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།
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བོད་མི འ་ི འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་ཐོབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ ཞབས་ཇོ་ཆེན་པ་ཆ་Jochen Partsch མཆོག
ཉིན ་འཇར་མན་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ ག ས་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དྲིལ ་བསྒྲགས་

སྐུ་ ཞབས་ལེ ག ་ཝ་ལེ ་ ས་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་

དོན། ” ངའི་མི ་ཚེ འ་ི རི ང་འདིར་བོད་མི འ་ི

དྲུང་ཆེ འི་གནས་རི མ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་ འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱལ་ཁ་རྒྱུ ར་བའི་ རེ ་ བ་བྱེད ་
དགའ་ལྡན ་ཕོ་ བྲང་ཟུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་གྱི ས ་འཇར་ བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་འཚེ ་ བཞི ན་ཡོ ད། ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་
པ་

Tibet Initiative Deutschland

དང་།

མན་གྲོང ་ཁྱེར ་ཌམ་སི ་ཌ་ཞེ ས ་པའི ་ ནང་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

རོ ་ ཐི ་ མཆོ ག ་གི ས ་༸གོ ང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་

མཆོ ག་དང་བོད་མི ་ཚོ ར་མཚོ ན་ན་ང་ཚོ ར་ཧ་
ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

གང་

ཡི ན་བརྗོད་ན་བོད་མི ་ཚོ ས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་
ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུ ད་འཚེ ་ བའི་ སྟོབས་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི

ུ ་པ་ཆེ ་བ་ཡོ ད་པ་གསལ་འདོན་མཛད་
ལ་ནས

ཡུལ་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལེ ག་ཝ་

བླ་མ་མཆོ ག་དང་བོད་མི འི་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་

བཞི ན་ཡོ ད།

གཟེང ས་རྟགས་བཞེས ་མ ྱོང ་མཁན་པོ་ ལེ ན ་
Lech Welesa

དེར་བརྟེན་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

ལས་འགུ ལ ་ནི་ འག ་ྲོ བ་མི ་ རི ག ས་ཡོ ང ས་ལ་

མཆོག་དང་།   དེ་

སྔ ་ པོ་ ལེ ན ་ཡུ ལ་དུ་ དམར་ཤོ ག ་ཚོ གས་པ་

ལེགས་སྐྱེས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད། ༸གོང་ས་ཏཱ་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རྡུལ་

འཛུ མ ་༸ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱི ས ་ཡི ད་ཀྱི ་

ལའི་ བླ་ མ་མཆོ ག ་ལ་མཚོ ན ་ན་མཐོང ་གྲོལ ་

ྟི ་སླགོ ་མཁན་ཆི ག་སྒྲི ག་ལས་འགུ ལ་
མགོ་རང

ཕྲན་མཚོ ན ་ཆ་རྩ་མེ ད ་ལས་འགུ ལ ་ཚོ ག ས་

ུ ་པ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བ་འཐོན ་
ལྷག་ སྤལ
ེ ་བ་ཡི ན་ན་ན ས

པའི་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ནོ་ བེལ ་ཞི ་ བདེའི་ གཟེང ས་

མེད་ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་སྐརོ ་དང་།

སྐ་ུ རེ་བྷ་ེ ཀ་ཇོན་སོན་

བ ྱེས ་བོད ་མི ་ རྣམས་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

རྟགས་༼༢༠༡༧༽

ཐོབ་མྱོང་མཁན་ལྕམ་ པར་ཤར་གླིང ་ཟླ་སྒྲོན ་ལགས་ཀྱི ས ་གཞི ས ་
Rebecca Johnson

མཆོག་བཅས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག   དཀའ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་འཚེ ་མེ ད་

རྒྱུ་རེད། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱེད་ནས་

བསྡད་པ་ཡི ན་ན་དངོས་གནས་ངོ་ཚ་དགོས་

པའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་རེད།

གདུང་བ་དང་རྨོངས་པ་ལས་སེལ་ཐུ བ། ཅེས་

གསུངས། གཞན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེའ་ི ཚད་མཉམ་ཤར་གླང
ི ་
དལ
བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི ་སྤྱི་

ཅེས་གསུངས།   སྒར
ེ ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ཡང་བོད་དོན་འཐབ་

རྙ ག
ོ ་སེ ལ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ཕྱོགས་སུ་གོམ་

ཞི ་བའི་ཡང་དག་པའི་ལམ་སྟོན་དབུ་ཁྲིད་ཉག་

ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་ལྕམ ་སྐུ་ རེ ་ བྷ་ེ ཀ་ཇོན ་སོ ན ་

རྩོད་ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་སྐབས་དུས་རྟག་ཏུ ་

གཅིག་ནི། འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡི ན་

གྱི ས ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་གི ས ་ བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། འཚེ ་མེད་ཞི ་

པོར་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ས་

གཞན་ཡང་སྐ བ ས་དེར ་འཇར་མན་ག ྲོས ་

པོའི་ཐོག་ནས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་

བཞི ན་ཡོ ད།

པ་མདུན ་སྤ ས
ོ ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཐབས་ལམ་ཉག་ གཅིག་འོག མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུ ན་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ ཆོ ད ་སེ མ ས་ལ་ངས་
སྐརོ ་མགྲིན་གཅིག་ཏུ ་གསུང་ཡོ ད།

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཞོན་ལྕམ་སྐ་ུ རོ་ཐི་

Clau-

དྲག་གནོན ་ཇི ་ ཙམ་བྱས་ཀྱང་བླ་ོ རྩེ་བརྟན་

ུ ་པ་མེ ད་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་མ་
བ་བརྗོད་སྐབས་ནས

འབའ་ཞི ག ་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་འོག ་ད་བར་བོད ་ཕྱི ་

བོད ་མི ་དང་བོད ་དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་

Hesse state

ནང་གཉིས་སུ་ཞི ་བའི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་དང་

གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཌམ་སི ་ཌ་གྲོང་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཁྱབ་པ་སྐུ་

བཞི ན ་པོ་ ལེ ན ་ཡུ ལ ་གྱི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ཟུ ར་པ་

dia Roth མཆོག་དང་།

ཧེ་སེ་

མངའ་སྡའེ ི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག

སྤལེ ་མུས་ཡི ན་སྐརོ ་ཞི བ་ཕྲ་གསུངས།   དེ་

རེད།   ང་ཚོ ་ཚང་མས་ཆི ག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་

བ་ཡི ན་ན་བོད ་རང་དབང་སྐྱར་གསོ ་ ཡོ ང ་
ཐུ བ་ངེས་རེད།”ཅེས་གསུངས།   འཇར་

མན་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ལྕམ ་སྐུ་

འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་ལ་གཞི ་ རྩ་བརྟན་

བཙན་བཟུ ང ་བྱས་པ་དེར ་གདོང ་ལེ ན ་བ ྱེད ་

ལས་འགུལ་དེས་འཚེ ་མེད་ཞི ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ༢༠༡༦
རི ་སི ་ཊི ་ཡ་ཕི་རི ་ལེནས
ྜི ་
land

Chrystia Free-

ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྟེན་གཞི ་ རྒྱུ ས་ཐོག་མ་གྲགས་པ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་

བྱས་པའི་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུ ང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ ཀྱི ་ སྐུ ་ ཚབ་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་ཁེ ་ ན་ཌའི ་

ཇོན་ཀུ་ལམ་

John McCallum

མཆོག་

གྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ ཕྱི ་ འབྲེལ ་ལས་དོན ་

ར་སྤྲོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁེ་ན་ཌའི་ འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་མཐོང་མཆན་ཞུས་ཀྱང་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ཁོ་པ་ཚོ ར་

ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག  །

ཡོ ད །”ཅེས ་ཁེ་ ན་ཌ་བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་

ཚོ ག ས་པའི ་ འགན་འཛི ན་ཤེ ས ་རབ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས། དེ་ཡང་ཉན་ཞི བ་

པའི་ ཚོ ག ས་མི ་ ལྕམ ་སྐུ་ ཧེ་ ལེ ་ ནེ་ མཆོ ག ་གི ས ་

རྒྱ ་ ན ག ་ ཉན་ཞི བ་བྱེད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་ཀྱང་སྤྲད་ཡོ ད། པདྨ་དབང་འདུས་ཅན་ལ་དྲི་བ་གནང་བར་ཁོ་
གཞུང་གི ས་ ང་ཚོ ས ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་གོ་ སྐབ ས་གནང་བ་ པས་ལན་བརྒྱབ་པ་དེ་ལྟར་ན་ཁོ་པས་རང་གི ་

མ ཐོ ང ་ ལྟར་ཚུར་ཡང་གཅི ག་མཚུངས་གནང་དགོས། གཞུང་གི ་སདྲི ་བྱུས་ཇི་ཡི ན་ཁ་གསལ་ཤེས་ཀྱི་
མཆན་སྤྲད་ འདི ་ ནི ་ གཞི ་ རྩའི ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་སྲི ད ་བྱུ ས ་ མེ ད་པའི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་ཆགས་ཡོ ད།
མེད། འོན་ རེད།
ཀྱ ང ་ དུ ས ་

ཡུ ན ་ དེ འི ་

རི ང ་ ཁེ ་

གཞུང་འབྲེལ་མི ་སྣ་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་དམ་ ན་ཌའི་གཞུ ང་གི ས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི ་

བསྒྲགས་མུ་མཐུ ད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་འདུག

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁེ་ན་ དེ་ཡང་ཁོ་པས་ལན་འདེབས་བྱེད་དོན། གལ་

ཌའི་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ་སྣ་བོད་ནང་འགྲོ་རྒྱུ ར་ ཏེ་ ཁྱེད ་ཚོ ས ་ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་ ཁྲིམ ས་

མུ ་མཐུ ད་ཆོ ག་མཆན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ ས་པ་ སྒྲིག་ལ་བརྩི་བཀུ ར་ཞུས་པ་ཡི ན་ན་བོད་ནང་

དེ་དག་ལ་དགག་བྱ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་ ཕེབ ས་ནས་གཟི ག ས་སྐ ར
ོ ་གནང་རྒྱུ འི ་ གོ ་
བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་བོད་ནང་གསང་བ་ སྐབས་འབུལ་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་བརྗོད། །

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་འབྲེལ ་མི ་སྣ་ཁག་གསུ མ ་ལ་ བྱེད ་དགོས ་པའི ་ གནད་དོན ་ཞི ག ་ཡོ ད ་དམ་

དེ ་ ཡ ང ་ བ སྒྲག ས ་ ག ཏ མ ་ ལྟ ར ་ ན ་ ཕྱི ་ ལོ ་   མཐོང་མཆན་སྤྲད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེ་སྔ་ལོ་

ཞེ ས ་པའི ་ དྲི་ བ་ཞི ག ་རང་གྱི ས ་སླབེ ་བཞི ན ་

ཡུ ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

ཅེས་འབོད་སྐལ
ུ ་

མཆོག་གི ས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལེ ་ གི ས་ཁེ་ན་ཌའི་མི ་སེར་ཁག་གཅི ག་བོད་ནང་ དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡར་རྒྱས་ཚན་པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་   སྐབས་ཁེ་ན་ཌའི་མང་གཙོ ་ཚོ གས་པ་གསར་

བ་ལྟར་ན།

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོ ུད་ ༡༠༌༣༠ ཐོག་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི ་ས་
འཐུ ས་སྐབས་ ༨ པའི་འདེམས་ཐོན་ས་འཐུ ས་
ཚོ གས་མི ་ ༡༡ དང་། དེ་དག་གི ་ཁོངས་ནས་
ཚོ གས་གཙོ ་བསྟན་འཛི ན་ཐོགས་མེད་ལགས་དང་
ཚོ གས་གཞོན་སྤུ་ཧངྲེ ་དཔལ་འབར
ྱོ ་ལགས་བཅས་
ནས་བྱང་ཕག
ྱོ ས་བོད་མི འི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་
པ་ལྷ་འབྲུག་ལགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག
ས་གནས་འཐུ ས ་ཚོ ག ས་དམ་འབུ ལ ་གྱི ་ བྱེད ་སྒ་ོ
དང་སྟབས་བསྟུན། གོང་ཚེ ས་ཉིན་བྱང་ཕྱོགས་
ས་གནས་ཁྲིམ ས་ཞི བ་པས་ཀུ ་ལུ ་མ་ན་ལི ་དང་།
དེའི ་ ཁུ ལ ་གྱི ་ ས་གནས་དོ་ བྷི་ དང་པཱ ་ ཏ་ལི ་ཀུ ལ ་
བཅས་ཀྱི་མི ་མང་ཁག་གཅི ག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་
མི འི་ཁྲིམས་ལུ གས་དབང་འཛི ན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་
སྦྲགས། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
སྒྲོམ་གཞི ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་མང་
གཙོ་ཀ་བ་གསུ མ་སོ་སོའ་ི འགན་དབང་དང་། སྤྱི་
མང་གཏུ ག་བཤེ ར་འགྲོ་ལུ གས་རྩ་འཛི ན་ཁྲིམས་
ཡི ག་གི ་གཏུ ག་བཤེར་བྱ་རི མ། ཁྲིམས་ཁོངས་
ཁྱབ་ཚད་སོགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་གནང་འདུག་
པ་བཅས། །

ུ ་པ་མེད་པ་ཞི ག་མི ན་པའི་
བ་བརྗོད་སྐབས་ནས

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་འབྲེལ་མི ་སྣ་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དགག་བྱ་
བྱེད་བཞི ན་པ།

ཉིན ་ཁེ་ ན་ཌའི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་བླནོ ་ཆེ ན ་ལྕམ ་སྐུ་ ཁི ་

ས་འཐུ ས་དམ་འབུལ་ལེགས་གྲུབ།

ཤུ གས་ལས་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི་སྟོབས་ཤུ གས་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨  ཟླ་  ༩  ཚེ ས་ ༡༦

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

ལེ་ས་

ི ་ས་གནས་སྐབས་ ༨ པའི་
ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླང

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣ ནས་
ཚེ ས་ ༡༢ བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༠ རི ང་ཆེས་
མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་ཆེ ས་མཐོའི་
ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་མ་ལག་གི ་ངོ་ལས་དང་། སྲི་
ཞུའ་ི ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག ཁྲིམས་ལུགས་རི ག་
པ་བ་བཅས་མི ་གྲངས་ ༡༥ ལ་སོ་ནི་པཌ་ར་ུ
རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་ཨོ ་པི་ཇི ན་ཌལ་གཙུ ག་ལག་
སླབོ ་གཉེར་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི ་ཡུ ལ་ཁྲིམས་ཐོག་
ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོ ད།
ཟབ་སྦྱོང་དེ་བོད་མི འ་ི
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་འབར
ྱོ ་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་
རྩ་བརྒྱུད་ FNF རོགས་ཚོ གས་ནས་རོགས་
དངུལ་མཐུ ན་རྐྱེན་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན། ཟབ་སྦྱོང་
དེའ་ི དམི གས་ཡུ ལ་གཙོ་བོ་ནི། ཡུ ལ་ཁྲིམས་འགྲོ་
སྟངས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་བརྒྱུད། བཙན་བྱོལ་བོད་
མི འི ་ ཁྲི མ ས་ལུ ག ས་དབང་འཛི ན་གྱི ་ ལས་དོན ་
སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུ ད ་འབྱུ ང ་ཐབས་
ཀྱི་བླ་ོ བསྐྱེད་དང་།
ཉམས་མྱོང་བསགས་པའི་
རྨང་གཞི ་སྟེང། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་
ཁྲིམ ས་ཡི ག་ཁག་ལ་དགོས ་ངེས ་བསྐྱར་བཅོས ་
གནང་རྒྱུ་དེ་ཡི ན། སྐབས་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨
ཟླ་ ༠༩ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ཨོ ་པི་ཇིན་ཌལ་གཙུག་
ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་སྦྱོང་བརྡར་
ྲི ས་ཁང་
བ་རྣམས་ལྡ་ི ལི ར་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ
དུ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་ཏེ། ཁྲིམས་ཞི བ་ཀྱི་ལས་
དོན་འག ་ྲོ བཞི ན་པ་ཁག་ཅི ག་ལ་ཟུར་ཉན་གྱི ་གོ་
སྐབས་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༦
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རྔ་པའི་རྫོང་མཁར་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་སྐད་འབོད་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ མ་ཉོ། མ་མི ང་དཀོན་སྒྲོན་ཡི ན་ཞི ང་། ཁོང་ ནའང་། མི ང་སོགས་ད་བར་ཤེས་རྟོགས་མ་ ན། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་
ཉིན་རྔ་པ་ཀིར་ྟི དགོན་གྱི་གྲྭ་གཞོན་རྡོ་ གི ས་སྐད་འབོད་མ་བྱས་གོང་དུ་སྔ་ཕྱི ་བྱས་ བྱུང་། དེ་མི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་རྔ་པའི་ གླདོ ་གྲོལ་ཐོབ་པའི་རྔ་པ་ཀི ར་ྟི དགོན་གྱི་གྲྭ་བླ་ོ
བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་རྨེའུ་རུ་མའི་ཡུལ་
རྗེ་རབ་བརྟན་ལགས་རང་ལོ་ ༢༣ ཡས་
༥

མས་ཡི ན་པ་ཁོང ་གི ས ་རྔ་བའི་ རྫོང ་མཁར་

ཚོ འི་ཉེན་རགྟོ ་ཁང་དུ་ཉིན་ལྔའི་རི ང་བཀག་

དེར་རྒྱ་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛི ན་བཟུང་

དགོན་པའི་གྲྭ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་

ཉར་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

ནས་བོད་དོན་སྐད་འབོད་བྱས་ཏེ་སྐབས་ཐོག་

དེ་མི ན་རྔ་པ་ཀིར་ྟི

མོ ་ཐོན་པ་སོ གས་ཤེ ས་ལྡན་མི ་སྣ་ཡི ན་ཡང་

གཞུ ང ་འབྲེལ ་གྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་ཙམ་མ་ཟད།
སྒར
ེ ་ངོས་ནས་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་པ་

ཙམ་ལ་ཡང་སུན་གཙེ ར་སྣ་ཚོ གས་བདྱེ ་པ།
དགོན་པ་གཅིག་པ་དང་སྡ་ེ བ་གཅིག་པའི་ནང་

ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་འབོད་སོགས་

ཡོ ད་འདུག ཁོང་གི ་ཕ་ཡུལ་རྔ་པ་རྨེའུ་ར་ུ མ་

ཐོབ ་ཡོ ད ་ཀྱང་རྨེའུ ་ རུ་ མའི ་ ཡུ ལ ་ཚོ འི ་ ཉེན ་

བྱུ ང་སྐ བ ས་ཁོ ང ་ཚོ ་ལ་དམི གས་གསལ་
དོགས་གཞི འ་ི འོག་སུན་པོ་བཟོ་བ།
ཚོ ང་

ལགས་ཡི ན་པ་ཙམ་ལས་ད་བར་གྱི་ཞི བ་ཕྲའི་

དུ་ བཀག་ཉར་བྱས་པ་ལྟ ་ བུ ་ ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་

གཉེར་སྐབས་གཞུ ང་གི ས་ཆོ ག་མཆན་ཐོབ་

ཀྱང་གོང་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་གླདོ ་གྲོལ་

བཙད་ཁྲི ད ་བྱས་ཏེ་ ད་ལྟ་ བཀག་ཉར་བྱས་

རགྟོ ་ཁང་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅི ག་རི ང་བསྐྱར་

ཡི ན་ཞི ང་། ཤག་གི ་དགེ་རྒན་བླ་ོ བཟང་ཟླ་བ་

གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་།

ནས་རྩོམ་ཡི ག་གཉིས ་བྲིས ་ཏེ་ སྐད ་འཕྲིན་ རྫོང་མཁར་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་

ཉིན ་རྔ་པ་ཀི ར ྟི་ དགོན ་པའི་ གྲྭ་ གཞོན ་བསྟན་

ལ་ས་རི ན་བཀོལ་ནས་རྩོམ་ཐུ ང་མང་པོ་འབྲི་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༦
འཛི ན་དགེ་ལེགས་ལགས་རང་ལོ་ ༡༨ ཡི ན་

བར་སྟོང་དུ་བཞག་ཡོ ད། རྒྱུན་དུ་མྱུག་མི ང་ པའི་སྐད་འབོད་བྱས་རྐྱེན་འཛི ན་བཟུང་གི ས་

མཁན་ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན་འདུག

ད་ལྟ་གང་དུ་

པ་ཁོང ་གི ས ་རྔ་པའི ་ རྫོང ་མཁར་ནས་བོད ་ བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་ཞི བ ་ཕྲའི ་
ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་སྐད་འབོད་བྱས་ གནས་ཚུལ་ད་བར་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་།

པར། དེ་མ་ཐག་ཉེན་རྟོག་པས་འཛི ན་བཟུང་ དེ་མི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ཤར་ལ་རྔ་པའི་རྫོང་

འདུག

གཞན་ཡང་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་མང་པོ་ཞི ག་

དགོས་རི གས་ལ་དམི གས་གསལ་གྱིས་སྡང་
པོ་བྱེད་པ།

ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་རྒྱུ་

ལོ ་ གཉིས ་དང་གསུ མ ་སོ ག ས་ལོ ་ དུས ་འདྲ་ ཕྱི་ཚུལ་དུ་ལོ་དུས་ཚང་རི མ་བཞི ན་གླདོ ་གྲོལ་ ཕར་ཞོག་ཐོ་འགོད་ཙམ་ཡང་བདྱེ ་མི ་འཇུག་
མི ན་གྱི ་བཙོ ན་འཇུག་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ ཐོབ་ཀྱང་རྔ་པ་རང
ྫོ ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ པ་དང་། དེའ་ི ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དག་ལ་ཡང་
བཙོ ན ་པ་རྣམས་རི མ ་བཞི ན ་ལོ ་ དུས ་ཚང་ དང་ཉེན ་ར ག
ྟོ ་ཁང་གི ས ་དུས ་ངེས ་མེ ད ་དུ་

ཕྱི ་ བསྐ ྱོད ་ལག་འཁ ྱེར ་སྤྲད་པར་དེ་ འབ ལ
ྲེ ་

ཡུ ལ་ཚོ འི ་ ཉེན ་ར ག
ྟོ ་ཁང་གི ས་སླ བོ ་གསོ ་

དང་། རྫོང་ཁག་གཞན་པ་ཙམ་ལ་འགྲོ་བར་

ཤི ག ་ལ་ཡོ ད ་པའི ་ གཞི ་ རྩའི ་ ཐོབ ་ཐང་ཕལ་

ཙམ་ལ་བསྐྱར་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་གཏོང་

མ་ཟད།

ནས་གླ ོད ་ག ྲོལ ་གཏོང ་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་། སྐད་བཏང་སྟེ་འདྲི་བརྩད་སྣ་ཚོ གས་བྱེད་པ་

བཙན་ཁྲི ད ་བྱས་ཏེ་ ད་ལྟ་ བཀག་ཉར་བྱས་ མཁར་ནས་གྲྭ་པ་གཞན་ཞི ག་གི ས་ཀྱང་བོད་

གཏོང་དགོས་ལུགས་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་གཅི ག་ ཡང་ཁོང་ཚོ ་ལ་སྔནོ ་ནས་བཤད་དགོས་པར་

ར་ུ ཆེན་གཉིས་པའི་ཡོ ་ཚང་དང་། ཕ་མི ང་ལ་ བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཡོ ད་

གི ་ མེ ད ་པའི ་ ཚུ ལ ་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་པ་དཔེར ་

ཡོ ད་འདུག ཁོང་གི ་ཕ་ཡུལ་རྔ་པ་རྨེའུ་ར་ུ མ་ དོན་སྐད་བྱས་ཏེ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛི ན་བཟུང་

ལས་སོ ག ས་སྒར
ེ ་གྱི ་ འཚོ ་ ཐབས་འདྲ་མི ན་

ཁོང་ཚོ འ་ི འདོད་པ་མ་མཐུ ན་པ་

བཀག་འགོག་བྱེད་པ།

དེ་སྔནོ ་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་

གྱིས་དཀའ་ཁག་བཟོ་བ་སོགས་སྤྱི་དམངས་
མོ ་ ཆེ ་ རྩ་མེ ད ་དུ་ གཏོང ་གི ་ ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་
ཀྱི ་དཀའ་ངལ་སྣ་མང་མི ་ཚེ ་གང་བོར་མྱོང་

དགོས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ས་གནས་ཀྱི་མགྲོན་ཤོག་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མགྲོན་ཤོག་ལས་གལ་ཆེ་བར་རྩི་བཞི ན་ཡོ ད།

༄༅། །ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་རྡ་ས་མེག་

གྷན་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་མི ་ཚོ ས་ཆོ ས་ཕྱོགས་དང་

བསྡས
ུ ་ཤི ག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས། སྐབས་དེར་དཔལ་ གང་ཐུ བ ་བཅར་ཐབས་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད །   ཚོ ས ་རྩ་བ་ནས་མ་བརྗེད ་པར་སེ མ ས་ནང་ བོད ་ལ་རང་དབང་གི ་ ཉི་ མ་ཤར་ཚེ ་ ཁྱེད ་
སྤྱི་ནོར་ བཞག་ཡོ ད།   ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཧི་མཱ་ཅལ་ རྣམས་ལྷ་སར་སྐུ་མགྲོན་དུ་མགྲོན་འབོད་ཞུ་
ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་བཤད་ ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།
གནང་དོན། ངོས་ཀྱིས་ཧིན་སྐད་དེ་ཙམ་ཡག་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དུས་སྟོན་དང་སྦྲགས།

ཚོ ང་

འཛོ མས་ཆེན་པོ་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད།

ཚོ ང་ ཡོ ང ་དགོས ་པའི ་ མགྲོན ་ཤོ ག ་འབྱོར ་བྱུ ང ་། གཞི ་བྱས་ཡོ ད།

འདུས་

Mela

བཙུགས་ཏེ་མི ་མང་འདུ་ པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད།

ཉིན་གཉིས་གོང་འདིར་ དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་རྡ་སར་རྟེན་

གཞུ ང ་མང་གཉི ས ་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་

གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལོར་

སུས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གི ་བཀའ་དནྲི ་ ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་གནང་ཡོ ད་

འདུས ་དུས ་སྟོན་ཉི ན ་མཐའ་མར་སྦ ་ེ ག་ དེང་སྐབས་ང་ཚོ འི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

འདི་ལོར་ང་ཚོ ས་རྒྱ་གར་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། འདི་ག་རྡ་སར་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལའང་ཐུ གས་རྗེ་

ཆེ ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྐབས་རྒྱ་གར་
དབུ ས ་གཞུ ང ་དང་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་

གཞུ ང་ནས་བླནོ ་ཆེ ན་སོ གས་གནད་ཡོ ད་མི ་

སྣ་མང་པོ་ཕེབས་བྱུང་།   རྒྱ་གར་གཞུང་

མང་གཉིས ་ཀྱི ས ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ལ་བརྟེན ་ནས་
བོད ་དོན ་བདེན ་པའི ་ འཐབ་རྩོད་མུ ་ མཐུ ད ་

གྲོས་
Kushti Dangal རྩེ་འགྲན་ཐོག་ཚོ ང་འདུས་ དྲུག་པ་ཚོ གས་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།
གོ ་ སྒྲི ག ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ ཚོ གས་སུ་ངེས་པར་བཅར་དགོས།   འོན་
འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ ཀྱང་དེ་རི ང་འདིར་ཡོ ང་བ་ཡི ན།

ང་ཚོ ་

སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་སྐུ་ མག ནྲོ ་གཙོ ་ བོར ་གདན་ཞུ ་ ཚང་མ་ཁྱི མ ་ཚང་གཅི ག ་ནང་བཞི ན ་རེ ད །

ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།

བོད ་ནང་རྒྱ་ནང་གཞུ ང ་གི ས ་བཙན་བཟུང ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ བྱས་ཡོ ད། ས་གནས་འདིར་དྷརྨ་ཤཱ་ལ་ཞེས་

ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥།༢༠ ཐོག་དཔལ་

འབོད་བཞི ན་པ་ལྟར།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་མཛད་སྒ ར
ོ ་ཕེབ ས་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་བཞུ གས་

སྐ བ ས་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་དང་། སྒར་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བསྟི་

གནས་ཡོ ད་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་གཞུ ང་མང་

བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

འགྲེམས་སྟོན་

Western Himala-

yan Society for Awareness and Uplift-

གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩

བྱས་པའི་ས་རོ་ཝེར་པོར་ཊི ་ཁོ་

དང་།

འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ཐོག་རྒྱལ་ཡོ ངས་བགྲོ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས།

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་།

དབུས་སྨན་རྩིས་

བགྲོ་གླངེ ་དབུ་འབྱེད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་དེང་

རབས་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་གི ་ཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ནོར་༧གོང་

ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་

ཞེས་པའི་གསོལ་

Sarover Portico

སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

རེད། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་

RS

ཁང་ཞི ག་ཀྱང་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད། ཡུལ་སྐརོ ་

མགནྲོ ་ཁང་དུ་དེང་རབས་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་
གླངེ ་ཞི ག་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐ བ ས་དེར ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་

བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞི འི་སྐརོ ་དང་འཛུ གས་

གླ་རྒྱུ ག་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་མཁན་སོགས་ལ་

ཕྱུག་མཆོ ག་སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ ་བོར་ཆེ ད་ཕེབས་
གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་རྒྱལ་ཡོ ངས་བགྲོ་གླངེ ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་

ལས་དབང་གཅིག་ལྟ་བུ་ཡི ན།

རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ་ ལམ་སྟོན་འོག ་བཞུ ག ས་

ཁ ྱེར ་ལ་བསྒྱུ ར་བར་རམ་འདེག ས་ཇི ་ ལྟར ་

རྟགས་བཅས་འབུ ལ ་ལམ་ཞུ ས ་ར ྗེས ་རྡ་ས་

བར ནྟེ ་ས་གནས་ནས་མགྲོན ་ཤོ ག ་འབྱོར ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ་ལོ ་རྒྱུ ས་སྙངི ་ བརྩིས་ནས་མཛད་སྒ་ོ ཇི ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ཡང་

ཡར་རྒྱས་ཚོ གས་པའི་

པ་ལམ་པུར་གངྲོ ་སྡའེ ི་ནང་རནྟེ ་གཞི ་

ཚོ ང་ཡག་པོ་ཡོ ང་ངེས་རེད། ང་ཚོ ་ཚང་མ་

མེ ག་གྷན་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་མི འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མགྲོན་ཤོག་ལས་གལ་ཆེ་བ་

།ནབུ ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་གོ་རྟོགས་དང་

སྒ་ོ དང་སྒའེ ུ ་ཁུང་ཡོ ངས་རྫོགས་བོད་ལུགས་

མ་ཁྱི མ ་ཚང་གཅི ག ་ནང་བཞི ན ་ཕན་ཚུ ན ་
དེར་

༄༅།

གཉིས ་རི ང ་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་

བསྟོད་ཀྱི་ཚུ ལ་དུ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ཐུ ན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་རྒྱལ་ཡོ ངས་
བགྲོ་གླངེ ་ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོར་ཕེབས་པ།

མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་ཁག་གི ་

ཚོ འི་རེ ་བར་ས་གནས་ཀྱི ་མགྲོན་ཁང་དང་།

མི ན་དབུ་ཞྭ་དང་གོས་གཟན། དྲན་རྟེན་ཕྱག་

ནམ་ཞི ག་

ཚེ ས་ ༢༢ དང་ ༢༣ བཅས་ཉིན་གྲངས་

བོད ་མི ་རྣམས་ཐོག ་མར་འདིར ་འབྱོར ་བ་

ནས་བཟུང་ལོ ་ངོ་དེ་དག་གི ་རི ང་ང་ཚོ ་ཚང་

གར་གྱི་སྐ་ུ མགྲོན་ཆགས་ཡོ ད།

རྣམ་པ་ཚོ ས་གཟིགས་ཡོ ད་ངེས་རེད། བོད་

གཙོ ་སོགས་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་ཕེབས་

བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།  དེ་ནས་ཆེ་

ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ ་རྒྱ་ པ་བཅས།།

ment

ཁང་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་འདི་ག་ས་གནས་

ཚོ ང ་འདུས ་གོ་ སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་ རི ང་འདིར་གནས་བཞི ན་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་

མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་ཞུ་འཆར་ཡོ ད། བོད་མི ་ རྗེས་འགྲན་རྩོད་ཨང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་

གཉིས་ལ་སླར་ཡང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན།

ང་ཚོ ་བོད་མི ་རྣམས་འཕྲལ་སེལ་

རྡ་ས་མེག་གྷན་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་མི འ་ི འགོ་དཔོན། གནས།

མངའ་སྡའེ ི ་ རྒྱལ་ས་སི མ་ལར་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་ རྒྱུ་ཡི ན། དེ་རི ང་འདིར་མགྲོན་འབོད་གནང་

སུ་ཉིན་མ་མང་ཙམ་བསྡད་པ་ཡི ན་ན།

ང་

འདིར་ཚང་

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་

ཚོ གས་དགོས་པའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནི།

མ་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུ ང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

སྒར ་རྡ་རམ་ས་ལའི ་ གྲོང ་སྡ་ེ དེ་ བཞི ན ་དེང ་

དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཇི ་ ཙམ་གནང་བ་དེ་ དག་ང་

དགོ ས ་སྐ ར
ོ ་ག ྲོས ་བསྡུ ར ་གནང་རྒྱུ འི ་ ཆེ ད ་

ཁྱེད་ཚོ ས་ད་བར་བོད་མི ་ཚོ ར་རོ གས་རམ་

རབས་ཅན་གྱི ་ག ངྲོ ་ཁ ར
ྱེ ་ལ་ཇི ་ལྟར་བསྒྱུར་

སྐྲུན་ཡར་རྒྱས། ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ི
སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་

རམ་ས་ལའི་གངྲོ ་སྡ་ེ དེང་རབས་ཅན་གྱི་གངྲོ ་

བསྒྲུབ་དགོས་པའི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས། །

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་བོད་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི ་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་
གཏན་འབེབས་གནང་བ།
ཨ་རི ར་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་ཐེ་བའི་ཨ་ ཐོབ་ཐང་གི ་ཐོག་ལ་ཉིན་མོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ བོད ་ནང་ཕར་འག ་ྲོ ཚུ ར ་འོང ་གི ་ གོ ་ སྐབ ས་

མཐུ ད་སྡག
ུ ་རྩུབ་གཏོང་བཞི ན་པ་དེར་ཐུ གས་

ལམ་ཐོག་འཕོ་འགྱུར་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་སོང་ཡོ ད་

ཁྲིམས་འཆར་ནང་གསལ་ཨ་རི འི་མི ་སེ ར་ ནས་མུ ་ མཐུ ད ་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་ འབེབས་གནང་ཐབས་སུ་ཨ་རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་

པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

ཉིན་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་བོད་

མཁན་གྱི ་ རྒྱ་ནག་གི ་ གཞུ ང ་འབྲེལ ་ལས་

ཕྱོགས་མཚུ ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བོད་ནང་ སྤྱི འི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་དང་འབྲེལ་

པའི ་ ཆོ ག ་མཆན་བཀག་འགོ ག ་གནང་རྒྱུ ་

བཏང་དང་གཏོང ་བཞི ན ་པ་དེ་ དག་ཐེར ་ བ་བརྒྱུད། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་ཨ་རི འ་ི

བོད་སྐརོ ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་སྟོང་

གཙོ ་ ཚོ ག ས་པའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་

ཨ་རི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ འཐུ ས་མི ་ ཆུང་ནས་ཁྲིམས་འཆར་འདིར་སྤྱི་མོ ས་ཐོག་

གསུངས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

༄༅།

།ཨ་མི ་རི ་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ་ ཁག་གཉིས ་དབར་གྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་

པ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥

ནང་ཕར་འགྲོ་ ཚུ ར ་འོང ་གི ་ གོ ་ སྐབ ས་འདྲ་
མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་

Reciprocal Ac-

སྡ།ེ

རི འི་མི ་སེར་བཅས་ཀྱི་ཆེ ད་དུ་ཡི ན་པ་དང་།

ཀྱི ་ སྣེ་མོ ་ བ་དེ་ དག་ཨ་རི འི ་ ནང་ཡོ ང ་ཆོ ག ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩིས་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་ ཡོ ད་སོགས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱི་ཞུ་སྐལ
ུ ་རི མ་པ་གནང་

སྤྲད་པ་ཞི ག་ཡི ན་ཞེས་དང་།

རེད་འདུག

བྱས་ཡོ ད་པ་བཞི ན།

ཕར་དེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་

ཞབས་

རྒྱུ ་ཡི ན་པའི ་ ཁྲི མ ས་འཆར་ཞི ག་གཏན་

འབེབས་གནང་ཡོ ད་པ་རེད། ཨ་རི འ་ི སྲིད་
དོན ་ཚོ ག ས་པ་གཉིས ་ཟུ ང་སྦྲེལ་ཐོག ་ནས་

དང་།

ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཨ་རི འ་ི མང་

Jim McGovern

ཨ་རི འ་ི སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་གྲོས་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་

gren

མཆོག་གཙོ་བོ་

Randy Hult-

འདོན་བྱེད་དགོས་པ་གསུང་འདུག

གྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ ཁྲི མ ས་དོན ་ཚོ ག ས་

ལྕམ་སྐ་ུ ཨི ་ལེ་ཡ་ན་ལེ་ཊི ་ནེན་

ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

Lehtinen

Ileana Ros-

འཆར་འདི་བོད་མི ་ཚོ ར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། རྒྱ་ ཡོ ད།

འགོད་པ།

དེར་བརྟེན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་

མཆོག་གི ་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་བསྣམས་ ནག་ནས་ཨ་རི ར་སྡང་ཟུག་གི ་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་ འགུལ་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་

ཕེབས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

ད་

མཆོག་གི ས་ད་རེས་ཀྱི་ཁྲིམས་ རེ ས ་དངོས ་སུ ་ གཏན་འབེབ ས་གནང་ཐུ བ ་

ད་ལན་གྲོས་ འཛི ན་བཞི ན ་པ་དེར
ེ ་ལན་སླ ག
ོ ་རྒྱུ ་བཅས་

བཏོན་གནང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་གཙོ ་བོ་ ཚོ གས་སུ་ཁྲིམས་འཆར་དེ་གཏན་འབེབས་ གནད་དོན་དེ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེ ན་
གསར་

མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་སྒ་ོ ཕ་ྱེ རྒྱུ ར་གནོན་ཤུ གས་
རྒྱ་ནག་གི ་

བཤད་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་ ཆགས་ཡོ ད ་ཅེས ་

བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ས་

ད་རེ ས ་ཁྲི མ ས་འཆར་འདི ་ ཨ་རི འི ་ ག ྲོས ་

ཚོ ག ས་འོག ་མའི་ ནང་གཏན་འབེབ ས་བྱུ ང ་

Mat-

བ་ཞི ག་ཡི ན་དུས། ད་དུང་གྲོས་ཚོ གས་གོང་

ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོ ད་པ་

རྒྱུ འི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ ས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་

teo Meccaci

མཆོག་གི ས་གསུང་པར་

བྱུང་སྐབས་འབྲེལ་ཡོ ད་སྐ་ུ ཞབས་ McGov- པོ་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག
འདི་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་ ern
མཆོག་གི ས་དེ་རི ང་ནི་འགྲོ་བ་མི འ་ི དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་བཏོན་གནང་བའི་ གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི འི་ཐོག་ལ་མུ ་

ཨ་རི འ་ི གཞུང་འབྲེལ་མི ་སྣ་དང་།

ཚབ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ ་ཐོན་

བོད ་དེ་ ཕྱི འི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཀག་སྡམ
ོ ་

ཞེས་རྒྱ་གཞུང་ནས་

གི ་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་རྣམས་ལ་བཀག་སྡམ
ོ ་གནང་

ཨ་རི འ་ི ངོས་ འདྲ་མཉམ་གྱི ་ ཁྲི མ ས་འཆར་འདི ་ གཏན་

རྣམས་ལ་བོད ་ནང་ཆོ ག ་མཆན་མ་སྤྲད་ སྐྱོབ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཤི ང་ཀྲོན་ཌི ་སི ་རུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱལ་

cess to Tibet Act

ཨ་རི ་བར་བོད་ནང་ཕེབས་རྒྱུ ར་བཀག་སྡམ
ོ ་

ཆགས་ཡོ ད་གསུང་པ་དང་།

མའི་ནང་དེ་ལྟར་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་
གསུངས་འདུག །

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཤི ན་ཛོ ་ཨ་བྷ་ེ མཆོག་སླར་ཡང་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་འཚམས་འཕྲིན་གནང་བ།

༄༅། །སྐ་ུ ཞབས་ཤི ན་ཛོ ་ཨ་བྷ་ེ མཆོག་ཉི་

འདྲི་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ར ་སླར ་ཡང་འོས ་

པའི་ཚོ གས་གཙོ ར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ བ་དེས ་སྐུ་ ཉིད ་ཀྱི ་ ཡང་དག་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་ པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་འདོན ་གནང་མཛད་པའི ་ གཉིས ་ནས་ད་བར་བོད ་དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

ཧོང་གི ་གཞུང་འཛི ན་པ་གུ ་ཡངས་མང་གཙོ ་

སྐ་ུ ཉིད་

མཆོག་སླར་ཡང་གུ་ཡངས་མང་གཙོ ་ཚོ གས་ ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་

འདེམས་བྱུང་བར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

བརྟེན་ཉི་ཧོང་གི ་སྲིད་འཛི ན་ལས་ཡུན་རི ང་

མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

ངས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོ ང ་བླ ོ་ བཟང་སེ ང ྒེ་ ཤོ ས ་གནང་མཁན་ཆགས་རྒྱུ ་ཡི ན་སྟབས་
༢༡

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་འཚམས་

ཉིད ་མཆོ ག ་སླར ་ཡང་གུ ་ ཡངས་མང་གཙོ ་

དགའ་བསུའ་ི འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྐ་ུ

གནང་བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་ ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོ ས་ཡི ན་པར་ངས་ངོས་

གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཉི་ཧོང་གཞུང་མང་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཡི ད་ཆེ ས་ཡོ ད་པ་གསལ་ གཉིས ་སྨན ་དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ལ་ གཡོ ་ བ་མེ ད ་པར་གནང་དང་གནང་མུ ས ་

པོར་མཚོ ན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ི ་
ཨེ ་ཤི ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་རྗེས་སུ་ཡི ་རངས་ཞུ ་ ཡི ན་པ་དེར་ངས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུ ད་སྙང

ི ་ཁྱོན་དུ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ རྒྱུ་ཡི ན།
ཡ་དང་འཛམ་གླང

སྲིད་བྱུས་འདི་ནི་བོད་རྒྱ་གཉིས་

ུ ་པར་ཡི ད་ཆེ ས ་ སྨན་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེ ལ་རྒྱུ འི་
བསྒྱུ ར་བ་གཏོང ་རྒྱུ འི ་ ན ས

འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཞེས་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐེངས་བརྒྱད་པ།
དང་ལམ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ ཁྲིམ ས་རྩོད་པའི ་ སྦྱོང ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།     སྦྱོང་བརྡར་

དོན་ཚན་ཁག་དང་།

རི ང་འཛི ན་སྐ ྱོང ་སྦ ྱོང ་བརྡར་བསྟི་གནས་ དམི གས་སོ ག ས་ལམ་སྟོན་གསུ ང་བཤད་

ཀྱི ་ སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་

འ ཛི ན ་ ཁྲི མ ས ་

སྒྲིག་འོག་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་ཁྲིམས་དང་ ལུགས་རི ག་པ་   ༤ དང་ཁྲིམས་ཀྱི་སླབོ ་

ལོན་དང་ཤེས་རྟོགས་བརྒྱུད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

༡༧ ནས་ ༢༧ བར་ཉིན་གྲངས་བཅུའ་ི བརྡར་ཐེངས་
ཁང་དུ་ ཆེ ས ་མཐོའི་ ཁྲིམ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ གོ་ གནང་།

༨

པའི་ངོ་བོ་དང་དགོས་

སྐབས་དེར་སྦྱོང་བརྡར་དུ་ཁྲིམས་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ མ་ ༦ ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི ཁྲིམས་དང་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལག་འཁྱེར་

ཐེངས་ ༨ པ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

འདིའ་ི དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

ཁྲིམས་

ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་རྒྱུས་

ད པ ང ་ རྟ ག ས ་ རྩ ་
ཡི ག ་ ཆ ་ ཚ ང ་

བཙན་བྱོལ་

གི ་ སྐ ོ ར ་ ད ང ་ །

སྲི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུར་སྐལ
ུ ་སླངོ ་དང་།

ཞི བ ་པ་གཞན་ངག་

བོད་མི འི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛི ན་ཁོངས་

དཔལ་ལྡ ན ་ཁྲི མ ས་

སྤྱི ་སྒར
ེ ་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི ་ལས་དོན་ཐོག་

ད བ ང ་ ར བ ་ རྒྱ ལ ་

ཚོ ད་ ༩ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ ལས་བྱེད་ ༥ བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༣

མིི འི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་

ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་བཀྲིས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས། དེ་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ྱེ དང་སྦྲགས་སྦྱོང་བརྡར་ བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་གཞན་

དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡ ན ་ཁྲི མ ས་ཞིི བ ་པ་ཆེ ་ བ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་

ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༡༧

རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ སོན་པ་ ༢ ། སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་ ༦ །

དབུ ་འབྱེ ད ་མཛད་སྒ འོ ི ་ ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་མ་ལག་གི ་

ཆེ ་ བ་བཀའ་བརྒྱུ ད་དོན ་གྲུ བ ་མཆོ ག ་གི ས ་ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་

བ་རྣམས་ལ་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ ཁྲི མ ས་ ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ནས་

ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ མཁན་བཙན་བྱོལ ་བོད ་

མཆོག་དང་།

སྤྱི་

པ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡི ན།

བཞི ན ་ས་གནས་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ལྷ་ འབྲུ ག ་

མཆོ ག ་གི ས ་བཅའ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ འབྲེལ ་ཡོ ད ་

གཏུ ག་བཤེ ར་འག་ྲོ ལུགས་རྩ་འཛི ན་ཁྲིམས་

ལགས་བཅས་རྣམ་གསུ མ་གྱི ས ་སྤྱི ་ མང་

ཡི ག་སྐརོ ་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག

ྲི ས་རྩོད་པའི་སྦངྱོ ་བརྡར་དེ་བཞི ན་མཐུ ན་
ཁམ

འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རི ་
ཐེབས་རྩ་ USAID ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་སྒྱུ་སྩལ་སླབོ ་ཕྲུག་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་༸སྐྱབས་གནས་

སྤྱ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་

ཡོ ན་ཆག་ཡང་ཐོག་གསར་འཛུ གས་ཞུ་རྒྱུ འི་ ༥༽ ཤེས་ཚད་ཉུ ང་མཐའ་འཛི ན་རི མ་ ༨

གཏམ་བརྗོད། ལྷ་མོ་སོགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་

མ་ཟིན་གོང་དགོངས་ཞུ ས་རི གས་ནས་སླབོ ་

༦༽ དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་

སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ།
༢༽    དགོས་མཁོའ་ི ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས་

སླགོ ་དགོས་རྒྱུ།

དྲུང་ཆེ་ཡན་གྱི་དག་མཆན་འཁོད་དགོས།
༣༽ ལོ་བཞི ་རི ང་གི ་སྦྱོང་བརྡར་དུས་ཡུན་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༥

ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

ཐོན་པའི་ལག་ཁྱེར་ངོ་བཤུ ས།

ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་ཉག་གཅི ག་ལ་བརྟེན་ ཀ༽ འཚང་རྒྱུགས་ཆ་རྐྱེན།

ནས་འཛམ་གླིང ་ཁ ྱོན ་ཡོ ང ས་ནས་བོད ་ཀྱི ་ ༡༽

བོད་ཀྱི་སྒྱུ་སྩལ་རི ག་གཞུང་ལ་དོ་

ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་ཉི་ཟླ་བཞི ན་དར་ཁྱབ་ དབྱིངས་ཡོ ད་པ།
འགྲོ་མུས་ཀྱི་སྐབས་འདིར།

བོད་ཀྱི་ཟློས་ ༢༽ རང་ལོ་ ༢༠ ལས་མ་རྒལ་བ།

གར་ཚོ གས་པའི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་བོད་ ༣༽ གཟུགས་པོ་མཐོ་ཚད།
ཀྱི ་རྩ་ཆེ འི་རི ག་གཞུ ང་རྒྱུ ན་ཁྱོང་དར་སྤལ
ེ ་ མ་བརྒལ་བ།

4.10ft -5.6ft

པའི་ངོ་བཤུ ས།

༧༽ གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡི ན་པའི་སྨན་

པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོས་སྦྱོར།

༨༽

སྤྱོད་ལམ་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་འབྲེལ་

ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱི་ངོས་སྦྱོར།

སྔར ་ལྷག ་འབྱུ ང ་ཐབས་སུ ་ སྒྱུ ་སྩལ་པ་སླབོ ་ ༤༽ སྒྲ་གདངས་དང་མི ་བབ་གང་ལེགས་ ཁ༽ ཐུ གས་སྣང་།
ཕྲུག་བུ་གྲངས་ ༡༢ བུ་མོ་ ༡༢ བཅས་སླབོ ་ ཡོ ད་པ།

༡༽    ལོ་བཞི ་རི ང་རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་དང་།

ཐོན ་མཚམས་བྲོ་ པ་གཞོ ན ་པར་འདེམ ས་

ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ་ཟུང་སྦྲེལ་

ཡོ ན ་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབ ས་ལྟར ་གྱི ་ ཕྱི ར ་

བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ཚོ ག ས་པའི་ སྒྱུ ་སྩལ་སླབོ ་
ཕྲུག་ཁོ ང ས་འཛུ ལ ་ཞུ ག ས་བླ་ོ ཡོ ད ་རི ག ས་

ནང་ཚུ ད་སྙན་ཤོ ག་ཕུལ་འབར
ྱོ ་ཟིན་དགོས་

རི ང་ནད་མནར་སྨན་བཅོས་ཁོངས་སོ ་སོ ས་ པ་བཅས། །

གཏོང ་དགོ ས ་རྒྱུ ་དང་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་གར་ འབྲེལ་གཏུ གས་ཁ་བྱང་།
ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་གཞི ་གཞི ་བཟུང་དུས་ཡུན་

Email: tibetanarts2012@gmail.com

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

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༦
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སུད་སི ར་གནས་སྡདོ ་བོད་རི གས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ སྣང་བྱས་ནས་བསྡད་དགོས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་

རེད།

ཡོ ད ་གནང་ཚུ ལ ་ཤེ ས ་རྒྱུ འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཡོ ད །

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སུ ད ་སི ར ་གནས་སྡདོ ་བོད ་ ནང་རྒྱ་ནག་གི ་ དཔོན ་པོ་ ཚོ ར ་སྐྱོན ་བརྗོད ་

རི མ་པས་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་དང་ངོས་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་ནི་པཱ་ལགས་དང་ཕྲུ་གུ འི་བཟོ་འདྲ་
བོ་ ངོས ་ལ་ཧ་ཅང་བྱམས་པོ་ བྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད །

དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་ཤེ ས ་པ་ཡི ན་ན།

མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་ཞི ང་པ་སྐྱོ་བོ་ཞི ག་ནས་དེ་ལྟར་

ལེ གས་ཉེས་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཡོ ད་པ་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་རི ང་ལུ ག ས་བྱས་ན་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་

མི ་མང་གི ་དོན་དུ་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་

རེད། དེར་བརྟེན་གསང་བ་བྱས་ནས་གནས་

ཚུ ལ་གང་ཡི ན་ནའང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས། སེམས་ཅན་

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ དེང ་སྐབ ས་ཟ་ཁང་དང་ཇ་ཁང་སོ ག ས་ཀྱི ་
རི གས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་ བ ྱེད ་རྒྱུ ར་ཞེ ད ་སྣང་ཁྱོན ་ནས་བྱེད ་ཀྱི ་ མི ་
སྩལ་དོན། ང་ཚོ ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ འདུག

རྒྱ་ནག་ནང་ང་ཚོ ་བོད་དང་མི ་འདྲ་

ཟེར་ནའང་མི ་འདུག ང་ཚོ ས་ཕྱི་ལ་ངོམ་རྒྱུ་ བར་ཧ་ཅང་རང་དབང་འདུག

ཅེས་ངོས་

ཟེར་ནའང་མི ་འདུག ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི ་བདེ་ ལ་བརྗོད་མཁན་བྱུང་། གང་ལྟར་དུས་ཡུན་
བཟོ་ རྒྱུ ར་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་

སྟབས།

དངོས་གནས་གསར་བརྗེ་བ་སྙངི ་

སྟོབས་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུ ་ངོས་ཀྱིས་མཐོང་

འདི་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག ཁ་སྔནོ ་བརྗོད་རྒྱུ་

རི ང་ལུགས་ལ་དགའ་བ་ཡོ ད།

ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

མ་བཟོས་བར་གསང་བ་བྱས་པ་འདི་མི ་མང་

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ ་དང་གྲལ་

ལ་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད། ཅེས་ངོས་
ཀྱིས་འདི་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

ི ་སུ་གང་
ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད། འཛམ་གླང

པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་ང་ཚོ ས་ཚད་མེད་བཞི ་
ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་དཔལ་

དེར་བརྟེན་

གསར་འགྱུ ར ་རི གས་དེ་ དག་བཀག་སྡམ
ོ ་
བྱས་པ་དེས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རུལ་བ་

འབ ར
ྱོ ་ལམ་ལུགས་ཆ་སྙམ
ོ ས་བྱུ ང་ན་ཡག་

དཀའ་ངལ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་མཐོ་རི མ་གྱི་མ་

པོར་གནས་པ་འདི་མ་འགྲིག་པ་རེད། དེར་

དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལ་ཧ་ཅང་

གི ་རེད། ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡི ན་པ་དེ་དག་ཕྱུག་
པོ་ཆགས། དབུལ་པོ་རྣམས་མུ་མཐུ ད་དབུལ་

ཤེས་པ་དང་། ཡང་ན་མ་ཤེས་མདོག་མདོག་

བརྟེན ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་རི ང ་ལུ ག ས་ཟེར ་རྒྱུ ་འདི་

དང་།

ལ་ཡོ ད་མ་རེད། བོད་པའི་སྐད་ཡི ག་འདི་ཧ་

ཧ་ཅང་རྩ་

ང་ཚོ ས་

ཐམས་ཅད་བདེ་ བ་དང་བདེ་ བའི ་ རྒྱུ ་དང་

གང་ལྟར་གཅི ག་སྡུད་རི ང་ལུགས་ཐོག་ནས་

བྱུང་། སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐརོ ་བཤད་
ི ་འདིའ་ི སྟེང་བོད་པ་
པ་ཡི ན་ན། འཛམ་གླང

ཅང་རླབས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག

ལ་ཆ་བཞག་ན་མ་ཁེ་སི འི་རི ང་ལུགས་དང་

ཆེན་པོ་རེད་འདུག དམི གས་བསལ་ཤོད་རྒྱུ་

བྱས་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོ ད།

ཁུལ་ལུང་པ་འདྲ་མི ན་གང་དུ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་
ནའང་། ང་ཚོ འ་ི ལུས་པོ་འདི་བོད་ལ་སྐྱེས་

ཁེ་ སི འི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་འདི་ དངོས ་གནས་དེའི ་ ཚེ ་

ཡོ ད།

ཤུ གས་ཆེན་པོ་འགྲོ་རྒྱུ་ཆགས་སྟབས། བཟོ་

སོགས་བྱུང་ནས་གུ ང་ཁྲན་ཏང་གི ས་དབང་

གང་ཡང་མེད། ང་ཚོ ་བོད་རི གས་རྣམས་ས་

དམར་པོ་རི ང་ལུགས་ལ་ཆ་བཞག་ན།

ཡི ན་ནའང་གང་ལྟར་ང་ཚོ ་ཚང་མའི་ཤ་ཁྲག་
དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་སྐྱེས་ནས་མ་འཆི ་ ལོ་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་རི ང་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་

བར་དུ་བོད་པ་ཞེས་པའི་མི ང་འདི་གསུབ་རྒྱུ ་ ཕྱིན་ཡོ ད། སྔ་མོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་ངོས་
རང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་

ང་ཚོ ་བོད་པའི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ ནག་པེ་ཅིང་རང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་

༥་༦

ཡི ག་གང་གི ་ ཆ་ནས་སུ ་ གཅི ག ་ལ་སྨནོ ་མི ་ བསྡད་པ་རེད། དེ་ནས་མངའ་སྡ་ེ ཆེ་ཁག་དེ་

པ་དང་།

གི ་ཡོ ད།

དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་ངོས་རང་པེ་

ཅིང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་
ཡར་ལོག་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཀྲང་ཀོ་ཧ་ལྷ་

ས་ནས་པེ་ཅིང་དུ་མར་ཡོ ང་བ་དང་།

ངོས་

དགོས་པར་ཡོ ད་པ་འདི་བར་སྐབས་དཀའ་ འདྲ་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་སྐར
ོ ་སོ གས་ཕྱི ན་པ་རེ ད།

རང་ཡར་ལོ ག ་ཡོ ང ་དུས ་ངེད ་གཉིས ་ཀོང ་

གནམ་གཤི ས་འཁོར་བ་ལྟ་བུ་རེད། གནམ་ གནས་སྒརེ ་དོན་མ་འབྲེལ་བ་མི ་མང་རང་གི ་

ཀོ་ཧར་བརྗོད་པ་ཡི ན།

ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འདི་ དེ་ དུས ་གུ ང ་ཁྲན་ཏང་དེ་ ཚོ འི ་ གྲས་དངོས ་

གཤི ས་གང་ཙམ་འཁོར་ནས་དྲག་ཆར་དང་ དོན་དུ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་མཁན་ཧ་ཅང་ཡི ན་
སེར་བ་བཏང་བའི་བཟོ་འདྲ་བོ་དེ་དག་རི མ་ མདོག་ཁ་པོ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་དུས་ངོས་རང་
པས་དྭངས་འགྲོ་གི ་རེད།

ི ་གང་ ཧ་ཅང་མོས་པ་བྱུང་།
འཛམ་གླང

གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོ ན་

པོར་ཐུ ག་བྱུང་། སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་ཀྲང་
ན་ནིང་ངོས་རང་

འདི་ ནས་མར་པེ་ ཅི ང ་དུ་ འགྲོ་ བའི ་ སྐབ ས་

སེ མ ས་ནང་དོག ས་པ་དང་ཞེ ད ་སྣང་ཡོ ད ་
པའི་ཐོག་ནས་མར་ཕྱིན་པ་ཡི ན། འདི་ལོར་

སྔ་མོ་དུས་རབས་ ཡི ན་པ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡི ན་

ཡར་ལོ ག ་ཡོ ང་བའི ་ སྐ བ ས་སེ མ ས་ནང་

དམག་འཁྲུག་ ཆ་བཤད་ཀྱི་རེད། ཏང་ཡོ ན་མི ན་མཁན་དེ་
ལངས་ནས་མི ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཤི ་ཡོ ད། འོན་ ཚོ འི་ གྲས་ཀྱི ས ་སྐད ་ཆ་འདྲ་ཆགས་པོ་ དང་

དང་ཡི ད་ཆེ ས་ཆེ ན་པོ་བྱས་ནས་ཡར་ཡོ ང་

སར་བལྟས་པ་ཡི ན་ན།

༢༠ ནང་ཡུ་རོབ་ལུང་པར་ལྟསོ ་དང་དཀའ་ ནའང་དངོས་གནས་དོན་དག་ཡོ ད་པའི་སྐད་
ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་པ་རེད།

ཀྱང་དུས ་ཚོ ད ་རྟག་པ་བརྟན་པ་བྱས་ནས་ སྤམ་པོ་བཤད་པ་མ་གཏོགས་དོན་དག་སྒང་
བསྡད་ཀྱི་མེད། འགྱུར་འགྲོ་གི ་ཡོ ད། དེར་ ལ་ཧ་ཅང་འགྲོ་གི ་མི ་འདུག
བར ནྟེ ་ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཤར་ཕ ྱོག ས་ལུ ང ་པར་ཆ་ ཞེད་ཀྱི་མེད་དམ།
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