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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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་མང་གཉིས་
ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི མཛད་སྒརོ ་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

༡༥  རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག་གི ས་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

བཀུར་འོས་མངའ་

སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་།

ཕོ་མོ་ཡོ ངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར།

ཐོག་ཆེ ད་མཁས་པ་ཚོ ་དང་ལྷན་དུ་བགྲོ་གླངེ ་

ཕྲག་འགའ་ཤས་རི ང ་ངོས ་ཀྱི ས ་དུས ་རྟག་ གང་ཡི ན་བརྗོད་ན།

བསྡམོ ས་བྱེད་སྐབས།   ངོས་ནས་དེ་རི ང་ཁ་

བཟང་པོའི་རི ན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ འི་

བྱས་པ་བརྒྱུ ད་ཉམས་མྱོང ་རྣམས་ཕྱོག ས་

ཏུ ་འགྲོ་བ་མི འི་སེ མས་རྒྱུ ད་དང་འབྲེལ་བའི་

བ་ཡོ ད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་
ཡུལ་དེའ་ི

མང་ཚོ ག ས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གནའ་བོའི ་

རི ག་གཞུང་ཐོག་སླབོ ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་

མངའ་སྡའེ ་ི སྲིད་སྐྱོང་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད། ས་གནས་དེར་ཚོ གས་

པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནི།

དང་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་དུ་ ངོས ་འཛི ན་བ ྱེད ་བཞི ན ་

ཧི་ མཱ ་ ལ་ཡའི་ རི ་ རྒྱུ ད་དུ་ ཡོ ད ་པའི་ ནང་པའི་

གང་ཡི ན་ཞེ་ན་ངོས་རང་ཧི་མཱ་ཅལ་

མངའ་སྡའེ ་ི ནང་བསྡད་ནས་ལོ་ ༥༩ ཕྱིན་

སོང་། ངོས་རང་ཕྱི་ལོ་   ༡༩༦༠ ལོའ་ི སང་འཛམ་གླིང ་ནང་ཆགས་སྡང ་གི ་ དབང་

ཐད་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་གར་

ངོ ས ་ཀྱི ས ་རང་ཉི ད ་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡ ་ེ

དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་

བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མི ན་པར་ང་ཚོ ས་ཉར་

འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།   ངོས་ནས་ད་བར་

པར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་ལེ གས་

པའི་ཤེས་བྱ་དེ་དག་རྒྱ་གར་ནས་དར་བ་ཞི ག་

དང་། དེ་བཞི ན་ཚན་རི ག་པ་དང་ཤེས་ཡོ ན་

ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་འདུག་སྙམ། འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ རྒྱ་གར་རང་གི ་ནང་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་དགོས།  

དབྱར་ཁ་ས་གནས་འདི ར ་འབྱོ ར ་སོ ང ་།

གི ས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད་ གྱི ་ གནའ་བོའི ་ རི ག་གཞུ ང ་དེ་ དག་ཇི ་ ལྟར ་

འདི འི ་ མི ་སེ ར ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལྟ ་ བུ ར་ངོ ས ་

སྐབས་སུ་ཆགས་སྡང་གི ་བླ་ོ དེ་དག་འཇོམས་

རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་འདྲ་མི ན་ནང་ཕྱིན་པ་

དག་རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་སླ་

རྒྱས་པའི་རྗེས་འབྲང་བ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་དུས་

མཆོ ག་རྣམ་གཉིས་ངོས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་
ཡོ ད།

འབྲེལ་བའི་རྒྱ་གར་གནའ་བོའ་ི རི ག་གཞུང་དེ་

སྡའེ ི་ནང་ལ་ཧོལ་དང་སྤྱི་ཏི་ནི་ནང་པ་སངས་

མཆེད་གྲོགས་

རྒྱུ ན་དུ་ ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་

ཆེན་མཆོག་དང་།

བླའོ ་ི རྣམ་བཞག་དང་

པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་།

ཚགས་བྱས་པ་དང་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་བཞི ན་

བཤད་དེ་ དག་ཧ་ཅང་དགོ ས ་མཁོ ་ ཡོ ད ་པ་ ཡི ན་སྟབས། ལེགས་བཤད་དེ་དག་ཐོག་མར་

དགོན་སྡ་ེ ཁག་དེ་དག་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐར
ོ ་
སླབོ ་གཉེར་བྱེད་སའི་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་བཟོ་
སླད་ཡི ན།

དེ་བཞི ན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི

ནང་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་

མང་པོ་ཡོ ད།   ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་

སྩལ། །

ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ ཕྱི་ལོ་ མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ རེས་གཟའ་
ཟླ་བའི་ཉིན་སི མ་ལ་རི ཇ་

Ridge

བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་

ཐང་ཆེན་ མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་

གྲུབ ་མཚམས་དམི གས་བསལ་སྐུ་མགྲོན ་ཧི་
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་མཆོ ག་གི ་

ཞུའ་ི ཕྱག་རྟགས་ཕུལ།

ཞི ང་ཆུ ་འདྲེན་གཏོང་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་མ་

གི ས་འཕགས་བོད་དབར་གྱི་འབལ
ྲེ ་ལམ་གྱི་

ཆེ ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝི ར་བྷདྲཱ་སི ངྒ་མཆོ ག་

ཧེནྡྲ་སི ངྒངྒ་མཆོ ག་གི ས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི ས་

ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་སྐབས་
བསྐྱར་འཛུ གས་གནང་བ།
བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་འཕགས་ཡུལ་

བརྗོད་དང་།

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དག་

ཡོ ངས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ སྲུང་

བླནོ ་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག

དེ་ ཡང་མཛད་སྒའོ ི ་ སྐུ་ མག ནྲོ ་གཙོ ་ བོ་ ཧི་ མཱ ་

ཞབས་ཝི ར་བྷདྲཱ་སི ངྒ་

མངའ་སྡ འེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་བོད ་མི ་ བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེསམཆོག འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་
བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་ཡོ ད།

ཧི་མཱ་

ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་སྐུ་
Virbhadra Singh

ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཅཱརྱ་

མཆོག མངའ་སྡའེ ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་

མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་

ཡུལ་མི ་དང་བོད་མི །

ཇི ་ ལྟར ་དྲིན ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པ་ལྟར ་རྒྱ་གར་བ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༦

རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་ཕ་རན་སི འི་རྒྱལ་ཡོ ངས་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ། བོད་རི གས་རྣམས་རྒྱ་

དེ་ རྗེས ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་

ཆེན་པོ་ཡི ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གདུག་རྩུབ་

གར་གྱི་ནང་མི ་ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན་ཞེས་གསུངས།

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་

སྡའེ ི ་ སྲི ད ་སྐྱོང ་སྐུ་ ཞབས་ཨ་ཅཱ རྱ་ཌེ བ ་རཊ་

གཞུང་རྣམས་སླར་གསོ་བྱས་པ་དེ་བཀའ་དནྲི ་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་ནང་ཉིན་གཅི ག་

མཆོ ག ་གི ས ་འཕགས་བོད ་གཉིས ་ཀྱི ་ འབྲེལ ་ སྐྱི ད ་པའི ་ རང་དབང་ཐོ བ ་མེ ད ་པ་དང་།

ལམ་ནི་ཉིན་རེ་བཞི ན་ཇེ་བཟང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་ བོད་མི ་རྣམས་སླར་ཡང་བོད་ནང་ཕྱི ར་ལོ ག་
ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་དང་།

འབྲེལ་ལམ་དེ་ཡང་ ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཡོ ད།

ཅེས་གསུང་

སྦྱིན་བདག་དང་མགྲོན་པོ་ལས་ལྷག་པ་ཞི ག་ བཤད་གནང་གྲུབ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
མཚོ ན་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་གར་ མཆོ ག་གི ས་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་མཆོ ག་
དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་ངོ་

༦༠

འཁོར་བཞི ན་ ལ་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ།

ཌེབ་རཊ་Acharya Dev Vrat མཆོག་དང་། ཁག་གཅིག   གྲོང་སྡ་ེ སྤྱི་ཁྱབ་པ། ས་གནས་

ཡོ ད་སྟབས་ང་ཚོ ་ནང་གཅི ག་ལྟ་བུ་ཡི ན་སྐར
ོ ་ མཐར་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་

གསར་འགོད་པ་སོ གས་ཚང་འཛོ མས་ཀྱི ས་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་ མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཚབ་མངའ་སྡ་ེ གཞུ ང ་གི ་ འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་དང་
ཞི ང་ཆུ ་འདནྲེ ་གཏོང་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་མ་

ཧེནྡྲ་སི ངྒ་

Mahender singh

མཆོག བོད་

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ནང་གི ་

དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོ ག ་

གི ས་མཛད་སྒའོ ི་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་

ཕ་རན་སི འི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་གྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་
༡༥

རྣམས་ལའང་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དུ་ གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་ Tibet Study
བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མི ན་པའི་ཆོས་དང་། རི ག་ Group ཞེས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་

བོད་མི ་ཙམ་མི ན་པར་རྒྱ་གར་དང་འབྲེལ་བ་

ཕུན་ཚོ གས་མཆོག

སྐུ་མགྲོན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་སི མ་ལ་ཁུ ལ ་གྱི ་
དགོན་སྡ་ེ ཁག་དང་སླབོ ་གྲྭར་འཚམས་གཟིགས་སུ ་
ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥
ཉིན ་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་
སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོ ག་་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་
གཞུ ང་མང་གཉིས་ལ་བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་ཐུ གས་
རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་མཛད་སྒ་ོ གྲུབ་རྗེས་ཇོ་ནང་རྟག་བརྟན་
ཕུན་ཚོ གས་ཆོ ས་གླིང་དུ་ཆེ ད་ཕེབས་ཀྱིས་དགོན་
པར་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད། གཞན་ཡང་
དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་སི མ་ལ་གཏན་སླབོ ་དུ་
ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བདྱེ ་
པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་། རི ག་གཞུང་།
དེ་བཞི ན་རྒྱལ་རབས་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་སླབོ ་སྦྱོང་དང་
དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོ ་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གྱི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་དང་མི ་འདྲ་བར་བོད ་ཀྱི ་ རྩ་
དོན་རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་འགན་འཕར་མ་ཞི ག་
ཡོ ད་སྐརོ ། བོད་ཕྲུག་རྣམས་སླབོ ་ཕྲུག་གཞན་དང་
མི ་འདྲ་བ་ལས་འགན་མང་བ་ཡོ ད ་པར་བརྟེན་
སླབོ ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་དང་ཧུ ར་བརྩོན་མང་བ་བྱེད་
དགོས་སྐརོ ། གལ་ཏེ་སླབོ ་སྦྱོང་ལ་ཧུ ར་བརྩོན་མ་
བྱེད་ན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་བ་དེ་བརླག་ངེས་དང་།
ང་ཚོ ར་སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད་པ་
དེ་དག་བརླག་འགྲོ་ངེས་ཡི ན་པར་བརྟེན་ང་ཚོ ར་
དམི གས་བསལ་གྱི ས ་ལས་འགན་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་
ཡོ ད་སྐརོ ། སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཐ་མ་ཁ་དང་ཉལ་
ཐག་རི གས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཐེན་རྒྱུ་མེ ད་པ་དང་།
འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ། དེ་བཞི ན་
དུས་ཚོ ད་འཕ་ྲོ བརླག་མ་གཏང་བར་སླབོ ་སྦྱོང་ཐོག་
ཧུ ར་བརྩོན་བྱས་པ་བརྒྱུ ད་རང་གི ་རྐང་པའི་སྟེང་
ཧྲ་ཏག་ཏག་ལངས་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེ ད་ཞབས་
འདེགས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་། གལ་སྲིད་སླབོ ་
སྦྱོང་ཐོག་ཧུ ར་བརྩོན་མ་བྱས་ན། མི ་ཚེ ་དོན་དང་
ལྡན་པ་ཡོ ང་གི ་མེ ད་སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་གསུ ང་བཤད་
གནང་། ཕྱོགས་མཚུངས་ཐུ བ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་
ཨེ ་ཝམ་ལྕགོ ་སྒར ་ཆོ ས ་འཁོར ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང ་དུ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

སྐུ་ཚབ་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

ཧི ན ་དི ་ སྐ ད ་ཡི ག་སྦྱང་བརྩོན་ལ་བསྔ ག ས་

དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་ཧི་ མཱ ་ ཅལ་

དེ་ནས་ཆེས་མཐོའ་ི

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ གསུ ང་བཤད་གནང་སྟེ་

སེངྒེ་མཆོ ག་གི ས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་མཆོ ག་ལ་
ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་

པ་སྐབས་ ༡༥ པ་དེ་བསྐྱར་འཛུ གས་གནང་ཐུ བ་
པ་བྱུང་འདུག དེ་ཡང་ད་ལྟའ་ི ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོ གས་པ་འདིའི་ནང་ཕ་རན་སི འི་ཆབ་སྲིད་
ཚོ གས་པ་མི ་འདྲ་བ་བཞི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་
གྲངས་ ༡༧ ཡོ ད་པ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོ ག ས་པ་འདིའི་ ཚོ ག ས་གཙོ འི་ ཐུ ག ས་འགན་ནི་
La République en Marche ཞེས་
པའི་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་
ལྕམ་སྐ་ུ ཨེ ་ལི ་ཛ་བྷཏེ ་ Élisabeth ToututPicard
ལགས་ཀྱིས་བཞེས་གནང་གི ་ཡོ ད།
ལྕམ་སྐ་ུ ཨེ ་ལི ་ཛ་བྷཏེ ་ལགས་ནི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་
མི ་གསར་པ་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། དེ་སྔ་ཁོ་མོས་བོད་
མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད་
པ་མ་ཟད། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོ ག་དང་ལྷན་མཇལ་
འཕྲད་གནང་མྱོང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི
ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་
ཚོ གས་སུ ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་མྱོང་ཡོ ད་པ་
བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧

2

17th October 2018 TIBETAN NEWS

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་མཇུག་སྡམོ ་གསུང་བཤད།

བུ་མཚོ ན་ན། བོད་མི ་དང་དམི གས་བསལ་

ཕེབས་སོང་། འདི་འདྲའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།

པོ་ཆགས་ཡོ ད་དུས།

གསར་འགོ ད ་པ་རེ ད ་མང་པོ་ ཞི ག ་མཇལ་ མགོན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཐུ ག ས་བརྩེ་

སྐུར་འདེབས་རི གས་ཧ་ལམ་སེམས་ཀྱི་ཟུར་

སྐབ ས་ཁོང ་རྣམ་པའི་ དཀའ་སྡུག ་དེ་ དམྱལ་

ཡོ ད་པ་རེད། སོ་སོའ་ི རི ག་གཞུང་དང་སྐད་

བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མའི་འདོན་ཐེངས།

་་་་་་་་་་་་་གཞན་ཡང་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་རེད། གྱི་ལས་སྨནོ ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ། ༸སྐྱབས་
འཕྲད་བྱས་ཏེ་ བོད ་ནང་གི ་ གནས་སྟངས་ གཟིགས་ཆེན་པོས་ང་ཚོ ་བོད་མི ་སྐྱོང་བ་དེ་ང་

དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོ འ་ི འབྱུང་ ཚོ ས་ཚད་འཇལ་དཀའ་བ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཆགས་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་མཚན་སྨད ་དང་

ལའང་དྲན་མི ་ཕོད་པ་ཞི ག་དང་། གལ་སྲིད་

བོད ་མི ་མང་ཆེ ་ བ་བོད ་ནང་ལ་ལྷ ག ་ཡོ ད ་
བ་མི ་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་

དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་དང་།

༢༠༡༧ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

གོང་ ཕྱོགས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་སྐབས་

པ་གཞི ར་བཟུང་རེད།
རི འ་ི

USAID

མ་འོངས་པར་ཨ་

རོགས་ཚོ གས་ནས་རྒྱ་གར་

གྱི ་ ཧིན ་སྒར
ོ ་འབུ མ ་བརྒྱ་ཙམ་ཞི ག ་རོ ག ས་

དངུལ་ཡོ ང་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་འདུག

སྐྱོང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡར
ུ ་བྱུང་སོང་།

Guwahati

ནས་

Dibrugarh

མང་པོ་གཅིག་ཏུ ་བླ་ོ མཐུ ན་ན།

སྐབས་དེ་དུས་གནམ་གྲུ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་

འཛི ན་ འགྲོ་དུས་ཆར་འཚུ བ་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ཨ་ཁ་ཛ་

དེའ་ི དྲག་གི ་ གནས་སྟངས་ཤི ག་ལྷག ་སོ ང ་སྙམ ་

ུ ་པ་དང་འཛི ན་ པའི་ ཚོ ར ་སྣང་བྱུ ང ་ཞེས ་གསུ ང ས་པ་དང་།
ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ནས

འདི་རི གས་དྲན་པ་ཡི ན་ནའང་ལས་འབྲས་

ཆགས་ཡོ ད་དུས། ཁོང་ཚོ འ་ི ངོ་ཚབ་མཚོ ན་

འཇལ་གྱི ་ ངོ་ བོ་ ལྟ་ བུ ་ ཞི ག ་ལ་བརྩི་ཡི ་ཡོ ད །

རྣམ་པ་ཀུ ན ་དུ་ ལས་རྒྱུ ་འབྲས་ལའང་མི ་

ཆུད་ཟ་བར་གཅིག་དང་།

དྲིན་ལན་ལོག་

དེ་ཡི ན་དུས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཛད་

སྐྱོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། ས་གནས་འཐུ ས་ ཡི ན་ཡང་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་གི ་གནས་སྟངས་

པ་འཕྲིན ་ལས་ལ་དྲིན ་ལན་ལོ ག ་འཇལ་མ་

རྒྱུ འི་ཆེ ད་དུ་ཕན་ཐོགས་པའི་ལས་རི མ་ཞི ག་ སེམས་པའི་ནང་ལ་ཐུ གས་ཚོ ར་ཤུ གས་ཆེ ན་

ཡི ད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ཞི ག་དང་། ཁོང་

ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་དུས་དང་

ཐུ བ་རྒྱུ་དང་།

ནས་ང་ཚོ ་ ཐག་རི ང ་པོ་ དེ་ ཉེ་ བོ་ བཟོ་ རྒྱུ ་དེ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དགོངས་པའི་ནང་ལ་བོད་

སུ་བཟུ ང་ཐུ བ་ཐབས་གནང་དགོས་རྒྱུ ་བོད་

དེ་བཞི ན་ཚོ གས་གཙོ ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་ མི ་རི ག ས་ལ་ཐུ ག ས་འཁུ ར ་ཆེ ན ་པོ་ གནང་

རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༨ བ་འདི ་ ཚོ ་ཧ་ཅང་གི ་ བཀའ་དྲིན ་ཆེ ན ་པོ་

ཉི ན ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག་དང་རླབས་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་
མཆོ ག་ཚོ གས་གཙོ ་གཉི ས ་ལ་དམི གས་

བསལ་གཟི མ ་ཆུ ང ་མཇལ་ཁ་བཀའ་ད ནྲི ་

རེད། རྩ་བའི་ད་ལྟའ་ི དུས་ཚོ ད་འདིར་ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་བལྟས་པ་ཡི ན་ན། བོད་ས་ཤོར་

བསྩལ་གནང་སོང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ང་

ནས་གནས་སྟངས་ཐབས་སྐྱོ་པོ་འདྲ་པོ་ཞི ག་

ལྷ ག ་པར་གྲོས ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་གཙོ འི ་

གཞན་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

སོང་། འདི་འདྲའི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་

བཀའ་ད ྲིན ་གྱི ་ འོག ་ནས་ང་ཚོ ་ལས་རི མ་

ཚོ ་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་།

ཆགས་བསྡད་ཡོ ད་པ་རེ ད་འོན་ཀྱང་ཕྱོགས་

འགན་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ འི་སྤབོ ས་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་བྱུང་ པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་རྗེའི ་ གཟི ག ས་པ་དང་
ལས་དོན་ཡོ ངས་རྫོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་

བརྩམས་གནང་བ་དེ་དག་དཔེར་ན། བསྐལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བསམ་བླའོ ་ི ཁྱེར་གསོའ་ི ཐོག་

འགྲོ་ཐུ བ་དགོས་རྒྱུ། ཐུ གས་མཉེས་པའི་རྗེས་

དག་ང་ཚོ འི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་ཕག
ྱོ ས་ཁོ་ན་ལ་

མི ་ཚང་མས་ལས་འགན་གལ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་

ཆགས་ཀྱི་འདུག

རག་ལུས་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་
དེ་ཡི ན་དུས་ཁོང་བོད་པ་

ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་རེས་གོ་

རེད། ཁོང་ང་ཚོ འ་ི ཤ་ཁྲག་གི ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་

ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཡོ ང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

སྐབ ས་འདི་ བརྒྱུ ད་ནས་འབོད ་སྐུལ ་ཤུ ག ས་
གལ་ཆེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ།

ང་ཚོ ་བོད་

ུ ་པ་མཉམ་
མི ་རྣམས་ཀྱི ་ ཆི ག་སྒྲི ལ ་གྱི ་ ན ས

སྤུངས་བྱེད་ཐུ བ་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། ངས་རྒྱུ་
མཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད། དང་

པ་རེད་སྙམ་པའི་གཅི ག་གི ་གཅི ག་ལ་བླ་ོ ཉེ་བོ་
འདི་ལ་དོགས་པ་རྣམ་

རྟོག་མང་པོ་རི གས་མི ་ཡོ ང་རྒྱུ།

གང་ལྟར་

ནས་བརྩིས་པ་ཡི ན་ན། བོད་རྒྱལ་ཐོག་མར་

ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་ཧ་

འདི་འདྲའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་མི ་ཚེ འི་ནང་ལ་

རི ན་ཐང་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ལ་རྩི་ཡི ་ཡོ ད།

ལ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟེར་ནས་གཅི ག་སྒྲིལ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དྲིན ་ཉག་ཅི ག ་ལ་

གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི།

ཀྱང་བཀའ་དྲིན ་ཚོ ར ་ཤེ ས ་ཐུ བ ་དགོ ས ་པ་

དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ་

ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་

ཀྱི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ སྐུ་ ཕ ངྲེ ་ན་རི མ ་

རེད། ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལྟ་

དེ་ ཡི ན་དུས ་དང་པོ་ ང་ཚོ ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཀྱི ་ ཐོག ་

མཚན་གཙོ ་ བོ་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

མཁན་དང་དེ་བཞི ན་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚང་མ་ལ་
ཐུ གས་རྗེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ུ ་པ་གཅི ག་ཏུ ་སྒྲིལ་ཐུ བ་
ཡི ག་གི ་ཐོག་ནས་ནས

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་བོད་སི ལ་བུར་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡི ན་དུས། ང་ཚོ འ་ི ངོས་
ནས་བཀའ་དྲིན་ཚོ ར་དགོས་པ་དང་།
དེ་

དེར ་བརྟེན་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་

ུ ་པ་གཅི ག ་ཏུ ་སྒྲི ལ ་ཐུ བ ་དགོས ་རྒྱུ ་
ནས་ན ས

མང་གཙོའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཚད་

དང་ལྡན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཡོ ང་ཐུ བ་པའི་རྒྱུ ་

བཞི ན་བོད་རྒྱ་ཆེ འི་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་

གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཚོ ་
བཙན་བྱོལ ་བའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དེ་ འདྲ་འདྲའི ་

ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་དག་ང་ཚོ ་མུ་མཐུ ད་ནས་
ནསུ ་པ་

ཆེ ་རུ་ཡོ ང་ཐབས་བྱ་དགོས་རྒྱུ ་དེའང་གས
ྲོ ་

ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་མི ་ཚང་མའི ་ ཐོག ་ནས་

ལྷ ག ་པར་རྒྱ་ཆེ འི ་ མང་ཚོ གས་ནས་ཀྱང་
ཐུ བ ་རྒྱུ ར་ཐུ ག ས་འགན་བཞེ ས ་དགོ ས ་ཀྱི ་

བསམ་བླར
ོ ་འགྱུ ར ་བ་ཕྱི ན ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་དེ་ ཏན་

འདུག ་ཅེས ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཀྱི ་ ཚུ ལ ་དུ་ ཞུ ་

སྟབས། འདི་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ཚོ ག ས་ལ་འགྱུ ར ་བ་འགྲོ་ བ་ནང་བཞི ན ་གྱི ་

འདོད་བྱུང་།

གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི ་སྒྲོམ་གཞི ་ནང་དུའང་

མ་ཆགས་བར་ལོ ་ངོ་ཆི ག་སྟོང་བར་གྱི ་རི ང་

དེ་བཞི ན་གྱི་གསུམ་པ།

རི ག་གཞུང་དང་

ུ ་པ་གོང་བུ་ལྕགས་ནང་བཞི ན་གྱི ་གནས་
ནས

ཐུ བ་དགོས་རྒྱུ ་དེ་བས་ཀྱང་གལ་ཆེ ་བ་ཞི ག་

པ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་

སུ་ཡི ན་ནའང་ས་སྐྱ། ཕག་གྲུ རིན་སྤུངས་པ།
སྡ་ེ པ་གཙང་པ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་བར་

ཕྱིན་ཆད་སོ་སོའི་རི ག་གཞུང་དང་སྐད་ཡི ག་

ཏན་གྱི ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

ཞི ག་རྩི་ཡི ་ཡོ ད་པ་རེད། སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས་ལངས་

ང་ཚོ ་ཆི ག་སྒྲི ལ་གནས་ཐུ བ་པ་གཅི ག་དང་།

བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱ་ཐུ བ་

བཟང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ འགྱུ ར ་བ་འགྲོ་ རྒྱུ འི་ རེ ་ བ་

ནས་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ་བཙན་བ ྱོ ལ ་བའི ་

ཚོ ག ས་ཟེར ་བ་དེ་ རང་བཞི ན ་གྱི ་ གལ་ཆེ ན ་

ཡོ ད་པ་རེད། བོད་སི ལ་བུར་ཐོར་བའི་རྗེས་

དུ་ ཆོ ལ ་གསུ མ ་ཆི ག ་སྒྲི ལ ་གནས་ཐུ བ ་ཡོ ད ་

པ་རེད།

གསུ ང་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ འི ་ དཔལ་

དེ་བཞི ན་ད་ལྟའི་ང་ཚོ འི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་

ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་

རྗེའ་ི བཀའ་དྲིན་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་

འགྱུར ་བ་འགྲོ་ ངེས ་པ་ཞི ག ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད ་
པ་རེད། དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་

དེའང་ཧ་ཅང་གི ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད།

ད་ནང་བཀུ ར ་འོས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་གཅི ག ་གི ས ་

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

དོ་ སྣང་དང་ཕྱར་གྲུ ་ མཉམ་འདེག ས་ཡོ ང ་

ལས་དོན་བརྩམས་བཞི ན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་

ཕྲན་བུ ་ གྲུ བ ་རྒྱུ འི ་ བདག་ལྟ་ བུ ར ་མཚོ ན ་ན།

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ཡི ན། །ཞེས་པའི་འདི་འདྲའི་བསམ་བླ་ོ ཞི ག་

ཐུ ག ས་རྗེ་ བཀའ་དྲིན ་བླ་ མེ ད ་དུ་ ཆེ ་ ཞེས ་ཞུ ་

པ་རེད།

རྒྱུ ་དེའང་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་རེ ད་འདུག་

ཐུ གས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་གཅི ག་དང་།

ཆགས་ཀྱི་མི ་འདུག དཔེར་ན། རྒྱལ་སྲས་

ཏན་དངོས་པོའི་ཆོ ས་ཉིད་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཆགས་

དེ་བཞི ན་བོད་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་

ཚང་མས་བསམ་གཞི ག ས་བྱ་ཐུ བ ་དགོ ས ་

ཞི ་བ་ལྷས་གསུང་པ་ལྟར། གོམས་ན་སླ་བར་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་

དགོས ་རྒྱུ འི་ གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི ་ འདུག

རྒྱུ་ཡི ན།

ལ་བརྟེན་ནས་གལ་ཆེ ན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་

ུ ་པ་གཅི ག་ཏུ ་སྒྲི ལ་ཐུ བ ་
ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་ནས

ལྟ་བུ་དེ།

ཁ་དང་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ངོས་ནས་བོད་

མི ་ས་ཡ་དྲུ ག ་གི ་ ངོ་ ཚབ་དང་བོད ་སྤྱི ་ པའི ་

གནང་ཐུ བ ་དགོས ་རྒྱུ ་དེ་ རྒྱུ ་མཚན་དེ་ དག་

ཡོ ང ་མི ་ཐུ བ ་པའི ་ གནས་སྟངས་གང་ཡང་

བརྒྱུ ད་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་ མཆོ ག ་ལ་སྒ ་ོ གསུ མ་གུ ས ་པ་ཆེ ན ་པོས ་

སྟངས་དེ་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ཚང་མས་སྒ་ོ ཀུན་ནས་

ང་ཚོ ་ཆི ག་སྒྲིལ་ཡོ ང་རྒྱུར་མཐུ ན་རྐྱེན་

པོ།

བཏང་བ་ཡི ན་ན། རི མ་པས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་

ཆོལ་

དེ་ཡི ན་དུས་ང་ཚོ ས་དེའ་ི

རྒྱུན་འཛི ན་གནང་ཐུ བ་དགོས་རྒྱུ།

འདིའ་ི ཐོག་ནས་ང་

དང་།   གསུམ་པ། རི ག་གཞུང་དང་སྐད་

དེར་བརྟེན་གོ་སྐབས་འདི་ ཚོ གས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོ ན་པ་ཡི ན་ན།

ཆགས་ཀྱི་འདུག

ཚོ ་ རང་བཞི ན ་གྱི ་ ཆི ག་སྒྲི ལ ་ཡོ ང ་ཐུ བ ་རྒྱུ །

བཟུང་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན།

ད་ལྟ་ང་ཚོ ་གྲོས་

བ་ཆགས་ཡོ ད།

ཡི ན་པའི་རི ག་གཞུང་རྒྱུན་འཛི ན་གནང་ཐུ བ་

ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ལྟ་ བུ ་ ཞི ག ་ཆགས་ཐུ བ ་

མི ་འགྱུར་བའི། །དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོ ད་མ་

རྗེའི ་ གཟི ག ས་པ་གནང་བ་ཁོ་ ན་ལས་བྱུ ང ་ ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད།

བྱ་རྒྱུ་དང་གཞན་ཡང་བོད་མི འི་ཐུ ན་མོང་མ་

གཅི ག ་ལ་གཅི ག ་བརྟེན་གྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་ཤི ག་

རྒྱུ། གཉིས་པ། བསམ་བླའོ ་ི ཁྱེར་གསོའ་ི ཐོག་

གྲུ བ ་ཐུ བ ་པ་དེ་ དམི གས་བསལ་༸གོ ང ་ས་ བཟང་དུས་བཟང་གི ་དུས་ཚོ ད་འདྲ་པོ་ཞི ག་
༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་ བརྩིས་པ་ཡི ན་ནའང་མི ་ཆོག་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་

ང་ཚོ ་བོད་དོན་སླར་གསོ་

ཐོག ་ནས་ཆོ ལ་གསུམ་ཆི ག ་སྒྲི ལ་གྱི ་ གནས་

གི ་ མཛད་འཕྲིན ་ལ་གཞོ ག ས་འདེག ས་སུ ་

བསྡས
ུ ་བྱས་ཏེ་ཞུས་པ་ཡི ན།

ཡོ ང་བ་ཡི ན་ན།

རྒྱུ འི་ཐོག་འབད་བརྩོན་ཞུ ་དགོས་རྒྱུ ་དེའང་

ཆོ ལ ་གསུ མ་ཆི ག་སྒྲི ལ ་ཡོ ང་ཐུ བ་དགོ ས ་

ཡོ ང ་ཐུ བ ་རྒྱུ འི ་ རེ ་ བ་ཡོ ད ་ཅེས ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན། པོ་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་ང་ཚོ ར་བཀའ་ཕེབས་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ུ ་པ་ཆི ག་སྒྲིལ་
གང་ལྟར་བླ་ོ མཐུ ན་པོ་དང་ནས

རྒྱུར་ལས་སླ་པོའི་ངང་ནས་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་ཞི ག་

གལ་འགངས་ཆེ ན ་པོ་ ཆགས་འདུག ་ཅེ ས ་

ི ་ གནང་སོང་།
དེ་དག་ང་ཚོ ་ལས་བསྡམ
ོ ས་ཀྱི ་ཚུ ལ་དུ་སྙང

ཉམ་ཆུང་

རུང་བའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ལ་བརྟེན་ནས་

སོང་བར། བོད་མི ་ཚང་མས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ ་

ཚོ གས་ཁག་ལ་མཐུ ན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ དེ་ གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད ་ན་བསམ་པ་

ལེགས་

གི ས ་ཀྱང་དོན ་ཆེ ན ་འགྲུ བ །”ཞེས ་པ་ལྟར ་

ཡི ་

བར་ལ་གནམ་གྲུ་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
པ་རེད།

འདི་

བཤད་འདི་ཚོ འི་ནང་གསུང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

འཐུ ས་ཤོ ར ་མེ ད ་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི ་
སུ་

དེའ་ི ཐོག་

འདྲའི་ ཐོག ་ནས་ང་ཚོ ་ ཆི ག ་སྒྲི ལ ་ཡོ ང ་ཐུ བ ་

དེ་བཞི ན་ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འཛི ན་ ད་རེས་བསྐྱར་དུ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ”

དུ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ་ གསུ ང ་

བཞི ན་གྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ལའང་བརྩི་མཐོང་ཆེ ན་

ན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞི ག་མཐོང་གི ་འདུག

བཤད་ནང་ལ། དཔེ་མཚོ ན་ཙམ་ཞུས་ཡོ ད།

ཡག་ཏུ ་ཕྱིན་ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཡི ག་ལ་བརྩི་མཐོང ་ཆེ ན ་པོ་ བཞག་པ་ནང་

ནས་ང་ཚོ ་ཆི ག་སྒྲིལ་ཡོ ང་རྒྱུའི་མཐུ ན་རྐྱེན་བླ་

དམི གས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ གོ ་ ཚོ གས་དུས་བཞི ་པའི་མཇུག་སྡམ
ོ ་ཀྱི་གཏམ་

སྐྱོ ང ་ལས་དོན ་བྱེ ད ་ཕྱོ ག ས་ཐོ ག ་ལའང་ ཕྱི་ལོ་

ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མི ་མང་གི ་ཐོག་ནས་གྲུབ་

པོ་ཞི ག་འཇོག་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན།

རི མ ་སོ ག ས་ལ་དྲི་ བར་ལན་འདེབ ས་དང་ ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ངས་དེ་སྔནོ ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་
སྐབས་བྱུང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དེ་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རི མ་ནང་ལའང་

ཅང་གི ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ུ ་པའི་ཐོག་ནས་ཆི ག་སྒྲིལ་ཡོ ང་
སྐད་ཡི ག་ནས

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན་

ཟེར་བ་དེ་སོ་སོའ་ི གནས་སྟངས་ལས་རྩ་ཆེ་བ་
གཞུང་གནས་རྒྱུ ར་མི ་གཅི ག་གཉིས་དང་མི ་
རྒྱུ་མེད་པ་རེད།

འདི་འདྲའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་

སེ མ ས་ཤུ ག ས་ཡི ན་ནའང་སྔར ་བས་ལྷ ག ་
འབད་བརྩོན་གནང་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན།

ཏན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་དགོངས་གཞི ་དང་། བོད་

ཕྱོགས་རེད།

དེའ་ི ཐོག་ནས་རི མ་པས་

ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

རེ་

བ་མང་བ་དེ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ འགན་ཁུར ་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བཞེས་ཕྱོགས་དང་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་ཐབས་

ལ་རག་ལུས་ཡོ ད་དུས།

ཚགས་ཚུ ད་པོ་ཡོ ང་རྒྱུར་མཐུ ན་འགྱུར་གལ་

འདི་འདྲའི་ཐོག་ ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་ཡོ ད།

ནས་ཡོ ང་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་རེེད་ལ།

གཙོ་བོ་ཚོ གས་དྲུང་

ང་ གཙོ ས་པའི་ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་

རང་ཚོ ་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་དུས་
རྒྱུ ན་དུ་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

བྱེད་རེད།

གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་རི མ་ཐད་

གཏོང ་གནང་མཁན་ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ང ས་

འཇགས་ཆེ ད ་དུ་ བདེ་ སྲུ ང ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་
ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ཐུ གས་སྣང་དང་འགན་
ཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་གནང་སོང་།

དེ་ཡི ན་

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧ 3

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕལ་ཆེར་ཚོ གས་ གསར་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད། ཁོང་གི ་ལས་དོན་

གཙོ འི ་ མཇུ ག་བསྡ མ
ོ ས་ཀྱི ་ གཏམ་བཤད་ ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོ ་ཡོ ང་རྒྱུ ར་སྨནོ ་འདུན་

ཞུ་རྒྱུ་དེ་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡི ན།

ད་ ཞུ་ཡི ་ཡོ ད།

དུས ་ཁོང ་རྣམ་པར་ད་རེ ས ་གོ ་ སྐབ ས་འདི་ རེ ས ་གྲོས ་ཚོ ག ས་འདི་ གྲོལ ་ནས་ཟླ་བ་དྲུ ག ་
བརྒྱུ ད་ནས་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞེ ས ་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་། གི ་རས
ྗེ ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་

མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ ་ ཚེ ་
བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་།

ཐུ གས་བཞེད་

བོད་དོན་བདེན་
ཀྱི ་ སྒྲ་བརྙ ན ་སྡ ་ེ ཚན་དང་ཀམ་པུ ་ ཌར་སྡ ་ེ དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་རི མ་སྒྲ་ དང་བཀུ ར་འོས་སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམ་པ་གཟུགས་ ལྷུན་གྱི་འགྲུབ་པ་དང་།
པ་བཞེ ས ་ཏེ་ གང་ལྟར ་ལས་དོན ་བརྩམས་ ཚན། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་ཉིན་བཅུའ་ི རི ང་ ཕབ་ཞུ ་ མཁན་ས་རཱ ་ མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་ ཁམས་བདེ་ཐང་དང་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ མཐའ་གསལ་ཞི ང ་གང་མགྱོག ས་གཞི ས ་

ཐབས་དང་འདི་ འདྲའི ་ ཐོག ་ནས་དགོང ས་

ཐུ བ ་དགོས ་རྒྱུ ་དེ་ གལ་ཆེ ན ་པོ་ འདུག ་ཟེར ་

ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ད་རེས་ང་ཚོ ་སྐབས་བཅུ་

དྲུ ག ་པའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་དྲུ ག ་པ་

ལ་ལས་ཁུངས་སུ་སྔ་པོ་ཕེབས་རྒྱུ ་དང་ཕྱི ་པོ་

བཞུགས་དགོས་རྒྱུ།

ཚོ གས་དྲུང་གི ་ལས་

དྲུ ག ་ཞི ག ་དུས ་རྒྱུ ན་དུ་ ནས་འདི ར ་ཕེབ ས་ མཉམ་ཞུགས་ཡོ ང་ཆེ ད་རེ་བ་དང་སྨནོ ་ལམ་
བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ཡི ན་དུས་ཁོང་རྣམ་པར་ ཞུ་ཡི ་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་

བ ྱེད ་ཡོ ང ས་དང་དེ་ བཞི ན ་ཕྱི ་ ནང་གི ་ བདེ་

ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུ ད་ནས་སླར་ཡང་ ཚེ ས ་ཤར་ལ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། རྩེད་མོ་རྩེ་བའི་

དབང་ཡོ ད ་པར་བརྟེན་གཞུ ང ་དང་གཞུ ང ་ སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་།

བས
ྱེ ་མཉམ་འཛོ མས་ཡོ ང་རྒྱུ ར་སྨནོ ་འདུན་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།།

ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་དང་སེ་ལ་ཀུའ་ི བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་རྩེད་འགྲན་གྱི་
སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོར་མགྲོན་འབོད་དང་ཉེ་འཁོར་སླབོ ་ཁག་ཏུ ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༩ ནས་ ༡༣

དགེ་རྒན་ནང་ བསྡུས་སྙན་སེང་ཞུས་རྗེས་འཛི ན་ཁང་དང་།

བར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་རི ག ་

སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ལས་མཉམ་ཞུགས་

འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཁག་དང་། ཁུལ་འབྲེལ་ལམ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་ ཁྱི མ ་ཚང་དུ་ ཕེབ ས་ཏེ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག་རྣམས་

ཅན་མཆོ ག ་མ་སུ ་རི ་བོད ་ཁྱི མ ་སླ བོ ་གྲྭ འི ་

སླབོ ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་ཕྲག་དོག་དང། ཁོང་ཁྲོ།

ཡི ག་དེ་བཞི ན་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་སླད་སླབོ ་ དགོས་སྐརོ །

བཀའ་བླནོ ་འབུ མ ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་

ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གྱི་ལོ ་འཁོར་རྩེད་འགྲན་

ཡག་པོ་གནང་རྒྱུ ་དེ་གལ་ཆེ ་བ་ཡི ན་སྟབས།

ལྷག ་པར་སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་གི ་ ནང་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ ཤེ ས ་ཚད་དང་ཆེ ད ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ མཇལ་འཕྲད་གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་
འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་ གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཐོག་ལྡ་ེ ར་དྷུན་ནས་

གཉིས ་སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་ཡི ག་རྒྱུ གས་གྲ་ ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥།༣༠ ཐོག་

ཐེངས་ཉེར་བརྒྱད་པའི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོར་

སྒྲི ག་གནང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་ཟས་རི གས་ ཕེབས་འབྱོར་གནང་། གཞན་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་

གནང་ཞོར་སྤནོ ་ཊ་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་གཏན་སླབོ ་དང་།

ྱོ ་
པོ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སེམས་བག་ཕེབས་ སྤནོ ་ཊ་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་གཏན་སླབོ ་ཏུ ་ཕེབས་འབར

གཏན་སླབོ ། སེ་ལ་ཀུའ་ི བོད་ཁྱིམ། བདེ་སྐྱིད་

རྒྱུ གས་ལ་སེ མ ས་ཁྲལ་བྱེད ་པ་ལས་ལྷ ག ་ ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་སླབོ ་གྲྭའ་ི རྒྱལ་སྒ་ོ མདུན་

སྤྱོད་ཚུ ལ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་ཡག་ ༩ ཉིན་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་

གདན་ཞུས་ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་
ཧར་པུར་དབུས་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ། མ་སུ་རི ་

ཤི ང་བླ་ོ བདེ་པོར་བཞུགས་དགོས་པ།

ཡི ག་ གནང་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་

༡༠

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

གྲ་སྒྲི ག ་ཆེ ད ་དུས ་ཚོ ད ་གཏོང ་དགོ ས ་སྐར
ོ ་ ནས་རྔ་གླི ང ་དང་བཅས་སླབོ ་གྲྭ འི ་ སླབོ ་སྤྱི ་

ི ་སཾ ་བྷ་ོ ཊ་ཉིན་སླབོ ། མངོན་དགའ་སླབོ ་གྲྭ་
གླང

གསུ ངས་གྲུ བ་མཚམས་ཁྱི མ ་ཚང་ཁག་ གཙོས་པའི་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་དང་།

བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་། སྐབས་

ས་

དེར་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་

ྲེ ་མ་ཡི ན་
གཅི ག་དང་སླབོ ་གྲྭའི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གཅི ག་ལ་ གནས་ཀྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབལ

བསྟན་འཛི ན་ར ་ྡོ ར ་ྗེ ལགས་ལྷན ་བཅར་ཞུ ས ་

ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠ ཐོག་སེ་ལ་ཀུའ་ི ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེ་ནས་

གཟིགས་ཞི བ་གནང་། དེ་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་བཅས་

དེང་རབས་ཤེས་ཡོ ན་ཚན་པའི་འགན་འཛི ན་

ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་དགོང་དྲོ་

འཇིགས་ཞུམ་མེད་པར།

ཕེབ ས་འབྱོར ་སྐབ ས་མ་སུ ་ རི ་ བོད ་ཁྱི མ ་གྱི ་

བརྩི་བྱས་པའི་སྒ་ོ ནས་མཉམ་ཞུགས་ལེ གས་

ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༣༠ ཐོག་མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་དུ་

གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ།

བཟང་སྤྱོད་དང་

སྒྲིག་ཁྲིམས་སྲུང་

པར་གནང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས།

ྱོ ་སྐབས་སླབོ ་ སླབོ ་གྲྭའི་ཚོ གས་ཁང་ནང་སླབོ ་སྤྱི་ནས་སླབོ ་
ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དང་དགེ་སླབོ ་དབར། ཁྱིམ་ བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭར་ཕེབས་འབར
ོ ས་སྙིང ་བསྡུ ས ་སྙ ན ་སྒྲོ ན ་
ཚང་དུ་ཕ་མ་ལྷན་དུ་བོད་སྐད་གཙང་མ་རྒྱག་ གྲྭའི་སླབོ ་སྤྱི་གཙོ ས་པའི་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ གྲྭ འི ་ ལས་བསྡ མ

རྒྱུ ་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ ་ནི་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ ་ རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཏེ།

ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

སླབོ ་གྲྭའ་ི དང་།

སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གཅིག་ནས་གཏམ་

སྡ་ེ ཚན་ཁག་གཅི ག་ལ་གཟིགས་ཞི བ་གནང་ བཤད་དང་།

འཛི ན་གྲྭ་ཁག་གཅིག་ནས་

དྲུང་ཆེ་གཙོས་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི་དང་། དགེ་
རྒན། ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་

དེ་ ནས་དགེ ་ སླ བོ ་ཡོ ངས་ལ་གནད་དོན ་

ཐོག ་སླབོ ་གྲྭ འི ་ ཁང་ཚན་ནང་ཁུ ལ ་གྱི ་ རྩེད་

པོ།

བོར་ཕེབས། འོན་ཀྱང་དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ནས་ནམ་

བཞུགས་པའི་སྐབས་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ།

རྒྱག་བཞི ན་ཁང་ཚན་ཁག་གི ་རུ་བསྟར་ལས་

རི མ་གྲུབ་མཚམས། བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་

དེ་ཡང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ མང་པོ་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། རྒྱུན་དུ་དཔེ་དེབ་ ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་ལྡ་ེ ར་ལྡུན་ཁོངས་ ལ་གཟིགས་ཞི བ་གནང་། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་
གང་ཡི ན་པ་ཤེ ས ་པའི ་ ཐོག ་ནས་སླབོ ་གྲྭ འི ་ འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྐབས་སྒྲུང་དེབ་ཁོ་ན་མ་ གཏོག ས་ས་གནས་ཁག་དང་དགོན ་སྡ་ེ ཁག ༢།༣༠ ཐོག་ཧར་བཊ་པུར་དབུས་བོད་མི འ་ི

སྦྲགས་རྩེད་འགྲན་དབུ་འཛུ གས་ཀྱི ་གསལ་

དགོས་པ། ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་སྦྱང་བརྩོན་བྱས་ ལྟ་ཀླགོ ་དགོས་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀྱི་དཔེ་

ཏེ། ཕྱི་ཉིན་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩

འགྲན་ཐེངས་ཉེར་བརྒྱད་པའི་སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ ་

མཁའ་སྤྲི ན ་གྱི ས ་དཀྲིག ས་ནས་ཆར་ཟི མ ་

རྩེད་འགྲན་གྱི ་ དར་ཆ་སྒ ྲེང ་འཛུ ག ས་དང་

གསུམ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དང་

གསུམ་པ། དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀླགོ ་གི ་གལ་གནད་ ར ྗེས ་སླབོ ་གྲྭ འི ་ ཁང་ཚན་ནང་ཁུ ལ ་གྱི ་ རྩེད་ རི གས་ལམ་རྟགས་གསལ་བཅས་སྤྱན་
སྐརོ ་ཁོང་གི ས།
དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀླགོ ་བརྒྱུད་ འགྲན་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོར་ འབུ ལ་ཞུ ས ་རྗེ ས ་ཤེ ས ་རི ག་བཀའ་བླ ོན ་

བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་རང་གི ་མི ་ཚེ འ་ི མི ང་ཚི ག་ཕྱུག་ཏུ ་འགྲོ་བ་དང་། གནད་དོན་

ཕེབས། སྐབས་དེར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་

ཉམས་མྱོང་དང་སྦྲགས་ནས་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་ གསར་པ་མང་པོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་བརྒྱུ ད་ དགེ ་ རྒན་དང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་གསུ ང ་ གནས་མི ་མང་བཅས་ལ་གསུང་བཤད་དང་།

གཞན་ལ་ བཤད་གནང། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ དེ་ ར ྗེས ་སྔནོ ་འག ་ྲོ དང་གཞི ་ རི མ ་གོང ་འོག ་

བྱེད ་དགོས ་པ་ནི་ ཤི ན ་ཏུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་ བསམ་ཚུ ལ་བརྗོད་ཐུ བ་པ་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ ཐོག ་བདེ་ སྐྱི ད ་གླིང ་དུ་ ཕེབ ས་འབྱོར ་སྐབ ས་ བར་གསུ མ ་གྱི ་ འཛི ན་གྲྭ་ དང་སྡ་ེ ཚན་ཁག་
པ་དང་།

ནང་དུས་ཚོ ད་དང་གོ་སྐབས་དམ་འཛི ན་བྱེད་ ཡི ན་པར་བརྗོད་གཞི ་འདྲ་མི ན་གྱི ་དཔེ་དེབ་

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས།

སླ བོ ་གྲྭ ར ་ཕེབ ས་འབྱོར ་སྐ བ ས་འདོད ་རྒུ་

དགེ ་ ལས་རྣམས་ནས་རྔ་རོ ལ ་དང་བཅས་

ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ།

དེ་ ནས་སཾ ་ བྷ་ོ ཊ་ཉིན ་སླབོ ་ཏུ ་སླབོ ་ཕྲུ ག ་དང་

བསྒྲགས་བསྐྱངས་རྗེས་ཆར་ཞོད་ཆེ ་རུ་ཕྱིན་

རྗེས་མ་འོངས་པར་རང་གི ་འཚོ ་བ་དང་མི ་ དེབ་ལྟ་ཀླགོ ་གི ་གནས་ཚད་ལས་ཅུང་གནས་

ཐུ བ་མེད། དེ་ནས་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་

ནང་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུའི་སྐརོ ་དང་།

དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀླགོ ་གི ་གོམས་གཤི ས་བཟང་པོ་ རྒྱས་ཞུས།

འབྲེལ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས།

ཐབས་བྱེད་དགོས་སྐརོ ་གསུངས།

ཏེ་རྩེད་འགྲན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུ གས་གནང་

མ་སུ ་ རི ་ གཏན་སླབོ ་ཏུ ་འཚམས་གཟི ག ས་
དང་། ཉལ་ཁང་སླབོ ་ཕྲུག་དང་བོད་རི གས་

ཚེ ་སྐྱེལ་ཐབས་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་སྤྱི ་ཚོ གས་ ཚད་མཐོ་ བའི ་ དཔེ་ དེབ ་ལྟ་ ཀླག
ོ ་དགོ ས ་པ། ཕེབ ས་བསུ ་ གཟབ་

བོད་ནང་

ནང་ཕེབས་ཏེ་དགེ་

ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་ཚེ ་རི ང་སྒྲོལ་མའི་ཚོ གས་ཁང་

འདོད ་ལས་འགལ་བའི་ སྔནོ ་འགྲོའི་ སླབོ ་གྲྭ་ བཞི ན་ལས་དོན་ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ ་ བ ཤ ད ་ ག ན ང ་ །

ཐོག་མ་སུ་རི ་བོད་

ཆེན་མོའ་ི ནང་སླབོ ་ཕྲུག་དང་།

དགེ་ལས།

སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གལ་གནད་དང་ དེ་བཞི ན་སླབོ ་གྲོགས་གཞན་ལའང་འཇགས་ ནས་ཚོ གས་ཁང་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་གི ་ འཆར་ གཞན་ཡང་ཤེ ས ་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་ སླ ོ བ ་ ད ང ་ ཕ ་ མ ་

༢

ི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་།
གཡུལ་རྒྱལ་གླང

དེ་

དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་གསུང་བཤདགནང་།
ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་

མཆོ ག ་གི ས ་དགེ ་ ལས་སླ བོ ་ཕྲུ ག ་དང་ས་

གཞི ་ངན་པའི་འོག་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་མངོན་ གི ས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི ས་ཤེ ས་ཡོ ན་འདི་ རྣམས་ལ་གསུ ང་
དང་གཏན་འཇགས་སླབོ ་གྲྭ་ བཅས་གསར་ ཤོས་སུ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་པ་བཞི ན།

ཤེས་ སྐ བ ས་དེར ་བཀའ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སླ བོ ་

སྤྱི།

བོད་རི གས་དགེ་རྒན།

ལས་བྱེད་

སླ བོ ་ཕྲུ ག ་བཅས་ནས་ཕེབ ས་བསུ ་གཟབ་

མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་དྲུང་ཆེ་ནས་ཕེབས་བསུའི་

བོད་ཀྱི་སྐད་ ཡོ ན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་སྣ་ཚོ གས་ ཕྲུག་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཡི ག་དང་འབྲེལ་བྱེད་
དེ་རྗེས་མངོན་
ཡི ག་མེ ད་པ་བཟོ་རྒྱུ འི་ཐབས་བྱུས་དང་དམ་ སྤལེ ་བ་དང་། རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོ ལ་ སྒ་ོ ཁག་གཅིག་ཀྱང་སྤལེ །

རྒྱས་ཞུ ས ་ར ྗེས ་སླབོ ་གྲྭ འི ་ འཛི ན་རི མ ་བཅུ ་

དང་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་ གནས་སྟངས་ངོ་ སྤ ྲོད ་

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བོད་རི གས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ བྱས་པ་བརྒྱུ ད་ཁོར ་ཡུ ག ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ འགན་འཛི ན་གྱི ས་གཙོ ས་ལས་བྱེད་རྣམས་

བོད ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ལ་གསུ ང ་བཤད་གནང་།

ཁྱིམ་ཚང་ཕ་མ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་སར།

འཚམས་འད ྲི་ དང་ཁྱབ་ཁོ ང ས་སླ བོ ་ཁག་

གནང་ར ྗེས ་ཤེ ས ་རི ག་བཀའ་བླ ནོ ་མཆོ ག ་

ནས་ཐོག་མར་རྩེད་འགྲན་དང་འབྲེལ་བའི་

འཛུ གས་གནང་བ་བརྒྱུད།

བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་བཞི ན་པ་དང་།

གྱི ས ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར་སྤྲོད ་ དགའ་སླབོ ་གྲྭར ་འཚམས་གཟིག ས་སྐབ ས།

བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་བཀོལ ་སྤྱོད ་ཀྱི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་ བ། དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་མཐུ ན་རྐྱེན་དེ་དག་ ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས།
བཟང་པོ་མེད་པ།

མངོན་དགའ་སླབོ ་

ི ་
ོ ས་སྙང
བཙན་བྱོལ་ནང་རང་ དུས་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་བེད་ གྲྭའི ་ འགན་འཛི ན་ནས་ལས་བསྡམ

གཅི ག ་དང་བཅུ ་ གཉིས ་ཀྱི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་དང་།
དེ་ ནས་ཉལ་ཁང་གི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ཁག་ལ་
གཟིགས་ཞི བ་གནང་བ་བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི མཛད་སྒརོ ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥

ཡི ན། ལོ་ངོ་ ༦༠ གོང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ ནང་གི ་སླབོ ་གྲྭ་དང་མཐོ་སླབོ ་སོགས་ཀྱི་ནང་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ བརྩོན་གྱིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་དེ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་ལས་དོན་

ས་དང་ཞལ་གྱེས་དགོས་བྱུང་སྟེ། བོད་ནས་

ཉིན ་སི མ ་ལར་རི ཇ ་ཐང་ཆེ ན ་དུ་ བོད ་མི འི ་

ཚོ གས་ཆུང་དང་། སི མ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཐུ ན་
མོ ང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རང་ཡུལ་ལྷ་

སླབོ ་ཚན་རྣམས་བོད་ཀྱི ་སྐད་ཡི ག་ཐོག་སླབོ ་ རང་ཡུལ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ ་རྒྱུ ་དང་། དག་སྦྱོང་སའི་བས་ྟི གནས་དང་དགོན་སྡ་ེ ཁག་

ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན། སླབོ ་མ་ཚོ ས་ བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ཡི ན།

རྒྱ་གར་ནང་སླར ་གསོ ་ གནང་ཐུ བ ་ཡོ ད ་པ་

ཆི བས་ཐོན ་གྱི ས ་ལམ་བར་དཀའ་ཚེ ག ས་ རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་རབ་དང་རི མ་པ་གནང་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མ་ཟད། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་དུའང་

ངོས་རང་རྒྱ་གར་གྱི་བུ་ཞི ག་ དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ལེ གས་བཤད་དེ་དག་སྦྱོང་
ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་ སའི་བས ་ྟི གནས་དང་དགོན་སྡ་ེ ཁག་བསྐྱར་

མཆོག་གི ས།

གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་བོད ་མི ་ཡོ ང ས་ནས་

སྤབོ ས་པ་དང་ལྡ ན ་པའི ་ སྒ་ོ ནས་གསུ ང ་གི ་ གསོ་གནང་ཐུ བ་ཡོ ད།

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་མཛད་སྒརོ ་བོད་མི འི་སྒྲིག་

འདི་ནི་བཙན་བྱོལ་

ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ་བོད་པར་མཚོ ན་ན་རྒྱ་ བོད་མི ་ཚོ ས་དཀའ་བ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་ཧུ ར་

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

སེ ངྒེ་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།  
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་སྐ་ུ ཞབས་ཨ་

གར་ང་ཚོ འི་བླ་མ་དང་ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ ་ བརྩོན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རླབས་
མ་ཆགས་ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ངོས་ ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤི ག་རེད། བཙན་བྱོལ་

ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་མངའ་སྡ་ེ

དང་སྲན་མ། བག་ལེབ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ ཡི ན་པ་ལྟ་བུ་ཚོ ར་གྱི་ཡོ ད། འོང་ཀྱང་ང་ཚོ འ་ི

ཀྱི ་ ལུ ས ་པོར ་མཚོ ན ་ན་རྒྱ་གར་གྱི ་ འབྲས་ བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་གར་ནི།

ཅཱརྱ་ཌེབ་རཊ་མཆོག་དང་། མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་
གཞུ ང ་གི ་ འཕྲོད ་བས ནྟེ ་དང་ཞི ང ་ཆུ ་ འདནྲེ ་

གཏོང ་བླ ོན ་ཆེ ན་སྐུ ་ ཞབས་མ་ཧེནྡྲ ་སི ངྒ་

ཆེ ན་པོས་ཉིན་གྲངས་བཅུ་བཞི འི་རྗེས་ཕྱི་ལོ ་ ཡོ ད།

ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་

༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ་རེད། རྒྱ་ དང་།

འཚོ ་བ་ཞི ག་ཡི ན།

ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ་

ངོས་ཀྱི་ཀླད་པའི་ནང་ ཕུགས་འདུན་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་

ྱོ ས་རང་གི ་ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་སླར་
རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ གང་སྦྱངས་པའི ་ ཡོ ན ་ཏན་དེ་ དག་རྒྱ་གར་ གང་མགག

༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱ་གར་ནང་ དང་རྩ་ཆེ ་ བའི ་ མཚོ ་ སོ ག ས་གཏོར ་བཤི ག ་

གྱི་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་རི ག་གཞུང་ཆགས་ཡོ ད། ལོག་རྒྱུ་དེ་ཡི ན། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་

ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག དཔལ་

ནག་གཞུང་གི ས་ལོ ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རི ང་གངས་ གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན། མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

འཕྲོད ་བསྟེན ་བཀའ་བླནོ ་ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་དབང་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤི ག་དང་། རི ག་ ཚོ ས ་ངོ་ རྒོལ་རབ་དང་རི མ ་པ་བྱས་ཡོ ད ། དེ་ དག་རྒྱ་གར་ནང་སླ ར ་གསོ ་ ཡོ ང ་བར་

མཆོག

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

འབར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེ ས་མཆོ ག་དང་

ཕྱུག་མཆོག ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་
བླནོ ་ཆེ ན ་ཟུ ར་པ་སྐུ་ ཞབས་ཝི ར ་བྷདྲཱ ་ སི ངྒ ་
མཆོག

དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཀྱི་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ འི་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུ ང་

དང་སི མ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཐུ ན ་མོ ང་གི ས་ཧི་
མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་

རྒྱ་གཞུང་

བྱམས་སྐྱོང ་གནང་དང་གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་

པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་དཔལ་

ཕོད ་ཅན་གྱི ་ ཧི་ མཱ ་ ཅན་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་

བཞི ན་པ་རེད། བོད་ནང་གི ་སླབོ ་གྲྭ་དང་མཐོ་ མི ་ཚོ འི་སེམས་ཤུ གས་དང་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཉིན་ གི ས་བོད་ས་ཡོ ངས་རྫོགས་དབང་སྒྱུར་བྱས་

སླབོ ་སོགས་ཀྱི་ནང་སླབོ ་ཚན་རྣམས་རྒྱ་ཡི ག་ རེ་བཞི ན་ཤུ གས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་བདེན་ ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་སྦྱོང་སའི ་
༡༥༢ དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་རྦད་དེ་ ཉམས་རྒུད་དུ་ ཕྱི ན ་
བོད་མི ་ཚོ ས་སོ་སོའི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུ ང་། མཐའ་གསལ་ཐབས་ཆེད་བོད་མི ་
བརྒྱུད་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སླབོ ་ཁྲིད།

བོད་ཀྱི་ངོ་བོ་

དེ་བཞི ན་བོད་

།རྒྱ་གར་ཧིན་དུའ་ི ཚོ གས་པ་ དང་། དེའ་ི སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་

ཞེས་པའི་དབུས་ ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་སྣེ་
མཇལ་
ཀྱི་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་གཙོ ་བོ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ས་ ལེན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད།
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མཆོག་ཉེ་ཆར་ཧི་ འཕྲད་སྐ བ ས་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ གས་གཞོ ན ་

ཀྱི ས ་རྒྱ་གཞུ ང ་ལ་ཞི ་ རྒོལ་གྱི ས ་རང་ལུ ས ་ ཡང་།

གཏོང་མཁན་གྱི་མངོན་འདོད་ནི།

ྱོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཧུ ར་
སྤྱི་ནོར་ ལམ་སནྟོ ་འོག་བཙན་བལ

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཐུ གས་

པའི ་ དགེ ་ འདུན ་པ་

སྤྱི ་ལས་ཁུངས་ཐུ ན་མོ ང་གི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་ཧི་

མར་རྒྱན་དང་མཆོད་

རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་ལས་དོན ་ཚོ གས་ཆུ ང་དང་སི མ་

མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་

ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ བ་དང་སྦྲགས།

པའི ་ རི ག་གཞུ ང ་རྡུལ ་ཚོ ན ་དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་

༡༢

ཚོ གས་པའི་སྣེ་འཁྲིད་པ་

ཉིན་སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་གི ས་ཀངྒ་ སྐ་ུ ཞབས་དམ་པ་ཨ་ཤོཀ་སི ང་གལ་

ར་རྫོ ང ་ཁོ ང ས་ཀྱི ་ ཚོ གས་པའི ་ ལས་དོན ་
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མཆོག་གི ས་བོད་

རི མ་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་

ད གོ ན ་ རྟ ག ་ བ རྟ ན ་

དང་གཏོར་མ་བཞེངས་པ་དང་། གཞས་སྣ་

དགོ ན ་པ་ནས་རྡུལ ་

བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུ ན་རི ག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་

ཀྱི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་དང་།

འཁྲབ་སྟོན།

རི ན་མེད་སྨན་བཅོས་སོགས་

ི ་
ཕུན་ཚོ གས་ཆོ ས་གླང

མཐུ ད་མི ་སྣ་ལྔ ་ བཅས་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

མྱོང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐྱོར ་གནང་དང་གནང་བཞི ན ་པར་བཀའ་

དཔྱད།

བོད ་དོན ་གོ ་ རྟོགས་ཆེ ད ་ཕེབ ས་གནང་བ་

ཡོ ད་སྐརོ །

དེ་བཞི ན་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་

ག ན ས ་ སྟ ང ས ་ ད ང ་ །
བཙན་བ ྱོ ལ ་བོད ་མི འི ་
ག ན ས ་ བ བ ་ སོ ག ས ་
ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་ ག ན ང ་ སོ ང ་ །

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན ་

ཚོ གས་གཞོ ན ་མཆོ ག་
གི ས་ཚོ གས་པའི ་ ངོ ས ་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི གཞུང་
མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།

བཤད་གནང་། །

ཅེས་གསུང་

མཚོ ན་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་སྟངས་སོགས་ གནང་བ་བརྒྱུ ད་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡ འ
ེ ི་
ཚོ གས་པས་རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན།

བོད ་དོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གང་ཐུ བ ་གནང་

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་

ནས་འཐག་ལས་ལག་ཤེ ས ་འག མ
ྲེ ས་ས ནྟོ ་

གྱི ་ ལམ་ནས་ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ གཞུ ང ་

འཐུ ས་ལྷན་ཁང་དུ་འཚམས་གཟིགས་དང་།

མི ་སྲིད།

སི མ་ལ་ཇོ ་ ནང་མ་

༧གོ ང ་ས་༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་ནས་

མང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དནྲི ་ནམ་ཡང་བརདྗེ ་

པ འི ་ ཡོ ་ བྱ ད ་ སྐ ོ ར །

མི འི ་ བླ ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་འཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་

དང་ལྷན ་མཇལ་འཕྲད་ཐེང ས་མང་གནང་

པས། བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་གཏོང་

ཁ ག ་ ག ཅི ག ་ གི ས ་

ཁག་གྲུབ་རྗེས། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༠༠
ཐོག་སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་དང་། ཚོ གས་པའི་པ་
ལམ་པུར་དང་། ཀངྒ་ར། རྡ་སའི་འབྲེལ་

མང་གཉིས་ནས་ད་བར་རང་གི ་ནང་མི ་ལྟར་

བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རི ག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ།

བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་ལས་

དོན ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ ཐོག ་ཕེབ ས་གནང་ དམི གས་བསལ་གྱི་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུས་གནང་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཡང་དག་པའི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་

མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ ནང་ཚོ ག ས་པའི ་ ལས་ མཆོ ག་གི ས་ཁོང་རྣམས་འདིར་ཕེབས་པར་

ཚེ ས་

ང་ཚོ ར་ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་

གཞུ ང་སོ གས་མཉམ་བསྲེས་བྱས་དང་བྱེད་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་བོད་ནང་གི ་བོད་ འབད་བརྩོན་གནང་གི ་ཡོ ད།

ཧིན་དའུ ་ི ཚོ གས་པའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
Ras Bihari

ཕུ ག ས་འདུན ་དེ་ བཞི ན ་མངོན ་དུ་ འགྱུ ར ་

བའི་རེ་བ་ཡོ ད།

ུ ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཡོ ད།
སྒ་ོ གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ སྐལ

བི་ཧཱ་རི ་

ཀྱི་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉིན་ཞི ག་ང་ཚོ འི་

ལྗངོ ས་ཆོ ས་ལྡན་ཞི ང་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་ སོ ག ས་བྱས་དང་བྱེད ་བཞི ན ་པར་བོད ་མི ་ མཆོ ག་གི ས་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ལེ གས་བཤད་

བོད་མི ་ཡོ ངས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུའི་མཛད་ སོ གས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེ ད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་རེ ་

༄༅།

དེ་བཞི ན་དཔལ་འབྱོར་བཤུ ་གཞོག    ཅེས་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་ཡོ ད།

མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བོད་དོན་ཆེ ད་རྒྱབ་

དྲིན ་རྗེས ་དྲན་མཚོ ན ་ཆེ ད ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཞུ འི ་
ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

སྨན་ སྦྲགས་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་མོ ང ་མ་ཡི ན་པའི་ རི ག ་

རྩིས་ཁང་ནས་རི ན་མེ ད་སྨན་བཅོས་བརྟག་ གཞུང་སྐརོ ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་ཡོ ད།
དེ་བཞི ན་ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་

སནྟོ ་ཚན་པས་འཕགས་བོད་དབར་གྱི་གནའ་
དེང་གི ་འབྲེལ་ལམ་དང་།

བཙན་བྱོལ་

ནང་འགྲུ ལ ་བཞུ ད ་ཞེས ་པའི ་ བར དྗོ ་གཞི འི ་
ཐང་ཆེ ན ་དུ་ ཐུ བ ་བསྟན་རྡོ་ རྗེ་ བྲག་ཨེ ་ཝམ་ ཐོག ་པར་རི ས ་འགྲེམ ས་སྟོན ་དང་སི མ ་ལ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་

༡༦

ཉིན་སི མ་ལ་རི ཇ་

ལྕགོ ་སྒར་ཆོ ས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དགོན་

གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་བ་དང་

དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་མཉམ་ལས་

ནས་སྔར་ལྷག་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུ བ་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བ་དང་།

ཧི་ མཱ ་ ཅལ་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་

ཆེ ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

པའི ་ སྐ ར
ོ ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གསར་

འགྱུ ར ་བརྒྱུ ད་ལམ་གྲགས་ཅན་གྱི ་ བརྙ ན ་
ྲི ་
འཕནྲི ་དང་ཚགས་ཤོ ག་སོགས་ཀྱི་སངྟེ ་དལ

བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་འདུག་པ་བཅས། །

མ་འོངས་པར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུའ་ི ནང་བོད་དོན་སྐརོ ་

གླངེ ་སླངོ ་གང་མང་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་གནང་བར།    སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་ནས་ཀྱང་མ་འོངས་པར་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་གང་ཐུ བ་གནང་

རྒྱུ་དང་། ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་གོ་སྒྲིག་གནང་སྐབས་སྐ་ུ མགྲོན་དུ་གདན་ཞུ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་རྗེས། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་

ནང་གཟིགས་བསྐརོ ་ཕེབས་གནང་བ་བཅས། །

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

།རྒྱ་ནག་ནང་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་འགྲོ་

ཞུགས་ཀྱིས་ལྷན་ཚོ གས་གནང་ཞི ང་། སྐབས་
དེར་ Tibet Advocacy

Coalition

ཞེས་

འཇུ ག ་གནང་བའི་ དུས ་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ ་
ཚོ ག ས་འདུ་ ཐེང ས་གསུ མ ་པ་དེ་ ཟླ་བ་ར ས
ྗེ ་

འཐུ ས ་ཚབ་པདྨ་སྒྲོལ ་མ་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་

འཁེལ་ཡོ ད་པ་དང་།

གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་གསལ་འདོན ་གནང་བ་

༡༡

འགོ་སྟོད་དུ་གནང་གཏན་
དུས་བཀག་བསྐྱར་

པའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་

ལ་གནོད ་འཚེ ་ གཏོང ་མཁན་ཡི ན་ལུ ག ས་ ཚོ ར་བོད་ནང་ཕར་ཚུ ར་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ ར་ ལེན་ལ་འཁེལ་མེད་པའི་གནད་དོན་དེའ་ི སྐརོ ་
དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་ དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་ཚོ ་མཚམས་
བ ྱེ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད་ལུ ག ས་ཉེས ་འཛུ གས་བྱས་ འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཞུས་འདུག

ཡང་པདྨ་སྒྲོལ ་མ་ལགས་ཀྱི ས ་གླ ང
ེ ་གནང་

བ་དང་སྦྲགས།

ཟླ་བ་རྗེས་མར་ཚོ གས་

གཏན་འཁེལ་བའི་བསྐྱར་ཞི བ་ཚོ གས་འདུའི་
ཐོག ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་གི ་ ཡ་ང་བའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་

ཞི བ་ཚོ གས་འདུ་ སླ ེབ ་ལ་ཉེ་ བའི ་ སྐ བ ས་ མ་ཟད།
འདིར།

5

བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་བཀའ་བསྡར
ུ ་གནང་བ།

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཞི བ་

མ་ཕྱི་ཟླ་

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧

ཁག་ནས་གནད་དོན་དེ་ངེས་པར་གླངེ ་སླངོ ་
གནང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་འདུག སྤྱིར་ཟླ་

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བ་རྗེས་མའི་ནང་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི ་

བོད་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་ བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ཚོ འི ་ ཐོག ་ལ་ལྟ ་ སྲུ ང ་

གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་ སོ ག ས་སྲིད ་བྱུ ས ་དམ་རུ་ བཏང་ཡོ ད ་པ་མ་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཐོག ་རྒྱ་ནག་

དུས ་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ ་ཐེང ས་གཉིས ་པའི་ བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་གི ་

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ། ཀོན་གྷ།ོ

པའི་གནད་དོན་དང་།

རྒྱ་ནག་ནས་དེ་སྔ་

སྐབ ས་ཁས་ལེ ན ་བྱས་པ་ཁག་ལག་བསྟར་

ཟད།

གི ས་གཙོས། དབུས་ཕྱོགས་ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྤྱི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་ལག་

དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

བོད་མི འ་ི ཐོག་

དོན་འཁྱོལ་བྱུང་མེད་པའི་གནད་དོན་དེ་དག་ དབང་སྒྱུར་དང་ལྟ་སྲུང་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་བཏང་
རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ འི ་ བ་མ་གཏོགས་བོད་མི འི་གཞི ་རྩའི་ཐོབ་ཐང་

ཤི ་ཡ། Malaysia མལ་ཏ།

ནས་རྒྱ་གཞུ ང ་ནས་གང་བྱུ ང ་འཇུ ་ བཟུ ང་ ཕྱོག ས་མཚུ ང ས་ཐེང ས་སྔ་ མའི ་ རྒྱ་ནག་གི ་ ཤེ་སི །
གི ས་མཚོ ན།

འདུག དེ་ཡང་སུད་སི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝ་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེ ད་དུ་མི ན་ཞེས་གསུངས་
འདུག ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་གོང་ཞུས་བོད་

གནད་དོན་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པའི་

གནང་དོན་གཙོ་བོ་ཁག་ནི།

ཤེས་ཡོ ན་ཅན་སོགས་མི ་སྣ་མང་དག་མཉམ་

བོད ་མི ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ བདེ་ འཇགས་ དགོས་པ།

ཁྲོད ་ལ་དོ་ སྣང་དང་གོ ་ རྟོགས་སྤལ
ེ ་གནང་
ནང་བོད་དང་། ཡུ་གུར། ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་

ཚོ གས་པ་སྡ་ེ ཚན་ཁག་དང་། མཁས་དབང་།

Mauritius,

ི ས་ར་བཏང་བ་དང་སྡག
སྡག
ུ ་ དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནས་ མོ་ན་ཀོ།

སྦྱོང་མནར་གཅོད།

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་ རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་

ria

Malta

མེཀ་སོ་ཁོ།

Monaco

མ་ལེ་

མོ་རེ་

Mexico

ནའེ་ཇི་རི ་ཡ། Nige-

སའུ་དི་ཨ་ར་བྷ་ི ཡ། Saudi Arabia སི ་

གཏོང་བཞི ན་པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་ ཚོ གས་ཀྱི་ཆེ ས་མཐོའི་ཚོ གས་གཙོ ་གཙོ ་བོར་ ནི་གྷལ་

ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

Senegal

གྱུར་བའི་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་ སོ་སོའི་ནང་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་
མེ ད་བཞི ན་དུ་འབྲོག་ས་ནས་གཞི ས་སྤ་ོ བྱེད་ ལ་བོད་དང་ཡུ་གུར་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་ སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོ ད་པ་ཞི བ་འཇུག་

དོན་ལས་འགུ ལ་མཐུ ན་ཚོ གས་ནས་ཞུ་སྐུལ་

དགོས་པ་དང་། བོད་མི ་རྣམས་འདོད་མོས་

བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་བྱེད ་མཁན་གྱི ་

བཅུག་པ་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་ རྒྱུར་ཆོག་མཆན་འབུལ་རྒྱུ་ཡི ན་ལུགས་ངོས་ གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་རེད། །

བོད་མི འ་ི འགྲོ་

Congo

དེ་བཞི ན་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ ལེན་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་། དེ་ལྟར་དངོས་སུ་ལག་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཕིན་ལེན་ྜ ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་ཆེས་ཐོག་མ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༢

ཞེ ས ་པའི ་ ཐོག ་གསུ ང ་བཤད་གནང་འདུག

ི ་
སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོ ག་ཕིན་ལེ ནྜར

གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་འབབ་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ སྐ བ ས་དེར ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་

Finland

གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་ཆེས་

ཐོག་མ་གནང་འདུག

དེ་ཡང་ཡུ ལ་དེའི་རྒྱལ་ས་ཧེལ་སི ང ་ྐི གནམ་

འོག   བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རང་དབང་རང་

བཙན་གཙང་མའི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག ་ཡི ན་པ་

ཁུངས་སྐྱེལ་གནང་འདུག དེ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་

ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་

མཆོ ག་གི ས་དེ་སྔ་ཆོ ས་རྒྱལ་ཁྲི་རལ་སྐབས་

ནམས་ཚེ ་རི ང་ཕར་སི ་ལགས་དང་ཕིན་བོད་

རྨེ་རུ་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་སོགས་ཁྱོན་

ཐང་དུ་

Helsinki

བྱང་ཡུ ་རོ བ ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་བསོ ད ་
མཛའ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུ ས་མི ་

ཏེ་ ༨༢༡ ལོར་རྒྱའི་ས་མཚམས་གུང་གུ་

ར ་ྡོ རི ང ་གསུ མ ་བཙུ ག ས་ནས་ཡུ ལ ་གཉིས ་

Ms

དབར་ཕན་ཚུ ན་དམག་འཐབ་མི ་བྱེད་པར་

བཞི ན་ས་གནས་བོད་མི ་བཅས་ཀྱི ས་ཕེབས་

བྱས་པའི་སྐར
ོ ་ལོ ་རྒྱུ ས་ཁུངས་སུ་བྱས་ནས་

ལྕམ་སྐ་ུ ཨར་ཇ་སི ་རི ་ཀ་རི ་ན་ཝ་རི ་སི ་

Erja Siri-Kaarina Varis

ལགས།   དེ་

སོ ་ སོ འི ་ ས་མཚམས་སྲུ ང ་རྒྱུ ར་ཁས་ལེ ན ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་སྲིད་སྤྱི འི་འོས་བསྡུའི་ དང་། ལྷག་པར་གསེར་རྟ་བླ་རང
ུ ་ཆོས་སྒར་
སྐརོ ། དེ་བཞི ན་འཚེ ་མེད་ཞི ་བ་གྲོས་མོལ་གྱི་ དང་ཡ་ཆེ ན་ཆོ ས་སྒར་སོགས་གཏོར་བཤི ག་

ལམ་ནས་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་གསལ་བའི་ བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་པའི་སྐརོ ། ༢༠༠༩
ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོ ས་ནི་གཉིས་སྨན་དབུ ་ ནས་བཟུང་བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་ ༡༥༢ རང་

མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་འདི་ ཉིད ་ཡི ན་སྐར
ོ ་ ལུ ས ་མེ ར ་ས ྲེག ་བཏང་ནས་བོད ་ལ་རང་
གསུང་པ་དང་སྦྲགས། ཕིན་ལེནས
ྜི ་གཙོས་ དབང་དགོ ས ་པ་དང་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་
ཡུ ་ རོ བ ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས ་གཞི ་ རི མ ་གྱི ་ མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུ་
བཟང་སྤྱོད ་དང་ལྟ་ གྲུ བ ་གཞི ར ་བཟུ ང ་ནས་ དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་ཡོ ད་པ་སོགས་

འཛམ་གླི ང ་ས་གནས་གང་དུའ ང་འགྲོ་ བ་ ཞི བ་ཕྲ་གསུངས།
ཕྱོགས་མཚུངས་དེང་
མི འི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤི ག་གཏོང་བཞི ན་པ་ སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱུ ད་གཅི ག་ལམ་

དེར་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་གནང་དགོས་ གཅི ག ་ཟེར ་བ་དཔལ་འབ ྱོར ་གྱི ་ ལས་གཞི ་
པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་འདུག
གཞན་ རྒྱ་ཆེ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས། ཆབ་

ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ སྲི ད ་ཀྱི ་ ཤུ ག ས་གནོན ་འོག ་རྒྱལ་ཁབ་མང་
ཁོར་ཡུག་གི ་གལ་གནད་དང་། དེང་སྐབས་ པོ་ཞི ག་གི ་རྒྱལ་ནང་གི ་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན་

གི ས་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་
པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་དང་ལྷན་དགོང་ཚི གས་

ལ་རོལ་སྐབས་༢༠༡༨ ལོ་འདི་ནི་བོད་མི འ་ི

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་བོད ་མི ་དང་བོད ་དོན ་

ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ འི་
ལོ ར་སྲུང་བརྩི་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་ཐེངས་

འདིར་ཡུལ་དེའི་ནང་གི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བ་རྣམས་ལའང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་
ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་གསུངས།

ཕྱི་ཚེ ས་

༡༣

ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་རི གས་ཁག་གཅི ག ་དང་

རྒྱ་ནག་རྟོག་ཞི བ་པ།

དེ་བཞི ན་མཁས་

དབང་བཅས་དང་བག ་ྲོ གླ ང
ེ ་གནང་རྒྱུ ་མ་
ཟད། གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་གི ་བཅར་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ གཙང་པོ་ ཁག་ ཐོག་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུད་ནས་གནོན་ཤུ གས་ འདར
ྲི ་དང་ལེ ན་གནང་རས
ྗེ ་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་
ལ་ཆུ་མཛོ ད་ཚོ ད་མེ ད་རྒྱག་བཞི ན་པ་དེ་དག་ སྤདྲོ ་བཞི ན་པར་བརྟེན་ཡི ད་གཟབ་དགོས་པ་ ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།
འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། གསུངས། ཉིན་མཐའ་མར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་
བོད ་མི ་འབྲོག ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

ཨི ན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

གི ས་བཙན་དབང་འོག་གཏན་འཇགས་གྲོང་

ཚོ ་ཟེར་བར་གནས་སྤ་ོ བྱེད་བཅུག་པར་བརྟེན་

བོད་མི ་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་

བཞི ན་སྐར
ོ ་སོ གས་གསུང་བཤད་ལས་རི མ་

བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག  

དེ་ རྗེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་
ཧེལ་སི ང་ྐི མཐོ་སླབོ ་

ki

University of Helsin-

ཏུ ་ཕེབས་ནས་དགེ་ལས་སླབོ ་མ་རྣམས་

ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

མཐོ་སླབོ ་

དེ་ ནི་ ཡུ ལ ་དེའི་ ནང་གི ་ མཐོ་ སླབོ ་རྙིང ་ཤོ ས ་
ཡི ན་ཞི ང་།

གསུང་བཤད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི ་

ནི། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྡངི ས་ཆའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ངོས་འཛི ན་མ་ཐོབ་པའི་བོད་མི འི་ཁྲིམས་

དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོ ན་པའི་མི ་སྣ།

བོད་དེ་སྔ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་

མཇུ ག ་ཏུ ་དྲི་ བ་དྲིས ་ལན་ལས་རི མ ་རྣམས་

བརྙ ན ་འཕྲི ན ་བརྒྱུ ད་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲི ང ་

ཅི ག ་ཡི ན་པ་ཁུ ང ས་སྐྱེལ ་དག་ཐེར ་གནང་

གནང་འདུག

གི ས་བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ ་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་

རི གས་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་

བ་དང་སྦྲགས།   རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་

ཤས་ཡི ན་ཚུ ལ ་འཁྱོག ་བཤད་བྱེད ་བཞི ན ་

སྤྱིར་དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོ ག་གི ས་ཡུལ་དེའི་རི ག་གཞུང་དང་རྩེད་

Arhinmaki

Paavo

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཞི ང་།

པ་དེ་རྫུམ་རྐུབ་བརྟོལ།   ཕྱོགས་མཚུངས་ ཕ ྱེ ད ་ཡོ ལ་དུ ་ ལྗ ང ་ཁུ ་ཚོ གས་པའི ་ ག ྲོ ས ་

སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་རྒྱལ་ཁབ་ ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ས་ཏུ ་ཧ་སི ་

Satu Hassi

གཅི ག་གི ་སྲིད་གཞུ ང་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་ མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་འདུག
ད་ཕན་མ་ཐོབ་པའི་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་

ལ་འཕྲད་བཞི ན་དཀའ་ངལ་སྐ ར
ོ ་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི་

Father-in-law

Natural disaster

གྱོས་པོ།

རང་བྱུང་གོད་ཆག

Morning star

ཐོ་རེངས་སྐར་ཆེན།

Nuclear War

རྡུལ་མཚོ ན་དམག་འཐབ།

Obituary

Night shift

Online shopping

Hand Loom
Vandalize

Underemployed
Dearness Allowance

འདས་བརྡ།

མཚན་རེས།

དྲྭ་ཐོག་གཉེན་ཆས།

ཐགས་ཁྲི།

གཏོར་བཅོམ་བྱེད་པ།  

ལས་ཀ་འདང་ངེས་མེད་པ།
ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།

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

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༧
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཝུཊ་སི ་ཊོག་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སླབོ ་གའྲྭ ་ི སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
དམི གས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༡

ནི ་ ཁ་ཆེ འི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག ་ཡི ན་ཀྱང་ཧི ན ་

པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

ཡོ ད་པ་རེད།

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེ ད་
མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ ག ས་སྒར ་

རྡ་ས་༸རྒྱལ་བའི ་ ཕ ་ྲོ བྲང་དུ་ རྒྱ་གར་བྱང་

ར ྡུ་ དང་ནང་ཆོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་བྱེད ་མཁན་
ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་།

སྤྱིའ་ི སླབོ ་གྲྭའ་ི

ཁ་ཆེ ་ཆོ ས་ལུགས་འཛི ན་མཁན་ཡོ ངས་ཀྱིས་
ཨཱ་ལ་སྐྱབས་སུ་བྱེད་མཁན་དང་། ཀུ་རན་

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་

School

རྩ་བར་བཞག་མཁན།  དེ་བཞི ན་དུས་ཡུན་

དོན།   གོང་དུ་ཨི ན་ཌོན་ཨེ ་ཤེ་ཡ་ནས་ར་ུ

ཡི ན།   ཤི ་ཡ་དང་སུན་ནི་དབར་ཕན་ཚུན་

ཁག་གཅི ག་ངོས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་སླད་ཕེབས་

ཡོ ད། ཁོང་རྣམས་ཁ་ཆེའ་ི ལུང་པ་ནས་ཡི ན་

ཀྱང་ནང་ཆོ ས་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་མཁན་ཞི ག་
རེད་འདུག  

ངོ ས ་ཀྱི ས ་ཨི ན་ཌོ ན ་ཨེ ་ཤེ ་ ཡ་རྒྱལ་ཁབ་

དེའི ་ བརྒྱུ ད་འག ྲོ་ བ་མི འི ་ རྣམ་དཔྱོད་དང་
ཤེས་རབ་གོང་འཕེལ་བཏང་གི ས་ཡོ ད། ཅེས་
སོ གས་ཀྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་སླབོ ་ཕྲུག་

ྲི ་བཀའ་ལན་སྩལ་
རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་འདར
ཡོ ད།

ལྔའི་རི ང་ཁ་འདོན་བྱེད་མཁན་གཅི ག་གྱུར་
གསོད་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་བསམ་ཡུལ་

སྤྱིར་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར། འབྲུག ཨབ་གྷ་ནི་
སི ་ཐན། ཨ་རི ། སི ་རི ་ཡ། པེ་ལི ས་ཏན། ཀོ་

ལས་འདས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཞི ག་ཡི ན།

ི ་ནང་གི ་ཆོས་ལུགས་གཙོ ་ཆེ་
རི ང་འཛམ་གླང

དང་ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་ལུགས། ཇིའུ་ཆོས་ལུགས།

ཆོ ས་ལུགས་ཤི ་ཡ་དང་སུན་ནི་དབར་འཁྲུག་

ི ་ཕྱི་ལ་ཆོ ས་
བཞི ན་ཡོ ད་པ་འདིས་འཛམ་གླང

འཕེལ་བྱུང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་དེ་

འོན ་ཀྱང་ངོས ་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་ནང་ཁ་ཆེ འི ་
རྩོད་བྱུང་བའི་སྐད་ཆ་ནམ་ཡང་གོ་མྱོང་མེད།

བ་ཚང་མ་འཆམ་མཐུ ན་ངང་འདིར་གནས་

ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གྱི ་ མི ག་དཔེ་ བཟང་པོ་

ཞི ག་སྐྲུན་ཐུ བ་པ་བྱ་དགོས། ཆོས་ལུགས་མི ་
སྟོན ་པ་དེ་ དག་འཛམ་གླིང ་ཁྱོན ་ཡོ ང ས་ལ་
ལག་བསྟར་བྱ་དགོས།

དེ་ ཡང་སྟོན ་པ་བཅོམ ་ལྡན ་འདས་མ་བྱུ ང ་

འབུལ་འཐུ ས།

ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ།

ཆ་རྐྱེན ་ཚང་ཡོ ད ་རི ག ས་ནས་འཚང་སྙན ་ མཉམ་སྦྱར་ཐོག ་སྨན ་པའི ་ ལས་དམ་དང།
གོང ་གསལ་ཆ་རྐྱེན ་ཚང་རི ག ས་ནས་རང་

༡༽ ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་གང་ཞི ག་ནས་ཉུ ང་ ཉིད་ཀྱི་འཚང་སྙན་ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས་ཁག་

མཐར་ཉེ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་ ལ་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ནམ་

པ་

LLB

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ།

༢༽ སྐྱེས་ཚེ ས་ལག་ཁྱེར་
cate)

(Birth Certifi-

གྱི ་ དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོ ད ་པ་ཕྱི ་ ལོ ་

རམ་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ཤེས་ཚད་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་དགོང་

ཨང་ཤོག་ (Marks Card) གི ་ངོ་བཤུ ས།

༣༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༣ ཚེ ས་ ༣༡

བར་འབུ ལ ་འབབ་གཙང་ཕུ ལ ་ཟི ན ་པའི ་
བོད ་མི འི ་ དྭ ང ་བླང ས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ ་

(Green Book)

ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང།

གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།
༤༽

གཞུ ང ་ཞབས་ཟུ ང་དྲུ ང ་གནས་རི མ་ཡན་

དྲོ་ཚོ ུད་ ༥ འགྱངས་མེད་འབུལ་དགོས་

རྒྱུ། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའ་ི
སླད་ཁ་བྱང་། གླགོ ་འཕྲིན།

ནང་པ་

བུར་སྒ་ོ རྒྱབ་པ་དང་། དམི གས་བསལ་གུང་

(RC)

ཁ་

ཞུ ་ སྙན ་རྣམས་ལ་ཞི བ ་འཇུ ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་

ནས་ཞི བ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་ཆོ ས་ལྡན་
པ་ཚོ ར་འབོད་བརྡ་དང་འབྲེལ་ངག་རྒྱུ གས་

ལམ་ནས་འདེམས་བསྐ་ོ བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་
ལག་འཁྱེར ་སོ ག ས་ཡི ག་ཆ་ངོ་ མ་མཉམ་

འཁྱེར་གྱི ས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་
པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།
༡༠ ཚེ ས་ ༡༡ ལ།།

Tibetan Supreme Justice Commission
Central Tibetan Administration

ཕུལ་འབྱོར་རི གས་རྩིས་མེད་ཡི ན།

(H.P)

གི ་ཉིན་གླའི་རྩ་འཛི ན་དགོངས་དོན་ལས་ཉིན་

E-mail: tsjc@tibet.net

བཀའ་ཤག་

༥༽ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་གཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ རེར་ཉིན་གླ་སྒརོ ་ ༦༠༠།༠༠ རེ་འཐོབ་རྒྱུ།

ལས་ཁུ ང ས་ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་བོད ་སྨན ་ཁང་ གཞུང་འབྲེལ་གུང་སེང་དང་རེས་གཟའ་སྤནེ ་

ཡོ ད་ན་དང། དེ་མི ན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་ པ་ཉི་མའི་གུང་སེང་། དེ་མི ན་ལས་ཁུངས་གླ་ོ

ནི།

Dharamsala-176215

རི ་ཡ་སོགས་ནས་ཡི ན་པའི་སླབོ ་མ་དེ་དག་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༨ ནས་ ༡༠
བར་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་། རྒྱལ་རབས།
ཆོས། བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་

མཁ ྱེན ་རྟོགས་སླད ་རྡ་སར་ཕེབ ས་ཡོ ད ་པ་
བཅས།

སི ག་གི ་བླ་ཆེན་གུ་ར་ུ ནཱ་ནག་དེ་བཞི ན་

ཧིན་དུའི་ཁྱིམ་ཞི ག་ནས་ཡི ན་ཀྱང་ཁོང་ཁ་ཆེ་
བ་ཚོ ས་གནས་ས་མེ་ཁཱ་

Mecca

དུ་གནས་

སྐརོ ་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་གུས་

ལོ ་སངྟོ ་ཕྲག་རི ང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང།
དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
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