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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
འགགོ་འབབེས་དབུ་དབདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 སྐ་ུབཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་གི་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་འགགོ་འབབེས་གསར་
བཙུགས་ལེགས་གུབ་བུང་བ་འདི་ཉིད་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད།		
དེ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་ད ་ོ ཆུ ་ ཚོད ་	
༡༠།༣༠	 ཐགོ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དག་ེ
འདནུ་བཞི་གྲྭས་བཀྲ་ཤིས་སྨནོ་ཚིག་གསུང་
འདནོ་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
དར་མཚོན་སྣ་ལྔ་གཅོད་འབགེ་གནང་ས་ེ
འགགོ་འབབེས་དབུ་འབདེ་གནང་རསེ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུའགགོ་འབབེས་དབུ་
འབདེ་སླད་ཆེད་མངགས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕབེས་གནང་
ཡོད།	 	 འགགོ་འབབེས་གསར་བཙུགས་
ཞུས་པ་དསེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའི་རེ་བ་
ཞུ་གི་ཡོད།	 མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་
སིྦན་བདག་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་ཚང་མར་ངས་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	 ད་ེནས་སྐ་ུབཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་

མཆོག་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་ནས་
ཆེས་ཐོག་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དའེི་ཐད་སྙན་སེང་
ཞུས་པ་དང་འབལེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་ད་ཆ་
འགགོ་འབབེས་གསར་བཙུགས་ཀི་ལས་གཞི་
ལེགས་པར་གུབ་ཡོད།	 དཔ་ེམི་སདི་ཡག་པ་ོ
བུང་འདགུ	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཙམ་
མིན་པར་ལུས་པརོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་
རྣམས་ཀི་ཆེད་དའུང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཐུགས་འགན་རྒྱ་
ཆེན་པ་ོབཞེས་པར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 ནང་སདི་དུང་ཆེ་ཤོ་
ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས།	 འགགོ་
འབེབས་རྒྱག་དགོས་པའི ་དམིགས་ཡུལ་

གཙོ་བ་ོན།ི	 ད་ཆ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་ན་མཐ་ོབ་ོཡིན་པ་དང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརནེ་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ནང་
སི ད ་ ལ ས ་
ཁུ ང ས ་ ཀི ་
འགན་ཁུར་
བཞེས ་པའི ་
ཐོག་གསར་
བ ཙུ ག ས ་
ཞུས་པ་ཞིག་

ཡིན།	 གཞན་ཡང་གསུང་ཆོས་སོགས་གནང་
བའིི་སྐབས་རྒས་གཅོང་དང་དབང་པ་ོསྐོན་
ཅན་རྣམས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་འགགོ་
འབེབས་གསར་བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་གུབ་རསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་རྣམ་གྲྭ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུགཟིགས་
ཞིབ་སདླ་ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྣམ་གྲྭ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་འཛིན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་།	 དཔ་ེ
མཛོད།	 གླགོ་ཀདླ་ཁང་བཅས་ལ་གཟགིས་
ཞིབ་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་དནོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ལོར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རྣམ་གྲྭ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདི་

ཉདི་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	སབྐས་དརེ་ཕྲན་
རང་ས་གནས་སུ་མེད་སབས་མཉམ་ཞུགས་
ཐུབ་མེད།	 ད་ཆ་ལོ་གསུམ་རསེ་བཅར་རུྒྱའ་ི
གོ་སྐབས་བུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ ོ་བུང་།	
གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 སླབོ་གྲྭའ་ིམཐུན་རྐནེ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	 གཙོ་བ་ོམཁན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་དབུས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤས་གཙོས་
འབལེ་ཡོད་རྣམས་ནས་སྐ་ུལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་
ཡོད།སླབོ ་གཉརེ་བ་རྣམས་དགེ་འདུན་པ་
ཡིན་སབས།	 ཁངོ་རྣམ་པར་སླབོ་ཁདི་གནང་
སངས་དང་འཛིན་གྲྭའ་ིནང་ཚན་རིག	 དཔ་ེ
ཁདི།	 བདོ་ཡིག	 ཨིན་ཇིའ་ིསླབོ་ཚན་བཅས་
ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་
གནང་བཞིན་ཡོད་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
དག་ེརྒན་ལས་བདེ་ཚང་མར་བསགྔས་བརདོ་
དང་སྦྲགས།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་དགེ་འདནུ་པ་ཁ་ོནའི་ཆེད་སླབོ་
གྲྭ་འཛུགས་རུྒྱ་ཁག་པ་ོཡིན་པ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
བཙུགས་ཐུབ་པར་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ	 རྣམ་
རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཞེས་པ་ནི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	སླབོ་གཉརེ་
ཁང་འདི་ཉིད་མཐུན་རྐེན་དང་གང་ཅིའི ་
ཐད་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་འདགུ	 ཅསེ་
གསུངས།	།

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིམི་རིགས་དབ་ེའབདེ་རྩ་
གཏརོ་ཉནི་མོར་སུད་སིའི་སྐ་ུཚབ་གཅདོ་ཁང་
གིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་ཐོག་མི་རིགས་དབེ་འབེད་ཀི་སིད་བུས་
ལག་བསར་བས་དང་བདེ་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་
ཞུས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིམི་
རིགས་དབ་ེའབདེ་རྣམ་པ་འད་མིན་རྩ་གཏརོ་
གི་གསོ་མཐུན་ལ་མིང་རགས་བཀོད་ཡོད།	
འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་མི་

རིགས་དབ་ེའབདེ་རྣམ་པ་འད་མིན་རྩ་གཏརོ་
གི་གསོ་མཐུན་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
ཡོད།	ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ནང་
རང་ལོ་	 ༡༩	 ཡིན་པའ་ིརྫ་དབནོ་པ་ོདགནོ་
པའི་དགེ་འདནུ་པ་བསན་འཛིན་ཉ་ིམའམ་ར་
མེ་ལགས་ཀིས་བདོ་རང་བཙན་གི་སྦར་ཡིག་
འགམེས་སྤལེ་བས་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཉནེ་རགོ་པས་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་གིས་རྡངུ་
རྡགེ་མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་
བའ་ིརྐནེ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་འདས་
གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	 ༨	 ཉནི་བདོ་མད་ོཁམས་ནག་ཆུ་འབ་ི
ར་ུརྫངོ་ཆགས་རྩ་ེཤང་གངོ་ཚོ་ལ་ྔཔ་ནས་ཡིན་

པའ་ིདཀནོ་མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་ཀིས་གསང་
བ་ཕིར་བསྒགས་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འོག་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་ཁོང་འཛིན་
བཟུང་བས་ཤིང་ལོ་ཉི་ཤུ ་རྩ་གཅིག་རིང་
ཁམིས་ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད།	 བཙོན་ཁང་ད་ུ
རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་
བཏང་བའ་ིརྐནེ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	 ༦	 ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་ཁམས་འབ་ིརུ་ནས་ཡིན་པའི་ལོ་ན་	
༣༦	 ལ་སོན་པའ་ིལ་ྷམོ་ལགས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
ཉར་བ་དང་རྒྱ་སྒརོ་བཏང་བའ་ིཉསེ་མིང་འགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

འགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གུན་གསབ་དང་ལས་ཀའ་ི
ག་ོསབྐས་མ་སྤྲད་པར་བདོ་ཀི་འབགོ་པ་རྣམས་
བཙན་དབང་གིས་འབགོ་པའི་རྩ་ཐང་ནས་
གངོ་རྡལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྤ་ོབཅུག་པ་དང་།	
བདོ་མི་འབུམ་ལ་ྔལགྷ་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་
ཁང་ད་ུབཅུག་པ།	 ད་ེབཞིན་ཁམིས་འགལ་
ཐོག་བདོ་ཀི་ས་ཞིང་བཙན་འཕྲགོ་སོགས་
བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་རྒྱལ་
ཚོགས་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་རཱམ་སྲྭ་
རུབ་ཤར་མ་མཆོག་གི་འདས་མཆོད་སྨནོ་ལམ་
དང་སྐུ ་ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ཆེད་བཅར་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་དང་།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་རཱམ་སྲྭ་རུབ་ཤར་

མ་	 (Pandit Ram Swaroop Sharma)	
མཆོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རྫགོས་པར་བརནེ།		ཕི་ཚེས་	༡༨	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིམན་ཌི་
རྫངོ་ཁངོས་ཇ་ོགིན་དར་ནཱ་གར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་དམ་པ་ཁོང་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་འདས་མཆོད་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་ཐོག་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཆེད་བཅར་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་དམ་པ་ཁོང་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་
འདས་མཆོད་སྨནོ་ལམ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་དང་།	
ད་ེརསེ་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཐགོ་རྒྱ་གར་
ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་པ་ེརེམ་ཀུ་མར་དྷུ ་མལ་
མཆོག	རྒྱ་གར་དབུས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	
མངའ་སྡའེི་བྷ་ིཇ་ེཔི་སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་སུ་རེ་ཤི་ཀ་ཤྱབ་མཆོག	 ཀང་ར་
དང་ཅམ་པ་རྫངོ་ཁྱབ་ཁངོས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀི་
ཤན་ཀཱ་པུར་མཆོག	 ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་
ཆེན་ལམྕ་སྐ་ུསར་ཝཱིན་ཅ་ོད་ེརི་མཆོག	 མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་ཧནེྡྲ་སིང་ཐཱ་ཀུར་
མཆོག	 མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	
བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསིད་དནོ་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ས་
ཏ་ིཤི་མཆོག	 ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཐཱ་ཀུར་གྷུ ་ལབ་
སིང་མཆོག	 ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀཱལོ་སིངྷ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	 སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་
སྐབས་སྦརི་ས་སྐ་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད།	
དམ་པ་ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
འད་ུཚང་མར་མཉམ་ཞུགས་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཉནི་རྡ་ས་བཞུགས་སརྒ་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞསེ་
མཛད་ད་ེལོ་ང་ོ	 ༢༨	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཐགོ་
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 དམ་
པ་ཁོང་ནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དད་གུས་ཆེན་པ་ོཞུ་མཁན་ཞིག་དང་།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་བྷ་
རཏ་རཱཏ་ན་འབུལ་དགསོ་གསུང་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ཞུ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ཉསེ་མིང་འགོ་ལོ་གཅིག་རིང་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མཚོ་སྔནོ་
ཞིང་ཆེན་མག་ོལོག་རྨ་ཆེན་རྫངོ་འབངི་རིམ་
ཁིམས་ཁང་གིས་རྨ་ཆེན་རྫངོ་ཁངོས་ཀི་བདོ་
མི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ཞུ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་བལ་དང་བད་ེའཇགས་ལ་ཉནེ་ཁ་བཟསོ་
པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་ལོ་གཅིག་རིང་གི་བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ
དེ་ཡང་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་	
(Rights Defender)	ཞསེ་པའ་ིད་རྒྱའ་ིནང་
གནས་ཚུལ་སྤལེ་པ་ལརྟ་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	
ལོར་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་གིས་སདྐ་འཕྲནི་
ནང་བདོ་དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚུལ་བརུྒྱད་
སྤལེ་དང་།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གི་འད་པར་བཞག་
པའ་ིཉསེ་མིང་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	

༢༠༢༠	 ཟླ་	 	 ༥	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་འཛིན་
བཟུང་བས་ཡོད།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	ཟླ་	༥	
དང་	 ༡༠	 ནང་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་བཞི་སདྐ་འཕྲནི་བརུྒྱད་རང་
གི་གགོས་པརོ་བརུྒྱད་སྤལེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་པར་དང་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གི་འད་པར་བརུྒྱད་སྤལེ་བས་པ།	 བདོ་ཀི་
ལོ་གསར་སབྐས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༡	ཉནི་ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་གི་
པར་རིས་སདྐ་འཕྲནི་ནང་བཞག་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བདོ་ནང་ཕིར་ཕབེས་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་
རང་བཙན་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ་དང་།	 སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གི་གསུང་བཤད་ཕབ་ལེན་གིས་སྐད་འཕྲིན་

ནང་བརུྒྱད་སྤལེ་བས་པར་བསདྙ་ད།ེ	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༥	 ཚེས་	 ༡༦	ཉནི་ས་གནས་
ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བས་རསེ་ཉིན་
གངས་བཅ་ོལ་ྔརིང་བཀག་ཉར་འགོ་བཞག་པ་

མ་ཟད།	 གནད་དནོ་ད་ེདག་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་
བདག་དབང་དང་བད་ེའཇགས།	 ད་ེབཞིན་
ས་ཁོངས་ཀི་ཆིག་སིྒལ་བཅས་ལ་ཉནེ་ཚབ་

བཟསོ་ཡོད་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་ལོ་གཅིག་གི་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་།	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	ཉནི་ཁངོ་དངསོ་
སུ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས།	 ཕི་ལོ་	

༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༣	ཉནི་མག་ོལོག་
རྨ་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་ཀི་མི་མང་འབིང་རིམ་
ཁིམས་ཁང་གིས་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ལ་
ལོ་གཅིག་རིང་གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་
བཅད་འདགུ
མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་ཀི་མི་མང་
འབིང་རིམ་ཁིམས་ཁང་གིས་བདོ་མི་བཀྲ་
ཤིས་རྒྱལ་ལ་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་གནད་
དནོ་ད་ེགསང་བའི་སྒ་ོནས་ཐག་བཅད་ཡོད་
སབས།	 མང་ཚོགས་ཁདོ་གནད་དནོ་ད་ེཤེས་
རགོ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་
རྒྱལ་གི་ཁ་པར་ཡང་གཞུང་བཞེས་བཏང་
ཡོད་པར་འཁདོ་འདགུ	 བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ན་ིཕི་
ལོ་	༡༩༧༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༤	ཉནི་མག་ོ
ལོག་རྨ་ཆེན་རྫངོ་ད་ུསྐསེ་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ི
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	
༤༦	 འཚོགས་བཞིན་པའ་ིསབྐས་སིྤ་ཡོངས་
ཀི་བག་ོགླངེ་དནོ་ཚན་ཨང་	༤	པའ་ིའགོ་ཨ་
རི་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ།	 འཇར་མན་ན།ི	 ཨོ་སི་
ཊི་རི་ཡ།	 ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	 ཌནེ་
མག	ཕནི་ལེན།ྜ	ན་ིཐར་ལན་ཌི་བཅས་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་ལནྡ་པའི་སྒ་ོ
ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་
ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་
གསུངས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཨ་
རིའི ་སྐུ ་ཚབ་གཞོན་པ་སྐུ ་ཞབས་མར་ཀི་ 
(Mark Cassayre)	 ལགས་ཀིས།	 ང་
ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་
རྩ་གཏརོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཐོག་དག་
གནནོ་བདེ་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ
རྒལོ་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཁེ་ན་ཌའི་སྐུ་ཚབ་གཞོན་པ་ལམྕ་སྐུ་ཊ་མ་ར་  

(Tamara Mawhinney)	ལགས་ཀིས།	ཁ་ེ
ན་ཌའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གི་འཛིན་བཟུང་
ད་ོདམ་འགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་སྐརོ་སྙན་ཐ་ོཐནོ་པར་ཧ་ཅང་
ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐརོ་དང་།	
ཁེ་ན་ཌས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་

ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་རྣམས་
འཛིན་བཟུང་བས་པའི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཇར་མན་ནའི་ིསྐ་ུཚབ་མ་ཡི་
ཀལེ་ (Michael von Ungern-Sternberg) 

ལགས་ཀིས།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་

ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་
ཐུགས་འཚབ་དང་།	 འཛིན་བཟུང་བས་པའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་
གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་
བཏནོ་ཡོད།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཨོ་ཊི་རི་ཡའ་ི

སྐ་ུཚབ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ིཐི་ (Elisabeth Tichy-

Fisslberger)	 ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་ཀིས་
གཙོས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གི་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་དང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་།	
སྨྲ་བརོད་རང་དབང་སོགས་ཀི་སྐརོ་གླངེ་

སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཅེཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་པ་ེཊར་ (Petr Gajdusek) 

ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་
མི་རིགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཐད་བརྡ་ལན་
གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡོད།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཌེན་མག་གི་སྐུ ་ཚབ་མོར་
ཊན་ (Morten Jespersen)	 ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་ཐུགས་
འཚབ་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐརོ་གསུངས།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཕིན་ལེནྜའི་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་
ཀིར་སི་ཊི་ཀ་ོཔ་ི (Kirsti Kauppi) ལགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་ཚོའི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་གནང་དགསོ་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ན་ིདར་ལེནའྜི་སྐ་ུཚབ་ལམྕ་སྐ་ུ

ནཱ་ཐ་ལེ་	 (Nathalie Olijslager)	 ལགས་
ཀིས།	རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དང་།	ཤར་ཏུར་ཀི་
སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་དང་ད་ཐགོ་གི་གནས་ཚུལ་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ལས་ལགྷ་གསར་འགོད་པ་མང་ཤོས་
བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་སབས།	 ད་ེདག་ཚང་
མ་གང་མགགོས་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་
བེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་དང་འཕྲིན་
ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་
དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་
དང་མནར་སྤོད་གཏོང་བཞིན་པ་འཕྲལ་
ད་ུམཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་ལ་
ཤུགས་རྐནེ་སྤྲད་རོགས།	 ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་
ཞུས་ཡོད།	།

ཨ་རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་གགས་ཅན་ཊ་ཧ་ིསི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གིས་ཁུང་ཙི་བས་ིགནས་ཁང་སྒ་ོབརྒྱག་རུྒྱའ་ི
གསལ་བསྒགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིབྷ་ོསི་ཊོན་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	 བདོ་རང་བཙན་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོགས་པ།	བྷ་ོསི་ཊོན་ཡུ་གུར་ཚོགས་པ།	
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་བས་ིགནས་ཁང་།	 བྷ་ོ
སི་ཊོན་ཧངོ་ཀངོ་སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་ཁང་།	
ད་ེབཞིན་ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་རིགས་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གི་ཚོགས་མི་སོགས་ནས་དཀའ་ངལ་ལ་

མ་འཛེམ་པར་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རབ་
དང་རིམ་པ་སྤལེ་བར་བརནེ་ཨ་རིའ་ིམཱ་ས་ཆུ་
སེ་ཊིའི་མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་
ཊ་ཧ་ིསི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ (Tufts University) 

གིས་ཁུང་ཙི་བས་ིགནས་ཁང་སྒ་ོབརྒྱག་རུྒྱའི་
འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་
བསྐངས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པས་
ཁུང་ཙི་བས་ིགནས་ཁང་སྒ་ོརྒྱག་སདླ་གོང་གི་
ཚོགས་པ་ཁག་ནས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོགཉསི་
དང་བདནུ་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་རིང་བསདུ་མར་
ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད།	 ཅསེ་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ།	 	 ཁུང་
ཙི་བསི་གནས་ཁང་སྒ་ོབརྒྱག་རུྒྱའི་གསལ་

བསྒགས་མ་གནང་གོང་བྷ ་ོ སི ་ ཊོན་བ ོད་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
ཨོ་ལོ་ལགས་ཀིས་ང་བདོ་པ་ཞིག་ཡིན།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
ཡོངས་རྫགོས་དབང་སུྒར་བས་པ་ནས་བཟུང་
བ ོད་མི ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་འདས་གོངས་
སུ་གུར་བ་དའེི་འགན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

ཚོགས་པར་ཡོད་པ་དང་།	 ངའ་ིཕ་མ་གཉསི་
ལོ་དུག་དང་བརྒྱད་ཡིན་པའི་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གི་དབང་སུྒར་འགོ་རི་བ་ོཧི་མ་ལ་ཡ་བརུྒྱད་
རྐང་ཐང་ད་ུབསོ་བལོ་ལ་ཕབེས་དགོས་བུང་
ཡོད།	 ཅསེ་ཁུངས་སྐལེ་བདནེ་དཔང་གནང་
ཡོད།	།
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སུད་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མས་སུད་སིའ་ིགཞུང་ལ་སུད་སིའ་ིནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་སྐརོ་སནྙ་ཐ་ོ
གནང་དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་སུད་སིའ་ིདཔིད་ཀའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུད་སིའི་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ི	(The National Council 

of Switzerland)	 ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་གངས་	༡༣༤	ནས་ཆེས་མཐའོ་ིམང་མོས་
ཐགོ་དགསོ་འདནུ་ཨང་	 ༢༠་༤༣༣	 ཞསེ་
པ་ཞིག་སུད་སིའི་གཞུང་ལ་སུད་སིའི་ནང་གི་
བདོ་མིའ་ིགནས་སངས་དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་དང་སོ་ལ་ྟབདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་སནྙ་
ཐོ་གནང་དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་བཏནོ་
གནང་འདགུ
སྐབས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གངས་	
༤༨	 ཀིས་དགག་པ་བསྐནོ་གནང་བ་དང་།	
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གངས་ལྔ་ཚོགས་
བཅར་གནང་ཐུབ་མེད།	 	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	

༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་སུད་སིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གོང་མས་དགོས་འདནུ་ཨང་	
༢༠་༤༣༣༤	(postulate 20.4334)	ཞསེ་པ་
སུད་སིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་དང་ལག་
བསར་སྐརོ་གསོ་མོལ་གནང་བའི་སྐརོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་སུད་སིའ་ིགཞུང་གིས་འབུང་འགུར་
གོས་མོལ་བརུྒྱད་རིམ་ཐོག་འཆར་གཞི་
བཅས་ཀི་སྐརོ་སྙན་ཐོ་གནང་དགོས་པའི་
དགསོ་འདནུ་བཏནོ་གནང་ཡོད།	
སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
རོ་ལན་ཌི་ཧ་ིཆར་	 (Roland Fischer)	
མཆོག་གིས་སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མས་
དགོས་འདནུ་བཏནོ་གནང་བར་རྒྱབ་སྐོར་
དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་
འཛིན་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙསེ་པའི་གསལ་

བསྒགས་བས་ཏ་ེལོ་གཅིག་གི་རསེ་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་བཅིངས་གོལ་དམག་གངས་	
༤༠༠༠༠	 ལགྷ་བདོ་ཀི་ཤར་ཕགོས་སུ་བཙན་
འཛུལ་བས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་
སུྒར་ལ་ང་ོརྒལོ་གིས་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བས་རསེ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་བདོ་མི་བརྒྱད་ཁ་ིལགྷ་རྒྱ་གར་ལ་
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་བུང་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་དབང་སུྒར་བས་པ་ནས་བཟུང་
ད་བར་མུ་མཐུད་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
སུད ་ སིའི ་གོས ་ ཚོགས ་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ ་
སྐོར་ཚོགས་པའི ་ ཟུང་སྦྲེལ་ཚོགས་གཙོ་
དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ནི་

ཀ་ོལ་སི་ (Nicolas Walder) མཆོག་
གིས།	 རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་རྣམས་ཀིས་
སོ ་ལྟ ་དང ་འཇིགས་སྐུལ ་ ཤུགས་ ཆེ ་རུ ་
བཏང་བར་བར ེན ་ སུད ་ སིའི ་ནང ་ ཡོད ་
པའི་བདོ་མི་ཚོས་སོ་སོའི་བད་ེའཇགས་ལ་
ཐུགས་འཚབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
སུད་སིའི་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
རང་དབང་དང་བད་ེའཇགས་སུད་སིའ་ིཡུལ་
མི་ཚོ་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་སུང་སྐོབ་
བདེ་རུྒྱའ་ིའགན་ང་ཚོར་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།
སུད་སིའི་ཁིམས་དང་བད་ེསུང་ལནྷ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུཀ་རིན་ཀ་ེལེར་ (Karin 

Keller-Sutter)	 ལགས་ཀིས།	 སུད་སིའ་ི
གཞུང་གིས་སྐབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་སྐརོ་སནྙ་ཐ་ོརྒྱས་པ་ཞིག་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 སུད་སིའ་ིཕི་

སིད་ལནྷ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཨིག་ན་ཛིའ་ོཁ་ེ
སི་སི་	(Ignazio Cassis)	ལགས་ཀིས་སུད་
སིའི་གཞུང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་དགོས་འདནུ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མོས་མཐུན་
གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཉ་ེབའི་ཆར་རྒྱ་ནག་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སིྤའི་གནས་
སངས་སྡུག་ཏུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས།	སུད་སིའ་ི
གསོ་ཚོགས་གོང་མས་དགོས་འདནུ་བཏནོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་དང་སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པ་སོགས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་གཉསི་འཛིན་བཟུང་བས་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་
ཆེན་མཚོ་ལྷ་ོཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་བདོ་རིགས་
སླབོ་མ་བམས་པ་ཚེ་རིང་དང་།	 གདགུས་
དཀར་ཚེ་རིང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ས་གནས་
རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོ་འགན་སྡརུ་ར་ུཁག་གི་དར་ཆ་
དང་མཚོན་རགས་རང་བཟ་ོབས་པའི་ནག་
ཉསེ་བཙུགས་པ་མ་ཟད།	ཁངོ་གཉསི་ཀི་ལག་
འཁྱརེ་ཁ་པར་ཡང་བཙན་འཕྲགོ་བས་འདགུ
ད་ེཡང་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱ་རིགས་ཚོགས་སྡ་ེ
ཞིག་ནས་གནས་ཚུལ་བཏནོ་པ་ལརྟ་ན།	 བདོ་
རིགས་སླབོ་མ་བམས་པ་ཚེ་རིང་ཞུ་བ་ཞིག་
ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ངན་སྐལུ་བས་རབས་
ཀི་བསྙནོ་འཛུགས་འགོ་མི་ལོ་གཅིག་དང་

ཕདེ་ཀའ་ིདསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁམིས་
ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད།	 མི་ལོ་གཅིག་གི་ཆབ་
སིད་ཐོབ་ཐང་ཡང་བཙན་འཕྲགོ་བས་པ་
དང་།	 ཉསེ་འཛུགས་ཁམིས་ཆད་ཀི་དསུ་
ཡུན་མི་ལོ་གཉིས་རིང་ཕར་འགངས་བས་
ནས་ལ་ྟརགོ་འགོ་ཏུ་བཞག་འདགུ	 ད་ེབཞིན་
གདགུས་དཀར་ཚེ་རིང་ཞུ་བའ་ིསླབོ་མ་གཞན་
ཞིག་ཀང་བཀག་བསིྐལ་གིས་ཁངོ་གི་ཁིམས་
འགལ་ཉསེ་གསོག་ཐངེས་དང་པ་ོཡིན་ལུགས་
ཀིས་ཉསེ་ཆད་ཆག་ཡང་བཏང་ཡོད་འདགུ
བམས་པ་ཚེ་རིང་ལ་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་འགན་
སྡུར་རུ་ཁག་གི་དར་ཆ་དང་མཚོན་རགས་
རང་བཟ་ོདང་སིྤ་ཚོགས་བརུྒྱད་ལམ་ནང་

བསྐརུ་ལུགས།	 ཁམིས་འགལ་ཉསེ་གསོག་
གི་པར་རིས་ད་ེགདགུས་དཀར་ཚེ་རིང་ལ་

འབལེ་གཏུག་བས་ནས་བངླས་རབས་སོགས་
ཀི་དགོས་གཞིའི་འགོ་བཀག་ཉར་བས་པ་
དང་།	 དར་ཆ་སིྒག་བཟ་ོདང་མཚོན་རགས་

ལ་བཀདོ་པ་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ངན་སྐལུ་
དང་མཐུན་སིྒལ་ལ་གཏརོ་བརླག་བཏང་བའི་

ཁིམས་འགལ་ཉསེ་གསོག་དང་གཅིག་པ་
ཡིན་ལུགས་བསྒགས་འདགུ
རྒྱ་གཞུང་གིས་བམས་པ་ཚེ་རིང་ལ་ད་དངུ་

ཁོས་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་ཆབ་ཆ་གངོ་རྡལ་
གི་བླ་མཚོའི་བུམ་པ་རགས་ཅན་གི་རྐང་
རྩེད་སྤ་ོལོ་འགན་སྡུར་སྐབས་དུག་པའི་ཐགོ་
ར་ུཁག་གི་དར་ཆ་ད་ེསྤལེ་བ་དང་།	 སབྐས་
དའེི་འགན་སྡརུ་གི་འད་པར་དང་བརྙན་ཐུང་
སོགས་སོ་སོའི་འཕྲིན་ཕྲན་རྒྱབ་ལྗངོས་སུ་
འཁདོ་པར་ས་གནས་ད་ཞུགས་བདོ་མི་མང་
པསོ་མཐངོ་བ་སོགས་བམས་པ་ཚེ་རིང་གིས་
སིྤ་ཚོགས་ལ་ཆབ་སདི་ཀི་བག་ཆགས་ངན་པ་
བཟསོ་རབས་བཤད་འདགུ	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་སབྐས་	༡༧	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བཅས་ཀི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའ་ིསྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༡	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་ཕི་དལི་ལགྷ་
པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	སབྐས་	༡༧	
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བཅས་ཀི་དངསོ་
གཞིའི་འོས་བསྡུ ་ཆེན་མོ་དང་འབལེ་བའི་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཙམ་ལ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་དགེ ་བཤེས་མ་བདེ་ ལེགས་
དབང་མོ་ལགས་དང་།	 ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་
རྒན་པ་སིྤ་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས།		ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའིུ་སིྤ་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་
དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་
བསྩལ་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་བཞིན།	 འད་ིལོ་
འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༢༦	 ནང་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་དང་།	 སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་བཅས་ཀི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོ་ལེགས་གུབ་བུང་བར་འབལེ་ཡོད་ས་
གནས་འསོ་བསྡ་ུཚོགས་ཆུང་དང་།	 རྒྱ་ཆེ་
མང་ཚོགས་བཅས་ལ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ད་ཆ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༦༧	 ནང་གསེས་	 ༤	
དང་།	དནོ་ཚན་	༤༩	ནང་གསེས་	༣	པའ་ི	
ཀ༽	 པའ་ིདགངོས་དནོ་བཞིན་དངསོ་གཞིའ་ི

འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་རིམ་ད་ེརིང་ནས་
དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་ཡིན།
༡།	 འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༦༧	
ནང་གསེས་	 ༤	 པའ་ིདགངོས་དནོ་དང་།	
དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༥	 ཉནི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒགས་ཟནི་པ་བཞིན།	 སདི་སྐངོ་གི་འསོ་
གཞི་རྩ་ེགཏགོས་གཉསི་འདནོ་རུྒྱ་ཡིན།
༢།	 འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༤༩	
ནང་གསེས་	 ༣	 པའ་ི	 ཀ༽	 པ་བཞིན།	
དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་འོས་ཐོབ་
གཉསི་ལབྡ་གངས་	 ༢༠	 ཐགོ་དང་བངླས་
གངས་	༣	དང་།	མད་ོསདོ་ཆོལ་ཁའ་ིཁངོས་
འསོ་ཐབོ་གངས་	༢༠	ཐགོ་དང་བངླས་	༡།	
མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁའ་ིའསོ་ཐབོ་གངས་	 ༢༠།	
ཆོས་བརུྒྱད་ལ་ྔདང་།	ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་

བཅས་ནས་འསོ་གཞིའ་ིགངས་	 ༤	 རེ་དང་།	
ལྷ་ོབང་ཨ་རི་ནས་འསོ་ཐབོ་གངས་	༤	སངེ་
དང་བངླས་	 ༡	 རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཕུད་
པའ་ིཨེ་ཤི་ཡ་དང་།	 ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡའ་ིཐབོ་
ཁུངས་ནས་འསོ་གཞི་	 ༣	 བཅས་ལ་གཏན་
འབབེས་ཞུས་ཡོད།
༣།	 དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞིའ་ིནང་ད་ུའསོ་
ཐོབ་བུང་བ་རྣམས་ནས་འོས་བསྡུའི་སིྒག་
གཞི་དང་།	 འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	འཁདོ་དནོ་ཚན་	
༡༢	 ཅན་གི་བཀདོ་འདམོས་ཞུས་པ་ཁག་ལ་
ཐུགས་སྣང་དང་ཕག་ལེན་དནོ་འཁྱལོ་ངསེ་
པར་གནང་དགསོ།
༤།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༡	ནས་
དངོས་གཞིའི ་འོས་བསྡུ ་དང་འབལེ་བའི ་
ལུགས་མཐུན་དལི་བསྒགས་ཆོག་པ་ཡིན་

ཡང་།	 བདོ་མིའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརང་
ཆས་སུ་མངའ་བའི་བཟང་སྤདོ་ཁག་དང་མ་
བརྒལ་བའི་ཐགོ་ནས་འསོ་གཞིར་བཞེངས་
མཁན་དང་།	 རྒྱབ་སྐརོ་བ།	 འསོ་འཕནེ་པ་
རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་ཐུགས་གཟབ་
ངསེ་པར་གནང་དགསོ།
༥།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༤	 ཚེས་	༨	 ཕི་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥།༠༠	 ནས་དལི་བསྒགས་ལས་
དནོ་ཡོངས་རྫོགས་མཚམས་འཇོག་ཐོག་
ད་ེསྔནོ་སྦར་ཡིག་སོགས་སྦར་པ་རྣམས་ས་
གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ་རུྒྱ།
༦།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༡	ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༨	 ནས་ཕི་ད་ོཕག་ཚོད་	 ༥	 བར་
དངསོ་གཞིའི་འསོ་འཕནེ་གི་དསུ་ཚོད་གཏན་
འབབེས་ཞུས་པ་ཡིན།
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	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

༧།	 འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞིའ་ིདགངོས་དནོ།	
དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་སྤལེ་བའ་ིའསོ་
ཤོག་ཁོ་ནའི་ནང་གསལ་འསོ་གཞིའི་མཚན་
གི་སངེ་ཐབོ་ཁུངས་སོ་སོའི་གངས་ཚད་ལས་
མ་བརྒལ་བར་འསོ་ཐམ་རྒྱག་དགསོ།
༨།	 དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་ལོང་
བ་དང་།	 ལག་པ་གཉསི་ཀ་མེད་པའམ་སྐནོ་
ཅན་ཁ་ོནར་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤལ་བུའ་ིནང་རོགས་

པ་མཉམ་ཁདི་ཆོག་པ་ཡིན།
༩།	 དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་འཕནེ་སབྐས་འསོ་
འདམེས་སུར་བས་ཀི་པར་བཤུས་སིྤ་ཚོགས་
དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤལེ་བས་པ།	 འསོ་
ཐམ་གང་ཡང་མི་གསལ་བ།	 གངས་ཚད་
ལས་བརྒལ་བའ་ིའསོ་ཐམ་བརྒྱབ་པ།	 འསོ་
འདམེས་སུར་བས་ངསོ་འཛིན་མི་བད་ེབའི་
འསོ་ཐམ་རྒྱབ་པ།

འསོ་ཤོག་ནང་མི་གསལ་བའི་རང་མོས་འསོ་
གཞིའ་ིམིང་བཀདོ་པ།	 འསོ་ཤོག་ང་ོམ་མིན་
པའི་དགོས་གནས་ཅན་བཅས་འཐནོ་ཚེ་འསོ་
ཤོག་རིྩས་མེད་གཏངོ་རུྒྱ།
༡༠།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་
དང་།	 སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཀི་དངསོ་གཞིའི་འསོ་གཞི་ཁག་བདོ་
མིའི་གནས་སྡདོ་སོ་སོར་པར་འགམེས་ཞུས་

ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་གི་གཞུང་འབལེ་དྲྭ་རྒྱ་ནས་ཕབ་ལེན་
གནང་རུྒྱའ་ིམཐུན་རྐནེ་བསུྐན་ཡོད་ན།	 འསོ་
འཕནེ་པ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྣང་
ངསེ་པར་གནང་དགསོ་རུྒྱ།
༡༡།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནས་མཆེད་པའ་ི
ཏགོ་དབིབས་རིམས་ནད་རྐེན་པས་ཧ་ཅང་
དཀའ་ངལ་ཅན་གི་དསུ་ཚོད་འདིར་འསོ་

འཕནེ་པ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་འཕྲདོ་བསནེ་
དང་འབལེ་བའི་ཞུ་སྒ་ོཁག་ལ་ཕུག་མེད་ཕག་
བསར་ཐགོ	 རང་གི་རྩ་ཆེའ་ིའསོ་ཤོག་འཕནེ་
ད་ུངེས་པར་ཕབེས་གནང་ཡོང་བ་བཅས་
ཀི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་
དང་འབལེ་གསར་འགོད་པའི་ད་ིབར་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བང་ཨ་རིའ་ིདནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཁ་ེན་ཌ་བྷརི་ཊི་ཤི་ཁ་ོལམ་བྷ་ེ
ཡ་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་གསར་ད་ུསླབེས་མཁན་
རྣམས་ལ་རོགས་སྐོར་གནང་མཁན་སྐུ ་
ཞབས་རེ་མོན་ྜཡི་  (Raymond Yee)  

ལགས་བདནུ་ཕྲག་འདའིི་ནང་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་གསོ་གནང་དནོ།	

སྐུ་ཞབས་རེ་མོན་ྜཡི་ལགས་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའི་ཡིད་སྐ་ོགནས་ཚུལ་ཐསོ་པར་ཧ་
ཅང་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	 ཁངོ་གིས་
མི་ཚེ་གང་པརོ་དང་བདནེ་དང་རང་དབང་
ཐགོ་བསྐདོ་པ་མ་ཟད་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོ
ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ཁངོ་ན་ིཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱ་
རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་དང་
ལནྷ་ད་ུའབལེ་བ་བས་པའི་བརུྒྱད་རྒྱ་རིགས་

དང་བདོ་རིགས་གཉིས་ཀི་དབར་གོགས་
འདསི་ཡོང་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པར་གསལ་པ་ོ
བསན་ཡོད།	ང་ཚོའ་ིདམ་པ་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ་
དང་ནང་མི་ཡོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཉ་ེ
ཆར་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༢	 མཛད་སྒརོ་
དམ་པ་ཁངོ་ད་རྒྱ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

སིྤར་དམ་པ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་
གཉིས་ནི་ཁེ་ན་ཌ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་མི་སངོ་ཕྲག་གཅིག་ཁ་ེཎ་ཌར་
གནས་སྤ་ོབ་རུྒྱའི་གཞུང་འབལེ་ལས་གཞི་	
(Canadian Tibetan Resettlement Proj-

ect)	 ཐགོ་རོགས་སྐརོ་ཕནོ་ཆེ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཀང་ཡིན་པ་བཅས།	།


