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གསལ་བཤད།
༄༅།	།ཉ་ེལམ་སདྐ་འཕནི་བརུྒྱད་མི་གཅིག་
གིས་ཏགོ་དབིབས་མཉན་རིམས་	༡༩
Covid-19 སྔནོ་འགགོ་ཆེད་བཞུགས་སརྒ་
སིྤ་ནརོ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཚན་
སགྔས་གསོག་སུྒབ་མཛད་ཚུལ་དང་།	 མང་
ཚོགས་ནས་ཚ་དང་བ་ེམ་ཀ་ར་མེད་པའི་ཇ་
ཐང་འཐུང་ན་ནད་ཡམས་ཞི་བར་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་པའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་ཚུལ་དཀགོ་
གཏམ་ཆེད་སྤལེ་བས་པ་གང་སར་ཁྱབ་བཞིན་

ཡོད་འདགུ	ད་ེན་ིདཀགོ་གཏམ་རང་ཡིན་པས་
མི་མང་ནས་བདནེ་འཛིན་རྩ་བ་ནས་གནང་རུྒྱ་
མེད།	 མ་འངོས་པར་དཀགོ་གཏམ་ད་ེརིགས་
ལ་ཐུགས་སྣང་དང་ཞིབ་དཔྱད་གནང་དགསོ།
འད་ིལོའ་ིཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་རྒྱ་རིགས་
དད་ལནྡ་ཚོས་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་སེལ་
ཆེད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་སྨནོ་ཞུས་ལན་ད།ུ	 སྒལོ་
མའི་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་ན་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་ཅསེ་དང་།	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐའ་ེལན་ཌི་དངཝེ་
ཏི་ནམ་གི་དད་ལྡན་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་
གནང་སབྐས།	ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་སྐརོ་
ལ་ཀུན་གིས་འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་ད་ོཁུར་གཟབ་
ནན་དང་མཉམ་ད།ུ	ནང་པའ་ིརསེ་འཇུག་དད་
པ་དང་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཚོས་ར་ེབཙུན་སྒལོ་
མའི་གཟུངས་སགྔས་བགྲང་པ་ཡིན་ན་ཕན་གི་
ཡོད་པའི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད་པ་འདི་ག་
ཡིག་ཚང་ནས་བརྙན་ཡིག་གཉསི་ཐགོ་ཡོང་
ཁྱབ་འགྲམེས་སྤལེ་བས་ཡོད།

གཞན་ཡང་།	 རྟའུ་ཁུལ་ནས་ནད་ཡམས་
རྐནེ་སེལ་ཆེད་འབྲལེ་ཡོད་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་
དམ་བཀའ་ལུང་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པའི་
བརྟག་འབྲས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དག་ལ།	 ད་ེ
མིན་གི་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་སྐརོ་ལ་ད་
བར་བཀའ་གསུང་གང་ཡང་གནང་མེད་པ་
བཅས།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ལ།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།	།དགུང་གྲངས་	༧༦	ཕབེས་པ་བང་
ཕགོས་ཨ་ཡིར་ལེནྜའིི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་བ་
དང་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་

མངོ་མཁན་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཊི་ཝིལ་ཡེམ་སི་	 Betty	
Williams	 མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༡༧	ཉནི་རང་གི་གཟམི་ཤག་ཏུ་སྐ་ུཚེའ་ི

འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཤུལ་
ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གསོ་གནང་དནོ།
ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཊི་ཝིལ་ཡེམ་སི་མཆོག་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་
པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་ང་རང་
བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིའཛམ་
གླངི་ནང་ཞི་བདའེི་ལས་འགུལ་བ་གྲགས་ཅན་
ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 བང་ཕགོས་ཨ་ཡིར་ལེནྜའི་ི
ནང་ཞི་བདའེི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་གཙོ་
གྲས་ཞིག་ཀང་ཡིན།		ཕི་ལོ་	༡༩༧༦	ལོར་

ཞི་བདའེ་ིམི་མང་ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་བཙུགས་
ནས་བང་ཕགོས་ཨ་ཡིར་ལེནྜརི་ཞི་བད་ེགོང་
འཕལེ་སདླ་འབད་བརྩནོ་ཧ་ཅང་གནང་འབྲས་
སུ་དམ་པ་ཁངོ་ལ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༦	 ལོར་ན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་འདགུ	
ལྷ ག ་ པ ར ་ བོད ་ མི འི ་ བླ ་ ན ་ མེ ད ་ པ འི ་
ད བུ ་ཁི ད ་ སིྤ ་ ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མ གོ ན ་ ཆེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོ ག ་ ད ང ་ ད མ ་ པ ་
ཁོ ང ་ ཐུ ག ས ་ འ དིས ་ ཧ ་ ཅ ང ་ ཆེ ་ ཞི ང ་ །	
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ	།

བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་
ནང་རེ་ཞིག་མཆོད་མཇལ་ཞུ་མི་བཀག་སྡམོ་བ་རུྒྱ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲངོ་ཁྱརེ་ནས་ཁྱབ་
བརྡལ་བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་མཉན་རིམས་དངེ་
སབྐས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཁྱབ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་བསུན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་
ཡང་སྒསོ་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཀང་ར་རངོ་ནང་
ཁམིས་ཀི་དནོ་ཚན་	 ༡༤༤	 ལག་བསར་བཅས་
ལ་བརྟནེ།	བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༨	ནས་ཕི་
ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༥	བར་མཆོད་མཇལ་ཞུ་མི་གཏངོ་
རུྒྱ་མིན་པ་དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་
ནས་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་བཏང་གནང་འདགུ་པ་ཚང་
མས་དགངོས་འཇགས་འཚལ།	།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བཤད།

༄༅།	 །ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གྲངོ་ཁྱརེ་ཝུ་
ཧན་ནས་བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་མཉན་རིམས་	
Covid-19	 ཞསེ་པའ་ིནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་
དང་འབྲལེ་བའི་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད་
ཀང་།	 ད་ལམ་སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་གསལ་
བསྒགས་ཞུས་པ་དའེི་ཐོག་ངན་བུས་གཤམས་
ཏ་ེབསུྒར་བཅོས་ཀི་དཀགོས་གཏམ་སྤལེ་བཞིན་
འདགུ་སབས།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདའི་ི
ཐགོ་གསལ་བཤད་གནང་དནོ།
ཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཛ་དག་འབདོ་
བསྐུལ་གསལ་བསྒགས་ཕབེས་པའི་དགོངས་དནོ་
བཞིན།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་འད་ིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ལས་ཤོག་ཐགོ་ཁྱབ་ཁངོས་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་
རྒྱ་ནག་གྲངོ་ཁྱརེ་ཝུ་ཧན་ནས་བུང་བའ་ི	 (Co-
vid-19)	 ཞསེ་པའ་ིནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་དང་
འབྲལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་ཀང་།	 ད་
ལམ་སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་གསལ་བསྒགས་
ཞུས་པ་དའེི་ཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་བསུྒར་བཅསོ་
ཀིས་ཆེད་སྤལེ་བས་པ་གང་སར་ཁྱབ་བཞིན་ཡོད་
འདགུ་ན།	 རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་ནས་འད་ིཐགོ་ཅི་
ནས་ཀང་དགོས་ཟནོ་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	ལགྷ་པར་ད་ུ
ངན་བུས་ཀུན་ཏུ་བངླས་པའ་ིབ་སྤདོ་འདའི་ིརིགས་
ཁྱབ་གདལ་མི་ཡོང་སདླ།	 ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་
དང་བངླ་དརོ་འཛོལ་མེད་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་
འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	
ཚེས་	༡༨	ལ།	།	

༄༅།	 །ཏགོ་དབིབས་མཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་
ཆེད།	 ལྡ་ིལི་དནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་མཁན་མི་མང་
ཚང་མས་ངེས་པར་ད་ུཁ་རས་བསྣམས་དགོས་
ཤིང་།	 ལག་པ་དག་རས་ hand sanitizer	
བདེ་སྦདོ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་བསྐུལ་གསལ་
བསྒགས་སུ།	 ལྡ་ིལི་དནོ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ལ་ཕུལ།	།

གསལ་བསྒགས།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དགུང་གྲངས་	 ༧༦	 ཕབེས་པ་
བང་ཕགོས་ཨ་ཡིར་ལེནྜའིི་ཞི་བའི་
ལས་འགུལ་བ་དང་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མོང་མཁན་
ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཊི་ཝིལ་ཡེམ་སི་	 Betty 

Williams	 མཆོག་འདས་གྲངོས་
སུ་གུར་བར་དམ་པ་ཁོང་གི་ཚ་བརོ་
ཐུགས་གསོ་མཛད་དནོ།		
ལམྕ་སྐུ་མཆོག་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་
བ་ད་ེནི་ང་ཚོར་གྲགོས་པ་ོབླསོ་ཐུབ་
ཅིག་མེད་པར་གུར་སབས་གསབ་ཏུ་
མེད་པའ་ིགངོ་གུན་ཞིག་ཕགོ་པ་རེད།		
དམ་པ་ཁོང་གིས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་
རིང་རྩདོ་རྙགོ་རྣམས་འཚེ་བའི་ལམ་
ནས་མིན་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་
བརུྒྱད་ནས་སེལ་ཐབས་མཛད་ཡོད།	 འདས་

པའི་ལོ་བསདུ་མར་ང་ཚོ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མོང་མཁན་རྣམས་
ཀིས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་དཀའ་ངལ་དང་མི་

མཐུན་པ་ད་ེདག་འཚེ་མེད་མེད་ཞི་བ་གྲསོ་
མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་ཆེད་འབད་

བརྩནོ་བདེ་མུས་ཡིན།		
དམ་པ་ཁོང་ལ་མཚོན་ན་དཀའ་ངལ་ཇི་འད་
ཞིག་འཕད་ཀང་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་

དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདོང་ལེན་གནང་
མཁན་ཞིག་རེད།		

ངསོ་རང་དམ་པ་ཁོང་དང་མཇལ་བའི་དསུ་
སབྐས་ད་ེདག་ཡིད་ལ་དན་སབྐས་སེམས་ནང་
སྤ་ོསྣང་འཕལེ་བཞིན་འདགུ	

ལྕམ ་སྐུ ་མ ཆོག ་ གིས ་ སིྤ ་
ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཞི་
བད་ེབརྟན་ལྷངི་ཆེད་ཐུགས་
ཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་ཡོད།		
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་དམ་པ་
ཁངོ་ལ་རསེ་དན་མཆོག་ཏུ་
གུར་བ་ན་ིརང་ཉདི་ཞི་བད་ེ
ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་
དང་།	 ད་ེནས་རང་གི་
ཁིྱམ་ཚང་དང་སིྤ་ཚོགས་
བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་བཟ་ོ
ཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 ཅསེ་
འཁདོ་འདགུ	།
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ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སུྒ་རྩལ་འགྲམེས་སནོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།
༄༅།	 །ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་	
Kalmyk Republic	ལ་རང་སདི་རང་སྐངོ་
ཐབོ་ས་ེལོ་ང་ོབརྒྱ་ཧིལ་པ་ོའཁོར་བའི་དསུ་
དན་སུང་བརིྩ་ཆེད་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་
ཁ་ོ Moscow	 ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིཝི་
ཁི་ཊོ་རི་ཡ་པར་ཀི་འགྲམེས་སནོ་ཁང་ Vic-

tory Park Museum	 ད་ུཚོན་བྲསི་རི་མོ་
དང་།	 འབུར་བཟ།ོ	 རྡ་ོརསོ་རི་མོ་སོགས་
འགྲམེས་སནོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་
ཡོད་པ་དང་།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཆེ་བསདོ་སྐ་ུམགྲནོ་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད།
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ད ེ་སྔ་
ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་པའི་སྐརོ་གླགོ་བརྙན་གཟིགས་

འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་སུྒ་རྩལ་པ་དང་།	ཤེས་ཡོན་པ།	
ལོ་རུྒྱས་སྨྲ་བ།	སུྒ་རྩལ་ལ་དགའ་མོས་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིགནང་
བ་དང་འབྲལེ།	དསུ་རབས་	༢༠	ནང་བདོ་
དང་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་རིག་གཞུང་ལ་གཏརོ་
བཤིག་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ཆ་ཨུ་རུ་སུའི་མི་མང་ལ་རང་དབང་ཐབོ་
ཡོད་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་རང་དབང་
གི་ཆེད་ད་ུའཐབ་རྩདོ་གནང་བཞིན་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་ལྷན་ཁང་གི་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཧནོ་གར་ཨེ་ལི་བྷ་ིཀབོ་ Hon-

gar Elbikov མཆོག་གིས་ཝི་ཁི་ཊོ་རི་ཡ་

པར་ཀི་འགྲམེས་སནོ་ཁང་གི་ངེས་སནོ་པ་
གཞོན་པ་ལགས་ལ་འགྲམེས་སནོ་ཁང་གི་
ངསོ་ནས་སུྒ་རྩལ་འགྲམེས་སནོ་གི་གོ་སབྐས་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	 དབུ་འབདེ་

མཛད་སྒ་ོགྲལོ་རསེ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

གིས་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདརི་དང་
ལེན་གནང་ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོབཞིའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་

འགྲམེས་སནོ་གི་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་རིག་

གཞུང་སྐརོ་རུྒྱས་ལོན་གནང་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་
ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་འགྲམེས་སནོ་གི་ལམ་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་
བ་ོབཞིའི་ནང་ནས་གཉིས་ཏ་ེའགྲ་ོབ་མིའི་
རིན་ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་
སིྒལ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ད་ེསྔ་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་ཐེངས་མང་
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	 འགྲམེས་སནོ་གི་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོགྲལོ་རསེ་ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་
ལནྷ་ཁང་གི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་དན་རྟནེ་གི་ལེགས་སྐསེ་ཤིག་
ཀང་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅།	 །རྟ་མགྲནི་
ཚེ ་ རིང ་ལགས་ཕི ་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས	 ༡༥	 ཉནི་ཨོ་
སི ་ཀ་ོལི་ཡའི ་མེལ་
བྷནོ་	 Calvary 
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lehem	 སནྨ་ཁང་
ད་ུསྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་
ཡིད་སྐོ་བའི་གནས་
ཚུ ལ ་ བུ ང ་ འ དུག	
དམ་པ ་དེ་ཉིད ་ ཀི ་

ལོ་རུྒྱས་མདརོ་ཙམ་ཞུ་ན།	 རྟ་མགྲནི་ཚེ་
རིང་ཡོངས་གྲངས་སུ་ཨ་ཁུ་ཧུའུ་ཅི་ལགས་
ཨ་མད་ོརེབ་གངོ་ད་ུཕི་ལོ་	 ༡༩༤༦	 ལོར་
ཕ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་མ་སངས་
རྒྱས་མཚོ ་གཉིས ་ སུ ་འཁུངས་པ ་དང་ །	
ཆུང ་དུས ་དམངས་བཙུགས་སླ ོབ ་གྲྲྭར ་
འགྲམིས་རསེ་རང་ལོ་	༡༧	སོན་སབྐས་མཚོ་
སྔནོ་མི་རིགས་སླབོ་གྲྲྭར་ལོ་ལྔའི་རིང་སླབོ་
སྦངོ་གནང་།	
ད་ེརསེ་མཚོ་སྔནོ་གི་གྲངོ་ཚོ་ཁག་ནང་ཁྱནོ་ལོ་
ང་ོབཅུ་གཉསི་ལགྷ་ཧུའུ་ཅིའ་ིཕག་ལས་གནང་
པ་དང་།

ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༥	 ལོར་ཞིབ་ས་ཤང་གྲངོ་ཚོར་
ཧུའུ་ཅི་གནང་རིང་རང་རེའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
པ་ཐངེས་བཞི་པ་བདོ་ནང་འབརོ་སྐབས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་མ་ཆོག་པའི་དནོ་ཚན་ལ་ྔབཙན་
བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་དརེ་མ་གསན་པར་ལས་
གནས་སུ་ཡོད་བཞིན་ད་ུརང་རེའི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་མི་རྣམ་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་ལས་
གུལ་རིམ་པར་སྤལེ་རྐནེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་བཙན་བལོ་ད་ུམ་ཡོང་
དཀའ་མེད་བུང་།	
བཙན་བལོ་ནང་བཞུགས་རིང་ཕི་ལོ་	༢༠༠༠	

ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་སུ་དུང་
གཞོན་གནས་རིམ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གིས་ཕག་
ལས་གནང་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༣༠	ཉནི་བགྲསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢	ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའི་གཞི་
སྤསོ་ལས་གཞིའི་ཁོངས་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡར་
གཞིས་བསྐདོ་གནང་འདགུ	།

ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཟུང་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་
ཐངེས་	༦༡	ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཟུང་འབྲལེ་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་ Tim Lough-

ton	 མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསྒརེ་ལངས་
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༡	 ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 གྲགོས་པ་ོརྣམ་
པ།	 སྤནེ་པ་ལགས་ཀིས་གངོ་ད་ུགསུང་པ་
ལརྟ་རྣམ་པ་ཚོ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་འཛམ་གླིང་ནང་ང་དང་འད་བའི་
བདོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོདང་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་མཁན་ས་ཡ་མང་པའོ་ིསྐ་ུཚབ་ཆུང་
ཆུང་ཞིག་མཚོན་གི་ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	
༢༣	 རིང་ཕན་རང་ཉདི་ནས་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཡིན།		
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོའ་ིནང་རང་ཉདི་སླབོ་མ་

ཡིན་པའི་སབྐས་ལོན་ཌོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་
པའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ Tibet 

Society	 དང་ལནྷ་ཐངེས་དང་པ་ོརྒྱ་ནག་གི་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུབདོ་དནོ་ཆེད་
ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་བས་པ་ཡིན།	 དསུ་ད་ེནས་
བཟུང་ད་བར་ངས་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐརོ་
གིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།		
རྒྱ་ནག་གི་དག་གནནོ་ལ་བདོ་མི་ཚོས་ངོ་
རལོ་གིས་སྒརེ་ལངས་བས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༡	
འཁརོ་བཞིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་
མཐུད་བདོ་ལ་དབང་སུྒར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ང་ཚོས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༡	
སེམས་སྐོ་པའོི་སྒ་ོནས་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༡	 ནང་ཞི་བད་ེབག་
ཕབེས་ཅན་དང་ཞི་བད་ེལ་དགའ་མོས་གནང་

མཁན་བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་རྒྱ་ནག་གི་
དག་གནནོ་འགོ་གཅེས་པའི་ལུས་སགོ་དང་
བཅས་པ་བླསོ་བཏང་ཡོད།	 	 	 གལ་ཏ་ེད་ེ
རིང་གི་ང་ོརོལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བདོ་གི་རྒྱལ་
ས་ལ་ྷསར་བུང་ཚེ་ང་ོརལོ་ད་ེཡུན་རིང་བགརོ་

མི་སདི།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་
གསལ་ལརྟ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐནོ་བརདོ་

ལ་དགའ་པ་ོབདེ་མེད།	
ན་ནིང་ལོར་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
གི་འཐུས་མི་ཚོས་སིྤ་མོས་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ུ
རང་དབང་ཐགོ་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་ཆོག་པའ་ི
ཁམིས་འཆར་ Reciprocal Access to Ti-

bet Act	 ཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
བ་ད་ེགཞིར་བཞག་ཐགོ་ངས་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་

ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་བདོ་ད་ུརང་དབང་ཐགོ་
ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་ཆོག་པའི་ཁིམས་འཆར་
ང་ོསྤདོ་བས་པ་ཡིན།	 ཁམིས་འཆར་ད་ེན་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་འབྲལེ་སྐུ་ཚབ་མི་
སྣ་དང་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཚན་པ་
ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་ཐུབ་
ཚོད་དང་གཉའ་གནནོ་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེཐརེ་
འདནོ་དང་ཁྱབ་བསྒགས་བདེ་པར་དགོས་
མཁ་ོཅན་ཆགས་ཡོད།
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ནི་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	
མང་གཙོ་ལ་དགའ་མོས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ཀི་རྩ་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པའ་ིམཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་སྐབས་བཅུ་
དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པའི་མཇུག་
བསྡམོས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་དབུས་ཕག་སྦེལ་སིྤ ་འཐུས་
རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 ད་ེརིང་སབྐས་
བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པ་
འདི་ཐོག་མར་ལས་རིམ་བསིྒགས་པ་ནང་
བཞིན་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་རྐེན་པས་
བུང་ཐུབ་མེད།	 	 ད་ེརིང་ཉནི་གྲངས་གཅིག་
རིང་ཚོགས་པའི་ནང་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་
གྲསོ་ཆོད་གཉསི་བཞག་གནང་ཐུབ་པ་དང་།	
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་གྲསོ་ཆོད་གཅིག		
རིྩས་ལོ་	 ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡	 ལོའ་ིགཏངོ་ལེན་
ཁིམས་ཡིག་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་
བུང་བ་འདི་དག་ཚང་མ་ལེགས་གུྲབ་ཡོང་
བར་གྲསོ་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཆ་ཤས་
བཞེས་གནང་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་

ཡོངས་ཀིས་མཐུན་འགུར་མཉམ་རབུ་གནང་
བ་ལ་བརྟནེ་ནས་གནས་སངས་འདི་འབུང་

བཞིན་ཡོད།	 ཚང་མར་ལེགས་གསོལ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནང་
ལ་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་བ་རུྒྱ་ནི་དཀའ་
ལས་ཁག་ཤོས་ཤིག་རེད།	 མང་ཚོགས་རིྩས་
ཁ་ཚོགས་ཆུང་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་
ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་འད།	 ཚོགས་གཙོ་
གཉསི་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་འཕད་བཞིན་
འདགུ

ད་རེས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་
ནང་འཛུལ་མཁན་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོབུང་།	

མཐར་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཏ་ེཚོད་དཔག་འཆར་
རིྩས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཐུབ་པ་དང་།	ཁངོ་
རྣམ་པས་ཕག་ལས་ཞིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདགུ	ཐངེས་འདའི་ིསྔནོ་
རིྩས་འད་ིརྩ་བའི་ལས་ཁུངས་རིམ་པ་བཞིན་
ད་ུཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་གནང་བ་དང་།	
ད་ེརསེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ཞིབ་ཚགས་པ་ོཧ་ཅང་གནང་འདགུ	 ད་ེ
ལྟར་ཞིབ་ཚགས་པ་ོགནང་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་

ད་ེརིང་གཏན་འབབེས་བུང་བ་རེད།	 དརེ་
བརྟནེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་
ལའང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་རེས་གྲསོ་ཚོགས་འདི་ཚོགས་ལ་ཉ་ེབའི་
སབྐས་སུ་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་
སྔནོ་འགགོ་སདླ་མཐུན་འགུར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་བུང་།	
གཞན་ཡང་སྔར་རུྒྱན་ལྟར་ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཚན་པ་དང་།	 བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་སོགས་མཐུན་འགུར་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འདི་ལོར་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་
ལོ་འཁོར་མོར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རེས་
དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།	 བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་ལོ་འདའིི་ནང་བདོ་མི་སིྤ་བ་ོ
གནམ་བསན་ཡོངས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་
དགངོས་གང་ཐུབ་བསུྒབ་རུྒྱ་དང་།	 མཐུན་
ལམ་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་བའི་ཐགོ་ནས་
རྩ་དནོ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ད་ུདསུ་ཚོད་གཏང་ཐུབ་
པ་ཞིག་དང་།	 དནོ་མེད་ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་དཀགོ་རྐེན་བཟ་ོརུྒྱའི་རིགས་སུ་ལའང་

དགསོ་པ་མེད།	 མི་དགསོ་པ་དརེ་དང་ལེན་
མ་གནང་བར་རྒྱང་རིང་ད་ུབཏང་བའི་ཐགོ་
ནས་དསུ་ཚོད་གང་ཡོད་པ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་
ཆེད་གང་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 སོ་སོའ་ིནསུ་
པ་གང་འདནོ་ཐུབ་པ་ད་ེདག་གི་ཐགོ་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་ཐུབ་ཐབས་སདླ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།
དེང་སྐབས་ཏོག་དབིབས་མཉན་རིམས་
རྐེན་པས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་ལ་དཀའ་
ངལ་ཚབས་ཆེ་ཞིག་འཕད་བཞིན་ཡོད་པར་
བརྟནེ་འད་ིལ་ྟབུའི་ནད་ཡམས་མགགོས་ནས་
མུར་ད་ུའཇིག་རྟནེ་འད་ིནས་ཞི་བ་དང་།	 མ་
འངོས་པར་འདི་རིགས་མི་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
མཐའ་དོན་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་
བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་།	 ཐུགས་ཀི་བཞདེ་
དགངོས་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགུྲབ་པ་དང་།	
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ས་གནས་གྲངས་	༡༡༠༢	ནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛུགས་གནང་ས་ེ
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ Czech 

Republic	 ནང་བདོ་དནོ་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེདང་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་གྲངོ་སྡ་ེ
ཁག་	༨༤༤	དང་།	སླབོ་གྲྲྭ་གྲངས་	༡༣༣།	
ཚོགས་པ་ཁག་	 ༡༤༤།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་
སྒརེ་པ་བཅས་ནས་ཁྱོན་ས་གནས་མ་འད་
བ་གྲངས་	 ༡༡༠༢	 ནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
བསྒེངས་འཛུགས་གནང་ས་ེགསུམ་བཅུའི་
དསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༡	 སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་རུླང་རྟ་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ངསེ་སནོ་པ་ལུ་བྷ་ོམིར་	
Lubomir Sklenka	 ལགས་ཀི་འག་ོཁདི་
འགོ་བདོ་དནོ་ཆེད་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་གྲངས་	
༤	 བསྒངེས་འཛུགས་གནང་ས་ེལས་འགུལ་

སྤལེ་ཡོད།
རུླང་རྟ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་ལོ་
ལྟར་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་པི་
རག་	 Prague	 ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུགསུམ་
བཅུའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཏ་ེཞི་བའི་ང་ོ
རལོ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་
དང་འབྲལེ་བའི་འགྲམེས་སནོ་དང་དཔ་ེདབེ་
དཔར་སུྐན་གནང་ས་ེལས་འགུལ་སྤལེ་གི་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཅགེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་	 Czechs Support Tibet དང་།	
པ་ོཏཱ་ལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ།	 ཅགེ་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་དང་བདོ་

དནོ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད།
ད་ལའྟ་ིརུླང་རྟ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
ངསེ་སནོ་པ་ཨེ་ཌི་ཊ་	 Edita Kleckerová 

ལགས་ཀིས།	 ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ས་གནས་མ་འད་བ་ཁག་	 ༡༡༠༢	 ལགྷ་གི་
ནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛུགས་དང་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ས་ེརྒྱ་ནག་གིས་
བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་
བུས་ལ་ང་ོརལོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཅགེ་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
པའི་གྲངས་ལོ་རེ་བཞིན་འཕལེ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ཀིས་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 ཆུ་ཐིགས་བསགས་
པས་རྒྱ་མཚོ་ཞསེ་གསུང་བ་ལརྟ།	 བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་

འད་ིབཞིན་ཐགོ་མར་གཞི་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
ནས་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟལས་
འགུལ་འདི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འབདོ་སྐལུ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུྲ་
གང་སར་ཏགོ་དབིབས་མཉན་རིམས་ཁྱབ་

བརྡལ་སོང་བའ་ིདབང་གིས།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིགཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གནས་སབྐས་

རིང་སྒ་ོརྒྱག་དགསོ་བུང་
ཡོད།	 དསུ་ཡུན་འདའི་ི
རིང་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་
རང ་ ཁིྱམ ་དུ ་ འཕ ོད ་
བསནེ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེར་
བསྐདེ་གནང་དགོས་པ་
དང་སྦགས།	 དསུ་ཚོད་
ས ོང ་པའི ་སྐབས་དཔེ་
དབེ་ཀླགོ་པ་དང་།	 ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་ད་
ཚིགས་དང་	https://bodyiglobjong.com/

teaching/

ཡུ་ཊུབ་ད་བརྙན་བརུྒྱད་	 https://www.

youtube.com/user/sherigCTA/videos

བདོ་ཡིག་དང་།	 ཨང་རིྩས།	 ཚན་རིག་
སོགས་ཀི་བརྙན་ཕབ་སླབོ་ཁིད་ལ་གཟིགས་
གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་ཆེའ་ིཁིྱམ་
བདག་རྣམ་པས་ཀང་རང་དནོ་རང་གཅེས་
ཀི་ཕུ་གུའི་དསུ་ཚོད་འཕ་ོབརླགས་མི་འགྲ་ོ
བའི་ཆེད་གོང་གསལ་རུྒྱ་ཆ་ཁག་བདེ་སྤདོ་

གནད་སྨིན་གཏངོ་གནང་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐལུ་ད།ུ	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	

༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༨	ལ།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་མཉ་རིམས་ལ་ཡིད་གཟབ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	རེས་གཟའ་
ཟླ་བའི་ཉནི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་
ཚོགས་ཁང་ད།ུ	 རྒྱ་ནག་གི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཝུ་
ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་མཉན་
རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆེ་འགྲ་ོབཞིན་པ་
དརེ་བདོ་མི་ཚོས་ཡིད་གཟབ་དགསོ་གལ་གི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་དནོ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
ཏགོ་དབིབས་མཉན་རིམས་ཐགོ་སྔནོ་འགགོ་
གི་ལམ་སནོ་ཇི་ལརྟ་གནང་བ་རྣམས་བདོ་མི་
ཚང་མས་ངསེ་པར་ལག་བསར་ཡོང་ཐབས་

སདླ་འབད་བརྩནོ་གནང་རོགས།	 ད་ེརིང་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	རེས་གཟའ་
ཟླ་བ་ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལས་
ཁུངས་ཁག་ནང་ལས་བེད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་
ལས་ཉུང་བ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དང་།	 སྒརེ་
ལ་པང་ཐགོ་ཀམ་པུ་ཊར་ཡོད་མཁན་ཚོས་
ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་མི་དགོས་པར་རང་
ཤག་ནས་ལས་ཀ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ཕིས་
སུ་ལས་དནོ་གང་བདེ་མིན་ཐད་ལས་ཁུངས་
སུ་སནྙ་སེང་ཞུ་དགསོ།		
ནད་ཡམས་ད་ེཁྱབ་བརྡལ་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་
ཕན་ཚུན་ཐུག་རེག་	 Social Distance	

སོགས་བདེ་མི་རངུ་ཞིང་	 ཕན་ཚུན་མི་ཊར་
གཅིག་གི་རྒྱང་ཐག་བཞག་ནས་འབྲལེ་བ་

གནང་དགསོ་པ་རེད།	

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་ཕི་ནས་
འགུྲལ་བཞུད་བདེ་མཁན་ལ་དམ་བསྒགས་

བཀག་སྡམོ་བས་ཡོད།	 ཁ་སང་ཀངར་རངོ་

ཡོངས་རོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བཀའ་རྒྱ་
བཏང་ཡོད།	 ང་ཚོས་ས་གནས་རངོ་དཔནོ་
དང་འབྲལེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་རོང་ལས་ཁུངས་སུའང་ལས་
བདེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུས་ཕག་ལས་གནང་གི་
ཡོད་སབས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཡང་ད་ེད་ེ
བཞིན་གནང་རུྒྱ་རེད།			ཚང་མས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་རངོ་ལས་ཁུངས་
ནས་ལམ་སནོ་ཇི་ཕབེས་ངསེ་པར་སུང་བརིྩ་
ཞུ་དགསོ།	 ལགྷ་པར་ནད་ཡམས་དརེ་བདོ་
མི་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	།

༄༅།	།གཞིས་བསེ་བདོ་རིགས་སེར་སྐ་ཕ་ོ
མོ་རན་གཞནོ་ཡོངས་ཀི་སནྙ་ལམ་ད་ུགསོལ་
རུྒྱར།	འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གདལ་འགྲ་ོ
བཞིན་པའི་ཀ་ོཝིཌ་༡༩་ཞསེ་པའི་ནད་ཡམས་
འགགོ་ཐབས་སུ།	 སིྤར་བཏང་དགོས་ཟནོ་
ཡིད་གཟབ་བ་སྒ་ོཁག་དང་ཕི་ནང་རིམ་གྲ་ོ
ཁག་ཅིག་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ཐད་ནས་སུྒབ་བཞིན་
ཡོད་པ་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་དང་།	 ཉ་ེཆར་
དགུང་གསར་རསེ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་།	

བསན་སདི་བད་ེཐབས།	 སིྤ་མཐུན་བསོད་
ནམས་གསོག་བསྐདེ།	 འབུང་བའ་ིགནདོ་པ་
དང་གོང་གསལ་ནད་ཡམས་བཟླགོ་ཐབས་
བཅས་ལ་བ་ླལའྷི་བཀའ་ལུང་ཁག་ཅིག་ཞུས་
བསྩལ་བུང་ཁདོ་ནས་རིམ་གྲ་ོཆེ་ཁག་དང་
སགྔས་ཆོག་ལ་བརྟནེ་དགོས་པ་རྣམས་བསེ་
ཁདོ་རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་འགྲམེས་
འབུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།	མང་ཚོགས་སྒརེ་
ང་ོསོ་སོས་སུྒབ་གསོག་དགོས་པའི་གཟུངས་

སྔགས་ཁག་ཅིག་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན་
ན།	 ཚང་མས་རང་དནོ་རང་གཅསེ་ཀིས་
སྨནི་སུྒབ་གནང་གལ་ཆེ་བ་དགངོས་འཇགས་
འཚལ།
༡༽	 གཟུངས་སགྔས་ཡི་ག་ེདུག་མ།	
ཨཾོ་མ་ཎི་པདྨ་ེཧཱུ།ཾ
༢༽	 མཧཱ་གུ་རའུ་ིམཚན་སགྔས།	
ཨཾོ་ཨཱཿཧཱུ་ཾབཛྲ་གུ་ར་ུཔདྨ་སིདྡ་ིཧཱུྃཿ
༣༽	 སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སགྔས།	

ཨཾོ་ཏཱ་རེ་ཏུཏཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ།
༤༽	 ལོ་མ་གནོ་མའ་ིགཟུངས།	
ཨཾོ་པ་ིཤ་ཙཱི་པརྞ་ཤ་ཝ་རི་སརྦ་ཛྲྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་
ཎ་ཡེ་སྭཱཧཱ།
༥༽	 རྡ་ོར་ེརྣམ་འཇམོས་པའ་ིགཟུངས།	
ན་མ་ཤྩཎྚ་བཛྲ་ཀ་ོདྷཱ ་ཡ།	 ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ།	 ཏཥིྛ་
ཏཥིྛ།	 བནྡྷ་བནྡྷ།	 ཧ་ན་ཧ་ན།	 ཨ་མྲྲ་ཏ་ེཧཱུ་ཾ
ཕཊ།
༦༽	 སནྨ་བའླ་ིགཟུངས་ཐུང་།	ཏདྱ ་ཐ །	

ཨཾོ་བྷཥཻ་ཛ་ེབྷཥཻ་ཛ།ེ	 མཧཱ་བྷ་ཻཥ་ཛ་ེབྷ་ཻཥ་ཛ་ེརཱ་
ཛཱ་ས་མུང་ཏ་ེསྭཱཧཱ།
༧༽	 ལ་ྷམོའ་ིགཟུངས་བྷཿོ་བདནུ་མ།	
བྷཿོ་རཀ་ོབྷཿོ་རཀ་ོབྷ་ོབྷ།ོ	 རཀ་ོཐུན་བྷ།ོ	 ཁ་ལ་
རག་ཆེན་མོ།	 རཀ་ོཨ་བ་ཏ་བ་ཐུན་བྷ།ོ	 ར་ུ
ལུ་ར་ུལུ་ཧཱུ་ཾབྷ་ོཧཱུ།ཾ

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༩།༡	དགངོས་དནོ།	
ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམས་
སིད་སྐངོ་དང་བཀའ་བླནོ་ཚང་འཛོམས་ཞིབ་
གྲསོ་དག་འདམེས་ཀིས་བཀའ་ཤག་ནས་
བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་
གནས་སྩལ་རུྒྱ།	 ཞསེ་གསལ་བ་ལརྟ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་སྩལ་སོང་བས།		ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༦	ཚེས་	༡	ནས་ལས་ཁུར་འག་ོའཛུགས་བ་

དགསོ་ཕབེས་སོང་བས་གསལ་བསྒགས་སུ།
ད་ེཡང་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ནི་ཕ་ལྷུ ན་
གུྲབ་ཡེ་ཤེས་དང་།	 མ་ཚེ་རིང་སྒལོ་དཀར་
གཉསི་ཀི་རིགས་ཀི་མུ་གུར་ལ་དྭགས་བསོད་
ནམས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་	༡༩༧༠	ཟླ་	༡	
ཚེས་	༢༥	ཉནི་སྐསེ་ཤིང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༣	
ལོར་པན་ཇམ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭའ་ི Govt.

College, Punjab University ཉ་ེབའ་ི
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་	 B.A	 ཐནོ་
རསེ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༡	ཉནི་
ལ་དྭགས་བསོད་ནསམ་གླིང་གཞིས་ཆགས་
ཀི་མཉམ་འབྲལེ་ལས་ཁུངས་སུ་དུང་ལས་

གནས་རིམ་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ	ད་ེ
ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༩	ཉནི་
ལ་དགྭས་བང་ཐང་མཉམ་དུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
གནང་འདགུ	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༡	 ཉནི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་ཞིང་།	 	 ༡༩༩༩	
ཟླ་	༢	ཚེས་	༢	ཉནི་དུང་གཞིན་གནས་རིམ་
ད་ུགནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༢	 ཉནི་ལ་དགྭས་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།		
ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	ཉནི་མེའ་ོ
ས་འག་ོལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༤	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	ཉནི་འཆར་འགདོ་

ལནྷ་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ།		ཕི་ལོ་༢༠༠༤	ཟླ་	
༦	ཚེས་	༡	ཉནི་སྦརི་བདོ་ཚོགས་སུ་གནས་
སྤསོ།		ཕི་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༦	
ཉིན་ཀུ་ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུགནས་
སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༨	
ཉནི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	ཕི་
ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཀུ་ལུ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་རང་འཇགས།		ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	ཉནི་ཀ་ོལི་གལྷ་ས་
འག་ོད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༢	
ཚེས་	༡༣	ཉནི་དུང་ཆེ་ལས་འཕར་ད་ུགནས་
སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	ཉནི་

སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷ་ོསིྤ་གནས་
སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ཉནི་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	 ༡༨	ཉནི་ཤེས་རིག་
དུང་ཆེར་གནས་སརྤ།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༥	ཚེས་	༡༨	ཉནི་ཤེས་རིག་དུང་ཆེར་ལས་
འགན་བཀདོ་སིྒག་གནང་ནས་ད་བར་དུང་ཆེ་
གནང་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།

ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཨོ་གླངི་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་གི་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་
ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༦	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་ ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་	
Shri Jai Ram Thakur	 མཆོག་ལ་གསུང་
འཕནི་ཞིག་སྩལ་ཏ།ེ	 ཏགོ་དབིབས་མཉན་
རིམས་	Corona-virus	འཛམ་གླངི་ཡོངས་
སུ་མཆེད་ནས་ད་ལྟ་མངའ་སྡ་ེའདིར་ཡང་
སླབེས་ཡོད་པར་ཉནི་རེ་བཞིན་ཧུར་བརྩོན་
ཆེན་པསོ་ནད་ཡམས་འགོག་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་གསུང་འཕནི་ནང་ད།ུ	 ངསོ་རང་ཧ་ི

མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནང་བསདྡ་ནས་ད་བར་ལོ་
ང་ོ	༦༠	སོང་ཡོད།	འད་ིན་ིངསོ་ཀི་ཕ་ཡུལ་
གཉསི་པ་ལ་ྟབུ་ཡིན།		
དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ཀིས་ཐངེས་འདིར་མངའ་
སྡའེི ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེམཚོན་བདེ་ད་ུདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་
ཐབེས་རྩ་ནས་ཛ་དག་ངལ་སེལ་སདླ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གི་ཐེབས་རྩ་ཁང་ད་ུ
བཟའ་བཅའ་དང་སནྨ་རིགས་སོགས་ཀི་ཆེད་
ཞལ་འདབེས་ཕན་བུ་ཞིག་འབུལ་གི་ཡོད།	
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	

མཐར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་
མཆོག་གི ་ ཆོད་སེམས་བརྟན་པ ོས་ནད་
ཡམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་ལས་འགུལ་འད་
མིན་སྤལེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་ནསུ་པ་ངེས་
ཅན་ཞིག་ཐནོ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ	།


