
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༥ རེས་གཟའ་ཉྱི་མ་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདརོ་བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏ།ེ དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་ཉ་ེཆར་ཇར་མ་ནཱྱི་དང་ཨ་རྱི།  
ཀ་ནཱ་ཌཱ་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཁག་གཅྱིག་སནྙ་གསན་ཞུས་ཡོད་འདགུད་ེ
ཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཐངེས་
འདྱིའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའྱི་སྐརོ་གསུང་
དནོ། ད་རེས་ཇར་མ་ནཱྱི་དང་། ཨ་རྱི།  
ཀ་ནཱ་ཌཱ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ལ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་བཅར་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་
བུང་བ་རེད། ནམ་རུྒྱན་ལས་དནོ་སནྙ་ཞུ་
འབུལ་རུྒྱའྱི་ལམ་སལོ་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་
ཕགོས་བསྐདོ་སབྐས་གནས་ཚུལ་གང་བུང་
བ་རྣམས་སནྙ་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཐུགས་ཧ་ཅང་དགསེ་པ་ོགནང་གྱི ་འདགུ 
འགྱིག་འདགུ་ཅསེ་བཀའ་གནང་གྱི་འདགུ 
དརེ་བརནེ་ཕྲན་རང་མྱི ་མང་གྱིས་བདམས་
པའྱི་འག་ོཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སེམས་
འགུལ་འཕར་མ་ཞྱིག་ཐབེས་ཏ་ེལས་ཀ་བདེ་
རུྒྱར་ཀུན་སླངོ་འཕར་མ་ཞྱིག་བུང་ཞསེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་སན་
ཧྥ་རན་སྱིས་ཀོར་གནས་སྡདོ་བདོ་རྱིགས་
གཞོན་སྐེས་ཁག་གཅྱིག་ལ་སྐབས་བཅུ་
དུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལས་གཞྱི ་དང་
བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
སྐརོ ་ཕྱི ་དྱིལ་བ ོད་ད ོན་ཞུ ་གཏུག་ཚན་
པའྱི ་འགན་འཛྱི ན་འབུག་བསྟན་སྐྱིད་
ལགས་ཀྱིས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། སབྐས་
དརེ་འབུག་བསྟན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བདོ་
རྱིགས་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་ལས་གཞྱི ་
གསར་པ་འདྱི་ནྱི་སྔར་ཡོད་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་གཏང་རུྒྱ་
ཡྱིན་སྐརོ་དང་། སན་ཧྥ་རན་སྱིས་ཀརོ་
ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་
ལ་གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་དང་། གསོ་ཚོགས་
གངོ་འགོ་གྱི་འཐུས་མྱི ་སོགས་ལ་བདོ་དནོ་
སྐརོ་ཞུ་གཏུག་བ་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཡོད་པས་
གཞོན་སྐསེ་གང་མང་ལས་འགུལ་འདྱིའྱི་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱའྱི་རེ་སྐུལ་
གནང་། ང་ོསྤདོ་གུབ་པའྱི་རསེ་གཞནོ་
སྐསེ་རྣམས་ཀྱི་དགོས་གཞྱི ་ཁག་ལ་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
རེད། །

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་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་

སྒོམ་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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དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་

རྙིང་མཆྱོག་གྙིས་སྤྙི་ནྱོར་༸གྱོང་

ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆྤེན་པྱོ་

མཆྱོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།

དང་བླངས་བྱོད་དྱོན་ཞུ་གཏུག་

ལས་འགུལ་སྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་གནང་བ། 

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་གནས་བརན་སྡ་ེཔའྱི་ལུགས་ཀྱི་ས་ག་ཟླ་
བའྱི་ཚེས་བཅ་ོལ་ྔཉྱིན་གསུང་འཕྲྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །གནས་བརན་སྡ་ེཔའྱི་ལུགས་ལརྟ་ན་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༦ དང་བདོ་
ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་བདག་ཅག་གྱི་སྟནོ་པ་
མཉམ་མེད་ཤཀཱ་ཐུབ་པ་མཆོག་སྐུ་བལམྟས་པ་
དང་། སངས་རྒྱས་པ། སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་བཅས་དསུ་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་འཁེལ་
ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་གནས་བརན་སྡ་ེཔའྱི་རསེ་འབང་པ་
གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་
ཡོངས་ལ་བརྙན་འཕྲྱིན་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།  ཆོས་གགོས་ཚོ་སྐ་ུཁམས་བཟང་བཀྲ་
ཤྱིས་བད་ེལེགས། ད་ེརྱིང་ས་ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་
ཆེན་རེད། ས་ག་ཟླ་བ་ནྱི་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀྱིས་ལོ་དུག་དཀའ་སྤད་མཛད་ནས་མངོན་
པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི ་མཛད་པ་
མཛད་རུྒྱའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཁད་པར་ཅན་ཆགས་
ཡོད། བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་
མྱོང་ཐོག་ནས་དགེ་སླངོ ་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀྱིས།། བསགེས་བཅད་བརྡར་བའྱི་
གསེར་བཞྱིན་ད།ུ། ལེགས་པར་བརགས་ལ་ང་
ཡྱི ་བཀའ།། བངླ་བར་བ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན།། 
ཞེས་པ་འདྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུན་མོང་
མྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་རེད་འདགུ བཅམོ་ལནྡ་
འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་ལ་བསགེས་བཅད་
བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད་ུདཔྱད་པ་བདེ་ཅསེ་
གསུངས་འདགུ
ངསོ་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་

བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཚང་
མས་སྙྱིང་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད། འནོ་ཀང་བསགེས་
བཅད་བརྡར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད་ུདཔྱད་
པ་བོས་ཟརེ་རུྒྱ་འདྱི་ཆོས་ལུགས་གཞན་

ལ་ཕལ་ཆེར་མེད། བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་
བསབླ་བ་གཙོ་བ་ོགཅྱིག་ནྱི། ཐུབ་རྣམས་
སྡྱིག་པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི ་འཁུ་ཞྱིང་།། འག་ོབའྱི་
སྡགུ་བསལྔ་ཕག་གྱིས་མྱི ་སེལ་ལ།། ཉྱིད་
ཀྱི་རགོས་པ་གཞན་ལ་འཕ་ོམྱིན་སྟ།ེ། ཆོས་
ཉྱིད་བདནེ་པ་བསྟན་པས་གལོ་བ་འགུར།། 
ཞེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྩ་བ་
སྙྱིང་ར་ེཆེན་མོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་འདྱི་ཉྱིད་
ཀྱིས་འདལུ་བ་ལ་བརྩ་ེབའྱི་ཐགོ་ནས་ཁོང་
གྱི ་ཐུགས་བརུྒྱད་ཀྱི་རགོས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
མྱི ་ལ་སྦྱིན་རུྒྱ་སོགས་མེད། གནས་ལུགས་
འགལེ་བཤད་བསྐནོ་པ་ད་ེལ་གདལུ་བས་

བསམ་བླ་ོབཏང་སྟ་ེཉམས་སུ་བངླས། དརེ་
བརནེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་ཆོས་འཁརོ་རྱིམ་
པ་གསུམ་ཟརེ་རུྒྱ་འདྱི་ངསོ་ཀྱིས་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདགུ བདནེ་བཞྱི་ཆོས་
འཁརོ་ཞསེ་པས་ཀུན་འབུང་བདནེ་པ། སྡགུ་

བསལྔ་བདནེ་པ། ལམ་གྱི་བདནེ་པ། འགགོ་
པའྱི ་བདེན་པ་ཞེས་བདེན་པ་བཞྱིའྱི ་རྣམ་
གཞག་གསུངས་པ་འདྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆོས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱི་རེད་འདགུ འགགོ་པའྱི་
བདནེ་པ་ཞེས་པ་འདྱི་ཇྱི ་ལྟར་ཡོང་གྱི ་རེད་
ཅསེ་དྱི་བ་ཞྱིག་སླབེ་ཡོང་གྱི་རེད། དརེ་
བརནེ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཟརེ་རུྒྱ་འདྱི་ཤོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆགས་སོགས་ཉནོ་མོངས་
ཚང་མའྱི་རྩ་བ་བདག་ཏུ་འཛྱི ན་པའྱི་བདག་
འཛྱིན་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་སྟབས། བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀྱིས་གནས་བ་རདོ་ཕུང་པ་ོརྱིར་ཤེར་
ཕྱིན་གྱི ་ཆོས་འཁོར་གསུངས་ཏ་ེགཟུགས་

སྟངོ་པའ་ོསྟངོ་པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ། གཟུགས་
ལས་སྟངོ་པ་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན། སྟངོ་པ་
ཉྱིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྱི ན་ན།ོ 
ཞེས་པའྱི་སྟངོ་ཉྱིད་བཞྱི ་སྐརོ་འདྱི་གསུངས་
འདགུ དསེ་བདག་ཏུ་འཛྱིན་པ་ད་ེལ་གཉནེ་
པ་ོམཐར་ཐུག་ལྟ་བུ་བདག་མེད་རགོས་པའྱི་
ཤེས་རབས་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་འཁརོ་
ལོ་དང་པ་ོའགགོ་བདནེ་ཞསེ་པ་འདྱི་ཡོང་སྱིད་
པ་དང་། ད་ེཇྱི་ལརྟ་ཡོད་དམ་ཞ་ེན། བདག་
ཏུ་འཛྱི ན་པ་ད་ེལ་གཉནེ་པ་ོཡོད་དམ་མེད། 
གཉནེ་པ་ོཡོད་ན་ད་ེགོམས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡོད་དམ་
མེད། ད་ེགམོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདག་ཏུ་
འཛྱི ན་པ་སེལ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཚན་རྱིག་དང་
མཐུན་པ་རེད་འདགུ  དརེ་བརནེ་གནས་
བ་རདོ་ཕུང་པ་ོརྱིར་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཆོས་འཁརོ་
ད་ེདག་གསུངས། གཞན་ཡང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ང་ོབ་ོཉྱིད་ཀྱི་མ་སུྒབ་པ་རེད་
ཅེས་པ་འདྱི་ཕྲན་བུ་རགོས་ཁག་པ་ོཆགས་
ཡོང་དསུ་འཁོར་ལོ་མཐའ་མའྱི་གདལུ་བ་
ཁམས་དང་བསྟནུ་ནས་ང་ཚོས་མཐངོ་བཞྱིན་
པའྱི་གཟུགས་འདྱི་སྣང་པ་ལྟར་སུྒབ་ཡོད་མ་
རེད་ཅེས་པ་སྐད་ཆ་འདྱི་སླབེ་ཡོང་དསུ་ནང་
སེམས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་རེད་ཅེས་པའྱི་གཟུང་
འཛྱིན་གཉྱིས་སྟངོ་ཞསེ་པ་འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་འདྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ་
ལྟ་གུབ་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་
ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ོརེད་འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༨ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་ 
(Uzra Zeya) མཆོག་རྡ་སར་གཞུང་འབལེ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 
ཙམ་ལ་ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་རྡ་སའྱི་ཉ་ེའགམ་ག་
གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སྐབས་བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་
སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་། དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་དུང་

ད ེ་བཞྱི ན ་ ཆེས་མཐོའྱི ་ཁྱིམས་ཞྱི བ ་ཁང་
དང་། བདོ་ཀྱི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་། བདོ་ཀྱི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་། རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ།ེ 
ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་
ཁང་།  དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སྟདོ་གྲྭ་ཚང་བཅས་
སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀྱི་མཛད་
འཆར་ཡོད་འདགུ ཁངོ་དང་ལནྷ་ད་ུཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་
ཀང་ཕབེས་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

ཞུའྱི་ལས་བདེ། གཞུང་དང་གཞུང་ཁངོས་
མྱིན་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་
དང་ལས་བདེ། སླབོ་ཕུྲག མྱི ་མང་སོགས་
ནས་གལ་སྒྱིག་སྟ་ེཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ དང་ ༡༩ 
བཅས་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་བཞུགས་སརྒ་
ཁུལ་ད་ུམཛད་འཆར་ཁདོ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་
ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་དང་། དཔལ་
ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སྦེལ་པ་ོམཆོག་
གྱིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག 

ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབྱིངས་ལགས། བང་ཨ་
རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབུམ་རམས་པ་
རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གུབ་ལགས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི ་བར་བརལ་
འགན་འཛྱི ན་གཞོན་པ་བསྟན་ཆོས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་སོགས་ཀྱིས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་
སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པར་ཕབེས་བསུའྱི་
སྣ ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།ལྕམ་སྐུ ་
མཆོག་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་གངས་ཅན་
སྐྱིད་གཤོངས་སུ་ཕ ེབས་འབོར་སྐབས་
ཕབེས་ལམ་གཡས་གཡོན་ད་ུདགེ་འདནུ་
པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་

ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་རྡ་སར་གཞུང་
འབལེ་ཕབེས་པ།



2 18th  May  2022 TIBETAN NEWSབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨

བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་ལྟ་སྐངོ་བ་རུྒྱ་རེད།  
ད་ེཡང་ལས་དནོ་གང་བེད་པ་ཡྱི ན་ནའང་
སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་དང་དགོངས་པ་གཙོ་
བརོ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོདང་
རྱིགས་པ་སྣ་ཚོགས་བརུྒྱད་བསུྒབ་ཐབས་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་ད་ུབདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་སོན་པརོ་ལྷག་པ་ད་ེསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་
དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ཡྱི ན་ཞེས་དང་།ང་ཚོས་བདོ་
ཀྱི ་གནད་ད ོན་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་
ཤེས་ཀྱི ་ཡོད་ཤག་བེད་ཀྱི ་ ཡོད་ནའང་།  
རྒྱ་གར་ཁོ་ནར་མཚོན་ན། ལོ་གཉྱིས་
གསུམ་སྔནོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་པའྱི་
ནང་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་བརྒྱ་ཆ་༦༨ ལྷག་གྱིས་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་ཀྱི ་ཡོད་མོད།  
བོད་ཀྱི ་གནད་ད ོན་ཤེས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ 
༣༠ ཙམ་ལས་མེད། བདོ་པ་མང་ཤོས་
གནས་སྡདོ་བ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་
སྟངས་ད་ེལྟར་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
རྣམས་ལ་སྨསོ་ཅྱི་དགོས། དའེྱི་སྟངེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་འཁོག་བཤད་ཤུགས་ཆེ ་
དགས་ཏ།ེ བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་དངསོ་སུ་
བལྟས་ན་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ཤག་བསམ་
གྱི་ཡོད། ད་ེལ་བདོ་མྱི ་ཚོས་བདོ་ད་ེལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་གནས་
བབ་འགལེ་བརདོ་བ་རུྒྱར་འབད་རྩོལ་བདེ་
དགོས་པ་གསུངས་སོང་། 
མཐར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་
རྱི ང་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་སེར་སྐ་ཡོངས་
ནས་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་གྱི ་ དགོངས ་པ ་ར ོགས ་
པའྱི་ཐོག་ནས་བདོ་ཀྱི ་རྩ་དནོ་ཐད་འབད་
འབུངས་རྒྱ་ཆེ་གནང་དགོས་པའྱི་འབདོ་
སྐུལ་ཞུས་ཏ་ེགསུང་བཤད་མཇུག་བསྡུས་
གནང་སོང་བ་བཅས།། 

བཞུགས་སརྒ་ཀྱིརྱི་བསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གནས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་
སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༣ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་རནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་ཀྱིརྱི་བེས་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུཀྱིརྱི་བསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་
བ ོད་ཀྱི ་རྱི ག་གནས་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་
འདལུ་བ་དང་། མཛོད། ཕར་ཕྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅུ་པ་བཅས་ཀྱི ་སླབོ་
མཐར་སོན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤོག་ཕག་
འཁརེ་འབུལ་བཞེས་གནང་རུྒྱའྱི་མཛད་སྒ་ོ
ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད། 
མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་མ་ཞུས་གོང་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
ཀྱིརྱི་བསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུ
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༢༢ བར་གྲྭ་
ཚང་ནས་པར་འགམེས་བས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་
འགམེས་སྟནོ་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རསེ་
མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་
ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་སླབོ་ཐོན་པ་རྣམས་
ལ་ཕག་འཁརེ་གསོལ་སྩལ་དང་། འདསུ་
མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།ད་ེཡང་
ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་
གྱིས་འདལུ་བ་དང་། མཛོད། ཕར་ཕྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་འཛྱི ན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སླབོ་མཐར་
སོན་མཁན་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་
སྦགས། སླབོ་སྦངོ་གྱི་དགོས་དམྱིགས་
གཙོ་བ་ོམྱི ་བཟང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརུྒྱ་ཡྱི ན་པ་
དང། གྲྭ་ཚང་ངསོ་ནས་༧སྐབས་ར་ེཀྱིརྱི་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གཞྱིར་
བཟུང་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
ཅྱིང་། བ་ླམ་ཇྱི་འད་ཡོད་པ་སླབོ་མ་ལ་
བལྟས་ན་ར ོགས་ཐུབ་ཅེས་གསུང་སོལ་
ཡོད་པ་བཞྱིན། གྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་འདནུ་པ་ 
༡༧༩ ཙམ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཕལ་མོ་ཆེ་
ཕག་དཔ་ེགཟྱིགས་མཁན་ཡྱི ན་པ་མཁེན་
རགོས་བུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་
ཚུལ་གསུངས།
ད་ེབཞྱིན་ཁོང་གྱིས། སླབོ་མཐར་སོན་
པའྱི ་དགེ ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་སོ ་སོའྱི ་
སྤྱི ་ཚོགས་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་དང་

སླབོ་ཁྱིད་ཚད་ལྡན་བ་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། 
དངེ་སྐབས་ཁནོ་ཡོངས་ནས་འགུར་བ་ཆེན་
པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡོད་ལ། ལ་དྭགས་ལྟ་བུ་
ཡྱི ན་ན་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསོགས་ནང་སླབོ་
གཉ ེར་གནང་ཟྱིན་པ་
རྣམས ་ནས ་ སོ ་ སོའྱི ་
ས ་གནས ་ སུ ་ འགན ་
ཁུ ར ་ འ གོ ་ ཚུ ག ས ་
ཀྱི་འདགུ ང་ཚོའྱི་
དགོན ་སྡ ེ་ ཁག ་ལ ་ཧྱི ་
མ་ལ་ཡ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་
གངས་འབོར ་འཕར་
བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་
ཆར ་ ཆོས ་རྱི ག ་ལས་
ཁུངས ་ཀྱི ་གངས ་ཐོ ་
ལྟར་ན། དགོན་པ་གངས་ ༢༨༨ ཙམ་
གྱི་དགེ་འདནུ་པའྱི་ཞལ་གངས་སྟངོ་ཕྲག་
བཞྱི ་བ ཅུ ་ཞེ ་གཉྱིས ་ཙམ་ནས་བརྒྱ་ཆ ་ 
༦༦ ཙམ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཡྱིན།  
སྔ ོན ་མ་ནས་༧རྒྱལ་བ་རྱི ན ་པ ོ་ ཆེས ་མ་
འངོས་པར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་འཛྱི ན་
སྐོང་ཧྱི ་མ་ལ་ཡའྱི ་མྱི ་རྱི གས་ཀྱིས་བེད་
དགོས་ཞེས་ཐུགས་རེ་གནང་གྱི ་ཡོད།སྤྱིར་
ང་ཚོ་རང་བཙན་མེད་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་
ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་
གྱི ་མྱི ་རྱི གས་ལའང་ང་ ཚོས ་སླ ོབ ་སྦོང ་
སྤོད་ཐུབ་པ་ད་ེནྱི་གཙོ་བ་ོསྤྱི ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
དབུས་པའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་རྱིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་
བདག་བླ་ཆེན་རྣམས་པའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་རེད། ད་ེལྟར་
ཡྱིན་དསུ། ང་ཚོས་འགན་མཉམ་སྤུངས་
བས་ཏེ་བ ོད་ནང་འགོ་བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་
མེད་པའྱི ་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཀང་མྱི འྱི ་
རང་དབང་དང་འབལེ་བ་ཆགས་སྟབས།  
ད་ེཉྱིད་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བ་བར་ངསོ་འཛྱི ན་
བདེ་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སབྐས་
རེ་ནབུ་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་
ཁག་གྱིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་

མེད་པའྱི ་གནས་ཚུལ་རྱི གས་ཆབ་སྱིད ་
ཡྱི ན་པར་ངོས་འཛྱི ན་གྱིས་ཡ་ལན་གནང་
གྱི ་ མེད་པའྱི ་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་
ལ། ད་ེནྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ཀྱི་ཁད་

པར་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདགུ་ཅེས་དང་།ད་ེ
བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས། 
གཉའ་གནནོ་བཤུ་གཞོག་འགོ་གནས་པའྱི་
མྱི ་རྱི གས་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་མྱི འྱི ་
ལྷན་སྐེས་ཀྱི ་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡགོ་རོལ་འགོ་
གྱི ་ཡོད་ན། མྱི ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
རོགས་བདེ་དགོས་ངསེ་ཡྱིན་སྟབས། ཆབ་
སྱིད་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་དབེ་བ་མེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལྟ་རགོ་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡྱི ན་སྐརོ་ནབུ་ཕོགས་མྱི ་མང་ལ་གསུང་
གྱི་ཡོད་ཅེས་དང་།  སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནབུ་ཕགོས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཐོག་མར་ཆྱི བས་སུྒར་
བསྐངས་སྐབས་ཆོས་ཕགོས་ལས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི ་གནད་དནོ་གསུངས་མེད་ཅེས་བཀའ་
གནང་ཡོད། བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་
ཕན་ཐོགས་པའྱི་གཞྱི ་ར ེནེ ་ནྱི་བ ོད་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ཡྱིན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྟངེ་བདོ་
དནོ་ལ་ད་ོསྣང་སླབེས་པ་ད་ེཐོག་མར་ཆོས་
ཕགོས་ལ་ད་ོསྣང་སླབེས་ནས་བུང་བ་དང་། 
ད་ེརེས་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ནསུ་པ་སྤུངས་
སའྱི་ལམ་ཁ་ཐནོ་པ་རེད། དསེ་ན་བདོ་
ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་གནད་དནོ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་
ད་ོསྣང་ད་ེནང་ཆོས་ལ་བརནེ་ནས་སླབེས་

པ་རེད། ངསོ་རང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
ཡྱི ན་པའྱི་སྐབས་ཚོགས་ཁང་དབུ་འབེད་
ཀྱི ་གསུང ་བཤད་དུ་སྤྱི ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ང་ཚོ་

བ ོད ་མྱི ་ ཚོ ས ་ བ ོད ་
ཀྱི ་ ཆོས ་དང ་རྱི ག ་
ག ཞུ ང ་ སུ ང ་ སྐོ བ ་
བེད ་ ཐུ བ ་ པ ་ཙམ ་
གྱིས ་ཆབ ་སྱིད ་ཀྱི ་
ལས་འགན་ཆེན་པ་ོ
ཞྱི ག ་ སུྒ བ ་ པ ་ རེ ད ་
ཅེ ས ་ བ ཀའ ་ སྩལ ་
གནང་སོང་།བདོ་ཀྱི་
འཐབ་རྩོད་ཅེས་པ་
ཆབ ་སྱིད ་ཀྱི ་ལས ་

འགན་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཟརེ་ན། 
བདོ་ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་སྐརོ་བཤད་དུས་བདོ་
མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་ངོ་བ་ོདང་འབལེ་ཏ་ེབཤད་
ཀྱི་ཡོད་པས། བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ད་ེབཞྱིན་ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡང་འཐབ་རྩོད་ཆགས་
ཀྱི ་ ཡོད ་སྐ ོར ་འགེལ་བརོད ་སྐོན ་གནང་
སོང་།  བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ལྟ་བུར་མཚོན་
ན་དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་
སྱིད ་འཛྱི ན་ཞྱི ་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱི ་དག་གནོན་
ཆེ་བའྱི་སྐད་ཡྱི ག་སྱིད་བུས་འོག་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་སྦོང་སྤོད་
སྤལེ་གསུམ་བེད་པར་དམ་བསྒགས་སྔར་
བར་ཤུགས་ཆེ་བེད་འགོ་བཙུགས་ཤྱི ང་། 
བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་རྱིགས་སུ་བསུྒར་ཐབས་
ཀྱི ་སྱིད ་ བུས ་ངན ་པ ་སྤ ེལ ་བཞྱི ན ་ ཡོད། 
ཅེས་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་
བ ོད ་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་འོས་འགན་
དང་ཐབས་བུས་དང་འབེལ་ཏེ་གསུང་
དནོ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
འགན་ཆེན་པ་ོགཉྱིས་རེད། གཅྱིག་ད་ེབདོ་
ཀྱི ་རྩ་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱའམ་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་
རྙགོ་བསལ་རུྒྱ་དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེབཙན་

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབྐས་ ༡༡ པའྱི་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ 
༡༧ པའྱི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གསུམ་
པའྱི་གསོ་ཆོད་ཨང་ ༢༠༢༢།༡༧།༣།༢༥ 
དང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་ལྟར། བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་
འདའུྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བདེ་
ཕགོས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་དནོ་ཚན་ ༡༢༠ 
དང་། ༡༢༡ དགོངས་དནོ་བཞྱིན་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོམཆོག་གྱིས་མང་
ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་
གཅྱིག་པའྱི་མྱི ་འགརོ། སྤྱི་འཐུས་སླབོ་
དཔོན ་ ཐུབ ་བསྟན ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། 
སྤྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགུབ་བཀྲ་ཤྱིས་
ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་དབངས་ཅན་
ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་བཅས་བསྐ ོ་གཞག་གནང་ཡོད ་
པས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་
གྱི ་སྔ་ད་ོཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་
ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་
གཙོ་སྤྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་དང་། དུང་ཆེ་སྤྱི་འཐུས་
ཆོས ་གགས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་བཅས་སུ ་
སྤྱི ་མོས་ཀྱིས་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་དང་།  

ད་ེནས་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༤༥ ཙམ་གྱི་
ཐོག ་ ཚོགས་ ཆུང ་གྱི ་ ཚོགས་མྱི ་རྣམས་
ནས་སྔར་སལོ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ ་སྦེལ ་པ ོ་མཆོག་གྱི ་ དུང ་ནས་ལས་
དནོ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ཞུས་རེས་
དངོས་སུ་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །
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ཨྱི ན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སྱི་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཨཱ་ཡར་ལེནའྜྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙན་ཁྱིད་བས་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
ཏ་ེམྱི ་ལོ་ ༢༧ འཁརོ་བའྱི་དན་གསོ།

༄༅། །ཨྱི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཕར ་སྱི ་བ སོད ་ནམས་ ཚེ ་རྱི ང ་ལགས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་མལ་ཀོམ་བྷ་ཡར་ན་ེ 
(Malcolm Byrne) ལགས་ཀྱིས་གཙོས་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། 
ཚོགས་འདུར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྱི ་
ཅཊ་བ་ྷརེཊ་བ་ོཡལ་ (Richard Bar-
rett Boyle) ལགས་དང་། ཨཱ་ཡར་

༄༅། །ད་ེརྱིང་ནྱི་ནང་པ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་
པར་བདོ་མྱི ་དང་། འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་
གང་སར་གནས་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
ཡོངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༧ ཉྱིན་གྱི་མཚན་མོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། ཡབ་ཡུམ། ད་ེབཞྱིན་
རྒྱ་གཞུང་རང་ནས་ཡང་སྱིད་རྩད་འཚོལ་
བར་བསྐ་ོགཞག་བས་པའྱི་བ་བལ་བམས་པ་
འཕྲྱིན་ལས་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་འཁརོ་དང་བཅས་
པ་འཛྱིན་བཟུང་བཙན་ཁྱིད་བས་ནས་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཏ་ེམྱི ་ལོ་ ༢༧ འཁརོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དན་གསོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
ད་ེཡང་ནབུ་ཕགོས་བད་ེལནྡ་ཞྱིང་གྱི་མགོན་
པ་ོམྱི ་ཡྱི ་རྣམ་པར་རོལ་བ་༸ཀུན་གཟྱིགས་

ལེནྜའྱི ་གོས ་ ཚོགས ་ཀྱི ་ཕྱི ་འབ ེལ ་བདེ་
འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཅར་

ལྱིས་ཕ་ལ་ན་གམ་ (Charles Flanagan) 
ལགས། ཨ་རེ་ནྱི་ཊུན་ (Irene Dunne) 
ལགས། གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་
རོ་ཡྱི ་སྱིན་གྷར་བྱི་ (Roisin Garvey) 
ལགས། ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཀྲ་ོནྱི་ཊུན་
(Tony Dunne) ལགས་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་སྱི ་བསོད་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ཆེན་པ་ོ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་
བཅུ་གཅྱིག་པ་༸རེ་བཙུན་བསྟན་འཛྱི ན་
དགེ་འདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕྲྱིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་
དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་བདོ་ལྗངོས་ནག་ཆུ་ལ་ྷ
རྱི ་རོང་གྱི ་ས་ཡྱི ་ལྟ་ེབར་ཡབ་དཀོན་མཆོག་
ཕུན་ཚོགས་དང་། ཡུམ་བད་ེཆེན་ཆོས་སྒནོ་
གཉྱིས་ཀྱི ་སས་སུ་སྐུ ་བལྟམས་ནས་མྱི ་ལོ་ 
༣༣ འཁརོ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ 
ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་དུག་ལ་ཕབེས་
སྐབས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་
བཅུ་པ་བླ་ོབཟང་འཕྲྱིན་ལས་ལྷུན་གུབ་ཆོས་
ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གྱི ་

ནམས་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི་
གོས ་ ཚོགས ་འ ཐུས ་མྱི ་ རྣམས ་ལ ་བོད ་
ནང་གྱི ་ད་ལྟའྱི ་ཛ་དག་གྱི ་གནས་སྟངས་
སྤྱི་དང་། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བའྱི་
ཐབས་ལམ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བུས་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་མ་ཟད། 
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱི ་བཅྱིངས་
བཀྲལོ་དམག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་
ཁྱིམས་འགལ་ཐགོ་བདོ་བཙན་འཕྲགོ་བས་
ཡོད་སྟབས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པའྱི་གལ་
གནད་དང་། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་
ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་གནད་དནོ་མ་ཡྱི ན་ཞྱིང་།  
བོད་རྒྱའྱི ་དཀའ་རྙ ོག ་ཞྱི ་བའྱི ་ངང་སེལ་
ཐབས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་ཚོགས་སྡ ་ེཁག་གྱིས་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་སྐརོ་གསུངས། 
གཞན་ཡང་བོད ་ཀྱི ་གནད་དོན ་རྒྱ་ཁབ་
ཆེ་རུ་གཏངོ་བར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་
སྱི ་བ སོད ་ནམས་ ཚེ ་རྱི ང ་ལགས་ཀྱིས ་
ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱི ་
འཐུས་མྱི ་རྣམས་ནས་ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི་གསོ་

ཡང་སྱིད་འཁུལ་བལ་ད་ུངསོ་འཛྱིན་མཛད།   
འནོ་ཀང་ཉྱིན་གངས་གསུམ་གྱི་རསེ་ཏ་ེཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་མཚན་
མོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸ཀུན་གཟྱིགས་
པཎ ་ ཆེན ་ ཆུང ་སྱིད ་རྱི ན ་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག ་
དང་། ཡབ་ཡུམ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་རང་
ནས་ཡང་སྱིད་རྩད་འཚོལ་བར་བསྐ་ོགཞག་
བས་པའྱི་བ་བལ་བམས་པ་འཕྲྱིན་ལས་རྱིན་
པ་ོཆེ་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འཛྱི ན་བཟུང་
བཙན་ཁྱིད་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ལ་ྷལནྡ་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགསེར་བུམ་དཀུྲགས་ཏ་ེ
ཁའེུ་རྒྱལ་མཚན་ནརོ་བུ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་མཆོག་གྱི་
ཡང་སྱིད་ད་ུངསོ་འཛྱིན་གྱིས་ཁབ་བསྒགས་

ཚོགས་ནང་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པ ་གསར་འཛུགས་གནང་དགོས ་པའྱི ་
རེ ་འདུན ་ ཞུས ་གནང་ ཡོད ་པ ་མ ་ཟད།  
ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི་གསོ་ཚོགས་ངོས་ནས་བདོ་
མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་
སྱིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པའྱི་
འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི ་ཕྱི ་འབལེ་
བད་ེའཇགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་
ཅར་ལྱི ས་ཕ་ལ་ན་གམ་ལགས་ནས་ཨཱ་
ཡར་ལེནྜའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་བདོ་དནོ་
དང་འབེལ་བའྱི ་ཕག་བྱིས་ཤྱི ག་དབུལ་
རུྒྱའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། 
གོས་མོལ་གོལ་རེས་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
ཕར་སྱི ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་
ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི་ཕྱི ་འབལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱི འྱི་ཐོབ་
ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་
པའྱི་སྐརོ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་
ནག་གྱི ་ཆ་ཤས་ཡྱི ན་ཞེས་བཤད་པར་མ་

བས་ཡོད།
ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་དང་། ཨ་རྱི། ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ། ཕ་
རཱན་སྱི། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས། ད་ེབཞྱིན་
གཞུང་དང་གཞུང་ཁོངས་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ་སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི ་ཉྱི་
མ་མཆོག་མགགོས་མུྱར་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་གནང་ཡོད་ལ། 
ད་ེབཞྱིན་གཞུང་དང་གཞུང་ཁངོས་མྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་
འཛྱིན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེབུས་བས་དང་བདེ་
བཞྱིན་པའྱི་ཐད་ང་ོརོལ་གྱི་བསྒགས་གཏམ་
དང་གསོ་ཆོད་ཁག་བཞག་གནང་ཡོད།

གསན་པར་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གཙང་
མ་གནང་དགོས་ཞེས་དང་། ཨཱ་ཡར་
ལེནྜའྱི ་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ནམ་རུྒྱན་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི ་ཆ་ཤས་ཡྱི ན་
ཞེས་དྱིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བཞྱིན་
པར་ངོས་ལེན་གནང་རུྒྱ་མེད་པའྱི་རེ་སྐུལ་
ཞུས་གནང་ཡོད། 
ཐེངས་འདྱིའྱི ་ཚོགས་འདུའྱི ་ཐོག་སྐུ ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཕར་སྱི ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་
ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཨཱ ་ཡར་ལེནྜའྱི ་བ ོད་
རྱི གས་ཚོགས་པའྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཚེ ་རྱི ང་
སྒལོ་མ་ལགས་དང་། ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཀྲ་ོ
ནྱི་ཊུན་ལགས་བཅས་བཅར་ཡོད། སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཕར་སྱི ་བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་
ལགས་ཀྱིས་ཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི ་བ ོད་རྱི གས་
མང་ཚོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
སྟ་ེཨཱ་ཡར་ལེནྜའྱི ་ཁུལ་གྱི ་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི ་
རྩ་ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་ཁག་
ལ་མྱིང་རགས་བཀདོ་ཡོད་སྟབས། ད་ེདག་
ལ་བརྩྱི ་སུང་ཞུས་ཏ་ེ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གང་
ད་ུཡོད་མེད་དང་སྐུ་གཟུགས་བད་ེཐང་ཡྱིན་
མྱིན་སྐརོ་ཁ་གསལ་བདེ་དགོས་པ་མ་ཟད། 
༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གྱི་གདན་སར་གདན་འདནེ་
ཞུས་ཏ་ེཆོས་ཕགོས་ཀྱི་སླབོ་སྦངོ་ཁག་སྤདོ་
དགསོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་པའྱི་ནང་
པ་དང་། ཡུ་གུར། ཡྱི ་ཤུ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་
ཕགོས་ཀྱི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལ་ཐ་ེབུས་བདེ་བཞྱིན་
པ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།།

འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དརེ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་
ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་། བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གུབ་ཆ་དང་། 
ལས་དནོ་གནང་ཕགོས། གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
འག་ོལུགས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཞབས་ཁོང་གྱིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་
དགོས་འདྱི་ཕུལ་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་རསེ། སྐ་ུཞབས་ཁངོ་
ནས་འབུང་འགུར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་རྒྱ་

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༦ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༡།༠༠ ཙམ་
ལ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
གྱི ་ལས་བེད་སྐུ ་ཞབས་ཨུ་ཇྱི ་ཝལ་པན་ཌྱི ་  
(Ujjwal Pant, Committee Officer of 
the Indian Parliament Library) ལགས་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་
སབྐས། དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
ཚོགས་གཞོན་ལས་ཁུངས་སུ་སྣ་ེལེན་མཇལ་

རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་སྐ་ུཞབས་ཨུ་ཇྱི་ཝལ་པན་ཌྱི་ལགས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་
ད་ུཕབེས་པ།

གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་གང་མང་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུགཟྱིགས་སྐརོ་
སྣ་ེཁྱིད་གནང་རུྒྱའྱི་ཞལ་བཞསེ་དང་། ཁངོ་
ཉྱིད་རུྒྱན་ད་ུནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་།  
ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཐགོ་ཐུགས་
སྣང་ཆེན་པ ོ་གནང་གྱི ་ཡོད་སྐརོ ་སོགས་
གསུངས་གནང་རསེ། གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་ཁང་ནང་གཟྱིགས་སྐརོ་ད ུ་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༄། །༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕྲ ེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགེ ་འདུན་ཆོས་ཀྱི ་

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་ཇར་མན་ག་ྷཊ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕབེས་བསུའྱི་མཛད་སྒ་ོག་ོསྒྱིག་
གནང་བ། 

ཅྱི་ལཱྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལསྔ་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་
སྐལུ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༠༩།༣༠ 

ཐོག་གངས་སྐྱིད་སྱིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་
དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རྱི ང་
མ ཆོག ་གྱི ས ་ག ཙོས ་པའྱི ་ བཀའ ་ བླ ོན ་
རྣམ་པ་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི ་དུང་ཆེ་
ཆུང་དང་སྱི་ཞུའྱི ་ལས་བེད་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐོག ་ཇར ་མན ་ གྷ ་ཊ ་ རོགས ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ཧ་ེཊྱི ་མེ་ཡར་
ལགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང ་ལ ་ཕ ེབས ་བ སུའྱི ་མཛད ་སྒ ོ་ ཞྱི ག ་
ཚོགས་ཡོད། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་

༄༅། །༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་
མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གར་སོང་
ཆ་མེད་བཏང་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༧ ཧྱིལ་པ་ོ
འཁོར་བའྱི་ཉྱིན་མོར་ཅྱི ་ལཱྱི འྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ཝ་ལ་ཊོ་མྱི ་རོ་སྱི ་ཝྱིག་ (Vlado 
Mirosevic) ལགས་དང་། ལུ་ཧྱི་སྱི ་མལ་
ལ་ (Luis Malla) ལགས། ས་བ་ེསྱི་ཊེན་
ཝྱི་ཊྱི་ལ་ (Sebastian Videla) ལགས།  
ཀ་ལྱི ་ཇན་ཊོ ་བྷར་ན་ལྱི ་ (Ale jan-

ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་
ལྕམ་ཧ་ེཊྱི ་མེ་ཡར་ (Heide Meyer) 

ལགས་དང་། འཛྱི ན་སྐངོ་འགན་འཛྱི ན་
སེ་ཝན་ཇ་ཨྱི ལ་ཧསོ་ (Svenja Elch-
horst) ལགས། སླབོ་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་
འཆྱི ་མེད་འཆྱི ་མེད་བླ་མ་ལགས། འགན་
འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་ལྕམ་ཀྱི ་
རྱིས་ཀྲྱིན་ (Christine Czerlitz-
ki) ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།  
དེ་ཡང་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་མར་ནང་སྱིད་
དུང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒོལ་མ་ལགས་
ཀྱིས་ཕ ེབས་བསུའྱི ་གསུང་བཤད་གནང་

dro Bernales) ལགས། ཨ་ན་ག་ྷཛ་མུ་རྱི་  
(Ana Gazmurri) ལགས་བཅས་ནས་
༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་
གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་
བཏནོ་གནང་ཡོད། 
དེ་ཡང ་འབོད ་སྐུལ ་ཕག་བྱིས ་ནང ་དུ།  
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ངསོ་འཛྱི ན་གནང་བའྱི་༸པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་

གུབ ་རེས ་དཔལ་ལྡན ་སྱིད ་སྐོང ་མཆོག་
གྱིས་ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་ངོས་ནས་
འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༥༤ རྱིང་རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་གྱི ་བ ོད ་མྱི འྱི ་འདུས ་སྡ ོད ་
ས་གནས་ཁག་ལ་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་
ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་
རསེ་དན་དང་། དངེ་གྱི ་ཆར་ནབུ་ཕགོས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ ་གནས་སྤ ་ོབེད་མཁན་
བདོ་མྱི ་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པར་བརནེ་
སླབོ་གྲྭ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་
བར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི ་སྐརོ ་
དང་། དཀའ་ངལ་དརེ་གདངོ་ལེན་བདེ་
ཐབས་སུ་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་སུ་བ ོད་མྱི ་ཁང་
ཁྱིམ་མེད་མཁན་དདུ་ཚང་ ༡༩༩༩ ལ་
ཁང་ཁྱིམ་མཁོ ་སྤོད ་གནང་རུྒྱའྱི ་འབད་
རྩོལ་གནང་གྱི ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། ཇར་
མན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་
ཧ་ེཊྱི ་མེ་ཡར་ལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་ཕབེས་བསུའྱི་
མཛད་སྒ ་ོགོ ་སྒྱིག་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ལེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབེལ་ཁོང ་
མོས་ཇར་མན་རོགས་ཚོགས་གྷ ེ་ཊྱི ་ངོས་

བའྱི་ཉྱིན་མོར་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི ་མང་ལནྷ་
མགྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ཁོང་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་
སྐུའྱི་འཕྲདོ་བཞེས་གནས་སྟངས་ཤེས་འདདོ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་
གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕྲངེ་བཅུ་པའྱི་ཡང་སྱིད་ད་ུངསོ་འཛྱིན་གནང་
མ་ཐག་དགུང་ལོ་དུག་ལ་སོན་པའྱི་ཡང་སྱིད་

ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མྱིར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་རུྒྱ་ཡྱི ན་པའྱི་ནན་བརོད་དང་། 
སྐབས་དརེ་ཁོང་མོས། ང་ཚོའྱི་སེམས་
ཁུར་བེད་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི་བྱིས་པའྱི་ཤེས་
ཡོན་དང་བ ོད་ཀྱི ་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་
སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡྱི ན། ང་ཚོས་རྡ་ས་
བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེདང་། མ་སུ་རྱི ་བདོ་
ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ།ེ སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་
པ ་བཅས ་ལ ་ རོགས ་སྐོར ་ ཞུ ་གྱི ་ ཡོ ད །  
ང་ཚོས་རན་རབས་རྣམས་མ་བརེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་དནོ་འདྱི་ཉྱིད་གལ་གནད་
ཆེ་ཤོས་སུ་ལྟ་གྱི ་ཡོད། ཅེས་གསུངས། 
གསུང་བཤད་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པར་
དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་བཅས་
དན་རནེ་རེ་ཕུལ་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་པར་
གལོ།
ཇར་མན་གྱི ་གོང་ཁེར་ཧམ་བྷག་ཏུ་དབུ་
འཛུགས་ཞུས་པའྱི ་གྷ ེ་ཊྱི ་ རོགས་ཚོགས་
ནྱི་བཙན་བལོ་བདོ་མྱི ་སྤྱི་དང་། ཡང་
སྒ ོས ་རན ་རོན ་དང ་བྱིས ་པ ་རྣམས་ཀྱི ་
བད་ེསྡུག་ལ་རོགས་ཕན་གནང་མཁན་གྱི་

རྱི ན་པ་ོཆེ་དང་ཁོང་གྱི ་སྐུ ་འཁོར་ནང་མྱི ་
རྣམས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཁོང་འཛྱི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་
བས་ཡོད་སྐརོ་བཤད་ནའང་ཁོང་གྱི་གསང་
རྒྱ་ལ་ཁག་དཀྲྱིས་ནས་ཁངོ་གང་ད་ུཡོད་མེད་
ད་བར་ཕྱིར་བསྒགས་བས་མེད། 
འཛམ་གླྱིང ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་དང་གཞུང་ཁངོས་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚོགས་
སོགས་ནས་ད་ཆ་དགུང་གངས་སུམ་ཅུ་སོ་

རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱི ན་ཞྱིང་། རོགས་
ཚོགས་དེས་བ ོད ་མྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་དང་
མཉམ་སྦེལ་གྱིས་རོགས་དངུལ་མཁོ་སྤོད་
གནང་བ ་རྣམས་དོན ་སྨྱིན ་ ཡོང ་ཐབས་
དང་། བདོ་མྱི ་འདསུ་སྡདོ་ས་གནས་སུ་
གཟྱིགས་སྐ ོར ་གྱིས་དགོས་མཁོ ་རྱི གས་
གཞན་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་གྱི ་
ཡོད་པ་རེད། ད་བར་གྷ་ེཊྱི ་རོགས་ཚོགས་
ནས་ཕུྲ་གུ་གངས་ ༡༤༧༢ དང་། རན་
རོན་གངས་ ༨༩༣ དགེ་འདནུ་པ་གངས་ 
༣༧༠ བཙུན་མ་ ༨༤ ལ་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༢༡ བར་ད་ུརོགས་
ཚོགས་ངོས་ནས་བདོ་མྱི འྱི་བད་ེསྡུག་ཆེད་
ཡུ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༧།༢༣ གྱི་མཐུན་འགུར་
གནང་ཡོད་པ་དང་། རྩྱིས་ལོ་འདྱིར་བདོ་
མྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་ཡར་རྒྱས་ལས་
དནོ་ཆེད་ཡུ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡།༩༡ གནང་
ཡོད།། 

གསུམ་ལ་ཕབེས་པའྱི་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་ཡོང་ཐབས་
ནན་སྐུལ་བས་ནའང་ད་བར་གུབ་འབས་
ལག་སོན་བུང་མེད། ང་ཚོས་གལ་འགངས་
ཆེ ་བའྱི ་གནད་ད ོན ་ད ེའྱི ་གསལ་བཤད་
ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབས་ཏ་ེབསྡད་ཡོད་ལ།  
ཁངོ་མུྱར་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་བདེ་
ཀྱི་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ །

གནང་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང ་གྱི ས ་དགུང ་ ལོ ་ དུག ་ལ ་
སོན་པའྱི་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་
བཙན་འཁྱིད་བས་ཏེ་ཉསེ ་པ་ཚབས་ཆེ་
བསགས་པ་མ་ཟད། ད་བར་རྒྱལ་སྤྱི་མྱི ་
མང་གྱིས་ཁོང་གྱི ་གནས་སྟངས་དང་སྐུ ་
གསོན་པ ོ་བཞུགས་ཡོད་མེད་ཀང་ཤེས་
ཀྱི་མེད། ཇར་མན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི འྱི ་ བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ ་སྐོར ་ ཚོགས ་པའྱི ་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་མ་ཧྱི་ཀལ་བ་ེརན་ 
(Michale Brand MdB) ལགས་
ཀྱིས་གསར་འགོད་བསྒགས་གཏམ་ནང་།  

ངོ་ ༢༧ འཁོར་བའྱི་ཉྱིན་མོར་ཇར་
མན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
སྐུ ་གཟུགས་འཕྲོད་བཞེས་གནས་སྟངས་
དང་ད་ལྟ་ཁོང་གང་དུ་ཡོད་མེད་གསལ་
སྟནོ་བེད་དགོས་པའྱི ་འབོད་སྐུལ་གནང་
ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་
བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པ་མ་ཟད་བདོ་མྱི འྱི་
ཆོས ་དད་རང་དབང་རྡ ོག ་ རོལ་གཏོང ་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའྱི་རེ་སྐུལ་ཡང་

ཉྱི་མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་
འཁྱིད་ཀྱིས་གར་སོང་ཆ་མེད་བཏང་སྟ་ེལོ་

ཇན་མན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོའཕྲལ་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་
པའྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ། 

ད་ལྟ་༸པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་སྐུ་གསོན་
པརོ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་དཔང་རགས་ཚད་
ལྡན་བསྟན་རུྒྱ་མེད་ཅེས་དང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བསྟུད་མར་ནག་ཉསེ་གསོག་
བཞྱིན་པར་རྒྱལ་སྤྱི ་མྱི ་མང་གྱིས་བལྟས་
ནས་སྡདོ་ཐུབ་ཐབས་མེད་པས་དའེྱི་ཆེད་
མཉམ་རུབ་ཀྱི ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་དགོས་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།། 


