
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་རྒྱ་
གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་
ནང་ཡོད་པའྱི་ཀུ་ཀྱིང་ཁུལ་གྱི་འཚམས་
གཟྱིགས་ལེགས་པར་གུབ་ས་ེབསན་འཛྱིན་
སྒང་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་
འབྱརོ་སབྐས་ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་བསན་
འཛྱིན་རྱིན་ཆེན་ལགས་དང་། དཔལ་
ལནྡ་རྒྱྱུད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཕག་མཛོད་ངག་
དབང་ཐབས་མཁས་ལགས། ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཕུན་ཚོགས་
ཚེ་རྱིང་ལགས། ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་གཙོ་བཀ་ཤྱིས་ཚེ་རྱི ང་ལགས།  
ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་སྱི་
ཐར་ཚེ་རྱི ང་ལགས་དང་མཉམ་དུང་
རྱིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལགས། ས་གནས་
བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་སྐུ ་ཚབ་བསན་
འཛྱིན་སྒལོ་མ་ལགས། ནབུ་ཀ་མེངྒ་རངོ་
དཔནོ་གཞོན་པ་ཀརྨ་ལེགས་སྐསེ་ལགས།  
ཀ་ལག་ཐང་གྱི ་རོང་དཔནོ་ལས་འཕར་
ཨ་ན་ུབ་ྷམྱིངྒ་ལགས། ར་ུཔའྱི་རངོ་དཔནོ་
ལས་འཕར་སུ ་ རཱཇ ་ གུ ་རུང ་ལགས།  
སྤྱི ་ ཁྱ བ ་ སྐ ོར ་ སུ ང ་ བ ་ ཀེ ཀ ་ ཌེ མ ་
ལྱིན་ག་ོལགས། གཞན་ཡང་མྱི ་
མ ང ་ སོ ག ས ་ ཀྱི ས ་ ཕ ེ བ ས ་ བ སུ འྱི ་
ས ེ ་ ལེ ན ་ ག ཟ བ ་ རྒྱ ས ་ ཞུ ས ་ ཡོ ད ། 
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་
དཔལ་ལྡན་རྒྱྱུ ད་སདོ་གྲྭ་ཚང་ད་ུམཆོད་
མཇལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཀུ་ཤུ་དང་ཀྱི་ཝྱི་
འདབེས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱིར་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་གནང་རསེ་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་དང་
གཞུང་ཁོངས་མྱི ན་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཁག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་མཇལ་མོལ་གནང་
ཡོད།
ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་
ཁུངས་དང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།  
ས་གནས་རང ་བདེན ་ ཚོགས ་ཆྱུང ་ ། 
མཉམ་འབལེ་དང་དའེྱི་སྡ་ེཚན་ཁག སཾ་བྷ་ོ
ཌ་ཉྱིན་སླབོ་བཅས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་
དང་། གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་
དང་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་
གསལ་བཤད་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་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་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐྱོང་མཆྱོག་

གྙིས་བསྟན་འཛིན་སྒང་བྱོད་

མྙིའྙི་གཞྙིས་ཆགས་སུ་འཚམས་

གཟྙིགས་གནང་བ།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སག་ལོ།

མེག་སྱི་ཀའོྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་བདོ་
མྱིའྱི་འད་ུསྡདོ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་པར་གུབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་མེག་སྱི ་ཀོའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་སྐུ ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌོར ་ཁེ ་ རོ ་ཁེ ་བྷྱི ་རྱི ་
རཱ་ (Salvador Caro Cabrera) ལགས་
ཀྱིས ་ མེག ་སྱི ་ཀོ ་གོས ་ ཚོགས་ སུ ་ མེག ་སྱི ་
ཀོའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་
གསལ་བསྒགས་གནང་བར་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རྱི ང་མཆོག་གྱིས་མེག་སྱི ་ཀོའྱི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌོར་ཁེ་རོ་ཁེ་བྷྱི་
རྱི ་ རཱ ་ལགས་སུ་གསུང་འཕྱིན་གནང་བའྱི ་
ནང་འཁོད་དནོ། མེག་སྱི ་ཀོའྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་གོ་
ཐསོ་བྱྱུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ངས་
བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ཀྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ མེག་སྱི ་ཀོའྱི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་དུས་ཐོག་མེག་སྱི ་ཀོའྱི ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་ཐུགས་
རེ་ ཆེ ་ ཞུ ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མེག་སྱི ་ཀོའྱི ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༤ ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
གུ ་ཝཱ ་ ཧཱ ་ཊྱི ་ནས་དྱི མཱ པུར ་དུ་ཕ ེབས་ཐོན ་
གནང་ཡོད་པ་དང་། གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་
འབྱོར་སྐབས་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི ་འགན་
འཛྱིན་དང་། ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ། དྱིམཱཔུར་དང་ཀོ་ཧྱི་མ་
ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་དང་གཞུང་ཁོངས་མྱི ན་
པའྱི ་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་
སྐུ་ཚབ། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་
དགའ་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 
མྱི ་མང་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕ ེབས་འབྱོར་རེས་
ས་གནས་ཀྱི ་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་དང་ཐུག་
འཕད་དང་འབལེ། ཚོགས་འདརུ་ས་
གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ ཚོགས་
གཙོ་ནས་ས་གནས་ཀྱི ་གནས་སངས་དང་
ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སྒོན་ཟྱིན་རསེ་

གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའྱི ་ ཚོགས་མྱི ་ ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ལོ་ངོ་སུམ་ཅྱུའྱི་གོང་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་ཐེངས་དང་པོ་
མེག་སྱི ་ཀོ ་ཚྱུད་པའྱི ་ལཱ ་ཊྱི ན་ཨ་མྱི ་རྱི ་
ཀའྱི་ཁུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་གནང་
མཛད་པར་བརནེ་མེག་སྱི ་ཀོ་དང་བ ོད་
མྱིའྱི་དབར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབལེ་བ་
འཕལེ་འགོ་བཙྱུགས་པ་དང་། ད་ེརསེ་
སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་མང་
ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན ་སྱིད ་སྐོང ་མཆོག ་

གྱིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི ་དགོངས་
ག ཞྱི ་ ད ང ་ ལ ས ་ དོ ན ་ བྱེ ད ་ ཕོ ག ས །  
ད་ེབཞྱིན་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕེད་
ཀའྱི་ནང་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་གཅྱིག་
དང་། གཞྱིས་སྒར་ཁག་ལ་འཚམས་

པ་ོམཆོག་མེག་སྱི ་ཀོ་ཚྱུད་པའྱི་ལཱ་ཊྱིན་ཨ་
མྱི ་རྱི ་ཀའྱི ་ ཁུལ་དུ་ཐེངས་འགའ་ཆྱི བས་
སྒྱུར་བསྐངས་གནང་མཛད་ཡོད། སྐབས་

ད ེར་མེག་སྱི ་ཀོའྱི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
རྣམ་པ་དང་། མེག་སྱི ་ཀོའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཆྱི བས་
སྒྱུ ར་ཐད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དང་
བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཆེད་ད་ུམུ་
མཐུད་ཞུ་གཏུག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་
པ་བཅས་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་བླ་ལྷག་ཏུ་
ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

གཟྱིགས ་ཙམ ་མྱི ན ་པར ་ས ་གནས ་ སོ ་
སོའྱི་གནས་སངས་རྒྱྱུས་ལོན་དང་། མང་
ཚོགས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་རགོས་ཞྱིབ་གནང་

རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་འགལེ་བརོད་གནང་བ་
དང་། རང་རེའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དང་སླབོ་
ཕུག་གྱི ་གནས་སངས། ཕུག་གུ་སྐསེ་ཚད་
ཉུང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་དང་དའེྱི་སྐནོ་གནད། 
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན།  བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་

དེ་རྱི ང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ོད་
ནང ་བོད ་མྱི འྱི ་ ངོ ་ བ ོ་ དང ་བཅས ་པ ་རྩ ་
གཏོར་གཏང་རྒྱྱུ འྱི ་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསར་
བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སབས། བདོ་
ནང་གྱི ་གནས་སངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཛ་དག་
ཅན་ད་ུགྱུར་ཡོད། འདྱི་འདའྱི་དསུ་ཚོད་
གཉན་འཕང་ཅན་གྱི་སྐབས་འདྱིར་མེག་སྱི ་
ཀོའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་གཞུང་འབལེ་ཐོག་གསར་
འ ཛུགས ་གནང ་བའྱི ་གཏམ ་བཟང ་གྱི ་
གནས་ཚྱུལ་ལ་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།
སླར་ཡང་ངས་མེག་སྱི ་ཀོའྱི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར ་ ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་མྱི ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཁྱདེ་ཅག་གྱི ་མ་འངོས་པའྱི་བྱ་
གཞག་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་
སྨནོ་འདནུ་དང་། མ་འངོས་པར་རྣམ་པ་
ཚོ་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་རེ་ལྟསོ་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་བཅས།།

རབས ་ ལོ ་རྒྱྱུ ས ་དང ་འབེལ ་བའྱི ་ སྐ ོར ། 
གཞན་ཡང་རང་རེའྱི་རྩ་དནོ་དང་འབལེ་
བའྱི་སྐརོ་དང་། རྒྱ་གར་དང་ནབུ་ཕགོས་
རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་བལྟ་ཚྱུལ་དང་། 
སྔར་ལྷག་ད་ོསང་ཇྱི ་ཆེར་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་
སྐརོ། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚོགས་ནང་ཁུལ་
འཆམ་མཐུན་དགོས་གལ་ཤྱི ན་ཏུ ་ཆེ ་བ་
སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 
ཉྱིན ་རྒྱབ་དཔལ་ལྡན ་སྱིད ་སྐོང ་མཆོག ་
དྱིམཱཔུར་ནས་གུ་ཝཱ ་ཧཱ ་ཊྱི ་བརྒྱྱུ ད་ལྡྱི་ ་ལྱི ེར་
ཕབེས་ཐོན་གནང་ས་ེཐེངས་འདྱིའྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱི ་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་
བདོ་མྱི འྱི ་འདུ་སྡདོ ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟྱིགས་ཆ་ཚང་ལེགས་པར་གུབ་
ཡོད་པ་བཅས།། བྱོད་མྙིའྙི་རང་དབང་གསར་ཤྱོག་གྙི་སྒྲ་ལྡན་གསར་

འགྱུར་ Spotify བཀྱོལ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་  

(Tibetan Freedom) ཞེས་པའྙི་མཚན་བྱང་

འྱོག་གསན་གནང་ཡྱོང་བ་ཞུ།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་གཞནོ་སྐསེ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
གསུམ་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐགོ་ལྡྱི་ལྱི ་

བདོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་

ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་
རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་དནོ་སྤྱི་
དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་  
(Red Lantern Analytica) ཞསེ་པའྱི་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་གཞོན་སྐེས་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་གསུམ་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།
དའེྱི་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་ལ་ཇྱི་
ཙམ་གལ་གནད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ད་

ལམ་ཁག་བརྒྱྱུད་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཁྱབ་སྤལེ་
གནང་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་མ་ཟད། 
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་གུབ་
འབས་ལནྡ་པའྱི་ལས་དནོ་རྣམས་ད་ེམཚྱུངས་
འཛམ་གླྱིང་ནང་དྱིལ་བསྒགས་གནང་དགསོ་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་
གནང་འདགུ་པ་དང་། གཞནོ་སྐསེ་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་གསུམ་གྱིས་སོ་སོའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་
ལས་དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ང་ཚོའྱི་ལས་
དནོ་འད་མྱིན་ཐགོ་ཁ་ོཚོའྱི་ངསོ་ནས་མཉམ་
རུབ་ཇྱི་ལྟར་གནང་ཐུབ་མྱིན་སྐརོ་གསུངས་
གནང་འདུགདེ་རེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཞོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་རྣམས་ལ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
མཛད་རྣམ་ “ངསོ་ཀྱི་ཡུལ་དང་། ངསོ་
ཀྱི་མྱི ་མང་།” ཞསེ་པའྱི་ཕག་དཔ་ེདང་།  
ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་
པའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ང་ོསྤདོ་ཀྱི་དཔ་ེདབེ། བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོསྤདོ་ཡྱིག་ཆ་
བཅས་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་རྣམས་
ནས་ཀང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
ལ་རྒྱ་གར་དང་འབལེ་བའྱི་ཕག་དབེ་གཉྱིས་
ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་གནང་བ་བཅས། །

ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཇྱིགས་མེད་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཅྱི་ལཱྱི ་ཡུལ་ད་ུབདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སངས་སྐརོ་ཞུ་
གཏུག་གནང་བ།

མེག་སྱི་ཀ་ོརྒྱལ་ཁབ་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༦ དང་ ༧ བཅས་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་
རྱིང་ལྷ་ོཨ་མྱི ་རྱི ་ཀའྱི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
འཇྱིགས་མེད་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཅྱི ་ལཱྱི ་ཡུལ་
དུ་གཞུང ་འབེལ ་ཕོགས་ཕ ེབས་གནང་
ཡོད།   
ད་ེཡང་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ལྷ་ོཨ་མྱི ་རྱི ་
ཀའྱི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་འཇྱིགས་མེད ་
ཚེ ་ རྱི ང ་ལགས ་ཀྱི ས ་ཅྱི ་ ལཱྱི ་ བ ོད ་ ད ོན ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི ་ ཚོགས་མྱི ་དང་།  
ས ་གནས་ཀྱི ་ནང ་པ ་རྣམས་དང ་ ཐུག ་
འཕད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཉྱིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད ་འཇྱི གས ་ མེད ་ ཚེ ་རྱི ང ་ལགས ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་མེག་སྱི ་ཀོ་གསོ་ཚོགས་ནང་སྐུ་
ཞབས་སལ་ཝ ་ཌོར ་ཁེ ་ རོ ་ཁེ ་བྷྱི ་རྱི ་ རཱ ་  
(Deputy Salvador Caro Cabrera) 
ལགས་ཀྱིས་མེག་སྱི ་ཀོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས ་གནང ་བའྱི ་གསལ་བསྒགས་
གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་སྐུ ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌོར་ཁེ་རོ ་ཁེ ་
བྷྱི ་རྱི ་ རཱ ་ལགས་ཀྱིས ་ ཚོགས་འདུ་གཙོ ་
སྐངོ་འགོ ཐགོ་མར་ཚོགས་མྱི ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ་ངོ་སྤོད ་དང་། 
རྱིམ་པས་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚོ ག ས ་ ཀྱི ་ ཚོ ག ས ་ མྱི ་ འ དེམ ས ་ སུྒ ག  
ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་དང་།  
མ་འངོས་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་སོགས་
ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ། མེག་སྱི ་ཀོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་དངསོ་སུ་གསར་འཛུགས་གནང་
བའྱི ་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། 

ཀྱིས་རེན་ཁ་ (Renca) གངོ་སྡའེྱི་སྤྱི་
ཁྱབ ་སྐུ ་ཞབས་ཁྱི ་ ལོ ་ཌྱི འོ་ཁེ ་སྱི ་ཊྱི ་ རོ ་  
(Claudio Castro) 
ལགས ་ དང ་མཇལ ་
འཕད་དང་། ཉྱིན་རྒྱབ་
གསར ་ དུ ་ བ དམས ་
ཐོ ན ་ བྱྱུ ང ་ བ འྱི ་ ཅྱི ་
ལཱྱི འྱི ་ གོ ས ་ ཚོ ག ས ་
འོག་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཝེ ་ ལ ་ ཌོ ་ 
(Vlado Mirosevic) 
མ ཆོག ་ དང ་མཇལ ་
འཕད་ཀྱིས་ཁོང་གོས་

སྐབས་དརེ་ལྷ་ོཨ་མྱི ་རྱི ་ཀའྱི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་འཇྱིགས་མེད་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཆེད་
བཅར་གནང་བ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་བདོ་
མྱི ་ མ ང ་ སྤྱི ་
འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་
བསན་འཕེལ་
མཆོག་དང་ ། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འ ཛུ གས ་ ཀྱི ་
ད པ ལ ་ ལྡ ན ་
སྱི ད ་ སྐོ ང ་
སྤ ེ ན ་ པ ་ ཚེ ་
རྱི ང ་ མ ཆོ ག ་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཏང་བའྱི ་ ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུའྱི་འཕྱིན་ཡྱི ག་སྙན་སྒོན་ཞུས་གནང་
འདུགདཔལ་ལྡན ་ ཚོགས་གཙོ ་མཆོག ་
གྱིས་སྐུ ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌོར་ཁེ་རོ ་ཁེ་བྷྱི་
རྱི ་ རཱ ་ལགས་ལ་ཕུལ་བའྱི ་ ཐུགས་རེ་ ཆེ ་

ཚོགས་འོག་མའྱི ་ ཚོགས་གཙོར་གསར་
དུ་བདམས་ཐོན་བྱྱུང་བར་འཚམས་འདྱི་

ཞུའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ནང་འཁོད་དནོ། མེག་
སྱི ་ཀོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད་ད ོན་
རྒྱབ ་སྐོར ་ ཚོགས ་པ ་གསར ་འ ཛུགས ་

གནང ་བ ་ ཐོས ་ འཕལ ་ང ་ ཚོ ་ ཚང ་མ ་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་། ངས་གཞྱིས་
བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་། བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི ་འཐུས་ལྷན ་ ཚོགས་ཀྱི ་ཚབ་ ཞུས་ཏེ།  
སྐུ་ཉྱིད་དང་། མེག་སྱི ་ཀོ་གསོ་ཚོགས་

ཞུས་པ་དང་འབེལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་

ཏེ ་རྒྱ ་ནག ་ག ཞུང ་
གྱི ་དག་གནོན་འོག་
བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱི ་
རྣ མས ་ ལ ་ ད ཀའ ་
ངལ་འཕད་བཞྱི ན ་
པའྱི་ཛ་དག་གནས་
ས ངས ་ ག ཙོ ་ བ ོར ་
གྱུར་པའྱི ་བ ོད་ད ོན་
སྐ ོར ་འགེལ་བརོད ་
དང་། དྱི་བ་ཁག་ལ་
ལན་འདབེས་གནང་

འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་མྱི ་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།
ཚོགས་པ་འདྱི་བརྒྱྱུ ད་ལྷ་ོཨ་མྱི ་རྱི ་ཀའྱི་ནང་

བ ོ ད ་ ཀྱི ་
བདེན་པའྱི ་
འཐབ་རྩོད་
ཐོག ་ང ་ ཚོ ་
མཉམ་རུབ་
ཀྱི ས ་ལས ་
འགུལ་སྤལེ་
རྒྱྱུ ར ་ ཕ ན ་
རླབས་ཆེན་
པ ོ་ ཡོ ད ་པ ་
རེད། ཁྱདེ་
རྣ མ ་ པ འྱི ་

རྒྱབ་སྐོར་ནྱི་ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ཤྱི ན་ཏུ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྤྱིར་མེག་
སྱི ་ཀོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ང་ཚོར་དསུ་ཡུན་རྱིང་
པརོ་གང་ཟག་སྒརེ་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ཅྱིང་། ངས་

ཡོད།
ཕོགས ་མཚྱུ ངས ་ སྐུ ་ ཚབ ་ ད ོན ་གཅོད ་
འ ཇྱི གས ་ མེ ད ་ ཚེ ་ རྱི ང ་ ལགས ་ ཀྱི ས །  
རུ་ལ་ཤོར་བའྱི་བདོ་ཀྱི ་བྱྱིས་པ་ཞེས་པའྱི་
༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕ ེང ་བཅྱུ ་
གཅྱི ག ་པ ་བསན་འཛྱི ན ་དགེ ་འདུན ་ ཡེ ་
ཤེས་འཕྱིན་ལས་ (དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་
ཉྱི་མ་མཆོག) མཆོག་གྱི ་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་
དང་། ཡུ་རུ་ག་ཡེ་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་རྩོམ་
པ་པ་ོཨ་ལོ་མ་ (Aloma Sellanes) 
ལགས ་ཀྱི ས ་ བརྩམས ་པའྱི ་ དཔེ ་ ད ེབ ་  
(Los Latinoamericanos y el Tíbet) ཅེས་
པ་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ད་རེས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུ ད་ཁོང་རྣམས་
ལའང་་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། འབྱྱུང་
འགྱུར་ཁྱེད་རྣམས་དང་ལྷན་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་། དངསོ་སུ་མཇལ་རྒྱྱུའྱི་རེ་
བ་ཆེན་པ་ོཡོད། ངས་སརླ་ཡང་ཁྱདེ་རྣམ་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཁྱདེ་རྣམ་
པའྱི ་ལས་ད ོན ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷ ོངས་
ཡོང ་བའྱི ་སྨ ོན ་འདུན ་ ཞུ ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན ་ཞེས ་
འཁོད་འདགུ་པ་བཅས། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་སོགས་
ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བསན་འཛྱིན་སངྒ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་དང་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའྱི་ཅྱི་ལཱྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཝ་ེལ་ཌ་ོམྱི ་རོ་སེ་ཝྱིག་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཅྱི་ལྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་དགའ་
བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བསན་
འཛྱིན་སངྒ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་
མྱི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་དང་། ད་ེབཞྱིན་
མང་ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་
མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  ངས་
འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ནས་
ང་ལ་འགན་བསྐརུ་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་ལའྔྱི་ནང་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་འདསུ་སྡདོ་ས་གནས་
ཁག་ལ་ཉུང་མཐར་ཐེངས་གཉྱིས་བཅར་
ཐུབ་པ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་
པ་བཞྱིན་ད་ཐངེས་ས་གནས་འདྱིར་བཅར་
རྒྱྱུ ་བྱྱུང་། མ་འངོས་པར་བསྐར་ད་ུབཅར་
རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། དངེ་
སང་སྤྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའྱི་ཅྱི་ལཱྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝེ་
ལ་ཌ་ོམྱི ་རོ་སེ་ཝྱིག་ (Vlado Mirosevic) 
མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་
ཕུལ་གནང་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཉྱིད་ཧ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན ་ ཚོགས ་ཀྱི ་ ཚོགས ་གཙོ ་མཁན ་པོ་
བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་གྱིས་
གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་། བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས ་ལྷན ་ ཚོགས་ཀྱི ་ཚབ་
ཞུས་ཏ།ེ གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་
བའྱི་ཅྱི ་ལྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་
གཙོ ་སྐུ ་ཞབས་ཝེ ་ལ ་ཌོ ་མྱི ་ རོ ་ སེ ་ཝྱི ག ་  

གྱིས་གཙོས་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཆེད་ད་ུ
དཀགོ་གཏམ་རྱིགས་བཟསོ་ནས་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁདོ་དཀུག་ཤྱིང་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པས། དའེྱི་རྱིགས་
ལ་མགོ ་འཁོར་ནས་
སྡདོ་རྒྱྱུ ་མེད། བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནྱི་
ང་ཚོའྱི་ནང་ཆེ་ཤོས་ད་ེ
ཡྱིན་ཞྱིང་། དའེྱི་ནང་
ང་ཚོ་ཚྱུད་ཀྱི་ཡོད་སམྙ་
པ ་ཡྱི ད ་ལ་བཅངས་
དགསོ། རྣམ་པ་
ཚོས་བ ོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྐརོ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བདོ་མྱིར་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་
ཤེས་རགོས་ཡོང་གྱི་རེད། བདོ་ནས་ཕབེས་
པའྱི་མྱི ་རབས་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་

ཅང་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པ་ལརྟ་ཅྱི་ལཱྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་
བྱྱུང་བར་ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་
བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
འདྱི་ལོ ་ཨ་རྱི འྱི ་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱི ན་ཌོན་དུ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི འྱི ་བ ོད་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་

(Vlado Mirosevic) མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྱིན་ནང་འཁོད་དནོ། 
སྐུ ་ཉྱིད ་ཅྱི ་ལྱི འྱི ་གོས ་ ཚོགས་འོག ་མའྱི ་
ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐོན ་བྱྱུ ང ་བར་
ངསོ་རང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་། ངས་
གཞྱིས་བྱེས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྐུ ་ཉྱིད་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

བསྐནོ་གནང་ཡོད། ཅསེ་དང་། གཞན་ཡང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་

སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ལོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐ་ུདབང་ཡོངས་
རགོས་མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་འདམེས་བྱས་པའྱི་
འག་ོཁྱིད་རྣམས་ལ་རྩྱིས་སྤདོ་མཛད་པའྱི་སྐརོ་

པ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སྐུ ་ཉྱིད་དང་མཇལ་
འཕད་བྱྱུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱྱུང་།  
ཅྱི་ལཱྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་
པ་དང་། ལགྷ་པར་སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་འགན་ཁུར་
གནང་བའྱི་ཐགོ་ཅྱི་ལཱྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་གགོས་པ་ོརྣམ་
པས་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོམང་པའོྱི་རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་
བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་གཡོ་བ་མེད་པར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་ང་

འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་
རྒྱལ ་ས ་ཝ ་ཤྱི ང ་ ཊོན ་ལ ་ ཚོགས ་པའྱི ་
རྒྱལ ་ སྤྱི འྱི ་ གོས ་ ཚོ གས ་ འ ཐུ ས ་ མྱི འྱི ་
བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སྐུ ་ཉྱིད་ནས་བོད་ད ོན་
ཐོག ་གདུང ་ སེམས ་མཉམ ་སྐེད ་ཀྱི ས ་
ག སུང ་བཤད ་གནང ་བ ་ དེ ་ བཞྱི ན ་ ང ་
ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱི ན། སྐུ་ཉྱིད་
ནས་བདོ་དང་། བདོ་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་

དང་།  སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ང་ཚོར་མང་གཙོ་གསོལ་
རས་སྩལ་བ་ད་ེབདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་པ་ོ

རྒྱག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་
སྐརོ་གསུངས།
ཕོ ག ས ་ མ ཚྱུ ང ས ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་
མ ཆོ ག ་ གྱི ས ་ བ ོ ད ་
མྱི འྱི ་སྒྱི ག ་འ ཛུགས ་
ཀྱི ་ ལྷ ན ་ ཁ ང ་ ཁ ག ་
བདུན ་གྱི ་ལས་ད ོན ་
གནང ་ཕོགས ་དང ་

ཁྱབ་ཁངོས་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་སྐརོ།  རང་
ཁ་རང་གསོ་བྱེད་པར་གཞན་བརནེ་གྱི ་
བསམ་བླ་ོདརོ་དགསོ་པ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒན་
འཁགོས་རྣམས་ལ་ལ་ྟརགོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ།   

ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ཅྱི ་ལཱྱི འྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྐ་ུཉྱིད་ནས་མུ་མཐུད་ཅྱི་ལཱྱི ་
དང་བདོ་དབར་མཛའ་གགོས་ཀྱི་འབལེ་ལམ་
གོང་མཐརོ་བཏང་ས་ེབདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
རྒྱྱུར་ཐུགས་འགན་གཙོ་བ་ོབཞསེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་
ཕན་རང་ཉྱིད་ལ་གདངེ་ཚོད་ཡོད། ངས་མ་

འཐབ་རྩོད་ཐོག་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། འབྱྱུང་
འགྱུ ར ་ མུ ་མ ཐུད ་བ ོད ་ད ོན ་ཐོག ་རྒྱབ ་
སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ རེ ་བ ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  
ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་
ཐུབ་རྒྱྱུ འྱི་རེ་བ་ཡོད།
སྐུ ་ ཉྱི ད ་ ན ས ་ ཅྱི ་ ལྱི ་ རྒྱལ ་ ཁ བ ་ ད ང ་ །  
མྱི ་མང་གྱི ་མངོན་འདདོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ར་ཕག་
ལས ་གང ་ ཐུབ ་གནང ་རྒྱྱུ འྱི ་ཡྱི ད ་ ཆེས ་

ད་ེབཞྱིན་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་དབང་
པ་ོཐང་པ་ོམེད་པ་དང་སེམས་ཁམས་བད་ེཔ་ོ
མེད་མཁན་རྣམས་ལ་ལ་ྟརགོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་
པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས། ད་ེབཞྱིན་ སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་མཁོ་བསྡུ་བྱས་ནས་མཐུན་
རྐེན་བཟང་ད་ུཕྱི ་ལྟར་གཏངོ་དགོས་པའྱི་
སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་།  
ད ་ལྟའྱི ་ཆར་དཀའ་ངལ་ཆེ ་ ཤོས ་ཤྱི ག ་
ནྱི། བདོ་ནས་གསར་ད་ུཕབེས་པ་རྣམས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ། ད་ེདག་གྱི་ཁངོས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་
རྡ་ས་མེ་གནྷ་དང་ནརོ་གླྱིང་། སྡ་ེར་ལྡནུ།  
ལྡྱི་ལྱི། བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་ཁང་ག་ླསྤད་ནས་
གནས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད། །

འངོས་པར་གང་མགགོས་སྐུ་ཉྱིད་ལ་དངསོ་
སུ་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་ཐུབ་
པའྱི་གོ་སབྐས་ཤྱིག་འཐབོ་པར་རེ་ལྟསོ་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད། ལས་ཡུན་རྱིང་སྐ་ུཉྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་
རྣམས་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་བཅས།།

བརན་པ་ོཡོད་པ་དང་། གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མཛད་འགན་བཞེས་
རྱི ང་ལས་ད ོན་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞེས་
འཁོད་འདགུ་པ་བཅས། །

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་གཞནོ་སྐསེ་ཤྱིག་དང་ཐུག་འཕད་
གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣།༤༥ ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གྱི ་གནད་དནོ་སྤྱི་དང་། ལྷག་
པར ་རྒྱ ་དཀར ་ནག ་གཉྱིས ་ཀྱི ་ འབ ེལ ་
བའྱི ་ ཐོག ་ ཉམས ་ཞྱི བ ་ གནང ་མཁན ་  
(Red Lantern Analytica) ཞེས་པའྱི་

ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཨཱ་ཀཱཤ་ 
(Aakash) ལགས་དང་ལྷན་ཐུག་འཕད་
གནང་ཡོད།
དེའྱི ་སྐབས ་དཔལ་ལྡན ་ ཚོགས་གཞོན ་
མཆོག་གྱིས་བ ོད་ནང་གྱི ་ཛ་དག་གནས་
སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡོངས་ནང་ཞུ་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་བརྒྱྱུ ད་
བ ོད ་ཀྱི ་ གནད ་ད ོན ་ཁྱབ ་ སྤ ེལ ་གནང ་
དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་གསུངས་
པ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཨཱ་ཀཱཤ་ལགས་
ཀྱིས ་རྒྱ ་གར་སྱིད ་ད ོན ་ ཚོགས་པ ་འད་
མྱི ན་གྱི ་མྱི ་ས་ཐུག་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་

ཆེ་ཡྱི ན་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སླབེས་ལ་
ཉ་ེབའྱི ་རྒྱ་གར་དགུན་ཁའྱི ་གོས་ཚོགས་
འཚོགས་སྐབས་བ ོད ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་
ལྷན ་ ཚོགས ་ནས ་རྒྱ ་གར་གོས ་ ཚོགས ་
འཐུས་མྱི ་མཇལ་འཕད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་
འབལེ། ལྡྱི་ལྱི ་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གྱི ་ནང་བདོ་

མྱིའྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ང་ོསྤདོ་གནང་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་
ལེན་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐརོ་དང་། ཚོགས་
སྡ་ེཁག་ལ་འབལེ་གཏུགས་ཞུ་རྒྱྱུ ར་རོགས་
ཕན་ཞུ ་ ཐུབ ་པའྱི ་སྐ ོར ་གསུངས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་འབུམ་སྡ་ེལ་ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

མེག་སྱི་ཀ་ོགསོ་ཚོགས་སུ་མེག་སྱི་ཀའོྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙསེ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་དང་ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་དབར་འབལེ་ལམ་ལོ་ང་ོ ༧༥ འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་བཅས་སུང་

བརྩྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རྱི ང་
མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ ་ནཱ ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི ་ནང་ཡོད་པའྱི ་བསན་འཛྱི ན་
སྒང་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཚམས་
གཟྱིགས་ལེགས་པར་གུབ་ས ེ་འབུམ་སྡ ེ་
ལར་ཕ ེབས་འབྱོར་སྐབས་ན ུབ ་ཀ་མེངྒ ་
རོང་གྱི ་རོང་དཔནོ་གཞོན་པ་ཀརྨ་ལེགས་
སྐསེ་ (Karma Leki) ལགས་དང་། རངོ་
དཔནོ་གཞོན་པ་གསང་མཁའ་འག་ོལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཐུབ་མཆོག་དགའ་ཚལ་གླྱིང་
དགོ ན ་ པའྱི ་ མཁན ་རྱི ན ་ པ ོ ་ ཆེ ་ མ ཆོག   
ད་ེབཞྱིན་ནབུ་ཀ་མེངྒ་རངོ་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་
འགན་འཛྱིན། ཁྱབ་ཁངོས་ས་གནས་གཞྱིས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་མེག་སྱི་ཀའོྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་སྐུ ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌོར་ཁེ་རོ་ཁེ་བྷྱི་རྱི ་
རཱ་ (Salvador Caro Cabrera) ལགས་
ཀྱིས་མེག་སྱི ་ཀ་ོགསོ་ཚོགས་སུ་མེག་སྱི ་ཀའོྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་
པ་དའེྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་མེག་སྱི ་ཀོའྱི་གསོ་
ཚོགས་སུ་འད་ུའཛོམས་ཀྱིས་མེག་སྱི ་ཀོའྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་
ཚོགས་མྱི ་དང་དུང་ཡྱིག་བཅས་འསོ་བསྡུའྱི་
ལམ་ནམ་བསྐ ོ་བཞག་གནང་ས ེ་ ཡོངས་
གགས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ལྷ་ོཨ་མྱི ་རྱི ་ཀའྱི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་འཇྱིགས་མེད་ཚེ་རྱིང་ལགས་མེག་སྱི ་
ཀོ་གསོ་ཚོགས་སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

༄༅། ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་
བྱས་པའྱི་ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ད་ུཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་
བརྙསེ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་

མྱི ་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐོ ང ་ མ ཆོ ག ་ གྱི ས ་
འབུམ ་སྡ ེ་ལར་ར ེན ་
གཞྱི ་བྱས་པའྱི་དཔལ་
ལྡ ན ་ ཐུ བ ་ མ ཆོ ག ་
དགའ་ཚལ་གླྱིང་དང་
དགོན་རྩེ་དགའ་ལྡན་
རབ་རྒྱས་གླྱིང་གཉྱིས་
སུ་མཆོད་མཇལ་དང་། 
འབུམ་སྡ་ེལ་ཁ་ཐརོ་ས་གནས་འབལེ་མཐུད་
པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ལས་ཁུངས། ཡན་ལག་

མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་གསར་
ད་ུབཙྱུགས་པའྱི་མེག་
སྱི ་ཀོའྱི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི འྱི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་མྱི ་ཡོངས་ལ་
དགའ་བསུའྱི་འཚམས་
འ དྱི ་ ག ན ང ་ བ འྱི ་
གསུང་འཕྱིན་སྒོགས་
སྦྱང་ཞུས་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་གྱི་ད་ལའྟྱི་ཛ་དག་གྱི་
གནས་སངས་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་སོགས་ཀྱི་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་མེག་
སྱི་ཀའོྱི་གཞུང་དང་། མེག་སྱི་ཀའོྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་མྱི ་མང་
སོགས་ནས་ཕྱིའྱི་གནནོ་ཤུགས་ལ་མ་ལྟསོ་

དང་། ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབར་འབལེ་
ལམ་ལོ་ང་ོ ༧༥ འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་བཅས་
སུང་བརྩྱིའྱི་སདླ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་གྱི་དགངོ་མོ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་

སྨན་རྩྱིས་ཁང་བཅས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་
གནང་རེས་རང་རྱི གས་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནྱི་བདོ་དང་བདོ་མྱིར་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་

པར་བདོ་དནོ་སླད་བླ་ོསབོས་ཆེ་བསྐདེ་ཀྱིས་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་
གནང་ཡོད། མེག་སྱི་ཀའོྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་

ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་མཱར་ཀོ་ཀཱ་རམ་  
(Marco Antonio Karam) ལགས་ཀྱིས་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་
བྱདེ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་
ཡུག་དང་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
གྱི་གལ་གནད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། མེག་སྱི་ཀའོྱི་གསོ་ཚོགས་

ཞུས་པའྱི་ཐགོ ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ལམྕ་སྐ་ུཨྱི ་ལྱི་སྱི་ཀ་ཛྱི ་གྷ་ོཝ་  
(Dr. Eliska Zigova) མཆོག་དང་།  
སྐ་ུཞབས་པྱི་ཊར་ཛྱི ་ག་ྷ (Mr. Petr Ziga) 
མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་བདོ་
མྱི ་མང ་སྤྱི ་འ ཐུས ་ ཚོགས་གཞོན ་སྒོལ ་
མ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་སབྐས་དའེྱི་
ལས་རྱི མ ་ཐོག ་རྒྱ་གར་ཕྱི ་འབ ེལ ་བླ ོན ་
ཆེན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་མྱི ་ནཀ་ཤྱི ་ ལེ ་ཀྱི ་  
(Smt. Meenakshi Lekhi) མཆོག་དང་། 
གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མོ། གཞུང་གྱི་མཐ་ོརྱིམ་ལས་བྱདེ་

ཆེན་པ་ོཡྱིན་སབས། བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་
བཀའ་དྱིན་རསེ་སུ་དན་པའྱི་སྒ་ོནས་མགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་པ་

རྣམས་བཀའ་བཞྱིན་
བསུྒབ་རྒྱྱུ ར་དསུ་རག་
ཏུ ་འབད ་བརྩོན ་ ཞུ ་
དགོས་པའྱི་སྐརོ་དང་། 
བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་
མང ་ག ཙོའྱི ་ འཕེལ ་
རྱིམ་སྐརོ་དང་། བདོ་
མྱི འྱི ་སྒྱི ག ་འ ཛུགས ་
ཀྱི ་མང་གཙོའྱི ་ཀ་བ་

གསུམ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་ལས་འགན། ལས་དནོ་
གནང་ཕགོས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལའྟྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་

འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ནས་ཚོགས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་
བཙྱུགས་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་བྱྱུང་

བའྱི་སྐརོ་གསུངས་པ་
དང་འབལེ་བདོ་མྱི འྱི་
རྱི ག ་གཞུང་ཕྱུ ག ་པ ོ་
ད་ེདག་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་
འཛྱི ན ་ གནང ་རྒྱྱུ འྱི ་
ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོ
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
སྐུ ་ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་
འ ཇྱི ག ས ་ མེ ད ་

ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་། མཱར་ཀ་ོཀཱ་རམ་  
(Marco Antonio Karam) ལགས། ལ་ཱ
ཊྱིན་ཨ་མྱི ་རྱི ་ཀའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་འབལེ་
མཐུད་པ་ཊེ་རེ་ལུ་ཛྱི ་ (TereLuz Flores) 
ལགས། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་  
(Tibet MX) འབལེ་མཐུད་པ་རེ་མུན་ཌ་ོ
ཛེལ་ཌྱི་ཝར་ (Raymundo Zaldivar) 

དང་། གནད་ཡོད་མྱི་ས་སོགས་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད། ད་ེཉྱིན་གྱི་དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༧ པའྱི་ཐགོ་གསོལ་སནོ་གྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོ
འཛུགས་ཏ།ེ སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པའྱི་དབར་ཕན་
ཚྱུན་ང་ོསྤདོ་དང་བཀའ་བསྡརུ་ལྷུགས་པ་ོགནང་
ཡོད་པ་དང་། དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ པའྱི་ཐགོ་
ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ་རྒྱ་གར་དང་། ཅགེ་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླ་ུབཏང་རསེ། 
ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་
མོ་ལམྕ་སྐུ་ཨྱི ་ལྱི ་སྱི ་ཀ་ཛྱི ་གྷ་ོཝ་མཆོག་དང་།  
རྒྱ་གར་ཕྱི་འབལེ་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུམྱི་
ནཀ་ཤྱི་ལེ་ཀྱི་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་
དང་། ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབར་ལོ་རྒྱྱུས་

ནས་གངས་ཐ་ོགལ་ཆེར་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད་
པ་ལྟར་ལས་གཞྱི ་རྣམས་འཆར་གཞྱི ་དང་
རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
ཞསེ་དང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་
བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཚད་ལྡན་ཤེས་བཞྱིན་པའྱི་
སྒ་ོནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་། གཞནོ་སྐསེ་
རྣམས་ནས་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་གནས་བབ་ལ་
ད་ོསང་བྱདེ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་པ་
སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
མང་ཚོགས་ཀྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །

ལགས་བཅས་མེག་སྱི ་ཀའོྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའྱི་ནང་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལྟར་ཆེད་
བཅར་ཞུས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་ ༥༠༠ ཙམ་འཛོམས་ནས་སྔནོ་རྩྱིས་
སྐརོ་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་། སྐ་ུཞབས་སལ་ཝ་ཌརོ་ཁ་ེརོ་ཁ་ེབྷྱི་རྱི ་
རཱ་ (Salvador Caro Cabrera) ལགས་
ཀྱིས་གོས་ཚོགས་སུ ་ མེག་སྱི ་ཀོའྱི ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ ༡༩ ལས་གུབ་པའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་བའྱི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་མ་ཟད། 
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཇྱིགས་མེད་ཚེ་རྱིང་
ལགས་ཀྱིས་གཙོས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་
གཞན་རྣམས་གསོ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་བསུའྱི་
ས་ེལེན་གནང་བ་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འཇྱིགས་མེད་ཚེ་རྱིང་ལགས་གསོ་ཚོགས་སུ་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཐགོ་འབལེ་བ་ཇྱི་ལརྟ་འག་ོའཛུགས་པ་དང་།  
ད་བར་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་དབར་གྱི་འབལེ་
ལམ་སྐརོ ་ སོགས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་ད ེར ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གྱིས་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོའྱི་ལས་ཚབ་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་ཕྱིན་ལན་ཌྱི་དང་། ཐ་ེཝན། ཨྱིར་
ལན་ཌྱི། སུད་ཛྱི ་ལན་ཌྱི་བཅས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མོ་དང་། གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཁག་
ཅྱིག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ་པ་
བཅས། །
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཐུབ་བསན་བཤད་སུྒབ་གླྱིང་དང་ར་ཞལོ་བསན་འགྱུར་སླབོ་གྲྭའྱི་དག་ེལས་
སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་ཚྱུལ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་

རྱིང་མཆོག་འབུམ་སྡ་ེལ་ཁུལ་གྱི་འཚམས་
གཟྱིགས་ལེགས་པར་གུབ་ས་ེར་དབང་ཕགོས་
སུ་ཕབེས་ཐནོ་གྱིས་ཕྱི་ད་ོསེ་ལ་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་འབྱོར་སྐབས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་གྱི ་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི ་འགན་
འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་འཇམ་དཔལ་དབང་འདསུ་ 
(Jambey Wangdi) ལགས་ཀྱིས་དགའ་
བསུའྱི་ས་ེལེན་དང་། ད་ེརསེ་ར་དབང་
མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་གྱི ་མགནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་
འབྱརོ་སབྐས་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རྱིང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་དང་། 
ས་གནས་རངོ་དཔནོ་སལྐ་བཟང་དངསོ་གུབ་
ལགས། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་མང་ཚོགས་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་དགེ་སླངོ ་
མོན་གོགས་གཞུང་ཁུངས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་
གགས་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་མཚན་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡ 
ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཡྱི ད་སྐོའྱི་གནས་ཚྱུལ་
བྱྱུང་འདུག་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ནས་ཐུགས་ཕམ་དང་སྦྲགས་དམ་པ་ཁོང་
གྱི ་ཚེ་རབས་ཕངེ་བར་བསགས་པའྱི་སྡྱིག་
སྒྱིབ་བྱང་ཞྱིང་དག་ནས་མངོན་མཐོ་ངེས་
ལེགས་ཀྱི་གོ་འཕང་མགོགས་ནས་མྱུར་ད་ུ
འཐོབ་པའྱི་སྨནོ ་ལམ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་
ཕྱིར། ད་ེརྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ 

༡༡ ཚེས་  ༡༡ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་

གྱིས་ཐུབ་བསན་བཤད་སུྒབ་གླྱིང་དང་ར་
ཞོལ་བསན་འགྱུར་སླབོ་གྲྭའྱི་དགེ་ལས་སླབོ་
ཕུག་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། དསུ་རབས་
བདུན ་པའྱི ་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་
སྒམ་པ ོས་བལ་བཟའ་ཁྱི ་བཙྱུན་དང་རྒྱ་
བཟའ ་ཀོང ་ཇོ ་ གཉྱིས ་ཁབ ་ ཏུ ་ བཞེས ་
ཤྱིང་། བལ་བཟའ་ཁྱི་བཙྱུན་དང་རྒྱ་བཟའ་
ཀོང་ཇ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་རང་རང་གྱི ་ཡུལ་ནས་
ཇོ་བ་ོམྱི ་བསྐོད་རྡ་ོར་ེདང་ཇོ་བ་ོཤཱཀ་མུ་ན་ེ
བདོ་ལ་བསམས་ནས་ཕབེས་ཡོད། ད་ེརསེ་
དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི ་ནང་ཆོས་རྒྱལ་
ཁྱི་སོང་ལྡའེུ ་བཙན་གྱིས་རྒྱ་བལ་སོགས་
ནས་པཎྱི་ཏ་མང་པ་ོསྤན་དངས་ཏ་ེསྒ་སྒྱུར་

ཐོག་གངས་སྐྱིད་སྱིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པས་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི ་དུང་ཆེ་
ཆྱུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་

བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་དུང་ཆྱུ་
སྐ་སྦྲ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་དམ་པ་
ཁོང་གྱི ་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྒོགས་སྦྱང་གནང་རེས་
སྱིད་ཚབ་ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ ་ལྕང་ར་
ཐར་ལམ་སྒོལ་མ་མཆོག་གྱི ས ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། གོང་ད་ུབཀའ་དུང་
གྱིས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཆ་ཚང་སྒོགས་སྦྱང་གནང་
བ་ད་ེཚང་མས་གསན་ཡོད་པ་རེད། དུང་
ཆེ་ཟུར་པ་དགེ་སླངོ ་མོན་གོགས་གཞུང་
ཁུངས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་གགས་ལགས་ཀྱིས་
མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་བསྐལ་ཡོད་པ་ཧ་

གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མང་པ་ོགསོ་སྐོང་གནང་བ་མ་
ཟད། བཀའ་མད་ོརྒྱྱུད་མང་པ་ོབདོ་སདྐ་
ད་ུབསྒྱུར་ཡོད། བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་
ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མྱི ་ཚོས་
ད་བར་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་གནའ་
བ ོའྱི ་རྱི ག་གཞུང་ད ེ་དག་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་
འཛྱིན་གནང་ཐུབ་ཡོད། བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོ
གླང་དར་མ་བཀངོས་རསེ་བདོ་བཙན་པའོྱི་
རྒྱལ་རབས་སྱིལ་བུར་ཐརོ་ཡང་སྔནོ་གྱི་བླ་
ཆེན་རྣམ་པས་སྐུ ་ལས་བསྐོན་པར་བརནེ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི ་བསན་པ་རྱི ན་པ་ོཆེ་དར་
ཞྱིང་རྒྱས་པ་བྱྱུང་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་
གྱིས། སྤྱིར་བདོ་དང་མོན་ཡུལ་དབར་ས་ྔ
མོ ་ནས་འབལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་བྱྱུང་ཡོད།  
ད་ེབཞྱིན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་རྱིམ་བྱོན་
དང་མོན་ཡུལ་དབར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
འབལེ་བ་བྱྱུང་ཡོད། ནབུ་ལ་དགྭས་དང་
ཤར་མོན་ཡུལ་གྱི་ས་ཁུལ་བར་ང་ཚོ་ཆོས་
དང་རྱི ག་གཞུང་སོགས་གཅྱིག་པ་ལྟ་ བུ ་
རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་བ ོད་
ནས་ཆྱུ ་དྭངས་མོ་བརྒྱྱུ ད་ར་དབང་དགོན་
པར་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་ཏ་ེཆོས་ཕོགས་
ཀྱི ་མཛད་འཕྱིན་དང་པ་ོར་དབང་དགོན་
ད་ུབསྐངས་གནང་ཡོད། ད་ེནས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ཅང་གསལ་པ་ོརེད། སྤྱིར་ནད་ན་ཚ་དང་
དཀའ་ངལ་མ་འཕད་བར་ད་ུའཛམ་གླྱིང་
འདྱིར་གཏན་ད་ུསྡདོ་མཁན་ཡྱི ན་སྙམ་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
ལ། དགོངས་པ་ཡང་ད་ེལྟར་བཞེས་བཞྱིན་
ཡོད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྨནོ་ལམ་འད་ུའཛོམས་
སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྐེས་པའྱི་མཐའ་མ་
འཆྱི ་དགོས་པའྱི ་བརྡ་ལྟ་ བུ ་ཡྱི ན་པ་ཚང་
མས ་བསམ་བླ ོ་ཡག ་པོ་གཏོང ་དགོས །  
སོ་སོའྱི་ངསོ་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་
རྒྱྱུ ་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྱིས ་བྱེད ་དགོས་པའྱི ་དམ་བཅའ་
དང་ཐུགས་སེམས་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདགུ ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་རེས་བསྔ་ོསྨནོ་གསུང་འདནོ་

ཏ ེཛ ་ པུར ་ནས་མ་སུ ་རྱི ར ་ཆྱི བས་སྒྱུ ར ་
བསྐངས་པ་དང་། ད་ེནས་རྡ་སར་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད། ད་བར་ང་ཚོ་བཙན་
བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༣ ཙམ་འག་ོ
བཞྱིན་ཡོད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་
པའོྱི་དགངོས་པ་བཞསེ་པའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚྱུད་བྱྱུང་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས། ཨྱི ན་ཡུལ་གྱིས་བདོ་ལ་
དམག་འཁུག་བརྒྱབ་སབས་༸རྒྱལ་དབང་
སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༤ ལོར་
སོག་ཡུལ་ལ་ཉནེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས་དགསོ་བྱྱུང་
ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ལ་དམག་
འཁུག་བརྒྱབ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༩ 
ལོར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་
མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཆྱི བས་སྒྱུ ར་བསྐངས་
དགསོ་བྱྱུང་ཡོད། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རསེ་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་མཆོག་རྒྱ་གར་
ནས་བདོ་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་
ཡོད། བདོ་མྱི ་རྣམས་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་
རསེ་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་མང་གནས་སྡདོ་བྱེད་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་བསམ་བླའོྱི་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་མ་
རེད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ནམ་རྒྱྱུ ན་རེ་བ་བཟང་
ས་ནས་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་། ག་སྒྱིག་སྡགུ་

དང་། དམ་པ་ཁོང་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་
དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ ནས་དབུས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་
ཡོད།དམ་པ་ཁོང་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ཟླ་བ་ 
༠༧ ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་མཚོ་སར་སྐསེ་ཤྱིང་།  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་ནས་
གནས་བརྒྱད་པ་ཚོད་ལྟའྱི ་ཐོག་སྐུ ་ཡྱི ག་
རྒན་དུང་དུ་བསྐ ་ོགཞག་གནང་བ་དང་།  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༡ 
ཉྱིན་ནས་གཞུང་ཞབས་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་བ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༡ 
ཉྱིན ་ནས ་ དུང ་གཞོན ་དུ ་ གནས ་སྤར །  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་བ་ ༠༤ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
ནས་ཟུང་དུང་གནས་རྱིམ་ད་ུགནས་སྤར། 

ས་ནས་བྱདེ་དགོས་ཞེས་བཀའ་སླབོ་རྱིམ་པ་
ཕབེས་ཡོད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་
བླནོ་ཟུར་པ་ཞྱིང་གཤེགས་ཇཝཱ་ཧར་ལལ་
ནཧེ་རུ་མཆོག་མཇལ་འཕད་བྱྱུང་རསེ་རྒྱ་
གར་གྱི ་སྱིད་བླནོ ་ ཟུར་པ་ཞྱིང་གཤེགས་
ཇཝཱ་ཧར་ལལ་ནཧེ་རུ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་
གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་རྣམས་ལ་འཕྱིན་ཡྱི ག་
གནང་བ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་གར་
གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་རྣམ་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་
འགོ་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡ་ེསོ་སོ་ནས་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་
ཞྱིང་གནང་བ་བཞྱིན་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་མྱི ་
རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་ཏ་ེ
གཞྱིས་ཆགས་དང་། དགནོ་སྡ།ེ སླབོ་གྲྭ་ཁག་
བཙྱུགས་ཏ་ེབདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
བཅས་པ་ད་བར་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་བྱས་
དང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་དང་། 
གཞན་ཡང་ནང་ཆོས་ཤེས་པ་ཙམ་གྱི ་མྱི ་
འགྱིག་པར་གཙོ་བ ོ་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་
གནང་དགསོ་པ་དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྩལ་
བའྱི་བཀའ་སླབོ་དང་བཀའ་ཆོས་ད་ེདག་ལ་
སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་དགསོ་པ། ནང་ཁུལ་གཅྱིག་
ཕན་གཅྱིག་གགོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གལ་
གནད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༢ 
ཉྱིན་ནས་སྐུ ་སྒརེ་ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་ཟུང་དུང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༡ 
ནས་བལ་ཡུལ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་ཁང་གྱི ་ཟུང་
དུང་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་
བ་ ༠༧ ཚེས་ ༠༢ ཉྱིན་ནས་དུང་འཕར་
ད་ུགནས་སྤར་ཐོག་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་
སུ་གནས་སྤསོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་བ་ 
༠༨ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ནས་བད་ེསུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ཟླ་བ་ ༠༢ ཚེས་ ༠༩ ཉྱིན་ནས་
སྐུ་ཕྱྭའྱི་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༣ ཉྱིན་
ནས་དུང་ཡྱི ག་ཆེན་མོར་གནས་སྤར་གྱིས་
བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་དུང་ཆེའྱི་
ལས་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་བ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་ནས་བགསེ་ཡོལ་ས་ྔབསརུ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཨ་ར་ུན་ཅལ་དང་མེ་ག་ྷལ་ཡ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་བ།

མེག་སྱི་ཀ་ོགསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ོརྒལོ་
སྐནོ་བརདོ་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བུ་འཁྱིད་དཀར་པ་ོཆེ་ལགས་ཁ་ེན་ཌའྱི་ཨོན་ཊེ་རྱིའ་ོམངའ་
སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༢ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་རྒྱ་

གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་
ནང་ཡོད་པའྱི་ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་དང་། 
མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླྱིང་། ཀུ་ཀྱིང་། བསན་
འཛྱིན་སངྒ་། འབུམ་སྡ་ེལ། ར་དབང་ཁུལ་
གྱི ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་ས་ེགུ་ཝ་ཱཧཱ་ཊྱི་གནམ་ཐང་ད་ུ
ཕབེས་འབྱརོ་སྐབས་ཤྱིས་ལོངས་ས་གནས་
འགོ ་འཛྱི ན་པདྨ་དོན་གུབ་ལགས་དང་།  
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ པའྱི་
ཚེས་ ༨ ཉྱིན་མེག་སྱི་ཀ་ོགསོ་ཚོགས་ནང་
སྐུ ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌོར་ཁེ་རོ ་ཁེ་བྷྱི་རྱི ་རཱ ་  
(Deputy Salvador Caro Cabrera) 
མཆོག་གྱིས་ས་ེཁྱིད་འོག་མེག་སྱི ་ཀོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། དའེྱི་ཉྱིན་
རསེ་མར་མེག་སྱི ་ཀོའྱི་ནང་རནེ་གཞྱི ་བྱས་
པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་མེག་སྱི ་
ཀོའྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་སླབེས་ཐབས་ཀྱི་འབད་
བརྩནོ་བྱས་ནས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་གནང་ས།ེ 
མེག་སྱི ་ཀ་ོགསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༤ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བྱེས་བ ོད་མྱི ་
ཡོངས་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ བུ་འཁྱིད་
དཀར་པ་ོཆེ་ལགས་ཁེ་ན་ཌའྱི་ཨོན་ཊེ་རྱིའ་ོ  
(Ontario) མངའ་སྡའེྱི་སབྐས་ ༤༣ པའྱི་
གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ད་ུབདམས་
ཐོན་བྱྱུང་བར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་

རྱིང་ལགས། ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཚྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་ལགས་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་ཞུས་ཡོད། 

ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་
གུ ་ཝཱ ་ ཧཱ ་ཊྱི ་ས་གནས་སུ ་ཨ་རུ ་ན ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་
པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་
མོལ་གནང་ས་ེཤྱི ས་ལོངས་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་འབྱོར་སྐབས་ཕོགས་བཞུགས་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་སྒོལ་མ་ལགས་
དང་། གཞུང་དང་གཞུང་ཁངོས་མྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་

རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
བར་ང་ོརྒལོ་སྐནོ་བརདོ་དང་། གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི ་རྒྱལ་དར་
འཕར་དགསོ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ
སྤྱིར་རང་དབང་ལྡན་པའྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་
དབུ་ཁྱིད་དང་། མྱི་སྒརེ་བཅས་ལ་བདོ་ཀྱི་
བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རྒྱྱུ འྱི་ཐབོ་ཐང་དང་འགན་འཁྱི་ཡོད་ཅྱིང་།  
ད་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་
གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཐ་ེབྱྱུས་དང་། གནནོ་
ཤུགས་སྤད་པ་ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་
དབར་གྱི ་ཕྱི ་འབལེ་གྱི ་ལམ་ལུགས་དང་
འགལ་བ་མ་ཟད། བཟང་སྤདོ་མེད་པའྱི་བྱདེ་

ཡོད།
འཚམས་འཕྱིན་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཉྱིད་
ནྱི་ཨོན་ཊེ་རྱི འོ་མངའ་སྡའེྱི ་ག ོས་ཚོགས་
ནང་མང་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་དང་། སྡདོ་
ཁང་། ཕུ་གུ་བལ་ྟསྐངོ་སོགས་དང་འབལེ་
བའྱི་གནད་དནོ་ཐོག་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྐ་ུཉྱིད་
ཁ་ེན་ཌའྱི་ཨོན་ཊེ་རྱིའ་ོ (Ontario) མངའ་
སྡའེྱི་སབྐས་ ༤༣ པའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཞོན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བ་དསེ། 

རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ས་གནས་མང་ཚོགས་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་ཤྱིས་ལོངས་ས་གནས་
སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་གོ་
ལོ་རྱི ་པ་ལ་ཛ་ (Glory Plaza)  དང་།  
ཊྱི་བཊེ་མར་ཀཊེ་ (Tibet Market) ཞསེ་
པའྱི ་བ ོད་པའྱི ་ཁོམ་ས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་
སྐརོ་གནས་རེས་མེ་གྷ ་ལ་ཡ་མངའ་སྡའེྱི ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཨམ་པྱིན་  
(Dr Ampreen Lyngdoh) ལགས་
དང་། ཤྱིས་ལོངས་དསུ་བབ་ཀྱི་སྤྱི་
ཁྱབ ་རྩོམ ་སྒྱིག ་པ ་ པཱ ་ཏྱི ་ཤྱི ་ཡ ་ མུ ་ཁྱི མ ་  

སངས་ཤྱིག་དང་། མང་གཙོོའྱི་ལམ་ལུགས་
དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
རྒྱ ་ ན ག ་ ག ཞུ ང ་ ཚ བ ་ ཁ ང ་ གྱི ས ་ ངོ ་
རྒོ ལ ་ སྐོ ན ་ བ རོ ད ་ ག ན ང ་ བ ར ་ སྐུ ་
ཞབས་སལ་ཝ ་ཌོར ་ཁེ ་ རོ ་ཁེ ་བྷྱི ་རྱི ་ རཱ ་  
(Deputy Salvador Caro Cabrera) 
མཆོག་གྱིས་དགག་ལན་གནང་དནོ་ད།ུ མེག་
སྱི་ཀ་ོགསོ་ཚོགས་ནང་མེག་སྱི་ཀ་ོགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི འྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཉྱིན་རསེ་མར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱིས་མེག་སྱི ་ཀའོྱི་གསོ་
ཚོགས་སུ་སླབེས་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩནོ་བྱས་
པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་ཁང་ནང་སླབེས་

ཕག་སྦྲལེ་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
རྣམ་པ་དང་། ས་གནས་མྱི ་མང་ནས་སྐ་ུཉྱིད་
ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ལ་
ཡྱི ད་ཆེས་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི ་ཡོད་པ་མཚོན་
ཐུབ། ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུཉྱིད་ནས་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་
ཚོགས་ནང་ལོ་རྒྱྱུ ས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་
ཁྱིམས་འཆར། ༡༣༡། ལོ་ལརྟ་ཕྱི་ཟླ་བདནུ་
པ་ནྱི། བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཟླ་
བ་ (Tibetan Heritage month) ལ་སུང་
བརྩྱི་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་ཁྱིམས་འཆར་གསོ་ཚོགས་སུ་

(Patricia Mukhim) ལགས། རངོ་
དཔོན ་གཞོན ་པ ་ཨྱི ་ས ་ཝན ་ཌ ་ལ ་ ལོ ་  
(Isawanda Laloo) ལགས། སྱིལ་ཝསེ་
ཌར་ (Sylvester Nongtnger) ལགས་
བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད ་
པ་མ་ཟད། ས་འཐུས་ལས་ཁུངས་དང་།  
ས ་གནས ་རང ་བདེན ་ ཚོགས ་ཆྱུང ་གྱི ་
ལས་ཁུངས། ཡན་ལག་སནྨ་རྩྱིས་ཁང་།  
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་བཅས་
སུ ་ འ ཚ མས ་ ག ཟྱི ག ས ་ ག ན ང ་ ཡོ ད ། 
ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
སྤ ེན ་པ ་ ཚེ ་རྱི ང ་མ ཆོག ་གྱི ས ་ མེ ་གྷ ་ལ ་

པ། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད། ངའྱི་བསམ་པར།  
ད་ེནྱི་བདོ་མྱི ་མང་ལ་བཟང་སྤོད་ཀྱི ་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།  
ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཤུགས་རྐེན་སྤདོ་ཀྱི་ཡོད་པར་
བརནེ། རྒྱ་ནག་གཅྱིག་ཟརེ་བའྱི་གདགུ་རྩྱུབ་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལས་ལྡགོ་ཏ།ེ ང་ཚོའྱི་རྩདོ་
དནོ་དརེ་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མཚོན་
གྱི་ཡོད།  ཐུགས་ར་ེཆེ། བདོ་ལ་རང་དབང་
ཐབོ་པར་ཤོག་ཅསེ་གསུངས་གནང་འདགུ
བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་རྒྱ་
ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་དབང་
ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ང་ོརྒལོ་སྡྱིགས་ར་

བསམས་ཏ།ེ གསོ་ཚོགས་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
ཁྱིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་
ཡོད། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱི་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་མཛད་
རེས་དག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།  
མ་འངོས་པར་ཡང་སརྔ་བཞྱིན་གཟངེས་སུ་
ཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཡྱི ད་
ཆེས་བརན་པ་ོཡོད།
སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་མ་འངོས་པའྱི་ལས་དནོ་མཐའ་
དག་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །

ཡ་མངའ་སྡ ེ་གཞུང་གྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་དུང་ཆེ ་  
(Donald Phillips Wahlang) ལགས་
དང་ལྷན་ཁོང་གྱི ་གཟྱིམ་ཤག་ཏུ ་མཇལ་
འཕད་གནང་རེས་ཤྱི ས་ལོངས་ཁུལ་གྱི ་
བ ོད ་མྱི ་ རྣམས ་ལ ་ག སུང ་བཤད ་དང ་
དྱི་བར ་ལན ་འདེབས ་གནང ་བ ་དང ་ །  
བྷ ་ ར ཏ ་ ཏྱི ་ བྦ ཏ ་ སཱ ་ མ ནྭ ཡ ་ སཾ གྷ ་  
(Bharat Tibbat Samanvaya Sangh) 
ཞེས ་པའྱི ་རྒྱ ་གར་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ ་སྐོར ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་ཨྱི སྚར་ཁར་བྷ་ོམོན་   
(Easter Kharbomon) ལགས་དང་ཝྱི་ཀཱས་
གྷུབ་ཏཱ་ (Vikas Gupta) ལགས་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་ལྷན་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད། ད་ེརསེ་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཤྱིས་ལོངས་སཾ་བྷ་ོ
ཊ་ཉྱིན་སླབོ ་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་
གུབ་མཚམས་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀནོ་རཌ་ཀ་ེསངྒ་མ་  
(Shri Conrad K Sangma) མཆོག་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བསྐུལ་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབཞྱིན་གསར་པ་
ཞྱིག་མྱིན་པ་མ་ཟད། ད་ེསྔནོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་སླར་གསོ་གནང་
བ་དང་འབལེ། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་དགོང་དའོྱི་གསོལ་སནོ་ཞྱིག་གོ་
སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་རྒྱ་གར་གྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་ཕབེས་སབྐས་ཀང་ད་ེལརྟ་
ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ད་བར་གནས་
ཚྱུལ་ད་ེརྱིགས་མང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

སྤྙི་ཁྱབ་རྱོམ་སྒྲྙིག་པ།                 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

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

གསར་འགྱོད་པ།                   བསྟན་འཛིན་བསྟན་སྐྱོང་།

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

འགྲེམས་སེལ་བ།                   བསྟན་འཛིན་སྦྙིན་པ།
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