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གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༡	དང་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་
གངས་ཅན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོལ་
གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་གསོ་
བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་བཙན་
འཛུལ་བར་ཞི་རོལ་ཆེད་རང་དབང་སྒརེ་
ལངས་བས་པའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༡	དང་།	
རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའི་ཉནི་གཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐོག་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཅེཀ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་	Hon. Frantisek Kopriva	མཆོག་
དང་།	དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་	Ms. Dana 

Balcarova,founding member of the 

Czech parliamentary group of Tibet 

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 རང་
དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ།	ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	ད་ེ
བཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ།	སྡ་ེཚན་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 གཞུང་དང་གཞུང་

འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་དང་སེར་སྐ་མི་མང་།
སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁོན་མི་གངས་སངོ་ཕག་
བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཐོག་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་
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སྒངེ་འཛུགས་གནང་སབྐས།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་།

ད་ེནས་བདོ་དང་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ཆེད་གཅསེ་
པའ་ིལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་པ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་བའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་རྣམས་
ཀི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་།	 མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་སླད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་
ཞུས་གུབ་བསུན་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་
པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་གསུམ་བཅུའི་དྲན་

གླུ་བཏང་།	 ད་ེརསེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས།	དམིགས་བསལ་
སྐ་ུམགནོ་ལམྕ་སྐ་ུ	 Ms. Dana Balcarova 

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁིད་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་སིད་སྐངོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་ཕི་དྲལི་རྒྱ་ཡིག་
ཚན་པས་ཡིག་སུྒར་གནང་བའི་བདོ་ཀི་ཆབ་
སིད་བཙོན་ཟུར་གཡུ་ལོ་སུྤལ་སྐ་ུཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པ་ད་ེཉདི་
དབུ་འབེད་གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་།	
མཐར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་བདནེ་
ཚིག་སྨནོ ་ལམ་གསུང་བསྐུལ་དང་འབལེ་
ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་ཕག་གཉསི་ཐལ་མོ་
སྦྱར་ཏ་ེམཉམ་ད་ུའུར་འདནོ་གནང་ས་ེགཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་སིྤ་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་
འབུང་འགུར་སིད་སྐངོ་གི་འསོ་གཞི་ཡིན་ལུགས་
མང་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་ཁབ་གདལ་འག་ོ
བཞིན་འདགུ་པ་འདི་ནི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
བཅའ་ཁམིས་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་
བསྡུའི་སིྒག་གཞི་ཁག་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའི་
གནས་དནོ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 བསེ་འཁདོ་མང་ཚོགས་ནས་གསལ་
པ་ོམཁནེ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།	 	 བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིབཅའ་འཁམིས་ལེའུ་	༨	པའ་ིདནོ་ཚན་	༩༧	
པའ་ིནང་གསེས་	༢	པའ་ི	ཀ	པ་དང་།		འསོ་
བསྡའུ་ིསིྒག་གཞིའ་ིལེའུ་	 ༣	 པའ་ིདནོ་ཚན་	 ༥༣	
པའ་ིནང་	 “སིྤ་འཐུས་དང་སདི་སྐངོ་གི་འསོ་བསྡ་ུ
ནམ་དགོས་སབྐས་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་གཉསི་ཀིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་
པ་ནས་འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་འགོ་འཛུགས་བདེ་
པ་དང་	”	ཞསེ་དང་།		ཡང་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་
གཞི་དནོ་ཚན་	 ༢༤	 པའ་ིནང་གསེས་	 ༩	 པའ་ི
ནང་	 “སདི་སྐངོ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུ
ནམ་ཡིན་ལ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འསོ་
བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་དྲལི་བསྒགས་བདེ་ཕགོས་
ཀི་ལམ་སནོ་བས་པ་བཞིན་ལག་བསར་བེད་
དགསོ།”	བཅས་ཁམིས་སིྒག་ནང་གསལ་པ་ོཡོད་
བཞིན་ད་ུརང་འདདོ་རླམོ་པའམ་སྤང་གུང་དདོ་
མདགོ་གིས་ཁིམས་སིྒག་ཁག་ལ་ཉམ་ལེན་ཚུལ་
མཐུན་མ་བུང་བའི་འགལ་འཛོལ་ཞིག་ལ་སོང་།		
དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་འབལེ་ཆགས་
ཁག་ནས་ཡིད་གཟབ་བ་དགོས་ནན་བསྐུལ་དང་།	
གལ་ཏ་ེད་དངུ་གནས་དནོ་འདི་རིགས་འཐནོ་ཚེ་
ཁིམས་སིྒག་དགོངས་དནོ་ལག་བསར་ཡན་པརོ་
མ་སོང་བ་བ་ངསེ་ཡིན།	 རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་
ད་ེལུགས་ཁིམས་སིྒག་ནང་གསལ་ལརྟ་གི་དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སིད་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་
ཀི་འསོ་བསྡུའི་གསལ་བསྒགས་མ་གནང་བར་
གནས་དནོ་འདི་རིགས་ལ་བདག་སྤདོ་མི་གནང་
བའི་བསྐུལ་ལྕག་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ད་ེདནོ་དགོངས་
འཇགས་འཚལ།	།

དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་སྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འཆར་ཚན་པའི་ག་ོ
སིྒག་འགོ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༡	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་སི་
ཞུའ་ིལས་བདེ་གངས་	 ༢༧	 ལ་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སདི་བུས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་འཁདི་པའ་ིཟབ་
སྦྱངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།	
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མ་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འཆར་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་བསན་འཛིན་རབ་འབམས་ལགས་ཀིས་
ཐངེས་འདིའི་ཟབ་སྦྱངོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་
མཚམས།	 དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱངོ་ཁད་སནོ་མི་སྣ་དང་
མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་།	
ཟབ་འཁདི་པ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་ཕབེས་
པའ་ིཟབ་སྦྱངོ་ཁད་སནོ་མི་སྣ་ལམྕ་སྐ་ུཇ་ཡ་	Jaya 
ལགས།	ལམྕ་སྐ་ུདརུ་བ་ྷ	Durba	ལགས་དང་
ཟབ་སྦྱངོ་འད་ིབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་	༡༣	བར་འཚོགས་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་དུྲག་ཅུ་རེ་གཅིག་པའ་ི
ཐགོ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་
ཐེངས་དུྲག་ཅུ་རེ་གཅིག་པའི་ཐོག་ཨ་རིའི་

གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་དང་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པ་ེ
ལོ་སི་ Nancy Pelosi	མཆོག་གིས་བདོ་དང་
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་

སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།		ད་ེརིང་བདོ་མིའ་ི
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	 ༦༡	 ཐགོ་ང་

ཚོས་རང་དབང་གི ་
ད ོན་དུ་ཚེ ་སོག་བླསོ ་
གཏངོ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་
ལ་གུས་འདུད་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཉནི་མོ་འད་ིན་ི
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གི ་དྲག་གནོན ་ཅན ་
གི ་ སི ད ་ བུ ས ་ ལ ས ་
གལོ་ཏ།ེ	 ཞི་བད་ེདང་
རང་སིད་རང་སྐོང་།	
བརན ་ལྷིང ་ གི ་འ ཚོ ་
བར་རོལ་རུྒྱའི་མངནོ་
འདོད ་གསལ ་བར ་
བདེ་པའི་ཉནི་མོ་ཞིག་

ཀང་ཡིན།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་རུྩབ་ཆེན་པསོ་བདོ་
མི་ཕ་ོམོ་རན་གཞནོ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཕུ་གུ་ཚུན་
ཆད་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་ཐུན་མིན་

རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་བ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་།	
ད་ེབཞིན་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་འཕགོ་པ་དརེ་
འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ
རལོ་བ་རུྒྱའ་ིའགན་འཁ་ིཡོད་པ་རེད།	 	 བདོ་
མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནནོ་ཅན་གི་
སིད་བུས་འགོ་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་མང་པའོི་རིང་
དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་།	 རང་གི་ཆོས་དད་མ་བརླག་ཅིང་།	
བཟང་ཕགོས་ཀི་རེ་བ་ནམ་ཡང་མ་དརོ་བར་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཆེད་དང་།		
བདོ་མི་ཚོའི་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
བསྐར་གསོའི་ལས་འགུལ་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་
མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་པ་ད་ེནི་ཞི་བདརེ་
དགའ་བའི་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚོའི་སྙིང་
སབོས་འཕལེ་གཞིར་གུར།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་མཆོག་གིས་ཉནི་ལརྟ་རིས་མེད་བཟང་སྤདོ་
ཀི་གོ་བསྐནོ་སླབོ་གསོའི་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་བ་
དསེ་ང་ཚོར་བ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་བ་རུྒྱར་དག་ེ
སྐལུ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཀུན་སླངོ་དའེ་ིའགོ་
ནས་བདནུ་ཕག་འགའ་ཤས་གངོ་ད།ུ	 ཨ་རིའ་ི

གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་བདོ་ཀི་སིད་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་	
Tibetan Policy and Support Act	གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད།	 སདི་བུས་ད་ེབརུྒྱད་
ང་ཚོས་མང་གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཐུན་མོང་ཐགོ	 	 བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
རྣམ་པ་བསྐར་ད་ུགསལ་འདནོ་བས་པ་དང་
སྦྲགས།	 	 འབུང་འགུར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་
སིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ད་ེབདོ་མི་
ནང་པ་ཚོའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཁ་ོནས་
ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐབོ་
ཐང་རྩ་བ་ནས་མེད།	 ཅསེ་པའ་ིསདི་བུས་
ལངས་ཕོགས་ད་ེཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རུྒྱན་
སྐངོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་བས་
ཡོད།	 	 བདོ་མི་ཚོར་གུས་བཀུར་ཆེ་མཐངོ་
ཞུ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན་སབས།	ང་ཚོས་བདོ་མིའ་ི
མངོན་འདདོ་ཀི་འབདོ་སྒར་རྒྱབ་སྐོར་ཐོག	
བདོ་མི་ཕ་ོམོ་རན་གཞོན་ཚང་མའི་མདནུ་
ལམ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་རུྒྱར་མུ་མཐུད་ལས་
འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	 །																																																																																																																																																
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སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བདོ་ནང་
གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	 སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝའ་ིནང་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུཐེངས་	
༤༣	 འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་བསནུ།	
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ UN High 

Commissioner for Human Rights	
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་	
Michelle Bachelet Jeria	མཆོག་བདོ་ནང་
ཕབེས་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།

ད་ེཡང་ལོ་འདིའི་ནང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནང་
གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་འཆར་ཡོད་པ་དང་།	
སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བདོ་
ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུམ་ཕབེས་ཚེ་ལྕམ་སྐུ་
མཆོག་གི་གཟིགས་སྐརོ་ད་ེའཐུས་སྒ་ོཚང་བ་
ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཐོག་དྲག་
གནནོ་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་བདོ་ནང་

དའུང་ད་ེལྟར་དྲག་གནནོ་བས་དང་བེད་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་
བདེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་རོགས།	
ཞསེ་གསུང་།
གཞན་ཡང་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	
ལགྷ་གི་རིང་བདོ་མི་རྣམས་ཉསེ་མེད་འཛིན་
བཟུང་དང་།	 མནར་སྤདོ་བཏང་བ།	 གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུརུྒྱར་བཅུག་པ་སོགས་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པར་བརནེ།	 བདོ་ནང་གི་

གནས་སངས་ཉིན་རེ་བཞིན་
ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་
བདེ་བཞིན་པ་དང་།	ལགྷ་པར་
ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བེད་
ཀི་མེད་པའི་རྐེན་གིས་བདོ་
ནང་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཕགོ་པའི་ནད་པ་
གངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཤེས་རགོས་ཡོང་གི་
མེད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་

དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༤༣	འད་ིབཞིན་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༤	ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༠	 བར་
འཚོགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༡	དང་འབལེ་བའ་ིཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་
མཆོག་གིས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་
ནས་མི་ལོ་	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ིགསུམ་བཅུའ་ི
དསུ་དྲན་དང་འབལེ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim 

McGovern	 མཆོག་གིས་བསྒགས་གཏམ་
ཞིག་སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ད་ེརིང་
འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་པའི་
བདོ་མི་ཚོས་བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བས་ནས་མི་ལོ་	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ིགསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་བདོ་མི་མང་པའོ་ི
ཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
དབུས་བདོ་མི་སངོ་ཕག་མང་པ་ོརང་ཡུལ་
བཞག་ནས་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་བུང་

ཡོད།		
འདི་ག་ཨ་རིའི་ལུང་པ་ནང་བདོ་མི་ཚོས་
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡོད་

པ་ལྟར་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པའོི་ནང་བདོ་མི་མང་ཚོགས་
ནས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 ཡིན་ཡང་བདོ་
དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་
མཉམ་འཛོམས་ཀིས་གསུམ་བཅུའ་ི
དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མེད།	
རུྒྱ་མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཚོར་བཀག་སྡམོ་གིས་རང་
གི་ལོ་རུྒྱས་ཕིར་དྲན་བདེ་འཇུག་གི་
མེད།	 དརེ་བརནེ་འཛམ་གླངི་ས་
ཕགོས་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་

མི་ཚོས་སདྐ་འབདོ་རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	 སདྐ་འབདོ་རྒྱག་མི་ཐུབ་
པའི་བདོ་མི་ཚོའི་ཆེད་ད་ུང་ཚོས་སྣ་ེཁིད་ད་ེ
དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་དང་།	 སདྐ་འབདོ་རྒྱག་
པ།	 རསེ་དྲན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་མིན་ད་ེང་ཚོའ་ིརང་
དབང་རེད།
ད་ེརིང་ཕན་རང་ཉདི་འཛམ་གླིང་གང་སར་
གནས་པའི་བདོ་མི་ཚོའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་
གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 སྨྲ་
བརདོ་རང་དབང་།	 སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་རང་
དབང་།	 བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་དང་ས་ཆུ་

སུང་སྐབོ་རང་དབང་།	 འགུལ་བཞུད་རང་
དབང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་།	 རང་གི་
བ་ླམའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་གི་རང་དབང་
བཅས་ལོངས་སུ་སྤོད་ཐུབ་པའི་སླད་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ངས་ད་ལ་ྟའབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞིན་པ་ན།ི	ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ལོའ་ིབདོ་ཀི་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་བཏནོ་པ་ད་ེརེད།	
དརེ་ཨ་རིའ་ིགསོ་འགོ་མའ་ིནང་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་མང་གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
གཉསི་ཀས་ཐུན་མོང་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་འཐབོ་ཐབས་བདེ་
རུྒྱ་ད་ེརེད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོའ་ིབདོ་ཀི་སདི་
བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་གསར་
པ་ད་ེཨ་རིའི་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་བཟ་ོ
རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་
མི་ནང་པའི་དབུ་ཁིད་དང་ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མ་འངོས་ཡང་སིད་ད་ེབདོ་མི་ནང་པའི་ཆོས་
ཕགོས་དབུ་ཁིད་རྣམས་ནས་ཐག་གཅོད་ཞུ་
དགསོ།	 རྒྱ་ནག་གི་ལས་བདེ་སུ་རངུ་གིས་
གནད་དནོ་དའེི་ཐད་ཐ་ེགཏགོས་བས་ཚེ་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་གིས་ད་ོབདག་འབལེ་ཡོད་རྣམས་
ལ་དཔལ་འབརོ་དང་མཐངོ་མཆན་སོགས་
ཀི་ཉསེ་ཆད་འགལེ་རུྒྱ་རེད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིབདོ་ཀི་སདི་བུས་དང་

རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་དསེ་
ང་ཚོའི་མཐུན་གགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་ལནྷ་
བདོ་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་
རང་སྐངོ་འཐབོ་ཐབས་དང་།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་
གི་ཁརོ་ཡུག་དང་གཙང་པ་ོད་ེདག་སུང་སྐབོ་
བདེ་པར་རམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ།	 ཁམིས་
འཆར་གསར་པ་དསེ་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་	
Consulate	 ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་
མ་ཐུབ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའ་ིནང་
གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བ་
མི་ཆོག་པའ་ིབཀའ་ཁབ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཚགས་ཚུད་དང་འཕལེ་རྒྱས་སུ་
འག་ོབཞིན་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།
ཕོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ལོའ་ིབདོ་ཀི་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་ད་ེགསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ནང་རྒྱབ་སྐོར་འཐོབ་ཐབས་སུ་
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	
ན་ནིང་ལོར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
གི་འཐུས་མི་ཚོས་སིྤ་མོས་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ུ
རང་དབང་ཐགོ་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་ཆོག་པའ་ི
ཁམིས་འཆར་	 Reciprocal Access to 

Tibet Act	ཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ད་ལོ་ཡང་ང་ཚོས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ལོའ་ིབདོ་ཀི་སདི་བུས་དང་རྒྱབ་

སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་དརེ་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའི་ནང་རྒྱབ་སྐརོ་གིས་ཁིམས་
སུ་གཏན་འབབེས་བཟ་ོདགསོ།
ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ མུ ་མཐུད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
དབུས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཡོངས་
རོགས་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་བཙོན་པ་
ཡོངས་རགོས་བད་ེའཇགས་དང་གླདོ་བཀལོ་
མ་འཐབོ་བར་ད་ུང་ཚོ་སུ་གང་ལྷདོ་ལྷདོ་བས་
ནས་ངལ་གསོ་རྒྱག་རུྒྱ་མེད།
བཙན་དབང་འགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་རང་ཡུལ་བཞག་
ནས་མི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་དགོས་བུང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་
མི་ལོ་	 ༦༡	 འག་ོབཞིན་ཡོད།	 མི་ལོ་	 ༦༡	
ན་ིདསུ་ཚོད་རིང་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་ངས་
བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེམཚམས་
འཇགོ་བ་རུྒྱ་མིན།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིའཛམ་གླངི་
གི་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་
ཚོས་སྙིང་སབོས་ཆེ་བསྐེད་ཀིས་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་སདླ་འཐབ་རྩདོ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་བདོ་དནོ་སདླ་སརྔ་ལས་
ལྷག་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐངོ་མཐར་སྐལེ་བདེ་
དགསོ།	ཐུགས་ར་ེཆེ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་མེག་སེ་ཁ་ོ
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་	 Tibet Mx 

Support Group	 རྒྱ་ནག་གི་བཙན་དབང་
འགོ་ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་
ཟླ་ཡོངས་ཀི་སྙངི་སབོས་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་
དང་།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་ས་ེམེག་སེ་ཁའོ་ི
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུཆུ་ཚོད་

གཉསི་རིང་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ།	 གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་
དགོས་ཞེས་ཞི་བའི་ང་ོརལོ་གིས་སདྐ་འབདོ་
གནང་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་ནང་མེག་སེ་ཁོ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་	
༡༠	 ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་
ཆེད་ཞི་བའི་ངང་བདོ་དནོ་སླད་འཐབ་རྩོད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་གནང་འདགུ										
མེག་སེ་ཁོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ནི།	
མེག་སེ་ཁའོི་དང་བངླས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་
མེག་སེ་ཁོའི་ནང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་
ཞིག་རེད།	།

མེག་སེ་ཁ་ོབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུཞི་བའ་ིསདྐ་འབདོ་གནང་བ།
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གསུམ་བརྒྱད་ཀི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	
ཉིན་མོ་འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མིའ་ི
ཐོག་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་དྲག་གནནོ་
གི་ཁིམས་གཞི་བསྡམས་པ་ནས་བཟུང་ད་

བར་མནར་གཅདོ་དང་གཉའ་གནནོ།	 བཤུ་
གཞོག་འགོ་བདོ་མི་རྒྱལ་གཅེས་སེར་སྐ་ཕ་ོ
མོ་རན་བིས་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་དསུ་
མིན་རྐནེ་ལམ་ད་ུབཏང་བ་དང་།	 ཉསེ་མེད་
ཁི་ཚོ་མང་པརོ་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་
གཅདོ།	 ད་ེབཞིན་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟསོ་
པ་སོགས་ཀི་ཀ་ླཀླའོི་བ་སྤདོ་འགོ་དཀའ་སྡུག་
ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་པར་
བརནེ།	བདོ་ནང་གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ཀི་
བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་།
ཁོང་རྣམ་པའི ་རེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེ

རྣམས་ལ་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་ཆེད་དང་།	 ལགྷ་པར་སྐ་ུ
གཤེགས་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་རབས་
ཕངེ་བར་བས་བསགས་སྡགི་ལྟུང་ཅི་མཆིས་
བང་ཞིང་དག་ས་ེའཕགས་མཆོག་སྤན་རས་

གཟིགས་ཀིས་མཉསེ་བཞིན་རསེ་སུ་བཟུང་
བའི་མཐུ་ལ་བརནེ་ནས་མངནོ་མཐའོི་རནེ་
བཟང་རིམ་བརུྒྱད་མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞི་ཡེ་
ཤེས་ལྔ་ལྡན་གི་གོ་འཕང་མུྱར་ད་ུའཐོབ་པ་
དང་།	 པཎ་ཆེན་ཡང་སདི་མཆོག་སུྤལ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་བ་ླསུྤལ་དགེ་བཙུན་
སགྔས་གསུམ་དང།	 སྐ་བ་ོརན་བིས་བར་
གསུམ་བཅས་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་
བཙོན་དངོ་ད་ུཡོད་པ་རྣམས་མུྱར་ད་ུབཙོན་
བཀལོ།
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་གཅེས་སྐུ་གཤེགས་རྣམས་ཀི་

བས་རསེ་དང་།	 གསོད་རྡངུ་བཀལོ་གསུམ་
གི་དྲག་གནནོ་འོག་མནར་གཅོད་མྱངས་
དང་མྱངོ་མུས་ཀི་རྒྱལ་ཞེན་སྙངི་སབོས་ལནྡ་
པའི་ཕ་ོམོ་རན་བིས་བར་གསུམ་གིས་ལུས་
སགོ་ལོངས་སྤདོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་
དང་།	 ད་ེདག་གི་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེ
རྣམས་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་མཚོན་སླད་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་
འབལེ་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༨	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	ཐགོ་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་ཐོག་གངས་
སིྐད་སིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུམཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི ་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་དང་།	 ལནྷ་ཁང་
ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་ི
ཞུའི་ལས་བེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་ཡོད།
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གལོ་མཚམས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་
འདརི་ཚང་འཛོམས་གནང་དནོ་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༡༩༨༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	ཉནི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་

ས་ལ་ྷསར་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་བདོ་ནང་བདོ་
མི་རྣམས་མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་མིའི ་རང་
དབང་སོགས་ལ་སྡུག་རུྩབ་བས་པར་ཞི་བའི་
སྒརེ་ལངས་བས་པའི་ཉནི་མོ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
ཉནི་དརེ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་ནས་བདོ་
ནང་དྲག་པའོི་དམག་ཁམིས་བསམྡས་ཏ་ེབདོ་
མི་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་བཏང་
བ་དང་།	 བདོ་མི་སངོ་ཕག་མང་པ་ོའཛིན་
བཟུང་བས་ཡོད།	 དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ཕི་ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
འཚོགས་བཞིན་ཡོད།
དེ་ རིང་འཛོམས་དགོས་ད ོན་གཙོ་བ ོ་ནི།	
བདོ་ནང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཕི་ཟླ་	 ༨	 དང་།	
ལར་ནས་ཕི་ལོ་ཆིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་
ལྔ་གངས་ནས་ད་བར་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སླད་
གཅསེ་པའ་ིལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་
པ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱས་གཅེས་
པ་འབུམ་ཕག་མང་པ་ོབུང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་པ་
ནས་བཟུང་གནས་སངས་འདྲ་མིན་འགོ་བདོ་
མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་འདས་གངོས་སུ་
གུར་ཡོད།	 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ད་ེདག་བདོ་ཁ་བ་
གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་སླར་ཡང་འཁུངས་པ་
དང་།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་མུ་མཐུད་སྐ་ུལས་

བསྐནོ་མཁན་ཞིག་ཏུ་འཁུངས་བར་ཤོག་ཅསེ་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོརེད།
རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་ཐགོ་མར་འག་ོ
བཙུགས་ཏ་ེད་ཆ་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་	 ༨༠	
ལྷག་ཙམ་ནང་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཁབ་
བརྡལ་ཕིན་ཡོད།	 བདོ་ནང་རིམས་ནད་ད་ེ
ཉདི་ཕགོ་པའི་མི་གངས་བརྒྱ་སྐརོ་ལས་མེད་
པ་འཁདོ་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
གནས་ཚུལ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་པའི་
རྐེན་གིས་བདོ་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་ཤེས་ཐབས་བལ།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
བདོ་ནང་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་གང་
མགགོས་ཞི་བ་དང་།	 ཏགོ་དབིབས་ནད་
ཡམས་ཕགོ་པ་རྣམས་གང་མགོགས་དྲག་
སྐདེ་ཡོང་བའི་སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོ
རེད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེརིང་འདིར་ཅེཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་ཕབེས་ཡོད།	
ཁངོ་རྣམ་གཉསི་བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བས་ནས་མི་ལོ་	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ིགསུམ་
བཅུའི་དསུ་དྲན་གི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒའོི་
སྐ་ུམག་ོགཙོ་བ་ོརེད།	 ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་མཚོན་ན་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཧ་ལས་པའི་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་གས་རེད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའ་ིགླངི་ད་ུསབྐས་	༢༠	པའ་ིདག་ེབཤེས་མཚན་རགས་ཀི་
མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ང་ོཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེ
ལེགས་མཆོག་བནོ་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའི་
གླངི་དགནོ་ད་ུསབྐས་	 ༢༠	 པའ་ིདག་ེབཤེས་
མཚན་རགས་ཀི་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་ང་ོཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཞྭ་དཀར་བསན་པའི་
གཙུག་རྒྱན་༧སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རིའི་ཁི་
འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་འཚམས་ཞུའི་
མཇལ་ཕག་ཕུལ་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་རིན་པ་ོ
མཆོག་དང་ལནྷ་ས་ྔདྲའོ་ིབཀའ་རམས་པ་རྣམ་
པའི་བཀ་ཤིས་པའི་དམ་བཅར་ལྷན་ཞུགས་

གནང་ཡོད།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དཔལ་གཤེན་
བསན་སྨན་རིའི་གླིང་དགོན་གི་དགེ་འདནུ་
པ་རིམ་པས་དགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་རགས་
བཞསེ་མཁན་རྣམས་ལ་བཀ་ཤིས་རནེ་འབལེ་
གི་སྨནོ་ཚིགས་མཆོད་པ་ཕུལ་ཡོད།	
ཉིན ་རྒྱབ་མཛད་སྒ ོ་དངོས ་གཞིའི ་ཐོག ་
༸སྐབས་རེ་སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་བཀའ་རམས་པ་བཅུ་དུྲག་ལ་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་གི་མཚན་གསོལ་
བ་དང་སྦྲགས་དགེ་བཤེས་ཀི་ཕག་འཁེར་
གསོལ་སྩལ་གནང་ཡོད།	
སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་ ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་ཐོག་མར་དགེ་བཤེས་གསར་
ཐནོ་རྣམ་པས་གཡུང་དུྲང་བནོ་གི་གཞུང་ཆེན་

ཁག་ལ་གསན་བསམ་སླབོ་གཉརེ་མཐར་ཕིན་
པ་གནང་ས་ེད་ེརིང་༧སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའི་ཁི་
འཛིན་དུྲང་ད་ུདགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་རགས་
ཐབོ་པར་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་ཁངོ་རྣམ་
པར་གཡུང་དུྲང་བནོ་གི་བསན་པ་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གུབ་
པའི་དསུ་ལ་སླབེས་ཡོད་སབས་ཚང་མས་
རང་འཁུར་དང་ད་ུབངླས་ཏ་ེཞབས་ཞུ་གུབ་
ཐུབ་པ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་དབུས་
རང་རང་སོ་སོའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བསན་
བདག་དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་རྣམ་པའི་བཀའ་དང་
དགངོས་པ་བཞིན་བསན་པའི་བ་བ་གུབ་ཐུབ་
པ་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་སོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་།	
མཛད་སྒརོ་ལྷན་ཞུགས་གནང་མཁན་ཆོས་
བརུྒྱད་སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་

ཕིན་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་
བཀ་ཤིས་ལགས།	བནོ་གཞིས་ས་གནས་འག་ོ

འཛིན།	 ས་གནས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་གཙོ།	
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	 བདོ་ཀི་
བནོ་པ་ོཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཞནོ།	 	 བནོ་

གཞིས་སམ་བྷ་ོཊའ་ིསླབོ་སིྤ།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་
ཕུག་དང་།	མི་མང་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	

ཉིན་ལི་ཐུ་ཝེ་
ནི ་ཡའི ་བ ོད་
ད ོ ན ་ རྒྱ བ ་
སྐོར་ཚོགས་
པ་དང་བ ོད ་
ཀི ་ གོ ག ས ་
པ ོ ་ ཚོ ག ས ་
པ ་ བ ཅ ས ་
ནས་ལག་ཏུ་

འཕད་དར་བཟུང་ནས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་

དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་དང་བསུན་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲནི་དང་བདོ་མིའི་ཞི་
བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
མཚོན་ཆེད་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ི	 Lithuania 
རྒྱལ་ས་ཝིལ་ན་སིའ་ི	Vilnius ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་
ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
དགསོ།	བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་
ཞསེ་ཞི་བའ་ིསདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད།	 ཐངེས་

འདིའི་ཞི་བའི་ང་ོརོལ་ནང་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	Andrius Navickas	
ལགས་དང་།	Mantas Adomėnas ལགས།	
ཝིལ་ན་སིའ་ི	 Vilnius མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་
ལེགས་སྦྱར་གི་དག་ེརན་	Vytis Vydunas	
ལགས་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ལི་
ཐུ་ཝེ་ནི་ཡས་རང་བཙན་སླར་གསོ་གནང་
རསེ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༣	ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ལི་ཐུ་ཝེ་ན་ིཡའི་མི་མང་ཡོངས་

ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་དགའ་བསུའི་ཏར་འཕནི་
ཞིག་བསྩལ་བ་ད་ེམཉམ་ཞུགས་པ་ཡོངས་
ནས་ཕིར་དྲན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་གསར་འགོད་པ་
མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་ཏ་ེཞི་བའི་ང་ོརོལ་སྐརོ་
གསར་འགུར་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོཚོགས་པས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
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ཐ་ེཝན་ནང་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༡	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ།
༄༅།	།གངས་ཅན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་

ཆོལ་གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་
གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་
བཙན་འཛུལ་བར་ང་ོརོལ་ཆེད་རང་དབང་

སྒརེ་ལངས་བས་པའ་ིདསུ་དྲན་ཐངེས་	 ༦༡	

པ་ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེགངོ་ཁརེ་
ནང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༨	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༡།༣༠	

ཐོག་ཐེ་སྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་གཙོ་
འགན་དང་།	ས་གནས་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན།ུ	ཐ་ེ
ཝན་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་གཞོགས་འདགེས་འགོ་གསུམ་
བཅུའི ་ད ུས་དྲན་མཛད་སྒ ་ོདབུ་འཛུགས་
བསྐངས།	ཐགོ་མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ི
རྒྱལ་གླུ་དང་།	 བདནེ་ཚིག་སྨནོ་ལམ།	 རྒྱལ་
གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་ངག་བཅད་མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་ཞུས་རསེ།	 བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་
དང་།	 ས་གནས་བདོ་ཀི་གཞནོ་ནའུ་ིཚོགས་
གཞོན་དཀོན་མཆོག་ལྷག་པ་ལགས་ཀིས་
ཐེངས་འདིའི་ནད་ཡམས་ཀིས་རྐེན་པས་
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དྲན་གོ་སིྒག་ཞུ་ཕོགས་
ང་ོསྤདོ་དང་།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐེ་དང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཐེ་

ཝན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཞི་དང་།	 ཐ་ེཔ་ེ
གངོ་ཁརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉསི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
ཕུལ་ནས་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་འགོ་འཛུགས་
གནང་།
སིྤ་ཡོངས་ཀི་ནད་ཡམས་ཀིས་རྐེན་པས་ཚ་
བ་བརག་དཔྱད་དང་འབལེ་ཆེད་ད་ུབདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་འཁོད་པའི་ཁ་རས་གངས་བརྒྱ་
དང་བཅུ་ལགྷ་བཟསོ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཁམོ་སྐརོ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ལ་མཁ་ོསྤདོ་
བས་པ་ཕུད།	 ད་ེམིན་མི་མང་རྣམས་ཁམོ་
སྐརོ་ནང་དངསོ་སུ་ཞུགས་མ་དགོས་པར་དྲ་
རྒྱའ་ིཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའ་ིའབདོ་
སྐལུ་ཞུས་རངུ་།	ཐ་ེཝན་མི་མང་མང་པ་ོཞིག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	རྔམ་སནོ་
ཁམོ་སྐརོ་སབྐས་སདྐ་འབདོ་སོགས་མེད་པར་

ངག་བཅད་ཀི་གམོ་བགདོ་དང་།
ནད ་ཡམས་ ཞི ་འཇམ་ ཆེད ་རྒྱལ་དར ་
བཙུགས་པའི་སྣམུ་འཁོར་ཐགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཞལ་གསུང་དྲནོ་མོ་ར་ེབཙུན་སྒོལ་མའི་
གཟུངས་སྔགས་རྒྱང་བསྒགས་ཐོག་ནང་
བཏང་།	 གམོ་བགདོ་པ་ཚོས་ལག་ཏུ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་འཁོད་པའི་སྒང་ཕུག་
དང་།	 ཕདེ་དར་སྣ་ཚོགས་ཐགོས་ཏ་ེཉནེ་
རགོ་པའི་སུང་སྐབོ་འགོ་ཐ་ེཝན་གི་གལ་ཆེའི་
གཞུང་ལམ་བརུྒྱད་གཞི་རྒྱ་ཆུང་བའི་རྔམ་
སནོ་ཁམོ་སྐརོ་གུབ་རསེ།	 མི་མང་ལངས་གླུ་
དབངས་སུ་གེར་ནས་ལས་འགུལ་མཇུག་
སིྒལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཨོ་གླངི་དང་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌ་ེཁུལ་ད་ུགསུམ་བཅུ་དསུ་དྲན་ཐངེས་	༦༡	པ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།གངས་ཅན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་
ཆོལ་གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་
གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་
བཙན་འཛུལ་བར་ང་ོརོལ་ཆེད་རང་དབང་
སྒརེ་ལངས་བས་ནས་མི་ལོ་	༦༡	འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དྲན་ད་ེབཞིན་ཨོ་གླངི་དང་ནའིི་ཛི་ལེན་
ཌེའི་རྒྱལ་ས་གཙོས་བདོ་མི་འདསུ་སྡདོ་ས་
གནས་ཁག་ཏུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་སུང་བརིྩ་
ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༡༠	 པའ་ིཐགོ་ཨོ་གླངི་རྒྱལ་ས་ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་

རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ	ད་ེཁུལ་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གི་སྒ་ོཆེན་མདནུ་ད་ུའད་ུའཛོམས་བས་
ཏ།ེ	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་དང་།	
གསུམ་བཅུའ་ིདྲན་གླུ།	 མི་མང་ལངས་གླུ་
བཅས་དབངས་སུ་ལེན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་དར་དང་འཕད་
དར་སྣ་རིགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀི་སྒ་ོཆེན་
མདནུ་ད་ུབསྒངེས་འཛུགས་དང་ཆབས་ཅིག་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
ཞུས་པ་དང་།	 ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་
ལྕགོས་སལྐ་བཟང་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་ཨིན་
ཡིག་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་
བཤད་སྒགོས་སྦྱང་ཞུས་ཤིང་།	 ཚོགས་

གཞོན་ཟླ་སྒོན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་
གསུམ་བཅུ་དསུ་དྲན་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་བ།	རྒྱ་རིགས་གགོས་པ་ོའབུམ་
རམས་པ་ལིའུ་སུང་ཧྥ་ལགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་གསུང་བཤད་གནང་བ་བཅས།	 མང་
ཚོགས་ཀི་སདྐ་འབདོ་གནམ་ས་གས་པ་ལརྟ་
བརྒྱབ་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ག་ོབརྡ་
འཕདོ་ངསེ་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།	
ཨོ་གླངི་མངའ་སྡ་ེཁནོ་སི་ལེན་ཌ་ེབདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གོ་སིྒག་འོག་བ ོད་མི་
རྣམས་གངོ་ཁརེ་སྦལི་སི་སནྦ་ད་ུཕི་ཟླ་	 ༣	

ཚེས་	 ༡༠	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཙམ་
ནས་འད་ུའཛོམས་ཀིས།	 སྦལི་སི་སནྦ་གངོ་
ཁརེ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ལྗང་ཁུ་
ཚོགས་པའ་ིས་གནས་དབུ་འཁདི་	Sri Jona-

than མཆོག་དང་།	 ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའ་ིས་
གནས་དབུ་འཁདི་དང་སྦལི་སི་སནྦ་གངོ་ཁརེ་
གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིའསོ་མི་ Trina 

Massey	 མཆོག	 ཝི་ད་ིནམ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་དང་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་ Vincent 

Do	 མཆོག	 རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་	 Yujian zhang	 མཆོག	 ས་
གནས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་བསན་འཛན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་
ཀིས་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས།	 གངོ་ཁརེ་དཀིལ་ནས་བཤགས་

ཏ་ེསིྤ་ལེ་བཞི་མ་ཟནི་ཙམ་འབདོ་སྒ་སྒགོས་ཏ་ེ
གམོ་བགདོ་ཕིན་པ་དང་།	 དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་	
༧།༣༠	 ཐགོ་མར་མེ་ཁམོ་བསྐརོ་བས་པ་
བཅས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད།	
སིད་ནི་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༩	 ཙམ་ད་ུསིད་ན་ིགངོ་ཁརེ་ད་ུའད་ུའཛོམས་
བས་ཏ་ེའབལེ་ཡོད་གདན་ཞུ་སྐུ་མགནོ་ཚོས་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས།	 རྒྱ་
མིའ་ིཡན་ལག་གཞུང་ཚབ་མདནུ་བར་ད་ུསདྐ་
འབདོ་བརྒྱབ་ས་ེཁམོ་བསྐརོ་བས་པ་དང་།	
དགོང་མོ་གླགོ་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་དང་།	
མཁས་དབང་གསུང་བཤད།	 མར་མེ་ཁམོ་
བསྐརོ་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད།	
ཨོ་གླིང་ནིའུ ་སའོ་ཐི ་ཝེ་མངའ་ཁོངས་སྦ་ོ
ལོག་མོན་ཁནེ་	 ༼རི་སྔནོ་པ།ོ	 ༽	 ད་ུགནས་
བཞུགས་བདོ་མི་	༧༠	ཙམ་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་	 ༣༠	 ཙམ་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠	 ཙམ་ས་གནས་
གཞུང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུའད་ུའཛོམས་བས་
ཏ།ེ	 ཡུལ་སལོ་ལརྟ་ས་གནས་དའེ་ིགདདོ་
མའི་མི་རིགས་ཀི་འཐུས་ཚབ་ནས་དསུ་དྲན་
འག་ོའཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་དང་།	 བདོ་
མི་ཚོས་གསུམ་བཅུ་དསུ་དྲན་ང་ོསྤདོ།	 ད་ེ
ནས་ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་ཚབ་དང་ས་
གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་རིམ་པ་
བཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་
གནང་བ་མ་ཟད།	སནྙ་ངག་གརེ་འདནོ་དང་།	
བདོ་ལ་འཕནི་འབའིི་ལས་འགུལ་ཡང་སྤལེ་
བ་དང་།	 དམིགས་བསལ་ས་གནས་གཞུང་
གི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་གཟའ་
འཁརོ་གཅིག་རིང་བསྒངེས་འཛུགས་གནང་
རུྒྱའ་ིམཛད་སྒའོང་སྤལེ་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌའེ་ིགངོ་ཁརེ་ཆེ་ཤོས་
ཨོ་ཁ་ེལེན་ཌེ་ས་གནས་སུ་བདོ་མི་གཅིག་ས་ྔ
དྲ་ོཆུ་ཚོད་བདནུ་པ་ཙམ་ནས་རྒྱ་མིའི་གཞུང་

ཚབ་ཡན་ལག་མདནུ་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
འཁརེ་ཏ་ེཞི་རལོ་གི་རྣམ་པ་སནོ་ཡོད་ཅིང་།	
ནིའུ་ཛི་ལེན་ཌེ་བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོཚོགས་པ་
དང་།	 ཨོ་ཁ་ེལེན་ཌ་ེས་གནས་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༦	 ནས་	 ༨།༣༠	 ཙམ་བར་གངོ་ཁརེ་གི་
བས་ིགནས་དང་ཡུལ་བསྐརོ་བ་འདསུ་གནས་
འགམེ་སནོ་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད།ུ	 འབལེ་
ཡོད་རྒྱ་རིགས་གགོས་པ་ོདང་།	 ཕི་རྒྱལ་
གགོས་པ།ོ	བདོ་མི་བཅས་འད་ུའཛོམས་བས་
ཏ།ེ	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་
བསྒངེས་ཅིང་།	རྒྱལ་གླུ་དང་།	གསུམ་བཅུའ་ི
དྲན་གླུ།	མི་མང་ལངས་གླུ།	བདནེ་ཚིག་སྨནོ་
ལམ་བཅས་དབངས་སུ་ལེན་པ།	འབལེ་ཡོད་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་བཅས་གསུམ་བཅུ་
དསུ་དྲན་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་འགུལ་

བཞུད་པ་མང་པསོ་ད་ོསྣང་གནང་ཆེན་པ་ོ
གནང་འདགུ
གཞན་ཡང་གསར་ད་ུབཙུགས་པའི་ཝ་ཀ་ཝ་
ཀ་ས་ཁུལ་གི་བདོ་དགའ་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་གསུམ་བཅུ་
དསུ་དྲན་གི་ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚགས་
ཤོག་ཐོག་ཐོན་ཏ་ེབདོ་དནོ་ཁབ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 ས་གནས་
གཞན་མེལ་སྦནོ་དང་།	གནས་མཁར་གསར།	
ལྷ་ོཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ།	 ཊ་སི་མ་ན་ིཡ།	 ནབུ་ར་
སོགས་བདོ་མི་འདསུ་སྡདོ་ཡོད་ས་ཚང་མར་
ཆེ་ཆུང་ལ་དཔག་པའི་ལས་འགུལ་སྣ་རིགས་
སྤལེ་ཡོད་པ་དང་བཅས།	།


