
༄ ༅། །ས ྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་ མགནོ་ཆནེ་པ་ོ མཆགོ་ལ ་ན་ོསལེ ་ཞ ྤྱི་བདའེ ྤྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ ་བཞསེ་མཛད་ད་ེལ ་ོང་ོ 
༢༩ འ ཁརོ་བའ ྤྱི་ དུས་དྲན་མཛ ད་སའོ་ིཐགོ་བ དོ་མྤྱི་ མང་ས ྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ ྤྱི་གསུང་བཤ ད། 

ད་ེརྤྱིང་ལྷར་བཅས་སྤྱིད་ཞྤྱིའྤྱི་གཙུག་རྒྱན། ཁམས་གསུམ་ཆསོ་ཀྤྱི་རྒྱལ་པ།ོ འཇྤྱིག་རྟེན་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་དདེ་དཔནོ། ས་སངེ་ྋརྒྱལ ་
བསན་ཡངོས་རགོས་ཀྤྱི་མངའ་བདག བདོ་ཁ་བ་ གངས་ཅན་པའྤྱི་ལྷ་སྐལ ། འཕགས་མཆགོ་འཇྤྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མྤྱིའྤྱི་རྣམ་པར་
རོལ ་པ། བདོ་མྤྱི་ ཡངོས་ཀྤྱི་མགནོ་སྐྱབས་དང་བླ་ན་མདེ་པའྤྱི་དབུ ་ཁྤྱིད་སྤྱི་ནོར་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་
ྋརྒྱལ ་མཆགོ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྤྱི་པ་ཆནེ་པ་ོ མཆགོ་ལ ་འཛམ་གྤྱིང་ན ང་ཆསེ་སྙན་གྲགས་ཅན་གྤྱི་ན་ོསལེ་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ ་ལ མ་ཞུས་པ་དགེས་བཞསེ་མཛད་ད་ེམྤྱི་ལ ་ོཧྤྱིལ་པ་ོ ༢༩ འཁརོ་བའྤྱི་དུས་ཚགིས་ཁད་པར་ཅན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས་ཕན་གྤྱིས་
གཞྤྱིས་བསེ་བདོ་མྤྱི་ཡངོས་ཀྤྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགའ་དད་ས་ོགསུམ་གྤྱི་ས་ོནས་བཀའ་དྲྤྱིན་རསེ་དྲན་དང་བཅས་འཚམས་འདྲྤྱི འྤྱི་བཀྲ་
ཤྤྱིས་བད་ེལ གེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 

ན་ོསལེ ་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་གཟངེས་རྟགས་འདྤྱི་བཞྤྱིན་སྤྱི་ཌནེ་(Sweden) གྤྱི་མྤྱི་རྤྱིགས་རས་སརོ་མཁས་པ་དང་། ཚངོ་པ། གསར་གཏོད་
པ། གཞན་ཕན་བསམ་བླ་ོཅན་སྐུ་ཞབས་ཨལེ ་ཕྤྱི་རཌེ་སྤྱི་ན་ོསལེ་ (Alfred B. Nobel 1833-1896) དམ་པ་ད་ེཉྤྱིད་ཀྤྱིས་སྐུ་ཚ་ེ
ཧྤྱིལ ་པརོ་སྐུ་ལ ས་བསྐྱནོ་པའྤྱི་འབྲས་བུར་ཁོང་གྤྱི་མཚན་ཐོག་རྒྱུ་ནརོ་ཡདོ་པ་ནས་མ་དངུལ ་ཕནོ་ཆ་ེཞྤྱིག་ཟུར་བཅད་ཀྤྱིས་འཛམ་
གྤྱིང་ན ང་མྤྱི་རྤྱིགས་དབ་ེའབདེ་མེད་པར་རམོ་རྤྱིག་ད ང་། ཞྤྱི་བད།ེ དངསོ་ཁམས་རྤྱིག་པ། རས་སརོ་རྤྱིག་པ། ལུས་ཁམས་རྤྱིག་
པ་ཡང་ན་སྨན་རྤྱིག དཔལ ་འབརོ་ཚན་རྤྱིག་བཅས་ཀྤྱི་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་གཟངེས་ཐོན་རྣམས་ལ་ལ་ོརེར་ཆ་ེབསོད་གཟངེས་རྟགས་
རེ་འབུལ ་རྒྱུ་ཁོང་གྤྱི་ཞལ ་ཆམེས་སུ་གསལ ་བ་བཞྤྱིན་གསར་གཏདོ་གནང་བའྤྱི་ཁོངས་ནས་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ཞྤྱིང་། གཟངེས་རྟགས་
ད་ེརྣམས་ལ ་ོབསར་ཆགས་སུ་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༠ ས་ེདམ་པ་ཁོང་གྤྱི་ལ་ོའཁརོ་དུས་དྲན་ཉྤྱིན་མརོ་འབུལ ་སལོ ་ཡདོ་པ་ཞྤྱིག་
དང་། ན་ོསལེ ་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་གཟངེས་རྟགས་ནྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་མཛའ་བར་ེསྐྲུན་མཁན་ དང་། འཛམ་གྤྱིང་ནང་ཞྤྱི་བད་ེསྐྲུན་
རྒྱུ་དང་གངོ་སལེ ་གཏངོ་ཐབས་སུ་དམག་མྤྱི་དང་ག་ོམཚནོ་ར་མདེ་ དམ་ ཉུ ང་འཕྤྱི་གཏངོ་བར་འབད་རལོ ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ ་
འབུལ ་རྒྱུའྤྱི་གཟངེས་རྟགས་ཆསེ་སྙན་གྲགས་ཅན་ད་ེཆགས་ཡདོ། ཞྤྱི་བདའེྤྱི་གཟངེས་རྟགས་ཐོག་མ་ད་ེཕྤྱི་ལ ་ོ ༡༩༠༡ ལ ་ོནས་
འག་ོའཛུགས་ཀྤྱིས་ ༢༠༡༨ བར་ཐེངས་ ༩༩ གནང་ཟྤྱིན་པ་དང་། གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མཁན་ད་བར་ཚགོས་ས་ེཁག་ ༢༧ དང་
མྤྱི་སརེ་ ༡༠༦ བཅས་བྱུང་འདུག  

ཕྤྱི་ལ་ོ ༡༩༨ ༩ ལ རོ་བདོ་ཀྤྱི་བླ་ན་མདེ་པའྤྱི་དབུ་ཁྤྱིད་སྤྱི་ནོར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ ་ན་ོསལེ་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་
གཟངེས་རྟགས་འབུལ ་བཞསེ་མཛད་ཡདོ་པ་ དང་། སྐབས་དའེྤྱི་གཟངེས་རྟགས་ཚགོས་ཆུང་གྤྱིས། "༸གངོ་ས་མཆགོ་ནས་བདོ་
ཀྤྱི་དཀའ་རགོ་སལེ་ཐབས་ཀྤྱི་འབད་བརནོ་གནང་སྐབས་དྲག་སདོ་དམ ་འཚ་ེབ་ཅན་གྤྱི་བ་བར་མཐའ་གཅྤྱིག་ཏུ་འགོག་རལོ ་
གནང་གྤྱི་ཡདོ་པ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆགོ་གྤྱིས་བཟདོ་པ་དང་གུ ས་བརྤྱི་བཅས་གཞྤྱིར་བཞག་ཐོག་ནས་བདོ་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་རྒྱལ ་
རབས་ལ་ོརྒྱུས་དང་རྤྱིག་གཞུང་བཟང་པ་ོདག་མྤྱི་ཉམས་གཅསེ་སྲུང་སླད་བོད་ཀྤྱི་དཀའ་རགོ་སལེ་ཐབས་འཚ་ེམདེ་ཞྤྱི་བའྤྱི་ཐབས་
ལ མ་གྤྱི་ས་ོནས་འབད་བརོན་མཛད་གནང་གྤྱི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆགོ་གྤྱིས་འགྲ་ོབ་རྤྱིགས་དྲུག་སམེས་ཅན་ཐམས་



ཅད་ལ ་གུས་བརྤྱི་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོདང་འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་དང་ཁོར་ཡུག་བཅས་སྤྱི་ཡངོས་ལ ་འགན་ཁུར་བཞསེ་གནང་གྤྱིས་འཚ་ེ
མདེ་ཞྤྱི་བའྤྱི་ལྟ་གྲུབ་ཉམས་ལ ནེ་མཛད་བཞྤྱིན་ཡདོ་པ།" བཅས་ནན་ཏན་གྤྱིས་བརདོ་གནང་ཡདོ། 

ད་ེབཞྤྱིན་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྤྱིས་གཟངེས་རྟགས་དགེས་བཞསེ་མཛད་སྐབས། "གཟངེས་བསོད་འདྤྱིས་ངསོ་ནས་
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་དང་། འཕགས་བདོ་སྐྱསེ་ཆནེ་དམ་པ་རྣམས་ཀྤྱི་བསླབ་བ་གཞན་ཕན་དང་། བམས་པ། སྙྤྱིང་ར།ེ 
འཚ་ེབ་མདེ་པ་བཅས་ཀྤྱི་སྙྤྱིང་པརོ་ཉམས་ལ ནེ་ཅྤྱི་ཐུབ་བདེ་བཞྤྱིན་པ་འདྤྱི་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་ཡྤྱིད ་ཆསེ་ཡདོ། 
ངསོ་ནས་འཛམ་གྤྱིང་གྤྱི་ས་ཕགོས་གང་སར་མནར་གཅདོ་འགོ་ཚུད་པའྤྱི་སྐྱ་ེབ་ོསྤྱི་དང་། འཛམ་གྤྱིང་ཞྤྱི་བད་ེདང་། རང་དབང་གྤྱི་
དནོ་དུ་འབད་བརནོ་བདེ་བཞྤྱིན་པའྤྱི་སྐྱ་ེབ་ོཡངོས་ཀྤྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་དྲྤྱིན་ཚད་མདེ་དྲན་པའྤྱི་ས་ོནས་གཟངེས་བསོད་འདྤྱི་
བཞྤྱིན་དང་ལ ནེ་ཞུ་གྤྱི་ཡདོ། འཚ་ེམདེ་ཞྤྱི་བའྤྱི་ ལ ག་ལ ནེ་བརྒྱུད་འགྱུར་བ་གཏངོ་རྒྱུའྤྱི་ལ མ་སལོ་དངེ་དུས་ཡདོ་པ་འདྤྱི་ཉྤྱིད་གསར་
གཏདོ་གནང་མཁན་བ དག་ཉྤྱིད་ཆནེ་པ་ོགྷན་རྤྱི་ལ་གུས་བཏུད་ཆདེ་གཟངེས་བསོད་འདྤྱི་དང་ལ ནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། ལྷག་པར་དུ་དཀའ་
སྡུག་ཚད་མདེ་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞྤྱིན་པའྤྱི་ སྙྤྱིང་སབོས་ཅན་གྤྱི་ངསོ་ཀྤྱི་ཡུལ ་མྤྱི་བདོ་མྤྱི་ཕ་ོམ་ོས་ཡ་དྲུ ག་པའོ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
གཟངེས་བསོད་ཞུ་གྤྱི་ཡདོ་པ་ནྤྱི་སྨསོ་ཅྤྱི་དགསོ། ད་ེབཞྤྱིན་གཟངེས་བསོད་འདྤྱིས་བདནེ་པ་དང་། སྙྤྱིང་སབོས། སམེས་ཤུ གས་
བཅས་ལ ག་ཆར་བཟུང་ས་ེབདོ་ཡུལ་བཅྤྱིངས་བཀྲལོ ་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱུའྤྱི་ང་ཚའོྤྱི་ཡྤྱིད་ཆསེ་ཡང་སྐྱར་ས་བརྟན་དུ་ཕྤྱིན་ཡདོ།" ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ ་གནང་ཡདོ། 

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྤྱི་གཞན་ཕན་གྤྱི་མཛད་པ་འཕྤྱིན་ལ ས་སྤྱི་དང་། ཡང་སསོ་འཛམ་གྤྱིང་ཀུན་
ལ ་དག་ེཕན་ཅན་གྤྱི་བདོ་མྤྱི་རྤྱིགས་རྤྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་མྤྱི་ཉམས་གངོ་འཕལེ ་དང་། ཉམས་པ་སླར་གསའོ་ིཆདེ་དུ། ནང་
པའྤྱི་ཆསོ་ཀྤྱི་བསླབ་བ་དང་བ དག་ཉྤྱིད་ཆནེ་པ་ོགྷན་རྤྱིའྤྱི་བཞདེ་དགངོས་ཟབ་མ་ོགཞྤྱིར་བཟུང། འཚ་ེམདེ་ཞྤྱི་བའྤྱི་ཐབས་ཚུལ ་ཁ་ོ
ནར་བརྟེན་ཏ་ེབདོ་དནོ་བདནེ་མཐ འ་གསལ་ཐབས་མཛད་པ་དང་། ད་ེབཞྤྱིན་འཛམ་གྤྱིང་འདྤྱིར་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤ སེ་དང་།  
མཐུན་ སྤྱིལ ། དྲང་བདནེ། བམས་བར་ེཡདོ་པ་བཅས་ཀྤྱི་ས་ོནས་ཕན་ནུས་ལྡན་ཞྤྱིང་ཕུགས་རྒྱང་རྤྱིང་བའྤྱི་དགངོས་པར་བརྟེན་
རྒྱལ ་སྤྱིའྤྱི་ནང་འཁྲུག་རདོ་ཁག་ཞྤྱི་ཐབས་དང་། འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་ཐོབ་ཐང་གྤྱི་འགན་ཁུ ར། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱབོ་བཅས་ལ་
སྨན་པའྤྱི་ཞྤྱི་བད་ེདནོ་དང་ལྡན་པ་ཞྤྱིག་འབྱུང་ཐབས་རྨད་བྱུང་གྤྱི་མཛད་བཟང་བསྐྱངས་དང་སྐྱངོ་མུས་ལ ་འཛམ་གྤྱིང་སྐྱ་ེརྒུ་
རྣམས་ཀྤྱི་ཡྤྱིད་དབ ང་འཕགོ་ས།ེ སྙན་གྲགས་ཅན་གྤྱི་ན་ོསལེ ་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞསེ་གནང་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན །  

ད་ེརྤྱིང་འཛམ་ གྤྱིང་ན ང་མང་གཙ་ོདང་། རང་དབང་། ཞྤྱི་བད་ེབཅས་ལ་དགའ་བའྤྱི་སྐྱསེ་བ་ོཡངོས་ནས་དགའ་སྐྱྤྱིད་འསོ་
པའྤྱི་ཉྤྱིན་མ་ོགལ ་ཆ་ེཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་སངོ་ལ ་ོང་ོ ༢༩ གངོ་ལ ་བྱུང་བའྤྱི་གངོ་གསལ་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའྤྱི་བྱུང་རབས་ད་ེཉྤྱིད་ད་ེརྤྱིང་
བསྐྱར་དུ་དྲན་སྐུལ ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྤྱིན། 

འདྤྱི་ལ འོ་ིན་ོསལེ ་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་གཟངེས་རྟགས་ཨྤྱི་རག་ (Iraq) གྤྱི་བུད་མདེ་ལ ས་འགུལ་བ་ལྕམ་ན་ཌྤྱི་ཡ་མཱུ་ར་ཌྤྱི་ (Nadia 
Murad) ལ གས་དང་ཀངོ་གྷ་ོ (Congo) རྒྱལ ་ཁབ་ཀྤྱི་སྨན་པ་ཌ་ེནྤྱི་སྤྱི་མཱུ་ཀྤྱི་ཇ ྤྱི་ (Denis Mukwege) ལ གས་གཉྤྱིས་ལ་འབུལ་
གཏན་འཁལེ ་བ་རེད། ༸གངོ་ས་མཆགོ་ནས་ཐུགས་ཁུ ར་ཆ་ེབཞསེ་ཀྤྱིས་འཚམས་འདྲྤྱིའྤྱི་གསུང་འཕྤྱིན་ཞྤྱིག ་བསྩལ ་བའྤྱི་ནང། 



གཟངེས་རྟགས་ད་ེནྤྱི་འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་བཟདོ་ཐབས་བྲལ་བའྤྱི་ན་ཟུག་དང་འཇྤྱིགས་སྣང་ཅན་གྤྱི་སམེས་གཅངོ་ལ ་རོགས་
སྐྱརོ་དང་གདངོ་ལ ནེ་བདེ་པར་སབོས་པ་དང་། རེ་བ། བླ་ོར་བརྟན་པ་ོབཅས་ཡྤྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པ་དང་། ཁོང་
རྣམ་གཉྤྱིས་ཀྤྱིས་སྙྤྱིང་ར་ེཡྤྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས ་པའྤྱི་བ་སདོ་ལ ་བསྔགས་བརདོ་ཡདོ་པ་དང་། དཀའ་སྡུག་ཅན་གྤྱི་མྤྱིའྤྱི་བད་ེསྐྱྤྱིད་
སླར་གས་ོགནང་བའྤྱི་ཕག་ལ ས་ཁདོ་སྙྤྱིང་ར་ེཡྤྱི་ཕན་ཤུ གས་མྤྱིག་སནོ་གསལ་བཤད་གནང་དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་དང་། འཛ མ་
གྤྱིང་གྤྱི་རོགས་རམ་དགསོ་ངསེ་ཅན་གྤྱི་མྤྱི་ལ་བད་ེབ་དང་སྲུང་སྐྱབོ ་གནང་མཁན་ཁོང་རྣམ་གཉྤྱིས་ལྟ་བུའྤྱི་འཛམ་ གྤྱི ང་ཡོངས་ཀྤྱི་
སྤུན་མཆདེ་ཕ་ོ མ་ོརྣམས་ལ ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་ཡྤྱི་ཡདོ། འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་བད་ེདནོ་གངོ་སལེ ་ཐད་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྤྱིས་དང་ལྷན་ནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་ཐུབ་པའྤྱི་རེ་བ་གནང་གྤྱི་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་གནང་ཡདོ།  

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྤྱིས་ན་ོསལེ ་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་གཟངེས་བསོད་མ་དངུལ ་ལ ས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལ འྤྱི་བླ་མ་
མཆགོ་གྤྱི་ཀུན་ཕན་བད་ེར་ (Foundation for Universal Responsibility of His Holiness the Dalai Lama) ཞསེ་པ་
ཕྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༠ ལ འོ་ིཕྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་གསར་འཛུགས་མཛད་གནང་ ཡདོ་པ་དང་། བད་ེར་འདྤྱིའྤྱི་བརྒྱུད་འཛ མ་གྤྱིང་ནང་འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་
རྤྱིན་ཐང་གངོ་སལེ ། སྐྱ་ེའགྲ་ོཀུན་འཚ་ེམདེ་ཞྤྱི་བའྤྱི་ངང་ མཉམ་གནས་ཐུབ་ཐབས། ཆསོ་ལུགས་འདྲ་མྤྱིན་ཕན་ཚུན་དབར་ག་ོ
རྟོགས་དང་མཛའ་མཐུན། བུད་མདེ་དང་ཕ་ོམ་ོདབརེ་ མདེ་ཀྤྱི་ཐོབ་ཐ ང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱབོ། ཚན་རྤྱིག་དང་ནང་ཆསོ་དབར་བགྲ་ོ
གངེ་ དང་གྲསོ་བསྡུར། བདོ་ཀྤྱི་ཆསོ་དང་རྤྱིག་གཞུང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ ་ན་ལ ནེྜའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་དར་སལེ ་སགོས་ཀྤྱི་ཐོག་ད་བར་
ལ ས་འཆར་གང་མང་སལེ ་གནང་མཛད་དང་མཛ ད་མུས་ཡྤྱིན། 

སྤྱི་ནོར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྤྱིས་འཛམ་གྤྱིང་ནང་འཚ་ེམདེ་ཞྤྱི་བ་དང་འཁནོ་འཛིན་ སངས་པའྤྱི་སྤྱི་
ཚགོས་ཤ ྤྱིག་འབྱུང་ཐབས་སུ་འགྲ་ོབ་མྤྱི་ལ་གཅྤྱིག་མཚུངས་ཀྤྱི་བད་ེསྐྱྤྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་དང་། ཆསོ་ལུགས་ནང་ཁུལ ་མཐུན་
འབྲལེ ། བདོ་ཀྤྱི་ཆསོ་རྤྱིག་ འཛིན་སྐྱངོ་སལེ་གསུམ། རྒྱ་གར་གྤྱི་མནའ་བའོ་ིརྤྱིན་ཐང་ཅན་གྤྱི་སལོ་རྒྱུན་བཟང་པ་ོསླར་གས་ོཞུ་རྒྱུ་
བཅས་རླབས་ཆནེ་གྤྱི་ཐུགས་བསྐྱདེ་དམ་བཅའ་བཞྤྱི་གཙ་ོབརོ་དགངོས་བཞསེ་ཀྤྱིས་བར་ལ མ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་དང་། ལྡྤྱི་ལ ྤྱི། 
ལ ་དྭགས་བཅས་དང་། ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཝ་ེཌན་ (Sweden) དང་། ནེ་ ཌར་ལ ནེ་ཌྤྱི་ (Netherland) ཇར་མཱ་ནྤྱི་ 
(Germany) སུད་སྤྱི་ (Swiss) བཅས་དང་། ཉ་ེཆར་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཉྤྱི་ཧོང་གྤྱི་རྒྱལ་ས་ཊ་ོཀ་ེཡ་ོ (Tokyo) དང་། གྲངོ་ཁརེ་ཡ་ོ
ཀ་ོཧ་མ་ (Yokohama) དང་ཕུ་ཀུ་ཨ་ོཀ་ (Fukuoka) ཀ་ཞྤྱི་ཝ་ (Kashiwa) བཅས་གངོ་གསལ ་རྒྱལ ་ཁབ་ས་ོསའོ་ིས་གནས་
སུ་ཆྤྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱ ངས་གནང་གྤྱིས་མཛད་འཕྤྱིན་ཟབ་རྒྱས་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད། མགནོ་པ་ོགང་གྤྱི་རླབས་ཆནེ་གྤྱི་
མཛད་པ་འཕྤྱིན་ལ ས་ལ་བརྟེན་ནས་དངེ་གྤྱི་ཆར་འཛམ་གྤྱིང་ནང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་གཅྤྱིག་གྤྱི་གཅྤྱིག་ལ ་གུས་བརྤྱི་དང་
མཐུན་ལ མ་ཟབ་མ་ོཡདོ་ཅྤྱིང་། ད་བར་རྒྱལ ་སྤྱིའྤྱི་ནང་པའྤྱི་ཞྤྱི་བད་ེལྷན་ཚགོས་ཐེངས་ ༤ འཚགོས་ཐུབ་ཡདོ་པ་ དང་། སམེས་དང་
སགོ་གྤྱི་བསྤྱི་གནས་ཁང་ཞྤྱིག་བཙུགས་གནང་ཡདོ་པ་ནས་ད་བར་སམེས་དང་སགོ་གྤྱི་སྐརོ་ཚགོས་འདུ་ཐེངས་ ༣༣ འཚགོས་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གྤྱི་རྒྱལ ་ས་ལྡྤྱི་ལ ྤྱིར་མངའ་གཞུང་གྤྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྤྱི་ནང་བད་ེསྐྱྤྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ (Happiness 
Curriculum) ཞསེ་པའྤྱི་སླབོ་ཚན་གསར་འཇུག་དབུ ་འབདེ་གནང་བ། ད་ེབཞྤྱིན་ར་ས་བཞུགས་སར་དུ་བདོ་མྤྱི་དང་། ཕྤྱི་རྒྱལ ་
མྤྱི་རྤྱིགས་འདྲ་མྤྱིན་གྤྱི་སླབོ་ཕྲུ ག གནད་ཡདོ་མྤྱི་སྣ། གཞནོ་སྐྱསེ། མྤྱི་མང་དཀྱུས་ མ་བཅས་མཇལ ་བཅར་བ་ཡངོས་ལ ་མཇལ་ཁ་



དང་དུས་ཀྤྱི་དགསོ་མཁོར་ དམྤྱིགས་པའྤྱི་འཛམ་ གྤྱིང་ནང་བ ད་ེསྐྱྤྱིད་སྐྲུན་ཐབས་དང་། ཆསོ་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལ མ། ཤསེ ་
ཡནོ་སྤྱི་དང་བདོ་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་སྐརོ་དང་། ནང་ཆསོ་ཀྤྱི་ཁད་ཆསོ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱབོ། མྤྱི་སརེ་ས་ོསའོ་ིསམེས་ཀྤྱི་འཕདོ་བསནེ་
ཡར་རྒྱས་ཡངོ་ཐབས་བཅས་ཀྤྱི་སྐརོ་མུན་པ་སལེ ་བའྤྱི་བླང་དརོ་གྤྱི་བཀའ་སླབོ་ཟབ་མ་ོམང་དག་ཅྤྱིག་བསྩལ ་གནང་མཛད་ཡདོ།  

སྔ་ལ རོ་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཡ་ེཤུ ་དང་། ཁ་ཆ།ེ ཧྤྱིན་དྷུ། སྤྱིག་དང་ཇནེ། མཇའེུ་སགོས་ཀྤྱི་བླ་ཆནེ་དབུ་བཞུགས་གནང་བའྤྱི་
ཆསོ་ལུགས་མཐུན་འབྲལེ ་གྤྱི་ལྷན་ཚགོས་ཤ ྤྱིག་གྤྱི་ཐོག་ཁ་ཆའེྤྱི་ཤ ྤྱི་ཡ་བ་ོར་ཆསོ་ལུགས་ཀྤྱི་དབུ་འཁྤྱིད་ Syedna Taher Fakur 
Fakhruddin Saheb མཆགོ་ནས་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྤྱིས་འཛམ་གྤྱིང་ན ང་ཞྤྱི་བད་ེགངོ་སལེ ་དང་། ཆསོ་ལུགས་དང་མྤྱི་རྤྱིགས ་
སགོས་ཀྤྱི་དབ་ེའབདེ་མདེ་པར་འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱིས་གཅྤྱིག་མཚུངས་ཀྤྱི་འདུ་ཤ སེ་འགོ་མཐུན་འབྲལེ ་མཉམ་གནས་ཆདེ་
རླབས་ཆནེ་གྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་ལ ་ཆ་ེབསོད་ཀྤྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ཡདོ། ཉ་ེཆར་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་༸གངོ་ས་མཆགོ་
ཉྤྱི་ཧངོ་གྤྱི་གྲངོ་ཁརེ་ཀ་ཞྤྱི་ཝའྤྱི་ Kashiwa ནང་རྟེན་གཞྤྱི་བས་པའྤྱི་རེ་ཏ་ཀུ་ Reitaku University མཐ་ོསླབོ་ཁང་ཆནེ་ མའོ་ིངསེ་
སནོ་པ་མ་ོཊ་ོཊ་ཀ་ Mototaka Hiroike ལ གས་ཀྤྱིས་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གྤྱི་རམོ་རྤྱིག་མཁས་དབང་གྤྱི་ཆ་ེབསོད་ཕག་འཁརེ་ 
Honorary Doctorate of Literature ཕུལ ་ཡདོ། ད་ེདང་ཕགོས་མཚུངས་༸གངོ་ས་མཆགོ་ལ ་འཛམ་གྤྱིང་ཡུལ ་གྲུ་མང་པའོ་ི
གཞུང་སརེ་སྤྱིག་འཛུགས་འ དྲ་མྤྱིན་ཁག་ནས་ད་བར་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསོད་ཀྤྱི་གཟངེས་རྟགས་གྲངས་བརྒྱ་ཕག་ལྷག་འབུལ ་
བཞསེ་མཛད་གནང་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆགོ་གྤྱིས་འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང། བད་ེདནོ་སགོས་ལ ་ཐུགས་ཁུ ར་མཛད་
ཡདོ་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྤྱི་རྣམ་པ་མཚནོ་གྤྱི་ཡདོ་པས་ང་ཚ་ོགངས་ཅན་པ་ཡངོས་སབོས་པ ་སྐྱ་ེདགསོ་པ་ཞྤྱིག་དང་། མགནོ་པ་ོགང་
ཉྤྱིད་ཀྤྱི་ཐུགས་ཀྤྱི་བཞདེ་དགངོས་ མཐའ་དག་འབད་ མདེ་ལྷུན་གྤྱིས་འགྲུབ་ཕྤྱིར་ཁོང་གྤྱིས་དྲང་བདནེ་ དང་། འཚ་ེབ་མདེ་པ། ཞྤྱི་
བད་ེ སྐྲུན་ཐབས། ཡ་རབས་སདོ་བཟང་། གྲསོ་མལོ ་ལ མ་ནས་དཀའ་རགོ་སལེ ་ཐབས། སམེས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་འདགོས་རྒྱུ། 
སམེས་ཀྤྱི་འཕདོ་བསེན་སདོ་རྒྱུ་སགོས་ཀྤྱི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་གསུང་གྤྱི་བདུད་རྤྱི་མུ་ཏྤྱིག་ཕེང་བ་བཞྤྱིན་བསྩལ་གནང་ཡདོ་པ་ད་ེ
དག་ཐམས་ཅད་ཉམས་ལ ནེ་བ་རྒྱུ་ཤ ྤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆ་ེབས་ཚང་མས་ད་ེབཞྤྱིན་ཉམས་བཞསེ་གནང་རོགས་ཞསེ་འབདོ་
སྐུལ ་ཤུ གས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན།  

འཛམ་གྤྱིང་ཡུལ ་གྲུ་གང་སར་ལ་ོརེ་བཞྤྱིན་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་ པ་ོམཆགོ་གྤྱི་མཚན་སྙན་མཛ ད་འཕྤྱིན་རྒྱས་
པ་ལ ་བརྟེན་ནས་བདོ་ཀྤྱི་བདནེ་པའྤྱི་གནད་དནོ་ལ ་ཤ ་ཚ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་ཡང་ཇ་ེམང་དུ་འགྲ་ོབཞྤྱིན་པ་ཡྤྱིན། འདྤྱི་ལ འོ་ིཕྤྱི་ཟླ་ 
༡༡ མག་ོསདོ་དུ་སུ ད་སྤྱི་གྲངོ་ཁརེ་ཇྤྱི་ནེ་ཝར་འཛམ་གྤྱིང་མཉམ་འབྲལེ ་རྒྱལ ་ཚགོས་ཀྤྱི་འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚགོས་ཀྤྱི་དུས་
བཀག་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་ཐེངས་ ༣༡ པའྤྱི་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་གྤྱི་འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་ཐོབ་ཐང་གྤྱི་གནས་སངས་ཐོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་
ཐེངས་གསུམ་པ་ད་ེགནང་ཡོད། སྐབས་དརེ་ཨ་ོསྤྱི་ཊྤྱི་ལ ྤྱི་ཡ་དང་། ཁེ་ན་ཌ། ཨ་ོསྤྱི་ཊྤྱི་རྤྱི་ཡ། ཇར་མ་ནྤྱི། ནྤྱིའུ་ཛ་ིལ ནེ་ཌྤྱི། སུ་ཝ་ེ
ཌནེ། སུད་སྤྱི། ཨྤྱིན་ཡུལ ། ཨ་རྤྱི། ཌནེ་མག ཧྤ་རན་སྤྱི། ཉྤྱི་ཧངོ་ བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གཉྤྱིས་ཀྤྱིས་བདོ་ཀྤྱི་འགྲ་ོབ་མྤྱིའྤྱི་ཐོང་ཐང་
གྤྱི་གནས་སངས་སྤྱི་དང་། བདོ་ཀྤྱི་ཁོར་ཡུག་སྐརོ། ལྷག་པར་ཆསོ་དད་རང་དབང་དང་། འདུ་འཛོམས་རང་དབ ང་ལ ་དམ་
བསགས་བདེ་བཞྤྱིན་པའྤྱི་སམེས་འཚབ་ཀྤྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆ་ེབཏོན་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག་སྲུང་སྐྱབོ་གནང་མཁན་བཀྲ་
ཤྤྱིས་དབང་ཕྱུག་ ལ གས་བཙནོ་འཇུག་བས་པའྤྱི་གནད་དནོ་དང་། བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྤྱི་ཆསོ་ཕགོས་ཀྤྱི་བདེ་ས་ོཁག་ལ ་དམ་



བསགས་ཚདོ་འཛིན་ཧ་ཅང་བདེ་བཞྤྱིན་པར་བརྟེན། འཛམ་གྤྱིང་ མཉམ་སལེ ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྤྱི་རྟོག་ཞྤྱིབ་མྤྱི་སྣ་བདོ་ནང་དམ་
བསགས་ར་བ་ནས་མདེ་པར་འགྲ་ོའཇུག་དགསོ་པའྤྱི་རེ་འདུན་བཏོན་གནང་ཡདོ། ལྷག་པར་བདོ་ཀྤྱི་བདནེ་མཐའ་གསལ ་ཆདེ་
གཉྤྱིས་སྨན་དབུ་མའྤྱི་ལ མ་གྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་གཞྤྱིར་བཟུང་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ ་མལོ་བསྐྱར་གས་ོདགསོ་པའྤྱི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་གནང་
ཡདོ། 

ཉ་ེཆར་༸གངོ་ས་མཆགོ་ཉྤྱི་ ཧངོ་དུ་ཆྤྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཉྤྱི་ཧངོ་རྒྱ ལ ་ཡངོས་གྲསོ་ཚགོས་འཐུས་མྤྱིའྤྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚགོས་པའྤྱི་ཚགོས་མྤྱི་ཡངོས་ ནས་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྤྱི་མཛད་འཕྤྱིན་དག་ལ ་ཡྤྱིད་སྨནོ་དང་། གུས་བརྤྱི། བསྔགས་བརདོ་
གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་ཀྤྱི་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྤྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆ་ེབཏོན་གནང་ཡདོ། ད་ེབཞྤྱིན་རྒྱལ ་སྤྱིའྤྱི་ནང་གྤྱི་
གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚགོས། སྤྱི་སརེ་སྤྱིག་འཛུགས་ཁག་མང་པསོ་ བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྤྱི་རྣམ་པ་སྔར་ལས་ཤུ གས་ཆ་ེརུ་འགྲ་ོ
བཞྤྱིན་པ་ནྤྱི་དུས་ལ་རན་པའྤྱི་མྤྱིའྤྱི་བླ་ོསབོས་མང་གཙའོྤྱི་རང་དབང་ དང་། དྲང་བ དནེ། འཚ་ེམདེ་ཞྤྱི་བ་བཅས་ཀྤྱི་ལ མ་དུ་ཕགོས་
ཀྤྱི་ཡདོ་པ་ཡངོས་གྲགས་ཡྤྱིན་ནའང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྤྱིས་འཁགེ་འཛིན་གྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་དུས་ད་ལྟའང་ལ ག་བསར་བདེ་བཞྤྱིན་པར་
བརྟེན། ཉ་ེཆར་ཕྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༦ ཉྤྱིན་སུད་སྤྱི་གྲངོ་ཁརེ་ཇྤྱི་ནེ་ཝར་མཉམ་སལེ ་རྒྱལ ་ཚགོས་ཀྤྱི་མདུན་བདོ་པ་དང་། ཡུ་གུར་བ། 
ནང་སགོ ད་ེབཞྤྱིན་ཐེ་ཝན་དང་། ཧངོ་ཀངོ་བཅས་འདུ་འཛོམས་ཀྤྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ ་གཞྤྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྤྱི་ང་ོརལོ ་གྤྱི་ལ ས་འགུལ་
སལེ ་ཡདོ་པ་རེད། བདོ་ན ང་ལ ་ཆ་བཞག་ན་ར་ོཔ་ོལ གས་ཀྤྱིས་གཙསོ་ད་བར་ཁནོ་ བདོ་རྤྱིགས་གྲངས་ ༡༥༣ ནས་རང་ལུས་མརེ་
བསེགས་ཀྤྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ ་ཞྤྱི་རལོ ་གནང་ཡདོ། དའེྤྱི་ཁོངས་ནས་ ༡༣༡ འདས་གྲངོས་སུ་ཕྤྱིན་ཡདོ།  

རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྤྱིས་བདོ་རྒྱལ ་ཁབ་ཀྤྱི་སྣདོ་བཅུད་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ར་མདེ་གཏངོ་རྒྱུའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ ་འཛིན་
བཞྤྱིན་ཡདོ་པ་ལྟར། འདྤྱི་ལ འོ་ིཕྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༡ ས་ོསའོ་ིནང་བདོ་ནང་གྤྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པ་ོདང་འབྲྤྱི་ཆུ་ས་ོསའོ་ིནང་རྤྱི་རུད་
ཀྤྱི་རནེ་པས་ཆུ་སྣ་འགགས་པ་དང་། མཚ་ོགྤྱིང་གསར་ཆགས་ཀྤྱིས་ཉ་ེའདབས་ཀྤྱི་གྲངོ་ཚ་ོམང་པརོ་ཆུ་རུད་ཕགོས་ཏ་ེལ ་ོརྒྱུས་
ལྡན་པའྤྱི་དགནོ་པ་དང་། ཡུལ ་ཁྤྱིམ། སླབོ་གྲྭ གྲྭ་ཤ ག་སགོས་ཆུས་བསྣུབས་པ་དང་། འགྲ་ོལ མ་འགག་པ། ཡུལ ་མྤྱི་སངོ་ཕག་
མང་པ་ོས་གནས་གཞན་དུ་གནས་ས་ོབ་དགསོ་པ་སགོས་ཀྤྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ ་ཅྤྱི་ཆ་ེཕད་དང་འཕད་བཞྤྱིན་པ་ནྤྱི་རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གྤྱིས་བདོ་ནང་གྤྱི་ཁོར་ཡུག་ལ ་སྣང་མདེ་ཐོག་རྒྱུ་རྔམ་ཧམ་སམེས་ཆནེ་པསོ་གཏརེ་ཁ་སྔགོས་འདནོ་དང་། ཆུ་རགས་
གསར་རྒྱག་སགོས་ཀྤྱི་ཉརེ་ལ ནེ་ལ ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྤྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ད་ེདག་ཁས་ལ ནེ་པའྤྱི་
ཐོག་ནས་བདོ་རྤྱིགས་སྤུན་ཟླ་ད་ེདག་གྤྱི་དཀའ་ངལ ་གཙང་སལེ་བ་རྒྱུའྤྱི་འགན་ཁུ ར་ཡདོ་པ་བཞྤྱིན་ངསེ་པར་དུ་གངེ་སླངོ་ཐོག་
དཀའ་སལེ་རོགས་སྐྱརོ་འཕལ་མར་བདེ་དགསོ་པའྤྱི་སྐུལ ་མ་བ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྐད་ཡྤྱིག་སྲུང་སྐྱབོ་ལ ས་འགུལ ་བ་བཀྲྤྱིས་དབང་
ཕྱུག་ལ གས་ཀྤྱིས་གཙསོ་བདོ་ཀྤྱི་ཆབ་སྤྱིད་བཙནོ་པ་དག་གདོ་བ ཀྲོལ ་དགསོ་པ་དང་། ད་ལྟའྤྱི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྤྱི་འཁགེ་འཛིན་
གྤྱི་སྤྱིད་བྱུས་ངན་པ་ད་ེདག་དརོ་ཏ་ེགཉྤྱིས་སྨན་དབུ་མའྤྱི་ལ མ་གྤྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱའྤྱི་དཀའ་རགོ་སལེ ་ཐབས་དགསོ་པའྤྱི་བསྐྱར་
ནན་ཞུ་བཞྤྱིན་ཡདོ། 

བདོ་མྤྱི་ མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྤྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྤྱི་བདནེ་མཐ འ་གསལ ་ཐབས་དང་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱརོ་སྔར་
ལྷག་ཐོབ་སླད་རྒྱལ ་སྤྱིའྤྱི་ནང་གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚགོས་ཁག སྤྱིག་འཛུགས་གཞན་སགོས་ཀྤྱིས་བདོ་དནོ་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དང་



རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡངོ་ཐབས་ཆདེ་བདོ་མྤྱི་ མང་སྤྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ཉ་ེཆ ར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྤྱིག་ནང་ཆདེ་ཕབེས་གནང་
བ་དང་། ད་ེབཞྤྱིན་བདོ་ མྤྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་གྤྱི་མངའ་ས་ེཁག་དང་རྒྱལ ་ཁབ་གཞན་ཁག་ནང་ཆ་བགོས་ཀྤྱིས་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐུལ་ལས་དནོ་སལེ ་དང་སལེ ་མུས་ཡྤྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་གྤྱི་མངའ་ས་ེས་ོསའོ་ིནང་གནད་ཡདོ་མྤྱི་སྣ་མཇལ ་
འཕད་སགོས་ཀྤྱི་ ལ ས་དནོ་ཆ་ཚང་ཚགས་ཚུད་ལ གེས་གྲུབ་ཀྤྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡང་གང་ལ གེས་ཐོབ་བཞྤྱིན་ཡདོ་ན་དགའ་སབོས་
དང་བཅས་ད་ེརྤྱིང་ག་ོསྐབས་འདྤྱི་བརྒྱུད་རྒྱ་ཆའེྤྱི་ མང་ཚགོས་ལ ་མཁནེ་རྟོགས་ཆདེ་སྙན་གསན་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

བདོ་མྤྱི་རམ་ཟན་ཡངོས་ནས་ཡྤྱིད་ལ ་བཅང་དགསོ་པའྤྱི་གནད་དནོ་གལ ་ཆ་ེབ་ཞྤྱིག་ནྤྱི། རང་ཅག་བདོ་མྤྱི་རྣམས་ ཀྤྱི་ཚ་ེ
འདྤྱི་ཕྤྱི་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་སྐྱབས་དང་མགནོ་དཔུང་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱི་ནོར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་༸སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྤྱི་པ་ཆནེ་པ་ོ མཆགོ་
ད་ཆ་དགུང་ལ ་ོམཐ་ོརུ་ཕབེས་བཞྤྱིན་པ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉྤྱིད་མཆགོ་ནྤྱི་འཛ མ་གྤྱིང་འདྤྱིའྤྱི་སེང་༸སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་ཡདོ་པ་
ཙམ་གྤྱིས་རང་ཅག་རྣམས་ལ ་བསདོ་ནམས་ཀྤྱི་དཔལ ་གྤྱི་  ཉྤྱི་མའྤྱི་འདོ་མདངས་བཞྤྱིན་བད་ེསྐྱྤྱིད་སྤྱིན་ངསེ་ལ ་སངོ་། ༸གངོ་ས་
མཆགོ་གྤྱིས་འདྤྱི་ལ རོ་ལ་དྭགས་སུ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་མ་ོཇྤྱི་ཕབེས་བཞྤྱིན་ ༸གངོ་ས་མཆགོ་ ༸སྐུ་ཚ་ེརྤྱིང་དུ་བཞུགས་ཕྤྱིར་སྤྱི་སརེ་
སྤྱིག་འ ཛུགས་དང་ཚགོས་ས་ེཁག་བཅས་ནས་མཇལ ་ཞུ་སགོས་འབྲལེ ་ཡདོ་ཚང་མས་སྔར་ལ ས་ཉུང་འཕྤྱི་ཡངོ་ཐབས་ཀྤྱི་
དགངོས་བཞསེ་གནང་དགསོ་པ་གལ ་ཆ་ེདང་། ད་ེབཞྤྱིན་ཉ་ེཆར་བདོ་མྤྱི་ མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དཔལ ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བྲང་བརྒྱུད་སྙན་གསངེ་གྤྱིས་༸སྐུ་ངལ ་མང་ཙམ་གས་ོཐབས་ཡངོ་བ་བཅས་གསལོ ་འདབེས་སྙན་སྐུལ་ཞུས་ཡདོ་པས་འབྲལེ ་
ཡདོ་ཚང་མས་ཕག་བསར་མཇུག་སྐྱངོ་གནང་དགསོ་པའྤྱི་འབདོ་སྐུ ལ ་བསྐྱར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 

གཞན་ཡང་ད་ེརྤྱིང་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལ ར་རྒྱལ ་སྤྱིའྤྱི་ཧྤྱི་མ་ལ ་ཡའྤྱི་དུས་སནོ་སྲུང་བརྤྱི་དང་འབྲལེ ་ས་གནས་
ཡུལ ་མྤྱི་མང་ཚགོས་ནས་ན་ོསལེ་ཞྤྱི་བདའེྤྱི་གཟངེས་རྟགས་མཛད་སརོ་མཉམ་བཞུགས་ཀྤྱིས་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྤྱི་མཛ ད་འཕྤྱིན་
ལ ་ཆ་ེབསོད་ཞུ་བ་ནྤྱི་ཧྤྱིན་བདོ་མྤྱི་མང་དབར་ མཛའ་བརའེྤྱི་རྣམ་པ་ མཚནོ་གྤྱི་ཡདོ ་སབས། ཧྤྱི་མ་ལ ་ཡའྤྱི་དུས་སནོ་ག་ོསྤྱིག་འགན་
བཞསེ་གནང་མཁན་ཚང་མར་ལ གེས་གས་ོདང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། ད་ཕན་ མྤྱི་ལ ་ོ ༦༠ ལ ་ཉ་ེབའྤྱི་རྤྱིང་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་། མངའ་གཞུང་ཁག ད་ེབཞྤྱིན་ས་གནས་འཛིན་སྐྱངོ་ས་ེཁག་བཅས་ནས་བདོ་མྤྱིའྤྱི་ཐོག་བསམ་ཡུལ ་ལ ས་འདས་པའྤྱི་
རོགས་མགནོ་ཕན་གྲགོས་གནང་ བར་བཀའ་དྲྤྱིན་བརདེ་ཐབས་མདེ་པར་བརྟེན་ད་རེས་ཀྤྱི་ག་ོསྐབས་འདྤྱི་བཟུང་ས་ེསླར་ཡང་རྒྱ་
གར་དབུས་སའྤྱི་གཞུང་དང་། མང་ཚགོས་ལ ་ཐུགས་ར་ེབླ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྤྱིན་ད་བར་བདོ་ དནོ་ཐོག་ཐུགས་
ཁུ ར་ཆནེ་པསོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཕྤྱིའྤྱི་རྒྱལ ་ཁབ་ཁག་གྤྱི་གཞུང་སརེ་སྤྱིག་འ ཛུགས་ཁག་དང ་མྤྱི་ མང་ཡོངས་ལ ་གཞྤྱིས་བསེ་
བདོ་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙྤྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྤྱིན། 

མཐའ་དནོ་སྤྱི་ནོར་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྤྱི་༸ཞབས་པད་སྤྱིད་མཐར་བརྟན་ཅྤྱིང་། རླབས་ཆའེྤྱི་
ཐུགས་ཀྤྱི་དགངོས་བཞདེ་མཐའ་དག་མ་ལུས་ལྷུན་གྤྱིས་འགྲུབ་པ་ དང་། བདོ་དནོ་བ དནེ་མཐ འ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྤྱི་སྨནོ་འདུན་
ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བདོ་ མྤྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྤྱིས་ཕྤྱི་ལ ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༠ ལ །། 

 


