཉནེ་པ་ོམཆོག་ནི་ཉནོ་མོངས་ཐམས་ཅད་
ཀི་གཉནེ་པརོ་འག་ོགི་རེད།	 དབུ་མ་འཇུག་

པའི་ནང་དའུང་ཉནོ་མོངས་སྐནོ་རྣམས་མ་
ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ།	 །ལ་ྟལས་བུང་བར་
བླ་ོཡིས་མཐངོ་གུར་ཅིང་།	 །བདག་ན་ིའད་ི
ཡི་ཡུལ་ད་ུརགོས་བས་ནས།	 །རྣལ་འབརོ་
པ་ཡིས་བདག་ན་ིའགགོ་པར་བདེ།	 །ཅསེ་

ཆགས་སངྡ་གི་མཚོན་པའ་ིཉནོ་མོངས་ཡོངས་
ཀི་རྩ་བ་ན་ིཡུལ་ལ་ཇི་ལརྟ་སང་བ་ནང་བཞིན་
བདནེ་པར་ཞནེ་པའི་བདནེ་འཛིན་གི་བདེ་ཀི་
ཡོད་སྟབས།	འད་ིསེལ་དགསོ།
འད་ིསེལ་སྟངས་ཇི་ལརྟ་རེད།	 ཅ་ེན།	 ཞི་
བརྒྱ་པའ་ིནང་རནེ་ཅིང་འབལེ་བར་འབུང་བ་
གང༌།	 །ད་ེན་ིསྟངོ་པ་ཉདི་ད་ུབཤད།	 །ད་ེན་ི

བརནེ་ནས་གདགས་པ་སྟ།ེ	 །ད་ེཉདི་དབུ་མའ་ི
ལམ་ཡིན་ན།ོ	།ཞསེ་པ་ད་ེརེད།	སངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ཀི་འག་ོསྟངས་ན་ིང་ཚོ་ཚང་མ་སྡགུ་
བསལྔ་མི་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་རེད།	 སྡགུ་བསལྔ་
གི་རྩ་བ་ན་ིཉནོ་མོངས་དང་།	 ཉནོ་མོངས་

ཀི་རྩ་བ་གཏ་ིམུག་བདནེ་འཛིན་གིས་བདེ་ཀི་
ཡོད་པར་བརནེ་བདནེ་འཛིན་གི་གཉནེ་པ་ོ
བདག་མེད་རགོས་པའི་ཤེས་རབ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེ
དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
རགོས་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན།ི	 ལ་ྟགུབ་སྐརོ་གསུང་
པ་ཙམ་མིན་པར་སེམས་ནང་གི་ཉནོ་མོངས་

ཀི་རྩ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 སྡགུ་བསལྔ་
གི་རྩ་བ་ཉནོ་མོངས་རེད།	 ཉནོ་མོངས་སེལ་
རུྒྱའི་གཉནེ་པ་ོགཙོ་བ་ོནི་ཉནོ་མོངས་པ་ཇི་
ལྟར་བཟུང་བ་ནང་བཞིན་མེད་པར་ངསེ་པ་
ཐབོ་པ་ཞིག་བུང་ན།	 ཉནོ་མོངས་པ་ཇི་ལརྟ་
བཟུང་བ་ནང་བཞིན་མེད་པ་མཐངོ་ཡོང་དསུ་
རིམ་པས་ཉནོ་མོངས་ཀི་ཤུགས་ཆུང་ད་ུའག་ོ
གི་ཡོད།
དརེ་བརནེ་བཞི་བརྒྱ་པའ་ིམཇུག་ཏུ།	ད་ེཕིར་
འབད་པ་ཀུན་གིས་འདརི།	 །གཏམ་ད་ེཁ་ོན་
བསདྙ་པར་བ།	 ཞསེ་སྟངོ་པ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ཅསེ་གསུངས་པ་འད་ིརེད་
འདགུ	དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་
དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དུྲག་མཛད་པ་རེད།	
གཙོ་བ་ོདབུ་མའ་ིབསྟན་བཅསོ་རྒྱས་པ་ན་ིདབུ་
མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་རེད།	 དའེ་ིའགལེ་བ་བཞི་
བརྒྱ་པ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	
མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་བཞདེ་པ་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པ་ཞིབ་ཕ་བཀྲལ་མཁན་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་
གགས་པ་རེད།
སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་གགས་པའ་ིདབུ་མ་འཇུག་པ་

ན་ིཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ངསོ་རང་
ཆུང་ངུས་སྐབས་དབུ་མ་འཇུག་པ་བླ་ོའཛིན་
བས་པ་རེད།	 འཇུག་པ་རང་འགལེ་ན་ིབར་
སབྐས་ནས་དསུ་རག་ཏུ་ཀླགོ་གི་ཡོད།	 ཧ་
ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 གང་ལརྟ་ཀླུ་སུྒབ་
ཀི་རེས་འབང་མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་
སྟངོ་ཉདི་ཕ་མོའི་སྐརོ་འགལེ་བཤད་ཞིབ་ཕ་
ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་གགས་པ་གཙོ་བ་ོརེད་
འདགུ
སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོཡོད་པ་རེད།	 སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་
བསྐངས་ཀི་འགལེ་བའ་ིནང་།	 ང་ོབ་ོཉདི་
ཀིས་གུབ་ན།	བརནེ་ནས་བཏགས་པས་ཅི་བ།	
ཞེས་ཚིག་ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོགསུངས་
ཡོད།	 གཞན་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་རསེ་འབང་སླབོ་
དཔནོ་ལེགས་ལྡན་འབདེ་ཀི་དབུ་མ་བདནེ་
གཉསི་ནང་ཡིན་པ་ཡོད།	 ཇི་ལརྟ་སང་བཞིན་
ང་ོབའོ་ིཕིར།	 །འད་ིལ་དཔྱད་པ་མི་འཇུག་ག	ོ
།ཞསེ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ	 	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

གཞི་རིམ་སླབོ་མའ་ིརྩམོ་འབ་ིདང་དཔ་ེཀླགོ་བ་འགུལ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་གང་སར་ཁབ་གདལ་སོང་བའ་ིདབང་གིས་རང་རེའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་སྟ་ེསླབོ་མ་རྣམས་རང་ཁིམ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདེ་རིང་།	དསུ་ཚོད་ཆུད་ཟསོ་སུ་མི་
འག་ོབ་དང་།	ཉནི་རེའ་ིབདེ་སྒརོ་སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ།	སདྐ་ཡིག་བཀལོ་སྤདོ་དང་ཡར་རྒྱས་ལ་སནྨ་པ།	གཅིག་གུར་གི་ནང་སྦངོ་དང་ལ་ྟརགོ་ཡོང་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ཆེད་ད་ུཕི་ལོ་༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	ནས་ཟླ་	༥	ཚེས་༨	བར་འཛིན་རིམ་དང་
པ་ོནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་སླབོ་མ་རྣམས་ཀི་ཆེད་བདོ་ཡིག་རྩམོ་འབ་ིདང་དཔ་ེཀླགོ་གི་བ་འགུལ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།
གངོ་གསལ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་རྩམོ་ཡིག་དང་དཔ་ེཀླགོ་ཟནི་བསི་རྣམས་སླབོ་ཁག་སོ་སོའ་ིབདོ་དག་ེདང་།	བདོ་ཡིག་རུྒྱས་སྟནོ་པར་ཕུལ་འབརོ་བུང་རསེ།	རུྒྱས་སྟནོ་པ་རྣམས་ཀིས་རྩམོ་ཡིག་དང་དཔ་ེཀླགོ་ཟནི་བསི་འདམེས་སུྒག་
གནང་ནས་ཕི་ལོ་༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བ་དང་།	འད་ིལས་ནས་རྩམོ་ཡིག་དང་དཔ་ེཀླགོ་ཟནི་བསི་དྲག་འདམེས་ཆེད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་ཞུས་ཏ་ེཕི་ལོ་༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༨	ནས་འདམེས་
སུྒག་གནང་འག་ོབཙུགས་ཡོད།

༡། འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་རོམ་འབིའི་བྱ་འགུལ།

ཨང་། སོབ་སྡེ། འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གྲངས། རོམ་ཡིག་གྲངས།

༡ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྡེ་ར། ༢༨ ༤༢

༢ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ། ༡༣༤ ༩༩༧

༣ དྷ་ས་བོད་ཁིམ། ༡༤༣ ༡༠༩༣

༤ སཾ་བྷོ་ཊ། ༤༧༦ ༣༠༦༣

ཁོན་བསོམས། ༧༨༡ ༥༡༩༥

༢། འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་དཔྡེ་ཀོག་བྱ་འགུལ།

ཨང་། སོབ་སྡེ། འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གྲངས། དཔྡེ་དྡེབ་གྲངས།

༡ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ། ༡༩༢ ༨༦༩

༢ དྷ་ས་བོད་ཁིམ། ༡༤༢ ༦༧༤

༣ སཾ་བྷོ་ཊ། ༣༩༠ ༡༥༠༠

ཁོན་བསོམས། ༧༢༤ ༣༠༤༣

སོབ་སྡེ་ཁག་གི་བོད་དགྡེ་རྣམ་པ་དང་། བོད་ཡིག་རྒྱུས་སོན་པ་རྣམ་པ། ཤྡེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འདྡེམས་སྒྲུག་

ཚོགས་ཆུང་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་ནས་གོང་གསལ་རོམ་ཡིག་དང་དཔྡེ་ཀོག་ཟིན་བིས་ཁག་དྲག་འདྡེམས་གནང་

རྡེས། མཐར་གཤམ་གསལ་ཐོ་གཞུང་ལྟར་བྱ་དགའ་དང་ལག་ཁྡེར་འབུལ་གཏན་ཁྡེལ་ཡོད།

༡། རོམ་ཡིག་རྡེ་ཕུད་བྱ་དགའ།

ཨང་། སོབ་སྡེ། བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས། ཟུར་བརོད།

༡ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྡེ་ར། ༩ བྱ་དགའི་དངུལ་སོབ་སྡེ་སོ་སོའི་སྤི་ཁབ་ཡིག་

ཚང་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུ་དང་ལག་ཁྡེར་སོབ་གྲྭ་སོ་

སོར་ཐད་ཀར་ཁུངས་འགྲྡེམས་ཞུ་རྒྱུ།

༢ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ། ༩

༣ དྷ་ས་བོད་ཁིམ། ༡༣

༤ སཾ་བྷོ་ཊ། ༢༡

ཁོན་བསོམས། ༥༢

༡། དཔྡེ་ཀོག་རྡེ་ཕུད་བྱ་དགའ།

ཨང་། སོབ་སྡེ། བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི ་སོབ་

ཕྲུག་གྲངས། 

ཟུར་བརོད།

༢ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ། ༢ བྱ་དགའི་དངུལ་སོབ་སྡེ་སོ་སོའི་སྤི་ཁབ་ཡིག་ཚང་

བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུ་དང་ལག་ཁྡེར་སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་ཐད་

ཀར་ཁུངས་འགྲྡེམས་ཞུ་རྒྱུ།

༣ དྷ་ས་བོད་ཁིམ། ༡༣

༤ སཾ་བྷོ་ཊ། ༡༧

ཁོན་བསོམས། ༣༢

༡། རོམ་ཡིག་མང་ཤོས་འབི་མཁན་གི་བྱ་དགའ།

ཨང་། སོབ་སྡེ། བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས། ཟུར་བརོད།

༡ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདྡེ་ར། ༡ བྱ་དགའི་དངུལ་སོབ་སྡེ་སོ་སོའི་སྤི་ཁབ་

ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུ་དང་ལག་

ཁྡེར་སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་ཐད་ཀར་ཁུངས་

འགྲྡེམས་ཞུ་རྒྱུ།

༢ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ། ༢

༣ དྷ་ས་བོད་ཁིམ། ༧

༤ སཾ་བྷོ་ཊ། ༢

ཁོན་བསོམས། ༡༢

༡། རོམ་ཡིག་བཅུ་ཡན་འབི་མཁན་གི་གཟྡེངས་བསོད་ཕྱག་ཁྡེར།

ཨང་། སོབ་སྡེ། སོབ་ཕྲུག་གྲངས། ཟུར་བརོད།

༡ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ། ༦༥ ལག་ཁྡེར་སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་ཐད་ཀར་ཁུངས་འགྲྡེམས་ཞུ་རྒྱུ།

༢ དྷ་ས་བོད་ཁིམ། ༦༠

༣ སཾ་བྷོ་ཊ། ༡༦༠

ཁོ ན ་ ༢༨༥

གོང་གསལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་ཧིན་སོར་ལྔ་བརྒྱ་རྡེ་དང་གཟྡེངས་བསོད་ཕྱག་ཁྡེར་རྡེ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། 

རོམ་ཡིག་བཅུ་ཡན་འབི་མཁན་ཡོངས་ལ་གཟྡེངས་བསོད་ཕྱག་ཁྡེར་རྡེ་འབུལ་གཏན་ཁྡེལ་བ་བཅས། །


