
སྤྱིར་དངེ་སབྐས་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་རྱིན་
ཐང་ཆེན་པ་ོཡོད་ནའང་དའེྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་
ཕྱིའྱི་དངསོ་པ་ོགཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད། ད་ཆ་རྒྱ་
གར་གྱི་གནའ་བའོྱི་སེམས་ཀྱི་བདེ་ལས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་ད་ོསྣང་དང་ག་ོརགོས་
སྤལེ་ཏ་ེགནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཤེས་ཡོན་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསུྐན་ཐབས་གནང་དགསོ། ད་ེ
ལྟར་བྱུང་ན་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཁམས་
འཕདོ་བསནེ་ཤེས་རགོས་ཀྱིས་ཉནོ་མོངས་པ་
དང་གདངོ་ལེན་བས་ཏ་ེསེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེརྙདེ་
ངསེ་རེེད། གནའ་དངེ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཟུང་ད་ུ
སྦལེ་བར་རྒྱ་གར་ནྱི་ས་གནས་འསོ་ཤོས་རེད་
འདགུ ངསོ་ཀྱིས་སྙྱིང་རའེྱི་ནསུ་པ་གཙོ་བརོ་
གྱུར་པའྱི་རྱིན་ཐང་བལ་བའྱི་ཤེས་རྱིག་འདྱི་
ཉྱིད་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླྱིང་མྱི་མང་ལ་
ག་ོརགོས་མུ་མཐུད་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་བརན་
པ་ོཡོད། 
བདོ་མྱི་མང་དང་ངསོ་ལ་གནའ་བའོྱི་རྒྱ་གར་གྱི་
ནང་བསན་གྱིས་གཙོས་བདོ་ཀྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་

གྱི་ཡོད།
ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་ད་ུམའྱི་

རྱིང་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་
ཁ བ ་ ཀྱི ་ ད ོན ་ དུ ་
ཞབས ་ འདེགས ་
རླབས་ཆེན ་ ཞུས ་
གནང་ཡོད་པས། 
ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་རྒྱ་
གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་
དུ་ བདམས་ཐོན ་
བྱུ ང ་ བ ་ ནྱི ་ འོས ་
ཤྱི ང ་འཚམས་པ་
ཡྱིན། ལམྕ་སྐ་ུ
མཆོག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་
འོག ་རྒྱ ་གར ་གྱི ་
མང་གཙོ་སརྔ་ལས་

ལགྷ་ཡར་རྒྱས་དང་། ཕན་རང་ཉྱིད་ལ་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཉྱིད་གངོ་འཕལེ་འག་ོཐུབ་
པའྱི་གདངེ་ཚོད་ཡོད།
བཙན་བོལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་
གར་ནྱི། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་གཞྱིས་གཉྱིས་པ་ལ་ྟ

གནང་ཡོད་པའྱི་ཁར། བདག་ཉྱིད་ཆེན་
པ་ོགཾཱདྡྷ ྱི་མཆོག་གྱིས་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་རྣམ་
གཞག་རྒྱ་ཆེར་ཁབ་སྤལེ་མཛད་ཡོད། ད་ེལ་
གང་ཟག་སྒརེ་དང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འཛམ་གླྱིང་
སྤྱི་ལ་ཞྱི་བད་ེབསུྐན་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནྱི་ཆོས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་
མཉམ་ད་ུའཛོམས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
འབལེ་ཡོད་སའྱི་གནས་ཤྱིག་རེད། 
ངསོ་ཀྱིས་རྒྱྱུན་ད་ུངསོ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཞསེ་འགལེ་བརདོ་ཞུ་གྱི་ཡོད། གང་
ལགས་ན། ངསོ་ཀྱིས་བླ་ོསྦངོ་ཆེད་སྦངས་
པའྱི་ཤེས་བ་ཡོངས་རོགས་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ལ་ྟགུབ་ཡྱིན། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་
བསན་ནྱི་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའྱི་མཁས་གུབ་གཉྱིས་
ལནྡ་གྱི་སྐསེ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་སལོ་ཕསེ་
པའྱི་རྱིགས་པ་དང་དཔྱད་པའྱི་རྣམ་གཞག་
སངེ་གཞྱི ་རནེ་ཚྱུགས་ཡོད་པ་སྐུ་ཉྱིད་ནས་
ཕལ་ཆེར་མཁནེ་གྱི་ཡོད། 

མཆོག་རྒྱ་གར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་
འཛྱི ན་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པར་བདམས་ཐོན་

བྱུང་བར་ངས་བདོ་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་
དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ལ།  
ང་ཚོས་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་དང་ལྷན་ད་ུསྤོ་
སེམས་འཁལོ་བའྱི་ངང་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ 
༢༢ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བསེ་བདོ་
མྱི ་ཡོངས་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ ལམྕ་སྐ་ུད ྲཽ་པ་
དཱྱི་མུརུ་ (Smt. Droupadi Murmu) 
མཆོག་སབྐས་བཅོ་ལ་ྔཔའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་
འཛྱི ན་ད་ུབདམས་ཐོན་བྱུང་བར་དགའ་
བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་འདགུ
དེ་ཡང ་འཚམས་འཕྱིན ་ནང ་འཁོད ་
དནོ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ད་
བར་བདོ་ཀྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་འཐབ་རོད་
དང་། བདོ་མྱིར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བ་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུའདས་པའྱི་
ལོ་ངོ་དུག་ཅྱུ ་ལྷག་གྱི ་རྱིང་བདོ་མྱི ་ཚོར་
མཚོན་ན། རྒྱ་གར་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཕ་ཡུལ་
གཉྱིས་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་པ་དརེ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱི ་སྱིད་འཛྱི ན་གནང་བའྱི་ལས་
ཡུན་རྱིང་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་
བསུྒབ་རྒྱྱུ ་སོགས་མ་འངོས་པའྱི་ལས་དནོ་
མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱྱུ འྱི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། འཛམ་གླྱིང་ནང་
ཞྱི ་བད་ེབསུྐན་རྒྱྱུ ་ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་
འངོས་པའྱི་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཁོངས་
སུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱི ད་ཆེས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཅེས་
འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །

༄༅། ། མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་
སནྨ་ཁང་དང་ཨེམ་ཨེམ་ཇ་ོཤྱི ་མྱིག་གྱི་སནྨ་
ཁང་གཉྱིས་ཟུང་སྦལེ་ཐགོ་ས་གནས་བདོ་
མྱི ་གངས་ ༥༩ ལ་རྱིན་མེད་ཐགོ་མྱིག་གྱི་
བརག་དཔྱད་གནང་ཡོད། བརག་དཔྱད་
གནང་འབས་སུ་ནད་པ་གངས་ ༡༦ ལ་
སནྨ་པས་མྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་སནྨ་བཅསོ་
གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད་
པ་རེད། 
སྨན་བཅོས་རག་དཔྱད་འདྱི་བཞྱིན་བདོ་
མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སངས་འཛྱིན་འགོ་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་
ཀྱི་ཐབེས་རས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།། 

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་ར་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་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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དཔལ་ལྡན་བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྙིས་རྒྱ་གར་

གྙི་བདམས་ཐོན་སྙིད་འཛིན་ལྕམ་

སྐུ་དྲཽ་པ་དྙི་མུརྨུ་མཆོག་ལ་དགའ་

བསུའྙི་འཚམས་འདྙི་ཞུས་པ།

མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྙིང་བོད་མྙིའྙི་

གཞྙིས་ཆགས་ཀྙི་གཞྙིས་མྙི་

རྣམས་ལ་རྙིན་མེད་ཐོག་མྙིག་གྙི་

བརྟག་དཔྱད་གནང་བ། 

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདམས་ཐནོ་སྱིད་འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུ
ད ྲཽ་པ་དཱྱི་མུརུ་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ། 

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སག་ལོ།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདམས་ཐནོ་
སྱིད་འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུད ྲཽ་པ་དཱྱི་མུརུ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༧ ཚེས་ 
༢༡ ཉྱིན་ལམྕ་སྐ་ུད ྲཽ་པ་དཱྱི་མུརུ་མཆོག་རྒྱ་གར་
གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་བདོ་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་
ནས་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་འདགུ 
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྱིན་ནང་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས། དངེ་སབྐས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སངེ་རྒྱ་
གར་གྱི་གལ་གནད་ཆེ་རུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་དསུ་
སུ་སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་ཁད་ད་ུའཕགས་པའྱི་ག་ོབབ་འདྱི་
བཞསེ་གནང་གྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདང་ཡར་རྒྱས་སདླ་ཞབས་
འདགེས་རླབས་པ་ོཆེ་བསུྒབ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡོད། 
ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྐ་ུམགནོ་དསུ་ཡུན་
རྱིང་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལ་
སེམས་གཏྱིང་ནས་གུས་བརྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད། ངསོ་
ལ་ས་གནས་ཕལ་མོ་ཆེར་བསྐདོ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་
བྱུང་། རྒྱ་གར་གྱིས་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རྱིང་སྙྱིང་
ར་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱྱུན་འཛྱིན་

༄༅། །ལམྕ་སྐ་ུད ྲཽ་པ་དཱྱི་མུརུ་ (Drau-
padi Murmu) མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་

འཛྱི ན་ད་ུབདམས་ཐོན་བྱུང་བར་བདོ་མྱི འྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ་
པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༠༧ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་
འཕྱིན་གནང་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ལམྕ་སྐ་ུ

སདླ་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་མཚྱུངས་ཟླ་མེད་པ་གནང་ཡོད་པ་སྐ་ུཉྱིད་
ཀྱིས་ཕལ་ཆེར་མཁནེ་གྱི་ཡོད། དསེ་ན། ངསོ་
ཀྱིས་གོ་སབྐས་འདྱི་བངླས་ནས་སྐུ་ཉྱིད་བརྒྱྱུད་
སརླ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི ་མང་གཉྱིས་
ནས་ང་ཚོར་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུ་ལགྷ་ལ་སྣ་ེལེན་གང་
གཟབ་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས་འདགུ
གཞན་ཡང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་
གསར་པ་ད ྲཽ་པ་དཱྱི་མུརུ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་
གནའ་བའོྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཐུགས་འགུལ་ཐབེས་
ཏ་ེརྒྱ་གར་གྱི་ནསུ་སབོས་ས་བརན་དང་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་སྣ་ེཁྱིད་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས་འདགུ 
མཐར་མགནོ་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལམྕ་སྐ་ུསྱིད་འཛྱིན་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་བཅས་འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལས་དནོ་མཐའ་དག་བཀྲ་ཤྱིས་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་མཛད་འདགུ །

བུ་ཡྱིན། ག་ོསབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ངས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོྱི་
སྒ་ོནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་པར་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་གོ་བབ་མཐོ་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་ཡོད་
སབས། དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་གདངོ་ལེན་དང་
རྒྱ་གར་མྱི ་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཐུབ་
པའྱི་ང་ཚོས་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སརླ་
ཡང་ང་ཚོས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་ལམྕ་སྐ་ུ
མཆོག་གྱིས་ངསོ་བཞསེ་གནང་རོགས། ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།།



2 27th  July  2022 TIBETAN NEWSབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ 
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའྱི་ཕྱི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣ ནས་ 
༥།༣༠ བར་ཐའ་ེཝན་སེམས་ཁམས་དབ་ེ

ཞྱིབ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཐའ་ེཝན་
ད་ུགནས་བཞུགས་རྱིས་མེད་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་
བསན་གྱི་མཁན་བ་ླདག་ེབཤེས་དང་། ཐའ་ེ
ཝན་སེམས་ཁམས་སྨན་བཅོས་པ་གཉྱིས་
དབར་ཕན་ཚྱུན་ལ་ྟསུྒབ་ང་ོསྤདོ་དང་། དངེ་
དསུ་ཟང་ཟྱིང་གྱི ་སྤྱི་ཚོགས་འདྱིར་སེམས་
ཁམས་སནྨ་བཅསོ་དགསོ་རྱིགས་ལ་ཞབས་ཞུ་
ཞུ་ཕགོས་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེལེན་གྱི་བག་ོགླངེ་
ཞྱིག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། 
ཐའ་ེཝན་སེམས་ཁམས་དབ་ེཞྱིབ་ལནྷ་ཚོགས་
ཐུན་མོང་ནས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་ཡོད།

གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གགས་ཅན་ཚན་རྱིག་པ་དང་
ལནྷ་ད་ུབག་ོགླངེ་ཇྱི་གནང་ང་ོསྤདོ་བསྡསུ་ཙམ་
ཞུས་པ་དང་། ད་ེནས་ད་ཐངེས་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུའདྱིའྱི་དགོས་དམྱིགས་དང་མ་
འངོས་རེ་འདནུ་སྐརོ་གསུངས་དནོ། ཐགོ་མ་
འབལེ་ཡོད་བརྒྱྱུ ད་ཐའ་ེཝན་སེམས་ཁམས་
སནྨ་བཅསོ་པ་དང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབར་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་
ཕན་ཚྱུན་བག་ོགླངེ་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་གནང་ཐུབ་
མྱིན་གྱི་གྱི་སྐད་ཆ་དང་སྙན་ཞུ་བྱུང་བ་རེད། 
འནོ་ཀང་ད་ེནྱི་ལམ་སེང་གོ་སྒྱིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
ཞྱིག་མྱིན་སབས་དང་། ཐགོ་མ་ཐའ་ེཝན་ད་ུ
ཡོད་པའྱི་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་མཁན་བ་ླ
དག་ེབཤེས་མཉམ་ད་ུད་ེདནོ་གྱི་བག་ོགླངེ་འག་ོ
འཛུགས་ཞུ་ས་ེཕན་ཚྱུན་རྒྱྱུས་ལོན་བྱུང་རསེ། 
ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལནྷ་ད་ེའདའྱི་བག་ོ
གླངེ་གོ་སྒྱིག་ཐུབ་མྱིན་ལྟ་ཆོག་གྱི ་རེད་ཅེས་
བསམ་ཚྱུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།
ད་ེརྱིང་བག་ོགླངེ་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་
ཐུབ་པ་དང་། གུས་པ་ནས་སྐབས་གནས་
དག་ེའདནུ་གྱི་སྡ་ེདངསོ་སུ་གདན་དངས་དང་
ང་ོསྤདོ་བ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོབསལྐ་བྱུང་བ་ནྱི་བསོད་སྡ་ེ
ཡྱིན་པས། ཕགོས་ཕན་ཚྱུན་ནས་སོ་སོའྱི་ལ་ྟ
གུབ་གཙོ་བཟུང་གྱིས་སླབོ་འཁྱིད་བས་པ་ལྟ་

བུ་མ་ཡྱིན་པར། ཕགོས་ཕན་ཚྱུན་བར་འད་
སའྱི་ཆ་གང་འདགུ མྱི་འད་སའྱི་ཆ་ཅྱི་འདགུ 
ཕན་ཚྱུན་སླབོ་སྦངོ་དང་ཉམས་མངོ་སྤལེ་རེས་
བ་ཕགོས་གང་དང་ཅྱི་འདགུ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་
ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོཞུ་ས།ེ ད་ེའདའྱི་བག་ོགླངེ་
མུ་མཐུད་འག་ོཐུབ་ཆེད་འབལེ་མཐུད་པ་
འཛུགས་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
ད་ེནས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ཕོགས་ཀྱི ་
ཚོགས་ཞུགས་པ་ལ་ྷརམས་དག་ེབཤེས་བསན་
འཛྱིན་རྣམ་གལོ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་། (སྐ་ུཚབ་
དནོ་ཁང་གྱི་ལ་ྟགུབ་དགེ་རན་ལ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཟྱིན།) དནོ་ཁང་གྱི་ལ་ྟགུབ་རན་ཟུར་
པ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འཛྱི ན་
ལགས། རགོས་ཆེན་མགནོ་པ་ོརྱིན་པ་ོཆེ། 
མཁན་པ་ོཚེ་དབང་རྱིག་འཛྱིན་ལགས། སུྒབ་
དཔནོ་བསོད་ནམས་ཉྱི་མ་ལགས་བཅས་ནས་
ནང་ཆོས་སུ་སེམས་ཁམས་བཅོས་ཐབས་
ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ། རྣམ་
ཀུན་སེམས་ཁམས་དགསོ་མཁ་ོཅན་དང་ཐུག་
སབྐས་ཀྱི་མངོ་ཚོར་དང་། ཉམས་མངོ་། སོ་
སོའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རྒྱྱུས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་རསེ། 
ཐའ་ེཝན་སེམས་ཁམས་དབ་ེཞྱིབ་ལནྷ་ཚོགས་
ཕོགས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
སེམས་ཁམས་སནྨ་བཅསོ་པ་ལྨ་ལྱི ་ལྱིང་ལྱིང་
ལགས་དང་། སེམས་ཁམས་སནྨ་བཅསོ་པ་

ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུད་ེབཞྱིན་ཐའ་ེ
ཝན་སེམས་ཁམས་དབེ་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་མྱི། སེམས་ཁམས་སནྨ་བཅསོ་

པ་ལྕམ་ཁྱིན་ཅཱ་ལྱིང་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐངོ་
གནང་ཞྱིང་། ཐའ་ེཝན་སེམས་ཁམས་དབ་ེ
ཞྱིབ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་ལྱིང་ལྱི ་
ལྱིང་ལགས་ཀྱིས་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་ཞུ་
དང་། ད་བར་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུའདྱི་ག་ོ
སྒྱིག་ཞུ་ཆེད་བདོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་
ཁུངས་བར་ད་ུའབལེ་བ་ཇྱི་བྱུང་གྱི ་བརྒྱྱུ ད་
རྱིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་
འདས་པའྱི་མྱི ་ལོ་སུམ་བཅྱུ་ལགྷ་རྱིང་། སྤྱི་
ནརོ་༧གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ཐའ་ེཝན་ད་ུབདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་དང་སེམས་ཁམས་སནྨ་བཅསོ་པ་ལནྷ་གྱི་བག་ོགླངེ་ཐངེས་དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་ཞུས་པ།
ལམྕ་ལྱིའུ་ཧུའ་ེཆྱིང་ལགས། སེམས་ཁམས་
སནྨ་བཅསོ་པ་ཀུྲའུ་རྱིན་ཡུས་ལགས སེམས་
ཁམས་སནྨ་བཅསོ་པ་ལམྕ་ཁྱིན་ཅཱ་ལྱིང་ལགས་
བཅས་ནས་ཀང་ཁངོ་ཚོའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་
ཁུངས་དང་། ནམ་རྒྱྱུན་སེམས་ཁམས་དགསོ་
མཁོ་ཅན་དང་ཐུག་སྐབས་ཀྱི་ཉམས་མོང་
སོགས་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ། ཕགོས་ཕན་ཚྱུན་
བར་ཉམས་མངོ་སྤལེ་རེས་དང་། དྱི་བར་
ལན་འདབེས་སོགས་བག་ོགླངེ་དནོ་དམ་ལནྡ་
པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད།
ཚོགས་ཐོག་ཚང་མས་ཁ་གཅྱིག་གག་བག་ོ
གླངེ་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་
དང་། སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐགོས་
དང་སྱི་ཞུ་སུྒབ་པའྱི་བ་བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་
ཡྱིན་སབས། ཐའ་ེཝན་སེམས་ཁམས་
དབེ་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་ལྕམ་ཁྱིན་
ཅཱ ་ལྱི ང་ལགས་འབེལ་མཐུད་པར་བསྐ ་ོ
གཞག་བ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
ཕོགས་ནས་དོན་ཁང་གྱི ་ལྟ་གུབ་རན་ལྷ་
རམས་དགེ་བཤེས་བསན་འཛྱི ན་རྣམ་གལོ་
རྱི ན་པ་ོཆེ་དང་འབལེ་བ་ཞུ་ས་ེམ་འོངས་
མུ་མཐུད་ཚོགས་རྒྱྱུ འྱི ་ མོས་ཐག་གཅོད་ 
ཡོད་པ་རེད།   །

ཚང་མ་མའྱི་མངལ་ལས་སྐསེ་པའྱི་འག་ོབ་
མྱི ་རེད། ཕུ་གུ་ཆྱུང་ངུ་རྣམས་ལ་ཆ་བཞག་
ན་ཁོང་ཚོས་ནམ་ཡང་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལུགས་
དང་། ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས། ནང་པའྱི་ཆོས་
ལུགས་གང་ཡྱིན་སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་མ་

རེད།ངསོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་གཞྱི་རའྱི་
ཆ་ནས་འག་ོབ་མྱི ་ཞྱིག་རེད། ངསོ་རང་གང་
ད་ུཕྱིན་ཡང་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་
གྱུར་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་སངེ་
འག་ོབ་མྱི ་ཐེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ཚང་
མ་འག་ོབ་མྱི ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པ་རེད། ང་ཚོ་
ཚང་མ་སྐ་ེསངས་དང་འཆྱི ་སངས་གཅྱིག་པ་
རེད། ང་ཚོ་ཡར་འཚར་ལོངས་བྱུང་རསེ་
ང་ཚོ་འག་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་པ་དང་
དདོ་བེད་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ལུགས་

ད་ེརེས་ཁྱིག་རེ་དགོན་པའྱི་ཤེས་རབ་སྐེད་
ཚལ་གླྱིང་གྱི ་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆྱི བས་
སྒྱུ ར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་མཚམས་ཁྱིག་རེ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གྱིས་ཕ ེབས་བསུའྱི ་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེ
རྱི ང་འདྱིར་ལ་དྭགས་
ལ ་ཡང ་བསྐར་ཚར་
གཅྱིག་སླབེས་ཏེ་ཁེད་
རང་ཚོ་རན་བྱིས་མང་
པརོ་ཐུག་པ་རེད། ཚང་
མས ་ དངོས ་ ག ནས ་
ད ང ་ ག ནས ་ མཛའ ་
བརེའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབསན་
སོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་
པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འཆམ་མཐུན་ཧ་ཅང་
ཡོད། ཆོས་ལུགས་དང་རྱིགས་རུས་ཀྱི་
ཁད་པར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྣམ་
པ་ཚོ་འག་ོབ་མྱི ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་མཉམ་
གནས་བདེ་དགསོ། ང་ཁ་ཆེ་ཡྱིན། ང་
ནང་པ་ཡྱིན། ང་གཅརེ་བུ་བ་ཡྱིན། ང་ཡྱི ་
ཤུ་པ་ཡྱི ན་ཞེས་ཧ་ཅང་གྱིས་དང་དདོ་བས་
ན་ཕན་པ་ལས་གནདོ་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་

ཚོ་སྐེས་པའྱི་སྐབས་མའྱི་བམས་བརེ་དང་
འ་ོམར་བརནེ་ནས་འཚར་ལོངས་འབྱུང་གྱི་
ཡོད། འཆྱི ་བའྱི་སབྐས་གཡས་གཡོན་ད་ུ
ཡོད་པའྱི་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བམས་སྐངོ་གནང་
ན་ང་ཚོ་དགའ་ཚོར་སྐའེྱི་རེད། ཆོས་དད་
ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གཙོ་བ་ོསེམས་
པ་བཟང་པ་ོབདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད། སེམས་པ་བཟང་པ་ོཡོད་ན་རང་ཉྱིད་
ཞྱི ་བད་ེདང་སྐྱིད་པ་ཡོང་གྱི ་ཡོད།གཞོན་
སྐསེ་རྣམས་ཀྱིས་ངསེ་པར་སེམས་པ་བཟང་
པ་ོབེད་རྒྱྱུ འྱི་སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས། 
ཇྱི ་ཙམ་གྱི ་གོ་མཚོན་མང་བ་བཟསོ་ན་ད་ེ
ཚོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱི ་བད་ེསྐྱིད་ལྡན་པ་ཡོང་གྱི ་
མ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་མང་
པའོྱི་རྱིང་གྱི ་གནའ་བའོྱི་རྱིག་གཞུང་སྙྱིང་
ར་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པ་ཟརེ་བ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རེས་བཀའ་འདྱི་ཁག་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༥ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་ཁྱིག་རེ་དགོན་ཚྱུལ་
ཁྱིམས་རྣམ་དག་གླྱིང་གྱི ་ཤེས་རབ་སྐེད་
ཚལ་གླྱིང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་། ཤེས་ཡོན་
བསྱི་གནས་ཁང་ལ་རབ་གནས་དང་། དག་ེ
སླབོ་སུམ་སངོ་ལྷག་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་བངླ་དརོ་བཀའ་
སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཚོད་ ༩།༡༥ 
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་ཞྱི ་བའྱི་
ཚལ་ཕ་ོབང་ནས་རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་ ༡༥ 
ཙམ་གྱི ་སར་ཆགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྐེད་
ཚལ་གླྱིང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་། ཤེས་ཡོན་
བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུ ར་གྱིས་ཐོག་
མར་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ་རབ་གནས་དང་། 
དཔ་ེམཛོད་ཀྱི་བདོ་ཡྱི ག་སྡ་ེཚན་དང་ཨྱི ན་
ཡྱིག་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་གཟྱིགས་
སྐརོ་མཛད་རསེ་དཔ་ེམཛོད་ཚོམས་ཆེན་ད་ུ
ཁྱིག་རེ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་མནྜལ་རནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་དང་། ཁྱིག་ར་ེདག་ེ
རའྱི་ཚོགས་མྱི ་དང་། ཁྱིག་ར་ེདཔ་ེམཛོད་
དག་ེརའྱི་ཚོགས་མྱི ། ཁྱིག་རའེྱི་དདུ་འག་ོ
སུང་སྐབོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་བཅས་ལ་
མཇལ་ཁ་དང་སྐུ་པར་ལནྷ་སྒནོ་མཛད།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལ་དགྭས་ཁྱིག་ར་ེཤེས་རབ་སྐདེ་ཚལ་གླྱིང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུརབ་
གནས་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

དང་ཁངོ་ཚོའྱི་ཆོས་ལུགས། ང་ཚོའྱི་རྱིགས་
རུས་དང་ཁངོ་ཚོའྱི་རྱིགས་རུས། ང་ཚོའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁོང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་ཧ་
ཅང་དང་དདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད།
ང་ཚོའྱི ་ཆོས་ལུགས་དང་ཁོང་ཚོའྱི ་ཆོས་

ལུ གས ་ཞེ ས ་ དང ་
ད ོད་ཏག་ཏག་བེད་
ཐུ བ ་ན ་འགྱིག ་གྱི ་
ཡོད། འནོ་ཀང་ང་
ཚོའྱི ་ ཆོས ་ ལུགས ་
དང་ཁོང་ཚོའྱི་ཆོས་
ལུ གས ་ཞེ ས ་ དང ་
ད ོ ད ་ ཤུ ག ས ་ ཆེ ་
ད གས ་ ན ་ ད ཀའ ་
ང ལ ་ འ བྱུ ང ་ གྱི ་
ཡོད།ངོས་ཀྱི ་ལས་

འགན་གཅྱིག་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་སངེ་འག་ོབ་མྱི ་
ཐེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་
གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ག་ོལ་འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་འག་ོ
བ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ། ཆོས་ལུགས་དང་རྱིགས་
རུས་ལ་བརནེ་ནས་ཕན་ཚྱུན་དབེ་འབེད་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོརང་
གྱིས་བཟསོ་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ང་
ཚོ་འག་ོབ་མྱི ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པ་རེད། ང་
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༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི ་གཞྱི ་
རྱིམ་བར་མའྱི་ཚན་རྱི ག་དགེ་རན་རྣམ་
པའྱི ་ ཆེད ་བ ོད ་མྱི འྱི ་སྒྱི ག ་འ ཛུགས ་ཀྱི ་

ཤེས ་རྱི ག ་ལས་ ཁུངས་ནས་ལས་ཐོག ་
ཟབ་སྦོང་ཞྱིག་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་ པཱ ་
ལམ་ པུར་ས་གནས་སུ ་ར ེན ་གཞྱི ་བས་
པའྱི་ཨ་ཝྱིཤ་ཀཱར་ཚན་རྱིས་དང་སུྒ་རལ་
བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༢ བར་ཉྱིན་
གངས ་ལྔའྱི ་རྱི ང ་ལས ་ཐོག ་ཟབ ་སྦོང ་
ཞྱི ག ་གོ ་སྒྱི ག ་ ཞུ ་ བཞྱི ན ་ ཡོད །དེ་ཡང ་

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་
པར་མཇུག་སྒྱིལ་བ།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གྱི་ག་ོརགོས་ལམ་རྱིམ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཤེས་རྱིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་གོ་སྒྱིག་འགོ་ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་
བཟང་སྤོད་སླབོ་སྤལེ་གྱི་རྒྱྱུ ས་སནོ་པ་དགེ་

བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཁུལ་གྱི ་

སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའྱི ་བཟང་སྤོད་སླབོ ་སྤལེ ་གྱི ་གོ ་ར ོགས་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་
ནས་འགོ་བཙྱུགས་ཀྱིས་ཉྱིན་གངས་དུག་
རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་རཱཇསྠན་ (Rajasthan) 
མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་ཇཡ་པུར་ནང་རནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་རེ་ན་ེསྱི ་ཊྱི ་གསོལ་མགོན་ཁང་  
(Renest Hotel) གྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་སྡ་ེཚན་ཁངོས་
ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་གངས་ ༢༥ ལ་འག་ོཁྱིད་
ཟབ་སྦངོ་ད་ེཉྱིད་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་མཇུག་

ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༨ ཉྱིན་དྷ་ས་མེག་གྷན་བདོ་ཁྱིམ་ཉྱིན་
སླ ོབ ་ཀྱི ་དགེ ་རན་དང་སླ ོབ ་ ཕུག་རྣམས་
ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི ་བཟང་
སྤདོ་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རྒྱྱུ ས་དང་། དའེྱི་
གལ་གནད། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་ ཐུགས་བསྐེད་
དམ་བཅའ། སླབོ་ཕུག་གྱི ་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་
བ་དང་། སེམས་ཁམས། གནས་ཚད་
ལ་དཔགས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའྱི་བཟང་སྤོད་སླབོ་སྤལེ་གནང་དགོས་པ་
སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་
དང་དྱི་བར་བཀའ་ལན་གནང་གུབ་རེས་
འཛྱི ན་ཁང་སོ་སོར་རགོ་ཞྱིབ་གནང་།ཐོག་

སྡམོ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་། མཇུག་
སྡམོ་མཛད་སྒརོ་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་
ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་
ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་། འག་ོཁྱིད་སྦངོ་བརྡར་
བསྱི་གནས་ཁང་ (Synergie HR) ཞསེ་
པའྱི་ཁད་སནོ་མྱི ་སྣ་གཙོ་བ་ོཨ་ཤྱིཤ་ཇོ་རྱི ་  
(Dr. Ashish Johri ) ལགས་སོགས་
ཕབེས་ཡོད། ད་ེཡང་ལས་བདེ་འདམེས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་དཔ་ེཟུར་
དབང་འདསུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཐེངས་
འདྱིའྱི་འག་ོཁྱིད་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་

མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་དགའ་ལྡན་
བང་རེའྱི ་དགེ ་བཤེས ་ལྷ ་རམས་པ ་ ཡེ ་
ཤེས ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས ་རྒྱ་གར་
གྱི་མཐ་ོསླབོ་དང་། མཐ་ོསླབོ་འགྱིམ་
བཞྱིན་པའྱི་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
གོ་རགོས་ལས་རྱིམ་སྤལེ་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ནས་བཟུང་དགེ་བཤེས་ཁོང་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་མ་བརནེ་
པའྱི ་བཟང་སྤོད ་སླབོ ་སྤལེ ་གྱི ་རྒྱྱུ ས་སནོ ་
པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ས།ེ རྒྱ་གར་དང་
བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི ་བ ོད་པའྱི ་གཞྱིས་
ཆགས་དང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤོད་ཀྱི་གོ་རགོས་
གསུང་བཤད་ཐངེས་ ༥༧ སྤལེ། སྐབས་
དརེ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་རྒྱྱུ ས་སནོ་པ་སླབོ་གྲྭ་

གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ལག་འཁརེ་གནང་
ཡོད། ཁད་སནོ་མྱི ་སྣ་གཙོ་བ་ོཨ་ཤྱིཤ་ཇ་ོརྱི་  
(Dr. Ashish Johri ) ལགས་ཀྱིས་བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་རེས་སུ་ཡྱི ་རང་གྱི ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་
བེད་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེསྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་འགོ་
ཁྱིད་ཟབ་སྦངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤྱིའྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེཟབ་སྦངོ་ལེགས་པར་
གུབ་ཡོད་པ་བཅས།།

རེ་རེའྱི་ནང་དསུ་ཡུན་རྱིང་ཙམ་བཞུགས་
རྒྱྱུ འྱི་དགོངས་ཚྱུལ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་སབས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཁུལ་གྱི ་སླབོ ་ཁག་ནང་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་
གོ་རགོས་གང་ཟབ་སྤལེ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ལོ་ནས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ ༡༩ རྐེན་པས། བང་ཕགོས་
ཀྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕབེས་ཐུབ་མེད་སབས། 
ཐེངས་འདྱིའྱི ་གོ ་རགོས་ཀྱི ་ལས་རྱིམ་ད ེ་
བང་ཕགོས་ཁུལ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏན་
ཁེལ་བ་བཅས། །

ཏུ ་ངོས་འཛྱི ན་དང་དགེ ་རན་ནས་ཀང་
དུས ་ སྐབས ་ དང ་འཚམས ་པའྱི ་ རང ་
ཉྱིད་ཀྱི ་ཤེས་ཡོན་སླབོ ་གསོའྱི ་ཁད་ལས་
ཡར་རྒྱས་གཏོང ་དགོས ་རྒྱྱུ ་ནྱི ་ཤྱི ན ་ ཏུ ་
ནས་གལ་གནད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན། བཙན་
བོལ་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱི ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ནང་དུ་དགེ་རན་གྱི ་སྤུས་ཚད་ཐོག་
སངས་འཛྱི ན་དང་དགེ་རན་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་
ཁད་ལས་གོང་འཕལེ་སླད་ལས་ཐོག་ཟབ་
སྦོང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་དགོས་པའྱི་གཏན་
འབེབས་ཡོད་པ ་བཞྱི ན ་ད ་ རེས་གཏན་
ཉྱིན་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༡༨ ནས་ཚན་རྱིག་
དགེ་རན་ ༡༨ ཙམ་ཟབ་སྦོང་ད་ུབཅར་
ཡོད་པ་མ་ཟད། དགེ་རན་མང་ཆེ་བ་
ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་དགེ་རན་གྱི ་ཆེད་ལས་དང་
འབལེ་བའྱི ་ལས་ཐོག་ཟབ་སྦོང་ཐོག་མ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་འདགུ
ལས ་ ཐོ ག ་ ཟ བ ་ སྦོ ང ་ འ དྱི འྱི ་ ད གོ ས ་
དམྱིགས་གཙོ་བ་ོནྱི། དགེ་རན་རྣམ་
པས ་ སླ ོབ ་ ཁྱི ད ་ སྐ བས ་གསར ་གཏོད ་
དང ་ཐབས ་ལམ་སྣ ་ ཚོགས ་ཀྱིས ་སླ ོབ ་
ཁྱིད ་ཀྱི ་དཔྱད་ཞྱི བ ་བླ ོ་ངོར ་སྐེ ་འཕེལ ་

ཐེངས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦོང་ནྱི་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཚན་
རྱིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་ནས་འབལེ་

མཐུད་ཀྱིས ་ཨ་ཝྱི ཤ ་ ཀཱར་གྱི ་ཁད་ས ོན ་
མྱི ་སྣ་སྐུ་ཞབས་ཤཱ་རཱཏ་ཤར་མཱ (Mr 
Sharat Sharma) ལགས་དང་ཁོང་གྱི ་
ལྕམ་སྐུ་སྐེས་མ་སཱནྡྱ་གུཔཱ་ (Mrs Sand-
hya Gupta) ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
གཙོ ་སྐོང ་ཟབ་ཁྱིད ་གནང་བཞྱི ན ་ཡོད། 
ཟབ་སྦོང་གྱི ་དབུ ་བེད་མཛད་སྒརོ ་ཤེས་
རྱི ག་ཚན་རྱི ག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་

ཚན་རྱིག་དག་ེརན་རྣམས་ལ་ལས་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསྒྱིག་གནང་བ།
རྡོ་ རེ ་ དབང ་འདུས ་ལགས ་ཀྱི ས ་དགེ ་
རན་གྱི ་ ཤེས་ཡོན་སླབོ ་གསོ་དང་འབེལ་
ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་གལ་གནད་སྐརོ ་

འགལེ་བརོད་གནང་བ་དང་། དངེ་
སྐབས་ཀྱི ་འཕོ་འགྱུར་ཆེ ་བའྱི ་ ཤེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའྱི་ལམ་ལུགས་ནང་དགེ་རན་ནྱི་
འཕོ་འགྱུར་ད ེ་དག་ནང་མེད་དུ་མྱི ་རུང་
བའྱི་མ་ལག་ཅྱིག་དང་། ཤེས་ཡོན་སླབོ་
གསོ ་གོང ་འཕེལ ་སླད ་དུས ་དང་གནས་
སྐབས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི ་ནང་དུའང་དགེ་
རན་གྱི ་ལས་འགན་ནྱི ་ རླབས་ཆེན་ཞྱིག་

ཡོང་ཐབས་དང་། སླབོ་ཕུག་གྱི ་ལུས་
སེམས ་གཉྱིས ་པ ོ་ སླ ོབ ་སྦོང ་བེད ་ སྒ ོའྱི ་
ནང་ཇྱི ་ལྟར ་འཇུག་ཐུབ ་ཐབས་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་རེད་འདགུཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
དཔལ ་ལྡན ་དགའ ་ལྡན ་ཕ ོ་ བང ་ལ ་ཇྱི ་
ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞྱིན་དགེ་
ཤེས་བླ་ོབཟང་མཁས་མཆོག་ལགས་བསྱི་
གནས་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་དགེ་རན་
རྣམས་ལ་ ༼ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་
ལྟ་འགུབ་ཀུན་བཏུས།༽ ཞེས་པའྱི་དཔ་ེ
དབེ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་དང་དགེ་རན་རྣམ་
པའྱི ་ ད ོགས ་དྱི ་ཁག ་ལ ་ལན ་འདེབས།  
དེ་བཞྱིན་ཚན་རྱི ག་དགེ ་རན་རྣམས་ལ་
གོང་འཁོད་དཔེ་ད ེབ་རེ ་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ནས་བགོ ་འགེམས་གནང་ཡོད།  
ད ་ རེས ་ཀྱི ་ ཟབ ་སྦོང ་འདྱི ་ ནྱི ་ཨ ་རྱི འྱི ་
རོགས ་ ཚོགས ་ཀྱིས ་བ ོད ་ཀྱི ་ཐེབས ་ར ་
བརྒྱྱུ ད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་
བ་ཞྱིག་རེད་འདགུ །
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ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པས་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་བསན་འཛྱིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་
འཕྱིན་ལས་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྱིལ་བ།

བལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྱིག་འཛྱིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནང་གྱི་ཀ་ཊ་ལན་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ། 

སནྨ་རྱིས་ཁང་གྱི་སནྨ་རྱིས་སྐརོ་སྐདོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པས་བདོ་ཀྱི་སལོ་རྒྱྱུན་སནྨ་རྱིས་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ། 

༄༅། །གདན་ས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པའོྱི་
མཁན་པ ོ་གཟྱིག་རྒྱབ་རྱི ན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་
དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་བ ོད་ད ོན་ཞུ ་གཏུག་ཚན་

པའྱི ་འགན ་འཛྱི ན ་འ བུག ་བསན ་སྐྱི ད ་
ལགས་ཐུན་མོང་གྱིས་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅྱུ ་གཅྱིག་པ་བསན་འཛྱི ན་
དགེ ་འདུན་ཡེ ་ཤེས་འཕྱིན་ལས་མཆོག་
གྱིས་དབུས་བ ོད་ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༧ ཚེས་ 
༢༠ ཉྱིན་བལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ 
ནས་ ༡༣ བར་བ་རཱ་ཛྱིལ་གྱི་གངོ་ཁརེ་སའ་ོ
པ་ོལོ་ (São Paulo) ནང་རནེ་གཞྱི་བས་
པའྱི་བདོ་ཁང་ད་ུབདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་
སནྨ་པ་ལྷུན་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་དང་སརྐ་རྱིས་
པ་བསན་འཛྱི ན་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་
སལོ་རྒྱྱུན་སནྨ་རྱིས་སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ག་ོརགོས་

རྣམས་གླདོ་བཀྲལོ་འཐོབ་ཆེད་ཨྱི ན་ཡུལ་
གྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་དང་
མཇལ་འཕད་ཀྱིས ་ཉྱིན ་གངས་བཞྱི འྱི ་
རྱི ང ་ ཞུ ་གཏུག ་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་ཏ ེ་ཕྱི ་

ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
མཇུག་སྒྱིལ་གནང་ཡོད། ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་
བསན་འཛྱི ན་དགེ་འདུན་ཡེ་ཤེས་འཕྱིན་

རྱིག་འཛྱི ན་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའྱི་ཀ་ཊ་ལོ་ནྱི་ཡ་ 

(Catalonia) གཞུང་
གྱི ་སྐུ ་ཚབ་གྷརོ་ཀ་ནརོ་ 
(Gorka Knörr) ལགས་
དང་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་འདགུ 
དེ་ཡང་མཇལ་འཕད་
སྐ བ ས ་ སྐུ ་ ཚ བ ་ ད ོ ན ་
གཅོད་རྱིག་འཛྱི ན་ཆོས་
སྒོན ་ ལགས ་ཀྱི ས ་ ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག་
བྷར་སྱི ་ལོ་ན་དང་ཀ་ཊ་
ལོ་ནྱིའྱི ་གོས་ཚོགས་སུ་
ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་པ་

དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཉྱིན་མོར་བདོ་ཁང་གྱི་
འགན་འཛྱིན་འཇྱིགས་མེད་ཚེ་རྱིང་ལགས་
ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་སནྨ་རྱིས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་བཞྱི་
ལས་གུབ་པའྱི་སྨན་རྱིས་སྐརོ་སྐོད་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཕབེས་བསུའྱི་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྨན་པ་
ལྷུན་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀྱིས་ལུས་སེམས་སགོ་
གྱི ་འབལེ་བ་དང་བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
གཞུང་ནས་གསུང་བའྱི་ནད་ང་ོབརག་དཔྱད་

ལས་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་འཐོབ་ཐབས་སུ་
ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི ་གོས་ཚོགས་ནང་སྡྱིངས་ཆ་
འད་མྱིན་བརྒྱྱུ ད་གླངེ་སླངོ་གནང་རྒྱྱུ འྱི་ཞལ་
བཞེས་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་ཨྱི ན་ཡུལ་
གྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
ཨྱི ན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་གསོ་
ཚོགས་ནང་རུ་ལ་ཤོར་བའྱི་བདོ་ཀྱི ་བྱིས་
པ། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་
གཅྱིག་པ་བསན་འཛྱི ན་དགེ་འདནུ་ཡེ་ཤེས་
འཕྱིན་ལས་མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་རསེ་དན་
ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབེད་གནང་ཡོད་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་གཟྱིག་རྒྱབ་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ 
ནས་བཟུང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅྱུ ་གཅྱིག་པ་
བསན་འཛྱི ན་དགེ་འདུན་ཡེ ་ཤེས་འཕྱིན་
ལས་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་འཐོབ་ཐབས་སུ་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞྱིན་

དང་། ད་ེརསེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དབུ་ཁྱིད་རྱིམ་པ་དརེ་ཕབེས་པའྱི་གནས་
ཚྱུལ་དན་གསོ་གནང་བ་དང་འབལེ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་དག་
གནནོ་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་རྡགོ་
རོལ་བཏང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་ད་བར་བདོ་མྱི ་
གངས་ ༡༥༧ གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་། གཞན་ཡང་
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མྱི ་སེར་སྤལེ་
ཡུལ་གྱི ་གཏན་འཇགས་སླབོ ་གྲྭ ་གསར་
འཛུགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་
དང་བཅས་པ་ར་མེད་གཏངོ་རྱིས་བེད་ཀྱི་
ཡོད་སྐརོ་ཀང་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ 
སྐུ ་ཞབས་གྷ ོར་ཀ་ན ོར་ལགས་ཀྱིས་ཞུས་
ད ོན་ཁག་ལ་གསན་བཞེས་གནང་བ་མ་
ཟད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཙམ་ལ་ཁངོ་ཉྱིད་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐབས་ཡུ་

སྐརོ་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། 
སརྐ་རྱིས་པ་བསན་འཛྱིན་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་
བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སྐར་རྱིས་རྱིག་
པའྱི་འབལེ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། ཉྱིན་གངས་བཅྱུ་གཉྱིས་
རྱིང་གྱི ་ལས་རྱིམ་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཀྱི ་
འཕདོ་བསནེ་ཆེད་ལས་པ་དང་། ནང་པའྱི་
ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་ཚོགས་མྱི ་སོགས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་བ་རཱ་ཛྱིལ་གྱི་

པའྱི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཞུ་ཡྱིག་དནོ་
ཚན་ལྔའྱི ་སྐརོ་འགེལ་བརོད་གནང་ཡོད། 
ཨྱི ན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་རུ་ལ་ཤོར་
བའྱི་བདོ་ཀྱི་བྱིས་པ། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅྱུ ་གཅྱིག་པ་བསན་འཛྱི ན་
དགེ་འདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕྱིན་ལས་མཆོག་གྱི ་
མཛད་རྣམ་རསེ་དན་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་རེ་
ཕུལ་གནང་ཡོད།ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོ
གཟྱིག་རྒྱབ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། བདོ་
མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་བ ོད ་ད ོན ་ ཞུ ་གཏུག་ཚན་པའྱི ་འགན་
འཛྱི ན ་འབུག ་བསན་སྐྱིད ་ལགས་ཀྱིས ་
ཨྱི ན ་ ཡུལ ་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྱིད ་གོས ་
ཚོགས་ཀྱི ་ ཆོས་དད་རང་དབང་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཇྱིམ་ཞན་ནནོ་ (Jim 
Shannon) མཆོག་ལ་ཞུ་ཡྱིག་དནོ་ཚན་
ལྔའྱི་སྐརོ་སྤན་བསར་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་ནང་པའྱི་མཐུན་ཚོགས་

རོབ་རང་དབང་མཐུན་ཚོགས་(European 
Free Alliance Group) ཞསེ་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་བདོ་དནོ་ཚོགས་པ་དང་འབལེ་བ་བྱུང་
ཚྱུལ་དན་གསོ་གནང་འདགུ 
སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མཇལ་མོལ་སབྐས་
གནད་དནོ་སྣ་ཚོགས་ཐད་བག་ོགླངེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་རྱིག་
འཛྱིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་གྷརོ་
ཀ་ནརོ་ལགས་ཀྱིས་གུ་ཡངས་ཀྱིས་གསན་
བཞེས་དང་མཉམ་ལས་གནང་རྒྱྱུ འྱི་ཐུགས་
འདདོ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་
འདགུ ། ཐངེས་འདྱིའྱི་མཇལ་འཕད་
དེ་བཞྱིན་སྐུ ་ཚབ་གཉྱིས་བར་གྱི ་མཇལ་
འཕད་ཐགོ་མ་ཡྱིན་པ་རེད། རེས་གཟའ་
ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྱིག་འཛྱི ན་
ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཊའྱི་སྐུ ་ཚབ་

གངོ་ཁརེ་སའ་ོཔ་ོལོ་ (São Paulo) ནང་
རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་སྱི ་རྱིའ་ོལྱི ་བྷ་ན་ེསྱི ་སྨན་
ཁང་ (Hospital Sírio-Libanês) གྱིས་
མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལརྟ། སནྨ་རྱིས་སྐརོ་
སྐོད་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་སྱི ་
རྱིའ་ོལྱི ་བ་ྷན་ེསྱི ་སནྨ་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་བདོ་ཀྱི་སལོ་རྒྱྱུན་སནྨ་རྱིས་སྐརོ་ག་ོརགོས་
སྤལེ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ནས་ 

ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཌེ ་སྱི ་མོན་ཌྱི ་བྷྱི་ ཌུལ་ཕྱི་  
(Dr Desmond Biddulph) ལགས་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཕྱི་དྱིལ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ཚན་པའྱི་འགན་
འཛྱི ན་འབུག་བསན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ས་
གནས་བདོ་རྱིགས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་
བཀའ་ཤག་སྐབས་དུག་པའྱི ་ལས་གཞྱི ་
གསར་པ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཟྱིག་རྒྱབ་
རྱི ན ་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག ་གྱི ས ་ས ་གནས་བ ོད ་
རྱི གས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་བོད ་ད ོན ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་ལམ་སནོ་གཟབ་རྒྱས་
གནང་བ་མ་ཟད། ས་གནས་ནང་པའྱི་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི ་བཅར་འདྱིར་དང་ལེན་
གནང་ཡོད། སླ་ེལུང་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་ད་ུ
སླ་ེལུང་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་གཟྱིག་རྒྱབ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་ཁོང་གྱི ་
ཕག་རོགས་རྣམས་ལ་དགོང་དའོྱི་གསོལ་
ཚྱིགས་གོ་སྒྱིག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དང་ལྷན་ད་ུམཇལ་འཕད་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།། 

༡༨ བར་ཁབེ་ར་ུཝ་གངོ་སྡ་ེ (Cabreúva) 
ནང་ཡོད་པའྱི་ས་སྐ་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཉྱིན་
གངས་ལའྔྱི་རྱིང་སནྨ་རྱིས་སྐརོ་གོ་རགོས་རྒྱ་
ཆེ་སྤལེ་ཡོད།
ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་སནྨ་རྱིས་ཁང་གྱི་སྐ་ུཚབ་
རྣམས་ཞྱི་བ་ལ་ྷཚོགས་པར་ (Centro Shi-
walha) ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་ག་ོབསྡརུ་སྦངས་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྙི་ཁྱབ་རོམ་སྒྙིག་པ།                 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

གསར་འགོད་པ།                     སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསར་འགོད་པ།                   བསྟན་འཛིན་བསྟན་སྐོང་།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།             ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས།

འགྲེམས་སེལ་བ།                   ནོར་བུ་དབང་འདུས།
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