
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༢༡ ཉྱིན་ཐ་ོརངས་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ 
ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཧར་ཡ་ན་
མངའ་སྡའེྱི་ཨམ་བྷ་ལ་སྱི་ཊྲྱི་པ་ོཏ་ལ་བདོ་
མྱི འྱི ་སུད་ཚོང་ཁོམ་རར་མེ་སྐོན་བུྱང་
ས།ེ ཚོང་གཉརེ་བ་དདུ་ཚང་བརྒྱད་ཀྱི་
ཁོམ་ས་དང་ཚོང་ཟོག་ཡོངས་རོགས་
མེས་འཚྱི གས་ནས་གོང་གུན་ཆེན་པ ོ་
ཕགོ་ཡོད་པར། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ངོས་ནས་ཐུགས་གསོ་
དང་འབལེ། གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་
མཚོན་ཆེད་ཚོགས་གཙོའྱི ་ངལ་སེལ་
ཐབེས་རྩ་ནས་ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒརོ་ལྔ་
ཁྱི་ (༥༠།༠༠༠) ཐམ་པ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས། །

༄༅། །མེཀ་སྱི་ཀ་ོབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་(Tibet Mx) ཞསེ་པས་མེཀ་སྱི་
ཀ་ོརྒྱལ་སར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གྱི་མདནུ་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་རྒྱ་
ནག་དགུན་ཁའྱི་ཨོ་རྩདེ་འགྲན་ཚོགས་ལ་
ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་
བདོ་མྱི ་གཙོས་ཡུ་གུར་དང་། ཧངོ་ཀངོ་
བ་སོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རགོ་
རོལ་བརྩྱི ་མེད་བཏང་བར་ངོ་རོལ་ཆེད་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་མདནུ་ད་ུའཛོམས་
ཏ་ེང་ོརལོ་གནང་འདགུ་ཅྱིང་། སབྐས་
དརེ་ལམ་ལ་འགྲ་ོམཁན་རྣམས་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་མཚོད་ཆེད་རླངས་འཁརོ་གྱི་དངུ་སྒྲ་
བསྒྲགས་ཤྱིང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁུ་ཚུར་
བསན་འདགུ 
ཁོན་ངོ་རོལ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཙམ་གནང་
འདུག་པ་དང་སྐབས་ད ེར་ངོ་རོལ་བ་
རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་འཕར་
བཞྱིན་ཕྲད་དར་སངེ་མྱི ་རྱིགས་སྡབེ་གསོད་
ཀྱི་རྩེད་མོར་ངསོ་ལེན་མེད་ཅེས་བྱིས་ཏ་ེ
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོག་
གཏན་འཁེལ་བའྱི་དགུན་ཁའྱི་ཨོ་རྩེད་
འགྲན་ཚོགས་ལ་ང་ོརལོ་གནང་འདགུ་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་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོའྱི་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩ་ནས་
ཨམ་བ་ྷལ་སྱི་ཊྲྱི་པ་ོཏ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་
སུད་ཚོང་ཁམོ་སར་མེ་སྐནོ་བུྱང་
བར་ཞལ་འདབེས་གནང་བ།

མེཀ་སྱི་ཀ་ོགྲངོ་ཁརེ་ད་ུཡོད་པའྱི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་མདནུ་ད་ུ
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་རྒྱ་ནག་
དགུན་ཁའྱི་ཨོ་རྩ་ེའགྲན་ཚོགས་ལ་
ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འདྱི་
ཞུས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ 
ཉྱིན་བདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་གསར་
དུ་བདམས་ཐོན ་ བུྱང ་བའྱི ་ ཡུ ་ རོབ ་གྲོས ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་རོ་བྷར་ཊཱ་མེཊ་
སོ་ལཱ་ (Ms. Roberta Metsola) མཆོག་
ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འཕྲྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་
བའྱི་ནང་འཁོད་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཡུ་རོབ་གྲསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐོན་བུྱང་
བར་ངས་བདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་
མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེལྕམ་སྐུ་མཆོག་ལ་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཡུ་
རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་

ལ་ཡུན་རྱིང་འབལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་
པས་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཤྱི ན་ཏུ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན།

ལྷག་པར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་ངོས་
ནས་མང་གཙོ ་དང་འགྲོ་བ ་མྱི འྱི ་ཐོབ ་
ཐང་སུང་སྐོབ་སླད་དུ་ཞབས་འདེགས་

སུྒྲབ་རུྒྱའྱི ་ ཆོད་སེམས་བརྟན་པ ོ་ ཡོད་པ་
དསེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཚུད་པའྱི་མྱི ་མང་པརོ་
རེ་བའྱི་འདོ་སྣང་ལྟ་བུ་སྦྱིན་ཡོད། ད་ེརྱིང་

ཁང་སང་བ ོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། ང་ོབ་ོ
དང་བཅས་པར་དག་གནནོ་བྱས་དང་བྱདེ་

བཞྱིན་ཡོད་སབས། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སརྔ་
ལས་ལྷག་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི ་ ཚོགས་སྡ ་ེཁག་གྱི ་རྒྱབ་སྐོར་དགོས་
མཁོ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད།
ང་ཚོས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་འགོ་ཡུ་
རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་
བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱབ་
སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་ས་ེབདོ་ནང་གྱི ་བདོ་
མྱི འྱི ་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་སུ་གཞོགས་
འདགེས་གནང་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
སླར་ཡང་ངས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ལ་སྙྱིང་ཐག་
པ་ནས་འཚམས་འདྱི་དང་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད།།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལོ།

ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒྲལོ་མ་མཆོག་གྱིས་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའྱི་གཟའ་
འཁརོ་རེའྱི་བདོ་དནོ་གླངེ་མོལ་ཞསེ་ལས་རྱིམ་གསར་པར་ཆེ་བསདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ 
ཉྱིན་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའྱི་ 
(Bharat Tibbat Sahyog Manch) ངསོ་
ནས་གཟའ་འཁོར་རེའྱི་བདོ་དནོ་གླངེ་མོལ་
ཞེས་ད་ཐགོ་གྱི ་ལས་རྱིམ་གསར་པ་ཞྱིག་དབུ་

འབྱདེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་ཕྱི ་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱི ན་
སྒྲོལ་མ་མཆོག་གྱིས་འཕགས་བོད་འབེལ་
མཐུད་ཚོགས་པས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ལས་རྱིམ་དབུ་
འབྱདེ་གནང་བར་དགའ་བསུའྱི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒྲལོ་མ་
མཆོག་ད་ལམ་བརུྒྱད་གཟའ་འཁོར་རེའྱི་བདོ་
དནོ་གླངེ་མོལ་ཞེས་པའྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་འབལེ་བདོ་

མྱི འྱི ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་ཡོད།

སབྐས་དརེ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་
སྒྲལོ་མ་མཆོག་གྱིས་འཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐུད་ཚོགས་པ་ནྱི། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་གྲས་ནས་གཅྱིག་ཡྱི ན་
ཞྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་
པ ་ནས ་བ ཟུང ་ད ་བར ་འཕགས་བོད ་
འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་བདོ་དནོ་སླད་གླངེ་སླངོ་དང་ཞྱི ་
བའྱི་ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སྤལེ་

ཡོད། ཅསེ་དང་། ད་རེས་འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པས་མང་ཚོགས་ལ་
བདོ་དནོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་སླད་གཟའ་འཁོར་
རེའྱི ་བ ོད་ད ོན་གླ ེང་མོལ་ཞེས་ད་ཐོག་གྱི ་
ལས་རྱིམ་ཞྱིག་དབུ་འབྱེད་གནང་རུྒྱ་ཡྱི ན་
པ་དང་། ལས་རྱིམ་ད་ེནྱི་དསུ་ཐགོ་ཆར་
འབབ་ལ་ྟབུ་བུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་
རྱིམ་ད་ེབརུྒྱད་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བ ོད་ནང་དབང་བསུྒར་དང་དག་གནོན་
བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ཐརེ་འདནོ་

གནང་རུྒྱ་མཚོན་པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་
ལ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་
ཅན་ཆགས་ཡོད་ལ། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་
མྱི ང ་ད ོན ་མཚུངས་པའྱི ་རང་སྱིད ་རང་
སྐོང་ཐོབ་ཐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་

བུྱས་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་བདོ་རྒྱའྱི་གྲསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་བར་གནནོ་ཤུགས་སྤོད་
དགསོ་པ་ཡང་ཆགས་ཡོད། ངས་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་
ཡོངས་ནས་ལོ་མང་རྱིང་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལས་རྱིམ་འདྱི་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 
འཕགས་བདོ་གཉྱིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གུར་
ཅྱིག་ཅསེ་གསུངས།
གཟའ་འཁོར ་ རེའྱི ་བ ོད ་ད ོན ་གླ ེང ་ མོལ ་

ཞེས་ད་ཐོག་གྱི ་ལས་རྱི མ་འདྱིའྱི ་དགོས་
པ་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི། བདོ་ལ་རང་
དབང་ཐོབ་ཐབས་སུ ་རྒྱ་ཆེ ་མང་ཚོགས་
ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་
བཅས།།
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ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་བདོ་
ད ོན་ཞུ་གཏུག་གྱི ་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཆེད་ལས་འགུལ་འད་མྱི ན་
སྤལེ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་གསུངས། ཁལེ་གྷ་ེརེ་
ཨལ་བྷར་ཊ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པའྱི་འགན་འཛྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་
ཚེ་བརྟན་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གཞོན་སྐསེ་
རྣམས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ལ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཆེད་རྩེད་མོའྱི་རྱིགས་
དང་ཟབ་སྦོང་གོ་སྒྲྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་
ཐབས་ལམ་སྐརོ་གསུངས།
ཁེ་ན་ཌའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་བསམ་འཕལེ་ལགས་དང་འགན་
འཛྱིན་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་ཁ་ེ
ན་ཌའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་ད་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ 
༢༩ ཉྱིན་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གྱིས་
ད་ལམ་བརུྒྱད་ཁ་ེན་ཌའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་
རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དུག་གྱི ་ཚོགས་
གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པ་དང་ལནྷ་ཚོགས་
འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། སབྐས་
དརེ་ཊོ་རོན་ཊོ་ཨོན་ཊེ་རྱི ་ཡོ་བདོ་རྱིགས་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ཨོ་ཊ་ཝ་བདོ་
རྱིགས་ཚོགས་པ། ཁལེ་གྷ་ེརེ་ཨལ་བརྷ་ཊ་
བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བྷྱི་རྱི ་ཊྱི་ཞྱི་
ཁོ་ལུམ་བྷྱི་ཡ་ཝན་ཁོར་ཝར་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ། ཝྱིག་ཊོ་རྱི་ཡ་ཨ་ཡྱི ་ལན་
ཌྱི་ཝན་ཁ་ོཝར་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ། ཁུ་ཡོ་བྷྱིག་མོན་ཊྱི་རེལ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་མྱི། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ེན་ཌའྱི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བསམ་
འཕལེ་ལགས་དང་འགན་འཛྱི ན་ཤེས་རབ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཁ་ེན་ཌའྱི་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཨ་རྱིབ་ཝྱི་ར་ནྱི་ (Arif Vi-
rani) མཆོག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་
བསན་འཛྱི ན་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་དང་ལས་
བྱདེ་གསར་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་མོ་ལགས་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བྱང་ཨ་རྱི འྱི ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
འབུམ་རམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གུྲབ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ 
༢༩ དང་ ༣༠ བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་
རྱིང་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་
གསལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པ་
ད་ཐོག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་

རྣམ་པ་དང་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་དང་རྒྱ་
ནག་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་མང་དག་ཅྱིག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ས་ེགཏམ་བཤད་གནང་
ཡོད། མགྲནོ་འབདོ་ལརྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་
མཐུད་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་
ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐ་ུམགྲནོ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་བདོ་རྒྱ་
འབལེ་མཐུད་ཀྱི་སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང་

ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་
ཐངེས་འདྱིའྱི་ཚོགས་འདའུྱི་དགསོ་དམྱིགས་
སྐརོ་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་
འབལེ་ན་ནྱིང་ལོར་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༦ 
པའྱི་ལས་གཞྱི ་གསར་པ་དང་བླངས་བདོ་

ད ོན་ཞུ ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཞེས་པ་དབུ་
འབྱདེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ེན་ཌའྱི་ནང་
ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་གྱི ་ལས་འགུལ་ཆེད་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་གནང་དགསོ་པ། ལགྷ་པར་ཁ་ེན་
ཌའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་དང་
བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གྱི་
ལས་གཞྱི ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་
པའྱི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས། གཞན་
ཡང་ཁངོ་གྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་

བ་དང་ཡུ་གུར་བ་ཨྱི ་ལྱི ་ཤཊ་ནས་ཀང་སྐུ་
མགྲནོ་གྱི་ང་ོབའོྱི་ཐགོ་ཡུ་གུར་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
གནས་བབ་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་རེད།
རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པས་རྒྱ་རྱིགས་ཚོས་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་མེས་པ་ོཡན་ཧངོ་དང་འབུག་

གྱི ་བརུྒྱད་པ་ཡྱི ན་པར་ཡྱི ད་ཆེས་ཡོད་པ་
དང་། བདོ་པ་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཕ་སྤའེུ་བྱང་
ཆུབ་སེམས་པ་དང་མ་བག་སྱིན་མོའྱི་བརུྒྱད་
པ་ལས་བུྱང་བ་ཡྱིན་པར་མོས། ད་ེབཞྱིན་
རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱའྱི་རྒྱལ་རབས་རྱིམ་བུྱང་ལ་
བདོ་བཙན་པའོྱི་རྒྱལ་རབས་ནས་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་བར་གྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི ་འད་

མྱི ་ཚོས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ལྟར་ཁེ་ན་
ཌའྱི་མཐོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་འགྲྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱ་
རྱིགས་རྣམས་ལ་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་

ཐབས་སུ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་དགོས་པའྱི་གལ་
གནད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།བྱང་ཨ་
རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་
མཐུད་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་
རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་
བའྱི ་རྒྱབ ་ལྗ ོངས ་ ལོ ་ རུྒྱས ་སྐ ོར ་ངོ ་སྤོད ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ལ་ྟརྒྱ་རྱིགས་རྣམས་
དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྐརོ་ངོ་སྤདོ་
གནང་ཡོད། ཨོན་ཊེ་རྱི་ཡོ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་
མཐུན་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་ཕུན་

བ་ཡོད་ཀང་། ད་ེས་ྔདང་མ་འངོས་པར་བདོ་
རྒྱ་གཉྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་བཞྱིན་གནས་ཡོད་པ་
དང་གནས་དགོས་པ་ནྱི་ལྡགོ་ཐབས་མེད་པ་
ཡྱིན་པ་བཤད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་
ད་བར་མྱི ་ཆོས་ལས་འདས་པའྱི ་གཉའ་

གནནོ་བྱས་ཐད་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་
པས་ལོ་རབས་སོ་སོར་བདོ་ནང་ལག་བསར་
བྱས་པའྱི་སྱིད་བུྱས་ཁག་འགྲལེ་བཤད་དང་
བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་རེས་ལོ་རབས་སོ་
སོར་བུྱང་བའྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་
གདོ་ཆག་དང་བདོ་མྱི ་ ༡༥༥ ནས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་དགོས་བུྱང་ཡོད་པ་འུ་ཐུག་

བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གྱིས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཁ་ེན་ཌའྱི་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དུག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པ་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་གསལ་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པའྱི་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

བར་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་
ཇྱི་སྤལེ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས། ཁ་ེན་
ཌའྱི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་རྱིབ་ཝྱི ་ར་ནྱི་
མཆོག་གྱི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་བསན་
འཛྱིན་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་ནང་
ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཁེ་ན་ཌའྱི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་དང་ཁེ་ན་ཌའྱི་གྲོས་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ལས་
འགུལ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་པའྱི་
གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས།བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་འབུམ་རམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཌའྱི ་བ ོད་
རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ཁེ་ན་
ཌའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་བཅས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི ་སོགས་ཀྱིས་
གཙོས་ཁེ་ན་ཌའྱི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
རྱིབ་ཝྱི་ར་ནྱི་མཆོག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བྱེད་བསན་འཛྱི ན་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་བཅས་
ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུབླསོ་བཏང་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།
མཐར་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་དནོ་ཁང་གྱི་དུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤྱིས་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཐབས་ཟད་ཡྱིན་པ་འགྲལེ་བཤད་གནང་།
བདོ་རྒྱ་འབལེ་མཐུད་ནྱི་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་
གཞྱི ་ལས་བུྱང་བ་ཡྱི ན་པ་དང་༸གོང་ས་
མཆོག་ས་གནས་གང་སར་ཆྱི བས་སུྒར་
སྐབས་དམྱི གས་བསལ་གྱིས་རྒྱ་རྱི གས་
མཁས་དབང་དང་སླ ོབ ་ ཕུྲག་རྣམས་ལ་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱི ་གོ་སྐབས་སྩལ་ཡོད་ལ། 
བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༣ ནས་རྒྱ་རྱིགས་
འབལེ་མཐུད་ཀྱི ་ལས་གནས་གསར་བསྐ་ོ
གནང་བ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནང་རྒྱ་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ཀྱི་རྨང་གཞྱི ་ལེགས་པ་ོ
བཙུགས་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་དང་། ཁ་སང་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་བདོ་རྒྱ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའྱི་ཐའ་ེ
ལེནྜ་ད་ུཡོད་པའྱི་ཡན་ལག་འགན་འཁུར་
བ་རྒྱ་རྱིགས་གཉྱིས་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
ཆེད་ཡུལ་དའེྱི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་
སུ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ནས། ད་ེས་ྔརྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སྐརོ་ལ་
ལོག་འགྲེལ་བྱས་རྐེན་རྒྱ་རྱིགས་བདོ་ལ་
ལྡང་མཁན་དང་དགྲ་འཛྱི ན་གྱི་མཐངོ་སྣང་
ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ལས་ད་ཆ་བདོ་ལ་ཆ་
རུྒྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཆེད་

ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་ཡོང་གྱི ་
ཡོད་པ་ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མཐུད་ཀྱི་འབས་
བུ་མཐངོ་ཐུབ་བ་དང་། ལས་འགུལ་སྤལེ་
མཁན་དང་ད་བར་རྒྱབ་སྐོར་ཆད་མེད་ཞུ་
མཁན་གྱི ་རྒྱ་རྱིགས་གྲོགས་པ་ོརྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།
རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པས་ཏགོ་དབྱྱིབས་
ནད་ཡམས་ཀྱི ་རྐེན་པས་བ ོད་རྒྱ་འབལེ་
མཐུད་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་དག་ཅྱིག་ཕྱིར་
འཐེན་བྱས་དགོས་བུྱང་ཡོད་ཀང་ལས་
དནོ་ད་ེབཞྱིན་གལ་ཆེན་དང་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་
ཕོགས་ནས་ལས་དནོ་འདྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་
དང་ནད་ཡམས་ལས་གྲལོ་ས་ེའད་ུའཛོམས་
ལ་དཀའ་ངལ་མེད་སབྐས་བྱང་ཨ་རྱི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་ནས་ལས་གཞྱི ་གང་མང་སྤལེ་རུྒྱ་
ཡྱིན་པ་བཤད། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་ཆེན་གྱི་
སྐུ་ཚབ་ནས་ཀང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མཐུད་ཐད་
ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་སྔར་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་
ལས་འཆར་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཉམ་ཞུགས་
དང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མཐུད་ཀྱི་ལས་དནོ་ཡར་
རྒྱས་གོང་འཕལེ་ཡོང་ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་
པ་བཅས། །
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༄༅། །ཨྱི ས་ཀོཊ་ལེནཊ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་
སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་མཉམ་འབལེ་གྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཟླ་གསུམ་རེའྱི་
མཚམས་ཀྱི ་ཚོགས་འདུ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༡ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ད་
ཐགོ་ཚོགས་ཡོད།

དེ ་ ཡ ང ་ ཚོ ག ས ་ པ འྱི ་ འ བ ེལ ་ མ ཐུ ད ་
པ ་ ལྕ མ ་ མཱ ར ་ སྱི ་ ཊྱི ས ་ ཝྱི ་ ལ ལ ་ བ ་  
(Mercedes Villalba MSP) ལགས་
ཀྱིས་གཙོ་སྐངོ་དང་། དུང་ཆེ་ལྕམ་ཨྱི ་ལྱི ་
ཡ་ནརོ་བར་ནྱི་རོ་སྱིན་གྱི་རྱིན་ (Eleanor 
Byrne-Rosengren) ལགས་ཀྱི་སངས་

༄༅། །བོད་མྱི ་མང་དབུས་གཙང་
སྤྱི ་འཐུས་ད ོན་གུྲབ་བཀྲ་ཤྱི ས་མཆོག་ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ནས་

སབྐས་ ༡༧ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་ནས་རྩ་དགངོས་
ཞུས་པའྱི་སནྙ་ཞུ་འབྱརོ་མཚམས། འདྱི་ནས་
ལམ་ལུགས་བཞྱིན་ད་ེའབལེ་དབུས་འསོ་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་ལ་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་བ་དང་། དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥༧ པའྱི་ནང་
གསེས་ ༢ པའྱི་དགངོས་དནོ་ལརྟ། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ལོའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ 
༡༧ པའྱི་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དངསོ་
གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྒུག་ཐའོྱི་བང་
རྱིམ་དང་པ་ོབསན་འཛྱིན་ཆོས་འཛྱིན་ལགས་
ནས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་ཁུར་
དམ་འབུལ་ཞུ་སྒ་ོའབལེ་གཏུགས་དགོས་
པའྱི་བར་ཐ་ོབཏང་འབྱརོ་བཞྱིན། ཕྱི་ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་

ཨྱིས་ཀཊོ་ལེནཊ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཟླ་གསུམ་རེའྱི་བདོ་དནོ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
འཛྱིན་འགོ་ཚོགས་འད་ུསརྐ་མ་ ༩༠ རྱིང་
ཚོགས་ཡོད་པ་རེད།
གཙོ་སྐོང་བས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་དགའ་
བསུ་དང་སྦྲགས་ཚོགས་བཅར་གནང་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་ཚོགས་
འད་ུསྔནོ་མའྱི་ཚྱི ག་ཐོ་སྒྲོགས་སྦང་ཞུས་ཏ་ེ

གཏན་འབབེས་དང་། ད་ཐངེས་ཀྱི་ཚོགས་
འདའུྱི་གྲསོ་གཞྱི་ང་ོསྤདོ་གནང་། དུང་ཆེ་
ལྕམ་ཨྱི ་ལྱི ་ཡ་ནརོ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་
རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་འཆར་ཡོད་
པའྱི ་དགུན་ཁའྱི ་ ཨོ ་རྩེད ་འགྲན་ཚོགས་
ལ་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་ཇྱི ་སྤལེ་ཐད་དང་། 

སླབེས་ལ་ཉ་ེབའྱི་གསུམ་ཅུའྱི་དསུ་དན་གྱི་
འཆར་གཞྱི་ཁག་སནྙ་སེང་ཞུས།
ཨྱི ན ་ ཡུལ ་སྐུ ་ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་ཕར ་སྱི ་
བ སོད ་ནམས་ ཆེ ་རྱི ང ་ལགས་ཀྱིས ་ཟླ ་
བ་སྔནོ ་མར་རྒྱ་ནག་དགུན་ཁའྱི ་ཨོ་རྩེད་
འགྲན་ཚོགས་ལ་ང་ོརོལ་ལས་འགུལ་དང་། 
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་སླད་
ཕ་རཱན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེརྱི ་སྱིར་ཚོགས་པའྱི་
ཡུ ་རོབ་བ ོད་རྱི གས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཁག་གྱི་ཚོགས་འདའུྱི་སྐརོ་གསུངས། སྐུ་
ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི ་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚེ་
རྱིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་
ལ་རྱིང་མྱིན་ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ནང་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་སྐུའྱི ་འཁུངས་སྐར་དང་སབས་བསུན་
མགོན་པ་ོགང་གྱི ་མཛད་རྣམ་དང་ཐུགས་
བསྐེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་སྐུ་པར་འགྲམེས་
སནོ་གནང་འཆར་ཡོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད།
བདོ་གནས་ལྟ་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ལས་བྱདེ་བསན་
འཛྱི ན ་ཆོས་སྐྱིད ་ལགས་ཀྱིས་བ ོད ་ནང་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རགོ་རོལ་མུ་མཐུད་
གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བདོ་ཀྱི་རྩོམ་པ་
པ་ོའགའ་ཤས་གར་སོང་ཆ་མེད་གུར་པ། 

གཞན་རྣམས་འཛྱི ན་བཟུང་བྱས་ཡོད་སྐརོ་
འགྲལེ་བརདོ་གནང་། བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་
མང་པ་ོཞྱིག་རང་གྱི་ཆོས་དང་། སདྐ་ཡྱིག་
རྱིག་གཞུང་སུང་སྐོབ་བྱེད་པར་རྒྱ་གཞུང་
གྱིས་ཁྱིམས་མེད་ལུང་མེད་ཐོག་འཛྱི ན་
བཟུང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི ་
འགན་འཛྱི ན་བཀྲས་ཐོང་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་
ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི ་སྙན་ཐོ་གསར་
ཤོས ་ཀྱི ་ནང ་ད ོན ་ངོ ་སྤོད ་དང་སྦྲགས། 
ཞྱིབ་འཇུག་ནང་གསལ་ལྟར་ན། བདོ་ཁནོ་
ཡོངས་ནང་གྱི་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༨ བར་
གྱི་བྱྱིས་པ་འབུམ་བརྒྱད་ཙམ་རང་གྱི་ཕ་མ་
དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནས་ཁ་བལ་ད་ུབཏང་
ནས་གཏན་འཇག་སླབོ ་གྲྲྭར་སླབོ ་འཇུག་
བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཕུྲ་གུ་དང་ཕ་མ་བར་
འབལེ་བ་ད་ེཙམ་བྱདེ་འཇུག་གྱི ་མེད་ཚུལ་
གསུངས།
ཁོང་མོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ང་ོབ་ོ
དང་རྱིག་གཞུང་རྩ་མེད་གཏངོ་བར་བདོ་
མྱི ་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱིད་
བུྱས་ལ་ཐུགས་ཚབས་དང་འབལེ། གནད་
དནོ་ད་ེརྱིགས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སངེ་

སླབེས་ཆེད་ཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས། ཚོགས་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སངས་ལ་
ཐུགས་ཚབས་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གཙང་མ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
མཐའ་དནོ་ཚོགས་པའྱི་དུང་ཆེས་མཇུག་
བསྡུའྱི ་གསུང་བཤད་དང་སྦྲགས་ཚོགས་
འད་ུརྒྱལ་ཁའྱི་ངང་གྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

བསན་འཛྱིན་ཆོས་འཛྱིན་ལགས་ཀྱིས་སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།
ནས་དམ་འབུལ་ལས་རྱིམ་བསྒྲྱིགས་པ་ལརྟ། 
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་

འཕལེ་མཆོག་གྱི་མདནུ་ད་ུབདམས་ཐནོ་སྤྱི་
འཐུས་བསན་འཛྱིན་ཆོས་འཛྱིན་ལགས་ནས་
སབྐས་ ༡༧ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་
དམ་འབུལ་ཞུས་གནང་སོང་།ད་ེཡང་གོང་
ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ ཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་། བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་གྲསོ་
ཚོགས་རྲྭ་བར་ལནྷ་འཛོམས་ཀྱིས་ཐགོ་མར་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་༧རྒྱལ་
བའྱི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲལོ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དུང་
ད་ུམཇལ་དར་དང་། མཎྜལ་རྟནེ་དདོ་ཕུལ་
བ་དང་། ད་ེརསེ་བདམས་ཐནོ་སྤྱི་འཐུས་
བསན་འཛྱི ན་ཆོས་འཛྱི ན་ལགས་ནས་ཀང་
ད་ེམཚུངས་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་མདནུ་ནས་ལས་ཁུར་

དམ་འབུལ་ཞུས་གནང་སོང་། ད་ེནས་རྟནེ་
འབལེ་གསོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་རསེ། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། བདོ་མྱི ་མང་
དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་དནོ་གུྲབ་བཀྲ་ཤྱིས་
ལགས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ནས་དགོངས་
པ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ེརྱིང་ང་ཚོ་གཟའ་
སྐར་འཕྲདོ་སྦརོ་དགེ་བའྱི་ཉྱིན་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་
ཐགོ་ནས་བསན་འཛྱིན་ཆོས་འཛྱིན་ལགས་ད་ེ
རྱིང་དངསོ་སུ་སབྐས་ ༡༧ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་
ཀྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་ཐུབ་པར་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲེལ་པའོྱི ་ངོས་ནས་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་
ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་འདས་
པའྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རེད། འབུྱང་འགུར་ལོ་
ལའྔྱི་ནང་ལོགས་ལ་ང་ཚོ་མཉམ་ད་ུཕག་ལས་
གནང་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སྤྱི་
འཐུས་བསན་འཛྱི ན་ཆོས་འཛྱི ན་ལྟ་ བུར་
མཚོན་པར་ཡྱིན་ན། སླབོ་སྦངོ་རེད། སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་མོང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཏན་ཏན་ང་ཚོ་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
དནོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདགུགཙོ་བ་ོང་ཚོ་ཚང་མས་གལ་ཆེ་བ་
ད།ེ བདོ་སྤྱི་པ་དང་། བདོ་བསན་སྱིད་ཀྱི་
ཆེད་ད་ུནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་། ཕར་
གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱར་ཚང་མས་
དགོངས་པར་བཅང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ་ཅེས་ད་ེརྱིང་འཚམས་འདྱིའྱི་
གཏམ་བཤད་ད་ེཙམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། མཐའ་
དནོ་སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་
པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་དགངོས་བཞདེ་མཐའ་
དག་ལྷུན་གྱི་འགུྲབ་པ། བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་མུར་དུ་གསལ་ནས་གཞྱིས་བྱེས་
མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རུྒྱར་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་གནང་རསེ། དམ་འབུལ་
དངསོ་གཞྱིའྱི་མཛད་སྒ་ོལེགས་གུྲབ་གནང་
ཡོད། ད་ེརསེ་ཚོམས་ཆེན་ད་ུདཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་གཙོས་སྤྱི་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པས་སྤྱི་འཐུས་བསན་
འཛྱིན་ཆོས་འཛྱིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་
མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་། ད་ེནས་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཚོགས་
གཙོའྱི ་ལས་ཁུངས་སུ ་སྤྱི ་འཐུས་བསན་
འཛྱིན་ཆོས་འཛྱིན་མཆོག་ལ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་པར་བསུྐན་ཞུས་པའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་དང་། སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དཔ་ེདབེ་
སོགས་འགྲལེ་བརདོ་སྙྱིང་བསྡུས་དང་བཅས་
ཕུལ་གནང་སོང་།སྤྱི་འཐུས་བསན་འཛྱི ན་
ཆོས་འཛྱིན་མཆོག་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་
ས་ལར་འཁུངས་ཤྱིང་། ར་སངེ་བདོ་ཕུྲག་
ཁྱིམ་སྡ་ེནས་གཞྱི་རྱིམ་སླབོ་སྦངོ་དང་། ག་ོ
པལ་པུར་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེནས་འཛྱིན་རྱིམ་
བཅུ་གཉྱིས་སླབོ་མཐར་སོན་རསེ། རྒྱ་གར་
གྲངོ་ཁརེ་ཅྱི་ནའྱི་ (Chennai) ནང་རྟནེ་
གཞྱི་བྱས་པའྱི་མ་ད་ྷརཱ་སྱི ་ཡེ་ཤུའྱི་མཐ་ོསླབོ་ 
(Madras Christian College) ནས་
ཨྱི ན་ཡྱིག་རྩམོ་རྱིག་ཐགོ་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པ་དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་
ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ན་ེརུ་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ (JNU) ནས་ཨྱི ན་ཡྱིག་
སླབོ་ཚན་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་
པའྱི་སླབོ་མཐར་སོན།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་ 
༢༠༡༧ བར་དབུས་བདོ་ཀྱི་བུད་མེད་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་འགན་འཛྱི ན་གྱི་
འགན་ཁུར་ཞུསཤྱིང་། ལས་ཀའྱི་བརུྒྱད་
རྱིམ་ཁདོ་ཟབ་འཁྱིད་པའྱི་ཟབ་སྦངོ་མང་པ་ོ
ཐབོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་ ༢༠༢༠ 
བར་དབུས་བདོ་མྱི འྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་
སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་ན་གཞནོ་རོགས་སྐརོ་ཚན་
པའྱི་ཁབ་ཁོངས་འགོ་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི འྱི་
མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱིན་
གྱི་འགན་ཁུར་ཞུས་གནང་ཡོད། ད་ལ་ྟར་
སར་རྟནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་
ལ་ྟགུྲབ་སྦངོ་བརར་བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུཕག་
ལས་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱའྱི་འདནུ་
པ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་འད་ུསྡདོ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཐེངས་མང་ཆེད་བཅར་
གྱིས་ན་གཞནོ་ནསུ་སབོས་གངོ་འཕལེ་དང་། 
ལས་འཚོལ་བའྱི་རྩལ། ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་
སོགས་ཀྱི ་སྐརོ ་ཟབ་སྦོང་དང་བགྲོ་གླ ེང་
སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོབརྩམས་ཐུབ་པ་
བུྱང་འདགུ་པ་བཅས། །

བདོ་མྱིྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་སྒྲ་
ལནྡ་གསར་འགུར་ Spotify བཀལོ་
སྤདོམཉནེ་ཆས་ (TibetanFreedom) 
ཞསེ་པའྱི་མཚན་བྱང་འགོ་གསན་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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TIBETAN FREEDOM

བདོ་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུང་ཟུར་པ་ཚེ་དབང་དངསོ་གུྲབ་ལགས་ལ་ཕབེས་སྐལེ་གསོལ་སནོ་བཤམས་པ།

ལྡྱི་ལྱི ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་སུ་ཇཱྱིཏ་ཀུ་མཱར་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་དུང་ཟུར་པ་ཚེ་དབང་
དངསོ་གུྲབ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་ནས་བགྲསེ་ཡོལ་སྔ་སྣརུ་

ཕབེས་པར་བརྟནེ། ད་ེརྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༡ ཉྱིན་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕབེས་
སྐེལ་གསོལ་སནོ་ཞྱིག་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་གནང་
ཡོད།
དེ ་ ཡང ་ཐོག ་མར ་ ཉྱིན ་ གུ ང ་ ཆུ ་ ཚོ ད ་ 
༡༢།༣༠ ཐགོ་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་
ཁང་ནང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་
སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་དང་། ཚོགས་
དུང་ཟུར་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གུྲབ་ལགས། 
ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དུང་ཡན་
གྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་

༄༅། །ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འབངོ་
ཆུང་དངསོ་གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་དང་རྒྱ་གར་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སུ་ཇཱྱིཏ་ཀུ་
མཱར་ (Shri Sujeet Kumar) ལགས་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་འབ ོང་ཆུང་
དངསོ་གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་སུ་ཇཱྱིཏ་ཀུ་
མཱར་ལགས་ལ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
དང་བཅས་དགའ་བསུ་དང་ཁོང་ཉྱིད་རྒྱ་

གནང་ཞྱིང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། ཚང་མས་
མཁནེ་གསལ་ལརྟ། ཚོགས་དུང་ཟུར་པ་
བགྲསེ་ཡོལ་ས་ྔནརུ་ཐགོ་ནས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་

རེད། སརྔ་སལོ་ལརྟ་ལས་བྱདེ་བགྲསེ་ཡོལ་
སོགས་ཕབེས་སྐབས་ཕབེས་སྐེལ་གསོལ་
སནོ་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་རུྒྱའྱི་ལམ་སལོ་ཡོད་རེད། 
ད་ེརྱིང་ང་ཚོ་ཁུག་ཙམ་ཞྱིག་འཛོམས་རུྒྱའྱི་
ལས་རྱིམ་བང་བསྒྲྱིགས་པ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་
ང་ཚོ་གསོལ་སནོ་མང་བ་ད་ེདགོང་མོ་གོ་
སྒྲྱིག་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་ཀང་། དངེ་སང་གཅྱིག་
ནས་གནམ་གཤྱིས་གྲང་མོ་དང་། གཉྱིས་
ནས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་
ཡར་མར་ཕེབས་རུྒྱའྱི ་སྐུ ་ངལ་ཡོད་རེད་
བསམས་ནས། ང་ཚོ་ད་ེརྱིང་ཉྱིན་གུང་སྐུ་
ང་ོའདྱིར་གདན་འདནེ་ཞུས། སྐུ་ང་ོཚོགས་

གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོར་བསྐ་ོགཞག་

བུྱང་བར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་ཤྱིང་། ད་ེལརྟ་
སྐུ་ཞབས་སུ་ཇཱྱིཏ་ཀུ་མཱར་ལགས་ཀྱིས་ཀང་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུྲབ་
ལགས་ལ་གོས་ཟན་གནང་ས་ེའཚམས་འདྱི་
གནང་ཡོད་པ་རེད།
སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་འབ ོང ་ ཆུང ་དངོས ་
གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་སུ་ཇཱྱིཏ་ཀུ་མཱར་
ལགས་སུ་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་
དང་། སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས། 

གཞོན་མཚོན་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ་དང་། ལས་བྱདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་སབས་བད་ེབ་འད་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ད་ེརྱིང་ཉྱིན་གུང་
གསོལ་སནོ་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་པ་ཡྱི ན།ཚོགས་
དུང་ཟུར་པ་ལ་ྟབུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༨༩ ནས་ ༢༠༢༢ བར་ད་ུལོ་ 
༣༣ ཙམ་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་
ས་གཉྱིས་སུ ་འགན་ཁུར་ཆེན་པ ོ་བཞེས་
གནང་བ་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུསྐུ་ང་ོམཆོག་
གྱི་ཆེད་ལས་འད་པའོམ། དམྱིགས་བསལ་
ཕག་ལས་མང་བ་ད་ེལས་ཁུངས་ཁག་ལ་
རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་གནང་འདགུ ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་སྐུ་ང་ོམཆོག་
ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་པ་དང་། 
རྩ་བའྱི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་
ནས་ལོ་ ༢ མ་ཟྱིན་ཙམ་འགྲ་ོཡྱི ་ཡོད་ཀང་། 
སྐུ་ང་ོདང་མཉམ་ད་ུདངསོ་སུ་ང་ཚོ་ཟླ་བ་ཁ་

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ཕགོས་
མཚུངས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་དང་དའེྱི་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས། ད་ེམ་ཟད་འདྱི་ལོར་འཚོགས་
འཆར་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
སྐརོ ་བཅས་ངོ་སྤོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
མཇལ་མོལ་སྐབས་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་འད་མྱིན་
ཐགོ་ག་ོབསྡུར་གནང་ཞྱིང་། སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ ་ཞབས་

ཤས་མ་གཏགོས་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་མ་རེད། 
འདས་པའྱི་ལོ་ ༣༣ རྱིང་སྐུ་ང་ོམཆོག་ནས་
ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རང་འཁྱིའྱི་ལས་
གནས་ཐོག་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་གནང་
ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དསུ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་སྐུ་
ང་ོམཆོག་ལ་ལེགས་སོའྱི་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ང་ོམཆོག་ལས་ཁུངས་
ནས་བགྲསེ་ཡོལ་ས་ྔནརུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
ད།ེ བདོ་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནས་བསདྡ་
དསུ། བདོ་སྤྱི་པའྱི་བསན་སྱིད་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། བདོ་པའྱི་ལས་དནོ་གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་ལ་དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་
ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་རེད་
དན་གྱི་འདགུ ད་ེཡྱིན་དསུ་ད་ེཚོ་ཐུགས་ལ་
བཅང་དགསོ་པ་ཞྱིག་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུ
སྐུ་ང་ོསྐུ་སྒརེ་དང་། ནང་མྱིའྱི་མྱི ་ཚེའྱི་བྱ་བ་
གང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལྷངོས་དང་། 
བད་ེསྐྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་དང་

སུ་ཇཱྱིཏ་ཀུ་མཱར་ལགས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གྲསོ་
ཚོགས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་། 
རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ཁརོ་ཡུག་སོགས་
ལ་གཏརོ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་
གནད་དནོ་རྣམས་གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་
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ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་
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