
༄༅། །བདོ་ནང་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་
ཡམས་མྱུར་ད་ུཞྱི་བའྱི་ཆེད་རྒྱ་གར་བང་
ཤར་ཀ་སྦུག་ས་གནས་སུ་དཔལ་ས་སྐྱའྱི་
ཁྱི་འཛྱི ན་ཞེ་གཉྱིས་པ་༸སྐྱབས་མགོན་
རཏྣ་བཛྲ་རྱིན་པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
སྒོལ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་གསོག་འདནོ་
གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གྱིས་འདསུ་ཚོགས་ལ་བྱིན་གྱིས་
རླབས་པ་མ་ཟད། ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་
དྲག་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་སྨནོ་བསྔ་ོབ་
མཛད་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེརསེ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ས་གནས་འགོ་
འཛྱིན་ལས་ཁུངས་དང་། ཡན་ལག་སནྨ་
རྱིས་ཁང་། རྒས་གསོ་ཁང་བཅས་སུ་
གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

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

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

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

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

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

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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དཔལ་ས་སྐྱའྙི་ཁྙི་འཛིན་ཞེ་གཉྙིས་

པ་༧སྐྱབས་མགོན་རཏྣ་བཛྲ་རྙིན་

པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཀ་སྦུག་

ཏུ་སྒོལ་མའྙི་ཞབས་རྙིམ་ 

ཚོགས་པ།

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

རྒྱལ་སྤྙིའྙི་འོས་བསྡུ་འགོ་ལུགས་

དང་བཙན་བོལ་བོད་མྙིའྙི་འོས་

བསྡུ་སྒྙིག་གཞྙིའྙི་སོར་ཟབ་སྦོང་གོ་

སྒྙིག་གནང་བ།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སྟག་ལོ།

༄༅། །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་
ས་གནས་འསོ་བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམས་
ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་འག་ོལུགས་དང་
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་སྒྱིག་གཞྱི་
གཉྱིས་ཀྱི ་སྐརོ ་ཟབ་སྦོང་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༠༦ ནས་ ༠༨ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་
རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བསྟྱི་གནས་
ཁང་ (India International Centre) 
ད་ུརྒྱ་གར་ལྷ་ོབང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འསོ་
བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན་གངས་ ༣༠ མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་
ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་སྒང་ཏགོ་བདོ་
ཀྱི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུབལ་ཡུལ་དང་། 
འབུག རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་གནས་འསོ་
བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན་གངས་ ༡༦ ཙམ་
ལའང་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསྒྱིག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་
བཅས། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་ན་ོཝལེ་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟངེས་རགས་བཞསེ་མཁན་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྲྱི་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ 
༠༨ ཉྱིན་འདྱི་ལོའྱི་ན་ོཝལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མཁན་གྱི ་མཚན་ཐོ་གསལ་
བསྒགས་བསྐྱངས་པ་དང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་བ ེ་ལ་
རུ་སྱི འྱི་སྐུ ་ཞབས་ཨེ་ལྱི ་སྱི ་བྷ་ཧྱི་ལྱི ་ཧཊ་སྱི ་
ཀྱི་ (Ales Bialiatski) ལགས་དང་། དྲན་
རནེ་ (Memorial) ཞསེ་པའྱི་ཨུ་ར་ུསུའྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ། ད་ེབཞྱིན་ཡུ་
ཀེ་རེན་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རོད་
ཚོགས་པ་སྤྱི་དམངས་རང་དབང་གྱི་ལྟ་ེགནས་  
(Center for Civil Liberties) ཞསེ་པ་
བཅས་ལ་འཚམས་འདྲྱི་མཛད་འདགུ 
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྱིན་ནང་མགོན་པ་ོམཆོག་
གྱིས། ན་ོཝལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འཐབོ་
མཁན་རྣམས་ནས་འག་ོབ་མྱི ་ཚང་མར་འདདོ་
པ་དང་འཇྱིགས་པ་ལས་རང་དབང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ནྱི་འག་ོབ་སྤྱི་
ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་རྱི ན་ཐང་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་
འཛྱིན་གནང་ཡོད། ན་ོཝལེ་གཟངེས་རགས་

ཚོགས་པས་ཁོང་ཅག་གྱི ་ཞབས་འདགེས་
ལ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུས་པ་འདྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་
གཞྱི་རའྱི་རྱིན་ཐང་ཞྱི་བད་ེདང་། རང་
དབང་། མང་གཙོ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་བར་
མྱི ་སེར་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསལ་
སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
དངེ་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་
ལས་འགའ་ཤས་ནྱི་རང་འབྱུང་གྱི ་གོད་
ཆག་ཡྱི ན་པས་ད་ེདག་ལ་དང་ལེན་དང་
བཏང་སྙམོས་ངང་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས། 
གཞན་རྣམས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ཕྱིན་ཅྱི ་ལོག་གྱི ་
ལྟ་བས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་ད་ེལ་
བཅསོ་ཐབས་ཀང་ཡོད། དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོ་འག་ོབ་མྱི ་
རྱི གས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ ་བར་བེད་མཁན་
གྱི་གཞྱི ་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རང་
གཤྱི ས་བརེད་ད ེ་ལྟ ་ཚྱུལ་མ་མཐུན་པ་
དང་། ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རདོ་
རྙགོ ད་ེབཞྱིན་གནས་ཚྱུལ་ཆྱུང་ཙག་ཐགོ་
ལ་འཁུག་པ་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 

དངེ་གྱི ་དསུ་སུ་མང་གཙོའྱི་རྱིན་ཐང་དང་། 
གུ་ཡངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརྱི་མཐངོ་། འདྲ་མཉམ་ཀྱི་རྱིན་
ཐང་རྣམས་འཇྱིག་རནེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིན་
ཐང་ད་ུངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། མང་གཙོའྱི་
རྱིན་ཐང་དང་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་བཟང་
སྤདོ་བར་འབལེ་བ་དམ་པ་ོཡོད་ད།ེ གང་ན་
མང་གཙོ་ཡོད་ན་དརེ་མྱི ་སེར་ལ་གཞྱི་རའྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཁྱད་ཆོས་བསྟན་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་
ཆེ་བ་ཡོད། གང་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཁྱད་ཆོས་ད་ེ
དང་ལྡན་ན་ད་ེརུ་མང་གཙོ་ས་བརན་གཏང་
རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་མཐ་ོབ་ཡོད་པ་རེད། གལ་
གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་ཆེད་
མང་གཙོ་ད་ེཉྱིད་གཞྱི ་རནེ་ནསུ་སྟབོས་ཆེ་
ཤོས་ཡྱིན།
གོ་ལ་སྤྱི་ཡོངས་སུ་ང་ཚོར་རྱིག་གཞུང་དང་
ཆོས་ལུགས་སྣ་འཛོམས་ཡོད་པ་ད ེས་སྤྱི ་
ཚོགས་ཡོངས་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ས་
བརན་གཏངོ་བར་ཕན་ཐགོས་དགསོ། རྱིག་
གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་སྣ་འཛོམས་དའེྱི་འགོ་

ཏུ་འག་ོབ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ད་ུབསྡུ་བར་
བེད་མཁན་གྱི་གཞྱི ་རའྱི་འག་ོབ་མྱི འྱི་ཁྱད་
ཆོས་ལནྡ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་
དནོ་ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བས་དརེ་
ལྟ་ཚྱུལ་མྱི ་མཐུན་པ་ཡོང་དགོས་དནོ་མེད།  
ང་ཚོ་ཚང་མར་འག་ོབ་མྱི ་ཐུན་མོང་གྱི་དགསོ་
མཁ་ོདང་སེམས་ཁུར་ཡོད་ལ། རྱིགས་རསུ་
གོ་ཐབོ་དང་ཆོས་ལུགས་དབརེ་མེད་ཐགོ་ང་
ཚོས་བད་ེབ་འདདོ་ཅྱིང་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདདོ་
པ་ཡྱིན། ཞསེ་དང་།
མཐར་མགནོ་པ་ོམཆོག་གྱིས། ངསོ་ཀྱིས་
འདྱི་ལོར་ན་ོཝེལ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
བཞེས་མཁན་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྲྱི་དང་། 
གཟངེས་རགས་འདྱིས་མྱི ་ཚང་མར་སེམས་
སྐལུ་དང་། གསོ་བསྡརུ་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་
བསམ་ཤེས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་
སེལ་ན་ཕགོས་ཚང་མར་བད་ེསྐྱྱིད་དང་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པ་དྲན་སྐལུ་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་
ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སྩལ་འདགུ །

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་
གཉྱིས་ཀྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ 
ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་
འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་རྱིགས་གཞནོ་
སྐྱསེ་ཀྱི་འགན་ཁྱིའྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་
མཆོག་གྱིས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཙན་བོལ་
བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་སྐརོ་དང་། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱི་དང་སྱིད་
བྱུས། ད་ེབཞྱིན་ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་
ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་སྟངེ་གྱི་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གགས་ཆེ་གས་ཨ་རྱི ་དང་རྒྱ་གར་ནས་
དཔ་ེབངླས་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་
མེད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་ཁྱད་པར་བ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་

མེད་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ལངས་ཕགོས་
དང་ཤུགས་རྐེན་འགོ་འག་ོམྱི ་དགོས་པར་

སོ་སོའྱི་རྣམ་དཔདོ་ཀྱི་རལ་བསྟན་རྒྱྱུའྱི་གོ་
སབྐས་ཆ་ཚང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
ཕོགས་མཚྱུངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མ ཆོག ་གྱི ས ་མྱི ་ རབས ་བརེ ་ འགྱུ ར ་
མཚམས་སུ ་གཞོན ་སྐྱེས ་རྣམས་ཀྱིས་
འགན་ཁུར་ཕགོས་ཐད་གསུང་དནོ། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༥༩ རསེ་བལ་ཡུལ་ནང་ད་ུ
བདོ་པ་ཇྱི་ལརྟ་སླབེས་པ་དང་། གཞྱིས་

ཆགས་ཇྱི་ལརྟ་ཚྱུགས་པ། གདན་གྱི་བཟ་ོ
གྲྭ་རྱིགས་ཇྱི་ལརྟ་བཙྱུགས་པ། བལ་པ་ོ
དང་བ ོད་མྱི འྱི ་བར་གྱི ་འབལེ་བ་ཇྱི ་ལྟར་

ཡོད ་པ ་ཚང ་མར་དོ་སྣང ་བེད ་དགོས།  
ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི་སུྒང་
རེད། ད་ེདག་ཁྱདེ་ཚོའྱི་ཕ་མས་མངས་
ཤྱིང་མཐངོ་ཡོད། སུྒང་ད་ེདག་ཉན་དགསོ་
ཤྱིང་ད་ེལརྟ་བས་ན་གཞན་ལ་བཤད་ཐུབ་པ་
མ་ཟད། ཁྱདེ་ཚོའྱི་མྱི ་རབས་རསེ་མ་དང་
ཕུ་གུ་ཚོ་ལའང་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡོང་ངེས་རེད།  
ད་ལ་ྟཁྱདེ་ཚོས་སུྒང་མ་ཉན་ན་ཁྱདེ་ཚོའྱི་ཕ་མ་

དང་ཕ་མའྱི་ཕ་མ་སྐརོ་སུྒང་ཤོད་མཁན་མེད།
ངའྱི་མྱི ་རབས་ལྟ་བུ་ཡྱི ན་ན་ཕ་མ་ཚོ་རྒྱ་གར་
ད་ུསླབེས་ཏ་ེམྱི ་རབས་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
ང་ཚོའྱི་མྱི ་རབས་ཚོས་ཕ་མའྱི་འགམ་ནས་
སུྒང་མང་པ་ོཉན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ང་
ཚོའྱི་ཕུ་གུར་བཤད་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ། སུྒང་
ད་ེདག་ང་ཚོས་ཁྱདེ་ཚོར་བཤད་མ་ཐུབ་ན་མྱི ་
རབས་གཉྱིས་བར་གྱི་ཟམ་པ་ད་ེང་ཚོས་བདེ་
མ་ཐུབ་པ་རེད། མ་འངོས་པར་ཁྱདེ་རང་
ཚོའྱི་རསེ་མའྱི་མྱི ་རབས་ཀྱི་ཟམ་པ་ད་ེཁྱདེ་
ཚོས་བདེ་དགསོ། ཁྱདེ་ཚོས་འགན་འདྱི་ཁྱརེ་
བར་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་རསེ་སླབོ་
ཕུག་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།
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བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒལོ་མ་མཆོག་ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མྱི ་ལོ་ ༢༥ འཁརོ་བའྱི་དསུ་
དྲན་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༧ ཉྱིན་རྡ་སའྱི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཆགས་པའྱི་
གོ་པལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་མྱི ་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའྱི་དསུ་དྲན་
དང་འབལེ་སླབོ་གྲྭའྱི་ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་
རྒྱྱུ ག་མཆོང་འཕནེ་གསུམ་གྱི ་རེད་འགན་
ཐངེས་ ༢༢ ཚོགས་གནང་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་དྲ ་ོཆྱུ ་ ཚོད་ 
༩།༥༠ ཙམ་ལ་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བད་ེ
སུང ་བཀའ་བླ ོན ་རྒྱ ་རྱི ་སྒོལ ་མ་མཆོག་
དང་། དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག ད་ེབཞྱིན་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་དཀོན་མཆོག་མྱི ག་དམར་ལགས། 
རྱི གས་སླབོ ་མ་ལག་གྱི ་དབུ ་འཛྱི ན་དགེ ་
བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ས་
རཱ་བདོ་ཀྱི ་མཐོ་རྱིམ་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་
སླབོ་སྤྱི་པ་སངས་ཚེ་རྱིང་ལགས། བདོ་
ཀྱི ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་
མགོན་པ་ོདནོ་གུབ་ལགས། བདོ་ཀྱི་བུད་
མེད་ལྷན ་ཚོགས་ཀྱི ་ ཚོགས་གཙོ་བསྟན་
འཛྱིན་སྒལོ་མ་ལགས། བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གཅྱིག་གྱི ་འགན་འཛྱིན།  གོ་པལ་
པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ ་གྲྭའྱི ་དགེ་ལས་དང་། 
སླབོ་ཕུག གོ་པལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭའྱི་

སླབོ་ཟུར་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་
མར་འཛྱི ན་གྲྭ་ནང་ཁུལ་གྱི་གུས་འདདུ་རུ་
སྒྱིག་ཞུས་རེས་ཚང་མ་སྐུ ་བཞེངས་ཐོག་
འཕགས་བོད ་གཉྱིས་ཀྱི ་རྒྱལ་གླུ ་བཏང་

ཡོད། ད་ེནས་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་
དང་། གོ་པལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭའྱི་
ངེས་སྟནོ་པ་དང་པ་ོཚེ་འདས་དམ་པ་རྒན་
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་དགེ་ཆེ་
ལས་རོགས་དབང་ཕྱུག་ཚེ་རྱི ང་ལགས། 
གཞན་ཡང་གོ་པལ་པུར་ལས་སླབོ ་རྐེན་
འདས་སུ་སོང་བ་བཅས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱེའྱི་གུས་འདུད་ངག་བཅད་སྐར་
མ་གཅྱིག་རྱིང་ཞུས་གུབ་མཚམས་གོ་པལ་
པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭའྱི་ངེས་སྟནོ་པ་སྐལ་
བཟང་ཕུན ་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས ་དགའ་
བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་རེས་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོབད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི ་

སྒོལ་མ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཟུར་རེ་བཙྱུན་
པདྨ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ཤེས་ཀྱི་
གཟངེས་རགས་དང་སླབོ་གྲྭའྱི་དསུ་དབེ་ཆྱུ་
ཐྱིགས་ཞེས་པ་དབུ་འབདེ་གནང་སྟ་ེགསུང་

བཤད་གནང་དནོ། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་དང་
མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི ་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་
གཟྱིགས་པ ་ཡྱི ན ་ན ་གཉན་འཕང་ཅན་
གྱི་དསུ་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། བཟང་སྤདོ་
ཀྱི ་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱི ན་ན་བ ོད་ཀྱི ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱྱུ འྱི་གོ་སྐབས་བཟང་
པ་ོཞྱིག་ཡྱི ན་ལ། ལྷག་པར་ང་ཚོར་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལྟ་བུའྱི་དབུ་ཁྱིད་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པར་
བར ེན ་ སོ ་ སོའྱི ་ལག་ ཏུ ་ན ོར ་ བུ ་ ཡོད ་པ ་
ད ེ་ན ོར་བུ ་ཡྱི ན་པ་ངོ་འཕདོ་ནས་མགོན་
པ ོ་མ ཆོག ་གྱི ་ དགོངས ་པ ་དང ་མ ཐུན ་
པ། མདརོ་ན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་ད་བར་བ ོད་
བསྟན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་སླད་ལམ་སྟནོ་མཛད་
པ་ད ེ་དག་ཐོག་ཤར་བསྐྱོད་བེད་ཐུབ་ན། 
ཆོས་དང་འཇྱིག་རནེ་གང་གྱི ་ཆ་ནས་བདོ་
མྱི ་ཡྱི ན་པའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་སུྒབ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛྱི ན་བེད་
ཆོག
དེ་རྱི ང ་འདྱིར ་ཁྱེད ་རང་ཚོས ་རུ ་སྒྱིག ་
གནང་སྐབས་བ ོད ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན ་པ ོའྱི ་
རྒྱལ ་དར ་གནམ་ལ ་འཕར་ཏེ་ ཕ ེབས ་
ཡོང་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་སེམས་ནང་
སྤ་ོསྣང་དང་སྤབོས་པ་བྱུང་། ལྷག་པར་
བོད་ཀྱི ་ར་ད ོན ་དང་བསྟན་སྱིད་སླད ་ང་
ཚོའྱི ་སླ ོབ ་གྲྭ ་ཁག་ནྱི ་ ཤེས་ཡོན་གྱི ་རྨང་
གཞྱི ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཀྱི ་ཡོད་པ་ར་འཕདོ་
བྱུང་། བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནྱི་བཙན་
བོལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གཅྱིག་
པུ་མ་ཡྱི ན་པར། བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ནས་སླབོ་མཐར་སོན་རེས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
འགན་བཞེས་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་དང་ལྷན་འབལེ་
ལམ་བཟང་ད་ུཡོང་བར་ཞབས་འདགེས་
སུྒབ་མུས་ཡྱི ན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི ་མཐུན་འགྱུར་འགོ་གསར་
བཙྱུགས་གནང་བའྱི་བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་
སླབོ ་གྲྭ ་ད ེ་དག་བ ོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་

ལ་རྱིས་སྤོད་མྱི ན་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གལ་ཏ་ེ
སླབོ་གྲྭ་ཁག་རྱིས་སྤད་པ་ཡྱི ན་ན། བདོ་
མྱི ་ཚོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་འཛྱི ན་སྐྱོང་བེད་པའྱི་
ནསུ་པ་འདགུ་ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཅེས་
སོགས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་གནང་རེས་སླབོ་
གྲྭའྱི་བུའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒན་བདག་བསྟན་འཛྱི ན་
བཀྲ་ཤྱི ས་ལགས་དང་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་
ཀྱིས ་ཨྱི ན ་བ ོད ་བ ཤེན ་སྦར ་ཐོག ་རེད ་
འགན་ཐངེས་ ༢༢ ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་
ཕུལ།
དེ་ནས ་སྐུ ་མགོན ་གཙོ ་བ ོ་མཆོག ་གྱི ས ་
ཐེངས་འདྱིའྱི་གོ་པལ་པུར་བདོ་ཁྱྱིམ་སླབོ་
གྲྭའྱི ་ཁང ་ཚན ་ནང ་ ཁུལ ་རྒྱྱུ ག ་མཆོང ་
འཕནེ་གསུམ་གྱི་རེད་འགན་ཐངེས་ ༢༢ 
དབུ་འཛུགས་གསལ་བསྒགས་གནང་སྟ་ེ
ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་རྒྱྱུ ག་མཆོང་འཕེན་
གསུམ་གྱི་རེད་འགན་འགོ་བཙྱུགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །

ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་ཇྱི་ནྱི་ཝར་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡང་
སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ཟུར་ཚོགས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱི་ཨྱི ་

ཊ་ལྱི ་ཁུལ་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་
གུབ་རསེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ 
༠༤ ནས་ ༠༧ བར་སུད་སྱི་ཁུལ་ད་ུཕགོས་
ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སྱིར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་འག་ོབ་
མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ང་གཅྱིག་པ་
མཇུག་བསྡ་ུལ་ཉ་ེབའྱི་མཚམས་སུ་ཇྱི་ནྱི་ཝར་
ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱིས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པའྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་འཛམ་གླྱིང་ལ་ཤུགས་
རྐནེ་ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་འགོ་ཟུར་ཚོགས་
ཤྱིག་ཚོགས་པ་ལརྟ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་

འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་ཟུར་ཚོགས་སུ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཟུར་ཚོགས་

འདྱིར་ཁེ་ན་ཊ་དང་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ། ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡཱ། ཨྱི ན་ཡུལ་བཅས་ཀྱིས་
མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་གནང་ཡོད་པ་
རེད།
ཟུར་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་
དུ་ཨ་རྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་དམྱི གས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛ་ར་ཛེ་ཡ་  
(Uzra Zeya) མཆོག་དང་། ཨ་རྱི་གཞུང་
གྱི ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་སྐ་ུཚབ་ལམྕ་
སྐ་ུམ་ཧྱི་ཀལ་ཀྲ་ེལོར་ (Michele Taylor) 
མཆོག ཨྱི ན་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཆོས་དད་

རང་དབང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་བཅས་
ཕབེས་ཞུགས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་
གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་བདོ་མྱིར་
སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་གཏངོ་བཞྱིན་པ་མ་
ཟད། རྒྱལ་ཞནེ་སླབོ་གསོ་སོགས་གཞུང་གྱིས་
ཆེད་གཉརེ་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་བརམས་
ཏ་ེབདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡང་སྱིད་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེགཏགོས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
ཅསེ་དང་།
ད་ེའབལེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་
ཕགོས་ཇྱི་ཡྱིན་ཐད་གསུང་དནོ། བདོ་བརྒྱྱུད་
ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སུྤལ་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་
ནྱི་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཕགོས་
ཀྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡང་སྱིད་ངསོ་
འཛྱིན་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ལ་ྟགུབ་ནྱི་སྐྱ་ེབ་ས་ྔཕྱི་ཁས་
བླངས་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་ད་ུདགོས་པ་ཡྱི ན། 
དསེ་ན་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་གནད་དནོ་དརེ་སྱིད་
གཞུང་དང་གང་ཟག་སྒརེ་སུའང་ཐེ་བྱུས་
བདེ་པའྱི་དབང་ཆ་མེད། ཅསེ་གསུངས།
ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱི ་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མང་
གཙོའྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་ནས་བདོ་མྱིར་རང་
གྱི ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་གདམ་རྒྱྱུ འྱི་ཐོབ་ཐང་

སུང་སྐྱབོ་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་དང་། 
བླ་ོམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་ནས་རྒྱ་ནག་
དང་དའེྱི་དྲག་རྱུབ་ཆེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་འགགོ་
ཐབས་སུ་མཉམ་རུབ་གནང་དགོས་པའྱི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གྱིས་སུད་སྱི ་གཞུང་གྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་
དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི། ཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་ཐའ་ེ
ཝན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་
པ་སོགས་དང་མཇལ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་ཤེས་ཡོན་བསྟྱི་གནས་ 
(Graduate Institute) ཀྱི་སླབོ་གཉརེ་བ་
རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་དང་ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་། སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་
འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་
གནས་སྟངས་སྐརོ་སྤྱི་བཤད་དང་། བདོ་ཀྱི་
ཕྱི་སྱིད་འབལེ་ལམ་ནྱི་བཙན་བལོ་ད་ུནང་
ཆོས་ཀྱི་ཤུགས་རྐནེ་འགོ་ནས་དར་བ་ཡྱིན་
ཞསེ་དང་། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་
ཞྱི་བ་དང་གཉྱིས་ཕན་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་འགལེ་བརདོ་གནང་།

ཕགོས་མཚྱུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྱི ་ཀནོ་
ཆོས་འཁརོ་དགནོ་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་བདོ་
མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ས་བརན་དང་། བདོ་ཀྱི་
ཆོས་རྱིག་འཛྱིན་སྐྱངོ་། ས་གནས་གཞུང་
ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་བ་བར་ས་གནས་ཀྱི་
ཚོགས་པ་ཁག་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད་སྐརོ་ནན་བརདོ་གནང་། སབྐས་དརེ་
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་
སུད་སྱི ་དང་ལེཀ་ཊྱིན་ཚྱི ན་བདོ་རྱིགས་
ཚོགས་པའྱི་སྐ་ུཚབ། སུད་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པའྱི་སྐ་ུཚབ། ས་གནས་བདོ་
ཀྱི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས། ས་གནས་བདོ་ཀྱི་
གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༠༩ ནས་བཀའ་བླནོ་
ནརོ་འཛྱི ན་སྒོལ་མ་མཆོག་དང་སུད་སྱི ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་
ལགས་གཉྱིས་ཇར་མ་ནཱྱིར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་གཙོས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བཅར་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་ཨྱི ་ཊ་ལཱྱིའྱི་ལྷ་ོཊྱི ་རོལ་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་གྱི་
སྱིད་འཛྱིན༌སྐ་ུཞབས་ཨར་ན་ོཀམོ་པ་སྱི་ཆར་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༠༣ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་
ཨྱི ་ཊ་ལཱྱིའྱི་ལྷ་ོཊྱི ་རོལ་ (South Tyrol) རང་
སྐྱངོ་ས་ཁུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱིན༌སྐ་ུཞབས་ཨར་ན་ོ
ཀམོ་པ་སྱི་ཆར་ (Arno Kompatscher) 
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་གནང་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་
ལནྷ་ད།ུ སུད་སྱི་བདོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་དང་ཨྱི ་ཊ་
ལཱྱི ་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་
བརན་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་
ཨྱི ་ཊ་ལཱྱི འྱི་ལྷ་ོཊྱི ་རོལ་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་གྱི་
སྱིད་འཛྱིན༌སྐ་ུཞབས་ཨར་ན་ོཀམོ་པ་སྱི ་ཆར་
མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་
གྱི་གནས་སྟངས་སྤྱིའྱི་སྐརོ་དང་། ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་མཁགེས་པ་ོ
བཟུང་སྟ་ེབདོ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ང་ོབ་ོརྒྱ་

ནག་ཅན་ད་ུབསྒྱུ ར་དང་སྒྱུ ར་བཞྱིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་དམ་བསྒགས་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
དསུ་རབས་མང་པའོྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་
ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེབྱུས་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་
པར་ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི ་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས་ཨྱི ་ཊ་ལཱྱི འྱི ་
གཞུང་སྒརེ་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་

གྱི ་ཐོག་ཐེ་བྱུས་བེད་བཞྱིན་པ་མཚམས་
འཇོག་བེད་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་

རོགས་ཞསེ་ཞུས་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་
ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་བཙན་བལོ་
བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ འྱི་
ལས་གཞྱི་ཁག་གྱི་ཆེད་ད་ུཨྱི ་ཊ་ལཱྱིའྱི་གཞུང་
སྒརེ་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་
རྒྱབ་རནེ་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་
གནང་ཡོད། ཨྱི ་ཊ་ལཱྱིའྱི་ལྷ་ོཊྱི ་རོལ་རང་
སྐྱངོ་ས་ཁུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱིན༌སྐ་ུཞབས་ཨར་ན་ོ

ཀོམ་པ་སྱི ་ཆར་མཆོག་གྱིས་མུ་མཐུད་བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་སདླ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་
ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་
དབང་གྱི་གནད་དནོ་ཐད་ཐ་ེབྱུས་བདེ་བཞྱིན་
པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡོད། ཅསེ་
དང་།
དཔལ་འབརོ་གྱི་རྒྱབ་རནེ་དང་འབལེ་ནས་
སྐུ ་ཞབས་ཨར་ན་ོཀོམ་པ་སྱི ་ཆར་མཆོག་
གྱིས་ཨྱི ་ཊ་ལཱྱི འྱི་འབལེ་ཡོད་མཉམ་འབལེ་
ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་འབེལ་གྱིས་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི ་ཁག་
གྱི ་ཆེད་དུ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ཞལ་
བཞསེ་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གྱིས་ཨྱི ་ཊ་ལཱྱི འྱི ་
རྒྱལ་ས་རོམ་དང་། གངོ་ཁྱརེ་མྱི ་ལན། པ་ེ
རུ་ཇཱ་ཁུལ་ད་ུཨྱི ་ཊ་ལཱྱི འྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའྱི་འཐུས་མྱི ་ཟུར་པ་རོ་བྷར་ཊོ་རཱམ་པྱི་  
(Roberto Rampi) ལགས་དང་། གསར་
ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བའྱི་ཨྱི ་ཊ་ལཱྱི འྱི་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཨོ་ག་སྱི ་ཊ་མོན་ཊ་རུ་ལྱི ་ 
(Augusta Montarulli) ལགས། ཨྱི ་ཊ་
ལཱྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་ཟུར་པ་ལུ་སྱི ་ཡ་
ན་ོན་ོབྷྱི་ལྱི ་ (Luciano Nobili) ལགས། 
ཨྱི ་ཊ་ལཱྱིའྱི་དབུས་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ 
(Union Buddhist Associations)  
ཀྱི ་ འ ག ན ་ འ ཛྱི ན ་ ཕྱི ་ ལྱི ་ པ ོ ་  
(Filippo Scianna) ལགས། ཡུ་རོབ་ཀྱི་
ཤེས་ཡོན་བསྟྱི་གནས་ཁང་ (EURAC) 
གྱི ་ ཚོ ག ས ་ མྱི ་ གུ ན ་ ཐ ར ་ ཁོ ་ ལོ ག ་ ནཱ ་  
(Gunther Cologna) ལགས་སོགས་དང་
ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཟུར་ད་ུ
གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་
འཕད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
སྟ་ེཕྱི་ཚེས་ ༠༣ ཉྱིན་ཨྱི ་ཊ་ལཱྱི ་ནང་གྱི་ལས་
རྱིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་རསེ་སུད་སྱིའྱི་
གངོ་ཁྱེར་ཇྱི་ནྱི་ཝར་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

འཕདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་ཝ་ཤྱིང་ཀྲནོ་ད་ུཕབེས་འབརོ་བྱུང་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ 
༠༦ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་
བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རེད་རྱིགས་ཚོགས་
པའྱི་འགན་འཛྱི ན་བསྟན་འཛྱི ན་རྱིན་ཆེན་
ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཨ་རྱིར་ཕབེས་འབོར་
སྐབས་བང་ཨ་རྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་
རྒྱལ་ཆོས་གུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེ
ལེན་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་

བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་བསྟན་འཛྱི ན་རྱི ན་ཆེན་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཨ་རྱི ་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ཝ་ཤྱི ང་ཀྲནོ་
ཁུལ་ད་ུབདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རདེ་རྱིགས་ཚོགས་
པའྱི་ཆེད་ཞལ་འདབེས་བསྡུ ་རུབ་དང་གོ་
རགོས་སྤལེ་བར་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།
ཨ་རྱིར་ཁོང་གཉྱིས་ནས་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་རང་
དབང་རུླང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གླངེ་མོལ་ལེ་ཚན་
དང་ཨ་རྱིའྱི་རུླང་འཕྱིན་ཁང་གྱི ་ཀུན་གླངེ་
ལེ་ཚན་གཉྱིས་སུ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བདོ་

རྒྱལ་ཡོངས་རེད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་སྐརོ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༠༦ 
ཉྱིན་རྒྱལ་ས་ཁུལ་གྱི་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་པས་
ཁོང་རྣམ་གཉྱིས་ལ་དགོང་ཚྱི གས་འདགེས་
འབུལ་དང་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རོགས་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་འཕདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་
དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྤྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་དང་། གུབ་འབས་
ཇྱི་སོན། ད་ལའྟྱི་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་

ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕདོ་
བསྟནེ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་འགེལ་བརོད་
གནང་ཡོད།
ད་ེནས་ཕྱི་ཚེས་ ༠༧ ཉྱིན་འཕདོ་བསྟནེ་དུྲང་
ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་
དང་། དརེ་ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཤྱིང་། ཕྱི་དྲ་ོནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་ཡོད།
སྤྱིར་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རདེ་རྱིགས་ཚོགས་པ་

ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་རེད་
རྱིགས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེཉྱིད་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ནང་འཛམ་གླྱིང་
གང་སར་གནས་པའྱི་བདོ་རྱིགས་རྣམས་ལ་
རེད་མོའྱི་འད་ུཤེས་གོང་མཐོར་གཏང་རྒྱྱུ ་
དང་། གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་རདེ་འགན་པ་
སྐྱདེ་སྱིང་སླད་ཆེད་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན། །

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་འབས་ལྗངོས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སངྒ་ཐགོ་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འསོ་བསྡ་ུའག་ོལུགས་དང་བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་འསོ་བསྡ་ུསྒྱིག་གཞྱིའྱི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསྒྱིག་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་
འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་བལ་ཡུལ་
དང་། འབུག རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་
ས་གནས་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛྱི ན་རྣམས་
ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་འཛྱི ན་སྐྱོང་འག་ོ
ལུགས་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་
བསྡུའྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་སྐརོ ་ཟབ་སྦོང་གོ ་སྒྱིག་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༦ ནས་ 
༠༨ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་རྒྱ་གར་
གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་
ལྷ་ོབང་དང་དབུས་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འསོ་
བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན་གངས་ ༣༠ ལ་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི ་འཛྱི ན་སྐྱོང་འགོ་ལུགས་

དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡ་ུསྒྱིག་
གཞྱིའྱི ་སྐརོ ་ཟབ་སྦོང་རྱིམ་པ་དང་པ་ོགོ་
སྒྱིག་གནང་གུབ་རསེ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ 
༡༣ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་འབས་
ལྗངོས་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་སྒང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་
བདོ་ཀྱི་གསོལ་མགནོ་ཁང་གྱི ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབལ་ཡུལ་དང་། འབུག རྒྱ་གར་བང་
ཤར་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་འསོ་བསྡའུྱི་འགན་
འཛྱིན་གངས་ ༡༦ ཙམ་ལའང་ཟབ་སྦངོ་
རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། 
ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི ་དུྲང་ཆེ་ཚེ་
རྱིང་དབངས་སྐྱྱིད་ལགས་དང་། སངྒ་ཐགོ་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཁངོས་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དུྲག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་བཅས་

ཕབེས་ཡོད།  བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི ་དུྲང་
ཆེ་ཚེ་རྱིང་དབངས་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་
སྦངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
འསོ་བསྡུའྱི་འཛྱི ན་སྐྱོང་འག་ོལུགས་དང་། 
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་
དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སྦོང་གྱི ་དགོས་མཁོ་
དང་། ཁ་ེཕན། གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས་
པ་མ་ཟད། ད་ེསའྔྱི་འསོ་བསྡ་ུསབྐས་དཀའ་
ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་དང་། 
དཀའ་ངལ་ལས་བསབླ་བ་བངླས་པ། ཐངེས་
འདྱིའྱི་ཟབ་སྦོང་བརྒྱྱུ ད་འབྱུང་འགྱུར་གྱི ་
འསོ་བསྡུ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་སདླ་འཆར་གཞྱི་
སྒྱིག་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། 
གཞན་ཡང་ཁངོ་གྱིས་འསོ་བསྡུ་ད་ེཡང་རང་
དབང་དང་དྲང་པ་ོདྲང་གཞག་ཡོང་བར་
འསོ་བསྡུའྱི་སྐརོ་ཤེས་ཡོན་དགོས་པ་གལ་

ཆེན་པ་ོཡྱི ན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་པ་
དང་འབལེ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ (DRL) 
ཞེས་པས་ཟབ་སྦངོ་ཆེད་ད་ུའག་ོགནོ་བཏང་
གནང་བ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ 
(IFES) ཞསེ་པས་འསོ་བསྡའུྱི་ཤེས་བ་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་
ཡོད། ཁྱད་སྟནོ་མྱི ་སྣ་སྐ་ུཞབས་ར་ུཤྱི ་དྱི་ 
(Rushdi Nackerdien) ལགས་དང་། སྐ་ུ
ཞབས་ཝ་སུ་མོ་ཧན་ (Vasu Mohan) 
ལགས། ད་ེབཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་བསྟན་
འཛྱི ན་དནོ་ཡོད་ལགས་བཅས་ཀྱིས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་འསོ་བསྡའུྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་འག་ོལུགས་ཐགོ་
ཟབ་སྦངོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། དབུས་འསོ་བསྡའུྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་
ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་
འསོ་བསྡའུྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་

ཁང་གྱི་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རྱིང་དབངས་སྐྱྱིད་ལགས་
ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཁོངས་མྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་དུྲག་གྱིས་དསུ་རག་ཏུ་སྒང་ཐོག་
ས་གནས་འགོ་འཛྱིན་ལས་ཁུངས་ལ་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་། མ་འངོས་པར་
ཚོགས་པ་ད་ེདག་གྱིས་མུ་མཐུད་འསོ་བསྡུའྱི་
ཐད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་དགསོ་
པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད། དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
ཕུར་བུ་སྒོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་སྦལེ་ཇམ་ཁུལ་གྱི་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གཉྱིས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་
སྒོལ་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༠༩ ཉྱིན་གྱི་ཞོགས་པ་པ་ེརྱི ་སྱི ་
ཁུལ་གྱི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭར་འཚམས་
གཟྱིགས ་ ལེགས ་ གུབ ་ཀྱི ས ་ ཉྱིན ་རྒྱབ ་
ཆྱུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་སྦར་སྱིལ་ད་ུཕབེས་
འབོར་སྐབས་སྦལེ་ཇམ་ཆོས་རྱིག་འཛྱི ན་
སྐྱོང ་ཁང་གྱི ་འཇམ་དབངས་བླ ་ོའཕེལ་
བ ོད་ཀྱི ་སྐད ་ཡྱི ག་དང་རྱི ག་གཞུང་སླབོ ་
གྲྭའྱི་དགེ་ལས་དང་།  སླབོ་ཕུག ཕ་མ།  
ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་པས་གཙོས་
པའྱི ་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་གྱི ་སྐུ ་ཚབ་བཅས་
ནས་ཕེབས་བསུའྱི ་སྣ ེ་ ལེན ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་སྦར་སྱིལ་ཆོས་རྱིག་
འཛྱི ན་སྐྱོང་ཁང་གྱི ་སླབོ ་གྲྭའྱི ་ལས་རྱི མ་
གྱི ་ཐོག ་མར་སླ ོབ ་གྲྭའྱི ་ཟློས ་དགེ ་ངག ་
དབང་བད་ེཆེན་ལགས་ཀྱིས་རནེ་འབལེ་
མཚོན ་ཕྱིར ་རྣམ ་ཐར ་གྱིས ་སྣ ེ་བ སུས ་
ཏེ ་ སླ ོབ ་ ཕུག ་ཁག ་གཅྱི ག ་ནས ་དགའ ་
སྤོའྱི ་རྱི ག ་གཞུང ་འཁབ་སྟ ོན ་གཟྱིགས་
འབུལ་ཞུས་གུབ་བསྟུན་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛྱི ན་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ལགས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༢༢ བར་
གྱི ་ སླ ོབ ་ ཁག ་ དུྲ ག ་ གྱི ་ འ དས ་ པའྱི ་ མྱི ་
ལོ་ ༡༤ རྱིང་གྱི ་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་
བསྡུས་ངོ་སྤོད་དང་འབལེ་སྐད་རྱིག་དང་
རྱི ག ་གཞུང ་གྱི ་ལས་རྱི མ ་ཇྱི ་སྤ ེལ ་སྙན ་
གསན་ཞུས། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བླ ོན ་ལྕང ་ར ་ཐར་ལམ་སྒོལ ་མ་མཆོག་

གྱིས་དགེ་སླབོ ་ཕ་མ་རྣམས་ལ་འཚམས་
འདྲྱི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་
བའྱི་སྙྱིང་པརོ། བདོ་རྱིགས་ན་གཞོན་

རྣམས་ནས་དེང་དུས་དང་སོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི ་
ཤེས་ཡོན་གཉྱིས་ལྡན་ཐོག་བ ོད་མྱི འྱི ་ཡ་
རབས་བཟང་སྤོད་ཀྱི ་གཤྱི ས་རྒྱྱུ ད་དང་
ཡ་བལ་མ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་དགོས་
པ་དང་། ད་ེལྟར་ཡོང་བར་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུས་ན ུས་པ་འདོན་
དཀའ་ཡང་། དགེ་སླབོ་ཕ་མ་ཚང་མས་
ན ུས ་ ཤུགས་གཅྱིག ་ ཏུ ་བསྒྱིལ ་རྒྱྱུ ་ནྱི ་ཧ ་
ཅང་གྱི ་གལ་གནད་ཆགས་ཡོད། དངེ་
སྐབས་འཕུལ་ཆས་ཀྱི ་མཐུན་རྐེན་ལྡན་
པའྱི ་ཐོག་བར་ལམ་དྲ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་སྦལེ ་
ཇམ ་ ཁུལ ་གྱི ་གཟའ ་མཇུག ་སླ ོབ ་གྲྭའྱི ་
དགེ་རྒན་གངས་ ༤༡ ཙམ་ལ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྲ་ཐོག་ཟབ་སྦོང་
ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་ཅྱིང་། འབྱུང་འགྱུར་
ཡང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྔནོ་ཚྱུད་
འབ ེལ ་ལམ ་ ཐུབ ་ ཚེ ་འགོ་གོན ་ཐབས ་

འཚོལ་བེད་རྒྱྱུ ས་མཚོན་མཐུན་གྱུར་ག་
སྒྱིག་ཨང་གསར་ཡོད། གཞན་ཡང་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ ་ཁག་ཏུ ་ད ུས ་ཚོད ་གསེར་

ལས ་དཀོན ་པ ་ཆགས ་ ཡོད ་ཀང ་དགེ ་
ལས་ཕ ་མ ་རྣམ་པས་འདྱི ་ལྟ ་ བུའྱི ་བླ ོས ་
གཏོང ་ ཆེན ་པ ོས ་འགན་འཁྱི ་བཞེས ་ཏ ེ་
རང་རྱི གས་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་བ ོད་མྱི ་
རྱི གས ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡྱི ག ་དང ་རྱི ག ་ག ཞུང ་
སླབོ་སྤལེ་ཐུབ་པར་རེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པར་མུ་
མཐུད་ཕག་ལས་གནང་རོགས། མདརོ་
ན་ཚང་མས་སྤྱི ་ན ོར༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་གྱི ་ཞལ ་མཇལ་
དསུ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི ་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་
པར་རྒྱྱུ ན་དུ་བ ོད་མྱི འྱི ་ཡ་རབས་བཟང་
སྤོད ་ལྡན ་པའྱི ་ཐོག ་བ ོད ་མྱི ་རྱི གས ་ཀྱི ་
སྐད་ཡྱི ག་དང་རྱིག་གཞུང་། བདནེ་པའྱི་
འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་
དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་དང་འབལེ་མྱི འྱི ་
མྱི ་ ཚེའྱི ་ནང ་སྐྱེས ་པའྱི ་མཐའ་མ ་འཆྱི ་

རྒྱྱུ ་སྨོས་མེད་ལ་སོང་། སོ་སོར་མཚོན་
ན་ བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་
རོ ད ་ དང ་སྤྱི ་ ཚོ གས ་ལ ་ ཕན ་ པའྱི ་ བ ་
གཞག་སུྒབ་རྒྱྱུ ར ་དམ་བཅའ་བརན་པ ོ་
ཡོད། ཅེས་གསུང་སོང་།ད་ེརེས་འཇམ་
དབངས་བླ་ོའཕལེ་སླབོ་གྲྭའྱི ་མཐར་ཕྱིན་
སླ ོབ ་མའྱི ་སྔ ོན ་འགོའྱི ་དགེ ་རྒན ་རྣམས་
ལ ་གཟེངས ་བསྟ ོད ་མཇལ ་དར ་དང ་ །  
དེ་བཞྱི ན ་འཛྱི ན ་གྲྭ ་ སོ ་ སོའྱི ་ ལོ ་འཁོར ་
ཡྱི ག་རྒྱྱུ གས་ནང་ཨང་རྱིམ་དང་པ་ོདང་། 
གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་སོན་མཁན་རྣམས་
ལ་གཟེངས་བསྟ ོད ་ཕག་འཁྱེར ་གནང་
གུབ་བསྟུན་སླབོ་གྲྭའྱི་འགན་འཛྱི ན་གཞོན་
པ་རྡ་ོརེ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་མཇུག་སྡམོ ་
གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོམཇུག་
སྒྱིལ་ཐོག་ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
གངོ་ཁྱེར་ཨན་ཊབ་ (Antwerpen)  
ཏུ་རནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་
པའྱི ་ ཤེས ་རབ ་སྣང ་འབེད ་ སླ ོབ ་གྲྭར ་
འཚམས་གཟྱིགས་ཆེད་ཕབེས་སྐྱེལ་ཞུས། 
ཕྱི་དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ ཐོག་ཨན་ཊབ་ཏུ་
རནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་སྦལེ་ཇམ་བདོ་རྱིགས་
ཚོགས་པའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཤེས་རབ་སྣང་འབེད་
སྐད་ཡྱི ག་དང་རྱིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའྱི་དགེ་
ལས ་སླ ོབ ་ ཕུག ་དང ་ཕ ་མ ་བཅས་ནས ་
ཕེབས ་བ སུ ་ ཞུས ་ཏ ེ ་ མཛད ་སྒ ོའྱི ་ ཐོག ་
མར་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕེ་གནང་
གུབ ་མཚམས ་རྒྱལ ་གཅེས ་པ ་རྣམས ་
ལ ་ མ ་ ངན ་ གུ ས ་ འ དུད ་ མ ཚོ ན ་ ཕྱི ར ་
ངག ་བཅད ་སྐར ་མ ་གཅྱི ག ་རྱི ང ་ ཞུས །  

ད་ེརེས་སླབོ ་གྲྭའྱི ་འགན་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་
དབང་པོ་ལགས་ཀྱིས་སླབོ ་གྲྭའྱི ་བེད་སྒ ་ོ
རྣམ ་གསུམ ་གྱི ་བ ་གཞག ་རྣམས་སྙན ་
གསན་ཞུས་གུབ་བསྟུན་སྦལེ་ཇམ་སྐུ ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་འགན་ཁང་རྱིག་འཛྱི ན་ཆོས་
སྒོན་ལགས་ཀྱིས་དགེ་ལས་དང་སླབོ་ཕུག  
ཕ་མ་བཅས་ལ་གསུང ་བཤད་གནང་ །  
དེ ་ རེས ་ སྐུ ་ མགོན ་ ག ཙོ ་ བ ོ ་ ཤེ ས ་རྱི ག ་
བཀའ་བླ ོན ་ལྕང ་ར ་ཐར་ལམ་སྒོལ ་མ ་
མཆོག་གྱི ས ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ ་
རེས ་དགེ ་ལས་ཕ ་མ་ཁག་གཅྱིག ་གྱི ས ་
ཤེས་རྱི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ལ་བཀའ་
འ དྲྱི ་ ཁ ག ་ ག ཅྱི ག ་ ཞུ ས ་ པ ར ་ བ ཀ འ ་
བླ ོན ་མ ཆོག ་གྱི ས ་བཀའ ་ལན ་གནང ་ །  
མཐར་སླབོ ་གྲྭའྱི ་འགན་འཛྱི ན་གཞོན་པ་
བསྟན་འཛྱི ན་དབངས་ཉྱིད་ལགས་ཀྱིས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེ
མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ།
ཐེ ང ས ་ འ དྱི འྱི ་ སླ ོབ ་ ཁ ག ་ ག ཉྱི ས ་ ཀྱི ་
མ ཛ ད ་ སྒ ོར ་ ཁྱ བ ་ ཁོ ང ས ་ སླ ོབ ་ གྲྭ འྱི ་
དགེ་ལས་དང་། སླབོ་ཕུག ཕ་མ་།  
དེ་བཞྱི ན ་སྦལེ ་ཇམ་བོད ་རྱི གས་ཚོགས་
པས་གཙོས་པའྱི ་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་གྱི ་སྐུ ་
ཚབ ་རྣམ་པ ་སྐུ ་མགོན ་དུ་ཕ ེབས ་ ཡོད། 
སྦ ེལ ་ཇམ ་བོད ་རྱི གས ་ ཚོགས ་པ ་ནས ་
ཤེས ་རྱི ག ་བཀའ ་བླ ོན ་མ ཆོག ་དང ་སྐུ ་
མགོན ་རྣམ་པར་དགོངས་མོའྱི ་གསོལ་
ཚྱི གས ་འདེགས ་འ བུལ ་ ཞུས ་ ཡོ ད ་ པ ་
བཅས། །

སྱིད་ཚབ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་མུ་ལ་ཱཡམ་སྱིངྒ་
ཡཱ་དབ་མཆོག་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་དང་ཨུཏྟར་པྲདཤེ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་གནང་མངོ་བ་སྐ་ུཞབས་མུ་ལ་ཱཡམ་སྱིངྒ་
ཡཱ་དབ་ (Shri Mulayam Singh Yadav) 
མཆོག་སྙུང་གཞྱིའྱི་རྐེན་པས་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་
པ་རགོས་པར་སྱིད་ཚབ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་

རྒྱ་རྱི ་སྒལོ་མ་མཆོག་གྱིས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་
བུ་དང་ས་མཱཇ་ཝ་དྷྱི་ (Samajwadi Party) 
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཨ་ཁྱི་ལེཤ་ཡཱ་
དབ་ (Shri Akhilesh yadav) མཆོག་གྱིས་
གཙོས་པའྱི་ནང་མྱི་ཉ་ེའབལེ་སོགས་ལ་ཐུགས་
གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཕུལ་གནང་འདགུ ད་ེ
ཡང་སྱིད་ཚབ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒལོ་

མ་མཆོག་གྱིས། ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གྱི་
བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་ཨུཏྟར་པྲདཤེ་
མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གནང་མངོ་བ་སྐ་ུ
ཉྱིད་ཀྱི་ཡབ་དམ་པ་མུ་ལཱ་ཡམ་སྱིངྒ་ཡཱ་དབ་
མཆོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རོགས་པར་བསྔ་ོབ་
སྨནོ་ལམ་དང་། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་ནང་མྱི་

ཉ་ེའབལེ་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་
ནྱི། ཁྱད་ད་ུའཕགས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་དནོ་
པ་དང་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ོཐུབ་ཀྱི་གགོས་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེསྔ་སྐུ ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་དམ་པ་ཁོང་
གྱིས་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་

དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་
པས། ང་ཚོར་མཚོན་ན་དམ་པ་ཁངོ་ནྱི་ཤྱིན་
ཏུ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ང་ཚོས་སརླ་
ཡང་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི ་ཆེད་དུ་སྨནོ་ལམ་
དང་། ནང་མྱི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  
སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་ངསོ་བཞསེ་གནང་རོགས། ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་མུ་ལ་ཡམ་སྱིངྒ་ཡ་དྷབེ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་དང་། ཡུ་པྱི་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ། རྒྱ་གར་དབུས་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་
སྐ་ུཞབས་མུ་ལ་ཡམ་སྱིངྒ་ཡ་དྷབེ་ (Shri 
Mulayam Singh Yadav) མཆོག་
དགོངས་པ་རོགས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི་གནས་

ཚྱུལ་ཐནོ་པར། དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བསེ་བདོ་
མྱི ་ཡོངས་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ དམ་པ་ཁངོ་གྱི་བུ་
དང་། ནང་མྱི ་ལནྷ་རྒྱས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
དམ་པ་ཁོང་གྱི་བུ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་

མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཨག་ལེ་ཤྱི ་ཡཱ་དྷབ་ 
(Akhilesh Yadav) མཆོག་ལ་ཕུལ་བའྱི་
ཐུགས་གསོའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ནང་འཁོད་དནོ། 
སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡབ་རྒྱ་གར་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་
ཟུར་པ་དང་། ཡུ་པྱི་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་
འཐུས་མྱི ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་
མུ་ལ་ཡམ་སྱིངྒ་ཡ་དྷབེ་ (Shri Mulayam 

Singh Yadav) མཆོག་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་
རོགས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐོས་འཕལ་ང་ཚོ་
ཚང་མ་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབྱུང་། དམ་པ་ཁངོ་
སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སབྐས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ་སོགས་
བདོ་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རོད་ཐགོ་རག་ཏུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་
གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ནང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་དམ་
པ་ཁངོ་དང་ལནྷ་མཇལ་མོལ་གནང་རྒྱྱུའྱི་གོ་
སབྐས་བྱུང་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་གྱི་ལ་ྟགུབ་
དང་། མཛད་རསེ་རྣམས་ཚང་མས་རྒྱྱུན་
འཁྱངོས་གནང་རྒྱྱུ ་ནྱི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །


