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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྒྱ་རིགས་ཚན་རིག་པ་དང་
ལནྷ་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་དང་འབལེ་བའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཞུགས་
སྒར་ར་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་ཏཱ ་ལའི་བླ་མ་ཐེབས་རྩའི་གོ་སིྒག་
འགོ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐོག་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་།	 ༸སྐའུ་ིགསུང་སུྒར་གངླ་རི་
བ་ཐུབ་བསྟན་སིྦན་པ་ལགས།	 ར་ས་བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་
ལགྷ་རརོ་ལགས།	 རྫས་སྦརོ་རིག་པའ་ིཐགོ་
ན་ོབལེ་གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མཁན་ཐ་ེཝན་
གི་མི་རིགས་ཐགོ་མ་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་ལི་
ཡོན་ཀིག་ལགས་ཀིས་གཙོས་ཐེ་ཝན་ནས་
རྒྱ་རིགས་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་
ཚན་རིག་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ།	 ད་ེབཞིན་
གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སོགས་ཁནོ་རྒྱ་རིགས་
མི་གངས་ལ་ྔབཅུ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དབུས་སནྨ་
རིྩས་ཁང་དང་།	 རིག་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་།	
ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ།	 བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	
གཏངོ་ལེན་བཅས་སོགས་ནས་ཚོགས་བཅར་
བ་མི་གངས་	 ༡༨༦	 གཞན་ཡང་ཟུར་ཉན་ད་ུ
བདོ་མི་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	
༣༠༠	 ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་ཉནི་གངས་

གསུམ་རིང་བག་ོགླངེ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ་
ཚོགས་གནང་སོང་།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཡོལ་ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ཐ་ེཝན་ནས་ཕབེས་པའ་ིརྒྱ་རིགས་ཚན་
རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུའདི་ལྟ་བུའི་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་ཕལ་ཆེར་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཡིན།	 ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོདང་ལནྷ་འད་ིལ་ྟ
བུའ་ིཚོགས་འད་ུལོ་	༣༠	ཙམ་གི་སྔནོ་ནས་ག་ོ
བསྡརུ་བདེ་རུྒྱ་བུང་།	 ལགྷ་པར་ཨ་རི་དང་ཡུ་
རོབ་སོགས་ནབུ་ཕགོས་ཀི་ཚན་རིག་པ་དང་།	
དེ་བཞིན་སྐབས་རེ་རྒྱ་གར་གི་ཚན་རིག་
པ་དང་མཉམ་དུ་བགོ་གླངེ ་བེད་རུྒྱ་བུང་།	

ཐེངས་འདིའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུའདི་རྒྱ་
རིགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ནས་ཕབེས་པའི་ཚན་
རིག་པ་དང་ལྷན་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོ

ཆགས་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 	 ངསོ་ཀིས་འད་ིལ་ྟ
བུའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོ
གཉིས་ཡོད་པ་དའེི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་བེད་
འདདོ་བུང་།	 	 དང་པ་ོན།ི	 ཚན་རིག་ཤེས་
བའི་གནས་ལ་གོ་རྟགོས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཆེད་སིྤ་དང་།	 བ་ེབག་ཏུ་ཚན་རིག་པས་
ཉམས་ཞིབ་བས་པ་དཔརེ་ན།	 དསུ་རབས་	
༢༠	 མཇུག་ཏུ་མང་ཆེ་བས་ཕི་དངསོ་པརོ་ད་ོ
སྣང་ཆེ་བ་བས་པ་མ་གཏགོས་ནང་ཤེས་པར་
ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་མི་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་ཤེས་པའ་ི
སྐརོ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དསུ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀདླ་

པ་མ་གཏགོས་ཤེས་པ་ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་ཟརེ་
གི་འདགུ	 ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཕི་
དངོས་པ་ོཙམ་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་པ་དསེ་
འདང་གི་མི་འདགུ	 ལགྷ་པར་བད་ེསྡགུ་གི་
ཚོར་བ་ཁངོ་ཁ་ོདང་།	 སྙངི་ར་ེད་ེདག་ན་ིཀདླ་
པའི་བདེ་ལས་ཙམ་མིན་པར་ཤེས་པར་རག་
ལུས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་
ཉམས་ཞིབ་གནང་རུྒྱའི་སླབོ་ཚན་ནང་ཤེས་
པའི་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་བ་རུྒྱ་ད་ེའཇགོ་དགོས།	
དསུ་རབས་	 ༢༠	 མཇུག་ཏུ་དམིགས་བསལ་
ཀླད་པའི་ཚན་རིག་ཆེད་ལས་པ་ཚོས་ད་ེམི་
འད་བ་ཞིག་འདགུ་ཅེས་ངོས་ལ་བརོད་ཀི་
འདགུ	 ང་ཚོའ་ིཀདླ་པ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བར་
སྒམོ་བརྒྱབ་ནས་སྦངོ་བརར་བས་པ་ཡིན་ན་
མི་ཁ་ཤས་ལ་ཀླད་པ་ད་ེརྩེ་གཅིག་ཏུ་ཏིང་ང་ེ
འཛིན་ལ་འདགུ་ཐུབ་པའ་ིནསུ་པ་ཡོད་པ་དང་།	
སྒམོ་རྒྱག་ཡོང་དསུ་ཀདླ་པ་ལ་འགུར་ལྡགོ་འག་ོ
གི་ཡོད་པ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ངསེ་པ་རྙདེ་ཡོང་
གི་འདགུ	 ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ད་ེལ་
ཉམས་ཞིབ་བདེ་རུྒྱ་ཡང་མགོ་བཙུགས་ཚར་
བ་རེད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོང་འདསུ་ལནྷ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ཕིར་འཐནེ་བ་དགསོ་བུང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་སི་པནེ་	 Spain	 གངོ་ཁརེ་མེཌ་
རིཌ་	Madrid	ནང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིཚོང་འདསུ་
ལནྷ་ཚོགས་	 Mountain and sustainable 

Trade Fair	ཞསེ་པ་ཚོགས་འདགུ			ཚོང་
འདསུ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་སི་པནེ་ཡུལ་ད་ུ
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 IFEMA 2018	 ཚོང་
འདསུ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཡིན་ཞིང་།	 	 སི་པནེ་
ཡུལ་ད་ུད་བར་ཚོང་འདསུ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	
༣༠	 ག་ོསིྒག་གནང་ཟནི་སྟབས།	 ཡུལ་དའེ་ི
ནང་ཚོང་འདསུ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གགས་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་དང་།	 	 ཡུ་རོབ་ཁནོ་དའུང་ཚོང་
འདསུ་སིྒག་འཛུགས་གཙོ་གས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་འདགུ	 སིྤར་རྒྱ་ནག་ནས་ཚོང་འདསུ་སྐ་ུ
ཚབ་འངོ་གཏན་འཁལེ་བ་མ་ཟད།	 དངསོ་
ཟགོ་ཚོང་འགམེས་ཆེད་ས་ཆ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་
གུ་བཞི་མ་	 ༤༠༠	 ཐབོ་ཟནི་འདགུ	 	 འནོ་
ཀང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དགེ་
བཤེས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་རྣམ་
གཉསི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་མགནོ་འབདོ་
ཞུས་པ་ཤེས་རྟགོས་བུང་རསེ།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ལ་མགནོ་
འབདོ་བརིྩ་མེད་གཏངོ་དགོས་པའི་གནནོ་
ཤུགས་ཇི་ཙམ་སྤྲད་ཀང་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆུང་གིས་གསན་འཇགོ་མ་གནང་བར་བརྟནེ་
རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་འབལེ་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ཚོགས་
ད་ེནས་ཕིར་འཐེན་བེད་དགོས་བུང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 	 འཛམ་གླངི་དབུ་ཁདི་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ལ་
བརྟནེ་ནས་ང་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་རུྒྱར་
འཛེམ་ཟནོ་བེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་
མེཌ་རིཌ་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུ May-

or Manuela Carmena	 མཆོག་གིས་ཞུམ་
པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འདིར་ང་ལ་མགནོ་
འབདོ་ཐགོ་གཏམ་བཤད་བདེ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་

གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་
ཀི་སྙངི་སྟབོས་ལ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་མི་
འབགོ་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་འབགོ་པའ་ིའཚོ་
བའི་གོམས་གཤིས་ད་ེརང་འབུང་ཁོར་ཡུག་

དང་གགོས་འདསི་ཧ་ཅང་བཟང་བ་དང་།	
ལོ་ང་ོསྟངོ་གི་རིང་མཐ་ོསྒང་བདོ་ཀི་རྩྩྭ ་ཐང་
ཐགོ་བདོ་མི་འབགོ་པ་རྣམས་རང་དབང་ཆ་

ཚང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་མི་ཚེ་སྐེལ་བཞིན་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གཟབ་
རྒྱས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་སྐ་ུབཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་

གླངི་གི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་བའ་ི
མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་སྐུ་བཅར་
རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་
གི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་གཅིག་
འཁོར་བའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བརོ་དབུ་བཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་མཛད་སྒ ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐོག་མར་སྐུ ་
བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་
གི་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐོག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
༸རྒྱལ་བའི ་བཞུགས་ཁི ་རིན་པ ོ་ཆེར་མཎྜལ་
རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་དང་།	 སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་སླབོ་སིྤ་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕལེ་
ལགས་ཀིས་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་གཅིག་གི་
ལས་བསྡ ོམས་ཞིབ ་ཕྲ་སྙན ་སྒོན ་ ཞུས་ཤིང་ །	
མཛད་སྒའོི་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་འདི་ཉིད་ཀི་ལོ་གཅིག་གི་དམིགས་
བསལ་འབུར་ཐནོ་གི་གུབ་འབས་དང་བཅས་པར་
ལེགས་སོའ་ིབསགྔས་བརདོ་དང་།	ད་ཡོད་ཀི་སླབོ་
གཉརེ་བ་རྣམས་ལ་རྩ་ཆེར་བརིྩས་ཏ་ེགསོ་སྦངོ་
གི་གལ་གནད་སྐརོ་དང་།	 སླབོ་གཉརེ་བ་གང་
ཟག་ངསོ་ནས་ཀང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་རྣམ་
པར་རྟག་ཏུ་གུས་བཀུར་དང་བརྩེ་འཇོག་གཏན་
པ་ོདགོས་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་གླིང་སཾ་
བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟགིས་སྐརོ་

རྟགོ་ཞིབ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འབུམ་རམས་པ་
པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༡	ནས་	༣	བར་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟིགས་སྐརོ་རྟགོ་
ཞིབ་གནང་ཡོད།	ཚེས་	༢	ཞགོས་པ་སཾབྷ་ོཊ་གཞི་
རིམ་གོང་མའི་སླབོ་གྲྭར་འཚམས་གཟིགས་དང་
སྦྲགས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་	 ཚེས་	 ༢	 ཞགོས་པ་སཾབྷ་ོཊ་གཞི་
རིམ་གོང་མའི་སླབོ་གྲྭར་འཚམས་གཟིགས་དང་
སྦྲགས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་
དངེ་གི་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་གོ་སྐབས་ཤིན་
ཏུ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད་པས་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་གཏང་
བར་སླབོ་སྦོང་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་པ་དང་།	
ཆབས་ཅིག་བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པ་དགསོ་
རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ།	 སླབོ་སྦངོ་མཐར་སོན་རསེ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་འདགེས་གང་
ཐུབ་ཞུ་ཐབས་གནང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སོགས་
སྐརོ་སོགས་གསུང་།	 ད་ེནས་དུང་ཆེ་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་རིྩས་ལེན་གནང་དགོས་པའི་དམིགས་
ཡུལ་དང་།	མ་འངོས་སླབོ་གྲྭ་ད་ེདག་གི་ཤེས་ཡོན་
དང་།	 འཛིན་སྐངོ་སོགས་གང་སིྤར་སརྔ་ལགྷ་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱར་དབུས་ས་གཉསི་ཀར་ལས་
འགན་ཇི་ཡོད་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།	།
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སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་རྣམ་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༣	 ནས་	 ༤	
བར་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་ཚོགས་ཡོད་
འདགུ	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་སདི་སྐངོ་དང་

ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་རྣམ་
གཉསི།	 	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབངོ་
ཆུང་དངསོ་གུབ་ལགས།	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ལགས།	 སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས།	 སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	
ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཚོ་སྒ་ོ
ལགྷ་པ་ལགས།	 ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ།	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས།	ཕ་

རན་སིའི་འབལེ་མཐུད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་
གུབ་ལགས།	 དལི་བསྒགས་དུང་འཕར་འཆི་
མེད་ཚེ་དབངས་ལགས།	 	 ད་ེབཞིན་སུད་
སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་བཅས་

ཕེབས ་འདུག	
དེ ་ ཡང ་ ཉིན ་
ག ཉི ས ་ ཀི ་
ཚོགས་འདུའི ་
སྐ བ ས ་ དེར ་
ད པ ལ ་ ལྡ ན ་
སི ད ་ སྐོ ང ་
མ ཆོ ག ་ གི ས ་
སྐུ ་ ཚ བ ་ ད ོན ་

གཅོད་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕོགས་དང་།	
བཀའ་ཤག་གི་མ་འངོས་ལས་དནོ་ཁག་ངོ་
སྤྲོད་གནང་བའི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་དང་།	
དེ་ བ ཞིན ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན ་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཕི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུ ་
ཁག་ཏུ་ཆིབས་སུྒར་དང་མཛད་འཆར་གི་
གནད་དནོ།	 	 ས་ྔལོའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་
རྣམས་ལག་བསྟར་མཇུག་སྐོང་ཇི ་ཙམ་
ཐུབ ་ མིན ་ སོགས་ལ་བསྐར་ཞིབ ་དང་ །	
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱལ་སིྤའི་

ཁནོ་ད་ུབདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡིན་པའི་འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་
སོ་སོའི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ་ལརྟ།	སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་སོ་སོས་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་སུ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་དནོ་ཇི་སྤལེ་ང་ོསྤྲདོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཆབ་སདི་
འཕ་ོའགུར་དང་བསྟནུ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཕགོས་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་
འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་
བུས་སྐརོ་དང་།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སྣང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཏནོ་པའི་བསམ་
འཆར་ཁག་གཅིག་དནོ་དངསོ་ལག་བསྟར་
གནང་ཕགོས་སྐརོ།	 	 ད་ེབཞིན་བརུྒྱད་ལམ་
ཁག་གི་ནང་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་སྤལེ་
ཕགོས་དང་།	 འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་བའ་ི
གནད་དནོ།	 ད་ེབཞིན་སྔནོ་རིྩས་སྐརོ་སོགས་
ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཇི་ན་ིཝ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ར་ོརེ་ལགས་
དང་།	 ལས་བདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་
རྣམ་གཉིས་ནས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའི་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་བེད་ཕོགས་སྐརོ་དང་།	
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་
མཉམ་ཤར་གླངི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་
ཀིས་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་ནང་བདོ་དནོ་དལི་

བསྒགས་བེད་ཕོགས་ཇི་དགེའི་སྐརོ་ལམ་
སྟནོ་ཡང་གནང་ཡོད་འདགུ	 ད་ཐངེས་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་ཚོགས་འད་ུའད་ིསུད་སི་
གངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་དང་ཇི་ནི་ཝ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་ཁང་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་
སུྒར་འོག་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་
ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས།	
༢༠༡༨	 ལོའ་ིཇི་ན་ིཝའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཞསེ་
ཇི་ནི་ཝར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་འཛམ་གླིང་

མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལྷན་ཁང་ད་ུའབལེ་ཡོད་ཚོགས་མིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གསུམ་པ་མ་
གནང་གོང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ནས་བདོ་དང་ཡུ་
གུར།	 ད་ེབཞན་ལྷ་ོསོག་བཅས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
གསལ་རྟགོས་ཐུབ་ཆེད་ལྷན་ཚོགས་ད་ེགོ་
སིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།	
	

སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་
རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་

ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དགེ་ལེགས་འཇམ་དབངས་ལགས་

ནས་རྒྱ་གར་གི་ལོ ་གསར་ལྡི་ཝ་ལི ་དང་
སྟབས་བསྟུན་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ཆ་
ཤས་སུ་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་བཟ་ོགྲྭའི་བླནོ་

ཆེན་བྷ་ིཀི་རམ་སིང་	 Shri Bikram Singh 

མཆོག་གིས་གཙོས་ན་ཧན་དང་སྤནོ་ཊ་ཁུལ་
གི་རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གངས་	 ༡༥	

ཙམ་ལ་ཐུག་
འཕྲད་ཀིས ་
ཡུ ལ ་ མི ་
དང ་འབེལ ་
ལ མ ་ ད མ ་
ཟབ ་གཏོང ་
ཆེད ་གཞུང་

འབལེ་ཕག་རྟགས་དང་མངར་ཆའི་ཟས་
རིགས་ཕུལ་ཏ་ེའཚམས་འད་ིཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་ཚིག་སྒགོ་བཞིན་ད་ུ
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་རསེ་ར་ོཔ་ོལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༤	ཉནི་བདོ་ཨ་མད་ོརྔ་པའ་ིནང་སརླ་ཡང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་
འཛིན ་པའི ་དག་གནོན ་
ཅན་གི་སིད་བུས་ཁག་ལ་
ཞུ་འབདོ་སླད་གཞོན་སྐསེ་
ར ོ་པ ོ་ལགས་ ཀིས ་རང་
ལུས ་ མེ ་རུ ་བསྒོན ་ནས་	
“༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོ་སྐ་ུཚེ་བརྟན་དགསོ།	 གསེར་༸ཞལ་
མུར་ཏུ་མཇལ་བར་ཤོག”	ཅསེ་སདྐ་འབདོ་
བས་ནས་མཐར་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་
འདགུ
ད་ེཡང་རྔ་པ་རྫངོ་ཆོ་ར་ེམ་ཡུལ་ཚོའི་བ་སྐརོ་
སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་པ།	 མིང་ལ་ར་ོཔ།ོ	 རང་
ལོ་	༢༣།	ཕ་མིང་ལ་གཅདོ་པ།	མ་མིང་ལ་
འཕྲནི་ལས་སིྐད་ཡིན་ཞིང་ཨ་མ་ལགས་ལོ་

ཤས་གངོ་ནས་གངོས་འདགུ	བར་ལམ་ནས་
དམ་པ་ཁོང་ཨ་ཞང་འཇམ་དཔལ་གགས་
པ་ཚང་གི་ནང་ད་ུགཏན་སྡདོ་བས་ནས་ཡོད་
འདགུ	 ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་སོང་པའ་ིརསེ་
སུ་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཕྲགོ་ཡོད་མེད་
དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མིའི་གནས་སྟངས་ཅི་
ཡིན་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད།
བ་སྐརོ་མ་སྡ་ེབ་ནི་དངེ་སང་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཅད་བགོས་བས་པའི་རྔ་པ་རྫོང་ཆོ་ར་ེམ་
ཡུལ་ཚོའ་ིར་ུཆེན་གཉསི་པ་ཡིན་པ་དང་།
འཚོ་ཐབས་ནི་འབགོ་ལས་ལ་བརྟནེ་པའི་
འབགོ་སྡ་ེཞིག་ཡིན་འདགུ	 འད་ིན་ིད་བར་
ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་པའི་ཨ་མད་ོརྔ་བའི་ནང་
བུང་བའི་རང་ལུས་མེ་སགེ་གནང་མཁན་	
༤༡	ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢	
ཉནི་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ནི་ཝར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་དང་ཇི་
ན་ིཝ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་
ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་
གི་ནང་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས།	༢༠༡༨	ལོའ་ིཇི་ན་ིཝའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཞསེ་པ་ཚོགས་ཡོད།		ད་ེཡང་ཐངེས་འདའི་ི
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནད་དནོ་ཐགོ་མཁས་དབང་དང་།	 ཤེས་
ལནྡ་མི་སྣ།	 གཞུང་འབལེ་མི་སྣ།	 ཁམིས་
རྩདོ་པ།	ལས་འགུལ་བ་སོགས་མགནོ་འབདོ་

གནང་བ་ལརྟ།	 བདོ་དང་།	 ཡུ་གུར།	 ལྷ་ོ
སོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ཕབེས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རང་གི་དཔལ་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས་འག་ོ
བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསྟནུ།	 བདོ་དང་།	
ཡུ་གུར།	 ལྷ་ོསོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི ་
གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིཇི་ན་ིཝའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཐགོ་ཕབེས་པའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་
སུད་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་ལི་ས་མ་
ཛོ་ན་ེ	 Lisa Mazzone མཆོག་གིས་གསུང་

དནོ།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ནས་
བདོ་མི་གནས་སྡདོ་བེད་མཁན་མང་ཤོས་
སུད་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཡོད་ཀང་།	 སུད་
སི་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་སྐརོ་
ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་བཤད་པར་རྒྱ་ནག་དང་
ལྷན་ད་ུཚོང་འབལེ་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་
རེད།	 	 སུད་སི་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	
ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་སུད་སི་ལ་མགནོ་འབདོ་ཞུས་མེད་
པ་མ་ཟད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་སུད་སི་གཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་འབལེ་ལམ་
ཟབ་ཏུ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 ཞསེ་གསུངས།	

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ཡོད་པའ་ིས་ཁུལ་ཁག་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སྟངས་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།	

སྐབས་དེར་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་།	
ཡུ་རོབ།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་
གི་ཕོགས་གང་སར་སླབེས་ཡོད་
སྟབས།	 ཡང་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་འཕོ་
འ གུར ་གཏོང ་དགོས ་པ ་དང ་ །	
ད་ེམིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་ཁདེ་ཚོ་འཕ་ོའགུར་གཏང་ངསེ་རེད།།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུངས།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་འཛམ་གླངི་མཉམ་

སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་

འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
བསྐར་ཞིབ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།	
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༢༠༡༨	ལོའ་ིཇི་ན་ིཝའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་མག་ོལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝའ་ིནང་
བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་དང་ཇི་ན་ིཝ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གཉསི་
ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་	 ༼རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ཡོད་

པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས།	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིཇི་ན་ི
ཝའ་ིལནྷ་ཚོགས།༽	 ཞསེ་ཇི་ན་ིཝར་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ད་ུ
འབལེ་ཡོད་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
གནས་སྟངས་ཐགོ་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་
ཐེངས་གསུམ་པ་མ་གནང་གོང་རྒྱལ་སིྤའི་
ཁནོ་ཡོངས་ནས་བདོ་དང་ཡུ་གུར།	ད་ེབཞན་
ལྷ་ོསོག་བཅས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་གསལ་རྟགོས་ཐུབ་
ཆེད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཆབ་སིད་བཙོན་
ཟུར་གྲྭ ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཐགོ་མར་
འདརི་ཕབེས་པའ་ིཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ངའ་ིམིང་ལ་མག་ོལོག་འཇིགས་མེད་

ཟརེ།	 ང་ལ་མཚོན་ན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
འཐབ་རྩོད་དང་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་ཞིག་
དང་།	 གླགོ་བརྙན་བཟ་ོམཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་
བཙོན་འཇུག་འགོ་མནར་གཅོད་གང་མང་

མ ང ས ་ པ འི ་
བ ཙོ ན ་ ཟུ ར ་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	
གླགོ་བརྙན་ཅིའི་
ཕིར་བཟོས་པ་
རེད།	 ཅསེ་ད་ི
བ་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།	 གླགོ་
བ རྙ ན ་ བ ཟོ ་

དགསོ་དནོ་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་
གླངི་ཡོངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་མག་ོསྐརོ་
བཏང་ནས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་།	དཔར་
འབརོ།	 ཁརོ་ཡུག་བཅས་པར་ཧ་ཅང་ཡར་
རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཅེས་དལི་བསྒགས་རུྫན་མ་
མང་པ་ོབས་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའ་ི
ཨོ་ལེམ་པིཀ་རྩདེ་འགན་སདླ་དལི་བསྒགས་
རུྫན་མ་མང་པ་ོསྤལེ་བ་རེད།
འོན་ཀང་འཇིགས་བལ་གླགོ་བརྙན་ནང་
བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་
པ་གསལ་པརོ་བསྟན་ཡོད།	 འཇིགས་བལ་
ཞེས་པའི་དངསོ་ཡོད་གླགོ་བརྙན་བཟསོ་པ་
ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྲན་རང་ཐངེས་གསུམ་འཛིན་
བཟུང་བས་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཡོང་
ནས་ང་ཐངེས་དང་པ་ོའཛིན་བཟུང་བས་པ་
རེད།	དའེ་ིསྐརོ་རྒྱས་པར་བཤད་ན་དསུ་ཚོད་
འགརོ་རུྒྱ་རེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་

བཟུང་བས་ནས་ཉནི་གངས་	 ༥༡	 རིང་མི་
སྤདོ་ལས་འདས་པའ་ིམནར་གཅདོ་ཚད་མེད་
བཏང་བ་རེད།	 མནར་གཅདོ་གཏངོ་སྟངས་
སྡུག་ཤོས་ནི་ལྕགས་ཀི་རུབ་བཀག་ཅིག་གི་
ཐགོ་ནས་ངའི་རང་ལག་བཞི་གར་ལགྕས་ཀི་
གསེང་ནས་འཛེར་མ་ཤ་གསེང་ལ་ཟུག་འག་ོ
མཁན་བཞི་བརྒྱབ་རསེ།	རང་ལག་བཞི་ཀར་
དམ་པ་ོབཅིངས་ནས།	 གནམ་བཏགས་བས་
ཏ་ེམནར་གཅོད་གཏངོ་བ་དང་མཉམ་ད་ུང་ོ
གདངོ་ལ་གླགོ་གི་འདོ་འཁུགས་ནས་གདངོ་
པ་བསགེས་པ་སོགས་བཙོན་ལས་བདེ་སྟངས་
ཤིག་འདགུ་པ་ལརྟ།	 ཁངོ་ཚོ་ཉནེ་རྟགོ་པས་
ང་ལ་བཙོན་ལས་བས་ཏ།ེ	 གནམ་བཏགས་
བདེ་སྟངས་མི་འད་བ་ཐངེས་	 ༩	 ཙམ་བས་
སོང་བ་དང་།	 གཅར་རངུ་གཏངོ་སྟངས་དའེ་ི
རིགས་ཀི་ན་ཟུག་ན་ིབསམ་ཡུལ་ལས་འདས་
པ་ཞིག་རེད།	དགངོ་མོའ་ིཆུ་ཚོད་	༩	ཙམ་
ནས་གནམ་བཏགས་བས་ཏ།ེ	ཞགོས་པ་བར་
བཞག་སོང་།	 ད་ེན་ིང་གནམ་བཏགས་བས་
པའ་ིདསུ་ཚོད་རིང་ཤོས་རེད།	སབྐས་དརེ་ང་
ལ་རུྒྱན་ལནྡ་མིན་པའི་ཚོར་བ་མ་འད་བ་ཞིག་
བུང་བ་ན།ི	 ངའ་ིཁགོ་པའ་ིཁ་རལ་ཏ།ེ	 ངའ་ི
གླ་ོསྙངི་མཆིན་གསུམ་ཆ་ཚང་ས་ལ་འཐརོ་
སོང་བསམ་པ་ད་ེའད་བུང་།	 ཕི་ལུས་པའོ་ི
སྟངེ་མནར་གཅདོ་གཏངོ་སྟངས་སྐརོ་མདརོ་
བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ད་ེཙམ་ཡིན།	
རྒྱས་པར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ཞུ་དགོས་
ན་ཞུ་རུྒྱ་ཡོད།
ཕི་ལུས་པརོ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་ནང་
བཞིན།	 ནང་སེམས་ལའང་མནར་གཅདོ་
གཏངོ་གི་ཡོད།	ནང་སེམས་ལ་མནར་གཅདོ་
གཏངོ་སྟངས་ད་ེལས་འཆི་སོང་ན་ཡག་པ་
འདགུ་སམྙ་པ་ད་ེའད་ཡོང་གི་འདགུ	 ནང་

སེམས་ལ་མནར་གཅོད་གཏངོ་སྟངས་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཧ་ལས་པའི་མཁས་པ་ོརེད།	
ང་ཚོའི ་འདི་ཕི ་གཉིས་ཀི ་སྐབས་གནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་དགསོ་ཟརེ་བ་དང་།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་
དགསོ་པ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའ་ིས་བི་ཞི་
རོལ་ཆེན་མོ་ཞི་རོལ་མིན་པར་རངུ་གཅོག་
འཕྲགོ་བསགེས་ཀི་དག་རལོ་ཡིན་པར་ངསོ་
ལེན་བདེ་ན་ཁདེ་རང་ལ་ཕྲན་བུ་གུ་ཡངས་
ཡོད་ཅསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུ
ལྷན་ཚོགས་ཀི་མི་བདོ་ནང་བཏང་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ན་ིཧ་
ལས་པའ་ིམ་རབས་ཡོད་ཅསེ་ད་ེདག་ཚང་མ་
ཁདེ་ཀིས་བཤད་ན་གུ་ཡངས་ཡོད་ཟརེ།	 ད་ེ
དག་ནི་ནང་སེམས་ལ་མནར་གཅོད་གཏངོ་
སྟངས་ཤིག་རེད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་གི་གསང་བ་ཕིར་བསྒགས་བས་
པའི་ཉསེ་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་ཐེངས་
གཉསི་པ་བས་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་ང་འཛིན་བཟུང་ཐངེས་
གསུམ་པ་བས་པ་རེད།	 འཛིན་བཟུང་བས་
ནས་ཟླ་བ་གཉིས་རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་བསམ་ཡུལ་ལས་
འདས་པའི་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་འདགུ་
པའ་ིངས་མི་བསད་པའ་ིནག་ཉསེ་ཡོད་རབས་
དང་།	 སུ་ཞིག་གིས་ང་མཐངོ་བ་དང་རྒྱ་
དམར་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་ལ་རིྩས་སྤྲདོ་བས་ཚེ།	
རིྩས་སྤྲདོ་བདེ་གརླ་རྒྱ་སྒརོ་ཁ་ི	༢༠	ཐམ་པ་
སྤྲད་ངསེ་ཡིན་རབས་སོགས་ཁབ་བསྒགས་
བས་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་
དང་ཚེ་སོག་གི་ཉནེ་ཁའི་འོག་ལོ་གཅིག་

དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་རིང་རི་བག་འད་མིན་ནང་
གབ་ཞོར་འག་ོཞོར་བས་ནས་དཀའ་ལས་
ད་ུམ་མངས་མཐར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་
འབརོ་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཕི་
ཟླ་	༡	ནང་སུད་སིར་འབརོ་བ་རེད།	འདས་
པའི་ལོ་གསུམ་རིང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་དང་།	 གསོ་ཚོགས།	 མི་མང་།	
སླབོ་ཕུྲག	 ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་དང་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
སླད་གོ ་སྐབས་གང་ཡོད་སར་ཕིན་ནས་
ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན།	 	 ད་
རེས་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་
ཐངེས་གསུམ་པ་འཚོགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔ
ཡིན་ནའང་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་ཁ་ཤས་བས་
ཡོད་ནའང་འདདོ་བླ་ོཁེངས་པ་ཞིག་བུང་
མེད།	 དརེ་བརྟནེ་ད་ཐངེས་དསུ་བཀག་
བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གསུམ་པའ་ིག་ོསབྐས་འད་ི
བརུྒྱད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་
སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ངོ་
མ་ཇི་ཡིན་གསལ་རྟགོས་ཐུབ་ཐབས་དང་།	
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
དབང་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་
ད་ུདཀའ་ངལ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པའ་ིགནས་
སྟངས་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་གནང་རོགས།	
ཞེས་འབདོ་སྐུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡུག་
རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་
བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་བས་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སུད་སི་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་སུད་སི་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་	༢༠༠	ལགྷ་ལ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཆར་སྣང་དང་།	 མ་འངོས་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཕགོས།	 བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག		
ངོ་བ ོ་བཅས་མི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་
ཉམས་པ་སརླ་གསོའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུC			ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་
ཆ་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་མཐུན་སིྒལ་
བེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།		
གཞི་རྩའི་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་
མིན་ང་ོབ་ོརྣམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས་
རུྒྱ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་།	
སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བ ོད་མིའི ་

གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་ནས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་གཞས་
ཞབས་བ་ོསོགས་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་
ཚོར་སླབོ ་ཁིད་ཀི ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་དང་
སྤལེ་མུས་དརེ་བསྔགས་བརདོ་གནང་འདགུ	
ཕོགས་མཚུངས་ལོ་ལྟར་སུད་སི་དང་ལེག་
ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་མིའི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་གྲྭ་ཕན་
ཚུན་དབར་བདོ་ཡིག་འབ་ིརྩོམ་འགན་སྡུར་
གོ་སིྒག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་རསེ་སུ་ཡི་
རངས་དང་དགའ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས།	 གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་རྒྱལ་མང་གཙོའི་ཡུལ་
གུ་ཁག་ཏུ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ལ་ྟབུ་བརུྒྱད་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་བདོ་ཀི་
དསུ་ཆེན་ལོ་གསར་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ།		ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཉནི་

མོ་སོགས་དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་ད་ེདག་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་མ་ཟད།		མི་
རབས་རན་པ་ཚོས་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་
ཚོར་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་སོགས་སླབོ་ཁིད་གནང་སྟ་ེབདོ་ཀི་
སྐད་ཡིག་ད་ེབཞིན་ཉནི་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་
བདེ་སྤདོ་བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོརྙིང་
པ་ཚོར་འབལེ་བ་གནང་མུས་ཐགོ་གགོས་པ་ོ
གསར་པ་གང་མང་བཟ་ོདགོས་པའི་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སྟནོ་སྩལ་བ་རྣམས་སྙངི་བཅངས་
དགསོ་པ་དང་།			ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོ་འད་ིན་ི
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ཀིས་གཙོས་བདོ་མི་གནས་ཡུལ་
གཞུང་མང་གཉིས་དང་འཛམ་གླིང་ནང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུས་དང་

ཞུ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 	 འབལེ་ཡོད་གནས་
ཡུལ་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ཀང་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་ལ་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་
གནང་བ་མ་ཟད།		མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐགོ་

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་ས་གནས་བདོ་རིགས་རྣམས་བདོ་མིའི་

སིྒག་འཛུགས་ཀི་ད་ལའྟི་ལས་འཆར་ཁག་ང་ོ
སྤྲདོ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ད་ེབཞིན་འཛིན་སྐོང་དང་དཔལ་
འབརོ་གཉསི་ཀི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་མེད་

པར་ཚགས་ཚུད་འག་ོབཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་
སོགས་གསུངས་རསེ་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་པ་དང་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་དང་བསྟནུ་མཁས་ཀི་སདི་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བསྐར་ཞིབ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་སྟབས།	 དརེ་དམིགས་ནས་སྔནོ་
ཚུད་ནས་གནད་དནོ་དའེི་སྐརོ་གོ་རྟགོས་རྒྱ་
གང་ཆེ་སྤལེ་ཐབས་ཆེད་ཕི་ཚེས་	 ༢	 ཉནི་
སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ནི་ཝར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཇི་
ན་ིཝ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་ཐགོ་
ནས་	 “རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ཡོད་པའི་ས་
ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སྟངས།	 ཇི་ན་ིཝའ་ིལནྷ་ཚོགས་	
༢༠༡༨”“Geneva Forum-2018: Forum 

on Human Rights Situation in Regions 

under the PRC.”	 ཞསེ་པའ་ིཉནི་གངས་
གཅིག་རིང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གོ་སིྒག་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཚོགས་ཐུན་དང་པའོ་ི
སྐབས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་ཀ་ཡི་མུ་ལར་	Kai	Mueller	ལགས་
ཀིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུའག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སིྤ་ཡོངས་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཨེ་
ཤི་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཤར་
ཨེ་ཤི་ཡའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ལི་མི་ཆེལ་	
Min Lee Mitchell	ལགས་ཀིས།	ཞི་ཅིན་
པིང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཆགས་པ་ནས་
བཟུང་བར་ལམ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞེན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་
འག་ོབཞིན་པའི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་པ་
དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་ཡུ་གུར་དང་རྒྱ་ནག་
ནང་གི་མང་གཙོ་གོང་འཕལེ་ལས་འགུལ་
བ་སྐ་ུཞབས་ཝུ་ཡིར་ཀ་ེསི་ Wu’er Kaixi 

ལགས་ཀིས་ནབུ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་
སིད་གཞུང་དང་ཨ་རི་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
ཐགོ་བསྟནུ་མཁས་གང་མང་བདེ་པའི་སིད་
བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	
ཕི་དལི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་
ཀི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསུྤྲལ་ཡང་སིད་རྩད་
འཚོལ་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་ལ་ཐེ་བུས་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	ལགྷ་པར་འབུང་
འགུར་བདོ་མིར་ཆོས་སིད་གང་ཐད་ནས་
དམར་ཤོག་གི་དབང་སུྒར་ས་བརྟན་བཟ་ོ
ཐབས་ཆེད་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་བ་ླསུྤྲལ་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་
བ་རུྒྱའི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་
པར་སྐནོ་བརདོ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཡེ་

ཤུ་རྣམ་དག་ཆོས་ལུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་ཝེ་
ཊི་ཀན་	 Vatican	 ཡུལ་གིས་རྒྱ་ནག་དང་
བསྟནུ་མཁས་ཐགོ་	 རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཡེ་ཤུའ་ི

ཆོས་དཔནོ་བསྐ་ོགཞག་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱའི་
བདག་དབང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པར་
ངསོ་འཛིན་བས་པ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 	 བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གནནོ་ཤུགས་སྤྲད་ད་ེརང་སྣང་གང་
བདེ་ཀི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པ་
དསེ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་
གསུམ་ཐོག་འགོག་རྐེན་དང་ཤུགས་རྐེན་
ངན་པ་སྤྲད་ངསེ་པའི་སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་
པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་འདགུ	 	 ད་ེབཞིན་པ་མོ་
ན་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ Profes-

sor Dru Gladney	 ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་	 “རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་”	
ཟརེ་བའི་ཚོང་འབལེ་སིད་བུས་ལ་བརྟནེ་
ནས་ཡུ་གུར་ལ་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་
ཇི་ལརྟ་སྤྲདོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཡུ་གུར་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་རྩ་བ་ཐུག་ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཁུལ་དརེ་འཛིན་པའི་དང་བདནེ་མིན་
པའི་སིད་བུས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་སདི་བུས་དསེ་ཡུ་
གུར་ནང་དམ་བསྒགས་དང་གནནོ་ཤུགས་
ད་ེབས་ཆེ་ར་ུའག་ོངསེ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
ལྷ་ོསོག་དལི་བསྒགས་བསྟི་གནས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨེན་གེ་བྷ་ཏུ་ཏ་ོགོ་
ཅགོ་ Engebathu Togochog	ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་སེར་སྤལེ་བའ་ིསདི་བུས་
འགོ་ལྷ་ོསོག་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུབསུྒར་རུྒྱའི་
ལོ་རུྒྱས་ཀི་འཕལེ་རིམ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་སབྐས།	
དངེ་སྐབས་བདོ་མི་འབགོ་པ་རྣམས་ལ་རྩྩྭ ་
ཐང་ཉམས་རུད་གཏངོ་བཞིན་པའི་རུྫན་སིྒག་
དང་ཉསེ་མེད་ཉསེ་འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་ད་ེ
ལ་ྟབུ་ལག་བསྟར་བས་ཏ་ེལྷ་ོསོག་གི་འབགོ་པ་
རྣམས་རྩྩྭ་ཐང་ནས་བཙན་དབང་འགོ་གནས་
སྤ་ོབདེ་བཅུག་པ་དང་།	 ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་
རིམ་བཞིན་འབགོ་པ་རྣམས་ཀི་རུྒྱན་ལྡན་
ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་རྩ་མེད་ད་ུབཏང་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
ཚོགས་ཐུན་གཉསི་པའི་སྐབས་བདོ་དང་ཡུ་
གུར།	ལྷ་ོསོག	ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་འཕྲད་

བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་བ་
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་

མཉམ་ཤར་གླངི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་
ཡིན་འདགུ		གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་རྒྱ་
གར་དང་ཨ་རི།	 ཨིན་ཡུལ།	 འཇར་མ་ན།ི	
ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ནས་ཡིན་འདགུ
ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་བ་དལི་བསྒགས་དུང་
ཆེའི ་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་ལགས་ཀིས་སིྤར་རྒྱ་
ནག་ཁནོ་ཡོངས་སུ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ལགྷ་
པར་ཡུ་གུར་མི་གངས་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་ལ་
རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཀི་སླབོ་གསོའི་ལས་
འགུལ་ཟརེ་བ་སྤལེ་བཞིན་པར་སྙདེ་ནས་ད་ོ
དམ་བཀག་ཉར་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 བདོ་
དང་ལྷ་ོསོག་ནང་མཚོན་ན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 ང་ོབ་ོསོགས་རྩ་མེད་ད་ུབཏང་ནས་
རྒྱ་ཡུལ་ད་ུའགུར་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་ད་ེ
དག་ན་ིད་ེས་ྔལས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཤུགས་ཆེ་རུ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་སེམས་འཚབ་སྐ་ེ
གཞི་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་གསུངས།	
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཐགོ་མ་ད་ེས་ྔཕི་
ལོ་	 	 ༡༩༨༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་
གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའི་ཐང་ཆེན་Tiananmen 

Square	 ད་ུམང་གཙོའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་
མཁན་ཨིན་ཡུལ་ད་ུགནས་བཞུགས་མཁས་
དབང་སྐ་ུཞབས་ཤའ་ོཅངེ་	 Dr. Shao Ji-

ang	 ལགས་ཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་གིས་དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་དང་
དཔལ་འབརོ་གི་དབང་ཤུགས་བརུྒྱད་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སྟངས་ལ་
བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་མ་ཟད།	 ངན་
བས་ངོ་སོར་འཁེར་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་
ཆ་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལྟ་
བུའི་ནང་སྤབོས་པ་ཆེན་པསོ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
འཁགོ་བཤད་དང་།	རང་ཉདི་ལ་སྐནོ་བརདོ་
བེད་མཁན་ཚོར་སྡིགས་ར་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་པ།	 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོར་
ཞི་ཅིན་པིང་སིད་འཛིན་ཆགས་རེས་རྒྱལ་
ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་སྐོན་བརོད་དང་
བསམ་འཆར་སོགས་འདནོ་སབྐས་སརྔ་ལས་
གདངེ་སྤབོས་ཆེ་རུ་ཕིན་ནས་ལན་འདབེས་

བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བུས་
ལངས་ཕགོས་གསར་པ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་སྟབས།	
ད་ཆ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་མཉམ་རུབ་
ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་འགན་
ཁུར་ཡོངས་རྫགོས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་
གཞུང་གིས་འཁརེ་དགོས་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་
ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ		
ཕི་དལི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལ་ྷབསྟན་
པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མི་ཚོར་སིྤ་ཚོགས་དང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་
སྟངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་སྟ་ེའཛམ་གླིང་ཡང་ཐགོ་ཏུ་
གགས་པའི་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་
ལ་བསམ་གཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པར།	ག་ོ
ལའི་སྣ་ེམོ་གསུམ་པར་གགས་པའི་བདོ་ཀི་
གཙང་ཆུ་ཆེ་ཁག་ཐགོ་ཆུ་མཛོད་གང་བུང་
བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པ་དང་།	 ས་གནས་
བདོ་མིའི་སལོ་རུྒྱན་ཆོས་དད་ལ་བསམ་ཤེས་
ཏལི་འབུ་ཙམ་མ་བས་པར་གནས་རི་རྣམས་
གང་བུང་བུས་ནས་གཏེར་ཁ་ཚོད་མེད་
སྔགོས་འདནོ་བདེ་བཞིན་པ།	 ད་ེལ་བརྟནེ་
ནས་ས་གནས་བདོ་མིའི་མཐུང་ཆུ་འབགས་
བཙོག་བཟ་ོབཞིན་པ།	སིྤར་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་
ཁརོ་ཡུག་ན་ིཨེ་ཤི་ཡའི་ཆུ་འག་ོཆགས་པ་མ་
ཟད།		 ཨེ་ཤི་ཡའ་ིམངའ་ཁུལ་ད་ུདབར་གི་
ཆར་ཆུ་འདནེ་མཁན་དང་།	 མཁའ་རུླང་གི་
འགུར་འགསོ་སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་གོ་ལའི་
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལའང་ཕན་གནདོ་
གཉིས་ཀ་འདནེ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སིད་བུས་འགོ་བདོ་མི་འབགོ་
པ་རྣམས་རྩྩྭ་ཐང་ནས་སལོ་རུྒྱན་འབགོ་པའི་
འཚོ་ཐབས་སངྤས་ཏ་ེསིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཀི་གཏན་འཇགས་གངོ་ཚོ་ཟརེ་བར་བཙན་
དབང་འགོ་གནས་སྤ་ོབདེ་ད་ུབཅུག་པ་དང་།	
འབདོ་པ་ད་ེདག་གཏན་འཇགས་གངོ་ཚོར་
གནས་སྤསོ་ཟིན་རེས་འཚོ་ཐབས་ཀི་ལག་
ཤེས་དང་།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་གི་མཐུན་འགུར་
སོགས་མེད་པར་བརྟནེ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
ངང་ལྷུ ང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུང་པ་དང་
སྦྲགས།	 ད་ེས་ྔའཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་བཟའ་འབུའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་སྐུ་
ཞབས་ཨོ་ལི་ཝར་ཌི་ཤུ་ཊར་ Oliver D 

Schutter ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བདོ་དང་སོག་པའོི་འབགོ་པ་རྣམས་རྩྩྭ་ཐང་
ནས་བཙན་དབང་འགོ་གཏན་འཇགས་གངོ་
ཚོར་གནས་སྤ་ོབ་རུྒྱའི་ལས་གཞི་མཚམས་
འཇོགས་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་པ་
རྣམས་ལུང་འདནེ་གནང་འདགུ	

ད་ེབཞིན་བསྟན་པ་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་ད་ུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གི་གནད་དནོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གུང་སྔནོ་བ་ླརིར་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་
འདནོ་གི་ལས་གཞིར་ཞི་རལོ་རྔམ་སྟནོ་ཆེད་
ཕི་ལོ་		༢༠༡༦	ལོར་ཨ་མཆོག་གངོ་ད་ུབདོ་
མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་
བཅས་ཁནོ་བདོ་མི་གསུམ་གིས་གནས་རིར་
གཏརེ་དངོས་སྔགོ་འདནོ་གི་ལས་གཞིར་
དམིགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་རྔམ་
སྟནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་
གནད་དནོ་གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ	
སིྤར་ཨ་མཆོག་གངོ་ད་ུབདོ་མི་ཞི་རོལ་བ་
ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་གནནོ་བས་
པ་དརེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་འཐུས་མི་དང་འབལེ་ཡོད་དབང་ལྡན་
ཚོགས་མིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༢	 ནང་སྐནོ་བརདོ་གནང་ཡོད།	 བག་ོ
གླངེ་སྐབས་དརེ་བདོ་ནང་གི་ཆབ་སིད་དང་
ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡིན་པའི་
གནད་དནོ་ཐགོ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སྐརོ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་
ན་ིབདོ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཨེ་ཤི་ཡ་མངའ་ཁུལ་
སོགས་ལའང་ཕན་གནདོ་ཀི་འབལེ་བ་ཡོད་
སྟབས།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་ལ་
འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་
པ་ནི་ཆེས་ཛ་དག་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ལ་རིྩ་
དགསོ་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེརསེ་ད་ེས་ྔཡུ་གུར་
མཐོ་སླབོ་ནང་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་སྣ་ེ
ཁདི་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་འག་ོཁདི་དང་།	འཛམ་
གླིང་ཡུ་གུར་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་དལོ་ཀུན་ཨི་ས་	 Dolkun Isa	
ལགས་ཀིས་ཡུ་གུར་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་
རྒྱ་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དང་།	
ལགྷ་པར་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ནས་	༢༠༡༦	
བར་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ནང་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁབ་དུང་
ཆེ་ཁན་ཆེན་ག་ོ Chen Quanguo	 ཡུ་གུར་
སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་བས་རསེ་ཡུ་
གུར་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་སོགས་ད་ེསྔ་ལས་ཛ་དག་ཏུ་ཕིན་པ་
ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོཁ་ོཔ་ད་ེས་ྔབདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཀི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་
བེད་སྐབས་བདོ་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་
བས་པའི་ཉམས་མངོ་ད་ེདག་གཞིར་འཛིན་
ནས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་
བུས་ལག་བསྟར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་རུྒྱར་ལོ་ལ་ྔ
ཙམ་འགོར་བ་ད་ེཡུ་གུར་ནང་ད་ེལས་དསུ་
ཡུན་ཉུང་བའ་ིནང་ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་པར་
བརྟནེ།	 	 བདོ་ད་ེདམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་
བུས་ཚོད་ལྟ་བདེ་ས་ལྟ་བུར་གུར་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།		
ད་ེནས་ལྷ་ོསོག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་
སེར་སྤལེ་བའི་སིད་བུས་སྐརོ་སྐུ་ཞབས་ཏམེ་
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སེལ་ཏུ་ཤོབ་ཆུ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངེ་སྐབས་བདོ་དང་
ཡུ་གུར་ས་གནས་སུ་མི་སེར་སྤལེ་བའི་སིད་
བུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ད་ེས་ྔ
ལྷ་ོསོག་ནང་ཚོད་ལ་ྟབས་ཟནི་པ་རེད།	 ལྷ་ོ
སོག་ནང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་དང་།	 སོག་པའོ་ིརིག་

གཞུང་།	 ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས་སོགས་
རྩ་མེད་བཏང་ནས་དངེ་སབྐས་སོག་ཡུལ་རྒྱ་
ཡུལ་ད་ུབསུྒར་ཟནི་པ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 ད་
ཆ་ཛ་དག་ཆེ་བའི་དསུ་སབྐས་འདརི་ང་ཚོས་
མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་དརེ་གདངོ་ལེན་
བདེ་དགསོ་པ་གནད་དནོ་གལ་འགངས་གཙོ་

བ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཧངོ་ཀངོ་ Hong Kong གི་ལས་
འགུལ་བ་སྐ་ུཞབས་ཨེཌ་ཝཌ་ཅིན་ Edward 

Chin	 ལགས་ཀིས་ཧངོ་ཀངོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་
གཙོའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་གཏངོ་བཞིན་པ་
དརེ་སྣང་མེད་ད་ུགཞག་པ་ཡིན་ན་ཧངོ་ཀངོ་

ད་ེབཞིན་རིང་མིན་བདོ་ལྟ་བུར་འགུར་ངསེ་
ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།		
ཕགོས་མཚུངས་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་པ་ལགྷ་
སྒནོ་ཀ་ེམཐངོ་ལགས་ཀིས།	 “བདོ་ན་ིརྒྱ་
ནག་གི་དམ་བསྒགས་སིད་བུས་ཚོད་ལ་ྟཁང་
ཡིན་ཡང་།	 	 བདོ་མིར་མཚོན་ན་བདོ་ད་ེ
དམ་བསྒགས་ཀི་སིད་བུས་ལ་གདངོ་ལེན་ཇི་

ལརྟ་བདེ་དགསོ་མིན་ཚོད་ལ་ྟཁང་ལ་ྟབུ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	 ཚོགས་ཐུན་གསུམ་པའ་ི
སབྐས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཚན་པར་རྒྱ་ནག་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནད་དནོ་ཐགོ་འབལེ་ལམ་བདེ་སྐབས་
འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་གོ་བསྡུར་
དང་གཏམ་བཤད་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།།

ལས་བདེ་ཀི་དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་སྦངོ་གསར་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་དསུ་ཡུན་རིང་
ཐུང་འད་མིན་ཐགོ་ལས་བདེ་འསོ་སྦངོ་དང་
ཟབ་སྦངོ་ས་ྔརསེ་ཕུལ་བའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་
བཞུགས་གནང་མཁན་ད་ོབདག་རྣམས་ལ་
སི་ཞུའི་ལས་བེད་ཁོངས་ཚུད་མིན་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་དནོ་དངསོ་ཕན་ཐགོས་གང་ལེགས་
བུང་ཡོད་ཅིང་།	 སབྐས་	 ༡༥	 པའ་ིབཀའ་
ཤག་གི་དགོངས་གཞི་དང་བསྟནུ་ཏ་ེཨ་རི་	
(USAID) ལས་གཞིའ་ིརོགས་སྐརོ་འགོ་
ས་རྲྭ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་མ་འངོས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བདེ་
ཀི་དམིགས་སྒརོ་དསུ་ཐུང་ཐེངས་གསུམ་
པའི་དམུ་བུ་གཉསི་པ་ད་ེས་རྲྭ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
སླབོ་ཏུ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	ནས་
འགོ་འཛུགས་ཀིས་ཟླ་གངས་གསུམ་རིང་

དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའི་འཛིན་སྐངོ་འག་ོསྟངས་སིྤ་དང་
བ་ེབག་གི་ཐགོ་འསོ་སྦངོ་ཟབ་འཁིད་གནང་
གཏན་འཁལེ་བས་འསོ་སྦངོ་བ་གངས་	 ༣༠	
ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་གསར་བསྡུ་བ་རུྒྱ་
ཡིན།
སྔནོ་འགའོི་འསོ་སྦོང་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༡	
ཉནི་ནས་རང་ལོ་	༣༥	ལས་མ་བརལ་བ།
༢༽	 དམའ་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་དང་ཚད་མཉམ་སླབོ་ཐོན་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ།
༣༽	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་	
༢༠༡༩།༣།༣༡	 བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ི

ལག་དེབ ་ ཀི ་ ཤོག་གངས་དང་པ ོ་དང་།	
གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་
འབུལ་དགསོ།
༤༽	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་	 (RC)	
དསུ་འགངས་ཡོད་པའི་ངོ་བཤུས་དགོས་
ཀང་།	 བལ་ཡུལ་དང་འབུག་ཁུལ་གི་སྐབས་
བཅོལ་བ ོད་མི་ཚོར་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་
ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོད་ཚེ་སྐབས་བཅལོ་ལག་
འཁརེ་མེད་ནའང་འཐུས་རུྒྱ།
༥༽	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
(Birth Certificate)	 གི་ང་ོབཤུས་བཅས་
ཚང་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ནམ།	

ལས་བེད་འདམེས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་
བས་པའི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རངུ་ནས་དག་མཆན་ལས་དམ་	
(Attestation)	ཞུས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	
༡༢	 ཚེས	 ༣༡	 ཕི་ད་ོཚོུད་	 ༥	 འགངས་
མེད་ས་རྲྭ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུརང་ཁིམ་ཁ་བང་དང་།	 ཁ་པར་ཨང་།	
གླགོ་འཕྲནི་	 (Email)	 སོགས་ཁ་གསལ་
བཀོད་ད་ེསོ་སོའི་འཚང་སྙན་དང་མཉམ་ད་ུ
འབུལ་དགསོ།	གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་རིགས་རིྩས་མེད་
ཡིན།
ཟུར་མཆན།	 ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ནས་ཚུད་
རུྒྱགས་	༢༠༡༩	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༢༡	ནས་	
༢༦	 བར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་འབ་ིརྩམོ་དང་

ནང་པའི་ལྟ་གུབ་གཙོ་གུར་གི་ཡིག་རུྒྱགས་
གཏངོ་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པས།	 འཚང་
སྙན་དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་ལ་ས་རྲྭ་མཐ་ོ
སླབོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་འསོ་ཆོས་ཚང་བ་
རྣམས་ལ་ཚུད་རུྒྱགས་ཆེད་བཅར་དགོས་
པའ་ིའབདོ་བར་གཏངོ་རུྒྱ།	 ད་ེརིགས་ནས་
སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་
ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་ས་རྲྭ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུའབརོ་ཐ་ོའགོད་དགོས་པ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 བཀའ་དུང་
ཡིག་ཚང་ནས་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	 ཚེས་	༡	
ལ།།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པས་ཅི་ལི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ལིའ་ི Chile གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་ལྦ་ིལ་ཌོ་མི་རོ་སི་ཝིག་ཝར་ཌི་
གྷ་ོ	 Vlado Mirosevic Verdego,Liberal 

Party of Chile མཆོག་དང་།	གསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Alejandro Berna-

les, Liberal Party of Chile མཆོག	གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	Tomas Hirsch, 

Humanist Party of Chile	 གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Dario Ergas, Hu-

manist Party of Chile	དང་།	ཅི་ལི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་	Fer-

nando Salinas Manfredini, President of 

Amigos Del Tibet-Chile	 ལགས་དང་།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
སྐ་ུཞབས་	 Felix Milanes, Coordinator 

of Center for Experimental Educa-

tion, Secular Ethics	 ལགས།	 སི་པན་
སདྐ་བསུྒར་གནང་མཁན་ཨ་ན་ིབསྟན་འཛིན་

སྒལོ་དཀར་	 Spanish Translator, Mar-

ta, Ani Tenzin Dolkar	 ལགས།	 ལྷ་ོཨ་
མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་བཅས་བཞུགས་སྒར་ར་སར་
ཉནི་ལའྔ་ིརིང་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་ལརྟ།	ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ཉནི་གི་ཕི་

ད་ོཆུ་ཚོད་	༧	ཐགོ་
ར་ས་མེག་གྷན་བདོ་
ཀི ་གསོལ་མགོན ་
ཁང་ད་ུདཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ ་སྦྲེལ་
པ ོ ་ མ ཆོ ག ་ གི ས ་
གཙོས ་ སིྤ ་འཐུས ་
རུྒྱ ན ་ ལ ས ་ རྣ མ ་

པ ས ་ སྣ ེ ་ ལེ ན ་ མ ཇ ལ ་ འ ཕྲ ད ་ ད ང ་ །	
བོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
དགོང་དའོི ་གསོལ་ཚིགས་ཤིག་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་གནང་ཡོད།	 མཇལ་འཕྲད་
སབྐས་ཐགོ་མར་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚེ་དབང་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་འཐུས་མི་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས་
གནང་བ་དང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་རསེ།	 ཅི་ལིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་།	བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམ་པ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་

པར་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	 ཅི་ལི་རྒྱལ་
ཁབ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་བ་དང་།	 ཅི་ལི་དང་བདོ་དབར་
གི་འབལེ་བ་ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་མཛད་འཕྲནི་
ཁ་ོནར་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ད་ེཡང་དའེ་ིསྐརོ་ལ་གསུང་དནོ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༢	 ལོར་༧གངོ་ས་མཆོག་ཅི་ལི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཞབས་སོར་འཁོད་གནང་མཛད་
སབྐས།	 སབྐས་དའེ་ིཅི་ལིའ་ིསདི་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་	 (Patricio	 Aylwin)	 མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ལོར་སརླ་ཡང་
༧གོང་ས་མཆོག་ཅི་ལི་ཡུལ་ད་ུཞབས་སོར་
འཁདོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 སབྐས་དའེ་ིསདི་
འཛིན་ (Eduardo Frei)	 མཆོག་དང་	
གཞན་དཔོན་རིགས་ཁག་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༣	ནས་	༧	བར་ཅི་ལི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
མཛད་འཕྲནི་བསྐངས་སབྐས་ཆེས་མཐའོི་མི་
སྣ་མང་དག་ཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།
ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༥	ཚེས་	༤	
ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཅི་ལི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་ཆེ་བསྟདོ་ཕག་འཁརེ་
ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ངོ་སྤྲོད་དང་།	
བར་ལམ་ཅི་ལིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་

བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་འགུལ་དང་།	
བདེ་སྒ་ོསྤལེ་བ་རྣམས་བདོ་མིའི་ད་རྒྱ་དང་།	
རུླང་འཕྲིན་ཁང་ཁག་གི་བརུྒྱད་ལམ་ནས་
བདོ་མི་ཚོས་ག་ོཐསོ་བུང་གི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྣ་ེའཁིད་པ་སྐུ་ཞབས་ལྦི་ལ་ཌོ་མི་རོ་སི་
ཝིག་ཝར་ཌི་གྷ ོ་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་
ཉནི་ཤས་རིང་བཞུགས་སྒར་ལ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་སྟ་ེ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་
འཕྲད་དང་།	 ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་
བསྟ་ིགནས་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་བསྐརོ་
ཕབེས་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་སྟབས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཤེས་རྟགོས་སདླ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་
པ་ོབུང་ཞསེ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུ༧གངོ་ས་
མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་རུྒྱའི་བསྐལ་བཟང་
གི་ག་ོསབྐས་བུང་སྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་སོང་།	 ད་ེ
ནས་ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་།	 བདོ་ཀི་
ཁརོ་ཡུག་གནས་བབ།	 བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའི་འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའི་ད་ིབ་བཏང་
གནང་བར།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོ
མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་

པ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཐགོ་
ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་
གཞུང་གི་ངསོ་ནས་བར་ལན་གསལ་པ་ོབུང་
མེད་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	ད་ེརསེ་
ཁངོ་རྣམས་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་སྣ་ེལེན་དང་།	 བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ཐོག་འགལེ་བརོད་གཏིང་ཟབ་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད།	
འབུང་འགུར་རང་ཡུལ་ད་ུཕབེས་འབོར་
མཚམས།	 བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་
འགུལ་སྤལེ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཅི་ལི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མང་གཙོའ་ིསྒམོ་གཞི་དང་།	ཅི་
ལི་རྒྱལ་ཁབ་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་སོང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་
ད་ེརིང་འདིར་ཅི་ལིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམ་པ་ཕབེས་པར་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས།	 ཅི་ལིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ནས་
ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པའོི་ངང་ད་བར་བདོ་
དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སྐརོ་གསུངས་གནང་
རསེ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དན་
རྟནེ་ཕག་རྟགས་དང་།	 བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་
དང་འབལེ་བའི་དཔ་ེདབེ་ཁག་ཅིག་ཁོང་
རྣམས་ལ་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གཉསི་ཀིས་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་	 ༣༡	
སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་
གནང་འདགུ	 རྒྱ་ནག་ལ་དསུ་བཀག་བསྐར་
ཞིབ་གནང་ཐངེས་གསུམ་པ་ཆགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	 རིང་དསུ་བཀག་
བསྐར་ཞིབ་སྐབས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་དང་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཟུར་ཉན་ད་ུབཅར་འདགུ	སབྐས་
དརེ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ཁ་ེན་ཌ།	 ཨོ་སི་ཊི་
ཡ།	 འཇར་མ་ན།ི	 ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི།	 སུ་ཝི་
ཌནེ།	 སུད་སི།	 ཨིན་ཡུལ།	 ཨ་རི།	 ཌནེ་
མག		ཧྥ་རན་སི།	ཉ་ིཧངོ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་
བཅུ་གཉསི་ཀིས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	 འད་ུའཛོམས་
རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པར་
སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་
འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་བདོ་མི་བཀ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་བཙོན་འཇུག་བས་པའི་
གནད་དནོ་དང་།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
གི་བླ་སུྤྲལ་ཁག་གཅིག་གི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་
གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་ཚོད་འཛིན་ཧ་ཅང་
བེད་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་
གསུང་འདགུ	 	 དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླངི་
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རྟགོ་ཞིབ་མི་
སྣ་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་རྩ་བ་ནས་མེད་
པར་འག་ོའཇུག་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་བཏནོ་
འདགུ	 གངོ་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁངོས་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་དགུ་ཡིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་
བཅུ་གཉསི་བཏནོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ནའིུ་
ཛི་ལེན་ཌིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི ་ལམ་གི་སིད་བུས་
གཞིར་བཟུང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་
གསོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་འདགུ	

ཐེངས་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ ་
གཉིས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ངག་ལམ་ནས་སེམས་འཚབ་ཀི་
རྣམ་པ་བཏནོ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 འད་ིལོའ་ི
ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཙམ་ནས་ཨ་རི་དང་ཨིན་ཡུལ།	
བྷལེ་ཇམ།	སུ་ཝི་ཌནེ།	ཨོ་སི་ཊི་ཡ།	འཇར་

མ་ན།ི	 སུད་སི་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གིས་
ཡིག་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་སྐརོ་འད་ིརྩད་གནང་ཟནི་ཡོད་
འདགུ	 ཡིག་ཐགོ་ཏུ་འཁདོ་པའ་ིནང་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་འཐབ་རྩདོ་པ་བཀ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་གནས་སྟངས་འད་ིརྩད་
གནང་བ་མ་ཟད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་དང་
ཡུ་གུར་ནང་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་ཀི་སིད་
བུས་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་
ཀིས་གཙོས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་
ཁག་གཅིག་ནང་རྟགོ་ཞིབ་མི་སྣ་ཆེད་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་འདགུ	བར་
ལམ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གི་སྟབོས་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་
ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་
པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོ
བཞིན་པ་མ་ཟད།	 	 གནས་སྟངས་ད་ེདག་
ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་
བེད་ཀི་མེད་པ་གསལ་རྟགོས་བུང་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་འད་ིལ་ྟབུ་
བརུྒྱད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་པས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་
ལྟར་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་བེད་

མིན་རྩད་ཞིབ་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 	 ད་ེལ་བརྟནེ་
ནས་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐོབ་ལ་ཕན་འབས་ཡོང་ཐུབ།”	
ཅེས་ཕི ་འབལེ་དུང་ཆེ ་དྭགས་པ ོ་བསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་
ཇི་ན་ིཝ་ནས་གསུངས།	 	 སུད་སི་སྐ་ུཚབ་

དནོ་གཅོད་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སྐ་ུཚབ་ཟུར་ཉན་ད་ུབཅར་བ།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་དིལ་བསྒགས་དུང་ཆེའི་གནས་
རིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་
སྒོན་ལགས་ཀིས་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་
ལེགས་པར་གུབ་པ་རེད།	 ད་ཆ་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་འབད་བརྩནོ་བདེ་པ་བརུྒྱད།	 	 དསུ་
བཀག་བསྐར་ཞིབ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་བཏོན་པའི ་བསམ་འཆར་དེ་དག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་བདེ་དགོས་པ་
ཞིག་བཟ་ོཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་དང་།	 	 	 བདོ་ནང་
དམིགས་བསལ་རྟགོ་ཞིབ་མཁས་ལས་མི་སྣ་
འག་ོའཇུག་དགསོ་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་
ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ནང་ག་ོབསྡརུ་སྦང་བཤད་ཤུགས་
ཆེ་རུ་བཏང་བ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་ལརྟ་བདོ་མིའི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ལ་འགན་ཁུར་
ཡོད་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱའི་ཆེད་འབད་བརྩོན་བ་
རུྒྱ་ཡིན།”	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདརི་དསུ་

བཀག་བསྐར་ཞིབ་འདདོ་བླ་ོཁེངས་པ་ཞིག་
བུང་སྐརོ་བརདོ་པ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	
ད་ཐེངས་དུས་བཀག་བསྐར་ཞིབ་འདིས་
བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་ཇི་ཙམ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདོན་གནང་ཐུབ་
པ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་
གི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་ཡང་རྒྱ་ནག་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་གང་ཡིན་གསལ་འདནོ་གནང་
བ་བརུྒྱད་འཐུས་ཤོར་བུང་བ་ད་ེདག་ལ་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའི་ལས་འགན་ཡོད་པ་ད་ེདག་
བསྐར་ད་ུར་འཕྲདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བུང་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།
དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་སབྐས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱལ་ཁབ་དགུའ་ིབསམ་འཆར་བཏནོ་པ་ཁག་
གཤམ་གསལ།
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ།	 ཡུ་གུར་དང་བདོ་མིའ་ི
འག་ོསྐོད་ཀི་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་
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