
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༥ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལོ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་རྒྱ་
གར་ནང་རང་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་
གྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཀྱི་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་འགོ་
འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་གསལ་བསྒྲགས་
གནང་དནོ་ལརྟ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་  ༡༦ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་བསམ་ཡས་གླྱིང་ས་
གནས་འག་ོའཛྱིན་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་
བྱིས་པ་རང་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་གྱི་
བྱིས་པ་གྲངས་ ༢༦ ལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
གྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་འདྱི་གའྱི་སནྨ་ཞབས་
མས་འགན་འཁུར་གནང་ས་ེཏགོ་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་ཀ་ོཝགེ་
སྱིན་ (Covaxin) ཐུན་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕ་རན་སྱིའྱི་སདྐ་རྒྱག་མཁན་
གྱི་སུད་སྱིའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅྱིག་དང་ལགྷ་
པར་ཇྱི་ནྱི་ཝ་གྲངོ་ཁྱརེ་ཁུལ་ལ་དམྱིགས་
ཏ་ེསུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་ 
(Swiss-Tibetan Friendship As-
sociation) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ 
༡༡ ཉྱིན་སུད་སྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
ད་ུམ་འངོས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི ་ལས་
གཞྱིའྱི་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེགྲསོ་
སྡརུ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སུའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
ཟུར་པ་དང་གྲངོ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་རེ་མེ་ ( 
René Longet) ལགས་དང་། ཇྱི་ནྱི་ཝ་
གྲངོ་ཁྱེར་གྱི ་གྲངོ་སྡ་ེསྤྱི ་ཁྱབ་པ་ཟུར་པ་
ལམྕ་སྐ་ུཁནོ་ཊ་ཊྱི་ (Marguerite Con-
tat ) ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སུད་སྱིའྱི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱི ན་
ལགས་དང་། དནོ་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་
བསན་འཛྱིན་ཆོས་བཟང་ལགས། སལྐ་
ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་བཅས་དང་ལྷན་ད་ུ
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེམ་འངོས་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་གཞྱི་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའྱི་
གནད་དནོ་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་སྐརོ་གྲསོ་སྡུར་
ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།སུད་སུའྱི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ཟུར་པ་རེ་མེ་ལགས་དང་། ཇྱི་
ནྱི་ཝ་གྲངོ་ཁྱརེ་གྱི་གྲངོ་སྡ་ེསྤྱི་ཁྱབ་པ་ཟུར་
པ་ལྕམ་སྐུ་ཁོན་ཊ་ཊྱི ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་ལགྷ་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀྱི་སྒ་ོནས་བདོ་
དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པར་སུད་སྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱིན་ལགས་ཀྱིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

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

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

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

སྒྲོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་

བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གྱི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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ལྡྱི་ལྱི ་ཁྱབ་ཁངོས་བྱིས་པ་ལོ་ན་ ༡༥ 
ནས་ ༡༧ བར་ལ་ཏགོ་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཀྱི་སྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་

པ།

སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་
དང་སུད་སྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་མ་འངོས་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐརོ་

ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལ་ྔདང་གསང་སགྔས་ར་ོ
ར་ེཐགེ་པའྱི་སྐརོ་གྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་བགྲ་ོགླངེ་ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་
གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་དང་གསང་སྔགས་
ར་ོར་ེཐགེ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་དཔ་ེཁྱིད་དགེ་རྒན་
རྣམ་པའྱི་དྲ་ཐོག་བགྲ་ོགླངེ་ལ་དབུ་བཞུགས་
དང་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲྱིན་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ 
ཙམ་ལ་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི ་
ཕ་ོབང་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཁང་
དུ་ཆྱི བས་སྒྱུ ར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁོད་
མཚམས་བགྲོ་གླ ེང་བ་རྣམས་ནས་དྲ་ལམ་
བརྒྱྱུ ད་ཞལ་འདནོ་ཁག་གཅྱིག་གསུང་འདནོ་
དང་། ད་ེརསེ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པའོྱི་མཁན་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་སངས་འཛྱི ན་དང་འབལེ་
བང་རྩེའྱི ་དཔེ་ཁྱིད་རྒན་དགེ་བཤེས་ཟླ་བ་
བཟང་པ་ོལགས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱིན་སདྨ་ཆའྱི་ནང་
དནོ་ཐགོ་དཔྱད་རྩོམ་འགྲལེ་བཤད་ཀྱིས་བགྲ་ོ
གླངེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་དང་། དཔྱད་
རྩོམ་འགྲེལ་བཤད་གུྲབ་མཚམས་སྤྱི ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གཞནོ་
སྐསེ་འཚར་ལོངས་བེད་མཁན་གྱི་མྱི ་རབས་

དཔེ་ཆར་བལྟས་དང་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཚོའྱི ་
ངོས་ནས་བགྲ་ོགླངེ་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། 

ངོས་ཀྱིས་འདྱིར་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི་འཕལེ་རྱིམ་
ཞྱིག་བཤད་འདདོ་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྲན་མ་ཐརོ་བ་བཞྱིན་
མ་འངོས་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
མེད་ཚོད་ཐྱིག་དཀའ་བ་ཞྱིག་དང་། ཐ་
ན་ནརོ་གླྱིང་ནས་ཐོན་ཡོང་སྐབས་སྲོག་
མགོ་ཐོན་དང་མ་ཐོན་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་
ཞྱིག་རེད། འནོ་ཀང་ཚོ་བདོ་ལ་ཆོས་
རྒྱལ་སྲངོ་བཙན་སྒམ་པའོྱི་སྐབས་ནས་ཡྱི ་
གེ་ཡོད་པའྱི་སདྐ་ཅྱིག་རྒྱ་ཡྱིག་དང་ལེགས་
སྦྱར་ལྟ་བུ་ལ་དཔ་ེམ་བལྟས་པར་རྒྱ་གར་
གྱི་ད་ེབ་ནཱ་གཱ་རྱི ་ (devanagari) ཟརེ་
བའྱི་ཡྱི ་གེ་ལ་དཔརེ་བླངས་ནས་བཟོས་
འདགུ བསམ་བླ་ོཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་

སྙྱིང་སབོས་ཆེན་པ་ོརེད།
མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་གདན་འཛོམས་པ་

དང་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོས་ཁྱདེ་རང་ཚོར་
བདོ་ཡྱི ག་ཟུར་ད་ུའདགུ་པས་ལེགས་སྦྱར་
སདྐ་དང་། རྒྱ་སདྐ་སླབོ་མྱི ་དགསོ་པར་བདོ་
ཡྱི ག་ཏུ་ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ད་ུ
ཡོད་པ་རྣམས་བསྒྱུར་ན་འགྲྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། ཆོས་རྒྱལ་སྲངོ་བཙན་
སྒམ་པའོྱི ་སྐབས་ནས་རྒྱ་བཟའ་དང་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རེད། 
འནོ་ཀང་ཁོང་ལ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཤུགས་
ཆེན་པ ོ་ ཡོད་པས་བོད་ཡྱི ག་སྲོལ་བཏོད་
འདགུ དརེ་བརནེ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོས་
ཁྱདོ་ཚོར་བདོ་ཡྱི ག་ཅྱིག་ཡོད་པས་ད་ེཡར་
རྒྱས་བཏང་ནས་གཞུང་ཆེན་རྣམས་ཚྱུར་
བསྒྱུར་ན་་འགྲྱིག་གྱི་འདགུ་ཅེས་གསུངས་པ་

རེད། བདནེ་པ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི ་ཤེས་ཀང་ག་ོ
ཐསོ་ལ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་
ཀང་བདོ་ཡྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་རེད་
ཅསེ་ཟརེ།
གང་ལྟར་རྱིམ་བཞྱིན་བཀའ་འགྱུར་པ་ོཏྱི་
བརྒྱ་ལགྷ་དང་། བསན་འགྱུར་པ་ོཏྱི་ཉྱིས་
བརྒྱ་ལྷག་སྐད་ཡྱི ག་གཞན་སུ་ལའང་རེ་མྱི ་
དགོས་པར་བདོ་ཡྱིག་རང་གྱི ་ཐགོ་ནས་བལྟ་
རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དངེ་སང་གྱི་དསུ་
ཚོད་འདྱིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་སྤྱི་
དང་། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་དབུ་ཚད་ཟུང་འཇུག་
གྱི་གཞུང་ཁྱིད་པ་ལ་བདོ་ཡྱིག་དང་བདོ་སྐད་
ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ད་ེངསོ་ཀྱི་རང་མངོ་
ཡྱིན། དཔརེ་ན། རྩ་བ་ཤེས་རབ་བདོ་ཡྱིག་
ནང་ད་ུམ་བསྒྱུར་གོང་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ད་ུབསྒྱུར་
ཟྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་འགྲལེ་
བཤད་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་མེད། བདོ་ལ་བཀའ་
འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་པ་ོཏྱི་སུམ་བརྒྱ་
ཙམ་ཡོད་པ་ལ་སླབོ་གཉརེ་བ་ཚོས་རྩ་བ་བླ་ོ
ལ་བཟུང་། འགྲལེ་བ་རྒྱ་འགྲལེ་དང་བདོ་
འགྲལེ་བསྡུར་ནས་བལྟ་སྲལོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལོ།

དཔལ་ལནྡ་སྲྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་འདས་ཊེ་
ཝྱིཊ་སཱ་སོ་ལྱི ་མཆོག་གྱི་ནང་མྱི ་ཉ་ེའབལེ་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ 
ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་
ཞབས་ཊེ་ཝྱིཊ་སཱ་སོ་ལྱི ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ 
༦༥ ཐགོ་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་
སྐའོྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་
བ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྲྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
གྱིས་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་སྩལ་ཡོད།
དེ་ཡང་ཐུགས་གསོའྱི ་གསུང་འཕྲྱིན ་ནང་
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
གྱིས། ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཊེ་ཝྱིཊ་སཱ་སོ་ལྱི ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐོས་པར་ཕྲན་རང་བླ་ོཕམ་
ཆེན་པ་ོབྱུང་། ངས་སེམས་སྡུག་ཆེ་བའྱི་དསུ་
སྐབས་འདྱིར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་

ཞུས་ཏ་ེའདས་པ་ོདམ་པ་དའེྱི་ནང་མྱི ་ཉ་ེ
འབལེ་དང་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མྱི ་ཡོངས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
དང་། 
བོད་མྱི ་ཐེ་བའྱི ་འཛམ་གླྱིང ་ཡོངས་སུ ་

བཙན་གནནོ་མོང་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་མང་སངོ་
ཕྲག་མང་པརོ་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནྱི་ཁོང་

ཚོའྱི་མངོན་འདདོ་དང་འབདོ་སྒྲ་སྒྲོག་ས་
ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་ད་ེདག་མཚོན་ཐུབ་ཡུལ་
གྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་

སཱ་སོ་ལྱི ་མཆོག་ནྱི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་
གཞྱི་རྩའྱི་ལ་ྟགུྲབ་རང་དབང་དང་། དྲང་
བདནེ། མང་གཙོའྱི་རང་གཟུགས་ཡྱིན། 
དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྱི ་ད ུས་སྐབས་འདྱིར་
ཚོགས་གཙོ་སཱ་སོ་ལྱི ་མཆོག་གྱི ་མཛད་རསེ་
ཀྱིས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་བདནེ་དང་
ཞྱི ་བདའེྱི་འཛམ་གླྱིང་བསུྐན་རྒྱྱུ འྱི་ནར་མའྱི་
འབད་རྩོལ་སྲ་བརན་དུ་གཏངོ་ངེས་རེད། 
ཅསེ་བཀདོ་གནང་འདགུ །
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༄༅། །བག་འག་ོརངོ་ཁངོས་སུ་རནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་གནས་ནང་དགོན་པའྱི་གྲྲྭ་བསན་
འཛྱིན་ནརོ་བུ་ལགས་དང་དབང་ཆེན་ཉྱི་མ་

ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ 
ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཉནེ་རགོ་པས་འཛྱིན་
བཟུང་བས་ཏ་ེརའུ་རོང་གྱི་བཙོན་ཁང་ཞྱིག་
ཏུ་བཀག་ཉར་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་ཡོད་ཀང་འབལེ་ཡོད་ཚོས་གནས་ཚྱུལ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཌེ ་ཝྱི ་ཌྱིས་སྲྭ ་ལྱི ་  
(David Sassoli) མཆོག་དགུང་གྲངས་ 
༦༥ ཐོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རོགས་པའྱི་
ཡྱི ད་སྐོའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་པར། ད་ེརྱིང་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
ག ཙོ ་ མཁན ་ པ ོ ་ བ སོ ད ་ ནམས ་ བསན ་
འཕེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བེས་བ ོད་མྱི ་
ཡོངས་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ དམ་པ་ཁོང་
གྱི ་སྐུ ་ཟླ ་མཆོག་གྱིས ་གཙོས་ཤུལ་ལུས་
ནང་མྱི ་ཉ ་ེའབལེ་ལྟསོ ་བཅས་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
དམ་པ་ཁོང་གྱི ་སྐུ ་ཟླ་ཨེ་ལཱ ་སན་དར་ཝྱི ་
ཊོ་རྱི ་ནྱི་ (Alessandra Vittorini) 
མ ཆོག ་ལ ་བསྐུ ར ་ བའྱི ་ ཐུ གས ་ག སོའྱི ་
འཕྲྱིན་ཡྱི ག་ནང་འཁོད་དནོ། སྐུ་ཞབས་
ཌེ་ཝྱི ་ཌྱིས་སྲྭ་ལྱི ་ (David Sassoli) 
མཆོག་སྐུ ་ ཚེ ་མ ་ཟྱིན ་པའྱི ་གནས་ཚྱུལ ་
ཐོས་འཕྲལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤྱི ན་ཏུ་ནས་བླ་ོ
ཕམ་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་

ཕྱིར་བསྒྲགས་བས་ན་ཁོང་གཉྱིས་ལ་ཕན་
ཐོགས་མེད་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་བྱུང་ནས་ད་
བར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བས་མྱི ་འདགུ

དེ་ཡང་ཁོང ་གཉྱིས་འཛྱི ན ་བཟུང་བེད ་
དགོས ་པའྱི ་རྒྱྱུ ་མཚན་ཅྱི ་ཡྱི ན ་ སོགས་
གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི ་མེད་ནའང་གྲྲྭ་དབང་
ཆེན་ཉྱི་མ ་ལགས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་དང་
འཕྲདོ་བསནེ་སོགས་ཀྱི་ཐད་སླབོ་གསོ་སྤལེ་

འདྱིའྱི་སངེ་འགྲ་ོབ་མྱི འྱི་རྱིགས་ཕན་ཚྱུན་
གུས་ཞབས་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། རང་

བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཚང་མས་གཅེས་སྐོང་
བེད ་ཐབས ་ སོགས ་འཛམ ་གླྱིང ་ཡར ་
རྒྱས་ཕོགས་ལ་འགྲ་ོཐུབ་རྒྱྱུ ར་ཡྱི ད་ཆེས་
ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞྱིག་དང་། རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ཅྱིག་གྱི ་ཁེ ་ཕན་ཙམ་མ་ཡྱི ན་
པར ་ཚང ་མའྱི ་ བ དེ ་ ད ོན ་ ཡར ་རྒྱས ་
ཕོགས ་ སུ ་འཁྱིད ་རྒྱྱུ འྱི ་ དཔལ ་འབོར ་
འགྲོ་ལུགས་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་ཆེན་པ་ོགནང་
མཁན ་གྱི ་ཚད ་དང ་ལྡན ་པའྱི ་ལྟ ་ གུྲབ ་
ཡོད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱི ན། དམ་པ་
ཁོང་གྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། ད་ེདག་
གྱི ་མྱི ་མང་བཅས་ཀྱི ་ཆེད་རང་དནོ་བླསོ་
བཏང་གྱི ས ་ཞབས་འདེགས་ ཧུར ་ཐག་
ཞུས ་པ ་རྣམས་ཚང་མས་རག་ ཏུ ་དྲན ་
ངེས་ཡྱི ན། 
ཡུ ་ རོབ ་སྤྱི ་མ ཐུན ་རྒྱལ ་ཁབ ་ཀྱི ་གྲོས ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་དང་། རྒྱ་
དམར་གཞུང་གྱིས་བ ོད་ནང་གཞྱི ་རྩའྱི ་
འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་རགོ་རོལ་བཏང་

བའྱི་རྐནེ་གྱིས་ད་ེས་ྔའཛྱིན་བཟུང་བས་མངོ་
ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཙམ་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དགོན་པ་དའེྱི་སླབོ་གྲྲྭ་སྒ་ོ
བརྒྱབ་བཅྱུག་པའྱི་ད ོན་རྐེན་དང་འབལེ་
ནས་ཁོང ་གཉྱིས ་ཀྱི ་སྤུ ན ་ ཨོ ་རྒྱན་ ཆོས ་
གྲགས་ལགས་ཀང་འཛྱིན་བཟུང་བས་མངོ་
ཡོད།
གྲྲྭ་བསན་འཛྱི ན་ནརོ་བུ་ལགས་དང་དབང་
ཆེན་ཉྱི་མ་ལགས་ནྱི་བག་འགོ་རོང་ཁོངས་
སུ་རནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་གནས་ནང་དགོན་
པའྱི་དགོན་བདག་སུྤལ་སྐུ ་ཆོས་ཀྱི ་ཉྱི་མ་
ལགས་ཀྱི་ཚ་བ་ོཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་
གྱི ་དགོང་དྲརོ་དགོན་པའྱི་འདུ་ཁང་རྙྱིང་
པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དརེ་མེ་ཤོར་ནས་མཁན་
པ་ོཐུབ་བསན་ལགས་དང་བུ་ཀོ་ལགས་མེ་
སྐོན་ཁོད་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་
དང་། ཡུལ་མྱིའྱི་ཁདོ་དནོ་རྐནེ་ད་ེནྱི་རྒྱ་

བ་རྣམས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཐེར་
འདནོ་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་ད་ུཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ཡུ་རོབ་
གྲོས་ཚོགས་སུ ་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི ་འགྲོ་བ ་
མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་གྱི ་གནས་སངས་སྤྱི ་དང་། 
ལྷག་པར་ད་ུབདོ་དང་། ཡུ་གུར། ཀ་
ཛཱག ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པ་བཅས་གྲངས་ཉུང་
མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་འགྲོ་བ ་མྱི འྱི ་ཐོབ ་ཐང་གྱི ་
གནས་སངས་སྐ ོར ་ཞྱི བ ་ཕྲ ་བཀོད ་པའྱི ་
གྲོས ་ ཆོད ་ཅྱི ག ་བཞག་ཡོད ་པ ་མ ་ཟད། 
གྲོས ་ ཆོད ་ནང ་རྒྱ ་དམར་གཞུང ་གྱི ས ་
བདོ་གཙོས་པའྱི་རྒྱའྱི་བཙན་འོག་ཏུ་ཡོད་
པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཉསེ་
མེད་ཉསེ་འགེལ་གྱི ་བཙོན་འཇུག་བ་རྒྱྱུ ་
འཕྲལ་དུ་འཚམས་འཇོག ་དགོས ་པའྱི ་
འབདོ་སྐུལ་བཅས་ཞུས་ཡོད། དརེ་ང་ཚོ་
བདོ་མྱི ་ཚོས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
ངས་སླར ་ཡང་ཁྱེད ་ནང ་མྱི ་ལྷན ་རྒྱས་
ལ་ ཐུགས་གསོ ་ ཞུ ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན ་ཞེས ་འཁོད ་
འདགུ་པ་བཅས། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བག་འག་ོགནས་ནང་དགནོ་གྱི་དག་ེའདནུ་པ་གཉྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བས་པ།

ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝྱི་ཌྱིས་སྲྭ་ལྱི ་མཆོག་
སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

སྐ་ུཞབས་སནཤེ་མེཤམཱ་ལགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་
ག་ོརགོས་ཀྱི་རྐང་འཁརོ་འགུྲལ་བཞུད་ལས་

འགུལ་མཇུག་སྒྲྱིལ་བ། 

ནག་གཞུང་གྱིས་བས་ཡོད་པའྱི་དྭགོས་པ་
བདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་འདགུ
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བག་འགོ་
དགོན་པའྱི་རྲྭ་བའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ར་ེབཙྱུན་
བམས་པ་མགནོ་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་ཕྱི་ཀྲྱི་ ༣༠ 
ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེགཏརོ་བཤྱིག་བཏང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལའྟྱི་ཆར་དགནོ་པའྱི་གྲྲྭ་
ཤག་ཀང་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།
ཕོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གྲངོ་
སྡ་ེཁ་ཤས་ནང་བ་གསོ་ཁང་དང་ཕག་གསོ་
ཁང་བརྒྱབ་དགོས་ལུགས་ཀྱིས་ངན་བསླབ་
རྒྱག་བཞྱིན་པ་དང་། དརེ་མོས་མཐནོ་མ་
བས་ཚེ་དངུལ་འབརོ་ཆེན་གྱི་ཉ་ེཆད་དང་
བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་གཅོད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
ལུགས་སོགས་བརདོ་ནས་འཇྱིགས་བསྐུལ་
དང་བཙན་བཀའ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།  དགནོ་པའྱི་ནང་བསན་སླབོ་གྲྲྭ་
གཏརོ་ཤུལ་ད་ུཡང་བ་ཕག་གསོ་ས་ཞྱིག་

བརྒྱག་འཆར་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ད་ལྟའྱི ་ཆར་བག་འགོ་
ཡུལ་མྱི ་མང་པརོ་སླབོ་གསོ་དང་སྦྱངོ་བརར་
སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེའཛྱི ན་བཟུང་བེད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
རྣམ་འགྱུར་མྱི ་ལེགས་པ་དང་ཏང་གྱི ་སླབོ་
གསོ་ལ་དང་ལེན་མེད་ལུགས་བཤད་ནས་
རུང་རགེ་གནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་
བ་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་སོགས་ལ་བརནེ་
ནས་མྱི ་ཁ་ཤས་དྲན་མེད་ད་ུབརྒྱལ་བ་དང་། 
གྲྲྭ་བ་ཅྱིག་གྱི ་མྱིག་ལའང་གནདོ་སྐོན་ཚབ་
ཆེ་ཕགོ་ཡོད།
ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
སླབོ་གསོ་དང་ཡར་རྒྱས་སོགས་ལ་བསདྙ་ད་ེ
མྱི ་མང་ལ་མྱི ་སྤོད་ལས་འདས་པའྱི་གཉའ་
གནནོ་དང་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་
དང་གཏངོ་མུས་རེད་འདགུ །

༄༅། །བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་
སནཤེ་མེཤཱམ་མམ་བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་
ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཏ་ེསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞྱི ་པ་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆེས་སྙན་
པར་གྲགས་པའྱི་ན་ོསྦལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་
རགས་འབུལ་བཞེས་བསྐངས་པའྱི་དསུ་དྲན་
དགའ་སནོ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཉྱིན་མོ་དང་བསུན་ནས་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ ་ོའདདོ་རུྒ་གླྱིང་བདོ་མྱི འྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པའྱི་
རྐང་འཁོར་ཐོག་བདོ་དནོ་གོ་རགོས་ལས་
འགུལ་ད་ེཉྱིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་
བྷངེ་ལོར་ད་ུམཇུག་བསྡུས་འདགུ 
ཐེངས་འདྱིའྱི་བདོ་དནོ་གོ་རགོས་ཀྱི ་རྐང་
འཁོར་འགུྲལ་བཞུད་སྐབས་རྒྱ་གར་ལྷ ོ་
ཕགོས་མངའ་སྡ་ེཀརནཱ་ཊཀ་དང་། ཀ་ེ
རལ། ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌཱུ། དབུས་འཛྱིན་མངའ་
ཁུལ་པུ་ཌུ་ཅེ་རཱྱི ་བཅས་བརྒྱྱུད་ཁྱནོ་ཀྱི་ལོ་མྱི ་
ཊར་ ༢༠༠༠ ཙམ་བརྒལ་ཏ་ེབྷངེ་ལོར་ད་ུ
ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་རྒྱབ་ལ་འབརོ་
འདགུ་ཅྱིང་། སྤྱིར་འཆར་གཞྱི་ལརྟ་ན་
ཁངོ་གྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་མཇུག་བསྡུ་འཆར་འདགུ་ནའང་ཏགོ་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་རྐེན་པས་ཅེན་ནའྱི་
གཙོས་ས་གནས་འགའ་ཤས་སུ་བསྐོད་མ་
ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་
མཇུག་བསྡུ་དགསོ་བྱུང་འདགུ ད་ེཡང་
བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་ལགས་བྷངེ་ལོར་ད་ུ

འབོར་བ་དང་ལྷ་ོསྤྱི ་གཙོས་བདོ་ཁྱྱིམ་སྡདོ་
ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་ལས་བདེ། སླབོ་
ཕུྲག ད་ེབཞྱིན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ་དང་ས་
གནས་གཞོན་ནའུྱི་ཚོགས་མྱི ་བཅས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསུ་ཞུས་འདགུ་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ 
༡༡ ཉྱིན་ལྷ་ོསྤྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་དགའ་སནོ་
ཞྱིག་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་བདོ་ཁྱྱིམ་སྡདོ་
ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་དང་ལས་བེད་སླབོ་
ཕུྲག་བཅས་ནས་ཏགོ་ནད་སྔནོ་འགོག་ལམ་
སནོ་ལག་བསར་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ སབྐས་དརེ་སྐུ་ཞབས་སནཤེ་མེཤཱམ་
ལགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་གྱི ་བརྒྱྱུ ད་རྱི མ་
དང་དམྱིགས་ཡུལ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས། ལྷ་ོསྤྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཁངོ་
ལ་དགའ་བསུ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ལས་
ཁུངས། བདོ་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་ཚོགས་པ། ས་
གནས་གཞནོ་ན།ུ ས་གནས་བུད་མེད་
ཚོགས་པ། གང་ཟག་སྒརེ་དང་དང་བངླས་
པ་སོགས་ནས་ཁོང་ལ་འགུྲལ་བཞུད་སྐབས་
ཕན་གྲགོས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ཨ་ཛ་ར་ཛེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་སརླ་གསོ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཁངོ་མོའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ 
༡༤ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་
འབལེ་བརྙན་འཕྲྱིན་ཀྱི ་བཅར་འདྲྱིར་ཨ་
རྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་དམྱི གས་བསལ་འབེལ ་
མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛ་ར་ཛེ ་ཡ་མཆོག་
གྱིས་ཨ་རྱི ་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་འགྲོ་བ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་མཚོན། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་
མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐོང་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་སྤྱི ་ན ོར ་༧གོང ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གམ་མགོན་པ་ོགང་
ཉྱིད་མཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་སྔནོ་འགྲའོྱི་
ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་གྲསོ་མོལ་
ཡོང་ཐབས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་
སྐུལ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཁོང་མོས་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པའྱི་ལས་གནས་དསེ་སྲྱིད་
འཛྱི ན་ཇོ་བྷའྱི་ཊེན་མཆོག་གྱི ་ཕྱི་སྲྱིད་སྲྱིད་
བྱུས་ནང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་
གཙོའྱི ་རྱི ན་ཐང་རྩ་བར་བཟུང་ཡོད་པ་
གསལ་པོ་ཡྱི ན་པར་གསུངས་པ་མ་ཟད། 
ཁོང་མོ ་རང་ཉྱིད་ནས་ལས་གནས་དེར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་མྱི ་མང་དང་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་སྣ་ེམོ་བ་དང་
མཇལ་མོལ་གྱིས་བ ོད་ནང་འགྲོ་བ་མྱི འྱི ་
ཐོབ་ཐང་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་
དང་། བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ལོ་རྒྱྱུས་དང་ཆོས། རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག་གྱི ་ཐབོ་ཐང་སུྲང་སྐབོ་ཆེད་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་དབུས་

བླ་ཆེན་རྣམ་པའྱི་ཡང་སྲྱིད་ངོས་འཛྱི ན་ལ་
ཐ་ེབྱུས་མྱི ་བདེ་པའྱི་སྐུལ་མ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་མོའྱི་ལས་
འགན་ནང་ཨ་རྱིས་གཙོས་ཕྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་
པའྱི་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ད ོགས་ཟོན་བ་ར་དང་
ཐུབ་ཚོད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་
པའྱི་འབདོ་སྐུལ་བ་རྒྱྱུ འང་འཚྱུད་ཡོད་པར་
གསུངས། 
གཞན་ཡང་ཁངོ་མོས།བ ྷ “ང་ཚོས་བདོ་
ནང་ཨ་རྱི འྱི ་གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣ་མཚོན་
གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣ་གཞན་དང་ཁྱདེ་ལྟ་བུའྱི་
གསར་འགོད་པ་རྣམས་དམ་བསྒྲགས་མེད་

པར་འགྲ་ོབསྐདོ་ཆོག་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་མྱི ་སྣ་ཨ་རྱིར་དམ་བསྒྲགས་
མེད་པར་འགྲ་ོབསྐོད་ཆོག་པ་ཇྱི ་བཞྱིན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས་ཀང་ང་ཚོར་བདོ་ནང་ད་ེ
ལྟར་འགྲ་ོབསྐདོ་ཆོག་པའྱི་རང་དབང་སྤདོ་
དགསོ། ང་ཚོས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་ཁརོ་
ཡུག་དང་མྱི ་འབུམ་ཕྲག་མང་པའོྱི་འཚོ་རནེ་
ད་ུགྱུར་བའྱི་རྒྱྱུ ག་ཆྱུའྱི་འབྱུང་ཁུངས་སུྲང་
སྐབོ་ཆེད་ལས་གཞྱི་སྤལེ་འདདོ་ཡོད།”ཅསེ་
གསུངས། 
བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་
ཐད་ཁངོ་མོས་གསུང་དནོ་ལ། ཨ་རྱི ་གཞུང་
དང་། གྲསོ་ཚོགས། ད་ེབཞྱིན་བླ་ོམཐུན་
གྲགོས་པ།ོ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྱི་སྲྱིད་གཞུང་
ཁག་དང་མཉམ་སྦྲལེ་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་
འཆར་ཡོད་པ་དང་། བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་

སླར་གསོ་བ་རྒྱྱུ ་ད ེ་ནྱི་བ ོད་ད ོན་དམྱི གས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ལས་འགན་གལ་
ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དའེྱི་ཆེད་ད་ུམུ་
མཐུད་འབད་རྩོལ་ཞུ ་འཆར་ཡོད་སྐརོ ་
གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་ཨ་རྱི ་གཞུང་
གྱིས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་
མྱི ་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་
སྐངོ་བྱུང་ན། བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་
གཞུང། སདྐ་ཡྱིག་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་
བདེ་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའང་
གསུངས། 
རྱིང་མྱིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་འཆར་ཡོད་
པའྱི་དགུན་ཁའྱི་ཨོ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ལ་
ཨ་རྱི ་གཞུང་གྱི ་ལངས་ཕགོས་ཇྱི་ཡྱི ན་ཐད་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པར། ལམྕ་ཨ་ཛ་ར་ཛེ་
ཡ་མཆོག་གྱིས་ཨོ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཤར་
ཏུར་ཀྱིས་ཐན་ད་ུམྱི ་རྱིགས་སྡབེ་གསོད་ཀྱི་
ལས་ངན་འཚབ་ཆེ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། 
བདོ་ཀྱིས་གཙོས་ཡུལ་ལུང་གཞན་ཁག་ཏུ་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རགོ་རོལ་ཚད་མེད་
བཏང་བར་ཨ་རྱི ་གཞུང་གྱིས་གཞུང་ཚབ་
དང་གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣ་རྒྱ་ནག་དགུན་ཁའྱི་
ཨོ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ལ་གཏང་རྒྱྱུ ་མྱི ན་
པའྱི་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་གནང་ཡོད་ཅེས་
ལན་འདབེས་གནང་། 
མཐར་ཁོང ་མོས་སྲྱིད ་འཛྱི ན ་བྷའྱི ་ ཊེན ་
མཆོག་དང་ཕྱི ་སྲྱིད་དུྲང་ཆེ་བྷྱི་ལེང་ཀེན་

མཆོག་གྱི ་ཐག་གཅོད་ལྟར་ཁོང་མོ་ཨ་རྱིའྱི་
བ ོད་ད ོན་དམྱི གས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
པར་བསྐ་ོབཞག་གནང་བར་ཨ་རྱིའྱི་སྲྱིད་
དནོ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་སྦྲལེ་གྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚད་མཐ་ོཔ་ོགནང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་ཚྱུལ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཀ་སྦུག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་ཚགས་ཚྱུད་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་སདླ་དྲ་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ། 
༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ 
ཉྱིན་ཀ་སྦུག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་
དང་ལྷན་ད་ུདྲ་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཚོགས་འདརུ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་བང་བྷངེ་གྷལ་དང་འབས་
ལྗངོས་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འབལེ་མཐུད་པ་
པདྨ་དབང་འདསུ་བྷ་ོཊྱི་ཡ་ལགས་དང་། ཀ་
སྦུག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའྱི་དུྲང་
ཆེ་ཟུར་པ་དང་ཚོགས་མྱི ་རྒན་པ་ཚེ་དབང་
དཔལ་འབརོ་ལགས། ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོ
འཛྱིན་དནོ་གུྲབ་བཟང་པ་ོལགས། འཕགས་

བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་
འཇྱིགས་མེད་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་དང་ལས་
བདེ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།ཚོགས་
འདའུྱི་ཐགོ་མར་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་འཇྱིགས་མེད་
ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲྱི་དང་

སྦྲགས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དྲ་ཐགོ་ཚོགས་འདརུ་
ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་རསེ་ཉ་ེལམ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༠ ནང་དཔལ་ལནྡ་སྲྱིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཆེད་
ཕབེས་གནང་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་
ཚྱུལ་བཏནོ་པ་ལྟར་ཀ་སྦུག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པ་སྲ་བརན་དང་ནསུ་པ་ཆེ་རུ་
གཏངོ་སདླ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་

བ་ཡྱི ན་ཞེས་ཚོགས་འདའུྱི་དགོས་དམྱིགས་
འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་། དའེྱི་རསེ་སྐ་ུ
ཞབས་ཚེ་དབང་དཔལ་འབརོ་ལགས་ཀྱིས་
ཀ་སྦུག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་ད་ེ
བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ཚེ་འདས་ལ་ཆྱུང་
ཨ་ཡྱི ་ལགས་དང་། ར་མགྲྱིན་ར་ོར་ེའབུག་པ་
ལགས། པྱི་ཊྱི་བྷ་ོཊྱི་ཡ་ལགས་དང་ཁངོ་རང་
ཉྱིད་བཅས་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཚྱུལ་
འགྲལེ་བརདོ་དང་སྦྲགས། ད་ཆ་ཚོགས་པ་
ད་ེཉྱིད་ས་གནས་སུ་ཆགས་ཡོད་ནའང་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ལོ་ནས་བཟུང་ད་ཡོད་རྒྱྱུན་ལས་རྣམས་
ལོ་ན་རྒས་པ་དང་། ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་
རྐནེ་པས་ལས་དནོ་ཚགས་ཚྱུད་སྤལེ་ཐུབ་མེད་
པར་གསུངས། ད་དངུ་ཁངོ་གྱིས་མུ་མཐུད་ད་ེ
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁངོས་སུ་རྒྱ་གར་བ་
དང་། བདོ་མྱི། བལ་པ།ོ འབས་ལྗངོས་པ། 
ཤར་པ། ར་མང་སོགས་ཚོགས་མྱི་ ༥༠ ཡོད་
སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་སྐནོ། པདྨ་དབང་འདསུ་
བྷ་ོཊྱི་ཡ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་
ཁངོ་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕབེས་ཏ་ེཔྱི་ཊྱི་བྷ་ོཊྱི་ཡ་ལགས་
དང་ཚོགས་མྱི ་གཞན་རྣམས་མཇལ་ནས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་

ཚོགས་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཐད་གྲསོ་མོལ་གནང་ཡང་། 
ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བའྱི་
དབང་གྱིས་ད་བར་ཚོགས་ཐུབ་མེད་ཅེས་
དང་། ཀ་སྦུག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་
སདླ་ལས་འགུལ་ཅྱི་འདྲ་སྤལེ་ཡང་ཁངོ་གྱིས་
རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་སྐརོ་གསུངས། 
ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་དནོ་གུྲབ་བཟང་
པ་ོལགས་ཀྱིས་བར་ལམ་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་
ཡམས་རྐནེ་པས་ས་གནས་འགོ་འཛྱིན་ལས་
ཁུངས་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་རྱིགས་སྤལེ་
བར་ཀ་སྦུག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པར་འབལེ་མཐུད་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་མེད་པ་དང་། 
རྱིམ་པས་ཏགོ་དབྱིབས་གནས་སངས་བཟང་
ད་ུཕྱིན་རསེ་བདོ་མྱི ་དང་རྒྱ་གར་བའྱི་འབལེ་
ལམ་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏང་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་དནོ་
ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་སླད་ས་གནས་འགོ་འཛྱིན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པ་དང་མཉམ་ལས་གནང་འཆར་ཡོད་
པ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་། ད་ེརསེ་ཚོགས་མྱི་
རྣམས་ཀྱིས་ཀ་སྦུག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་

ཚོགས་པ་ཚགས་ཚྱུད་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཆེད་
དགངོས་ཚྱུལ་བར་ེལེན་དང་གྲསོ་བསྡརུ་ལྷུག་
པ་ོགནང་གུྲབ་མཚམས། མཐར་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་
འཇྱིགས་མེད་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་
མྱི ་རྣམས་ལ་ཀ་སྦུག་ཏུ་རནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་
གངས་ལྗངོས་ཟླསོ་གར་ང་ོསྤདོ་དང་། ཉ་ེལམ་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱིས་
ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་རྒྱ་གར་མྱི ་
མང་ལ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་སདླ་གངས་
ལྗངོས་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའྱི་སྒྱུ ་རྩལ་བ་རྣམས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅསེ་སནྙ་སེང་ཞུས་
རསེ་ཚོགས་འད་ུལེགས་པར་གྲལོ་ཡོད་པ་
བཅས། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང་།

 བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།
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གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྩ་ེདུྲང་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལནྡ་ལགས་དགངོས་པ་རགོས་པར་གཞུང་འབལེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ། 

༄༅། །བདོ་གཞུང་ ༼ བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས། ༽ དང་སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་
འདགེས་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་ཡུན་རྱིང་སུྒྲབ་མྱི ་
གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྩེ་དུྲང་རྒྱལ་མཚན་
ཆོས་ལནྡ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ 
༡༢ ཉྱིན་དགུང་གྲངས་ ༡༠༣ ཐགོ་ཨ་རྱིར་
སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཐནོ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ 
༡༤ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྲྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
དབུས་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་
ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུདམ་པ་གང་ལ་མ་ངན་
གུས་འདདུ་མཚོན་ཆེད་གཞུང་འབལེ་མཆོད་
འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད།སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལནྡ་སྲྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
གྱིས་དམ་པ་གང་དའེྱི་ནང་མྱི ་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་
བཅས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས་གསུང་
དནོ། ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཚོགས་དགསོ་དནོ་ནྱི། བདོ་རང་བཙན་ཡྱིན་
པའྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་གཞུང་ཞབས་སྲྱི་ཞུ་
གནང་མངོ་མཁན་རྩ་ེདུྲང་སྐུ་ང་ོརྒྱལ་མཚན་
ཆོས་ལྡན་ལགས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ཕབེས་
རསེ་ཁ་སང་དགངོས་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ ཁངོ་ལ་ལོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་
གནས་བབ་ཐགོ་ནས་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན། བདོ་
རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་སབྐས་ཀྱི་རྩ་ེདུྲང་ཡྱིན། 

ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ང་ཚོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་
ད བུས ་པའྱི ་ བ ོད ་ཕྱི ་
ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བདོ་མྱི ་
ཡོངས་ཀྱིས་ཁོང་གྱིས་
བདོ་སྡ་ེཔ་གཞུང་དང་། 
བཙན་བོལ་ད་ུའབོར་
རསེ་ར་རམ་ས་ལར་སྤྱི་
ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ས ་ད བུ ་ཁྱིད ་པའྱི ་
བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་
དང་། གཞན་ཡང་བདོ་
མྱི ་འདསུ་སྡདོ་ས་གནས་མང་པའོྱི་ནང་ཞབས་
ཞུ་བསུྒྲབས་པར་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་དང་
ཁངོ་སརླ་ཡང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱི་འདལུ་ཞྱིང་ལ་སྐ་ེབའྱི་ཆེད་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ་རེད།  ཁངོ་ནྱི་བདོ་བསན་
སྲྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་ཡུན་རྱིང་ཤོས་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། 
ཁོང་གྱི ་ལྟསོ་ཤུལ་ནང་མྱི ་ཡོངས་ལ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་
དང་བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བདོ་མྱི ་ཚང་མས་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ལ་ྟབར་ད་ུཁངོ་
གྱིས་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགངོས་
གཞྱི་དང་མཐུན་པ་དང་། བདོ་མྱི ་མང་གྱི་
བད་ེསྡུག་ཆེད་སྐུ་ངལ་སྐནོ་ཏ་ེམྱི ་ཚེ་དནོ་དང་

ལནྡ་པ་སྐལེ་གནང་ཡོད། ཁངོ་གྱི་ལྟསོ་ཤུལ་
ནང་མྱི ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡྱི ན་ནའང་སྤབོས་པ་

བདེ་དགསོ་པ་རེད། ཁངོ་ལ་ྟབུའྱི་པ་ལགས་
འཁུངས་ནས་བདོ་བསན་སྲྱིད་ཀྱི ་དནོ་དུ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུས་གནང་བ་དརེ་ཕུྲ་གུ་ཚོས་ཀང་
སལྐ་པ་བཟང་པ་ོབརྩྱི་དགོས་བསམ་གྱི་ཡོད། 
ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་པ་ལགས་
ཀྱིས་བས་རསེ་བཞག་པ་ལརྟ་བདོ་སྤྱི་པའྱི་དནོ་
ད་ུཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ཁངོ་གྱི་མྱི ་ཚེ་
ལ་བལསྟ་ནས་བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ལ་སེམས་ཤུགས་སརྤ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་
སྤྱི་པའྱི་དནོ་སུྒྲབ་པར་འབད་འབུངས་སྔར་
ལགྷ་སུྒྲབ་དགསོ། ལགྷ་པར་ད་ལའྟྱི་ཛ་དྲག་
པའྱི་དསུ་ཚོད་སབྐས་བདོ་མྱི ་ཡྱིན་ན་ོཅགོ་ལ་
འགན་ཞྱིག་ཡོད་པས། ཁངོ་ནང་བཞྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དབུས་པའྱི་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཚེ་རྱིང་ནད་མེད་

ཡོང་བ་དང་། བདོ་བསན་འགྲའོྱི་ཆེད་ད་ུ
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཞུ་

གྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་
སོང་། ཞྱིང་གཤེགས་
རྩེ་དུྲང་རྒྱལ་མཚན་
ཆོས་ལྡན་ལགས་ནྱི། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༠ ལོར་
མན་གྲོ་གུང་དཀར་
སྲྱིབ་ན་བང་མ་རུ་ཕ་
བང་ཆྱུབ་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་མ་སྐལ་
བཟང་སྒྲལོ་མ་ལགས་
ཀྱི ་ བུ ་ བཞྱི འྱི ་ ན ང ་

གསེས་གསུམ་པར་འཁུངས་ཤྱིང་། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༣༠ ལོར་ལ་ྷསར་སླབོ་གྲྲྭར་བསྐདོ། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་གདན་ས་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤྱིས་
ལྷུན་པརོ་བསྐདོ་ནས་དཀྱིལ་ཁང་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་
མཚན་ཉྱིད་མཁན་པ་ོདཀའ་ཆེན་འགྱུར་མེད་
མཆོག་གྱིས་ཐོག་མར་སྐབས་འགྲ་ོསེམས་
བསྐདེ་དང་དག་ཡྱིག་ངག་སྒྲནོ་བཅས་ཀྱི་དཔ་ེ
འཁྱིད་གནང་། ད་ེནས་ཁངོ་གྱི་སླབོ་མ་དཀའ་
ཆེན་པདྨ་མཆོག་གྱི་དུྲང་ནས་དག་ཡྱིག་དང་
སུམ་རགས། སནྙ་ངག་ལེའུ་གཉྱིས་པ། ལམ་
རྱིམ་སོགས་ཀྱི་དཔ་ེའཁྱིད་ཞུས་ཏ་ེསནྙ་ངག་
རྱིག་གནས་སོགས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས།ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༤༦ ལོར་རྩ་ེདུྲང་ད་ུབསྐ་ོབཞག་
བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་སྐ་ུསྒརེ་
མཛོད་སྦུག་གྱི ་ལས་བ་དང་སྤན་བབས་ཕ་ོ

བང་གྱི་ཁང་གཉརེ་གཅྱིག་ལྕགོས་བསྐ་ོབཞག་
གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ 
༢༠ དགངོ་དྲརོ་སྐབས་བཅལོ་ད་ུཕབེས་ནས་
གསོག་སརྒ་ད་ུཞབས་ཕྱི་ཞུས། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༤ 
ལོར་ཤེས་རྱིག་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོབཞག་དང་སྤྱི་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་མཛད་རྣམ་ངོས་ཀྱི ་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི ་
མྱིང་མང་ཞུ་དག་དང་དཔར་སུྐན་ཞུས། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ལྡྱི་ལྱི ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུ
ནང་སྲྱིད་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་དངུལ་
གཉརེ་གཅྱིག་ལྕགོས་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ 
ལོར་ནང་སྲྱིད་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོབཞག་དང་། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཀ་ོལྱི ་གལྷ་གྱི་གཞྱིས་འགརོ་
བསྐ་ོབཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༠༨ ཉྱིན་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུྲབ་གླྱིང་
གྱི་གཞྱིས་འགརོ་བསྐསོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ 
༠༥ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླྱིང་
གྱི་གཞྱིས་འགརོ་བསྐ་ོབཞག་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༩ ལོར་མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀྱི་སླབོ་སྤྱིར་
བསྐ་ོབཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་
ལས་བདེ་རྒས་ཡོལ་ད་ུཕབེས། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་དགངོ་མོ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༢ ཙམ་ལ་དགངོས་པ་རགོས་པ་བཅས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ་སུ།། 
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ཕྱི་དྲྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

TIBETAN FREEDOM

བཀའ་ཤག་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གཞནེ་སྐལུ།
༄༅། །རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཡུལ་བཙན་
བཟུང་བས་ཏ་ེམྱི ་ལོ་ ༦༡ ལགྷ་འདས་ཟྱིན་
པའྱི་ད་ལའྟྱི་དསུ་འདྱིར། བདོ་ནང་འཆར་
གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོ
རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བའྱི་སྲྱིད་ཇུས་གདགུ་རྩྱུབ་
ཅན་རྒྱྱུ ན་ཆགས་སུ་ལག་བསར་བདེ་བཞྱིན་
པ་དང་། བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མྱི ་རྣམས་
འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་ལུང་བཅྱུ་ཕྲག་ད་ུམའྱི་ནང་
འཐརོ་གར་ད་ུསོང་ས།ེ དསུ་རབས་ཀྱི་འཕ་ོ
འགྱུར་དང་བསནུ་པའྱི་གདངོ་ལེན་བདེ་སྒ་ོ
ར་ུའཛྱིང་ནས་ཡོད་ནའང་། གཞྱིས་བསེ་
གཉྱིས་ཚེ་སྲགོ་གྱི་ཕུང་པ་ོགཅྱིག་ཏུ་དྲྱིལ་བའྱི་
སྤུན་ཟླའྱི་འད་ུཤེས་ཉམས་མེད་ཐགོ སྤྱི་
སྒརེ་གྱི་ལས་དནོ་ཅྱི་རྱིགས་ཐགོ་ཁུར་འཁྱིའྱི་
ལས་འགན་ངོས་འཛྱི ན་འཕྱུགས་མེད་ཀྱི ་
སྒ་ོནས་རང་ནསུ་རྩལ་སུྤགས་ཀྱིས་དཀའ་
སྤད་འབད་འབུངས་ལྷདོ་མེད་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པའྱི ་ཚྱུལ་འདྱིར་བསམས་
ན། གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ལ་རྒྱའྱི་
དབུ་འཕང་དགུང་ལ་འདགེས་པའྱི་སེམས་
ཤུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རནེ་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྱི་འདྲ་འདྲའྱི་ནང་ནས་མ་

འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོ
ནྱི། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་འགོ 
ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའྱི་
སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་ཐམས་ཅད་དམ་ཚྱི ག་གཟངོ་
ཁ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲྱིལ་ཏ་ེསྤྱི་དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་བགྱིས་པའྱི་ཉརེ་ལེན་གྱིས་
ཡྱིན་པ་གརོ་མ་ཆག་ཅྱིང་། མ་འངོས་པར་
བདོ་མྱི ་ཐུན་མོང་གྱི་ཕུགས་དམྱིགས་སུ་གམོ་
པ་མདནུ་སྤ་ོབདེ་པའྱི་རྨང་གཞྱིའང་འདྱི་ཉྱིད་
ཡྱིན་ངསེ་པས། ང་ཚོས་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་སབོས་
ཤུགས་འདྱིའྱི་དགེ་མཚན་རྣམས་དྲན་ཡུལ་
ནས་ཡུད་ཙམ་ཡང་བརདེ་མེད་སྙྱིང་བཅངས་
དགསོ་ངསེ།
ཡྱིན་ནའང་། བླ་ོཕྱི་གཏདོ་བདེ་མཁན་རེ་
ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་སྤྱི ་ཚོགས་དྲ་ལམ་ད་ུགཞྱི ་
མེད་དཀྲགོ་གཏམ་དང་དཀུྲག་ཤྱི ང་གྱིས་
གཏམ་སྤོད་འདྲ་མྱི ན་སྤལེ ་བཞྱིན་པ་མ་
ཟད། ཐ་ན་གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་
འདྱི་ཕྱིའྱི་མགོན་སྐབས་དང་མཚོན་རགས་
སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལའང་ཟུར་ཟ་དང་། དམའ་

འབབེས། མཚན་དམོད་ཀྱི་སྡྱིག་ལས་ཚབས་
ཆེན་རྩམོ་པ་ནྱི། ཆོས་དང་འཇྱིག་རནེ་གཉྱིས་
ཐད་ནས་མ་རངུ་བའྱི་ལས་ཡྱིན་པས། ངན་
སྤོད་ད་ེརྱིགས་འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇོག་
བདེ་དགསོ་པ་ནན་བརདོ་བ་རྒྱྱུ ། ཅྱི་ས།ེ ད་ེ
དག་གྱིས་ད་དངུ་མུ་མཐུད་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་མཚན་དམོད་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དཀུྲག་
གཞྱིའྱི་གཏམ་སྤདོ་སྤལེ་ཚེ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་
དམོད་ཞུ་མཁན་གང་ན་སུ་ཡོད་ལ་གདངོ་
ལེན་བ་རྒྱྱུ འྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལངས་ཕོགས་
གཞྱིར་བཟུང་དགོས་ངེས་ཀྱི ་བེད་ཐབས་
རྩམོ་གྱི་ཡྱིན་པས། ཡོལ་རྒྱབ་ཀྱི་ངན་མཚང་
བརལོ་བའྱི་རེས་འབས་རང་ཐོག་ཏུ་ལྷུ ང་
སྐབས་ཀྱི་གནས་སངས་ཇྱི་འབྱུང་སྔནོ་ཚྱུད་
བསམ་ཞྱིབ་ཐུབ་དགོས་པའྱི་སྔནོ་བར་གཏངོ་
གྱི་ཡོད།
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མཚན་དམོད་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་
ཁོང་གྱི་མཚན་སནྙ་ལ་གནདོ་སྐནོ་འགྲ་ོགཞྱི་
མེད་པ་ཀུན་གསལ་ཡྱིན་ནའང་། མགནོ་
པ་ོགང་ལ་རེ་བའྱི་མྱིག་འབུར་གཏདོ་མཁན་

གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་
ལ་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་རེས་འཇུག་
པ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་ལ་ད་ོཕགོ་གཏངོ་
གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནས་ཚྱུལ་རྒྱྱུས་ལོན་
མེད་མཁན་ཚོར་དངསོ་དནོ་ཇྱི་བཞྱིན་རགོས་
པར་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོགྱི་ཡོད་པ་དང་། བདོ་
མྱིའྱི་གོང་བུའྱི་ནསུ་པ་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་
གྱི ་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་
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