
བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ། བདོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ།

ལོ་ ༢ ཨང༌། ༥༤ དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

 7th March 2018

Vol. 2 Issue 54 Price Rs. 1

གནས་ཚུལ་སྙྱིང་བསྡསུ།

Regd. No. HPTIB/2017/74104

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་

ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གྱི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞྱིག་དགསོ།  

   བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱིས། TIBETAN NEWS

སརྦ་ཛྱིལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྱི་ཆེད་ལས་སནྨ་པ་ཁག་
ཅྱིག་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ། 

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ 
ཉྱིན་སརྦ་ཛྱིལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྱི་ཆེད་ལས་སནྨ་པ་ 
༡༠ བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་
པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གྱིས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
ཁང་ནང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གྱིས་ཁངོ་རྣམས་
ལ་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས། བདོ་ཀྱི་འདས་
པའྱི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་སྙྱིང་བསྡསུ་དང་། ད་ལའྟྱི་བདོ་
ནང་གྱི ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་དག་གནནོ་གདགུ་
རུྩབ་ཀྱི་སྱིད་བུས་ལ་འགུར་བ་མེད་པར་མུ་མཐུད་
ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པར་བདོ་མྱི ་རྣམས་མྱི ་
བཟདོ་པར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞྱིབ་ཕྲ་
གནང་བ་དང་། སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་
ཡོང་ཁུངས། སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གུབ་ཆ་
དང་ཚོགས་འདའུྱི་འག་ོལུགས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་སྐརོ་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་གྱི་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་རྣམས་ལ་
བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
ཤེས་པ་གནང་སྟ་ེ འབུང་འགུར་རང་ཡུལ་ད་ུ
ཕབེས་འབརོ་མཚམས། བདོ་དནོ་ཐགོ་ས་གནས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་ཐབས་
སདླ་ལས་འགུལ་སྤལེ་གནང་རུྒྱ་དང་། བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་སོགས་བདོ་ཀྱི་
འཐབ་རྩོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བའྱི་རེ་སྐལུ་ཞུས་གནང་བ་དང་། དརེ་
ཁངོ་རྣམས་ནས་ཀང་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱའྱི་ཞལ་
བཞསེ་ཐབོ་ཡོད། ད་ེརསེ་ཁངོ་རྣམས་ནས་བདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་དྱི་བ་གང་
མང་འདནོ་གནང་བར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་གསར་
འགདོ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་སྟནོ་ག་ོསྒྱིག་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་
གྱི་དགོང་དརོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་
ཁུལ་གྱི་བདོ་རྱིགས་དང་རྒྱ་གར་ས་གནས་གསར་
འགདོ་པ་རྣམས་ལ་རྡ་ཤོད་རྡ་ོལ་དར་ Daulad-
har གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུགསོལ་སྟནོ་རྒྱས་པ་
ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་ཡོད། ཐངེས་འདྱིར་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགོད་པ་ཚོར་གསོལ་
སྟནོ་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པ་ཐེངས་ལྔ་པ་ཆགས་ཡོད། 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ལ་ལོ་འཁརོ་གསོལ་སྟནོ་
ག་ོསྒྱིག་ཞུས་དགསོ་དནོ་ནྱི། བདོ་རྱིགས་དང་
རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགོད་པའྱི་དབར་འབལེ་ལམ་
དམ་ཟབ་ཡོང་ཐབས་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་དང་ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགོད་
པའྱི་དབར་འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོང་སདླ་དང་། 
ཕགོས་མཚུངས་་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཁདོ་ག་ོརགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་རླབས་
ཆེན་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་བས་རསེ་དརེ་ངསོ་འཛྱིན་
གནང་ཆེད་ཀང་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་མེ་ག་ྷལ་ཡ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ། 

༄༅།  །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་གྱིས་

རྒྱ་གར་བང་ཤར་མེ་ག་ྷལ་ཡ་ Megha-

laya མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གསར་

པ་སྐ་ུཞབས་སང་མ་ Conrad K Sang ma 

མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་
གནང་ཡོད།
      ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྱིའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། 
སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱི ་ལས་ཡུན་རྱིང་ལས་དནོ་
གང་ཅྱིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་
འདནུ་དང་། མྱི ་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་
སུྒབ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བཟང་པ་ོཞུས་ཀྱི་ཡོད།    
ཕགོས་མཚུངས་ད་ེརྱིང་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོ

འདྱིའྱི་བརུྒྱད་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་
ལ་བདོ་མྱི ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་
ས་ཤྱི ་ལོང་ད་ུའཚོ་གནས་སདླ་མཐུན་འགུར་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྱིས་མེད་བཙུན་དགནོ་ཁག་གྱིས་
བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ། 

༄༅། །བདོ་ཀྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་རྱིས་མེད་བཙུན་མ་ཡོངས་ཀྱི ་
༸རྒྱལ་བའྱི་བརན་བཞུགས་འགན་འཛྱི ན་
ལྷན་ཚོགས་ནས་ཇྱི ་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདརོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུརྒྱ་
བལ་འབུག་གསུམ་ནང་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞྱི ་དང་གཡུང་དུང་
བནོ་བཅས་ཀྱི་བཙུན་དགནོ་ཁག་ ༤༠ ཙམ་
ནས་སྒལོ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁོར་ལོའྱི་ཆོ་
གའྱི་སྒ་ོནས་༧བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུས་ཡོད། 
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ 
༨།༣༠ ཐགོ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
གདན་ཞུས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ་དང་བསྟནུ། གྲྭ་
བཙུན་རྣམ་པས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་
གནང་བ་དང་འབལེ་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེརསེ་བརན་
བཞུགས་ཀྱི་རྡ་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་སྐུ་བཅར་རྣམ་
རྒྱལ་ལེགས་བཤད་ཕན་བད་ེགླྱིང་གྱི ་མཁན་
པ་ོཁམོ་ཐགོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་མཎྜལ་
ལགྗས་བཤད་རྒྱས་པར་གསུང་འདནོ་གནང་
སྟ ་ེམགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད ་མཆོག་ལ་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་

སྟནོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརྱིང་བསེ་འཁདོ་རྱིས་སུ་
མ་ཆད་པའྱི་བཙུན་དགནོ་ཁག་ཐུན་མོང་ནས་
སྒལོ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁོར་ལོའྱི་སུྒབ་པ་
དང་འབལེ་ནས་བརན་བཞུགས་གནང་བ་
རེད། ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། གལ་ཆེ་ཤོས་ཁདེ་རང་
ཚོའྱི་དགསོ་འདནུ་ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ། དང་
པ།ོ སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་དང་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་ཐོག་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་
ངང་ཤར་བསྐདོ་བདེ་རུྒྱ།
གཉྱིས་པ། དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་བཞེངས་ཕགོས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་
ཤར་བསྐདོ་བདེ་རུྒྱ།
གསུམ་པ། དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསོལ་མྱི ་བདེ་
པ་མ་ཟད། ཁ་ོཔའྱི་རསེ་འབང་རྣམས་དང་

ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་འབལེ་བ་མྱི ་བདེ་པའྱི་
དམ་བཅའ་འབུལ་རུྒྱ། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ 

གང་ལྟར་བརན་བཞུགས་ནྱི་ཆོ་ག་འདནོ་པ་
གཅྱིག་པུའྱི་སདྐ་ཆ་མ་རེད། རུྒྱན་ད་ུདད་པ་
དང་དམ་ཚྱིག་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡོད་ན། བ་ླ
མའྱི་ཚེ་ཡུན་རྱིང་གནས་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་
ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོས་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་
པར་སོ་སོའྱི་གནས་སྟངས་གསུང་པ་རེད། ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད། འདྱིའྱི་ནང་དའུང་བཀདོ་
འདགུ ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་ནས་བཙུན་
མ་ཚོས་དཔ་ེཆ་བལྟ་དགོས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཙུན་མ་ཚོས་
ཀང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་བལྟས་ནས་བཙུན་
མའྱི་དག་ེབཤེས་མ་ཐནོ་ཡོད། རསེ་སུ་ཡྱི ་
རངས་ཡོད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། དག་ེ
བཤེས་འཇགོ་རུྒྱ་ནྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་དང་ལོ་ཁ་
ཤས་ལ་བསྙནེ་པ་བཏང་ནས་དགེ་བཤེས་
ཆགས་ཐབས་མེད། ལོ་མང་པརོ་གཞུང་ཆེན་

ཁག་གྱི་རྩ་བ་བླ་ོལ་བཟུང་། འགལེ་བ་ཚྱིག་རེ་
རེ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་འགལེ་བ་ད་ེདག་རྩ་བར་
བཞག་ནས་འགལེ་བ་རྒྱག་པ་དང་། འགལེ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་སོ་སོར་གོ་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་
ད་ེཕགོས་གླང་དང་ཆོས་གགས་ཀྱི་ཚད་མ་
རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདར་ཤ་བཅད་ནས་སླབོ་
གཉརེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁདོ་རང་
ཚོ་དགེ་བཤེས་མ་ཚོས་ལོ་བཅུ་བདནུ་བཅོ་
བརྒྱད། ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་དཔ་ེཆ་བལསྟ་
ཏ་ེཡོང་བ་རེད། ལུང་རགོས་ཀྱི་བསྟན་པ་
བཤད་སུྒབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཛྱིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་བདེ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་ཆོ་ག་འདནོ་
པ་དང་། རགས་ཆ་ལུགས་ཙམ་གྱིས་བསྟན་
པ་འཛྱིན་སྐངོ་བདེ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་
ཡོང་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེས་ྔབདོ་ད་ུབསྟན་པ་ས་
དར་རྡ་ོདར་ཡོད་ཀང་། མང་པ་ོཞྱིག་ལམ་
དང་ལུགས་སལོ་ལ་ྟབུར་ཕྱིན་པ་མ་གཏགོས། 
སྐབས་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀང་ཡག་པ་ོ
མ་ཤེས་པར་སྐབས་སུ་མཆྱི ་ཟརེ་གྱི ་ཡོད། 
སྐབས་སུ་འག་ོསའྱི་ཡུལ་གྱི ་ངོ་བ་ོཇྱི ་ལྟར་
ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེལ་ྟབུའྱི་སྐབས་ད་ེརུྒྱ་རྐནེ་
གང་ལ་བརནེ་ནས་གུབ་པ་རེད། ཆོས་དཀནོ་
མཆོག་སྐབས་དངསོ་ཟརེ་གྱི་ཡོད། སྐབས་
དངོས་ཡྱི ན་སྟངས་ཇྱི ་ལྟར་ཡྱི ན་པ་དང་། 
དག་ེའདནུ་སྐབས་དངསོ་སུྒབ་པའྱི་ཟླ་གགོས་
ཟརེ་གྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སྟནོ་པ་
པ་ོཟརེ་གྱི་ཡོད། སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བ་བཅས།། 
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རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༦ ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་
གྱིས་ཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༣༧ སུད་སྱིའྱི་
གངོ་ཁརེ་ཇྱི་ནྱི་ཝ་ནང་ཚོགས་པ་དང་བསྟནུ། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་སོགས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་གཙོ་
གས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་
ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་གནས་སྟངས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའྱི་ཞུ་ཡྱི ག་ཅྱིག་
ཕུལ་ཡོད། ད་ེཡང་ཞུ་ཡྱིག་ནང་འཁདོ་དནོ་

ལརྟ་ན། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་དགོས་པ་བཀོད་ཡོད་པ་
མ་ཟད།ཞུ་ཡྱིག་དའེྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི ་བཙོན་

འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་
ལེན་པ་ལྔའྱི་མཚན་ཟུར་འདནོ་ཞུས་ཡོད་པ་
གཤམ་གསལ།
༡། ན་ོབལེ་ཞྱི་བད་ེགཟངེས་རགས་ཐབོ་
མཁན་ལྱིག་ཤའ་ོཔའོྱི་ Liu Xiaobo ལམྕ་

ལྱིག་ཤཱ་ Liu Xia ལགས་དང་།
༢། རྒྱ་རྱིགས་ཁྱིམས་རྩདོ་པ་ཝང་ཆུན་ཀྲང་ 
Wang Quanzhang  ལགས།
༣། རྒྱ་རྱིགས་སུ་ཝ་ེཌནེ་གྱི་མྱི ་སེར་ཡྱིན་པ་
གྷསོ་མྱིན་ཧདེ་ Gui Minhai ལགས།
༤། བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སུང་སྐབོ་ལས་འགུལ་
བ་བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་ལགས།
༥ རྒྱ་རྱིགས་ཁྱིམས་རྩདོ་པ་གགས་ཅན་ཡུ་
ཝན་སྱིང་ Yu Wensheng ལགས་བཅས་
ཡྱིན། ཞུ་ཡྱིག་འབྱི་མཁན་ཡོངས་ནས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་བའྱི་
ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་རྒྱ་ནག་
གྱི ་སྱིད་འཛྱི ན་བས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་

ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་
ཇ་ེསྡུག་ཇ་ེཞན་ད་ུཕྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་བརདོ་
འདགུ  རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ཚོགས་པ་ད་ེདག་གྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི ་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི ་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་དང་། གངོ་
འཕལེ་གཏངོ་དགོས་པའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི་རྱིན་ཐང་ལ་བརྩྱི་སུང་དང་ལག་བསྟར་ཞུ་
དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་འདགུ་པ་དང་
བཅས།།

ཕྱི་དྱིལ་བདོ་ཀྱི་འགམེས་སྟནོ་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱིར་དམྱིགས་པའྱི་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་མང་ཚོགས་མ་དངུལ་
བསྡ་ུརབུ་ཞུ་རུྒྱ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བདོ་ཀྱི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི ་ལས་འཆར་ཆེད་
ད་ལམ་བརུྒྱད་མང་ཚོགས་མ་དངུལ་བསྡུ་
རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐངེས་དང་པ་ོཞྱིག་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་རུྒྱ་ལགས་ན། མ་དངུལ་བསྡ་ུ
རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་བཞྱིན་དསུ་ཡུན་
ཉྱིན་གངས་ ༥༠ རྱིང་ཡྱིན་པ་དང་། འཛམ་
གླྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར་གནས་པའྱི་སྐ་ེབ་ོ
སུ་རུང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་
འདྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཞལ་འདབེས་
འབུལ་རུྒྱའྱི་ཐུགས་འདདོ་ཡོད་ཚེ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་
བང་འདྱི་བརུྒྱད་ཞལ་འདབེས་འབུལ་གནང་
ཡོང་བར་དགངོས་འཇགས་ཞུ། འདྱི་ནས་
ང་ཚོས་ཞལ་འདབེས་གནང་མཁན་ཚོར་
ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གྱི ་བ་དགའ་རེ་
འབུལ་རུྒྱ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་མ་དངུལ་བསྡ་ུ

རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་གྱི་དགོས་དམྱིགས་གཙོ་
བ་ོནྱི། བདོ་ཀྱི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་

རྒྱག་གྱི་ལས་འཆར་ཙམ་མྱིན་པར་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་སུ་གཏགོས་པའྱི་
ལས་འཆར་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱི ན་
པའྱི་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་དང་། བདོ་ཀྱི་

འགམེས་སྟནོ་ཁང་འདྱི་ཉྱིད་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་

བདེ་རུྒྱ་ཙམ་མྱིན་པའྱི་ཐགོ་ བདོ་ཀྱི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ལ་ཁབ་
སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ས་
ཕགོས་གང་སར་བཞུགས་པའྱི་ཤེས་ལནྡ་མྱི ་

སྣ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོས་བདོ་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ང་ོམ་ཇྱི་ཡྱིན་སྐརོ་སླབོ་གཉརེ་་གནང་
ཡུལ་ཤེས་ཡོན་གྱི ་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་
ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལརྟ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་
ཞྱིང་དམྱིགས་ཡུལ་བཟང་བའྱི་ལས་འཆར་
གང་ཞྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རནེ་ནྱི་
མེད་ད་ུམྱི ་རངུ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་། ད་
ལའྟྱི་ཆར་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཆེད་མ་དངུལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མཁ་ོསུྒབ་བུང་ཡོད། མང་
ཚོགས་ནས་རང་རང་བླསོ་བཅད་ཀྱི་ཞལ་
འདབེས་ཇྱི་ཙམ་འབུལ་ཀང་དགའ་བསུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱིན། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཆེད་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། ཕྱི་དྱིལ་དུང་ཆེ་
ཚད་མཉམ་ཤར་གླྱིང་བསྟན་འཛྱི ན་ཟླ་སྒནོ་
ལགས། སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱིྱི་
འགན་འཛྱིན་སལྐ་རྡརོ་ལགས། ཕྱི་དྱིལ་

བདོ་ཀྱི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་
བཀྲ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ནས་
མང་ཚོགས་ལ་ལས་འགུལ་འདྱིའྱི་སྐརོ་སརྐ་
གངས་གསུམ་ཅན་གྱི་བརྙན་ཐུང་ཞྱིག་འདནོ་
སྤལེ་ཞུ་གྱི་ཡོད། །

རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཚེ་ཁ་ོལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་གྱི་བདོ་
ནང་གྱི་ཕྱི་དའོྱི་ཆུ་ཚོད་༣།༣༠ ཡས་མས་སུ་

བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པའྱི་རའེུ་
རུ ་མ་ཡུལ་ཚོའྱི ་ཐོག་ཚེ་
ཁ་ོལགས། རང་ལོ་ ༤༤ 
ཡྱི ན ་པ ་ཁོང ་གྱི ས ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་ནས་
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐོག་
འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བུས་ལ་ང་ོ
རལོ་བས་ཏ་ེའདས་གངོས་
སུ་གུར་འདགུ  ཚེ་ཁ་ོ
ལགས་ནྱི། རའེུ་ར་ུམ་ར་ུ
ཆེན་བཞྱི ་པ་གནམ་མཚོ་
མ་སྡ་ེབ་ཡྱིན་ཞྱིང་།
 ཕ་མྱིང་ལ་ཀ་དག་དང་
མ་མྱིང་སྐྱིད་ལྷ་ཡྱི ན་པ་ཕ་

མ་གཉྱིས་ཀ་གངོས་ཚར་ཡོད་འདགུ ཁངོ་

ཆུང་ཆུང་སབྐས་གནམ་མཚོ་དགོན་པར་གྲྭ་
པ་བས་ཡོད་པ་དང་། རསེ་སུ་གྲྭ་ལོག་བས་
ནས་ཁྱིམ་ཐབ་བཟུང་ཡོད་ཀང་བཟའ་ཟླའྱི་
མྱིང་དང་ཕུྲ་གུ་ཅྱི་ཡོད་སོགས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཤེས་
རགོས་མ་བུང་།  ད་ེམྱིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ 
ལོར་ཁོང་གྱི ་ཕ་གཅྱིག་གྱི ་སྤུན་གནམ་མཚོ་
དགོན་གྱི་གྲྭ་ས་སྙྱིང་ལགས་བཙོན་ཁང་གྱི ་
མནར་གཅོད་འགོ་ནད་གཅོང་ཆགས་ནས་
གསོན་པའྱི་རེ་བ་མེད་པར་གུར་རེས་གླདོ་
གལོ་ཙམ་བུང་ཡང་། དག་བསྐདེ་མ་བུང་
བར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་
ཡོད་པ་དང་།    ཡང་ཕ་གཅྱིག་གྱི་སྤུན་
སབྐས་དའེྱི་གནམ་མཚོ་དགནོ་གྱི་དག་ེབསྐསོ་
ཡྱི ན་པ་ཨུ་རྒྱན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་བཙོན་
འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ  ད་ེ

ཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཚེ་ཁོ་
ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་རསེ་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་
ཚུལ་ཐོན་པར་སེམས་འཚབ་་དང་ལྷན་
གསུང་དནོ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གནང་རོགས་ཞེས་
འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཡོད་ཀང་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གནང་མཁན་ ༡༥༢ བུང་ཡོད།
    རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་སུན་
གཙེར་འགོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཞྱི ་བདའེྱི་འཚོ་
བ་བསྐལ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཇྱི ་ཙམ་འཕྲད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ནས་
ཧ་ཅང་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ།  ད་ཆ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་ལ་
ཉན་འཇགོ་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་ཐགོ་བདོ་མྱིར་
རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པ་དང་། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བདོ་ནང་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི འྱི་དངོས་ཡོད་
དཀའ་ངལ་རྣམས་ངསེ་པར་ད་ུསེལ་ཐབས་
གནང་དགསོ།  བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གསལ་
ཆེད་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བུས་གཞྱི་རྩར་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་འཚེ་
མེད་ཞྱི་བའྱི་གསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་
སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་བ་རུྒྱ་
ད་ེཡྱིན། ཞསེ་གསུངས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟྱིགས་པར་འཚལ།

༄༅།། མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་
གདན་ཞུ་གནང་དནོ་ལརྟ། ཤེས་ཡོན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་ཚེ་རྱིང་བསམ་གུབ་
ལགས་ད་ེགར་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ 
བཅས་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་ཤེས་ཡོན་
སྱིད་བུས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་
བཟང་སྤོད་སླབོ་སྤལེ་གྱི ་ཟབ་སྦོང་ཚོགས་

གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས ༢༧ ཉྱིན་རཱཇ་
པུར་བདོ་ཁྱིམ་གྱི་སྔནོ་འག་ོདང་གཞྱི ་རྱིམ་
འགོ་མའྱི་སླབོ་དགེ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་
བུས་ཀྱི་དགསོ་དམྱིགས་བཞྱི་དང་། སླབོ་
མ་དབུས་བཞག་གྱི ་སླབོ་ཁྱིད་གནང་སྟངས། 
ཆོས་ལུགས་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་
སྤལེ་གྱི་བསླབ་གཞྱི་རྩ་འཛྱིན་གྱི་བརདོ་གཞྱི་
ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་།
ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ལོའྱི་སླབོ་ད ུས་གསར་བའྱི་
ནང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བུས་ཀྱི་དགོས་དམྱིགས་
བཞྱིའྱི་སྒ་ོནས་འཛྱི ན་གྲྭའྱི་ནང་ད་ུསླབོ་ཁྱིད་
གནང་སྐབས་ལག་བསྟར་གནད་སྨྱིན་ཡོང་
ཐབས་ཀྱི་གོ་བསྡུར་སྦང་བཤད་གནང་ཡོད་

པ་རེད།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོམ་
སུ་རྱི ་བདོ་ཁྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་
གྱིས་ཟབ་སྦངོ་གལ་གནད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་
འབལེ་སྔནོ་འག་ོདང་གཞྱི ་རྱིམ་འགོ་མའྱི་
དགེ་རན་རྣམས་ལ་གོང་གསལ་བརདོ་གཞྱི་
ཐགོ་དང་། གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་དང་གངོ་མའྱི་
དག་ེརན་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའྱི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་
ངོ་སྤོད་སྦང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་ཉ་ེསྔནོ་ས་རཱ་བདོ་ཀྱི ་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་
བཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གྱི་ཟབ་སྦངོ་ད་ུམཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ལྟ་གུབ་དགེ་རན་ལུང་

རྱིགས་ངག་དབང་ལགས་དང་། སླབོ་དག་ེ
བསོད་ནམས་ཚེ་རྱིང་ལགས། སླབོ་དག་ེ
བླ་ོབཟང་དནོ་གུབ་ལགས་བཅས་ནས་ཀང་
མ་སུ་རྱི ་དང་རཱཇ་པུར་སླབོ་དགེ་རྣམས་ལ་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤོད་
ཀྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ཉམས་མངོ་བར་ེརེས་
གནང་།  ཟབ་སྦངོ་མཇུག་བསྡམོས་སབྐས་
མ་སུ་རྱི ་བ ོད་ཁྱིམ་གྱི ་ དུང་ཆེ ་ཀར་ཆུང་
བདག་ལགས་ནས་མཇུག་བསྡམོས་གསུང་
བཤད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་གནང་སྟ་ེཟབ་
སྦངོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ་བཅས།།

ཤེས་ཡོན་སྱིད་བུས་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གྱི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་པ། 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆོ་འཕུྲལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའྱི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེ
བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །བདོ་ཟླ་དང་པ་ོཚེས་བཅ་ོལའྔྱི་ཉྱིན་
གཉན་ཡོད་ད་ུམཉམ་མེད་ཤཱ་ཀའྱི་རྒྱལ་པསོ་
མུ་སྟགེས་ཀྱི་སྟནོ་པ་དུག་འཁོར་དང་བཅས་
པ་ཆོ་འཕུྲལ་གྱི་སྒ་ོནས་ཕམ་པར་མཛད་པའྱི་
དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་སུང་བརྩྱི་ཞུ་སདླ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
གཞུང་འབལེ་གྱིས་ཆོ་འཕུྲལ་དསུ་ཆེན་གྱི་
ཉྱིན་མོ་སུང་བརྩྱི་ཞུས་ཡོད།  ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉྱིན་གྱི་་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཙམ་
ལ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་ནས་རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་
གསུང་ཆོས་ར་བའྱི་བཞུགས་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེར་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་གུབ་མཚམས་དགེ་
འདནུ་དམངས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོགསུང་
འདནོ་གནང་བ་དང་འབལེ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གྱིས་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།  ད་ེམགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ། རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་
གྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ། གཉུག་མར་གནས་
པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའྱི་སེར་སྐ་མྱི ་མང་
སྟངོ་ཕྲག་བརལ་བར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརྱིང་ཆོ་འཕུྲལ་
ཟླ་བའྱི་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་སལོ་ཡོད། ལ་ྷ
སར་ཆོ་འཕུྲལ་སྨནོ་ལམ་དབུ་བཙུགས་ནས་
ཕལ་ཆེར་ལོ་ ༦༠༠ ཕྱིན་མྱིན་ནམ། ཆོ་
འཕུྲལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས་གང་ལརྟ་སྟནོ་
པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ཟླ་བ་
འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མུ་སྟགེས་པ་དང་བག་ོགླངེ་
གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་རུ་འཕུྲལ་ད་ེའད་ཡང་
བུང་བའྱི་རསེ་དན་བས་ནས་ཆོ་འཕུྲལ་ཟླ་
བར་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་རུྒྱ་ད་ེལརྟ་ཡྱིན་པ་རེད།  
ལ་ྷདང་གནདོ་སྦྱིན། མྱི ་མ་ཡྱིན། མདརོ་ན་
འབུང་པ་ོནག་པའོྱི་ཕགོས་དང་བཅས་པ་ད་ེ

དག་ཚང་མ་གང་ལྟར་བད་ེསྐྱིད་འདདོ་ཀྱི་
ཡོད། བད་ེསྐྱིད་ཡོང་རུྒྱའྱི་རྩ་བ་སེམས་ལ་

ཐུག་ཡོད། སྱིད་པ་འཁརོ་བ་ལས་ཐར་ནས་
ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཟརེ་རུྒྱ་འདྱི་དསུ་
ཚོད་གང་ཙམ་བགརོ་རུྒྱ་ཞྱིག་རེད། ལས་ས་ླ
པ་ོམེད། སྔནོ་ལ་ཉནེ་རེའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སྟངས་ཐོག་ནས་སེམས་ཞྱི ་བད་ེསུྒབ་རུྒྱའྱི་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཁས་ལེན་
མཁན་དང་མྱི ་ལེན་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་སེམས་ཀྱི ་བདེ་སྐྱིད་ཚང་མས་
འདདོ་ཀྱི་ཡོད། དསུ་འག་ོཡྱིན་ནའང་ཉནེ་ཁ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། ལྷདོ་ལྷདོ་ངང་སྡདོ་ཀྱི་འདགུ 
དདུ་འག་ོཚོ་ཡྱི ན་ནའང་འདྱི་ལ་དགའ་བ་
བདེ་ཀྱི་རེད། ཉནེ་ཁ་ཡོད་སར་གཡོལ་གྱི་
འདགུ དརེ་བརནེ་སེམས་ནང་གྱི་འཇྱིགས་
སྣང་དང་། ཁངོ་ཁ།ོ དགོས་པ་ད་ེཚོའྱི་གས་
ཀྱིས་མ་སྐྱིད་པ་བཟ་ོགྱི་ཡོད། གང་ལརྟ་མ་
སྐྱིད་པ་བཟ་ོམཁན་ནྱི་སོ་སོའྱི་སེམས་རུྒྱད་
མ་དལུ་བའྱི་དབང་གྱིས་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་
བཟ་ོགྱི་ཡོད་པ་རེད། སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བཟ་ོ
མཁན་ད་ེལ་ཉནོ་མོངས་ཞེས་མྱིང་བཏགས་
ཀྱི་ཡོད། ལོ་སྟངོ་ཕྲག་གསུམ་ལགྷ་གྱི་སྔནོ་
ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་བད་ེབ་ཟརེ་མཁན་ད་ེསེམས་
ཀྱི་ཞྱི་བདརེ་གཙོ་བརོ་བརྩྱིས་ནས་ཕྱི་དངསོ་

པ་ོཡར་རྒྱས་སྒ་ོལའྔྱི་ཤེས་པ་ལ་གནས་སབྐས་
ཡྱི ད་ཚྱིམ་པ་ཡོང་རུྒྱ་གཅྱིག་པུར་མྱི ་བལྟས་

པར་སེམས་རུྒྱད་ཞྱི་བད་ེལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་སེམས་རུྒྱད་ཀྱི་ཞྱི ་བད་ེདཀུྲག་མཁན་
གྱི་བླའོྱི་རྱིགས་ད་ེལ་ཉནོ་མོངས་ཞེས་མྱིང་
བཏགས་ནས་མུ་སྟགེས་པ་ཚོ་ཡྱི ན་ནའང་
ཉནོ་མོངས་ལ་དབ་ེན་ཕྲ་རགས་མང་པ་ོཡོད། 
ནང་པའྱི་གུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གོང་འགོ་གྱིས་
ཉནོ་མོངས་འཇགོ་སྟངས་ལ་ཁད་པར་ཡོད།
རྩ་བ་སེམས་རུྒྱད་དཀུྲག་མཁན་གྱི་བླ་ོཞྱིག་
ལ་བླ་ོགང་འད་ཞྱིག་སྐསེ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉནོ་
མོངས་པ་བས་པའམ་མ་སྐྱིད་པ་བདེ་མཁན། 
མ་རུང་བ་བདེ་མཁན་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ཉནོ་
མོངས་ཟརེ་གྱི་འདགུ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་འདྱི་ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཉསེ་ཀུན་སེལ་
བ་བདེ་པ་ཡྱིན་པས། ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཉསེ་
པ་སེལ་བར་བདེ་རུྒྱ། ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཉསེ་
པ་སེལ་བར་བདེ་སྟངས་ནྱི། རང་རུྒྱད་ཀྱི་
ཉནོ་མོངས་མྱི ་འངོ་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱི་སྦྱིན་རླབས་གནང་རོགས་གནང་། ཞསེ་
ཟརེ་རུྒྱ་མེད། ཐུབ་རྣམས་སྡྱིག་པ་ཆུ་ཡྱིས་
མྱི ་འཁུ་ཞྱིང་། །འག་ོབའྱི་སྡགུ་བསལྔ་ཕག་
གྱིས་མྱི ་སེལ་ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རགོས་པ་གཞན་
ལ་སྤ་ོམྱིན་ཏ།ེ །ཆོས་ཉྱིད་བདནེ་པ་བསྟན་

པས་གལོ་བར་འགུར། །ཞསེ་ང་ཚོའྱི་སྡགུ་
བསྔལ་འདྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕག་གྱིས་
སེལ་ཐུབ་ཐབས་མེད། སྡགུ་བསལྔ་གྱི་རུྒྱ་
ཀུན་འབུང་འདྱི་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་སྦྱིན་
རབས་གནང་བ་འཁུ་ཡྱི ་ཆུས་འཁུད་རུྒྱ་མེད། 
ཡང་བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རུྒྱད་ལ་
ཡོད་པའྱི་སྤངས་རགོས་ཀྱི་ཡོད་ཏན་འདྱི་ང་
ཚོ་ལ་མར་སྦྱིན་རུྒྱ་ཡོད་མ་རེད།
ཐུབ་རྣམས་སྡྱིག་པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི ་འཁུ་ཞྱིང་།
འགོ་བའྱི ་སྡུག་བསྔལ་ཕག་གྱིས་མྱི ་སེལ་
ལ། ཉྱིད་ཀྱི་རགོས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམྱིན་
ཏ།ེ འ་ོན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་གཞན་
དོན ་ཇྱི ་ལྟར ་མཛད་ཀྱི ་ ཡོད ་པ ་ རེད ་ཅེ ་
ན། ཆོས་ཉྱིད་བདནེ་པ་བསྟན་པས་གལོ་
བར་འགུར། གང་ལརྟ་ང་ཚོར་སྡགུ་བསལྔ་
ཡོང་རུྒྱ་ནྱི་སེམས་མ་དལུ་བའྱི་དབང་གྱིས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སེམས་མ་དལུ་
བ་ཟེར་རུྒྱ་འདྱི་ཡར་གཏུག་ཡོང་དུས་རུྒྱ་
མཚན་ལྟར་སྣང་ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་མྱིག་
འགངས་ཐུང་ངུར་སྐབས་མཚམས་བླ་ོགུ་
ད ོག་པ ོའྱི ་ཐོག་ནས་ཆགས་སྡང་སྐེ་སའྱི ་
ཡུལ་ད་ེདག་བདནེ་པ་ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་
ཡྱིད་ད་ུའངོ་བ་ལ་ཞནེ་གྱི་ཆགས། ཇྱི་ཙམ་
ཞེན་ཆགས་ཡོད་པ་ཚོད་ཀྱིས་དའེྱི་འགལ་
ཟླ་མྱི ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་སྐྱིད་པ་དང་། 
ཁངོ་ཁ།ོ ཐ་ེཚོམ་ཡོང་རུྒྱ་ཆོས་ཉྱིད་རེད། 
ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་སྐེས་
རབས་སོ་བཞྱིའྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད།  ཆུ་ཚོད་༩།༣༠ཙམ་ལ་སྐསེ་རབས་
ཀྱི་གསུང་ཆོས་གནང་མཚམས་བཞག་སྟ་ེ
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སྐསེ་རབས་ནམ་རུྒྱན་
འཆར་ཅན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་
བཅད་མ་སྟངོ་ཙམ་ཞྱིག་བས་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་ངསོ་ཀྱིས་རནེ་འབལེ་བསྟདོ་པ་
འདནོ་འདདོ་བུང་། རནེ་འབལེ་བསྟདོ་པའྱི་
བཤད་ལུང་གྱི ་རུྒྱན་སྤྱིར་བཏང་དཀོན་པ་ོ

རེད། ངསོ་ཀྱིས་ཁུ་ན་ུབ་ླམ་རྱིན་པ་ོཆེ་དག་ེ
བཤེས་རྱིག་འཛྱིན་བསྟན་པའྱི་སྐུ་མདནུ་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དག་ེབཤེས་རྱིག་འཛྱིན་བསྟན་
པས་ཁང་གསར་རྡ་ོརེ་འཆང་གྱི ་སྐུ་མདནུ་
ནས་གསན་འདགུ འདྱི་ཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོ
ཞྱིག་རེད། རནེ་འབལེ་བསྟདོ་པ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
ཞེས་རནེ་འབལེ་བསྟདོ་པའྱི་བཤད་ལུང་དབུ་
འཛུགས་གནང་བ་དང་། བཤད་ལུང་དང་
འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།   ང་ཚོ་
བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་དངསོ་གནས་ཐུགས་
མཐུན་ཁྱིམས་གཙང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ཤེས་སོང་ངམ། སརྔ་ཆོས་
རྒྱལ་ཚོའྱི་སབྐས་ལ་བདོ་གོང་བུ་གཅྱིག་གུར་
ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གཞན་དང་མྱི ་འད་བའྱི་
སྟབོས་ཤུགས་ཡོད་བསདྡ་པ་རེད། བདོ་
སྱིལ་བུར་ཆགས་ནས་བདོ་ཀྱི་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་
ཉམས་པ་རེད། དའེྱི་སྐརོ་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ནས་
ཀང་ཐནོ་ཡོང་གྱི་འདགུ ང་ཚོའྱི་བདོ་ཡྱིག་
ནང་གཅྱིག་པ་ོམ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ལོ་རུྒྱས་
མཁས་པ་ཚོས་ད་ེའད་བཤད་ཀྱི་འདགུ དརེ་
བརནེ་དསུ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྐེན་ངན་གགོས་ལ་
ཤར་ནས། ད་ེས་ྔཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་ཁམས་པ་
དང་བདོ་པ་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་དང་། ཨ་མད་ོདང་
བདོ་པ་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ། ཨ་མད་ོདང་ཁམས་པ་
ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་མྱིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་བས་ནས་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བར་ཐག་རྱིང་པརོ་བསདྡ་
པ་རེད། ད་ང་ཚོ་རྐནེ་ངན་གགོས་ལ་ཤར་
ནས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མད་ོསྟདོ་སདྨ་ཀྱི་
མྱི། དབུས་གཙང་། སྟདོ་མངའ་རྱིས་དང་
བཅས་པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་ལ་
གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤེས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོབསླབེས་འདགུ སོགས་ཀྱིས་བཀའསླབོ་
སྩལ།། 
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ཨྱི ན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

ལ་ྷསའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་མེ་སྐནོ་སྐརོ་རང་དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་པ་བདེ་དགསོ། 
༄༅།  །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༡༧ ཉྱིན་བདོ་ནང་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༦།༤༠ 
ཙམ་ལ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྐནོ་
ཤོར་བའྱི་གནས་ཚུལ་སྤྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དང་
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁབ་པ་
ནས་བཟུང་ད་བར་མེ་སྐནོ་རྐེན་པས་གནདོ་
སྐནོ་ག་ཚོད་བུང་ཡོད་མེད་ད་དངུ་ཁ་གསལ་
ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་མེ་སྐནོ་སྐརོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐད་དམ་
བསྒགས་ཧ་ཅང་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་
པར་བརནེ། མང་ཚོགས་ནས་ཧ་ཅང་ཐུགས་
འཚབ་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་མཁནེ་
འདདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་གྱི་ཡོད། ཁུངས་ལནྡ་
གནས་ཚུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༦།༤༠ ཙམ་ལ་ལ་ྷསའྱི་གཙུག་ལག་
ཁང་གྱི་ཇ་ོབ་ོཤཱཀ་མུ་ནའེྱི་སྐུ་བརྙན་བཞུགས་
ཁང་ལ་མེ་སྐནོ་རྐེན་པས་ཇོ་བའོྱི་སྐུ་བརྙན་
གྱི་རྒྱབ་ངསོ་སུ་མེ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་བུང་ཡོད་
པ་དང་།  ཇ་ོབའོྱི་སྐ་ུབརྙན་ལ་མེ་སྐནོ་ཕགོ་

ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་མྱི ་འདགུ    ཕགོས་
མཚུངས་ཡུམ་དག་མོའྱི་ལ་ྷཁང་དང་། སངོ་
བཙན་ལ་ྷཁང་། ༼རྱིག་གནས་གསར་བརའེྱི་
སྐབས་སྐོན་བུང་མེད་ནའང་ད་རེས་སྐོན་
བུང་ཡོད།༽ མ་ཎྱི་ལ་ྷཁང་། ༼ལ་ྷཁང་འདྱིའྱི་
ནང་མ་ཎྱི་བཀའ་འབུམ་སོགས་རྱིན་ཆེན་སྣ་
ཚོགས་ལས་གུབ་པའྱི་ལག་བྱིས་བཀའ་བསྟན་
སོགས་ཀྱི་དཔ་ེདབེ་རྙྱིང་པ་མང་པ་ོཡོད།༽ 
གནམ་སས་ལ་ྷཁང་བཅས་ལ་མེ་སྐནེ་ཚབས་
ཆེ་བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་། ཡར་བཞངེས་ནས་
ཡོད་པའྱི་སྐ་ུརྙྱིང་པ་བྱིན་ཅན་ ༡༤ ལ་ཆག་
འཇྱིག་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་པ་དང་།
ར་ེརྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྱིན་ཆེན་གསེར་
ལས་གུབ་པའྱི་གནམ་ཡོལ་ལའང་མེ་སྐོན་
ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་འདགུ མེ་གསོད་པར་ཆུ་
ཚོད་ ༣ དང་སརྐ་མ་ ༤༠ འགརོ་ཡོད་པ་
དང་། མེ་སྐནོ་ཁདོ་མེ་གསོད་ར་ུཁག་དང་།
གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་སོགས་ཁནོ་མྱི ་
གངས་ ༡༢ ལ་རས་སྐནོ་ཕགོ་ཡོད།  ཕྱི་
ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༡་་་

༡༢ ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་སྤྱི་བད་ེལས་ཁུངས་ཀྱི་
བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་རྱིག་

དངསོ་ད་ོདམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་
གཞནོ་པ། རྒྱལ་སྱིད་སྤྱི་ཁབ་ཁང་གྱི་མྱི ་སྣ་
བཅས་ལ་ྷསར་སླབེས་ཡོད། བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་ཀྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་གཙུག་
ལག་ཁང་གྱི་དག་ེའདནུ་པ་དང་། ལས་བདེ་
སོགས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་མེ་སྐནོ་དང་
འབལེ་བའྱི་དང་ལེན་བདེ་དགོས་པ་གཉྱིས་
དང་། བཤད་མྱི ་ཆོག་པ་བརྒྱད་ཅསེ་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཁབ་སྤལེ་བས་ཡོད། བདོ་
རང་སྐོང་ལྗངོས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་

ཐངེས་འདྱིའྱི་མེ་སྐནོ་ཁདོ་རྒྱ་སྒརོ་ས་ཡ་སུམ་
ཅུ་ནས་ལྔ་བཅུ་བར་གྱི་གངོ་གུད་བུང་བའྱི་

ཚོད་དཔག་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་བླ་ོའཚབ་དང་འབལེ་གསུང་
དནོ།  འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་
གཞུང་བཅས་ཀྱི ་ལྷན་ཚོགས་ཡུ་ན ེ་སྱི ་ཁ ོ
UNESCO ཞསེ་པས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཤུལ་
བཞག་རྱིག་གནས་སུ་ངསོ་འཛྱིན་གནང་ཟྱིན་
པའྱི་ཇ་ོཁང་ལ་མེ་སྐནོ་བུང་རྐནེ་དང་གནདོ་
སྐནོ་ག་ཚོད་ཐབེས་ཡོད་མེད་ཕྱི་གསལ་ནང་

གསལ་དགསོ་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་
གྱི ་མེ་སྐོན་གྱི ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་
པར་བརནེ། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། ཚན་རྱིག རྱིག་
གཞུང་བཅས་ཀྱི ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཙུག་
ལག་ཁང་གྱི་མེ་སྐནོ་དང་འབལེ་བའྱི་དངསོ་
ཡོད་གནས་སྟངས་རགོས་ཞྱིབ་སདླ་བདོ་ནང་
གསར་འགོད་མྱི ་སྣ་བཏང་སྟ་ེརང་དབང་གྱི་
སྒ་ོནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་
གནང་འདགུ  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་
གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་དབང་སུྒར་བས་
པ་ནས་བཟུང་བདོ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆེས་
གཉའ་གནནོ་འགོ་གནས་བཞྱིན་པའྱི་ལུང་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་དབང་གསར་འགོད་པ་ཚོས་
བརདོ་པ་ལརྟ་ན།  བང་ཀ་ོརྱི་ཡ་ལས་ཀང་
བདོ་ནང་གསར་འགོད་པ་ཚོ་བསྐོད་པར་
དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་བརདོ་འདགུ །

 

བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་དུག་པ་ཚོགས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༦ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་
ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུཤེས་རྱིག་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་དུག་

པ་ཚོགས་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་
འབདེ་ཀྱི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀར་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།
 ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ་ཀར་སེང་ེལགས། ཤེས་
ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་
ལགྷ་རྡརོ་ལགས། ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་
ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཚེ་རྱིང་བསམ་
འགུབ་ལགས། ཤེས་རྱིག་དངེ་སལོ་ཤེས་
ཡོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་བསྟན་འཛྱིན་རྡ་ོ
ར་ེལགས། སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་སྤྱི་ཁབ་འགན་
འཛྱིན་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས། རྡ་
ས་བདོ་ཁྱིམ་སྤྱི ་ཁབ་ཤེས་ཡོན་ངེས་སྟནོ་

པ་བསོད་ནམས་སྱི་གཅདོ་ལགས། མ་སུ་
རྱི ་བདོ་ཁྱིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་པ་
སངས་དནོ་གུབ་ལགས། ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་
སླབོ་དཔནོ་སྤྱི་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། ཝ་ཎ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གྱི་སླབོ་དཔནོ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས། བལ་

ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛྱིན་བསྟན་འཛྱིན་རབ་རྒྱས་ལགས་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་ཚེ་རྱིང་བསམ་
གུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུ་དང་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སུྐན་གནང་
བའྱི་༼གཞྱི ་རྱིམ་གོང་མའྱི་བསླབ་གཞྱི ་རྩ་
འཛྱིན།༽ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་དང་
འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརྱིང་
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
དང་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལནྷ་
ཚོགས་ཐངེས་དུག་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་

ཡོད། ཤེས་ཡོོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་དགེ་བཤེས་ལྷག་
རྡརོ་ལགས་དང་། ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ། ཤེས་
ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པ། བར་
ལམ་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐ་ོབཞག་གནང་
བའྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་ཁག་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞྱིན་ཤེས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འབ ེལ་
ཡོད་ལས་བདེ་དང་ཟུར་ཉན་རྣམས་ལ་ངས་
ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རེག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་
ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། སྤྱིར་ངས་
གནད་དནོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་ཐུབ་ན་
བསམ་སོང་བ་མ་ཟད། ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོ
ཞྱིག་ཀང་མཐངོ་སོང་། དང་པརོ་ཤེས་ཡོན་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ཐགོ་མའྱི་དགོངས་
གཞྱི་གང་འད་བཟུང་ཡོད་པ་དང་།
ད་བར་དའེྱི་ཐོག་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་
གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་སྐརོ་བཀའ་
བསྡརུ་ཞརོ་ལ་ཡོང་ངསེ་རེད། ཤེས་ཡོན་
ལནྷ་ཚོགས་འདྱི་ཐགོ་མརདགངོས་གཞྱི་བས་
ནས་བཙུགས་ཡོང་དསུ་དམྱིགས་ཚད་མཐ་ོ
བ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་
སྒྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་ད་ེའད་བསྐ་ོ
བཞག་གནང་སྟ་ེབཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟནོ་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཟྱིན་བྱིས་ཡར་ཕུལ་
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བཀའ་འཁལོ་གནང་བའྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་བས་ཡོད། གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ད་ེདག་གནས་ཚད་མཐ་ོ
བའོྱི་སངྒ་གནས་ཡོད། སྔནོ་མ་དགངོས་
གཞྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགང་
འད་རེད་ཅ་ེན། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཅན་

གྱི་ཚོགས་སྡ་ེཞྱིག་བཀའ་ཁལོ་ཞུས་ཏ་ེཨྱི ན་ཇྱི་
ཚྱིག་ Statutory Body ཡྱི ་ང་ོབ་ོཐགོ་ཞྱིབ་
འཇུག་དང་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོདྱིས་ནས་མཐའ་
མར་ Statutory Body གཞུང་འབལེ་བདེ་
རུྒྱ་ བུང་ན་ཞསེ་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚོགས་སྡ་ེདང་
ནརོ་རུྒྱ་མེད། Statutory Body དང་ Con-

stitutional Body གཉྱིས་གནས་བབ་ཀྱི་
ཐགོ་ཁད་པར་ཡོད། མདརོ་ན། གང་ལརྟ་
ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འབབེས་
གནང་བའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཟུར་ད་ུཡོད་མཁན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་
གཞྱི་བཅངས་ནས་བཟསོ་པ་རེད། ད་ལ་ྟ
ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་ད་ེཡང་རྣམ་པ་
དང་ག་ོབ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། འདྱི་
གནད་དནོ་གཅྱིག་རེད། འདྱི་དངསོ་སུ་ལག་
བསྟར་དང་འཛུགས་རུྒྱའྱི་སླད་བཀའ་མོལ་
གནང་ཡོང་དསུ་ད་ེའད་རང་བུང་ཐུབ་མེད། 
དཔརེ་ན་སྒྱིག་གཞྱི ་གཅྱིག་གཏན་འབབེས་
ཡོད་རེད། སྒྱིག་གཞྱི་ད་ེབཀའ་ཤག་རང་
གྱིས་གཏན་འབབེ་གནང་སྟ་ེབཀའ་འཁལོ་
གནང་བ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་
ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་མེད། དརེ་
བརནེ་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་
ཚོགས་སྡ་ེཞྱིག་སུྒར་མ་ཐུབ་པ་ལ་ྟབུར་འཛྱིན་
སྐོང་གྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་ཟུར་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི ་
ཚོགས་སྡ་ེཞྱིག་མ་གཏགོས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་
ཚད་ཡོད་མཁན་གྱི་ཚོགས་སྡ་ེལ་ྟབུར་སུྒར་མ་
ཐུབ་པ་འད་བ་ོདང་། ད་ེཡང་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་འགུར་བ་བཏང་བ་ད་ེའདའང་མ་རེད། 
གནས་སྐབས་རྱིང་འདྱི་ལྟར་མ་གཏགོས་རུྒྱ་

རྐེན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི ་སྒ་ོནས་ཡོང་རུྒྱ་མེད་
པར་གནས་སྐབས་རྱིང་འདྱི་ལྟར་བས་ན་
ཞསེ་དང་། ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་
བས་ནས་དུང་འཕར་གནས་རྱིམ་ཅན་གྱི་
ཤེས་རྱིག་ལས་བེད་གཅྱིག་འགན་འཛྱི ན་
གནང་རུྒྱ་བས་ནས་ད་ེལྟར་འག་ོབཞྱིན་པ་
ཞྱིག་རེད། སྔནོ་མ་ཐགོ་མར་འག་ོབཙུགས་
ཡོང་དསུ་རང་ཉྱིད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནང་དུང་ཆེའྱི་འགན་འཁུར་ནས་ཡོད་པའྱི་
སྐབས་སུའང་སྒྱིག་གཞྱི ་ད་ེགང་ཙམ་མཐོ་
བ་ོཐནོ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་དང་། དངསོ་སུ་
ལག་བསྟར་བེད་རུྒྱ་ད་ེདུང་འཕར་གནས་
རྱིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛྱི ན་གྱིས་བེད་ཡོང་
དསུ་ལག་ལེན་བསྟར་དསུ་གོ་ནརོ་ཡོང་རུྒྱའྱི་
གཞྱི་མང་པ་ོཡོད། ད་ེདསུ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་
པ་མཁས་དབང་བསམ་གྱི་མྱི ་ཁབ་པ་སླབོ་
དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་བཞུགས་ཡོད། 
དེ་ད ུས་རྩ་འཛྱི ན་ལམ་སྟནོ་ད ེ་འད་ཞུས་
ནས་ད་བར་ད་ེལརྟ་གནས་ཡོད། ཐགོ་མའྱི་
དགོངས་གཞྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་ནས་
འགུར་བ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ 
རྱིམ་པས་འདྱིའྱི་ཕོགས་སུ་འག་ོཐུབ་རུྒྱར་
ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་རང་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་གནང་ན་འསོ་ཤྱིང་འཚམ་པ་དང་
ཡག་པ་ོམེད་དམ་ཞེས་ད་ེརྱིང་དན་བསྐུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་།།


