
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མ་ལེ་ཤྱི ་ཡཱའྱི་སྱིད་བླནོ་
གསར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨན་ཝར་ཨྱི བ་ར་ཧྱིམ་  
(Anwar Ibrahim) མཆོག་ལ་མཚམས་
འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་འདགུ
ད་ེཡང་མཚམས་འཕྱིན་ནང་མགནོ་པ་ོགང་
ཉྱིད་མཆོག་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་ངསོ་
ལ་ཞྱི་བད་ེདང་འཇྱིག་རནེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་
ཁྱིའྱི་སྐརོ་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱུར་མགནོ་འབདོ་
གནང་བ་ལརྟ་ངསོ་རང་སྐ་ུཉྱིད་ཀྱི་མཛེས་སྡགུ་
ལནྡ་པའྱི་རྒལ་ཁབ་ནང་བསྐྱདོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབྐས་
བྱྱུང་ལ། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་བླནོ་ཊན་ཀུ་ཨབ་
ཏུལ་རེ་མན་ (Tunku Abdul Rahman) 
མཆོག་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་དང་ལནྷ་ད་ུ
བསམ་ཚྱུལ་བར་ེལེན་བྱ་རྒྱུ ་བྱྱུང་བས་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་།
ད་ལའྟྱི་དསུ་འདྱི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྱི་དསུ་
ཤྱིག་ཡྱིན། ངསོ་ཀྱི་རེ་བ་ལ་མ་ལེ་ཤྱི་ཡཱ་མུ་
མཐུད་དར་ཞྱིང་རྒས་ཏ་ེཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་རནེ་གྱི་དངེ་གྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཞྱི་བད་ེ
དང་བད་ེའཇགས་ཆེད་ཞབས་འདགེས་རླབས་
པ་ོཆེ་སུྒབ་ཐུབ། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་འབྱྱུང་འགྱུར་
མ་ལེ་ཤྱི་ཡཱ་མྱི་མང་གྱི་རེ་བ་དང་མངནོ་འདདོ་
བསུྒབ་པར་འཕད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མཐའ་དག་
ལ་གདངོ་ལེན་གནང་ཐུབ་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ 
ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནརོ་གླྱིང་མགནོ་ཁང་
ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་གཏན་འཇགས་ཐབས་བྱྱུས་འཆར་
འགོད་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ཚོགས་འད་ུད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ནས་ 
༢༧ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་ཚོགས་
ཡོད་པ་རེད། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཚོགས་འདརུ་
ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་སླབོ་སནོ་པ་བཀའ་ཟུར་བསན་
པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་། བཀའ་ཟུར་འབངོ་
ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་
གྱི་དུང་ཆེ་རྔ་བ་ཚེ་རྒམ་ལགས། སྐ་ུཚབ་ཟུར་
པ་སལྐ་བཟང་རྒལ་མཚན་ལགས། ཆབ་སྱིད་
དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤྱིས་རྒ་མཚོ་ལགས། བད་ེསུང་
དུང་ཆེ་ཀརྨ་རྱིན་ཆེན་ལགས། ཕྱི་དྱིལ་དུང་
ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབྱྱིངས་ལགས།  བདོ་ཀྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ཟླ་བ་
ཚེ་རྱིང་ལགས་བཅས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །

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

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་

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

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

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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སྤྙི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྙིས་མ་

ལེ་ཤྙི་ཡཱའྙི་སྙིད་བོན་གསར་པ་

སྐུ་ཞབས་ཨན་ཝར་ཨྙིབ་ར་ཧྙིམ་

མཆོག་ལ་མཚམས་འདྙི་མཛད་པ།

བདོ་རྒལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སག་ལོ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཀ་ོརྱི་ཡའྱི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དབུ་
མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་བཀའ་དྱིན་མཚོན་དནོ་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ལ་
ཧནོ་སུར་རབ་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ནས་དན་རནེ་གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཀོ་རྱི ་ཡའྱི་ནང་པའྱི་རེས་
འཇུག་པ་ཚོས་ཇྱི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨྱིན་
སྩལ་ཐབོ་ས།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༥ ཉྱིན་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ཀ་ོརྱི་
ཡའྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་བརོ་
གྱུར་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དད་ལནྡ་མྱི ་མང་
རྣམས་ལ་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༨ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
༸རྒལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ་ོབང་ནས་
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཀ་ོརྱི་ཡའྱི་ཆོས་
གོགས་ཚོ་ལ་ཆོས་འབལེ་བྱེད་རྒྱུ ་
རེད། ཀ་ོརྱི་ཡ་ནྱི་ཕ་མེས་ནས་ནང་
ཆོས་བྱས་ནས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་
འདགུ བར་སབྐས་ནས་ངསོ་རང་ལྷ་ོལྷ་ོཀ་ོརྱི་ཡ་
དང་འབལེ་བ་གང་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ངོས་རང་ལྷ་ོཀོ་རྱི ་ཡར་འཁྱུག་ཙམ་བསླབེས་
པ་རེད། ཀ་ོརྱི་ཡའྱི་མྱི ་མང་ཚོ་དངསོ་གནས་
དང་གནས་སངས་རྒས་པའྱི་ཆོས་ལ་དད་པ་
རྩ་ེགཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་འདགུ ད་ེརྱིང་ངསོ་
ལ་ཀོ་རྱི ་ཡའྱི་ཆོས་གགོས་ཚོར་ཆོས་འབལེ་
བྱ་རྒྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བྱྱུང་། ཁདེ་རང་ཚོས་སངས་རྒས་པའྱི་ཆོས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ 
༣༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ལ་ཧནོ་
སུར་རབ་རྒས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ འཁརོ་བའྱི་དན་རནེ་གཟངེས་
རགས་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་ཧནོ་སུར་རབ་རྒས་གླྱིང་
གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་། བརྒ་དཔནོ་བཅས་ལས་གུབ་
པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་མཇལ་མོལ་
གནང་བ་དང་སྦྲགས། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་ཡོང་བཞྱིན་པ་ད་ེ
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། སྤྱིར་ཆོས་དད་རང་
མོས་རེད། ཆོས་གང་བྱས་དང་མ་བྱས་སོ་
སོ་སྒརེ་གྱི་རང་དབང་རེད། ཆོས་ལུགས་
འད་མྱིན་ཡོད་པའྱི་ནང་རང་གྱི་མོས་པ་གང་
ལ་ཡོད་ན་དའེྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའྱི་ཆོས་ད་ེ

བྱདེ་རྒྱུ ་རེད། འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་འདདོ་
མཁན་གྱི་ཆོས་པ་ཚོས་འཇྱིག་རནེ་བཀོད་
པ་པ་ོའདདོ་པའྱི་ལ་ྟགུབ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་བླ་ོརྩ་ེ
གཅྱིག་ཏུ་དད་པ་བྱས་ཡོང་དསུ་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་རེད། གང་ལརྟ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་
ལྟ་གུབ་འད་མྱི ན་ཡོད་ནའང་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མས་སེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་མྱི ་ལ་ཕན་
སེམས་བྱདེ་དགསོ་པ། མྱི ་ལ་གནག་སེམས་
གནདོ་སེམས་ཀྱི་བསམ་ངན་མྱི ་བཅང་རྒྱུ ་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གྱི ་འདུག  

ལ་བཀའ་དྱིན་མཚོན་ད ོན་དུ་རྱི ན་ཆེན་
དངུལ་ལས་གུབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁརོ་ལོ་ཞྱིག་
དན་རནེ་ད་ུཕུལ་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ད་ེརྱིང་ས་ྔད་ོསྤྱི་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
ཞལ་དནོ་མོ་ནས་སླད་ཀང་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་
གཉྱིས་ཙམ་འཚོ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ འྱི་ཞལ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མགནོ་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་
དང་མྱི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་ུངལ་སྐྱནོ་
པ་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་ད་ུབདོ་

ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདགུ ངསོ་རང་ནང་
པའྱི་དག་ེསླངོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མར་བརྩྱི་བཀུར་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་གྱི་ཆོས་པ་ངོ་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དངསོ་གནས་དང་གནས་
སེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་སོ་སོ་སྒརེ་གྱི་ངསོ་

ནས་ཆོག་ཤེས་བྱས། སྤྱི་ལ་ཕན་ཐགོས་
བྱེད་རྒྱུ འྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོརེད་འདགུ ངསོ་ཀྱིས་ཚང་མར་གུས་
ཞབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། གང་གལ་ཆེན་པ་ོ
འདགུ་ཅ་ེན། དངེ་སང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་འཐནེ་འཁརེ་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། 
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཐནེ་འཁརེ་བྱདེ་
བཞྱིན་པ་ད་ེའད་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད།  དཔརེ་
ན། ཨབ་ག་ྷནྱི་སྱི ་ཐན་ནང་ད་ུཆོས་ལུགས་
ཀྱི་འཐནེ་འཁརེ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེཧ་ཅང་བླ་ོ

མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚགས་ཚྱུད་གནས་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་ཡོད་ཅསེ་དང་།
ད ེ་བཞྱིན་ཁོང་གྱིས་འཆར་གཞྱི ་འཆར་
འགོད་དང་སྱིད་བྱྱུས་གཏན་འབབེས་ཆེད་
གངས་ཐ་ོགལ་གནད་ཆེ་ཚྱུལ་དང་། སབྐས་
བཅྱུ་དུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདོ་ནས་
གསར་ད་ུའབྱརོ་བ་རྣམས་གཙོ་བརོ་གྱུར་
པའྱི་བདོ་མྱི ་སྡདོ་ཁང་མེད་རྱིགས་ཀྱི་ངལ་
སེལ་སདླ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཅསེ་
དང་། ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
སྤྱི་མྱི ་བརྒ་དཔནོ་རྣམས་ནས་འགན་བཞེས་
པའྱི་ཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྡདོ་ཁང་སངོ་

ཕམ་པ་ོརེད་འདགུ ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལ་ྟ
གུབ་མྱི ་འད་བ་ཡོད་ནའང་མྱི ་ལ་ཕན་སེམས་
བྱདེ་རྒྱུ ་དང་། སྤྱི་ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་རྒྱུ ་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གྱི་འདགུ དརེ་
བརནེ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཐུན་པ་ོབྱེད་
རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ངསོ་ལ་ཆ་

བཞག་ན་ནང་པ་རེད་ད་ེཡྱི ་ཤུ་དང་།  
ཁ་ཆེ། ཧྱིན་དའུྱི་མཆོད་ཁང་ནང་
དུ་འགོ་ཡྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཆོས་
ལུགས་འད་མྱི ན་ཚང་མར་གུས་
ཞབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་
ཚང་མར་ལྟ་གུབ་མྱི ་འད་བ་ཡོད་
ནའང་བསླབ་བྱ་གཅྱིག་གྱུར་ཏ ེ་
བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་
པ། སྤྱི་ལ་ཕན་སེམས་བྱདེ་དགསོ་
པ ་ཚང ་མས་གསུང ་གྱི ་འདུག ་
པས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།  དརེ་
བརནེ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་

དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག  
དེ་རྱི ང ་འདྱིར ་ཀོ ་རྱི ་ཡའྱི ་ ཆོས ་གོགས ་
ག ཙོ ་ བ ོར ་གྱུ ར ་ པའྱི ་ ད ོན ་ གཉ ེར ་ ཅན ་
རྣམས་ལ་ནང་ ཆོས ་ངོ ་སྤོད ་ཕན ་ བུ ་ ཞུ ་
རྒྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ 
སླབོ་སྩལ། །

པ་རྱིགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་སྤདོ་
དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
ཕོགས་མཚྱུངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ་
པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་
རྡགོ་རྩ་ཆྱིག་སྒྱིལ་ཆེད་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་
དགསོ་པ་དང་། རྒ་ནག་གྱི་དཀྲགོ་གཏམ་
སྤལེ་མཁན་གྱི་ལག་ཆར་མ་འགྱུར་བ་གནང་
གལ་ཆེ་བའྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

གཏན་འཇགས་ཐབས་བྱུས་འཆར་

འགོད་ཚོགས་ཆུང་གྙི་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་

གནང་བ།
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སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་དང་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཀུལ་དཱྱིཔ་ཅནྡ་ཨགྱི་ཧ་ོཏཱ ྱི་ལགས་སུ་གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞསེ་ཀྱི་
མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་
དབུས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་དགེ་
རྒན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་སླབོ་
དཔནོ་ཆེན་མོ་དང་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱོར་བ་
སྐུ་ཞབས་ཀུལ་དཱྱིཔ་ཅནྡ་ཨགྱི་ཧ་ོཏཱ ྱི་ལགས་
སུ་སྭཱ་མཱྱི ་ས་ཏཱ་ནནྡ་སཀོྶ་ལགས་དན་རནེ་གྱི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ
དང་། བདོ་དནོ་གླངེ་མོལ་ལས་རྱིམ་ཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
དང་། བཀའ་བླནོ་ཁྱི་ཟུར་༸སྐྱབས་ར་ེཟམ་
གདོང་རྱི ན་པ ོ་མཆོག་ཆེད་ཕ ེབས་ཀྱིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་། བཀའ་
བླནོ་ཁྱི་ཟུར་༸སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་དབུས་

གཙྱུག་ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ཉ ་ེབའྱི ་
རྱིགས་བདག་སཏ་པྲ་ཀཱཤ་བཾསལ་ལགས། 
ད་ེབཞྱིན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་སླབོ་
དཔནོ་དང་ཉ་ེབའྱི་སླབོ་དཔནོ་རྣམ་པ། སླབོ་
ཕུག་བཅས་ཚང་འཛོམས་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། 
སབྐས་དརེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
རྒ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
སོགས་དར་འཕལེ་བྱྱུང་བའྱི་བརྒྱུ ད་རྱིམ་
དང་། ཁད་པར་ད་ུའཕགས་བདོ་ཀྱི་ལོ་པཎ་
རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་ནང་པ་
སངས་རྒས་པའྱི་ཆོས་བདོ་ད་ུདར་ཞྱིང་རྒས་
པ་བྱྱུང་ཡོད་ཅསེ་དང་། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལོ་
ང་ོདུག་ཅྱུ་ལགྷ་གྱི་སྔནོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་
ཡོད་ནའང་རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུའྱི་ས་གནས་
མྱི ་མང་ལ་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་ཐོག་གོ་རགོས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོ

ཡོད་པའྱི་འགལེ་བརདོ་དང་སྦྲགས། སབྐས་
འབལེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་དམྱིགས་ཡུལ་ང་ོ
སྤདོ། ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེལོ་རྒྱུས་ཐགོ་བདོ་
རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྱི ན་པ་བསུྒབ་རྒྱུ ་ནྱི་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས། ད་ེདང་འབལེ་
ཏ་ེཉ་ེལམ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་ལོ་རྒྱུ ས་
ཐགོ་བདོ་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་ཉན་ཞྱིབ་ཅྱིག་
ག་ོསྒྱིག་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནད་དནོ་
ད་ེདང་འབལེ་ཏ་ེཁྱིམས་ལུགས་མཁས་པ་
མཧྱི་ཀལ་ཝན་ཝལད་ཝན་པྲ་རག་ལགས་
ཀྱིས་བརྩམས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་བདོ་ཀྱི་གནད་
བསྡསུ་ (Tibet Brief 20/20) དང་། སླབོ་
དཔནོ་ལའུ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའྱི་དཔ་ེ
དབེ་བཅས་ང་ོསྤདོ་གནང་། དཔ་ེདབེ་ད་ེ
གཉྱིས་ནང་རྩོམ་པ་པསོ་བདོ་ཀྱི ་ལོ་རྒྱུ ས་

དངསོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བྱས་པའྱི་
གུབ་དནོ་དུ་ལོ་རྒྱུ ས་ཐོག་བདོ་ད་ེརྒ་ནག་
གྱི ་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་པའྱི་མཇུག་སྡམོ་
བརྒབ་ཡོད་པ་རེད། ཅསེ་དང་།
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་
རྒལ་སྤྱིའྱི་སངེ་རྒ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་རྒ་
ཁོངས་ཡྱི ན་པའྱི་དཀྲགོ་གཏམ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོསྤལེ་སབས་མྱི ་མང་པསོ་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུ ས་
དངོས་ལ་གོ་ལོག་ཐེབས་ཉནེ་ཆེ་བ་དང་།  
རྒ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་བཙན་འཛུལ་
བྱས་པ་ད་ེརྒལ་སྤྱི ་ལ་བརནེ་ནས་ཁྱིམས་
མཐུན་བཟ་ོཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མོད། རྒལ་
སྤྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་ནས་ད་ེལྟར་ཁྱིམས་
མ ཐུན ་ བཟོ ་ ཐབས ་ མེད ་ཅེས ་ སོགས ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་ཡུན་རྱིང་བདོ་དནོ་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་གནང་

མཁན་དང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཙྱུག་
ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ཉ ་ེབའྱི ་རྱི གས་
བདག་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་དཱྱིཔ་ཅནྡ་ཨགྱི་
ཧ་ོཏཱ ྱི་ལགས་སུ་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞསེ་བྱྱུང་བར་འཚམས་འདྱི་གནང་
ཡོད།
བཀའ་བླནོ་ཁྱི་ཟུར་༸སྐྱབས་ར་ེཟམ་གདངོ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་དཱྱིཔ་
ཅནྡ་ཨགྱི་ཧ་ོཏཱ ྱི་ལགས་སུ་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞེས་གནང་བར་འཚམས་འདྱི་
དང་སྦྲགས། ཁངོ་གྱིས་རྒྱུན་རྱིང་བདོ་དནོ་
ལ་རྒབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེལེགས་
འབུལ་དང་། ཁངོ་ཉྱིད་སྐ་ུཁམས་གསལ་
ཐང་དང་སྐུ་ཚེ་རྱིང་བའྱི་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་
ཡོད་པ་བཅས།།

རྒ་གར་རྒལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ 
དང་། ༢༩ ཉྱིན་རྒ་གར་གྱི་རྒལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྒ་
གར་རྒལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད་པ་ལརྟ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་གནད་ཡོད་མྱི ་
སྣའྱི་ཁངོས་འཕགས་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨཱ་ནནྡ་ཀུ་མཱར་
ལགས་དང་། གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་རྒ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་སུ་ཇཱྱིཏ་
ཀུ་མཱར་ལགས། རྒ་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པ་ (Bharat Tibbat Sahyog Manch) 
ཞསེ་པའྱི་སླབོ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཨྱི ནྡཤེ་ཀུ་མཱར་
ལགས། རྒ་གར་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པ་སྡ་ེཚན་ནང་མའྱི་རྒལ་ཡོངས་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོལགས་བཅས་
ཕབེས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་བདོ་དནོ་ལ་རྒ་གར་གཞུང་དང་རྒལ་
སྤྱིའྱི་རྒབ་སྐྱརོ་དགསོ་གལ་ཆེ་བའྱི་སྐརོ་དང་
སྦྲགས་ཏ།ེ བདོ་དནོ་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་ཆེད་གཞུང་
གྱི་ཐ་ེབྱྱུས་དང་བསམ་བླ་ོཁརེ་གསོ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།  བདོ་རྒའྱི་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་བར་བདོ་ད་ེལོ་རྒྱུ ས་ཐགོ་རང་བཙན་
ཡྱི ན་པའྱི་གནས་བབ་ལ་ངོས་འཛྱི ན་ཐོབ་
ཐབས་བྱདེ་རྒྱུ ་ད་ེགལ་གནད་ཆགས་ཡོད་པ་
དང་། དའེྱི་སྐརོ་ཤེས་འདདོ་ཡོད་རྱིགས་ནས་
མཧྱི་ཀལ་ཝན་ཝལཊ་ཝན་པ་རག་ལགས་ཀྱིས་
བརྩམས་པའྱི་བདོ་དནོ་གནད་བསྡསུ་ ༢༠།༢༠  
(Tibet Brief 20/20) ཞསེ་པ་དང་། རྒ་རྱིགས་

སླབོ་དཔནོ་ཧནོ་ཤང་ལའུ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་
པའྱི་དཔ་ེདབེ་ཀླགོ་དགསོ་པའྱི་རེ་སྐལུ་གནང་
ཡོད།སྤྱིར་རྒ་གར་གཞུང་གྱིས་རྒ་ནག་གཅྱིག་
གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་བསྐྱར་གནན་བྱདེ་མཚམས་
བཞག་ཀང་དབུས་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་ལ་
མངནོ་པར་མྱི་གསལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྒབ་སྐྱརོ་
བྱེད་པ་ལས་ཨ་
རྱི ་ལྟར་བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའྱི་
ཁྱིམས ་འཆར ་
གཏན་འབེབས་
བྱ་རྒྱུ ་མཚོན་པའྱི་
ཆབ ་སྱིད ་ཐོག ་
ནས་རྒབ་སྐྱོར ་
མངནོ་གསལ་དདོ་
པ ོ་བྱེད་ཀྱི ་མེད་
ཅྱིང་། གནད་དནོ་
ད་ེདང་འབལེ་ཏ་ེདཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་གྱིས་རྒ་དཀར་ནག་གཉྱིས་དབར་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་སྐྱནེ་པའོྱི་རང་བཞྱིན་ལ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ངསོ་ནས་བསམ་ཤེས་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། ང་ཚོའྱི་
རེ་བ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པ་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པས་ང་ཚོས་རྒ་གར་གཞུང་གྱིས་
རང་གྱི་ཁ་ེཕན་བཞག་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒབ་
སྐྱརོ་གནང་བའྱི་རེ་བ་འཆང་གྱི་མེད། རྒ་གར་
གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་རྒབ་སྐྱརོ་གང་གནང་བར་
དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་དང་། མཐའ་དནོ་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་རྒ་གར་དབུས་
དང་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་དམངས་ནས་བདོ་མྱིར་
རྒབ་སྐྱརོ་མུ་མཐུད་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་རསེ་
དན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི་སུ་ཇཱྱིཏ་ཀུ་མཱར་ལགས་དང་རྒ་གར་བདོ་དནོ་
རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་སྡ་ེཚན་ནང་མས་དབུ་ཁྱིད་

པའྱི་རྒ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་
རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པས་ལས་དནོ་བརྩམས་གནང་
བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་རྒ་གར་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་སུ་ཇཱྱིཏ་ཀུ་མཱར་ལགས་

ཀྱིས་རྒ་ནག་གྱི་ཁ་གཏད་གཅགོ་པར་རྒ་གར་
གཞུང་ངསོ་ནས་ལངས་ཕགོས་བརན་ད་ུགཏངོ་
དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་དང་། བདོ་ཀྱི་རང་
དབང་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་རྒབ་སྐྱརོ་གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བའྱི་རེ་
སྐལུ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཁངོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཁྱིམས་
འཆར་བསྣམས་པའྱི་སབྐས་རྒ་དཀར་ནག་བར་
གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབལེ་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་ཕྱིར་
འཐནེ་གནང་དགོས་བྱྱུང་ཚྱུལ་ང་ོསྤདོ་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་ཁངོ་གྱིས་ཚོགས་ཆེན་འདྱི་བརྒྱུད་སྤྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་འག་ོབ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བད་ེདནོ་སདླ་སྐ་ུངལ་
སྐྱནོ་པར་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་སདླ་རྒ་གར་
གཞུང་ངསོ་ནས་བྷཱ ་རཏ་རཏྣའྱི་གཟངེས་རགས་
ཕུལ་དགསོ་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐ་ུགཟུགས་

འཕདོ་བཞསེ་དང་ཆྱིབས་སྒྱུར་དསུ་ཚྱིགས་དང་
བསནུ་ནས་རྒ་གར་གསོ་ཚོགས་སུ་གདན་འདནེ་
ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ ་དང་། གཞན་ཡང་རྒ་གར་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ད་ེབཞྱིན་
བདོ་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཚབ་མཚོན་ད་ུངསོ་འཛྱིན་
གནང་བའྱི་རེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།ཧྱིན་བདོ་མཛའ་

འབལེ་ཚོགས་
པའྱི ་ ཚོ གས ་
ག ཙོ ་ འ བུམ ་
རམས་པ་ཨཱ་
ནནྡ་ ཀུ ་ མཱར ་
ལགས་ཀྱིས ་
བ ོད ་ཀྱི ་རང་
དབང་འཐབ་
རྩོ ད ་ ཆེ ད ་
མཉམ་རབུ་ཀྱི་
ནསུ་པ་སྤུངས་

དགསོ་པའྱི་གལ་གནད་དང་འབལེ་ཏ་ེའཕགས་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་གསར་
འཛུགས་གནང་སབྐས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
སུའང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ ་དང་། བདོ་དནོ་
ལ་རྒབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱུར་ག་སྒྱིག་མེད་པ་སོགས་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དན་གསོ་གནང་བ་
དང་། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གྱི་ཁདོ་འཕགས་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་བདོ་དནོ་ཆེད་བཙྱུགས་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་
ལ་རྒབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱུ ་ཡྱིན་སྐརོ་ནན་བརདོ་
གནང་། ཕགོས་མཚྱུངས་ཁངོ་གྱིས་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ནས་ག་ོསབྐས་ནམ་བྱྱུང་ལ་བདོ་
དནོ་གླངེ་སླངོ་དང་གཞུང་ངསོ་ནས་ད་ེའབལེ་
ལས་གཞྱི་སྤལེ་ཆེད་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་དགསོ་
པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། རྒ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པས་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་མང་བ་

ཡོང་ཐབས་དང་། བདོ་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་
རྩདོ་ལས་འགུལ་ལ་རྒབ་སྐྱརོ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཀྱི་
ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབབེས་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་
རྩལོ་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་
ཡོད་པ་རེད།
སྐ་ུཞབས་ཨྱི ནྡཤེ་ཀུ་མཱར་ལགས་ཀྱིས་རྒ་དཀར་
ནག་གཉྱིས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབལེ་ལམ་དང་རྒ་
གར་གྱི་ཁ་ེཕན་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེརྒ་གར་གཞུང་
ངོས་དང་རྒ་ནག་དང་འསོ་འཚམས་ཀྱིས་
འབལེ་གཏུགས་གནང་དགསོ་པ་ད་ེལརྟ་ཡང་། 
རྒ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་
ཐགོ་མར་ཁབ་སབྐས་སངས་འཛྱིན་ཚྱུལ་བཞྱིན་
མ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་མྱི་འབུམ་
བརྒད་ཅྱུའྱི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བའྱི་འགན་རྒ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཁརེ་དགསོ་ཞསེ་སོགས་གསུངས་
ཡོད།
ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་རྒ་གར་བདོ་དནོ་
རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ནང་རྒ་གར་
རྒལ་ཡོངས་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ ༢༠༠ ལགྷ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་
ཆེན་ཐགོ་བདོ་རྒའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་རྒ་
གར་གྱི་བྱདེ་སྒ་ོགང་ཡོད་དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐའུྱི་ཡང་
སྱིད་གནད་དནོ། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་། ཨེ་ཤྱི་ཡར་
བདོ་ཀྱི་སྣདོ་བཅྱུད་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གལ་གནད།  
རྒ་གར་ནང་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་
ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་ཐབས་ཇྱི་དགའེྱི་སྐརོ་གསོ་
བསྡརུ་གནང་གྱི་ཡོད།
ཐངེས་འདྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེབཞྱིན་རྒ་གར་
བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་སྡ་ེཚན་ནང་མས་
ག་ོསྒྱིག་དང་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད་པ་བཅས།།
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གཞན་ཡང ་བོད ་མྱི ་
མང ་སྤྱི ་འ ཐུས ་རྣམ་
པ ་ལྱི ་ ཐུ ་ཝེ ་ ནྱི ་ཡའྱི ་
རྒལ ་ས ་ཝྱི ལ ་ནྱི ་ ཡེ ་
སེ ་རུ ་རནེ ་གཞྱི ་བྱས་
པའྱི་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་
པ ་འཛམ་གླྱིང ་རྒལ་
ཡོངས ་རྱི ག ་ འཛྱི ན ་

(Vilnius) ནང་རནེ་
གཞྱི ་བྱས་པའྱི་ཐ་ེཝན་
གཞུང ་ཚབ་ ཆེན ་ མོ ་
མཆོག་དང་། དུང་
ཆེ ་ལས་རོགས་རྣམ་
གཉྱིས་མཇལ་འཕད་
ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་
གནང་ཡོད།

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ལྱི་ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡའྱི་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཐ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མོ་དང་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་བསན་
པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྣ ་ེཁྱིད་འོག  
སྤྱི ་འ ཐུས ་ད བུ ་དཀར ་ཚང ་གཡུ ་སྒོན ་
ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་དབང་འདསུ་རྡ་ོ
རེ་ལགས་བཅས་ལས་གུབ་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་
སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ལྱི ་ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡའྱི་  
(Lithuania) རྒལ་ས་ཝྱིལ་ནྱི་ཡེ་སེ་  

འདསུ་སྡའེྱི་ཡན་ལག་ཡུ་རོབ་ཤར་མའྱི་ལྱི ་
ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡ་ས་ྔའགྱུར་རྱིག་འཛྱིན་དགའ་ཚལ་
གླྱིང་ཆོས་ཚོགས་སུ་མཆོད་མཇལ་གཟྱིགས་
སྐརོ་གནང་རསེ། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཡུ་རོབ་ལྱི ་
ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡའྱི་རྒལ་ཁབ་ནང་གྱི་གཞུང་འབལེ་
ལས་དནོ་ཆ་ཚང་ལེགས་གུབ་བྱྱུང་ཡོད་པ་ 
བཅས། །

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་འད་ུདངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ 
ཉྱིན་རྡ་སར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ནྱི་བ་ྷན་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུབདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་ཉྱིན་གངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་གོ་སྒྱིག་
ཞུས་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་
ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་
བ་དང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་
འདའུྱི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་འད་ུད་ེ
བཞྱིན་ཐངེས་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ེསྔནོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་བདོ་མྱི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་ལྡྱི་ལྱི ་ཉ་ེ
འགམ་ཧར་ཡ་ན་མངའ་སྡའེྱི་ནང་ཐབས་བྱྱུས་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོད་ེཚོགས་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོདཔལ་ལྡན་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་ཐགོ་
མར་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་ཚོགས་འད་ུ
དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  
ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་འད་ུའདྱིའྱི་
དགསོ་དམྱིགས་དང་། ནང་དནོ་བརདོ་གཞྱི་
དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་རེ་བ་དང་། 
དམྱིགས་ཡུལ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐགོ་མདརོ་
བསྡསུ་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་བྱྱུང་། རྩ་བའྱི་
སབྐས་བཅྱུ་བདནུ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་འག་ོབཙྱུགས་པའྱི་རསེ་ལ་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲལེ་པའོྱི་ངསོ་ནས་སྔནོ་མའྱི་ལམ་ལུགས་
གཞྱིར་བཟུར་ད་ལྟའྱི་དགོས་ཕན་ལ་བལྟས་
ནས་ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་འཚོག་
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་བསྒྱིགས་ཡོད་ཅྱིང་། ད་ེ
ཡང་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུའཛོམས་
རྒྱུ ་ཁག་པ་ོཆགས་དསུ་ཕདེ་ཀ་ཕདེ་ཀ་འད་
པ་ོབྱས་ནས་ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
གཉྱིས་འཚོགས་རྒྱུ ་དང་། གཅྱིག་ད་ེརྒལ་ས་
ལྡྱི་ལྱིར་དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེབཞུགས་སརྒ་རྡ་
སར་འཚོགས་རྒྱུའྱི་བང་རྱིམ་བསྒྱིགས་ཡོད།  
ཡྱིན་ནའང་རསེ་ལ། རོགས་ཚོགས་མཉམ་

ད་ུསདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱུ ་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པའྱི་སབྐས་
སུ་སྤྱི་འཐུས་ཡོངས་རགོས་མཉམ་འཛོམས་
ཐགོ་ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་རྒྱུའྱི་
ཐག་གཅདོ་བྱྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་།  རོགས་
ཚོགས་ངསོ་ནས་རོགས་དངུལ་ཞལ་བཞེས་
དང་། དངུལ་
མ ་ འ དང ་ བ ་
ཡྱི ན་ནའང་ཁ་
ག ས བ ་ བྱེ ད ་
ཀྱི ་ཡྱི ན ་ཞེས ་
ག སུ ང ས ་ པ ་
ལརྟ། བདོ་
མྱི ་ མ ང ་ སྤྱི ་
འཐུས་སྐབས་
བ ཅྱུ ་ བ དུ ན ་
པ འྱི ་ ཐ བ ས ་
བྱྱུ ས ་ ཚོ ག ས ་
འ དུ ་ ཐེ ང ས ་ ད ང ་ པོ ་ ད ེ ་ ལྡྱི ་ ལྱི ་ ཉ ེ ་
འ ག མ ་ ཧ ར ་ ཡ ་ ན ར ་ ཚོ ག ས ་ ཤྱི ང ་ །  
ད་ེདསུ་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་མ་གཏགོས་ཚང་མ་
མཉམ་འཛོམས་བྱདེ་ཐུབ་ཡོད་རེད། དའེྱི་
སབྐས་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོད།ེ རྒལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་
འབལེ་ལམ་གནང་ཕགོས། ད་ེབཞྱིན་རྒལ་
སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་འགལེ་བཤད་
རྒག་ཕགོས་དང་། ད་ོསྣང་བྱདེ་ཕགོས། 
གནས་ཡུལ་རྒ་གར་གྱིས་གཙོས་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་
ནང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་
འབལེ་ལམ་བྱདེ་ཕགོས་སོགས་ཀྱི་ནང་དནོ་
གཙོ་བརོ་བྱས་ནས་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་
རེད།
ད་རེས་ཀྱི་ཐབས་བྱྱུས་ཚོགས་འད་ུའདྱིའྱི་
ནང་དནོ་སྔནོ་མ་དང་ཏགོ་ཙམ་མྱི ་འད་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱིའྱི་ནང་མང་བ་
ད་ེབདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་གཙོ་བརོ་བྱས་
ཡོད། དཔརེ་ན། རྒ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་འཛྱི ན་སངས་དང་སྒོམ་
གཞྱི། ཉ་ེཆར་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་
ལས་ཡུན་གསུམ་པ་གཏན་ཁེལ་བ་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་ཕག་རོགས་བླནོ་ཆེན་རྣམས་ཀང་
གཏན་ཁལེ་ཟྱིན་ཡོད་སབས། ཁངོ་རྣམ་
པའྱི་བསམ་བླ་ོའཁརེ་སོ་གང་འད་ཡོད་མེད་

དང་། མ་འངོས་པའྱི་ཁ་ཕགོས་ག་བར་འག་ོ
ས་རེད་བསམ་ནས། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་
མཁན་རྣམ་པས་འགལེ་བརདོ་གནང་རྒྱུ ་དང་།  
དེ ་ བ ཞྱི ན ་ རྒ ་ ན ག ་ གྱི ས ་ སྱི ད ་ བྱྱུ ས ་
འཛྱི ན ་སངས་ལ ་བར ེན ་ནས་བོད ་ནང ་

གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། ཁརོ་
ཡུག་གྱི་གནས་སངས། དཔལ་འབྱརོ་
སྱིད ་བྱྱུ ས ་ཀྱི ་ཐོག ་ལ ་ཡྱི ན ་ནའང་འད།  
ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་འག་ོ
བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ལངས་ཕགོས་ལ་ྟ
བུ་གང་བྱདེ་དགསོ་པ། ད་ེབཞྱིན་གལ་ཆེ་བ་
གཅྱིག་ད།ེ བདོ་ད་ེལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་ཐགོ་
ནས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདགུ་གམ། ད་ལ་ྟ
ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཐགོ་ནས་
རྒ་བདོ་དབར་འབལེ་ལམ་ཡོང་རྒྱུ འྱི་ཐོག་
འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ དའེྱི་
རྒབ་ལྗངོས་ད་ེབདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུ ས་གནས་བབ་
ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་དུས།  
ད་ེརྱི ང་གྱི ་བརོད་གཞྱི ་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་
ལ་བདོ་ཀྱི ་ལོ་རྒྱུ ས་ཀྱི ་གནས་བབ་ཡྱི ན་པ་
དང་། དའེྱི་ཐགོ་མཁས་དབང་བྱམས་པ་
བསམ་གཏན་ལགས་ཆེད་མངགས་གདན་
འདནེ་ཞུས་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ཚོགས་ཐངེས་དང་
པརོ་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ང་
ཚོས་རྒྱུས་ལོན་བྱདེ་རྒྱུ ། རྩ་བའྱི་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་མཁེན་རྒ་ཡངས་པ་ོཡོད་རེད་ད།ེ 
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པ་སོ་སོས་
གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་བརདོ་གཞྱི་ད་ེརང་
གྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཡྱིན་པ་

རེད། ཏན་ཏན་བླ་ོསྐྱདེ་མ་འད་བ་ཡོང་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདགུ
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
བདོ་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་
གཅྱིག་དང་། རྒལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
གནས་བབ་ཐགོ་འགལེ་བཤད་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་

རྒག ་གྱི ་ ཡོ ད ་
པ་རེད། བདོ་
ནང་གྱི ་བདོ་མྱི ་
ཡྱི ན ་ ནའང ་ ། 
རྒ་ནག་གྱི ་སྱིད་
བྱྱུ ས ་ ད ང ་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་དངེ་སང་
ལོ ་རྒྱུ ས་ཀྱི ་ཁ་
ཕོགས་གསར་
པ ་ ཆ ག ས ་
རྒྱུ འྱི ་ ཉ ེན ་ ཁ ་

ཆགས་ཀྱི་འདགུ བདོ་ཟརེ་བ་ད།ེ རེ་བ་
བཟང་ཕགོས་ནས་བརྒབ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  
མྱི ་གཅྱིག་གྱི ་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་བདོ་གཞྱིས་བྱསེ་
མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་བརྒབ་ཆོག་
གྱི་ཡོད། ལྡགོ་ཕགོས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡྱིན་ན། ལོ་བརྒ་ཉྱིས་བརྒ་ད་ེལས་མང་བ་བདོ་
ཀྱི་འཐབ་རྩོད་གནས་སངས་ཐགོ་མུ་མཐུད་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགོས་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད།  
ད་ེཡྱིན་དསུ། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ད་ལའྟྱི་མྱི་
རབས་དང་། མྱི་རབས་གསར་པ། དའེྱི་
རེས་ཀྱི ་མྱི ་རབས་བཅས་ལ་རྩྱིས་སྤོད་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོ་
མྱི ་རབས་འདྱིའྱི་ལས་འགན་ཆགས་སབས།  
ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ྟབུ་
ཡྱིན་ན། སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པ་ོབཅལོ་
ནས་མྱི ་མང་ལ་མང་གཙོ་གསོལ་སྩལ་གནང་
བ་དང་། མང་གཙོ་གསོལ་སྩལ་གནང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་མྱི ་མང་ནས་དརེ་རྒབ་སྐྱརོ་ཆ་
ཚང་གནང་ས།ེ མྱི་མང་གྱིས་འསོ་བླགུས་ནས་
འག་ོཁྱིད་འསོ་འདམེས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད།
བདམས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ང་ཚོ་སབྐས་འདྱིའྱི་
འགན་ཁུར་མཁན་ཆགས་ཡོང་དསུ། ང་ཚོ་
གསོ་ཚོགས་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་ནང་སྤྱི་

འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོང་
དསུ། རྒྱུ ་མཚན་དང་ལནྡ་པ། དའེྱི་རྒབ་ལྗངོས་
དང་བཅས་པ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་
ཚོའྱི་གསོ་ཚོགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དརེ་
གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན་ད་ོསྣང་ཅན་
རྣམས་ལའང་ག་ོབརྡ་རང་བཞྱིན་འཕདོ་འག་ོ
དསུ། ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ད་ེཡྱིན་དསུ་རྣམ་པ་ཚོས་ཉྱིན་གངས་
བཞྱིའྱི་རྱིང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་
ཐུབ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ ་
ཡྱིན།
ངས་མང་པ་ོཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེ
ཙམ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སླབོ་དཔནོ་
མཁས་དབང་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས་
དང་པ་ོའབལེ་བ་བྱདེ་དསུ། ཞལ་བཞསེ་
གནང་ནས་ཝ་ར་ན་སྱི ་ནས་ཆེད་མངགས་
འདྱིར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུར་ཕབེས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས་
གནང་བ་དང་། ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་སྒལོ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་
སླབོ་དཔནོ་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུ ས་སྐརོ་ངོ་སྤོད་སྙྱིང་བསྡུས་གནང་
རསེ། ལོ་རྒྱུས་སླབོ་དཔནོ་བྱམས་པ་བསམ་
གཏན་ལགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་
བབ་ཅསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་
བསྐྱངས་གནང་ཡོད།
ཉྱིན་རྒབ་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་བད་ེཆེན་དཔལ་མོ་ལགས་ཀྱིས་
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གནས་བབ་ཅསེ་
པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གསུང་བཤད་དང་། 
བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་བསན་འཛྱིན་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཀྱིས་
བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་གནས་
སངས་ཞེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གསུང་
བཤད། བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚེ་རྱིང་བསམ་གུབ་ལགས་ཀྱིས་
རྒ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་དཔལ་འབྱརོ་སྱིད་
བྱྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་
ཐགོ་གསུང་བཤད་བཅས་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་བསྐྱངས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།  །
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བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་སུད་ཌནེ་གཞུང་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་དང་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་
བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༣ ཉྱིན་བདོ་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་བསན་
པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་སྣ ་ེཁྱིད་འོག  
སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་
དང་། སྤྱི་འཐུས་དབང་འདསུ་རྡ་ོར་ེལགས་
བཅས་ལས་གུབ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
སྐུ ་ཚབ་ ཚོགས་ཆྱུང ་ ཡུ ་ རོབ ་ སུད ་ཌེན ་  
(Sweden) རྒལ་ཁབ་ཀྱི་རྒལ་ས་སྱི་ཊོག་
ཧམོ་ (Stockholm) ལ་ཕབེས་འབྱརོ་གནང་
རསེ། སུད་ཌནེ་ནང་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་
ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་། བདོ་དནོ་
སྐརོ་བག་ོགླངེ་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་
གྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཞྱིང་། སབྐས་
དརེ་ཀར་ཌྱི་ཤྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་རྩམོ་པ་པ་ོ
དང་། ལས་འགུལ་བ་སྐ་ུཞབས་ཀུར་ཌ་ོབགྷ་སྱི་  
(Mr. Kurdo Baksi) མཆོག་
དང་། ས་མྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ལམྕ་

སྐུ ་ཨྱི ན ་ གྷར ་ ཨེ ་སྱི ་ ཡོ ་ ཨེལ ་བྷྱིན ་སན ་  
(Inger Axio Albinsson)  
མ ཆོ ག ་ རྣ མ ་ ག ཉྱི ས ་ ད ང ་ །  
སྤྱི་འཐུས་དབང་འདསུ་རྡ་ོར་ེལགས་བཅས་
ནས་གངས་ ཉུང ་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
སུང་སྐྱབོ་དང་། བདོ་
དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་འདུགཕྱི ་
ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་བདོ་
མྱི ་ མ ང ་ སྤྱི ་ འ ཐུ ས ་
སྐུ ་ཚབ ་ ཚོགས་ཆྱུང ་
ནས་ སུད ་ཌེན ་གོས ་
ཚོགས ་ ཚོགས ་ཁང ་
ནང་སུད་ཌནེ་གཞུང་གྱི་གགོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་བཞྱི་དང་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། ཆོས་དད་རང་

དབང་། ཁརོ་ཡུག་བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་ཧ་
ཅང་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་སནྙ་སེང་
ཞུས་ཏ།ེ བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒབ་སྐྱརོ་གནང་སྐྱངོ་
ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་དང་།  

དེ་རེས ་ སུད ་ཌེན ་རྒལ ་སའྱི ་ནང ་ར ེན ་
གཞྱི ་བྱས་པའྱི ་ ལོ ་རྒྱུ ས ་ ཡུན ་རྱི ང ་ལྡན ་
པའྱི ་ འགེམས ་ ས ོན ་ ཁང ་གགས ་ཅན ་  

(Vasa Museum) ད་ུགཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་སུད་ཌནེ་གཞནོ་སྐྱསེ་
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་

ཞུགས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་
དྱིལ་བསྒགས་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་གོམ་བགདོ་
ལས་འགུལ་ནང་དའུང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་འདགུ ཉྱིན་
རྒབ་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་སུད་ཌེན་ཕྱི་
སྱིད ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་

རྒ་ནག་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་མཆོག་དང་།  
སུད་ཌེན་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་དང་ལྷན་

སུད་ཌེན་རྒལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནང་ད་ུམཇལ་འཕད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཞུ་
སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སུད་ཌནེ་
རྒལ་ས་སྱི་ཊོག་ཧམོ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཐ་ེ
ཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་པལོ་ཧང་  
(Mr. Paul Huang) མཆོག་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕད་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཁརོ་ཡུག་
བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆགས་
ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བདོ་དནོ་
ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་རྒབ་སྐྱརོ་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐལུ་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བལ་
ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་སྡ་ེཚན་
འགན་འཛྱིན་ས་མྱིག་ཐགོ་རྩྱིས་པ་ཞྱིག་བལ་
ཡུལ་རང་ནས་གསར་འདམེས་བྱ་རྒྱུར། རྩྱིས་
ཀྱི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བལ་
ཡུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་
པས་འཚང་རྒྱུགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྣམས་གཤམ་གསལ་འསོ་ཆོས་ཚང་
ཞྱིང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་ད་ུཞབས་འདགེས་ཞུ་
བླ་ོཡོད་རྱིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ད་ོཕག་ཚོད་ ༥ འགངས་མེད་
དྲྭ་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 
https://forms.gle/H7f9P5nuS4Rzt1YRA

བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་སྡ་ེ
འགན་ས་མྱིག་ ༡ འདམེས་སུྒག་ཆེད་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡) ཤེས་ཚད། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞྱིག་
ནས་རྩྱིས་རྱིག་ཐགོ་ཉ་ེབའྱི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབྱམས་པ་ (B.Com)  ཐནོ་པ་དགསོ།
༢) ལོ་ཚད། ༢༠༢༢།༡༢།༡༤  ཉྱིན་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མྱི་ཉུང་ཞྱིང་།  ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
༣) རྒྱུགས་གཞྱི།   བདོ་ཡྱིག་དང་།  ཨྱི ན་
ཡྱིག་སདྐ་ཡྱིག་སོ་སོའྱི་ནང་རྩྱིས་དང་འབལེ་
བའྱི་ཐགོ་འབྱི་རྒྱུགས་དང་།  བདོ་སདྐ་དང་། 
ཨྱི ན་སདྐ་གཉྱིས་ཐགོ་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

༤༽ རྒྱུགས་འཕདོ་པར། རྒྱུགས་གཞྱི་བདོ་
ཨྱི ན་གཉྱིས་སོ་སོར་ཉུང་མཐའྱི་བརྒ་ཆ་ ༥༠ 
ཐམ་པ་ལོན་པ་དགསོ། 
༥༽ དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ། འབུལ་འབབ་
གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ང་ོབཤུས།
༦༽ ཁྱིམས་མཐུན་སྐྱསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
(Birth Certificate) གྱི་ང་ོབཤུས།
༧༽ བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་གཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང་། ད་ེམྱིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རྱིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡྱིན་པའྱི་

སནྨ་པའྱི་ངསོ་སྦྱརོ་ (Medical Certificate)  
ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འད་པར་མཉམ་
སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའྱི་ལས་དམ་དང་། ས་རགས་
འཁདོ་པ་ང་ོམ། 
༨༽ འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་
ནས་བྱ་སྤདོ་ཐལ་སྐྱནོ་མེད་པའྱི་ངསོ་སྦྱརོ་  
(Character Certificate) ང་ོམ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་རྣམས་ནས་གཤམ་
གསལ་དྲྭ་མཐུད་ནང་ཡོད་འཚང་སནྙ་འགངེས་
ཤོག་ཞྱིབ་བཀང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༤ ནང་ཚྱུན་དྲྭ་ཐགོ་འབུལ་ལམ་ཞུ་
དགསོ། དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་
འབྱརོ་རྱིགས་རྩྱིས་མེད་ཡྱིན། དསུ་ཐགོ་

འགངེས་ཤོག་འབྱརོ་བ་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་
ཆོས་ཚང་བ་ཚོར་ཡྱི ག་རྒྱུ གས་གཏངོ་སླད་
སབྐས་མཚམས་འབདོ་བརྡ་གཏང་རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི་
གསལ་བསྒགས་སུ། ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལནྷ་ཁང་ནས་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ 
ལ།། 
Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Dharamsala-176215
Distt.Kangra(H.P)
E-mail:psc@tibet.net

ཨོསྟ ྱི་ལྱི ་ཡཱའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ལནྷ་འཛོམས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་མ་འངོས་
ལས་གཞྱི་འཆར་འགདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ 
༣༠ ཉྱིན་ཨོསྟ ྱི་ལྱི ་ཡཱའྱི་དཔྱྱིད་དསུ་གསོ་
ཚོགས་འཚོག་བཞྱིན་པ་དང་སབས་བསནུ་
ཨོསྟ ྱི་ལྱི ་ཡཱ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་
རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལནྷ་
འཛོམས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལག་
བསར་ལས་གཞྱི་ཁག་གཅྱིག་འཆར་འགོད་
གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་ཨོསྟ ྱི་ལྱི ་ ཡཱ ་གོས ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི འྱི ་ བ ོད ་ད ོན ་རྒབ ་སྐྱོར ་ ཚོགས ་པའྱི ་
ག ཙོ ་སྐྱོང ་བ ་སྐུ ་ ཞབས ་ཝེ ་རན ་ཨྱི ་ཅ ་  
(Warren Entsch) ལགས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱངོ་
གནང་བའྱི ་ ཚོགས་འདུའྱི ་ཐོག ་ ཚོགས་
པའྱི ་ག ཙོ ་སྐྱོང ་བ ་གཞན ་སྐུ ་ཞབས ་ སུ ་ 
སན་ཀྲམེ་པ་ེལྱི ་མན་ (Susan Templeman)  
ལགས ་དང ་ །  ལྕམ ་སྐུ ་ ཇེ ་ ནྱིཊ ་ རེ ་སྱི ་  

(Janet Rice) ལགས། ཨྱི ས་ཀྲ་ེཕན་བྷ་ེཊྱི་ 
(Stephen Bates) ལགས། གྷཊེ་ཀརེ་ནྱི་  

(Ged Kearney) ལགས་བཅས་ལནྷ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་རེད།
གཞན་ཡང་ཚོགས་འདུའྱི ་ནང་ཨོསྟ ྱི་ལྱི ་

ཡཱའྱི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
དང་། ཕགོས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་

བསན་འཛྱིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ཨོསྟ ྱི་
ལྱི ་ ཡཱའྱི ་ བ ོད ་ད ོན ་ལྷན ་ཁང ་གྱི ་ འཛྱི ན ་
སྐྱོང་འགན་འཛྱི ན་སྐུ ་ཞབས་ཛོ་བྷཊེ་ཕཊོ་  

(Zoe Bedford) ལགས། ཨོསྟ ྱི་ལྱི ་ཡཱ་བདོ་
རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སལྐ་
བཟང་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་
དུང་ཆེ་ལ་ྷདབང་རྒལ་པ་ོལགས་བཅས་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་ེ
ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི ་མ་འངོས་
ལས་འཆར་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་དའེྱི་སདླ་ཚོགས་
མྱི ་རྣམས་ནས་རྒབ་སྐྱོར་མཐུན་གོགས་
གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་
ཟད། ལགྷ་པར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལམྕ་
སྐ་ུཇ་ེནྱིཊ་རེ་སྱི་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་
གནད་དནོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་དང་། གསོ་ཚོགས་
ནང་ད་ུརྒལ་སྤྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་
བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒད་

པའྱི་བསྒགས་གཏམ་སྒགོས་སྦྱང་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།

ཐངེས་འདྱིའྱི་ཚོགས་འདའུྱི་ནང་ཨོསྟ ྱི་ལྱི ་ཡཱའྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
རམ་ས་ལར་ཕབེས་འཆར་སྐརོ་དང་། ཨོསྟ ྱི་
ལྱི ་ཡཱར་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་གནད་
དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཐ་ེབའྱི་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཁག་
གཅྱིག་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་རྒ་གར་རྒལ་
ས་ལྡྱི་ལྱི ར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱི ང་ཚོགས་པའྱི ་
རྒ་གར་རྒལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའྱི་
མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་བཅར་གནང་
ཡོད།
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་རྩོམ་པ་པ ོ་
གགས་ཅན་དང་། བདོ་ཀྱི་གགོས་པ་ོ
འབུམ་རམས་པ་ལྕམ་སྐུ ་ནྱིར་ཇཱ ་མ་དྷབེ ་ 
(Dr. Neerja Madhav) ལགས་དང་། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་དུང་ཆེ་
ཀརྨ་ཆོས་དབྱྱིངས་ལགས། ཧྱི་མ་ཅཱལ་
མངའ་སྡའེྱི་དབུས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང ་གྱི ་ཉ ེ་བའྱི ་རྱི གས ་བདག་ ཆེན ་ མོ ་
ཟུར་པ་འབུམ་རམས་པ་སྐུ ་ཞབས་ཀེ་སྱི ་
ཨགྱི་ཧ་ོཏཱ ྱི་ (Prof. K.C. Agnihotri) 
ལགས། རྒ་གར་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པ་སྡ ་ེཚན་ནང་མའྱི་རྒལ་ཡོངས་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་རྱི ན་ཆེན་མཁའ་
འག་ོལགས། ལྡྱི་ལྱི ་ས་གནས་རྒ་གར་
བོད ་ད ོན ་རྒབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི ་ ཚོགས་
གཙོ་སྐུ ་ཞབས་པན་ཀཇ་གྷ ོ་ཡལ་ལགས་ 
(Pankaj Goyal) སོགས་ཕབེས་གནང་
འདགུསྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་
གསུང་དནོ། རྒ་གར་རྒལ་ཡོངས་བདོ་
དནོ་རྒབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་སྡ་ེཚན་ནང་མ་
ནྱི་རྒ་གར་ནང་བདོ་དནོ་ཐོག་ལས་འགུལ་
ཤུགས་ ཆེ ་ ཤོས ་སྤ ེལ ་མཁན་ཞྱི ག ་ཡྱི ན ་
ཞྱིང་། རྩ་བའྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུ་
ལྷག་གྱི ་རྱིང་རྒ་གར་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་
ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དསུ་
ཚོད་དའེྱི་རྱིང་རྒ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་
ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྒབ་
སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་

གྱི ་བཀའ་དྱིན ་ ཆེན ་པ ོ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོད། 
སྤྱིར་འཕགས་བདོ་གཉྱིས་དབར་ལོ་རྒྱུ ས་
དང་། ས་བབ། རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་

འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་ཅྱིང་། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་འཕགས་བདོ་གཉྱིས་དབར་དགེ་སླབོ་
ཀྱི ་འབལེ་བ་ཡོད་ཅེས་དུས་རྒྱུ ན་བཀའ་
སླབོ་ཕབེས་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྒ་གར་
ནས་བདོ་ལ་ནང་ཆོས་དར་ཁབ་བྱྱུང་བར་
བརནེ། ལོ་རྒྱུ ས་ཐགོ་རྒ་གར་ནྱི་ང་ཚོའྱི་
དགེ་རྒན་དང་། ད་ཆ་རྒ་གར་ནང་བདོ་
མྱི ་ ཚོས་རྒ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་རྱི ག་
གཞུང་སླར་གསོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས། 
ང་ཚོ་ནྱི ་རྒ་གར་གྱི ་དགེ་ཕུག་ཡྱི ད་རནོ་
རུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒ་གར་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་རག་ཏུ་བདོ་དནོ་
ཐོག་རྒབ་སྐྱོར་གནང་བར་བར ེན་ནས། 
ང་ཚོའྱི ་བ ོད་ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་ཐོག་སེམས་
ཤུགས་དང་། རེ་བ་ཆེན་པ་ོསྤདོ་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི ་ཐོག ་རྒ ་གར་བོད ་ད ོན ་རྒབ་སྐྱོར ་
ཚོགས་པའྱི་སྡ་ེཚན་ནང་མའྱི་ངསོ་ནས་རྒ་
གར་ནང་བདོ་ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་དང་འབལེ་
བའྱི ་ལས་འགུལ་སྣ་ེཁྱིད་གཙོ་བ ོ་གནང་
བཞྱི ན ་ ཡོད།རྒ ་ནག ་གཞུང ་གྱི ས ་དུས ་
རྒྱུ ན་བདོ་རྒའྱི་དཀའ་རྙགོ་ནྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་
གནད་ད ོན་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྐརོ ་བརོད་བཞྱིན་
ཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ད་ེལྟར་མྱིན་
པར་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་ད ེ་བཞྱིན་རྒལ་
སྤྱིའྱི ་གནད ་དོན ་ཞྱི ག ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོད ། 
གང་ཡྱི ན་ཟརེ་ན། རྒ་ནག་དམར་གཞུང་
གྱིས་རྒལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་
ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ལ་རྩྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་ནས་བ ོད་ཙམ་མྱི ན་པར་རྒ་གར་
གཙོས་པའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཁག་
ལའང་རག་ ཏུ ་ས ་མཚམས་སོགས་ཀྱི ་
དཀའ་ངལ་རྱི མ་པར་བཟོས་དང་བཟོ་
བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ པའྱི་
ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་
ལ་དྭགས་གྷལ་ཝན་ལུང་གཤོངས་སུ་རྒ་

དམར་གཞུང་གྱི ས ་བཙན་འཛུལ་བྱེད ་
འགོ་བཙྱུགས་པ་ནས་བཟུང་། ད་བར་
འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་སུ་དཀའ་རྙགོ་

ཆེ ་རུ ་ཕྱིན་ཏ ེ་རྒ་གར་གྱི ་རྒལ་ཁབ་བདེ་
འཇགས་ཐོག་ལའང་དོ་ཕ ོག ་བྱྱུ ང་ཡོད་
ཅྱིང་། རྒ་དཀར་ནག་གྱི ་དམག་མྱིའྱི་
དབར་གདངོ་གཏུག་སྐབས། རྒ་གར་གྱི་
མཐའ་མཚམས་སུང་སྐྱོབ་དམག་མྱི ་ཉྱི་
ཤུ་ཙམ་གྱི་ཚེ་སགོ་ཀང་ཤོར་ཡོད། རྒ་
དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་
མ ་བྱས་སྔ ོན ་བ ོད ་ད ེ་ ས ོབས ་ ཆེན ་རྒལ་
ཁབ་གཉྱིས་དབར་གྱི ་བར་གནས་རྒལ་
ཁབ་ (buffer zone) ལྟ་བུར་གནས་
ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་རྒ་ནག་དམར་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་
བྱས་པའྱི་རསེ། རྒ་དཀར་ནག་གྱི ་ས་
མཚམས ་ཞེས ་བཙན ་ ཤེད ་ཐོག ་ ནས ་
བྱྱུང་བ་ལས། དནོ་ང་ོམ་འཕགས་བདོ་
ས་མཚམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒ་དཀར་
ནག་དབར་འཕགས་བ ོད ་ས ་མཚམས་
ཀྱི ་དཀའ་རྙ ོག་ད་ེབཞྱིན་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་གླྱིང་
ཕན་ནང་གྱི ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་རྩོད་རྙ ོག་རྒྱུ ན་
རྱིང་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱི ན། དཀའ་རྙགོ་ད་ེསེལ་
ཐབས་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒ་གར་རྒལ་ཁབ་
བད་ེའཇགས། རྒ་དཀར་ནག་དབར་ཞྱི ་
བད་ེལྷྱིང་འཇགས་བཅས་ཡོང་རྒྱུ ར་བདོ་
ཀྱི ་གནད་དོན་གསལ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གྱི ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒ་ནག་
དམར་གཞུང ་གྱི ་ ཏང ་གྱི ་ ཚོགས ་ ཆེན ་
ཐངེས་ ༢༠ པ་ཚོགས་པའྱི་རསེ། ཚང་
མས་སྔནོ་ནས་ཚོད་དཔག་གནང་བ་ལྟར། 
ཞྱི ་ཅྱི ན ་ཕྱིན ་གྱི ་སྱིད ་འཛྱི ན ་ལས་ ཡུན ་
གསུམ་པ ་གནང་རྒྱུ ་གཏན་ཁེལ ་ཞྱི ང ་ །  
རྩ་བའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནང་རྒ་ནག་གྱི ་
རྩ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་སྱིད་འཛྱི ན་གྱི་ལས་
ཡུན་དསུ་སྐབས་གཉྱིས་ལས་ལྷག་བྱེད་མྱི ་
ཆོག་པའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐེན་ལ་ཞྱི ་ཅྱིན་
ཕྱིན་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏ།ེ དསུ་
ཚོད་ངེས་མེད་བར་དབང་བསྒྱུ ར་བྱ་རྒྱུ ་

ཡོད་པའྱི་ཆ་རྐེན་བསུྐན་ཡོད། ཞྱི ་ཅྱིན་
ཕྱིན ་གྱི ་འགོ ་ཁྱིད ་པའྱི ་རྒ ་ནག ་དམར་
གཞུང་འགོ གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཙམ་
ལ ་ཉ ེན ་ཁ ་ ཡོད ་པ ་ཙམ ་མ ་ཡྱི ན ་པར།  
རྒ་གར་གཙོས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་རྒལ་ཁབ་
ཚང་མའྱི ་བདེ་འཇགས་ལའང་ཉ ེན ་ཁ་
ཡོད། རྒ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི ་བྱ་སྤདོ་ལ་
བརནེ་ནས། འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་
ཏ ོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁབ་གདལ་
ཤུགས་ཆེ་བྱྱུང་ས།ེ མྱི ་ཁྱི་ཕག་མང་པའོྱི་
ཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་ད་ེ
དུས་ཚང་མས་རྒ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི ་
གདངོ་རྱིས་ང་ོམ་གསལ་པརོ་མཐངོ་ཡོད། 
ད་དུང་ཡང་བདོ་ནང་ཏགོ་དབྱྱིབས་ཀླད་
ཀོར ་ཞེས ་པའྱི ་སྱིད ་བྱྱུ ས ་འོག ་བ ོད ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་འག་ོབསྐྱོད་ལ་དམ་
བསྒགས་དང་། ཁྱིམ་སྡདོ་བཀའ་རྒའྱི་
འོག ་འཚོ ་བ ་སྐྱེལ ་བཞྱི ན ་ ཡོད ་པ ་ རེད། 
རྒ་ནག་དཔལ་འབྱོར་ཐོག ་ནས་ས ོབས་
ཤུགས་ཆེ་བའྱི་རྒལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་
རྒྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་རྒལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་
ལ་རྩྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་ན་འགྱིག་
ཐབས་མེད་པ་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་
ལ་གཅྱིག་རནེ་ཡྱི ན་དསུ། རྒ་ནག་དམར་
གཞུང་གྱིས་བྱ་སྤོད་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་
གླྱིང་རྒལ་ཁབ་ཚང་མར་ད་ོཕགོ་འགོ་གྱི ་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡྱི ན་དསུ། ཚང་མས་
རྒ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི ་བྱ་སྤོད་ངན་པ་
རྣམས་འགོག་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པརོ་མཐོང་གྱི ་འདགུརྒ་ནག་དམར་
གཞུང ་གྱི ས ་བ ོད ་ནང ་འཛུགས་བསུྐན ་
ཡར་རྒས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ།ེ བདོ་ཀྱི་རང་
བྱྱུ ང ་གཏེར ་ཁ་ཚད་མེད ་བསྔ ོག ་འདོན ་
དང་། རྱི ་དྭགས་སགོ་ཆགས་དམར་
གསོད། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེས།  
ཆྱུ་བ་ོའབག་འཛོག རྒྱུགས་ཆྱུ་ཁག་ལ་
ཆྱུ ་མཛོད་བརྒབ་པ་སོགས་བོད་ཀྱི ་ཁོར་
ཡུག་ལ་གཏོར་བཤྱི ག་ཚད་མེད་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། དསེ་འཛམ་གླྱིང་
སྤྱི་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་ད་ུཉ་ེའཁོར་
ཁྱིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཁག་ལ་ད ོ་ཕ ོག ་
འག་ོབཞྱིན་ཡོད། རྒ་ནག་དམར་གཞུང་
གྱིས་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐྱོབ་ཐོག་འགོ་སོང་
ས་ཡ་མང་པ་ོབཏང་ཡོད་ཅེས་ཤོད་བཞྱིན་
ཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་སུ་རྒ་ནག་དམར་
གཞུང་གྱིས་བ ོད་ནང་ནས་བསྔགོ ་འདོན་
བྱས ་པའྱི ་གཏེར ་ཁ ་ སོགས ་ལས་བྱྱུ ང ་
བའྱི་དངུལ་འབརོ་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་
ཉུང་ཉུང་རེད། དརེ་བརནེ་བདོ་ནང་གྱི ་
འཛུགས་བསུྐན་ཡར་རྒས་ལ་ཁ་གཡར་
ཏ།ེ ཁོ་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཁེ་ཕན་སུྒབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་
ནང་རྒ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་དམག་གྱི ་
ཁེ་ཕན་ལ་དམྱིགས་ཏ།ེ མེ་འཁོར་ལྕགས་

ལམ་དང་། གནམ་ཐང་། ལམ་ཆེན་
སོགས་བཟསོ་ཏ།ེ རྒ་གར་གཙོས་པའྱི་
ཉ་ེའཁོར་ཁྱིམ་མཚེས་རྒལ་ཁབ་ཁག་ལ་
ཉནེ་ཁ་བཟསོ་དང་བཟ་ོམུས་རེད། དརེ་
བརནེ་འབལེ་ཆགས་རྒལ་ཁབ་ཚང་མས་
རྒ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི ་དམྱི གས་ཡུལ་
ངན་པ་དརེ་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུ འྱི་དསུ་ལ་
བབ་ཡོད། རྒ་གར་བདོ་དནོ་རྒབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་ཕག་
ལས་གང་དང་གང་གནང་བཞྱི ན ་ཡོད་
པ་ང་རང་ལ་རྒྱུ ས་མངའ་ཡོད་པ་དང་།  
རྒ ་ གར ་ བོད ་ ད ོན ་ རྒབ ་ སྐྱོར ་ ཚོ གས ་
པའྱི ་ངོས་ནས་བ ོད་ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་དང་།  
རྒ་གར་མྱི ་མང་དབར་འབལེ་མཐུད་པ་
ལྟ ་ བུ ་གནང་ནས་རྒ ་གར་མང་ ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རེད། ཐངེས་འདྱིའྱི་རྒ་གར་
བོད ་ད ོན ་རྒབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
བདནུ་པའྱི་ཐགོ་བདོ་དང་། བདོ་ཀྱི་
འ ཐབ ་ རྩོ ད ་ ད ང ་ འབེལ ་ བ འྱི ་ བ རོད ་
གཞྱི འྱི ་ཐོག ་བགོ་གླ ེང ་ལྷུ གས་པ ོ་གནང་
ཡོད ་པར་ང ་རང་དགའ་ ཚོར ་ ཆེན ་པ ོ་
བྱྱུང་། རྣམ་པ་ཚོ་ས་ཐག་རྱིང་པ་ོནས་
རྒལ་ས་ལྡྱི ་ལྱི ར ་རྒ་གར་བ ོད ་ད ོན ་རྒབ་
སྐྱོར ་ ཚོགས་ཆེན ་ཐོག ་ཕ ེབས་པ ་དང་ །  
ད་ེབཞྱིན་རག་ཏུ་བདོ་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་
རྩོད་ཐོག་རྒབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ ་དང་། མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་
རྒབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ འྱི ་ རེ ་བ་ཞུ ་རྒྱུ ་ཡྱི ན། 
ཆབས་ཅྱིག་ད་ེརྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུ ད་
ནས་རྒ་གར་བོད་ད ོན་རྒབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པ་སྡ་ེཚན་ནང་མའྱི་ཚོགས་མྱི ་གསར་པ་
རྣམས་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ ་དང་། མ་འངོས་པར་བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་
ཐོག ་མཉམ་རུབ ་ཀྱིས ་ཕག ་ལས་གང ་
ཐུབ་གནང་རྒྱུ འྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་
འདགུ་པ་བཅས། །

བོད་མྙིའྙི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྙི་སྒྲ་ལྡན་གསར་

འགྱུར་ Spotify བཀོལ་སྤོད་མཉེན་ཆས་  

(Tibetan Freedom) ཞེས་པའྙི་མཚན་བྱང་

འོག་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་ཁག་གྱི་ལོ་འཁརོ་འགན་འཛྱིན་ཚོགས་འད་ུཐངེས་བཅ་ོལ་ྔཔའྱི་མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༩ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་རྡ་ས་
འཛྱི ན་སྐྱངོ་སྦྱངོ་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུ
སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི་ཁབ་ཡྱིག་
ཚང་ནས་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་
འཛྱིན་ཚོགས་འད་ུཐངེས་བཅ་ོལ་ྔཔའྱི་མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བརོ་
གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་མཇུག་བསྡ ོམས་མཛད་སྒ ོར ་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
དང་། སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི་
ཁབ་འགན་འཛྱིན་ཚེ་རྱིང་དནོ་གུབ་ལགས། 
འགན་འཛྱི ན་གཞོན་པ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་
ལགས། སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་
ཁོངས་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་གྱི ་སླབོ ་སྤྱི ་དང་དགེ་
ཆེ། ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་སོགས་
ཕབེས་ཡོད།སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་འཚམས་
འདྱི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  
ཕོ་མོ ་འད་མཉམ་བཤད་ཀྱི ་ཡོད་སབས།  
ང་ཚོའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འགན་ཁུར་མཁན་
བུད་མེད་མང་པ་ོཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད། བཀའ་ཤག་དང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁག་ཏུའང་བུད་མེད་གང་འཚམ་སླབེ་ཐུབ་
ན་སམྙ་པའྱི་རེ་བ་རྒག་གྱི་ཡོད། མ་འངོས་
པར་ལས་གཞྱི ་གང་བཟོ་བ་ཡྱི ན་ནའང་
བུད་མེད་དང་གཞོན་སྐྱེས་ལ་ཅྱི ་ཙམ་ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོཡོད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་དངེ་སབྐས་
རོགས་དངུལ་སྤདོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་

ཕ་ོམོའྱི་གནད་དནོ་ད་ེཆ་རྐེན་ལྟ་བུར་བཟ་ོ
ཡོང་གྱི་འདགུ དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་ཚོས་
ལས་གཞྱི་གང་སྤལེ་གྱི་ཡོད་ནའང་བུད་མེད་
དང་གཞོན་སྐྱསེ་ལ་ཅྱི་
ཙམ་ཕན་གྱི་ཡོད་མེད་
ལས ་བསྡ ོམས ་ ནང ་
འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན། 
རོགས ་ད ངུལ ་སྤོད ་
མཁན་ཚོ་ལའང་ཕན་
ཐགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། 
ཁོང ་ ཚོས ་འདྱི ་གལ་
ཆེན་པ་ོརྩྱི་བཞྱིན་འདགུ 
སྤྱིར་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ཕ་ོམོ་དབྱེ་འབྱེད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོམེད་
ནའང་ད་ེསའྔྱི་རྒྱུ ན་ཆགས་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་
ཀྱི་རེད། དངེ་སང་ཡར་རྒས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་
ཡོད།ངས་ད་རེས་ཞུ་འདདོ་པ་ནྱི། སཾ་བྷ་ོ
ཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི་ཁབ་ཡྱི ག་ཚང་
ནས་གནང་དགསོ་པ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་
འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེས་ྔནས་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ལྟར་རྣམ་པ་ཚོས་སླབོ་གྲྭ་སོ་སོའྱི་
ཁབ་ཁོངས་ནང་གནས་སངས་གང་ཡྱིན་པ་
མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་རྒ་བལ་འབུག་
གསུམ་གྱི ་བ ོད་མྱི འྱི ་གནས་སངས་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ནང་བདོ་མྱིའྱི་གནས་
སངས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སངས་ཁ་
གསལ་རགོས་ཐུབ་རྒྱུ ་ཁག་པ་ོརེད། གང་
ཡྱིན་ཞ་ེན། སོ་སོའྱི་ལས་འགན་ཐགོ་བླ་ོ
སྒྱིམས་དགསོ་སབས་ཚང་མ་མཁནེ་རྒྱུ ་ཁག་
པ་ོརེད། རྒ་ཆེ་ས་ནས་གནས་ཚྱུལ་ཚང་མ་
ཤེས་མཁན་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་བར་ང་ཚོས་

ལས་ཀ་བྱདེ་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གངས་ཐརོ་
སྣང་མེད་ལ་ྟབུ་དང་། གངས་ཐརོ་སྣང་མེད་
གཏངོ་དསུ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རགོས་

རྒྱུ ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདགུ དརེ་བརནེ་ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི ་གངས་ཐོ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། མ་འངོས་པར་སྱིད་
བྱྱུས་དང་ལས་གཞྱི་ག་འད་ཞྱིག་སྤལེ་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེདག་ཚང་མ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། གངས་ཐ་ོད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརྩྱིས་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད།བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༦ སླབེ་པ་ནས་
བཟུང་གངས་ཐ་ོགལ་ཆེན་པ་ོབརྩྱིས་ཏ་ེཐགོ་
མར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ོསྣང་སྤད་
པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚོ་ཡར་སླབེས་
པ་དང་ལས་ཀ་དང་པ་ོད་ེགཏན་འཇགས་
སླབོ ་གྲྭ ་ དུག་ད ེ་དག་རྩྱིས་བླང་རྒྱུ འྱི ་ད ུས་
ཚོད་འཁལེ་ཡོད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
སུ་གངས་ཐ་ོསྔགོ་དསུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ བར་
འག་ོཐུབ་ཀྱི་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ བར་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་པ་
དང་། ཡུལ་མྱི། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ནས་
སླབོ་ཕུག་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དབྱེ་བ་ཕེ་ཐུབ་
ཀྱི་འདགུ དའེྱི་སྔནོ་གྱི་གངས་ཐ་ོནང་དབྱ་ེ

བ་མེད་སབས་བསྡམོས་བརྒབ་རྒྱུ ་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་འདགུ སྤྱིར་སླབོ་གྲྭ་ཁནོ་ཡོངས་
ཀྱི་གངས་ཐ་ོལོ་ལརྟ་ཆག་ཡོད་པ་རེད། གང་

ལརྟ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལོར་བཙན་བྱོལ་བདོ་
མྱི འྱི ་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་ཏུ ་
བ ོད ་ ཕུག ་ཁྱི ་གཉྱིས ་
ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་
དགུ་སངོ་བདུན་བརྒ་
ཡོད། ད་ལའྟྱི་དསུ་སུ་
ཇྱི ་ཙམ་མང་དུ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་དང་། ཇྱི་ཙམ་

ཉུང་ད་ུཕྱིན་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ལོ་ལརྟ་གངས་
ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན། ཕུ་གུ་མང་ད་ུ
འག་ོགྱི ་འདགུ་གམ་ཉུང་ད་ུའག་ོགྱི ་འདགུ་
ཤེས་ཐུབ།གལ་ཏ་ེཕུ་གུ་མང་ད་ུའག་ོགྱི་ཡོད་
ན་ད་ེལ་དཔགོ་པའྱི་ག་སྒྱིག་གང་བྱདེ་དགསོ་
པ་དང་ཉུང་ད་ུའག་ོགྱི ་ཡོད་ན་ད་ེརྱིང་ནས་
རྩྱིས་ཏ་ེལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ང་ཚོས་གདངོ་ལེན་
བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཆགས་ས་
རེད་ད་ེདག་གཞྱི ་ལ་བཅོལ་ནས་མ་འངོས་
པར་གདངོ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ ་འཆར་གཞྱི ་དང་
ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ནས་འགོ་བཙྱུགས་
མ་ཐུབ་ན་གླ ོ་ བུར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་
ད་ེགདངོ་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱྱུང་ན་ཁག་པ་ོ
ཡོད། དརེ་བརནེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་
ལས་དནོ་གང་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འངོས་
ཕུགས་འགངས་རྱིང་པ་ོབསམ་བླ་ོབཏང་བ་
མ་གཏགོས་སོ་སོའྱི་དསུ་ཡུན་གཅྱིག་པརོ་
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་
པ་གཞན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་པས་ལས་ཀ་བྱེད་
སངས་ནང་བཞྱིན་འསོ་འཐབོ་རྒྱུ འྱི་ཁེ་ཕན་

ཁོ་ནར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འག་ོདགོས་པ་
ཆགས་ཉནེ་ཡོད། ད་ེལརྟ་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་
ལས་ཀ་བྱདེ་རྒྱུའྱི་ཀུན་སླངོ་ནརོ་གྱི་ཡོད།
ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུདསུ་ཡུན་རྱིང་པ་ོགནས་
དགོས་བྱྱུང་གྱི ་རེད་སྙམ་པ་སུ་གང་གྱིས་
དན་མེད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་དགོངས་པ་ནྱི་ཧ་
ཅང་ཕུགས་འགངས་རྱིང་པ་ོརེད། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གྱིས་དུས་རག་ཏུ་རེ་བ་བཟང་
ས་ནས་རྒབོ། ག་སྒྱིག་སྡགུ་ས་ནས་བྱསོ། 
ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་བཞྱིན་ཡོད། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་དགོངས་པ་ནྱི་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡུན་
རྱིང་པ་ོག་ཚོད་གནས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་མ་འོངས་ཕུགས་འགངས་རྱིང་
པརོ་ག་སྒྱིག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པརོ་གཟྱིགས་ནས་རྒ་གར་དབུས་གཞུང་
དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
གསར་བཙྱུགས་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སླབོ་གྲྭ་དང་། 
དགནོ་སྡ།ེ རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་སོགས་
མང་དག་གཅྱིག་བཙྱུགས་པའྱི་རྒྱུ ་མཚན་ལ་
བརནེ་ནས་ད་བར་སདྐ་ཡྱིག་དང་ཆོས། རྱིག་
གཞུང་། བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས། འཚོ་བ་
སྐྱལེ་སངས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོ་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐྱབོ་གནང་ཐུབ་ཡོད་
པ་ད་ེདག་ཚང་མ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཕུགས་འགངས་
རྱིང་པའོྱི་དགོངས་གཞྱི་ལ་བརནེ་ནས་བྱྱུང་
བ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་། །

ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་ནང་དང་བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་དང་སྱིཌ་ཎྱི་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་
གཉྱིས ་མཉམ་རུབ ་ཀྱིས ་ ཨོསྟ ་ེལྱི ་ ཡཱའྱི ་
ནང་དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་
འགུལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་། དང་བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་གེ་
ལགས་ཀྱིས་སྱིཌ་ཎྱིར་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་
སན་ཊྱི ་ཌེ་ཝྱི ་ཌྱི ་ཡྱི ་ཤུའྱི ་ཆོས་ཚོགས་སུ་  
(St David’s Church Dee Why) དབུ་
འབྱདེ་གནང་ཡོད།
དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་ཀྱིས་
གཙོས་སྱིཌ་ཎྱི་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་ངག་དབང་ཆོས་འཛྱིན་ལགས་
དང་རྒྱུན་ལས་སོགས་ཕབེས་ཡོད། བསན་
འཛྱིན་ལུང་རགོས་ལགས་དང་། བསན་
འཛྱི ན ་ མཁེན ་ བརྩེ ་
ལགས། བླ་ོབཟང་སྒལོ་
མ་ལགས། པ་སངས་
སྐྱྱིད་པ་ལགས། བསན་
འཛྱི ན ་ ཆོ ས ་ བཟང ་
ལགས། བསན་འཛྱིན་
ད བྱངས ་ འ ཛོ མས ་
ལགས་བཅས་སྱིཌ་ཎྱི་
དང་བླངས་བ ོད་ད ོན་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པའྱི་རྒྱུ ན་ལས་གསར་པར་བདམས་
ཐནོ་བྱྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་སྱིཌ་ཎྱི་དང་བངླས་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་
དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་

དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་ཀྱིས། བདོ་
པའྱི ་མྱི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་རྱིམ་པས་
རོགས་ཀྱི ་ཡོད་སབས་མ་འོངས་པར་མྱི ་

རབས་གསར་པའྱི་གཞོན་སྐྱསེ་རྣམས་ཀྱིས་
འགན་འཁུར་མང་ཙམ་གནང་དགོས་པའྱི་
སྐརོ་དང་། བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པས་
བདོ་པ་མྱི ་རེ་ངོ་རེར་བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་པའྱི་

འཐབ་རྩོད་ཆེད་ད་ུཞབས་འདགེས་བསུྒབ་
པར་སྡྱིངས་ཆ་བསུྐན་སླད་དང་བླངས་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཞེས་པའྱི་ལས་

གཞྱི ་གསར་པ་ཞྱི ག ་
དབུ་འཛུགས་གནང་
དགོས་པའྱི་དམྱི གས་
ཡུ ལ ་ སྐ ོར ་ ངོ ་ སྤོ ད ་
གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
གཞན ་ཡངསྐུ ་ ཚབ ་
དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་
ག་ེལགས་ཀྱིས་ཨོསྟ་ེལྱི ་
ཡཱ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་

ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་ལྷ་ོཤར་མངའ་སྡའེྱི་ཁུལ་ད་ུབདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི ་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚྱུད་
གཏངོ་སདླ་གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱྱུང་བའྱི་
སྱིཌ་ཎྱི་དང་བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་

འགུལ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལ་རྒྱུས་
མངའ་ལམ་སནོ་གནང་རྒྱུ ་ཡྱི ན་པ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། སྱིཌ་ཎྱི་
དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོམ་ཚོགས་
གོང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་
པ་བསན་འཛྱིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྱིས་ད་
ལམ་བརྒྱུ ད་དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གྱི་དགསོ་དམྱིགས་དང་། སྒྱིག་འཛུགས། 
ལས་འགན་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་སྱིཌ་ཎྱི་ཁུལ་གྱི་
གཞོན་སྐྱསེ་དང་བླངས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཚོར་གོ་རགོས་ཀྱི ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ་མ་
ཟད། དངེ་སབྐས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་གལ་
གནད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་གནང་
ཡོད། ད་ེརསེ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།


