དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།		

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།

Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ།
ལོ་ ༩ ཨང༌། ༢༡
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ུ ་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་ཚོ གས་
༸གོང་ས་མཆོག་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་བཅོ་ལྔའ་ི ཉིན་གསང་བ་འདས
མགོན་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །བོད་ཟླ་ ༤ ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་ ༡༥
དང་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་

གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་བ་བརྒྱུད།
ི ་ནང་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ཉམས་ལེན་
འཛམ་གླང

ི ་གཙུག་
མར་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང

གོང་སྤལེ ་གཏོང་ཐབས་དང་།

གཙོ ་ རྣམས་ལ་གནས་གཟི ག ས་དང་སྣང་

སླད་ཆེ ད་མངགས་རྡ་སར་༸གོང་ས་མཆོ ག་
གི ་༸ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་

ཐེ་ལེན་ཌའི་ནང་

གི ་ གོ ་ སྐབ ས་ཤི ག་ཐོབ ་ན་བསམས་པ་ལྟར ་

པའི་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་

བྱུང་བར་བརྟེན་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོ ར་བྱུང་ཡོ ད་
སྐརོ ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད།
སྤྱིར་རྡ་

གཅིག་རྡ་ས་ནས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེ བར་ཞི ་

བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུ གས་

ས་ནས་ལ་དྭ ག ས་ཀྱི ་ རྒྱལ་ས་སླ་ེ བར་གོ མ ་

མཛད་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་། དེ་ནས་

འཁོད་བསནྟུ །

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་

གནང་། དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་ ཚོ གས་དང་སླབོ ་ཕྲུག ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁནྱོ ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་ཐུ གས་དགྱེས་

འཁོ ར ་ལྷ ་ ཁང་དུ་ དཔལ་གསང་བ་འདུས ་ མི ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་

རེ ་རེ འི་སྐར
ོ ་ཕྱག་མཛུ བ་མཛད་ནས་ལྗགས་

སྐབས་དེར་གཉུ ག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ བུར་ བྱ་བར་བརྩོན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣

གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ ་འདས་གསོན་ཡོ ངས་

རི ག ས་རང་སྐྱོང ་ཁུ ལ ་མཛོ ད ་དགེ་ རྫོང ་ཨ་

སྐྱེའི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཆེ ད་གོང་ཚེ ས་ཉིན་

བསོ ད ་ནམས་འཚོ ་ ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་དང་

ཁུངས་ཁག་སྒ་ོ བརྒྱབ་སྟེ།

ཚོ ར་ཆེ ན་པོས་གཙུག་ལག་ཁང་གི ་རྟེན་གཙོ ་

གོམ་བགྲོད་

ལས་འགུ ལ་དེ་ལམ་ལྷངོ ས་དོན་འཁལ
ྱོ ་ཡོ ང་

ལག་ཁང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་རྟེན་

ྲི ་༸ཞབས་སོར་
༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་ཁར

པའི ་ སྒྲུ བ་མཆོ ད ་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མགོ ན ་མཛད། ཀྱིས་མཆོ ད་མཇལ་ཞུས་པ་སོགས་དགེ་བའི་
དེ་ཡང་འདི་གའི་གསར་

བགྲོད་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནས་ ༤༥ བར་
འགོར་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་དང་།

གོམ་བགྲོད་

ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དགེ་འདུན་
པ་ཞལ་གྲངས་ ༤༠ ཡོ ད་འདུག །

གཞུང་འབྲེལ་གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་པ།

ཉིན་བོད་ནང་གི ་ཉིན་གུ ང་ཙམ་ལ་རྔ་པ་བོད་

སྐྱིད་སེ་ར་དགོན་པའི་གླིང་སྐར
ོ ་དུ་བུད་མེ ད་
བོད ་མི འི ་ རྩ་དོན ་ཆེ ད ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་ས ག
ྲེ ་
གནང་ས ་ྟེ འདས་ག ང
ྲོ ས་སུ ་ གྱུ ར ་བའི ་ ཡི ད་

སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་སྟབས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ལ་གཞུ ང་ཕྱོགས་ནས་གདུང་སེ མས་མཉམ་

གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ནས་དབུས་ཀྱི་ལས་
རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ རྟེན ་མཆོ ག ་

སྤྱན་སྔའི ་ དྲུ ང ་དུ་ མཆོ ད ་སྤྲི ན ་སྣ་ལྔ་ འབུ ལ ་

གཤོམ་དང་འབྲེལ། མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་

སྒར ་ཁུ ལ ་གནས་རི ས ་མེ ད ་ཆོ ས ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ མཁན་ ༡༤༤ བྱུང་བའི་ནང་ནས་ལོ་འདིའ་ི
གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། གཞན་ཡང་གཉུ ག་ ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་གནང་མཁན་

མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ བུར་དུ་ལྷགས་པའི་གྲྭ་ ༢ བྱུང་ཡོ ད། འདིས་ག་རེ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད་
བཙུན་སྔགས་གསུམ།
དེ་བཞི ན་མི ་མང་། རེད་ཅེ་ན། བོད་ནང་སྙངི ་སྟོབས་ཅན་གྱི་ཤ་

ཕྱི ་ རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན ་མི ་ གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་ ཁྲག་གཅི ག་པའི་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་ཚོ ས་རྒྱ་

བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་ ནག་གི ས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་

འདོན་གནང་མུ ར་རྣམ་གྲྭ་དགེ་བསྐས
ོ ་ཀྱི ས་ བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་པའི་རྩ་དོན་ཆེ ད་དུ་

ྲོ ་ཡི ན་ནའང་བླསོ ་
ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐྱབས་ཐོ་ སྒྲོག ས་ རྩ་ཆེ ་བའི་སོ་སོའི་ལུས་སག

སྦྱང་གནང་། དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ བཏང་བྱས་པ།

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

མི ་རབས་གསར་པ་ཡི ན་

དེ་རི ང་ཚང་ ནའང་མུ ་མཐུ ད་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་རྩོད་བཞི ན་

མས་མཁྱེན་གསལ་བཞི ན་བླ་ོ ཕམ་པའི་གནས་ ཡོ ད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་

ཚུལ་ཞི ག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ང་རང་ཚོ འི ་ ངོས ་ནས་ཡི ན་ནའང་ད་ལན་

༢༣

ཉིན་བོད་རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་

སྐལ་བ་བཟང་པོའི་ཐོག་ནས་སྐྱིད་རོང་ཇོ་བོ་

ཁུལ་དུ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་བསོད་ནམས་ མཇལ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ། ཟླ་བ་འདི་ཡི ན་ནའང་།
འཚོ ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་ ས་ག་ཟླ་བ་ཡི ན་པར་བརྟེན ་ཚང་མས་
གནང་བ་རེད།

ཡི ན་པ་དང་།

འཛུ ག ས་བཀའ་ཤག་གི ་ བཀའ་འབ ལ
ྲེ ་འོག ་

ཁོང་རང་རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་

ཁོང་རང་གི ་ཁྱོ་གའི་མི ང་ལ་

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་དང་། ཁོང་རང་

གྱི ་ ཚོ ག ས་མགོན ་དུ་ ཀརྟི་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ བུ་གཉིས་དང་བུ་མོ ་གསུམ་གྱི ་ཨ་མ་ལགས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༠ རེས་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ ཆགས་ཡོ ད་འདུག ཁོང་རང་རང་ལུས་མེར་

ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག

མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་ པར་བརྟེན ་དེ་ རི ང་འདི ར ་ཚང་འཛོ མས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་
སྤྱིར་རྒྱལ་གཅེས་

པ་ཁོང་གི ས་གཙོ ས་ད་བར་བོད་བསྟན་སྲིད་

དང་མི ་རི གས། རང་དབང་གི ་དོན་དུ་ལུས་

སྲོག ་ལོ ང ས་སྤྱོད ་བླས
ོ ་གཏོང ་གནང་མཁན་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཐུ གས་གསོའ་ི
གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

བཤད་གནང་གྲུབ་བསནྟུ ། ༸གོང་ས་མཆོག་ དུ་ ལྷག ས་པའི་ རི ས ་མེ ད ་ཆོ ས ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ གྲྭ་ འགོད་པས་ཐེ་ལེ ན་ཌི འི་དགེ་འདུན་པ་ཞི ག་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༠
ཉིན་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་ཤྲི་ལངྐའི་སྲིད་འཛི ན་
དབུ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་སྨནོ ་ལམ་གསུ ང ་འདོན ་ བཙུན་སྔགས་གསུམ་དང་། དད་ལྡན་མང་ ལ་གོམ་བགྲོད་སྐར
ོ ་འདྲི་སྐབས་གོམ་བགྲོད་ Maithripala Sirisena མཆོག་ལ་གསུ ང་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཐོག ་

གསལ་ཞལ་ཕ་ྱེ མཛད།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

དམི ག ས་བསལ་འགན་ཞི ག ་ཡོ ད ་པའི་ ཐོག ་

ནས་ཐུ གས་སྨནོ ་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་

གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ བར་སྨནོ ་ལམ་
གསུང་འདོན་གནང་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་བོད་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དབུས་ སྲེག་གནང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ གནང་བའི ་ ཐོ ག ་ནས་ཐུ གས་སྨ ནོ ་གནང་

བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་

པ་དང་།

རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་ རོགས་གནང་། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ད་ལྟ་བར་

པ། སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་ དུ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་གནང་

ནས་ཞི ང་མཆོ ག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ ར་བསྙནེ ་

ལ་སྐ་ུ འགྱེད་ཧིན་སྒརོ ་ ༡༠༠ རེ་ཕུལ་ཡོ ད། །

ཡུ ལ་དེར་ཉེ་ལམ་
ཆར་ཞོད་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་འོག་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་བ་རྣམས་
ལ་ཐུ གས་སྨནོ ་དང་ཤུ ལ་ལུ ས་ནང་མི ་སྤུན་མཆེ ད་
རྣམས་ལ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ དང་སྦྲགས་
ཐུ གས་གསོ་མཛད་པའི་ནང་འཁོད་དོན།
རང་
བྱུ ང ་གོ ད ་ཆག་འོག ་ཚེ ་ ས ྲོག ་ཤོ ར ་བ་རྣམས་ལ་
ངོས ་ཀྱི ས ་སྨནོ ་ལམ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་།
གོད་ཆག་འདིའི་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞི ན་པའི་
འབྲེལ་ཡོ ད་ཤུ ལ་ལུ ས་ནང་མི ་སྤུན་མཆེ ད་རྣམས་
གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་གདུང་
སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ དང་སྦྲགས་སེ མ ས་གསོ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་
ཡི ན།ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་ཤྲི ་ ལངྐའི ་ མི ་མང་རྣམས་
ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་མཚོ ན་སླད་ངོས་ཀྱི ས་
ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ ཐེབ ས་རྩ་ཁང་བརྒྱུ ད་ངལ་སེ ལ ་
རོ ག ས་སྐྱོབ ་ཀྱི ་ ཞལ་འདེབ ས་ཕྲན་བུ ་ འབུ ལ ་རྒྱུ ་
ཡི ན། ཞེས་འཁོད་འདུག །

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དམི གས་བསལ་
མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅།
།དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ
མཆོག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤
ཕྱག་སྦྲེལ་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པའི་ལས་ཡུ ན་འཁྱུར་
ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༥ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་གཟིམ་
ཆུ ང ་ཕོ་ བྲང་དུ་ དམི གས་བསལ་མཇལ་ཁ་ཞུ ས ་
པ་ལྟར ་བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་ ཐོབ ་ནས་མཇལ་
བཅར་ཞུས་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ དཔར་ལྷན་སྒྲོན་མཛད་
འདུག
སྐབས་དེར་བཀའ་དྲུང་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་
དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོ ད།།
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅།
།སྐབས་བཅུ་
བཞི ་པའི་བཀའ་ཤག་གི ས་
ཇི ་ ལྟ ར ་གསོ ལ ་བ་བཏབ་
པ་བཞི ན། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་
ལོ ་ གསར་ཚེ ས ་སྐབ ས་སྤྱི ་
ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་
མ གོ ན ་ ཆེ ན ་ པོ ་ མ ཆོ ག ་
ནས་རྒྱ་གར་ལྷ ོ་ ཕ ྱོ ག ས་
སྦལ
ེ ་ཀོབ་ཆོས་སྡ་ེ ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་གདན་
སར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ པོའ་ི ནང་དུས་འཁོར་
དབང་ཆེ ན ་སྩལ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི ་ གསལ་བསྒྲགས་
མཛད་ཡོ ད་པ་ལྟར། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ལྷ་མི འ་ི རྣམ་
འདྲེན་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་ཅི ང་གཟིགས་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཞལ་སྔ་
ནས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤྲེལ་
ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༥ ནས་ ༡༧ བར་དང་། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༡༤ བར་འཕགས་
ཡུལ་གནས་མཆོ ག ་རྡོ་ར ྗེ་ གདན་དུ་ དཔལ་དུས ་
ཀྱི ་ འཁོར ་ལོ འི ་ དབང་ཆེ ན ་བཀའ་དྲིན ་ཆེ ་ གཏན་
འཁེལ་སྐརོ ་གསལ་བསྒྲགས་བདྱེ ་འཐུ ས་ཀྱི་བཀའ་
བཟང་སྤྱི་སྨན་སྨནི ་བྱུང་སོང་བ། དད་ལྡན་ཕྱི་ནང་
མང་ཚོ གས་ཡོ ངས་ནས་ཐུ གས་འཇགས་ཡོ ང་བའི་
གསལ་བསྒྲགས་སུ ། བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་ནས།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༤ ལ།།

2

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥

དགེ་འདནུ ་པ་བྱམས་པ་དགེ་ལེགས་ལགས་རྒྱ་
སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།
གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛི ན་བཟུང་
ཕ་རན་སི འ་ི གྲོང་སྡ་ེ ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་སྤུ་ཧྲེང་དང་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་
བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་པ།
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།
ཉིན་གྱི་ཕྱི་དརྲོ ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་ས་གནས་ དེ་ སྔནོ ་ཁོང ་གི ས ་བོད ་དོན ་ཆེ ད ་རང་ལུ ས ་
མེ ར ་ས ག
ྲེ ་གཏང་རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེས ་བརྗོད ་པར་

བརྟེན་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་གླ་ོ བུར་དུ་འཛི ན་
བཟུང་བྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་ལུགས་བོད་ནང་གི ་

བོད་མི ས་ཚོ ད་དཔག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གླ་ོ བུར་

དུ་འཛི ན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡི ན་སྐར
ོ ་གསལ་བཤད་ཅི ་ ཡང་བྱས་
མི ་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་བོད་ནང་གི ་
མཚན་མོ འི ་ ཆུ ་ ཚོ ད་བཅུ ་ པ་ཙམ་ལ་ཉེན ་

ཉེན་རྟོག་པས་ཁམས་རྟའུ་ཉ་མཚོ ་དགོན་པའི་ རྟོག་པ་ཕོན་ཆེ ན་པོ་དགེ་འདུན་པ་བྱམས་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ བྱེད ་མཁན་གྱི ་ ས་གནས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད །

པའི་བྷ་ེ ཛི ་མོན་

འགོ་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཕ་རན་

༢༢

ཉིན་ཕ་རན་སི འ་ི བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཡོ ད་
Bazemont

དང་། ཕ་རན་

སི འ་ི ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་ཡོ ད་པའི་ལུ་གོན་

Lugan

བཅས་གྲོང་སྡ་ེ ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི ས་བོད་
ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་སྤུ་ ཧྲེང ་དང་སྐྱེ་ རྒུ་མདོ་ གཉིས ་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཐག་གཅོད ་བྱུ ང ་
བའི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་

གྲོང་སྡ་ེ དང་གྲོང་གསེབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པས་འགོ ་ འཛུ ག ས་གནང་བ་

རྩེ་མདོར་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་ཡོ ད་འདུག དེ་ བྱམས་པ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནི་རང་ལོ་ ༢༣

དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

ཡང་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ་ ནང་གནས་ཚུ ལ ་ ཙམ་ཡི ན་པ་དང་། ཁམས་རྟའུ་རྫོང་མ་ཟུར་

ཐོན་གསལ་ལྟར་ན།

བོད་ཁམས་དཀར་ ཤང་རྫི་ཡ་གྲོང་པ་ནས་ཡི ན་འདུག

ཁོང་

ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

ཀྱི ་ བདེན ་པའི ་ འཐབ་རྩོད་ལ་ཕ་རན་སི འི ་

ཉེན་རགྟོ ་པས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ད་ལྟ་ ཡི ན་འདུག

ཁོང་ནི་ཉ་མཚོ ་དགོན་གྱི་སླབོ ་

དར་རྩེ་མདོར་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་ཡོ ད་འདུག་ གྲྭ འི ་ གུ ང ་སེ ང ་སྐབ ས་རང་མོ ས ་ཀྱི ས ་བོད ་

པ་དང་། ཁོང་དེ་ལྟར་གླ་ོ བུར་དུ་འཛི ན་བཟུང་ ཕྲུ ག ་ཚོ ར ་བོད ་ཀྱི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་དང་སྐད ་ཡི ག་
བྱ་དགོས་དོན་ནི། ཁོང་གི ་གྲྭ་ཤག་ནང་བོད་ སོགས་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་གི ་ཡོ ད་འདུག །

སྐ་ུ ཞབས་མར་ཀོ་པ་ནེལ་ལ་འདས་གྲོངས་སུ་
གྱུར་བར་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ནས་མྱ་ངན་
གུས་འདདུ ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༩

ཉིན་ཡུན་རི ང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་

ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ཚོ གས་པའི་ Transnational Radical

པ་གསར་འཛུ གས་གནང་མཁན་འགོ་ཁྲིད་

མི ་ཟུར་པ་དང་ཨི ་ཊ་ལི ་རེ་ཌི ་ཀལ་ཆབ་སྲིད་

Party

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་མར་ཀོ་པ་ནེལ་ལ་

Mr. Marco
Pannella

མཆོ ག་འདས་

ག ྲོ ང ས ་ སུ ་

གྱུ ར ་ བ འི ་
ཡི ད ་ སྐ ྱོ འི ་

ཐོན་པར།

གནས་ཚུ ལ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སདྲི ་

སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་།

བོད་མི ་

པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

དམ་པ་ཁོང་གིས་

ཨི ་ཊ་ལི འི་ནང་རེ་ཌི ་ཀལ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་
འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ཁོང་

དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒརོ ་གྲོང་སྡ་ེ སྤྱི་ཁྱབ་པ་ པ་

Mr. Xavier Cremoux

དེར ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་གྲོང ་སྡ ་ེ

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི །

ཆེད་ཡི ན་འདུག

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་གཞི ་

རྣམས་ཀྱི ས ་གྲོང ་སྡའེ ི ་ ཚོ ག ས་ཁང་ངམ་ས་

ཚི གས་གལ་གནད་ཅན་ཞི ག ་ཏུ ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

སི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་

ས་གནས་ཆེས་

སྤྱིར་མཛད་སྒ་ོ དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་

གྲོང ་སྡ ་ེ ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ལས་བྱེ ད ་དང་།

མི ་ བཅས་ཀྱི ས ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་འདུག

མཐོའི ་ འཛི ན་སྐ ྱོང ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ཚོ གས་གཏན་འཁེལ་
མི ་བཅས་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་ཡོ ད ་པ་མ་ ཡོ ད་ཀྱང་།

སྐབས་དེར་ཕ་རན་སི འ་ི རྒྱལ་

སྡ་ེ དང་རྫོང ་སྡའེ ི ་ ནང་འཛུ ལ ་ས་དང་ཐོན ་ ཨོ ་སི ་ ཏ་ནི་ ཡ་ནི་ ཕ་རན་སི འི་ ལྷ་ོ ཕ ག
ྱོ ས་སུ ་

བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

རྫོ ང ་སྡ ་ེ ཁག་གཅི ག ་གི ས ་སྒ ་ོ བྱང་དེ་ གྲོང ་
སའི་སྒ་ོ ཁར་བཀལ་གྱི་ཡོ ད་འདུག

Culture Festival ཡང་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག

སྤྱིར་ ཆགས་པའི་ཨོ ་སི ་ཏན་གྱི་སྐད་ཡི ག་བེད་སྤྱོད་

མི ་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བར་

བར ནྟེ ་མཛད་སྒ་ོ ཕར་འགྱངས་བ ྱེད ་དགོས ་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ལྟ་ཞི བ་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ འཛོ མས་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཚོ ད་

ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞི བ་ འཛི ན་མ་བྱས་པར་བཟོད ་སྲན་བྱས་སྲོལ ་
ཚོ གས་པས་

Human Rights Watch

སྙན་ ཡོ ད་ཀྱང་ད་ཆ་གངྲོ ་གསེ བ་ས་ཁུལ་དེ་དག་

ཐོ་ཞི ག་བཏོན་པའི་ནང་དུ་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་

རྒོལ་ཆེ ན་མོ ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་

ཉིད་མཆོག་དང་སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་པའི་ཆབ་ ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་
སྲི ད ་ཚོ ག ས་པར་སེ མ ས་གསོ ་ དང་གདུང ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁྲི མ ས་ལུ ག ས་གཉིས ་ཀའི ་ ནང་

སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད།

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་ལན་མང་མཇལ་འཕྲད་ འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥

མཆོག ཕ་རན་

ས་པེ་རི ་སི ར་འཇིགས་སྐལ
ུ ་རི ང་ལུགས་པས་

ང་ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་བཀའ་དྲིན་སྙངི ་བཅངས་ རྒྱུ། དེ་བཞི ན་ཉེས་འཛུ གས་བྱ་རྒྱུའི་གྲངས་
དེ་སྔ་
ཀྱིས་དྲན་གསོ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ང་ཚོ ས་སྐ་ུ ཐོ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་ར་ུ སོང་ཡོ ད།

ཅེས་

Mayor of Marcq

གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྒ་ོ བྱང་ཞི ག་ ཟད། དེ་ཉིན་ཨོ ་སི ་ཏ་ནི་ཡ་དང་བོད་ཀྱི་རི ག་
བཀལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། གྲོང་སྡའེ མ་ གཞུང་དུས་སྟོན་ཉིན་མོ་ Occitania-Tibet

དོན་ཐོག་དུས་རྟག་ཏུ ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེ ད་ཀྱིས་ བོད ་མི ་ ཞི ་ རྒོལ་བ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་
ཐུ གས་ཁུར་བླངས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ བཀག་བསྐྱིལ་དང་། མནར་གཅོད་གཏོང་

དམ་པ་ཁོང ་ནི་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ འདེབས་སྨནོ ་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

མཆོག་དང་མག་གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་

མཆོག་གི ས་གཙོས་

ནང་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད།

རྒྱ་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི ་གནས་སྡདོ ་ཀྱི ་ ས་
ཁུ ལ ་རྣམས་ལ་དམི གས་སུ ་ བཀར་ནས་ཞི ་

མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།
ན།

དཔེར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་གྲོང་

གསེ བ ་ས་ཁུ ལ ་ཁག་ཏུ ་སྨྲ་བརྗོད ་དང་འདུ་

ི ་འཇགས་མེ ད ་པའི་ རྣམ་འགྱུ ར ་གཅི ག ་
ལྷང

རས
ྗེ ་གཉིས ་མཐུ ད ་བྱས་ནས་ཡོ ང ་བ་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཞི ་རྒོལ་བ་རྣམས་

ལ་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་བཙན་ཁྲིད་
བྱས་པ།

ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྲིད་

བའི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་མཁན་རྣམས་ལ་དམ་

བྱུ ས ་གསར་པ་ལག་བསྟར་འོག ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི ་ བརྟན་ལྷིང ་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ལ་ཁག་དཀྲི་བྱས་

འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྟ་ ཞི བ ་ཚོ ག ས་པའི ་

ཆེ་ར་ུ གཏོང་བཞི ན་པ་མ་ཟད།

བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་རྒྱ་ནག་གི ་
ངེས་སྟོན་པ་ལྕམ་སྐ་ུ སོ་ཕི་རི ་ཆ་ཌི ་སན་

ནས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་
ལྷག་པར་

So-

བོད་མི ་གངྲོ ་གསེབ་ས་ཁུལ་དུ་དམ་བསྒྲགས་

ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཁོང་གི ས་མུ་མཐུ ད་གསུང་

ཡོ ད། གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའ་ི ནང་གསལ་དོན།

phie Richardson

མཆོག་གི ས་གསུངས་

དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཚང་མར་

འདས་པོ་ སྨྲ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོ མས་ཀྱི ་རང་དབང་ ངོ་ རྒོལ་བ ྱེད ་མཁན་ལྟ་ བུ ར ་བརྩི་ནས་བོད ་
ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་གི ས ་གདུང ་ ཁོང་གི ་ཚེ ་རབས་ཕྲེང་བ་ནས་བསགས་པའི་ ཡོ ད་ཚུ ལ་འཁོད་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ མི ་སྤྱི ་ཚོ གས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་གསང་ཉུ ལ་བྱ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ དང་སྦྲགས། ཐུ གས་གསོའ་ི སྡིག ་ལྟུ ང་རྣམས་སྦྱངས་ཤི ང་རྣམ་མཁྱེན ་ བཟོད་སྲན་ཐོག་རང་དབང་སྤྲོད་བཞི ན་ཡོ ད་ རྒྱུ འི ་ པར་ཆས་བཙུ ག ས་ནས་གསོ ་ ལྟ་ བྱེད ་
གནས་འཕྲིན་ཞི ག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱལ་བའི་སྒ་ོ འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་གསོལ་ ཀྱང་། ད་སྐབས་རང་དབང་དེ་དག་ལ་རྩིས་ བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་ཤོག་
མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་

Hetzel

Mr. Jean-Bernard

ལྷག་པར་བོད་

ྲི ་པོའ་ི རི ང་དྲང་བདེན་ཆེད་འཐབ་ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་འཁོད་
ནི་སྐ་ུ ཚེ ་ཧལ
རྩོད་གནང་མཁན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྐྱེ་ དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་དུ་ཞི ་
བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། དམ་པ་ཁོང་གིས་བོད་

གང
ྲོ ་སྡ་ེ ལུ ་ གོ ན ་ཏུ ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ ལས་གཞི ་

མང་ཚོ ག ས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར ་གང་མང་ཐོབ ་

ལོ ར ་བཞུ ག ས་སྒར ་དུ་ ༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ་

སྐུའི ་ གྱ་ས ནྟོ ་སྲུ ང ་བརྩིའི ་ མཛད་སྒ ར
ོ ་ཡང་

དེ་ཡང་ཕ་རན་སི འ་ི གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པ་

ཞུགས་གནང་འདུག

མི ན་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་

པ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ བུ ་ གཉིས ་དང་བུ ་ མོ ་ གཅི ག ་བཅས་བུ ་ ཕྲུ ག ་

ཉིན་གྱི་ཕྱི་དརྲོ ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་ས་གནས་ གསུམ་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་བུ་ཆེ་ཤོས་དེ་

གྲངས་ ༦༨ ཀྱིས་ལས་འགུལ་དེར་མཉམ་ སྡར
ེ ་མཛད་སྒ་ོ འཚོ ག ས་སྐབ ས་བྷ་ེ ཛི ་མོ ན ་

བོད་མི འ་ི ཐུ ན་

མཛེ ས ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ རྟའུ ་ ཉ་མཚོ ་ དགོ ན ་པའི ་ གི ་ཕའི་མི ང་ལ་ཚེ ་རི ང་དང་། མའི་མི ང་ལ་
ཁོང་གཉིས་ལ་

སི འི ་ གྲོང ་སྡ་ེ དང་རྫོང ་སྡ་ེ ལས་ཁུ ང ས་ཁྱོན ་ གཞན་ཡང་ཕ་རན་སི འི ་ བྷ ་ེ ཛི ་མོ ན ་གྲོང ་

ལས་འགུལ་དེ་དག་གི ་

དང་རྒྱུ ན་འཛི ན་དར་སྤལ
ེ ་ཡོ ང ་སླད ་མང་
ཚོ གས་ཀྱི ་ རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ཐོ བ ་ཆེ ད ་དམི གས་

དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ ༢༣ ཡི ན་པ་བྱམས་ སྒྲོན་ལས་བརྗོད་པ་དང་།

བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་ཀྱང་ཚོ གས་འདུག

རྒྱུའི་ལས་འགུལ་འདི་བཞི ན་
FranceTibet
ཞེས་པའི་ཕ་རན་སི ་བོད་དོན་རྒྱབ་

དགེ་འདུན་པ་བྱམས་པ་དགེ་ལེ གས་ལགས་ དགེ་ ལེ ག ས་ཀྱི ་ གྲྭ་ ཤག་ནང་དུ་ འཛུ ལ ་ནས་

གླ་ོ བུར་དུ་འཛི ན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་དར་ སྔགོ ་བཤེར་བྱས་ཡོ ད་འདུག དགེ་འདུན་པ་

ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་རྒྱུ འི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་ སྐབ ས་དེར ་བོད ་དང་ཨོ ་སི ་ ཏ་ནི་ ཡའི་ ཐོག ་

གྲངས་

༨༦

ཡོ ད་པའི་སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་

དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༥ བར་སྤྱི་

ཚོ གས་ནང་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ

སྔར ་བས་ཀྱང་ཆེ ་ རུ ་ བཏང་ཡོ ད ་པ་འཁོད ་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་ནང་
གསར་འགོད་པ་དང་ཉམས་ཞི བ་པ། ཡུལ་
སྐརོ ་སྤ་ྲོ འཆམ་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་

ཅང་བྱས་རྐནྱེ ་སྐརོ ་བསྐདྱོ ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་
རྩ་བ་ནས་མ་སྤྲད་པར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་
དེ་སྒ་ོ བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད།
སོགས་འཁོད་འདུག །

ཅེས་

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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འདི་ལོ་སླར་ཡང་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བུ་མོས་མཐོ་བ་བླངས་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

བོད་སླབོ ་ཁག་གི ་ནང་བུ་ལས་བུ་མོས་བརྒྱ་ཆ་ ཡོ ད་པ་དང་། བསྐྱར་དུ་ཡི ག་རྒྱུགས་གཏོང་

ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ CBSE ཀྱི་འཛི ན་རི མ་

གི ་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ ནས་འཛི ན་

༢༡

ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རི མ་ཤེས་

བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་རྒྱུགས་ཆེན་

མཐོ་བ་བླངས་འདུག འདི་ལོར་རྒྱ་གར་ནང་

དགོས་པའི་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༡༥ མང་དུ་ཕྱིན་

རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་རྒྱུགས་

རྒྱུགས་འཕྲོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠།༧ ཡི ན་འདུག
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་

མོའ་ི གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད་ ཆེ ན ་མོ འི ་ གྲུ བ་འབྲས་ནང་ཡི ག་རྒྱུ གས་
པ་དང་།

འདི་ལོའ་ི ཡི ག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ི

ནང་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ ནས་སླབོ ་

ཕྲུག་གྲངས་ ༡༣༥༩ ཀྱིས་ཡི ག་རྒྱུགས་
ནང་འཛུ ལ ་ཞུ ག ས་བྱས་ཡོ ད ་པའི ་ ཁོ ང ས་

འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནས་ ༡༠༠ ཀྱི་ཚན་རི ག་དང་ཚོ ང་རི ག
སུ་ཇཱ་

འབྱུང་རི ག་
བཅས་སྡ་ེ ཚན་གསུ མ ་ཁོང ས་ནས་བརྒྱ་ཆ་

གཏན་སླབོ ། སྦལེ ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཡི ན་

ཚན་གྱི་ཨང་དང་པོ་སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་

ལེན་མཁན་སླབོ ་གྲྭ་བཞི ་ཡོ ད་པ་ནི།

བོད་ཁྱིམ་དང་། སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ། སྤནོ ་ཊ་

ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༢༢༤ ཡི ག་རྒྱུགས་

འདུག འདི་ལོར་བོད་སླབོ ་ཁག་གི ་སླབོ ་ཕྲུག་

གཏོང་དགོས་པའི་སླབོ ་མ་གྲངས་

ཡོ ད་པ་དང་།

འཕྲོད་ཡོ ད་པ་དང་། བསྐྱར་དུ་ཡི ག་རྒྱུགས་

༡༡༥

ཡོ ད། རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའི་སླབོ ་མ་གྲངས་
༡༨། འདི་ལོར་ཡང་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་

ཀྱི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་འཕ དྲོ ་ཚད་ཀྱི ་ བརྒྱ་ཆ་དེ་

འདུག འདི་ལོར་བོད་སླབོ ་ཁག་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་

རྩེ་ཕུད་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ནི། ཚན་རི ག་སྡ་ེ
གྲྭའི ་ སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་མཚོ ་ མོ ་ ལ་བརྒྱ་

གྲངས་ ༣༤༢ ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་

ཆ་ ༩༤་༢། ཚོ ང་རི ག་གི ་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་

༡༠ གི ས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཡན་ལོན་ཡོ ད།

སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ནོར ་སྒྲོན ་ལ་བརྒྱ་ཆ་

དེའ་ི ཁོངས་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་

འདི་ ལོ ར ་བོད ་སླབོ ་ཁག་གི ་ ནང་རྒྱུ གས་མ་

འཕྲོད་པའི་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༧ ཉུ ང་འཕྲི་ཕྱིན་

ནས་ཨང་དང་པོ་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་

འཛི ན་ཕུན་ཚོ གས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢༌༨ ཐོབ་ ཀྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ཆེ ན་ལ་བརྒྱ་ཆ་
ཡོ ད།

འདི་ལོའ་ི དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་བྱ་ ༩༡། ཨང་གསུམ་པ་སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་

དགའ་ལེན་མཁན་ཁོངས།

ཚན་རི ག་སྡ་ེ གྲྭའི་ སླབོ ་མ་ཚེ ་ རི ང ་བསོ ད ་ནམས་ལ་བརྒྱ་

ཚན་གྱི་ཨང་དང་པོ་སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་
༨༨། སྒྱུ་རྩལ་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ཨང་དང་
གྲྭའི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་མཚོ ་མོ ་ལ་བརྒྱ་ཆ་
པོ་མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་མ་བསྟན་
༩༤་༢། ཨང་གཉིས་པ་ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ ་

ཆ་ ༨༩་༦། ཐོབ་ཡོ ད་པ་དང་། ཚོ ང་རི ག་
སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ཨང་དང་པོ་དྷ་སངྟེ ་བོད་

ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ནོར་སྒནྲོ ་

ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨། ཨང་གཉིས་པ་མོན་གྷཌོ ་
གཏན་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་རྣམ་གལ
ྲོ ་

ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༣༌༦། ཨང་གསུམ་པ་དྷ་སྟེང་

བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ཡི ད་

དགའ་དང་འཕནྲི ་ལས་དབང་མོ ་ལ་བརྒྱ་ཆ་

༨༢་༤ ཐོབ་ཡོ ད། སྒྱུ་རྩལ་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་
ནས་ཨང་དང་པོ་མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའ་ི

སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ཕུན་ཚོ གས་ལ་བརྒྱ་ཆ་

༩༢༌༨། ཨང་གཉིས་པ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་
གྲྭའི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་བུ་ཁྲིད་དང་བསྟན་

འཛི ན་ནོར་ལྡན་ལ་ ༩༡༌༦། ཨང་གསུམ་

པ་སྦལ
ེ ་ཀོབ་གཏན་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་མ་ཟླ་བ་ཆོ ས་
སྒྲོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ཐོབ་ཡོ ད།།

ི ་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི ་སྨན་པར་གསར་ད་ུ བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ།
སྨན་པ་བསྟན་འཛི ན་ནོར་བཟང་ལགས་སྦར

༄༅།

།སྨན་པ་བསྟན་འཛི ན་ནོར་བཟང་
ལགས་ཀངྒ་རར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རཱ་ཇི ནྡ་ྲཱ

བསྟེན ་ཡན་ལག་སྨ ན ་ཁང་གི ་སྨ ན ་པར་

གསར་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ཡོ ད།

ི ་
སྦར

ད་ར། མོན་གྷ།ོ ཧོན་སུར། བལ་ཡུལ་པོ་ཁ་ སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་སྨན་སླབོ ་ཐོན་རྗེས་བཟང་

ར།

སྦལེ ་ཀོབ་བཅས་སུ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་

ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ ཛ་དྲག་དགོས་ངེས་ཆགས་ཡོ ད།

སྤདྱོ ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཐོག་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་

རྒྱ་གར་ ནང་ཉུ ང་མཐར་ལོ ་གསུམ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་

ི ་བོད་ཚོ གས་དང་། ནང་ཆེན། སྡ་ེ
ནས་སྦར

དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་ འཕྲོད ་བསྟེན ་དང་ཁྱི མ ་ དགོ ས ་པའི ་ འབོད ་སྐུ ལ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་

གྲྭ། དགོན་སྡ་ེ ཁག་བཅས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་

རྩ་བརྒྱུ ད་ཨ་རི འི ་ ཐེབ ས་རྩས་བཙན་བྱོལ ་
བོད་མི འི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་

དགེ་ཁྱབ་ཁོངས་གཞི ས་ཆགས་དང་། སླབོ ་

མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢

ལོ ར ་རྡ་ས་བདེ་ ལེ ག ས་སྨན ་ཁང་དུ་ སྨན ་པ་
གཉིས་དང་།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་

ཚང་བདེ་དོན་ལྷན་ཁང་དང་བོད་ཀྱི ་ཐེབས་

ཡོ ད།

ཡོ ད་པ་དང་།

ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་

པའི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སགྟེ ས་ཐོག་སྨན་པའི་

སྤྱིར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་ སླབོ ་སྦྱོང་གནང་ས ་ྟེ ཕྱི ར ་འཁོ ར ་མཚམས་

བས ནྟེ ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ གན་རྒྱའི ་ འབྲུ ་ དོན ་ལྟ ར ་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་

ཡུལ། འབྲུག་བཅས་ཀྱི་ནང་སྨན་ཁང་ཁག་
རྒྱས་དང་། གོ་ལའི་ཐེབས་རྩའི་གླ་ོ ནད་སྔནོ ་ བདུན་དང་། ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་
འགོག ་ལས་འཆར་འོག ་རི ང ་མི ན་རྒྱ་བལ་ ལག་སྨན་ཁང་གྲངས་ ༤༣ དེ་བཞི ན་མངོན་

བོད ་མི འི ་ དང་བླང ས་འཕྲོད ་བསྟེན ་ཚོ ག ས་ གཉིས ་ཀྱི ་ བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་ཁག་གི ་

སླབོ ་སྦྱོང་གནང་བཞི ན་པ་སླབོ ་མ་བཅུ་བདུན་

མི འི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ལོ ་ གསུ མ ་རི ང ་ཞབས་

འདེགས་ཞུ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོ ད།།

དགའ་དམི གས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི ་

པའི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་གར་ནང་གི ་ སྨན ་ཁང་ ནང་འཕྲོད ་བསྟེན ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་སྨན ་པ་ སླབོ ་གྲྭ་སོ གས་སུ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་མཐུ ན་རྐྱེན་

པྲཱ་སཱད་གཞུང་གི ་སྨན་པའི་མཐོ་སླབོ ་

Dr

Rajendra Prasad Government Medical
College

ནས་སྨན་པའི་སླབོ ་སྦྱོང་

MBBS

ལེ ག ས་པར་ཐོན ་ནས་ཟླ་བ་གཅི ག ་རི ང ་རྡ་

ཁག་དང་། ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་ གང་མང་ཞི ག་བསྐ་ོ གཞག་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། སྦྱོར་བཞི ན་ཡོ ད།

ད་ཆར་སྨན་པ་གྲངས་

སྨན་ཁང་ཁག་གི ་ནང་སྨན་པ་ལྔ་བཅས་ཁྱོན་ མཁས་ལས་སྨན་པ་གསོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་

བཅུ་གཉིས་ནས་གན་རྒྱའི་འབྲུ་དོན་བཞི ན་

ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ནང་ཚུད་སྨན་པ་བཅུ་དྲུག་ བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཚེ ་རི ང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་བཞི ན་པ་དང་།

སྨན་པ་བདུན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ འདུག།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་ རང་རེ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་ལོ ་ གསུ མ་རི ང་

ཡོ ད་ཁོངས་ནས་སྨན་པ་བཞི ས་རང་ཉིད་ཀྱི་ གི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་འཕྲོད ་བསྟེན ་

སྨན་པ་

ཁག་གཅི ག ་གི ས ་གན་རྒྱའི་ ལོ ་ གསུ མ ་ལས་

ས་བདེ་ལེ གས་སྨན་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་

མདུན་ལམ་སོགས་ཀྱི་ཆེ ད་རྩ་དགོངས་ཞུས་ ལས་ཁུངས་དང་།

ི ་བོད་མི འི་ས་གནས་འཕྲོད་
འབལ
ྲེ ་ཐོག་སྦར

བརྟེན། ད་དུང་མི འ་ོ དང་། ལ་དྭགས། བྷན་ སླ བོ ་སྦྱོང་གནང་བཞི ན ་པའི ་ བོད ་རི གས་ ཀོལ ་ཀ་ཊ་བཅས་སུ ་ བོད ་རི ག ས་སྨན ་པའི ་

རྗེས་ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ནས་གཞུང་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་

ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་པ་བཅུ་གཉིས་ཡོ ད་པར་ ཀྱི་གན་རྒྱའི་འབྲུ་དོན་ལྟར། ད་ལྟ་སྨན་པའི་

ལྷག ་ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་མ་

ཟད།

བྷ་ི ཀ་ནེར་དང་སི མ་ལ།

ཀངྒ་ར།

༄༅།།༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་
འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་
བོ ད ་དོ ན ་སྐོ ར ་གྱི ་ བརྙན་འཕྲི ན ་གསར་
འགྱུར་གཟིགས་བློ་ཡོད་ཚེ།
དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་
གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་བཞི ་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥

འཕྲོད་བསྟེན་སྐརོ ་གྱི་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་སྐབས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་གྲོས་གཞི ་གྲོས་ཆོད་ཁག
རང་རེའ་ི སྤ་ྱི ཚོ གས་བདེ་རྩར་དགོངས་ བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་རྒྱུའི་གསོལ་བ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ ཟས་རི གས་བསནྟེ ་ཕག
ྱོ ས་སྐརོ །

༡།

འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་ཁང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ ཌ་ ཚད། མོ་ནད་དང་། འབྲས་ནད་སོགས་སྔནོ ་

བསམ་བཟང་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ལོ ་མང་

ནས་ཚེ ས་ ༡༨ བར་རྡ་ས་དབུས་སྣེ་ལེན་ ཅ༽

གླ་ོ ནད་ཀྲི་སྦ།ི

མཆི ན་པའི་གཉན་

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་གོ་སྒྲི ག་འོག་ འགོག་ཆེ ད་དུས་ནས་དུས་སུ་བརྟག་དཔྱད་

ུ །
བཞེས་ཀྱིས་གཞན་ཕན་གྱི་ཀུན་སླངོ ་དང་ལྷག་ ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་རྒྱུའི་སྐརོ ་གོ་བསྡར
གྲོས་ཆོད་གསུ མ་པ།

སྤྲོད་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

༢༠༡༤

དགོངས་དོན་ས་གནས་དང་མངའ་སྡ་ེ འཕྲོད་
བསྟེན ་ལས་ཁུ ང ས་ཁག་ནས་མཐུ ན་རྐྱེ ན ་

རི ང་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་འདེགས་གྲུབ་དང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ རག་ཐབས་ཇི་ཡོ ད་འབད་བརྩོན་གནད་སྨནི ་
འགྲུབ་བཞི ན་པ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི ་སྐའ
ུ ི་ ༸གོང་ས་མཆོ ག་ནས་ཚོ གས་བཅར་རྣམས་
བླ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ ལ་མཇལ་མང་བཀའ་ད ནྲི ་ཆེ ་ སྐབ ས་དམ་
དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྐ་ུ བཅར་སྨན་ འབུལ་སྙན་གསན་ཞུ ས་པའི་ངོ་བཤུ ས་ཟུར་

གནང་གལ།

སྐརོ ་དམི ཌ་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་ཚོ གས་སྐབས་ གཞུང་འབལ
ྲེ ་མི ན་པའི་མི ་མང་འདུ་འཛོ མས་

སྒར་སྤྱི་ཚོ གས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དྭང་ཞབས་པ་ཚེ ་

གལ། ༼འཕྲོད་བསྟེན་དང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་

གས
ྲོ ་གཞི་དང་པོ།

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་འཕྲོད ་བསྟེན ་དྭ ང ་ཞབས་བཅས་ འབྲེལ་བ་དང་། ལྷག་པར་ས་གནས་སྨན་ཁང་
ནས་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ཚོ གས་ ལས་བདྱེ ་རྣམས་ཀྱིས་མི ་མང་ལ་འགན་ཁུར་

མི ་མང་གི ་འཕདྲོ ་བསྟེན་ཞབས་ཞུ ་སྤྱི ་དང་། Screening བདྱེ ་གལ།

ལྷག་པར་ནད་རི ཌ་སྔནོ ་འགོག་གི ་ལས་དོན་ ཆ༽ མ་དང་བྱིས་པ། བེདུ ་དང་ན་གཞོན་
ཚཌ་ཚུད་ཡོ ང་ཐབས་དང་། སྨན་ཁང་ཁག་ བཅས་ཀྱི་ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་སྐརོ །

གི ་འཛི ན་སྐྱོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ ༣།ས་གནས་ཁག་ཏུ ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་དང་
ཀྱི་གས
ྲོ ་གཞི་གས
ྲོ ་ཆོད་གཤམ་གསལ།

ནམ་བྱུང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་དང་བོད་ལུགས་
སྨན ་པ་གཉིས ་ནས་ནད་རི ག ས་སྔནོ ་འགོག ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་རྡ་ས་ གི ་འཕྲོད ་བས ནྟེ ་སླ བོ ་གསོ ་ སྤ ལ
ེ ་ཆེ ད་ས་
ི ་གཙུག་ལག་ གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་དུས་ཚོ ད་ཟུར་བཅད་
བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ཁང་གི ་གསུང་ཆོ ས་རྭ་བར་༸རྒྱལ་མཆོ ག་ ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ །༼འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ ཁུངས།༽

ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་ ༤། ས་གནས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་

རྩིས་ཁང་ཕྱག་བཏབ་ནས་ལོ ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་ ནང་སྤྱི་ཡོ ངས་གཟུགས་གཞི ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་
བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒར
ོ ་༸སྤྱི ་ ཆ་རྐནྱེ ་བསྐྲུན་རྒྱུ།

ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ ༥། བོད་མི འ་ི འདུ་སྡདོ ་ས་གནས་ཆེ་ཁག་ནང་

གིས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་དོན་དུ། ༼ནད་རི ག་ ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་ཆེ ད་སླབོ ་སྟོན་པ་རེ ་
སྔནོ ་འགོག ་ཐོག ་འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་ལས་ཁུ ང ས་ ཟུར་འཛུ གས་གནང་གལ།

ནས་འཐུ ས་ཤོ ར་ཧ་ཅང་ཕྱིན་པའི་བཟོ་ཞི ག་ ༦། བོད་སྐད་རླུང་འཕནྲི ་ཁག་བརྒྱུད་ཟླ་རེའ་ི

རམས་པ་ཚེ ་དབང་རྟ་མགནྲི ་ལཌ།

ཅན་དྷ་ི འཛར།

གྲོས་གཞི་བཞི་པ།

རི ང་སྒལ
ྲོ ་དཀར་ལཌ། སངས་རྒྱས་སྨན་བླའ་ི དབུ ས ་དང་ས་གནས་ལས་བྱེད ་དབར་གྱི ་

ཞབས་ཞུ་མི ག་དཔེ་འོས་པ་གནང་དང་གནང་ དང་ཞབས་ཞུ ་ཚད་མཐོར་གཏོང་ཐབས་ཇི ་

རྒྱུན་འཇཌ་ཡོ ང་བའི་རེ་བསྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ།
༢། སྨན་ཁང་གི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་བདྱེ ་རྣམས་

ནས་ནད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་གཏན་རང་ཉིད་
ཀྱི་ཕ་མ་སྤུན་གཉེན་གྱི་འདུ་ཤེས་སྒ་ོ ནས་སྨན་

འཐུ ས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དེ་ཚོ ་འཐུ ས་ བ་རི ག ་པའི ་ གཞུ ང ་ལུ ག ས་ཐོག ་ནས་ནད་

ཤོར་མ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་བྱེད་ རི གས་སྔནོ ་འགོག་ཆེད་དམི གས་ཏེ་ཟས་སྤྱོད་
དགོས་མི ན་སྐརོ ་གོ་བསྡར
ུ །

གས
ྲོ ་ཆོད་དང་པོ།

༡།

སྤང ་བླང ས་ཀྱི ་ ལེ ་ ཚན་བཅུ ག ་སྒྲི ག ་གནང་

ཐབས།

༼འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་དང་།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་།

ཤེས་རི ག་ལས་

ལས་ཁུངས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གཉིས་ནས་ ཁུངས།༽
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ནད་རི གས་
ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་ཆེ ད་ཕྱི་ལུགས་དང་། ༩།

བོད་ལུགས་གསོ་རི ག་ཟུང་འབྲེལ་ལམ་ནས་ སྔནོ ་འགོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་ཚོ གས་འཕྲོད་

བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཁ དྲོ ་ཁྱབ་ བས ནྟེ ་ཚན་པ་ཟུ ར་འཛུ ག ས་དགོ ས ་གལ།
གདལ་ཆེ ་ བའི ་ ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོ ག ་གི ་ ༼བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་།༽
ལས་འཆར་སྔར་ལྷག་སྤལ
ེ ་དགོས།༼འཕྲོད་
བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་།༽

༢།

གས
ྲོ ་གཞི་གཉིས་པ།

ཡང་གོ ང ་གསལ་བཀའ་སླབོ ་ཏུ ་མུ ་ མཐུ ད ་

སྤྱི་ཚོ ཌ་ནང་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སླབོ ་གསོ་ ནས།

བརྒྱུ ད་སྤྱོ ད ་ལམ་བསྒྱུ ར་ཐབས་ཀྱི ་ ལས་
འགུལ་སྤལེ ་རྒྱུ། དཔེར་ན།

ཀ༽ གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡོ ང་ཐབས་

༼ང་ཚོ ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཡ་རབས་

བཟང་སྤ ྱོད ་ཟེར ་རྒྱུ ་ཁ་ནས་བཤད་པ་མ་
གཏོགས།

ཁག་དང་།

སྨན་བཅོས་ཚད་ལྡན་གཏན་

བཅོས་དང་ནད་གཡོ ག་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་

པ་རྣམས་ནས་ནད་པར་སྨན ་བཅོས ་དང་།

ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་ཚན་རི ག་དང་

༢། ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ལས་ཞབས་

ཁང་དང་། སླབོ ་གྲྭ དགོན་སྡ་ེ ཁག་བཅས་

ཀྱིས་རྟོགས་ཞིབ་གནང་གལ། ༼དབུས༽

ཞུ ་ རྣམས་ལ་མི ང་སྦྱང་གི ་དཔུ ང ་རྟགས་
(Name plate)

བཟོ་རྒྱུ།

༣། ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ལས་བྱེད་

དུ་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ཆེ ད་འཕྲོད་
གནང་རྒྱུ།
༤།
སྨན་ལས་རྣམས་ནས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ བསྟེན ་ཞབས་ཞུ ་ བའི་ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་

ཇི་ཡི ན།

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཁྱབ་གདལ་ཆེ ་བའི་ནད་གཞི ་

མཐུ ན་པ་ཡོ ང་ཐབས་སུ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་

རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྤྱི་དང་།

ཕྱིན་ཡོ ད་མེད་དང་། འཐུ ས་ཤོར་གྱི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་ ༨། གཞི་རི མ་སླབོ ་ཚན་ཁོངས་བོད་ཀྱི་གསོ་

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་དེང་རབས་

ཐོག་ཏུ ་ཉུ ང་མཐར་ཐེངས་གཅི ག་ངོ་ཕེབས་

༤། དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་མགོན་མེད་ཅན་

རི གས་སྔནོ ་འགོག་ཐོག་འཐུ ས་ཤོ ར་ག་པར་ འགམ
ྲེ ས་ཞུ་རྒྱུ། ༼བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་།༽

༤།

༥།

ནད་གཡོ ག་རྒྱུགས་པའི་ཕན་ཡོ ན་དང་ཀུ ན་

ལྷག་པར་ནད་ ཟས་སྤ ྱོད ་བསྟེན ་ཕྱོག ས་ལག་དེབ ་དཔར་

ཁང་།༽

མི ག་དཔེ་ བཟང་པོ་ རང་རེ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ཌ ་ཁྲོད ་ འབྲེལ་བ་མ་ཡི ན་པར་ལོ ་རེར་ས་གནས་ས་

བཀའ་སླབོ ་ལྕ་ི ནན་ཕེབས་དོན་གཙོ ར་བཟུང་ ༧། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རི ག་པའི་གཞུང་ལུགས་
གི ས་མི ་མང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཡར་ ལམ་ནས་ནད་རི གས་སྔ ནོ ་འགོ ག ་དང་།

འཕྲོད་བསྟེན་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་རེ ་ཚོ གས་

སྨན ་པ་དབར་བགྲོ་ གླ ངེ ་དཔྱད་བསྡུར ་ངེས ་
རྣམས་ཀྱི་དམི གས་དཔེ་བཟང་པོར་བསྔགས་ གྲོས་ཆོད་བཞི་པ།
བརདྗོ ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ ༡། དབུས་ས་གཉིས་དབར་ཁ་དཔར་ཙམ་གྱི་ པར་གནང་གལ། ༼སྨན་རྩིས་ཁང་།༽

རྣམས་ཀྱི ་ལས་འབོར་ཞི བ་བཤེ ར་ཚད་ལྡན་

སོ ག ས་དུས ་གསུ མ ་གསལ་གཟི ག ས་ཀྱི ས ་ གནང་གལ།

ལུགས་སྨན་པ་དབར་ལོ་གཉིས་རེའ་ི མཚམས་

འབེབས་ཡོ ང་ཐབས་སྐར
ོ ་དུས་ནས་དུས་སུ་

ནས་ཀྱང་འཐུ ས་ཤོར་ཕྱིན་པའི་བཟོ་འདུག༽ ཟས་སྤྱོད་སོ གས་ཀྱི ་སླབོ ་སྟོན་རྒྱང་བསྲིངས་

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་བོད་སྨན་སྡ་ེ ཚན་ ནང་ཐེངས་རེ ་ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་དང་

གསོ་རི ག་རྒྱུན་འཛི ན་སྨན་པ་དང་ཕྱི་

ུ །
བཞི ན་པར་ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་ནས་ཁོང་ ཡོ ད་སྐརོ ་གོ་བསྡར

རམ་གནང་རྒྱུ།
༣། འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་སྨན་ལས་

འདུག

༣།

ཞིག་ངེས་པར་གནང་གལ། ༼དབུས༽

སླངོ ་བཅོ ས ་ཐབས་སྐར
ོ ་ནང་ཆོ ས ་ངོ་ སྤྲོད ་ ཛ་དྲག་ནད་མནར་སྐབས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་

ཁུངས་ནས་གྲངས་ཐོ་བསྡ་ུ རབུ ་ཐོག་སྨན་རྩིས་

ནས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་གལ།

གྲོས་གཞི་དྲུག་པ།

རང་རེ འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ནད་རི ག ས་ཁྱབ་

གདལ་ཆེ ་ བའི ་ ནད་རི ག ས་སྔནོ ་འགོ ག ་བྱ་
ཐབས་ཇི་ཡོ ད།

གྲོས་ཆོད་དྲུག་པ།

སྨན་ཁང་ཁག་ནང་ནད་པ་སྨན་གཏུ ཌ་བྱས་

མཁན་ཙམ་མི ན་པར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁྱིམ་

ཚང་སོ ་སོ ར་ཆེ ད་བཅར་གྱིས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་

ཞབས་འདེག ས་ཚད་མཐོར ་གཏོང ་ཐབས་

ཕན་གནང་གལ།༼ས་གནས།༽

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་བཀའ་སླབོ ་སྔ་ཕྱི ་ཕེབས་

བགྲེས་སོ ང་རྣམས་ལ་ལུས་སེ མས་ལས་སུ་

རི གས་སྔནོ ་འགོག་ཇི ་མཆི ས་སྔནོ ་ཚུ ད་ནས་

བསྟེན་སླབོ ་གསོ་

གྲོས་གཞི་བདུན་པ། གནད་དོན་གཞན།

སུ་རྒྱུན་ལྡན་༸སྤྱི་ནོར་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་

པ་བཞི ན ་འགན་འཁུ ར ་ངོ་སྐགོ ་རྒྱབ་མདུན ་

མེད་པ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ལས་འབྲས་སྤང་
འཕེར་གནང་གལ།
གས
ྲོ ་གཞི་གསུ མ་པ།

ཡང་བཀའ་སླབོ ་ནང་།

༥། རང་རེའ་ི བོད་མི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་
རུང་བས་དེང་རབས་དང་མཐུ ན་པའི་འཕདྲོ ་
gramme

ྲི ་
༼ད་ལྟ་བར་འགག

Adult Health Pro-

ལས་འཆར་སྤལེ ་རྒྱུ།

གྲོས་གཞི་ལྔ་པ།

ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་།

ས་

ཙམ་འགྲིག་ཙམ་བྱས་ནས་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་ གནས་སྨན་རྩིས་ཁང་། གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་སྨན་
རེད། ག་ལེར་ག་ལེར་ང་ནི་ཉི་མ་ལ་བརྒལ་ ཁང་། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་སྔནོ ་འགྲོའ་ི སྨན་ཁང་

གྱི་མཚམས་ལ་བསླབེ ་འག་ྲོ གི་རེད། ལོ་བཅུ་ བཅས་དབར་ཕན་ཚུ ན ་མཉམ་ལས་གནང་
བཅོ་ལྔ་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་སདྲི །
དེ་ནས་འཆི ་ ཕྱོགས་དང་། ས་གནས་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ལ་

གྱི ་ གནས་འབབ་ཇི ་ ཡི ན་ཆད་མེ ད ་རྟོག ས་

ཞི བ་དང་སྦྲཌ་གྲངས་ཐོ་བཟོ་ཉར་གྱིས་ནད་
བལྟ་རྟོགས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ།

༡། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་ཞབས་

སམ་འཕྲོད་ལས་གཅི ག་ལས་མེ ད་པ་རྣམས་

ལ་ནད་པ་ཕྱི ར་སྨན་གཏུ གས་བསྐྱོད་དགོས་
བྱུ ང ་སྐབ ས་སྨན ་ཁང་ལ་སྨན ་ཞབས་སམ་
འཕྲོད་ལས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་

སུ་སྨན་ཞབས་འཕར་མ་གཅིག་དགོས་གལ།

༢། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཟླ་རེར་ཐེངས་རེ་སྨན་

སོགས་གསུངས་དགོས་

འབྲེལ་བ་ཞུ་ཕྱོགས། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་

པ་སྐརོ ་བསྐྱོད་དང་ཀྲི་སྦ་ི བརྟག་དཔྱད་མཐུ ན་

བོད་མི ་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོ ངས་ནས་བཟོད་

ཆེ ད ་སྨན ་བཅོས ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་དང་རོ ག ས་

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་སྤྱི་

འག་ྲོ རྒྱུ་རེད།༽

པའི་གནས་སྟངས་ནི་རང་ཅག་གཞི ས་བྱེས་

ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཐོག་ལ་ཚད་ དཀའ་ཞི ང་ཡི ད་ལ་གཤོ ངས་ཐབས་མེ ད་པ་

དམའ་རུ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པའི་བཟོ་འདྲ་འདུག༽ ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི ་ངོས་

ས་གཞུ ང་ནས་མང་ཚོ གས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་
རམ་ཐོབ་ཐབས་སྐརོ །
གྲོས་ཆོད་ལྔ་པ།

རྐྱེན་སྦྱར་ཐུ བ་ཚེ ་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་མཐོང་།

ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
མཇལ་བཅར་སྐལ་བཟང་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་

ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་ དང་མཚན་འགོད ་སྙན ་ཕུ ལ ་གོ་ སྐབ ས་འདི་
སུ་རྒྱུན་དུ་ཟས་སྤྱོད་ཚུ ལ་བཞི ན་བསྟེན་ཚུ ལ་ སོ ག ས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབ ས་དོན ་བཞི ན ་སྨན ་ ནས་མ་ཤེ ས ་མ་རི ག ་དབང་གི ས ་ནོང ས་པ་ ༡།
ཁང་དུ་ བས ནྟེ ་གཏུ གས་བྱེད ་མཁན་རྣམས་ དང་འགལ་བར་གྱུར་བ་ཇི ་ཡོ ད་ཐམས་ཅད་ ། ས་གནས་སྨན་རྩིས་ཁང་། གྲྭ་ཚང་། སླབོ ་ བཟུང་ས་ྟེ ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ ་དང་།
ུ ་བསྡལ་གྱིས་མནར་ནས་སྨན་ གནོངས་འགྱོད་དྲག་པོ་དང་བཅས་སྙངི ་ནས་ གྲྭ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་ མདུན་ངོ་སྐགོ ་མེད་པ་ལས་འབྲས་སྤང་འཕེར་
ཁ༽
སྨན་པའི་ལམ་སནྟོ ་མེད་པར་རང་ ནད་ན་ཚའི་སྡག
མཚམས་ཀྱི ས ་སྨན ་གང་བྱུ ང ་ཉོ་ བེད ་བྱ་རྒྱུ ་

གནོད་ཚབ་ཆེ་སྐརོ །

ག༽ ལུས་རྩལ་དང་དབུགས་སྦྱོང་སྐརོ ་སླབོ ་
གསོ་ལམ་སནྟོ ་ཞུ་རྒྱུ།

ང༽ ཤོག་སྒྲིལ་ཟས་རི གས་ Junk Food
ཚབ་ཏུ ་ཤི ང་ཏོག་སོགས་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་

ུ ་པ་ལྡ ན ་པ་ཡོ ང་ ཐོག་རྒྱུན་ལྡན་ཉིན་རེེའ་ི ལས་དོན་ཐོག་འཐུ ས་
བའི ་ ལས་གཞི ་ ཁག་ན ས
ེ ་ ཤོ ར ་མེ ད ་པའི་ ཐོག ་གང་ཐུ བ ་འཕདྲོ ་བས ནྟེ ་
འཕྲོད་བསྟེན་འགོ་ལས་ཡོ ངས་ནས་རྣམ་ཀུན་ སྡམ
ོ ་ཚུ ལ ་བཞི ན ་ཞུ ་ རྒྱུ ར་སྙིང ་ཐག་པ་ནས་ ཐབས་སུ་ལས་འགུ ལ་མཉམ་རུབ་ཐོག་སྤལ
ཞབས་ཞུ་སྔར་ ལྷག་ཧུ ར་བསྐྱེད་གནང་གལ་
མི ་མང་ལྷག ་པར་ནད་པ་མཉམ་ཡ་རབས་ ཁས་ལེན་ཞུ་བ་ལགས་ན་ཐུ གས་བརྩེ་བ་ཆེན་ ཐབས་གནང་རྒྱུ།
བོད་མི འ་ི སྒྲིགས་
བཟང་སྤ ྱོད ་དང་བྱམས་སྙིང ་རྗེའི ་ སྒ ་ོ ནས་ པོས་ཅི་ནས་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ་རྒྱུའི་ ༢། ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་འགན་འཛི ན་ནས་ བཅས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དུ།
ྲེ ་བ་གནང་ འཛུ གས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་
དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་མགོན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐའུ ་ི ས་གནས་འགོ ་ འཛིི ན་ལ་འབ ལ
གཅེས་སྐངྱོ ་བདྱེ ་ཕག
ུ །
ྱོ ས་སྐརོ ་གོ་བསྡར
གས
ྲོ ་ཆོད་གཉིས་པ།
གསང་གསུ མ ་མི ་ ཤི ག ས་རྡོ་རྗེའི་ ཁམས་སུ ་ ས ་ྟེ བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༨ ལ།།
ཁང་བསྟེན ་མཁན་ཤ་སྟག་ཡི ན་པར་བརྟེན ་ མཐོལ་བཤགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕྱིན་ཆད་སྤང་

