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།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྒྱ་རི གས་ཚན་རི ག་པ་དང་
ལྷན་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༡

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དབུ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་བཞུ ག ས་

སྒར ་རྡ་ས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་

གསུམ་རི ང་བགྲོ་གླངེ ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ ་

ཐེང ས་འདིའི ་ བགྲོ་ གླ ངེ ་ཚོ ག ས་འདུ་ འདི་ རྒྱ་

གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་

རི ག་པ་དང་ལྷན་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་

ཚོ གས་གནང་སོང་།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་

རི གས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནས་ཕེབ ས་པའི ་ ཚན་

པ་མ་གཏོགས་ཤེས་པ་ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་

གྱི་འདུག

འདང་གི་མི ་འདུག

ལྷག་པར་བདེ་སྡག
ུ ་གི་

འོག ་རྣམ་གྲྭ་ མཁན་པོ་ ཁ མ
ྲོ ་ཐོག ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་

པའི་བདྱེ ་ལས་ཙམ་མི ན་པར་ཤེ ས་པར་རག་

བ་ཐུ བ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་

ཉམས་ཞི བ ་གནང་རྒྱུ འི་ སླབོ ་ཚན་ནང་ཤེ ས ་

ལུས་ཡོ ད།

༸སྐའུ ་ི གསུང་སྒྱུར་གླང་རི ་

མཆོག་དང་།

ལྷག་རརྡོ ་ལགས།

དུས་རབས་ ༢༠ མཇུག་ཏུ ་དམི གས་བསལ་

རྫས་སྦར
ྱོ ་རི ག་པའི་ཐོག་

ཀླད ་པའི ་ ཚན་རི ག ་ཆེ ད ་ལས་པ་ཚོ ས ་དེ་ མི ་

ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ཐེ་ཝན་
གྱི ་ མི ་ རི ག ས་ཐོག ་མ་སླབོ ་དཔོན ་ཆེ ན ་མོ ་ ལི ་

འདྲ་བ་ཞི ག ་འདུག ་ཅེ ས ་ངོས ་ལ་བར ྗོད ་ཀྱི ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།   ངོས་ཀྱིས་འདི་ལྟ་ འདུག ང་ཚོ འ་ི ཀླད་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་

དེ་བཞིན་ དོན། ཐེ་ཝན་ནས་ཕེབས་པའི་རྒྱ་རི གས་ཚན་

གཉིས ་ཡོ ད ་པ་དེའི ་ སྐར
ོ ་འགྲེལ ་བརྗོད ་བྱེད ་ མི ་ཁ་ཤས་ལ་ཀླད་པ་དེ་རྩེ་གཅི ག་ཏུ ་ཏིང་ངེ་

ཡོ ན ་ཀྲིག ་ལགས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་ཐེ་ ཝན་ནས་

རྒྱ་རི གས་ཚད་རལ
ྡུ ་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་
ཚན་རི ག་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ།

དེར་བརྟེན་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་

པའི་སྐར
ོ ་ཉམས་ཞི བ་བྱ་རྒྱུ ་དེ་འཇོག་དགོས།

དཔེ་མཛོ ད་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་དགེ་བཤེ ས་

འཚམས་འདྲི་ དང་འབྲེལ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

གཙུག་ལག་སླབོ ་དཔོན་སོགས་ཁྱོན་རྒྱ་རི གས་ རི ག་པ་དང་མཉམ་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་བགྲོ་གླངེ ་
མི ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་དང་། དེ་བཞིན་དབུས་སྨན་ ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ་ཕལ་ཆེར་ཐེངས་དང་པོ་

རྩིས་ཁང་དང་། རི ག་ལམ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་། ཡི ན། ཚན་རི ག་པ་མང་པོ་དང་ལྷན་འདི་ལྟ་
ས་རཱ་མཐོ་སླབོ །
བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་། བུའ་ི ཚོ གས་འདུ་ལོ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་སྔནོ ་ནས་གོ་

གཏོང་ལེ ན་བཅས་སོགས་ནས་ཚོ གས་བཅར་

བསྡར
ུ ་བདྱེ ་རྒྱུ་བྱུང་། ལྷག་པར་ཨ་རི ་དང་ཡུ་

བ་མི ་གྲངས་ ༡༨༦ གཞན་ཡང་ཟུར་ཉན་དུ་

རོབ་སོགས་ནབུ ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚན་རི ག་པ་དང་།

༣༠༠

པ་དང་མཉམ་དུ་ བགྲོ་ གླ ང
ེ ་བྱེད ་རྒྱུ ་བྱུ ང ་།

བོད་མི ་སེ ར་སྐྱ་ཕོ་མོ ་ བཅས་ཁྱོན ་མི ་ གྲངས་
ཙམ་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་ཉིན་གྲངས་

དེ་ བཞི ན ་སྐ བ ས་རེ ་ རྒྱ་གར་གྱི ་ ཚན་རི ག་

བུ འི་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་དགོས ་དོན ་གཙོ ་ བོ་ སྒམ
ོ ་བརྒྱབ་ནས་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་ཡི ན་ན་
འདོད་བྱུང་།   དང་པོ་ནི། ཚན་རི ག་ཤེས་ འཛི ན་ལ་འདུག་ཐུ བ་པའི་ནསུ ་པ་ཡོ ད་པ་དང་།

བྱའི ་ གནས་ལ་གོ ་ རྟོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ སྒམོ ་རྒྱག་ཡོ ང་དུས་ཀླད་པ་ལ་འགྱུར་ལྡགོ ་འགྲོ་
ཆེད་སྤྱི་དང་།

བ་ྱེ བྲག་ཏུ ་ཚན་རི ག་པས་ གི ་ཡོ ད་པ་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་ངེས་པ་རྙདེ ་ཡོ ང་

ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་དཔེར་ན།

དུས་རབས་ གི་འདུག ཚན་རི ག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དེ་ལ་

༢༠ མཇུག་ཏུ ་མང་ཆེ་བས་ཕྱི་དངོས་པོར་དོ་

སྣང་ཆེ ་བ་བྱས་པ་མ་གཏོགས་ནང་ཤེས་པར་

དོ་སྣང་བདྱེ ་ཀྱི་མི ་འདུག ངོས་ཀྱིས་ཤེས་པའི་

ཉམས་ཞི བ་བདྱེ ་རྒྱུ ་ཡང་མགོ་བཙུགས་ཚར་
བ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

སྐརོ ་འགལ
ྲེ ་བཤད་རྒྱག་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཀླད་

ུ ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་རྒྱ་ནག་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་བྱུང་བ།
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོ ང་འདས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༡ ཉིན་སི ་པེན་

རི ཌ་

Madrid

Spain

གྲོང་ཁྱེར་མེཌ་

ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོ ང་འདུས་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་

འདུས་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་སི ་པེན་ཡུལ་དུ་

གཞུ ང ་གི ས ་གོ་ སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ལ་མགྲོན ་

ཞེས་པ་ཚོ གས་འདུག   ཚོ ང་

རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

IFEMA 2018

ཚོ ང་

འདུས་བསྟི་གནས་ཁང་ཡི ན་ཞི ང་།   སི ་པེན་
ཡུལ་དུ་ད་བར་ཚོ ང་འདུས་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་

༣༠ གོ་སྒྲིག་གནང་ཟིན་སྟབས། ཡུལ་དེའ་ི

ནང་ཚོ ང ་འདུས ་བསྟི་གནས་ཁང་གྲགས་ཆེ ་

དང་གྲོག ས་འདྲིས ་ཧ་ཅང་བཟང་བ་དང་།

བཤེ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་དབང་ཆེ ན ་ལགས་རྣམ་ འབོད་ཐོག་གཏམ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་ ཐོག་བོད་མི ་འབག
ྲོ ་པ་རྣམས་རང་དབང་ཆ་
གཉིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒར
ོ ་མགྲོན་འབོད་

Trade Fair

མཆོག་གི ས་ཞུམ་

སེང་ྒེ མཆོ ག་དང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་ པ་མེ ད ་པའི ་ ཐོག ་ནས་འདི ར ་ང་ལ་མགྲོན ་ ལོ ་ ངོ་ སྟོང་གི ་ རི ང ་མཐོ་ སྒང ་བོད ་ཀྱི ་ རྩྭ ་ ཐང་

Mountain and sustainable

ལྷན་ཚོ གས་

or Manuela Carmena

ཞུས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས།   རྒྱ་ནག་

འབོད ་བརྩི་མེ ད ་གཏོང ་དགོ ས ་པའི ་ གནོན ་

ཤུ ག ས་ཇི ་ ཙམ་སྤྲད་ཀྱང་གོ ་ སྒྲི ག ་ཚོ གས་

ཆུང་གི ས་གསན་འཇོག་མ་གནང་བར་བརྟེན་

རྒྱ་ནག་གི ་ ཚོ ང ་འབྲེལ ་སྐུ་ ཚབ་ལྷན ་ཚོ ག ས་
དེ་ ནས་ཕྱི ར ་འཐེན ་བྱེད ་དགོས ་བྱུ ང ་འདུག

ཤོས་ཤི ག་དང་།   ཡུ་རོབ་ཁྱོན་དུའང་ཚོ ང་

སྐབས་དེར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ཡོ ད་འདུག སྤྱིར་རྒྱ་ནག་ནས་ཚོ ང་འདུས་སྐ་ུ

ི ་དབུ་ཁྲིད་མང་པོ་ གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྐ་ུ ཉིད་ ཚང་ལྡན ་པའི ་ ཐོག ་ནས་མི ་ཚེ ་ སྐ ྱེལ ་བཞི ན ་
གནང་དོན།   འཛམ་གླང

འདུས་སྒྲིག་འཛུ གས་གཙོ ་གྲས་ཤི ག་ཆགས་
ཚབ་འོང་གཏན་འཁེལ་བ་མ་ཟད།

དངོས་

ཟོག་ཚོ ང་འགམ
ྲེ ས་ཆེ ད་ས་ཆ་ཀི ་ལོ ་མི ་ཊར་

གྲུ་བཞི ་མ་ ༤༠༠ ཐོབ་ཟིན་འདུག   འོན་
ཀྱང་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་ནས་བོད་མི འི་སྒྲིག་

ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང་བཤད་

ཞི ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གནོན་ཤུ གས་ལ་ ཀྱི་སྙངི ་སྟོབས་ལ་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་ཡི ་རང་ ཡོ ད།

བརྟེན་ནས་ང་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ ར་ བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།   བོད་མི ་
འཛེ མ ་ཟོན ་བྱེད ་བཞི ན ་པའི ་ སྐབ ས་འདི ར ་ འབྲོག་པ་རྣམས་ལ་མཚོ ན་ན་འབྲོག་པའི་འཚོ ་
མེཌ་རི ཌ་གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པ་ལྕམ་སྐ་ུ

May-

བའི་གོམས་གཤི ས་དེ་རང་འབྱུང་ཁོར་ཡུག་

ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་
མཆོག་སྐ་ུ བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་
ི ་གི ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དབུ་བརྙས
གླང
ེ ་བའི་
མཛད་སྒརོ ་དབུ་བཞུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢

ཚན་རི ག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་
དངོས ་པོ་ ཙམ་ལ་ཉམས་ཞི བ ་བྱས་པ་དེས ་ བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་སྐུ་བཅར་

ཚོ ར་བ་ཁོང་ཁྲོ་དང་། སྙངི ་རྗེ་དེ་དག་ནི་ཀླད་

ཁང་དུ་ ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་ཐེབ ས་རྩའི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གཟབ་

རྒྱས་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ ་ ཚང་ཕན་བདེ་ ལེ ག ས་བཤད་གླིང ་
གི ་ སླབོ ་གཉེར ་ཁང་དབུ ་ བརྙ ས
ེ ་ནས་ལོ ་ གཅི ག ་
འཁོར ་བའི་ དུས ་དྲན་སྲུ ང ་བརྩིའི་ མཛད་སྒའོ ི་ སྐུ་
མགྲོན་གཙོ་བོར་དབུ་བཞུགས་གནང་ཡོ ད། དེ་
ཡང་མཛད་སྒ ་ོ དབུ ་འཛུ གས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་མར་སྐུ ་
བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བདེ་ ལེ ག ས་བཤད་གླི ང ་
གི ་ མཁན་པོ་ ཁྲོམ ་ཐོག ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་
༸རྒྱལ་བའི ་ བཞུ ག ས་ཁྲི ་ རི ན་པོ་ ཆེ ར ་མཎྜལ་
རྟེན་གསུ མ་འདེགས་འབུལ་དང་། སླབོ ་གཉེར་
ཁང་གི ་སླབོ ་སྤྱི ་སྐུ་ཞབས་ཐུ བ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་
ལགས་ཀྱི ས ་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་གི ་ ལོ ་ གཅི ག ་གི ་
ལས་བསྡ ོམ ས་ཞི བ་ཕྲ་སྙ ན ་སྒྲོ ན ་ཞུ ས ་ཤི ང་།
མཛད་སྒའོ ི ་ སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོ་ ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་
བླནོ ་གཡུ ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་གི ས་སླབོ ་
གཉེར ་ཁང་འདི་ ཉིད ་ཀྱི ་ ལོ ་ གཅི ག ་གི ་ དམི གས་
བསལ་འབུར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་བཅས་པར་
ལེགས་སོའ་ི བསྔགས་བརྗོད་དང་། ད་ཡོ ད་ཀྱི་སླབོ ་
གཉེར ་བ་རྣམས་ལ་རྩ་ཆེ ར ་བརྩིས་ཏེ་ གསོ ་ སྦ ང
ྱོ ་
གི ་གལ་གནད་སྐརོ ་དང་།
སླབོ ་གཉེར་བ་གང་
ཟག་ངོས་ནས་ཀྱང་དགེ་བའི་བཤེ ས་གཉེན་རྣམ་
པར་རྟག་ཏུ ་གུ ས ་བཀུ ར ་དང་བརྩེ་འཇོག་གཏན་
པོ་དགོས་རྒྱུ ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ གས་ཀྱི ་
གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཤེ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་ཕུན་ཚོ གས་གླིང་སཾ ་
བྷ་ོ ཊ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་
རྟོག་ཞི བ་གནང་བ།
༄༅། །ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་འབུམ་རམས་པ་
པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོ ག་དང་ཤེ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་
ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་
༡༡ ཚེ ས་ ༡ ནས་ ༣ བར་ཨོ ་ཌི ་ཤ་ཕུན་ཚོ གས་
གླིང ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ རྟེན་གཞི ་ བྱས་
པའི་ སཾ ་ བྷ་ོ ཊ་སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་ལ་གཟིག ས་སྐར
ོ ་རྟོག་
ཞི བ་གནང་ཡོ ད། ཚེ ས་ ༢ ཞོགས་པ་སཾ བ་ྷ ོ ཊ་གཞི ་
རི མ་གོང་མའི་སླབོ ་གྲྭར་འཚམས་གཟིགས་དང་
སྦྲགས་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
གསུ ང་བཤད་ ཚེ ས་ ༢ ཞོགས་པ་སཾ བ་ྷ ོ ཊ་གཞི ་
རི མ་གོང་མའི་སླབོ ་གྲྭར་འཚམས་གཟིགས་དང་
སྦྲགས་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་
དེང ་གི ་ ཆར་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོག་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་
ད ནྲི ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེ ས ་ཡོ ན ་གྱི ་ གོ་ སྐབ ས་ཤི ན ་
ཏུ ་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོ ད་པས་ཆུད་ཟོས་སུ ་མ་གཏང་
བར་སླབོ ་སྦ ྱོང ་ཧུ ར་ཐག་གནང་དགོས ་པ་དང་།
ཆབས་ཅི ག་བཀའ་དནྲི ་བསམ་ཤེས་ཐུ བ་པ་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡི ན་སྐརོ ། སླབོ ་སྦྱོང་མཐར་སོན་རྗེས་
བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ཞབས་འདེག ས་གང་
ཐུ བ ་ཞུ ་ ཐབས་གནང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་སོ ག ས་
སྐརོ ་སོགས་གསུ ང་། དེ་ནས་དྲུང་ཆེ་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་
གྲྭ ་ ཁག་རྩིས་ལེ ན ་གནང་དགོ ས ་པའི ་ དམི གས་
ཡུ ལ་དང་། མ་འོངས་སླབོ ་གྲྭ་དེ་དག་གི ་ཤེས་ཡོ ན་
དང་།
འཛི ན་སྐྱོང་སོགས་གང་སྤྱིར་སྔར་ལྷག་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ ར་དབུས་ས་གཉིས་ཀར་ལས་
འགན་ཇི་ཡོ ད་སོགས་གསུ ང་བཤད་གནང་། །

2

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

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ད་ུ གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་ཚི ག་སྒྲོག་བཞི ན་ད་ུ
རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་རྗེས་རྡོ་པོ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

༤ ཉིན་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ནང་སླར་ཡང་རྒྱ་

རྒྱ་མཚོ ་སྐ་ུ ཚེ ་བརྟན་དགོས། གསེར་༸ཞལ་ ཤས་གོང་ནས་གྲོངས་འདུག བར་ལམ་ནས་

བཅད་བགོས ་བྱས་པའི་ རྔ་པ་རྫོང་ཆོ ་ ར ་ྗེ མ་
ཡུལ་ཚོ འ་ི ར་ུ ཆེན་གཉིས་པ་ཡི ན་པ་དང་།

འཛི ན་པའི ་ དྲག་གནོན ་

མྱུར་ཏུ ་མཇལ་བར་ཤོག” ཅེས་སྐད་འབོད་ དམ་པ་ཁོང ་ཨ་ཞང་འཇམ་དཔལ་གྲགས་
བྱས་ནས་མཐར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་ པ་ཚང་གི ་ནང་དུ་གཏན་སྡདོ ་བྱས་ནས་ཡོ ད་

འཚོ ་ ཐབས་ནི ་ འབ ག
ྲོ ་ལས་ལ་བརྟེན་པའི ་

ཞུ ་འབོད་སླད་གཞོན་སྐྱེས་

དེ་ཡང་རྔ་པ་རྫོང་ཆོ ་རྗེ་མ་ཡུལ་ཚོ འི་བྱ་སྐརོ ་

སུ ་ སྐུ་ ཕུ ང ་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་འཕྲོག་ཡོ ད ་མེ ད ་

ཤེ ས ་རྟོགས་ཐུ བ ་པའི ་ ཨ་མདོ་ རྔ་བའི ་ ནང་

ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ཐོག་
ཅན་གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ཁག་ལ་
ར ྡོ་ པོ ་ ལགས་ཀྱི ས་རང་
ལུ ས་མེ ་རུ ་ བསྒྲོ ན ་ནས་

འདུག

སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་པ།

མི ང་ལ་རྡོ་པོ།

འདུག ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་པའི་རྗེས་

རང་ དང་ཤུ ལ ་ལུ ས ་ནང་མི འི ་ གནས་སྟངས་ཅི ་

ལོ་ ༢༣། ཕ་མི ང་ལ་གཅོད་པ། མ་མི ང་ལ་ ཡི ན་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་མེད།

“༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་ འཕྲིན་ལས་སྐྱི ད་ཡི ན་ཞི ང་ཨ་མ་ལགས་ལོ ་

བྱ་སྐར
ོ ་མ་སྡ་ེ བ་ནི་དེང་སང་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་

འབྲོག་སྡ་ེ ཞི ག་ཡི ན་འདུག

འདི་ནི་ད་བར་

བྱུ ང ་བའི ་ རང་ལུ ས ་མེ ་ ས ག
ྲེ ་གནང་མཁན་
༤༡ ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཡོ ད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་
གནས་སྟངས་སྐརོ ་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢

གནང་བ་ལྟར། བོད་དང་། ཡུ་གུར། ལྷ་ོ དོན།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ནང་ནས་

སྐ བ ས་དེར ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི འི་ཁོངས་སུ་

ཉིན་སུད་སི ་ག ངྲོ ་ཁྱེར ་ཇི ་ ནི་ ཝར་བོད ་མི འི་

སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་བཅས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་ བོད ་མི ་གནས་སྡདོ ་བྱེད ་མཁན་མང་ཤོ ས ་

ནི་ཝ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་

གི ས་རང་གི ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ སི ་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་སྐརོ ་

པ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་དང་།

ཀྱི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་ཡོ ད ་པའི་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་

ཡུ་གུར། ལྷ་ོ སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་བཅས་ཀྱི་

གི ་ ཕ ྱོག ས་གང་སར་སླ བེ ས་ཡོ ད ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཇི་

ཚོ གས་འདུའི་ཐོག་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ སུད་སི ་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང་།

ནས་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ བཞི ན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན།

སུད་

བོད་དང་།

ཚི ག་གཅི ག་ཀྱང་མ་བཤད་པར་རྒྱ་ནག་དང་

གི ་ ནང་དུ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་ ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི་ཐོབ ་ཐང་ལ་རྩིས་མེ ད ་
སྟངས། ༢༠༡༨ ལོའ་ི ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོ གས་ རྡོག ་རོ ལ ་བཏང་དང་གཏོང ་བཞི ན ་པའི ་
ཞེས་པ་ཚོ གས་ཡོ ད།  དེ་ཡང་ཐེངས་འདིའ་ི གནས་སྟངས་སྐ ར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་།

ཚོ གས་འདུའི་ཐོག་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོ གས་
གནད་དོན་ཐོག་མཁས་དབང་དང་།

ཤེས་ ཐོག ་ཕེབ ས་པའི་ དམི ག ས་བསལ་སྐུ་ མགྲོན ་

ལྡན་མི ་སྣ། གཞུང་འབྲེལ་མི ་སྣ། ཁྲིམས་ སུད་སི ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་ལི ་ས་མ་

རྩོད་པ། ལས་འགུལ་བ་སོགས་མགྲོན་འབོད་ ཛོ ་ནེ་

Lisa Mazzone

མཆོག་གི ས་གསུང་

ྲི ་བཀའ་བླནོ ་གཅི ག་ལྕགོ ས་བླ་ོ བཟང་
ཕྱི་དལ
ྲི ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་
སེང་ྒེ མཆོག་དང་།
ཕྱི་དལ
གཉིས།   ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་འབངྲོ ་
ཆུང་དངོས་གྲུབ་ལགས། བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ
ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས།
ཨི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཕར་སི ་བསོད་
ནམས་ལགས། སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་
དངོས་གྲུབ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས། སྦར་སེལ་སྐ་ུ ཚབ་
དོན ་གཅོ ད ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས།
ཨོ ་སི ་ཊེ་ལི ་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཚོ ་སྒ་ོ
ལྷག་པ་ལགས། ཐེ་ཝན་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་
ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས། ར་ུ སོག་སྐ་ུ ཚབ་དོན་
གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ། ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ
ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས། ཕ་

རན་སི འི་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་
ྲི ་བསྒྲགས་དྲུང་འཕར་འཆི ་
གྲུབ་ལགས། དལ
མེད་ཚེ ་དབྱངས་ལགས།   དེ་བཞིན་སུད་
སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་པར་བསྐ་ོ གཞག་
གནང་བ་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་བཅས་
ཕེ བ ས ་ འ དུ ག
དེ ་ ཡ ང ་ ཉི ན ་
ག ཉི ས ་ ཀྱི ་
ཚོ གས་འདུའི ་
སྐ བ ས ་ དེ ར ་
ད པ ལ ་ ལྡ ན ་
སྲི ད ་ སྐྱོ ང ་
མ ཆོ ག ་ གི ས ་
སྐུ ་ ཚ བ ་ དོ ན ་
གཅོད ་རྣམ་པས་བོད ་དོན ་དང་འབྲེལ ་བའི་
ཆབ་སྲི ད ་ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་ཕྱོག ས་དང་།
བཀའ་ཤག་གི ་ མ་འོང ས་ལས་དོན ་ཁག་ངོ་
སྤྲོད་གནང་བའི ་ ཐོག ་ལ་གོ ་ བསྡུ ར ་དང་།
དེ ་ བ ཞི ན ་ སྤྱི ་ ནོ ར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་ ༸ སྐྱ བ ས ་
མགོ ན ་ཆེ ན་པོ་ མཆོ ག་ཕྱི ་ རྒྱལ་ཡུ ལ་གྲུ ་
ཁག་ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུ ར་དང་མཛད་འཆར་གྱི ་
གནད་དོན།   སྔ་ལོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་
ཚོ ག ས་འདུའི ་ སྐ བ ས་གྲོས ་ཆོ ད ་བཞག་པ་
རྣམས་ལག་བསྟར་མཇུ ག་སྐ ྱོ ང ་ཇི ་ ཙམ་
ཐུ བ་མི ན་སོ ག ས་ལ་བསྐྱར་ཞི བ་དང་།
ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་དེ་
བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུ ང ་མང་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་

གི ས། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་
ཡུ་རོབ།

ི ་
དེ་བཞི ན་འཛམ་གླང

རེད།   སུད་སི ་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥

སྟབས།

ཡང་ན་ང་ཚོ ས་རྒྱ་

ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོ ག་སུད་སི ་ལ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་མེ ད་

འགྱུ ར་གཏོ ང ་དགོ ས ་པ་དང་།
དེ་མི ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་

གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་དང་ལྷན ་འབྲེལ ་ལམ་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུངས།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨

ལྷན ་དུ་ ཚོ ང ་འབྲེལ ་ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་པ་
ལོ ་ ནས་བཟུ ང ་བོད ་ཀྱི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་

པ་མ་ཟད།

ད་ལྟའ་ི ཆར་སུད་སི ་གཞུང་

ཟབ་ཏུ ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།

ཞེས་གསུངས།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་
དོན་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོ གས་འདུ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༤
བར་སུད་སི ་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་ཚོ གས་ཡོ ད་
འདུག
ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་སདྲི ་སྐངྱོ ་དང་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་

ཁྱོན་དུ་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་མཐུ ན་འགྱུར་རོ གས་རམ་གནང་དང་
གནང་མུ ས་ཡི ན་པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་རྒྱལ་ཁབ་
སོ ་སོ འི་གཞུ ང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་
ཞུའ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞིན་པ་ལྟར། སྐ་ུ ཚབ་
དོན་གཅོད་སོ་སོས་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་སུ་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་ལས་དོན་ཇི ་སྤལ
ེ ་ངོ་སྤྲོད་
གནང་བ་མ་ཟད།   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆབ་སདྲི ་
འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ནས་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་
ཕག
ྱོ ས་སྐརོ ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཐོག ་
འཛི ན་བཞི ན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་
བྱུས་སྐརོ ་དང་།
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་
སྣང་ལྷན ་ཚོ ག ས་སྐབ ས་བཏོན ་པའི ་ བསམ་
འཆར་ཁག་གཅི ག་དོན་དངོས་ལག་བསྟར་
གནང་ཕག
ྱོ ས་སྐརོ །   དེ་བཞིན་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་གི ་ ནང་བོད ་དོན ་དྲིལ ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་
ཕག
ྱོ ས་དང་། འཛི ན་སྐངྱོ ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་
གནད་དོན། དེ་བཞིན་སྔནོ ་རྩིས་སྐརོ ་སོགས་
གོ་བསྡར
ུ ་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཇི་ནི་ཝ་སྐ་ུ
ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་དངོས ་གྲུ བ ་རྡོ་ རྗེ་ ལགས་
དང་། ལས་བདྱེ ་སྐལ་ལྡན་མཚོ ་མོ་ལགས་
རྣམ་གཉིས ་ནས་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་
ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་
བོད ་དོན ་ཞུ ་ གཏུ ག་བྱེད ་ཕྱོག ས་སྐར
ོ ་དང་།
དྲིལ ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ འི ་ གནས་རི མ་ཚད་
ི ་བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་
མཉམ་ཤར་གླང
ཀྱིས་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་བོད་དོན་དྲིལ་

ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ གས་པ་འཕོ་

པས་ཁདྱེ ་ཚོ ་འཕོ་འགྱུར་གཏང་ངེས་རེ ད།། འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་

ི ་མཉམ་
ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་འཛམ་གླང

བསྐྱར་ཞི བ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།

སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་
རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༣

ཉིན་སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་

ཆེན་བྷ་ི ཀི་རམ་སི ང་
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མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་ན་ཧན་དང་སྤནོ ་ཊ་ཁུལ་

འཛི ན་དགེ་ ལེ ག ས་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་གྲངས་ ༡༥
ཙམ་ལ་ཐུ ག ་
འཕྲད་ཀྱི ས་

ཡུ ལ ་ མི ་

དང་འབ ྲེལ ་
ལམ་དམ་

ཟ བ ་ ག ཏོ ང ་

ཆེ ད་གཞུ ང་

ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་ ལོ ་ གསར་ལྡི ་ ཝ་ལི ་དང་ འབ ལ
ྲེ ་ཕྱག་རྟགས་དང་མངར་ཆའི ་ ཟས་
སྟབས་བསྟུན་བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་གྱི ་ ཆ་ རི ག ས་ཕུ ལ ་ཏེ་ འཚམས་འད ་ྲི ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་
ཤས་སུ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་བཟོ་གྲྭའི་བླནོ ་ བཅས། །

བསྒྲགས་བྱེད ་ཕྱོག ས་ཇི ་ དགེ འི ་ སྐར
ོ ་ལམ་
སྟོན་ཡང་གནང་ཡོ ད་འདུག ད་ཐེངས་སྐ་ུ
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་འདི་སུད་སི ་
གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཇི་ནི་ཝར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་
ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཇི ་ནི་ཝ་སྐུ་ཚབ་
དོན་ཁང་གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ དབང་
སྒྱུ ར་འོག ་ཡོ ད ་པའི ་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་གི ་ ནང་
དུ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས།
༢༠༡༨
ལོའ་ི ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོ གས་ཞེས་
ཇི ་ ནི་ ཝར་རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི ་ འཛམ་གླིང ་

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་
ཐང་ལྷན ་ཁང་དུ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ཚོ ག ས་མི འི ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་
ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་གནས་སྟངས་ཐོག་
དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་གསུམ་པ་མ་
གནང་གོང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁནྱོ ་ནས་བོད་དང་ཡུ་
གུར། དེ་བཞན་ལྷ་ོ སོག་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་བ་
མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་
གསལ་རྟོགས་ཐུ བ ་ཆེ ད ་ལྷན ་ཚོ ག ས་དེ་ གོ ་
སྒྲིག་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།

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

༢༠༡༨ ལོའ་ི ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ག་ྲྭ མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

།སུད་སི ་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་ ཟེར། ང་ལ་མཚོ ན་ན་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ ཕྱི ་ ད ྲིལ ་ལས་ འཐབ་རྩོད་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་
ཁུངས་དང་ཇི ་ནི་ཝ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གཉིས་ དང་། གླགོ ་བརྙན་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཡི ན་པ་

ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་

༼རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་

མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་ཡོ ད ་

མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛི ན་བཟུང་

བཙོ ན ་འཇུ ག ་འོག ་མནར་གཅོད ་གང་མང་

མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་དགོས་ཟེར་བ་དང་། འབྱོར་བ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་

མཁན་བཞི་བརྒྱབ་རས
ྗེ ། རྐང་ལག་བཞི་ཀར་

དགོས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི ས་བྱི་ཞི་ པའི ་ ལོ ་ གསུ མ ་རི ང ་ཡུ ་ རོ བ ་ཁུ ལ ་གྱི ་ རྒྱལ་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ ཟླ་ ༡ ནང་སུད་སི ར་འབྱོར་བ་རེད། འདས་

ལེ ན་བྱེད་ན་ཁྱེད་རང་ལ་ཕྲན་བུ་གུ ་ཡངས་

ཡ་ལ་སོ ག ས་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་སོ ་ སོ ར ་བོད ་

བ་ཡོ ང་བཞི ན ་

ཤི ག་འདུག་པ་ལྟར།

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་མི ་བོད་ནང་བཏང་ཡོ ད་སྐར
ོ ་

སླ ད ་གོ ་ སྐ བ ས་གང་ཡོ ད་སར་ཕྱི ན ་ནས་

གླགོ ་

བ རྙ ན ་ བ ཟོ ་

ཏེ་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང་མཉམ་དུ་ངོ་

པ་བསྲེགས་པ་སོགས་བཙོན་ལས་བྱེད་སྟངས་

ཁོང་ཚོ ་ཉེན་རྟོག་པས་

ང་ལ་བཙོན་ལས་བྱས་ཏེ།

གནམ་བཏགས་

མང་པོ་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི
ཨོ ་ལེ མ་པིཀ་རྩེད་འགྲན་སླད་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཡོ ད་ཅེས་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ན་ུ

ཁྱེད་ཀྱིས་བཤད་ན་གུ་ཡངས་ཡོ ད་ཟེར། དེ་

ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་ལ་འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་

སྟངས་ཤི ག་རེད།

ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོ གས་ཀྱི་ཡོ ད།

དག་ནི་ནང་སེམས་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་

ནས་གནམ་བཏགས་བྱས་ཏེ། ཞོགས་པ་བར་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་དང་

ཡི ན་ནའང་བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱས་

པའི ་ ཉེས ་མི ང་འོག ་འཛི ན་བཟུ ང་ཐེང ས་

མེད།

བཞག་སོང་། དེ་ནི་ང་གནམ་བཏགས་བྱས་
པའི་དུས་ཚོ ད་རི ང་ཤོས་རེད། སྐབས་དེར་ང་

ལ་རྒྱུན་ལྡན་མི ན་པའི་ཚོ ར་བ་མ་འདྲ་བ་ཞི ག་

རྒྱལ་ཁབ་གྱི ་ གསང་བ་ཕྱི ར ་བསྒྲགས་བྱས་

གཉིས་པ་བྱས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་
༩ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་ང་འཛི ན་བཟུང་ཐེངས་

གསུམ་པ་བྱས་པ་རེད།

ལྷ་ོ སོ ག ་བཅས་ཀྱི་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་གི ་

པ་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོ ད།

འཇིགས་བྲལ་

སྟེང་མནར་གཅོད་གཏོང་སྟངས་སྐརོ ་མདོར་

འཇི ག ས་སུ ་ རུ ང ་བ་དང་བསམ་ཡུ ལ ་ལས་

ཆེ ད ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཤི ག ་གོ་ སྒྲི ག ་གནང་ཡོ ད །

ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲན་རང་ཐེངས་གསུམ་འཛི ན་

རྒྱས་པར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་ཞུ ་དགོས་

ཁནྱོ ་ཡོ ངས་ནས་བོད་དང་ཡུ་གུར། དེ་བཞན་

བོད་ཀྱི ་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་གང་ཡི ན་

དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་གསལ་རྟོགས་ཐུ བ་

དེ་ ཡང་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཐོག ་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་

ཟུ ར་གྲྭ ་ མགོ ་ ལོ ག ་འཇི ག ས་མེ ད ་ལགས་

ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ཐོག་མར་

འདིར་ཕེབས་པའི་ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་ལ་

འཚམས་འདའྲི ི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ཞུ་རྒྱུ ་

ཡི ན། ངའི་མི ང་ལ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་

དོན ་ཞུ ་ གཏུ ག་དང་བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་

ལས་འགུལ་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་ཡི ན།   ད་

འོན ་ཀྱང་འཇི ག ས་བྲལ་གླ ག
ོ ་བརྙ ན ་ནང་

རྫུན་མ་མང་པོ་སྤལེ ་བ་རེད།

དེ་བཞིན་ཨ་རི ་དང་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་

བོད་ཀྱི་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ནི་ཧ་

དང་།

བྱུང་བ་ནི། ངའི་ཁོག་པའི་ཁ་རལ་ཏེ། ངའི་
ི ་མཆི ན་གསུམ་ཆ་ཚང་ས་ལ་འཐོར་
གླ་ོ སྙང

གནས་སྟངས་ཐོག ་དུས ་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ ་

མི ་མང་།

རི གས་ཀྱི་ན་ཟུག་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

པ་ཞིག་རེད། དགོང་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་

རྒྱས་བཏང་ཡོ ད་ཅེས་དྲིལ་བསྒྲགས་རྫུན་མ་

འཕྲོག་བསྲེགས་ཀྱི་དྲག་རྒོལ་ཡི ན་པར་ངོས་ སླབོ ་ཕྲུག

གྲོས་ཚོ གས།

ལས་པའི་མ་རབས་ཡོ ད་ཅེས་དེ་དག་ཚང་མ་ རེ ས ་འཛམ་གླིང ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་

བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་། དཔར་
འབར
ྱོ ། ཁོར་ཡུག་བཅས་པར་ཧ་ཅང་ཡར་

རྒོལ ་ཆེ ན ་མོ ་ ཞི ་ རྒོལ ་མི ན ་པར་ར ང
ྡུ ་གཅོག ་ ཁབ་ཁག་དང་།

བདྱེ ་སྟངས་མི ་འདྲ་བ་ཐེངས་ ༩ ཙམ་བྱས་

སོང་བ་དང་། གཅར་རངྡུ ་གཏོང་སྟངས་དེའ་ི

ི ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་
གཞི ་བྱས་པའི་འཛམ་གླང

ཐེང ས་གསུ མ ་པ་མ་གནང་གོང ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་

༥ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་

ཐོག་ནས་ངའི་རྐང་ལག་བཞི ་གར་ལྕགས་ཀྱི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་

དགོས་དོན་ནི།

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

གདོང་ལ་གླག
ོ ་གི ་འོད་འཁྱུགས་ནས་གདོང་

ི ་ཡོ ངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་མགོ་སྐརོ ་
གླང

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི

སྡུག ་ཤོ ས ་ནི་ ལྕག ས་ཀྱི ་ རྐུ བ ་བཀྱག་ཅི ག ་གི ་

གབ་ཞོར ་འག ་ྲོ ཞོར ་བྱས་ནས་དཀའ་ལས་

ཕྱི ར ་བཟོས ་པ་

ཐང་གི་གནས་སྟངས། ༢༠༡༨ ལོའ་ི ཇི་ནི་

འབྲེལ་ཡོ ད་ཚོ གས་མི འི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས།

ང་ཚོ འི ་ འདི ་ ཕྱི ་ གཉི ས ་ཀྱི ་ སྐྱབས་གནས་ དུ་མ་མྱངས་མཐར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ཧ་ལས་པའི་ མཁས་པོ་ རེ ད །

དམ་པོ་བཅིངས་ནས། གནམ་བཏགས་བྱས་

ཡོ ད།

ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་

བཏང་བ་རེད། མནར་གཅོད་གཏོང་སྟངས་

སྤདྱོ ་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་

དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་རི ང་རི ་བྲག་འདྲ་མི ན་ནང་

ཞི ག ་ཀྱང་ཡི ན།

རེད། ཅེས་ད་ྲི

ཞེས་ཇི་ནི་ཝར་རྟེན་

སེ མས་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་སྟངས་ཐོག་

གསེང་ནས་འཛེ ར་མ་ཤ་གསེང་ལ་ཟུག་འགྲོ་

གླགོ ་བརྙན་ཅི འི་

པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི ་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་

བཟུང་བྱས་ནས་ཉིན་གྲངས་ ༥༡ རི ང་མི ་

མྱ ང ས ་ པ འི ་
བ ཙོ ན ་ ཟུ ར ་

ཝའི་ལྷན་ཚོ གས།༽

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ 3

སོང་བསམ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་།

ཕྱི་ལུས་པོའ་ི

འཛི ན་བཟུང་བྱས་

ནས་ཟླ་བ་གཉིས ་ར ས
ྗེ ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

གནས་སྟངས་ཐོག ་དུས ་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ ་
དེ་སྔ་

ཡོ ད ་ནའང་འདོད ་བླ ་ོ ཁེ ང ས་པ་ཞི ག ་བྱུ ང ་
དེར་བརྟེན་ད་ཐེངས་དུས་བཀག་

བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་གསུམ་པའི་གོ་སྐབས་འདི་

བརྒྱུ ད་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མི འི ་ ཁོང ས་
སུ་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་
འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ངོ་

མ་ཇི ་ ཡི ན་གསལ་རྟོགས་ཐུ བ ་ཐབས་དང་།

བསྡུ ས ་ནས་ཞུ ས ་པ་ཡི ན་ན་དེ་ ཙམ་ཡི ན།

འདས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་འདུག་

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

ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོ ད།

དང་།

སུ་ཞིག་གིས་ང་མཐོང་བ་དང་རྒྱ་

དུ་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འག་ྲོ བཞི ན་པའི་གནས་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་ཕོན་ཆེ ན་པོ་ཡོ ང་

བཞིན།

རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་གླར་རྒྱ་སྒརོ ་ཁྲི་ ༢༠ ཐམ་པ་

རེད། དེའ་ི སྐརོ ་རྒྱས་པར་བཤད་ན་དུས་ཚོ ད་

གཏོང ་སྟངས་དེ་ ལས་འཆི ་སོ ང ་ན་ཡག་པ་

ཞེས་པའི་ དངོས ་ཡོ ད ་གླག
ོ ་བརྙ ན ་བཟོས ་པ་

བཟུང་བྱས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་
༣ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ནས་ང་ཐེངས་དང་པོ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ་

འགོར་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛི ན་

ཕྱི ་ ལུ ས ་པོར ་མནར་གཅོ ད ་བཏང་བ་ནང་

ནང་སེམས་ལའང་མནར་གཅོད་

གཏོང་གི་ཡོ ད། ནང་སེམས་ལ་མནར་གཅོད་
འདུག་སྙམ་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི་འདུག

ནང་

པའི་ངས་མི ་བསད་པའི་ནག་ཉེས་ཡོ ད་རབས་

དབང་འོག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི ་ནང་

དམར་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཚེ །

སྟངས་དེ་ དག་སེ ལ ་ཐབས་གནང་རོ ག ས།

སྤྲད་ངེས་ཡི ན་རབས་སོགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་

རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་

བྱས་ཡོ ད།

དེ་ལྟ་བུའ་ི ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ཞེས་འབོད་སྐུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྡུག་

བཞི ན་པའི་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་

དང་ཚེ ་སྲོག ་གི ་ ཉེན ་ཁའི ་ འོག ་ལོ ་ གཅི ག ་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།  །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་སུད་སི ་བོད་མི ་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གི ་གལ་གནད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

གཟའ་མཇུག་སླབོ ་གྲྭ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་
ཙམ་མ་ཟད།
བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་གཞས་

མོ ་ སོ ག ས་དུས ་ཆེ ན ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ དག་

ཞུ་བཞི ན་པ་ལྟར།   འབྲེལ་ཡོ ད་གནས་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ད་ལྟའི་ལས་འཆར་ཁག་ངོ་

སུད་སི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་སུད་སི ་གནས་

ཚོ ར་སླ བོ ་ཁྲི ད ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་དང་

ཚོ ར་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། གནང་བ་མ་ཟད།  མུ་མཐུ ད་བོད་དོན་ཐོག་

འབྱོར་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ནས་འཐུ ས་ཤོ ར་མེ ད་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༣

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་

སྡདོ ་བོད་མི ་ ༢༠༠ ལྷག་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི
འཆར་སྣང་དང་། མ་འོངས་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་སྤལེ ་ཕྱོགས།

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་

ཞབས་བ ་ྲོ སོ ག ས་བོད ་རི གས་གཞོ ན ་སྐྱེས ་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།  མི ་ ཡུལ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ཀྱང་ཐུ གས་རྗེ་ སྤྲོད་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
རབས་རྒན་པ་ཚོ ས་བོད་རི གས་གཞོན་སྐྱེས་ ཆེ ་ ཞུ འི་ ལས་འགུ ལ་ལ་དགའ་ཚོ ར ་ཧ་ཅང་ འཛུ ག ས་དེ་ བཞི ན ་འཛི ན་སྐྱོང ་དང་དཔལ་

སྤལ
ེ ་མུ ས་དེར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་འདུག

སྐད་ཡི ག་སོ གས་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི ་

ཊེན་སི ་ཊེན་བོད་མི འི་སྐད་ཡི ག་སླབོ ་གྲྭ་ཕན་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་ལོ ་ ལྟར ་སུ ད ་སི ་ དང་ལེ ག ་

སྐད་ཡི ག་དེ་བཞི ན་ཉིན་རེ འི་འཚོ ་བའི་ནང་

ཡི ན་པའི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག   ཚུ ན་དབར་བོད་ཡི ག་འབྲི་རྩོམ་འགྲན་སྡུར་ ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ངོ ་ བོ་ བཅས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་

གོ་སྒྲི ག་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ནི་རྗེས་སུ་ཡི ་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ གྲོག ས་པོ་ རྙིང ་

བཤད་གནང་འདུགC   དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་

གསུངས།

ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ི གལ་གནད་སྐརོ ་གསུང་

རངས་དང་དགའ་འོས ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་སྐར
ོ ་
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

པ་ཚོ ར་འབྲེལ་བ་གནང་མུ ས་ཐོག་གྲོགས་པོ་

གསར་པ་གང་མང་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་

ི ་བཅངས་
སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི ་རྒྱལ་མང་གཙོ འི་ཡུལ་ སླབོ ་ལམ་སྟོན་སྩལ་བ་རྣམས་སྙང

གཞི ་རྩའི་བོད་མི ་ཚོ ས་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཐུ ན་

དུས་ཆེན་ལོ་གསར་དང་།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་

མང་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ ས་བོད་མི ་གནས་ཡུལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ འི་ཁས་ལེ ན་ཡང་གནང་

པར་ཚགས་ཚུ ད་འག་ྲོ བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སྐར
ོ ་

རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡི ན་པ་དང་།

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ།  དེ་
བཞི ན་བོད་མི འི་རང་དབང་སྒརེ ་ལངས་ཉིན་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་

ཁ་གསལ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་བཅས། །

ཆ་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མི ་དང་མཐུ ན་སྒྲི ལ་

གྲུ ་ ཁག་ཏུ ་བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་ དགོས་པ་དང་།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འདི་ནི་
བྱེད ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡི ན་པ་དང་།   ལྟ་བུ་བརྒྱུ ད་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
མི ན་ངོ་བོ་རྣམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཐུ བ་པ་དགོས་
སུ ད་སི ་དང་ལེ ག ་ཊེ ན ་སི ་ཊེ ན ་བོད ་མི འི ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་དང་འཛམ་གླི ང ་ནང་ བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།
ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི་ ལོ ར ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ས ་དང་

གི ས་ས་གནས་བོད་རི གས་རྣམས་བོད་མི འི་

སོ གས་གསུངས་རྗེས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧
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རྒྱ་ནག་དང་བསྟུན་མཁས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ཤུ ་ རྣམ་དག་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ བསྟི་གནས་ཝེ་
ི ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ ཊི ་ཀན་
༦ ཉིན་འཛམ་གླང

Vatican

ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་

བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ ་བགྲོ་གླངེ ་གནང་

འདུག

སྐབས་དེར་ལས་རི མ་གཙོ་སྐྱོང་བ་

ཀྱི་ཚོ གས་མི འི་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ བསྟུན་མཁས་ཐོག་ རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ཡེ ་ཤུ འ་ི དྲིལ ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ འི ་ གནས་རི མ ་ཚད་
ཁག་གི ས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་

དེ་བཞི ན་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཡི ན་སྟབས།

གི ་གནད་དོན་སྤྱི་དང་།

ལངས་ཕག
ྱོ ས་གསར་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་

ད་ཆ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་མི འི་ཁོངས་སུ་ གཞུང་གི ས་གུ ང་སྔནོ ་བླ་རི ར་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་
ཡོ ད ་པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས ་མཉམ་རུ བ ་ འདོན་གྱི་ལས་གཞི ར་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་ཆེ ད་

ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་བསྐྱར་ཞི བ་གནང་
རྒྱུ་ཡི ན་སྟབས།

བདྱེ ་བཞི ན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྲིད་བྱུས་

ཐོག ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་ནང་ ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༦ ལོར་ཨ་མཆོག་གྲོང་དུ་བོད་

དེར་དམི གས་ནས་སྔནོ ་

དུ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལ་བརྩི་མེ ད ་ར ག
ྡོ ་ མི ་ཞི ག་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་བ་

ཚུ ད་ནས་གནད་དོན་དེའི་སྐར
ོ ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་

གང་ཆེ་སྤལེ ་ཐབས་ཆེད་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢ ཉིན་

རོ ལ ་བཏང་དང་གཏོང ་བཞི ན ་པའི ་ འགན་ བཅས་ཁནྱོ ་བོད་མི ་གསུམ་གྱིས་གནས་རི ར་

འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་།

གཞུ ང་གི ས་འཁྱེར་དགོས་པ་ཞི ག་བཟོ་ཐུ བ་ དམི གས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་རྔམ་

སུད་སི ་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཇི ་ནི་ཝར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་

ཁུར་ཡོ ངས་རྫོགས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་ གཏེར ་དངོས ་སྔ ག
ོ ་འདོན ་གྱི ་ ལས་གཞི ར ་

ཇི་

ནི་ཝ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་

ཆེ ད་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་འབོད་ སྟོན་ཆེ ད ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་བཏང་བའི ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་ཡོ ད ་པའི་ ས་

ྲི ་བོད ་ཀྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ཉམས་ཞི བ ་ཁང་
ཕྱི ་ ད ལ

སྤྱི ར ་ཨ་མཆོ ག ་ག ང
ྲོ ་དུ་ བོད ་མི ་ཞི ་ རྒོལ ་བ་

༢༠༡༨”“Geneva Forum-2018: Forum

ངོས་འཛི ན་བྱས་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ གར་དང་ཨ་རི ། ཨི ན་ཡུལ། འཇར་མ་ནི། མི ་ཚོ ར་སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཁོར་ཡུག་གི ་གནས་

ཚབ་འཐུ ས་མི ་དང་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་དབང་ལྡན་

ཞེས་པའི་ཉིན་གྲངས་

ནང་བསྟན་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

ཟླ་ ༢ ནང་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོ ད། བགྲོ་

གནང་འདུག དེ་ཡང་ཚོ གས་ཐུ ན་དང་པོའ་ི

བྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་

བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན ་ལགས་ཀྱི ས ་སྤྱི ར ་རྒྱ་ ལ་བསམ་གཞི ག་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར། གོ་

ཁོར་ཡུག་གི ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡི ན་པའི་

གསུ མ ་ཐོག ་འགོ ག ་རྐྱེན ་དང་ཤུ ག ས་རྐྱེན ་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལྷག་ གཙང་ཆུ ་ཆེ ་ཁག་ཐོག་ཆུ ་མཛོ ད་གང་བྱུ ང་

དང་། ལྷག་པར་ཁོར་ཡུག་གི ་གནས་སྟངས་

པ་ཤུ གས་ཆེ་བསྟན་འདུག   དེ་བཞི ན་པ་མོ་

རྒྱལ་གཅེས་ཆོ ས་གཅེས་ཀྱི་སླབོ ་གསོའི་ལས་ བོད་མི འི་སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ཆོས་དད་ལ་བསམ་ཤེས་

ནས་

སྐལ
ུ ་ཡང་གནང་འདུག  

“རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་

གནད་དོན་གསལ་འདོན་གནང་འདུག

ི ་བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ གི ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞི བ་པ་འཛམ་ལྷ་བསྟན་ ཚོ ར ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དྲག་གནོན ་བྱས་
ཁུ ལ ་ཁག་གི ་ ནང་དུ་ འག ་ྲོ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ ཆོ ས་དཔོན་བསྐ་ོ གཞག་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ འི་ མཉམ་ཤར་གླང
གི ་གནས་སྟངས།
ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོ གས་ བདག་དབང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་ཡོ ད ་པར་ ཡི ན་འདུག  གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་རྒྱ་ པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་བོད་ པ་དེར ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དམི གས་བསལ་སྐུ་
on Human Rights Situation in Regions
under the PRC.”

གཅི ག ་རི ང་གི ་ ལྷ ན ་ཚོ གས་ཤི ག་གོ ་ སྒྲི ག ་

སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་

གི ་ཞུ་གཏུ ག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་འགན་འཛི ན་སྐུ་

སྟངས་ཐོག ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བརྩི་མེ ད ་

ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།   བོད་བརྒྱུད་

ཧོང་ཀོང་བཅས་ནས་ཡི ན་འདུག

གི ས ་གནོན ་ཤུ ག ས་སྤྲད་དེ་ རང་སྣང་གང་

ཆེ འི ་ གནས་རི མ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླི ང ་ གྲགས་པའི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་

ལས་རི མ ་གཙོ ་ སྐྱོང ་བ་དྲིལ ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ རགྡོ ་རོལ་བཏང་སྟེ་འཛམ་གླིང་ཡང་ཐོག་ཏུ ་

དེས་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་ ནག་ཁྱོན་ཡོ ངས་སུ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་ ལའི ་ སྣེ་མོ ་ གསུ མ ་པར་གྲགས་པའི་ བོད ་ཀྱི ་

ཞབས་ཀ་ཡི ་མུ་ལར་ Kai Mueller ལགས་

ངན་པ་སྤྲད་ངེས་པའི་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་ པར་ཡུ་གུ ར་མི ་གྲངས་ས་ཡ་གཅི ག་ཙམ་ལ་ བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞི ན་པ་དང་། ས་གནས་

མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་འགྲོ་

ན་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་སླབོ ་དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་

ཀྱིས་ལས་རི མ་གཙོ ་སྐྱོང་གནང་ཐོག་རྒྱ་ནག་

Profes-

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྤྱི་ཡོ ངས་

sor Dru Gladney

ཤི ་ ཡ་རང་དབང་རླུ ང ་འཕྲིན་ཁང་གི ་ ཤར་

ཟེར ་བའི ་ ཚོ ང ་འབྲེལ ་སྲི ད ་བྱུ ས ་ལ་བརྟེན་

ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ཨེ ་
ཨེ ་ཤི ་ཡའི་འགན་འཛི ན་ལྕམ་སྐུ་ལི ་མི ་ཆེ ལ་
Min Lee Mitchell

ལགས་ཀྱིས། ཞི ་ཅིན་

འགུ ལ་ཟེར་བ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པར་སྙདེ ་ནས་དོ་ ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མ་བྱས་པར་གནས་རི ་རྣམས་

གཞུང་གི ས་ “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་”

བོད་ གང་བྱུ ང ་བྲུ ས ་ནས་གཏེར ་ཁ་ཚོ ད་མེ ད ་
དང་ལྷ་ོ སོ ག ་ནང་མཚོ ན ་ན་ཆོ ས ་དང་རི ག ་ སྔགོ ས་འདོན་བྱེད་བཞི ན་པ། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཡུ་གུ ར་ལ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི ་ཤུ གས་རྐྱེན་

རྒྱ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བཞི ན་པའི་གནད་དོན་དེ་ བཙོག་བཟོ་བཞི ན་པ། སྤྱིར་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་

ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་

ཇི་ལྟར་སྤྲོད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།

ལྷག་

ཚོ གས་མི འ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༧

གླངེ ་སྐབས་དེར་བོད་ནང་གི ་ཆབ་སྲིད་དང་

གནད་དོན་ཐོག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སྐརོ ་
ནི་བོད་ཙམ་མ་ཟད། ཨེ ་ཤི ་ཡ་མངའ་ཁུལ་

སོ གས་ལའང་ཕན་གནོད་ཀྱི ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་
སྟབས།

བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་ལ་

དམ་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞི ན་པ་དང་།

འཕྲད་བཞི ན ་པའི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་དགོས ་

གཞུང་། ངོ་བོ་སོགས་རྩ་མེད་དུ་བཏང་ནས་ ནས་ས་གནས་བོད་མི འི་མཐུ ང་ཆུ་འབགས་

དགོས་སྐརོ ་གསུངས། དེ་རྗེས་དེ་སྔ་ཡུ་གུར་

དག་ནི་དེ་སྔ་ལས་རྒྱ་ཆེ ་བ་དང་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་ ཁོར་ཡུག་ནི་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ཆུ་འགོ་ཆགས་པ་མ་

པ་ནི་ཆེ ས་ཛ་དྲག་གི ་གནད་དོན་ཞི ག་ལ་རྩི་

མཐོ་ སླབོ ་ནང་མང་གཙོ འི ་ ལས་འགུ ལ ་སྣེ་
ཁྲིད་མཁན་སླབོ ་ཕྲུག་འགོ་ཁྲིད་དང་། འཛམ་

པིང ་རྒྱ་ནག་གི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ཆགས་པ་ནས་

པར་ཡུ་གུ ར་ནང་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་

ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞེན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་

གི ས་ཁུལ་དེར་འཛི ན་པའི་དྲང་བདེན་མི ན་

ཆར་ཆུ་འདྲེན་མཁན་དང་། མཁའ་རླུང་གི ་ སྐ་ུ ཞབས་དོལ་ཀུན་ཨི ་ས་ Dolkun Isa
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཐོག་མ་དེ་སྔ་ཕྱི་ འགྱུར་འགྲོས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་ལའི་ ལགས་ཀྱིས་ཡུ་གུར་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

རྒྱུད་གཅི ག་ལམ་གཅི ག་གི ་སྲིད་བྱུས་དེས་ཡུ་

གནམ་བདེ་ སྒ་ོ མོ འི ་ ཐང་ཆེ ན ་ Tiananmen གཉིས ་ཀ་འད ནྲེ ་བཞི ན ་པའི ་ གནས་སྟངས་

བཟུང་བར་ལམ་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་
འགྲོ་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསུང་པ་
དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་ཡུ་གུར་དང་རྒྱ་ནག་

ནང་གི ་ མང་གཙོ ་ གོང ་འཕེལ ་ལས་འགུ ལ ་
བ་སྐ་ུ ཞབས་ཝུ་ཡི ར་ཀེ་སི ་

Wu’er Kaixi

ལགས་ཀྱི ས ་ན བུ ་ཕྱོག ས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་

ངལ་དེ་ དག་རྩ་བ་ཐུ ག ་ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་སེ མས་འཚབ་སྐྱེ་ ཟད།   ཨེ ་ཤི ་ཡའི་མངའ་ཁུལ་དུ་དབྱར་གྱི་ གླིང ་ཡུ ་ གུ ར ་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་

གཞི ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད་པ་གསུངས།

ལོ་   ༡༩༨༩ ལོར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་ལའང་ཕན་གནོད་
དུ་མང་གཙོའ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་ གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།

གུ ར་ནང་དམ་བསྒྲགས་དང་གནོན་ཤུ གས་

Square

ྲི ་བསྒྲགས་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་
ལྷ་ོ སོ ག ་ད ལ

དབང་སྐ་ུ ཞབས་ཤའོ་ཅེང་

དེ་བས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་ངེས་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

སྲིད་གཞུ ང་དང་ཨ་རི ་བཅས་ཀྱི ས་རྒྱ་ནག་ འགན་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་ཨེ ན་གེ་ བྷ་ ཏུ ་ཏོ་ གོ་

རྒྱ་ནག་

ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་བརྩི་མེ ད་རྡོག་རོལ་

རྒྱ་ཆེ ་གཏོང་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་དང་།
ལྷག་པར་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༦

མཁན་ཨི ན་ཡུལ་དུ་གནས་བཞུགས་མཁས་ གཞུ ང ་གི ས ་སྲི ད ་བྱུ ས ་འོག ་བོད ་མི ་འབྲོག ་ བར་བོད་རང་སྐང
ྱོ ་ལྗངོ ས་ཟེར་བའི་ནང་རྒྱ་

ang

Dr. Shao Ji-

པ་རྣམས་རྩྭ ་ཐང་ནས་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་འབགྲོ ་པའི་ ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་དྲུ ང ་

ལགས་ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གི ས་དེང་ འཚོ ་ཐབས་སྤངས་ཏེ་སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་ ཆེ་ཁྲན་ཆེན་གོ་ Chen Quanguo ཡུ་གུར་

ཐོག་བསྟུན་མཁས་གང་མང་བྱེད་པའི་སྲིད་ ཅོག་ Engebathu Togochog ལགས་ཀྱིས།
བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་མི ་སེར་སྤལ
ེ ་བའི་སྲིད་བྱུས་

སྐབ ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཆབ་སྲི ད ་དང་ ཀྱི ་གཏན་འཇགས་གྲོང་ཚོ ་ཟེར་བར་བཙན་

སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ར་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་རས
ྗེ ་ཡུ ་

གི ་ འགན་འཛི ན་ཐུ བ ་བསྟན་བསམ་འཕེལ ་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རི མ་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྐབས།
ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཆབ་སྲིད ་ དེང ་སྐབ ས་བོད ་མི ་འབྲོག ་པ་རྣམས་ལ་རྩྭ ་

སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ལ་ འབྲོད་པ་དེ་དག་གཏན་འཇགས་གྲོང་ཚོ ར་
ོ ་ཟི ན ་ར ྗེས ་འཚོ ་ ཐབས་ཀྱི ་ ལག་
བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་མ་ཟད། ངན་ གནས་སྤས

སྟངས་སོ ག ས་དེ་ སྔ་ ལས་ཛ་དྲག་ཏུ ་ཕྱི ན ་པ་

ཕྱི ་ དྲིལ ་བོད ་ཀྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ཉམས་ཞི བ ་ཁང་

འོག་ལྷ་ོ སོག་དེ་བཞི ན་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་

དཔལ་འབྱོར་གྱི ་དབང་ཤུ གས་བརྒྱུ ད་རྒྱལ་ དབང་འོག་གནས་སྤ་ོ བདྱེ ་དུ་བཅུག་པ་དང་།

ི ས་ ཤེས་དང་།
བྱས་ངོ་ སོ ར ་འཁྱེར ་ནས་རྒྱལ་སྤྱི འི་ སྡང

འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་

གུར་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་

དེ་ནི་གཙོ ་བོ་ཁོ་པ་དེ་སྔ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་

ཀྱི ་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་སྤྱི ་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ ་

ཀྱི ་ དགོ ས ་མཁོ་ ཁོ་ ནར་དམི གས་ནས་བོད ་ ཐང་ཉམས་རྒུད་གཏོང་བཞི ན་པའི་རྫུན་སྒྲིག་ ཆ་འཛམ་གླིང ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ལྟ་ སོ གས་མེ ད་པར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ བྱེད ་སྐ བ ས་བོད ་མི འི ་ ཐོག ་དམ་བསྒྲགས་
བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་རྩད་ དང་ཉེས་མེ ད་ཉེས་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ བུའི་ནང་སྤབོ ས་པ་ཆེ ན་པོས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ ངང་ལྷུ ང་བཞི ན ་ཡོ ད ་སྐ ར
ོ ་གསུ ང ་པ་དང་ བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་དེ་དག་གཞི ར་འཛི ན་
འཚོ ལ ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ ལམ་ས ལ
ྲོ ་ལ་ཐེ་ བྱུ ས ་བྱས་ ལྟ་བུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ལྷ་ོ སོག་གི ་འབྲོག་པ་ འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་ སྦྲགས། དེ་སྔ་འཛམ་གླང
ི ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ ནས་བོད ་ནང་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི ་ སྲི ད ་
དང་བྱེད་བཞི ན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་འབྱུང་ རྣམས་རྩྭ ་ཐང་ནས་བཙན་དབང་འོག་གནས་ འཁྱོག་བཤད་དང་། རང་ཉིད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བཟའ་འབྲུ འི ་ ཆེ ད ་ལས་མི ་སྣ་སྐུ་ བྱུས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་རྒྱུར་ལོ་ལྔ་
འགྱུ ར ་བོད ་མི ར་ཆོ ས ་སྲི ད ་གང་ཐད་ནས་
དམར་ཤོ ག ་གི ་ དབང་སྒྱུ ར་སྲ་བརྟན་བཟོ་
ཐབས་ཆེད་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་

སྤ་ོ བྱེད་བཅུག་པ་དང་།

ཡུལ་གོམས་གཤི ས་ལུགས་རྩ་མེ ད་དུ་བཏང་

ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།

བྱ་རྒྱུ འི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ལག་བསྟར་བ ྱེད ་བཞི ན ་

གུར། ལྷ་ོ སོག ཧོང་ཀོང་བཅས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་

པར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་། ལྷག་པར་ཉེ་ལམ་ཡེ ་

ཙམ་འགོར་བ་དེ་ཡུ་གུ ར་ནང་དེ་ལས་དུས་

ཞི ་ ཅི ན ་པིང ་སྲི ད ་འཛི ན་ཆགས་རྗེས ་རྒྱལ་ བོད་དང་སོ ག་པོའི་འབགྲོ ་པ་རྣམས་རྩྭ ་ཐང་

བརྟེན།   བོད་དེ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་

རི མ ་བཞི ན ་འབྲོག ་པ་རྣམས་ཀྱི ་ རྒྱུ ན་ལྡན ་ ཡོ ད་པ། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་

པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བོད ་བརྒྱུ ད་

ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་

D

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ བྱེད ་མཁན་ཚོ ར ་སྡིག ས་ར་གཏོང ་བཞི ན ་ ཞབས་ཨོ ་ལི ་ཝར་ཌི ་ཤུ ་ཊར་
Schutter

Oliver

ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཡུན་ཉུ ང་བའི་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུ བ་པར་

ཚོ གས་ཐུ ན་གཉིས་པའི་སྐབས་བོད་དང་ཡུ་

ཚོ གས་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ ནས་བཙན་དབང་འོག་གཏན་འཇགས་གངྲོ ་ བྱུས་ཚོ ད་ལྟ་བྱེད་ས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོ ད་སྐར
ོ ་
ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ལ་སྐྱོན ་བརྗོད ་དང་ ཚོ ར་གནས་སྤ་ོ བྱ་རྒྱུ འི་ལས་གཞི ་མཚམས་ གསུངས།  

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་འཕྲད་

གདེང་སྤབོ ས་ཆེ ་རུ་ཕྱི ན་ནས་ལན་འདེབས་

བསམ་འཆར་སོགས་འདོན་སྐབས་སྔར་ལས་

འཇོག ས་དགོས ་པའི་ བསམ་ཚུ ལ ་བཏོན ་པ་ དེ་ནས་ལྷ་ོ སོ ག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་མི ་
རྣམས་ལུང་འདྲེན་གནང་འདུག

སེར་སྤལ
ེ ་བའི་སྲིད་བྱུས་སྐར
ོ ་སྐུ་ཞབས་ཏེམ་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སེ ལ ་ཏུ ་ཤོ བ ་ཆུ ་ ལགས་ཀྱི ས ་གསུ ང་དོན །

གཞུང་། ཡུལ་གོམས་གཤི ས་ལུགས་སོགས་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དེང ་སྐ བ ས་བོད ་དང་ རྩ་མེ ད་བཏང་ནས་དེང་སྐབས་སོག་ཡུལ་རྒྱ་

བོ་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།
དེ་བཞི ན་ཧོང་ཀོང་

Hong Kong

ཡུ་གུ ར་ས་གནས་སུ་མི ་སེ ར་སྤལ
ེ ་བའི་སྲིད་ ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་རེད། ཅེས་དང་། ད་ འགུལ་བ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ཌ་ཝཌ་ཅིན་

གི ་ལས་

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧

5

དེ་བཞི ན་རི ང་མི ན་བོད་ལྟ་བུར་འགྱུར་ངེས་ ལྟར་བདྱེ ་དགོས་མི ན་ཚོ ད་ལྟ་ཁང་ལྟ་བུ་ཡི ན།
ཞེས་གསུངས།

ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།  

ཚོ གས་ཐུ ན་གསུམ་པའི་

Edward

ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་པ་ལྷག་ སྐབས་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དམ་ གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་

ནག་གི ་དམ་བསྒྲགས་སྲིད་བྱུས་ཚོ ད་ལྟ་ཁང་ གི ་གནད་དོན་ཐོག་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་སྐབས་

“བོད་ནི་རྒྱ་ ཚན་པར་རྒྱ་ནག་དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་དག་དེ་སྔ་
ལྷ་ོ སོག་ནང་ཚོ ད་ལྟ་བྱས་ཟིན་པ་རེད། ལྷ་ོ

ཆ་ཛ་དྲག་ཆེ ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ ས་

མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་དང་། སོག་པོའ་ི རི ག་

བྱེད་དགོས་པ་གནད་དོན་གལ་འགངས་གཙོ ་ དེར་སྣང་མེ ད་དུ་གཞག་པ་ཡི ན་ན་ཧོང་ཀོང་ དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་གདོང་ལེ ན་ཇི་

དང་གཏམ་བཤད་གནང་འདུག་པ་བཅས།།།

༄༅།

སྒྲོལ་དཀར་

པར་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས། ཅི་ལི ་རྒྱལ་

བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ལས་འགུ ལ་དང་།

པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་

རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ལི འ་ི Chile གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་ མི ་རི ་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ ་དབང་ཕུན་ དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་

རླུ ང ་འཕྲིན་ཁང་ཁག་གི ་ བརྒྱུ ད་ལམ་ནས་
བོད་མི ་ཚོ ས་གོ་ཐོས་བྱུང་གི ་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་

སོ ག ་ནང་ལ་མཚོ ན ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

ལགས་ཀྱིས་ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱ་ནག་

Chin

བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་གདོང་ལེ ན་ གཙོ འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་གཏོང་བཞི ན་པ་

ཡི ན་ཡང་།   བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་བོད་དེ་ འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ ་གོ་བསྡུར་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་གི ས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ཅི་ལི ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་
འཐུས་མི ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
།ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀའི་

Spanish Translator, Mar-

ta, Ani Tenzin Dolkar

ལགས། ལྷ་ོ ཨ་ ཁབ་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་ད་བར་བོད ་

མི ་སྐུ་ཞབས་ལྦ་ི ལ་ཌོ་མི ་རོ ་སི ་ཝི ག་ཝར་ཌི ་ ཚོ གས་ལགས་བཅས་བཞུ གས་སྒར་རྡ་སར་ ཞུས་གནང་བ་དང་། ཅི་ལི ་དང་བོད་དབར་

གྷ་ོ

སྒྲོན་ཀྲེ་མཐོང་ལགས་ཀྱིས།

Vlado Mirosevic Verdego,Liberal

Party of Chile མཆོག་དང་།

ཉིན་ལྔའ་ི རི ང་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕྱི་ གྱི ་ འབྲེལ ་བ་དེ་ བཞི ན ་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་

གྲོས་ཚོ གས་ ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ཉིན་ཤས་རི ང་བཞུ གས་སྒར་ལ་ཆེ ད་ཕེབས་

ཕྱི་ལོ་

ཁང་དུ་ དཔལ་ལྡན ་ ༡༩༩༢

ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་ཅི་ལི ་རྒྱལ་

པོ ་ མ ཆོ ག ་ གི ས ་ སྐབས།

སྐབས་དེའ་ི ཅི་ལི འ་ི སྲིད་འཛི ན་

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་

དགོ ང ་ད འྲོ ི ་ གསོ ལ ་ཚི གས་ཤི ག་འདེག ས་

འཁོད་གནང་བ་མ་ཟད།

གྲོས་ཚོ གས་ འབུལ་ཞུས་གནང་ཡོ ད།

Dario Ergas, Hu-

manist Party of Chile

པ ས ་ སྣེ་ ལེ ན ་ མ ཇ ལ ་ འ ཕྲ ད ་ ད ང ་ །

གྲོས་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ནས་

Tomas Hirsch,

Humanist Party of Chile

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་

མཇལ་འཕྲད་

སྐབས་ཐོག་མར་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ ་དབང་

དང་། ཅི་ལི ་བོད་ ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་

Fer-

nando Salinas Manfredini, President of
Amigos Del Tibet-Chile

མི ་རྣམས་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་
པའི ་ འཐུ ས ་མི ་རྣམས་ངོ་ སྤྲོད་སྙིང ་བསྡུས ་

ལགས་དང་། གནང་བ་དང་།

བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་ དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ ་

སྐ་ུ ཞབས་

སྐ་ུ ཞབས་ (Patricio Aylwin) མཆོག་

རྒྱུ ན ་ ལ ས ་ རྣ མ ་ དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་

Felix Milanes, Coordinator

of Center for Experimental Educa-

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་

ཀྱི ་ གསོ ལ ་མག ྲོ ན ་ དེ་ཡང་དེའ་ི སྐརོ ་ལ་གསུང་དོན།

གཙོ ས་སྤྱི ་འཐུ ས་

les, Liberal Party of Chile མཆོག

དེ་བཞི ན་

གི ་ སྣེ་འཁྲིད ་པ་སྐུ་ ཞབས་ལྦི་ ལ་ཌོ་ མི ་རོ ་ སི ་

ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་ ཁབ་ནང་ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་གནང་མཛད་

Alejandro Berna-

གསུངས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཐོག་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་མཛད་འཕྲིན་

རྡ་ས་མེ ག་གྷན་བོད་ ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་

བདྱེ ་སྒ་ོ སྤལ
ེ ་བ་རྣམས་བོད་མི འི་དྲ་རྒྱ་དང་།

ཤེ ས་ཕུ ན ་ཚོ གས་མཆོ ག་གི ས ་ཐོག་མར་སྤྱི ་

འཐུ ས་རྣམ་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྗེས། ཅི་ལི འ་ི

ལགས། སི ་པན་ གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་དང་། བོད་དོན་
སྐད་བསྒྱུར་གནང་མཁན་ཨ་ནི་བསྟན་འཛི ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམ་པ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་

tion, Secular Ethics

༡༩༩༩

ལོར་སླར་ཡང་

༧གོང་ས་མཆོ ག་ཅི ་ལི ་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོ ར་

འཛི ན་

སྐབས་དེའ་ི སྲིད་

(Eduardo Frei)

མཆོག་དང་

གཞན་དཔོན ་རི གས་ཁག་མཇལ་འཕྲད་

གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༥
ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༧ བར་ཅི་ལི ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་སྐབས་ཆེས་མཐོའི་མི ་

ཝི ག ་ཝར་ཌི ་ གྷ ོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཁོ ང ་རྣམས་

ཚོ གས་ནས་སྣེ་ལེན་དང་།

བོད་ཀྱི་གནད་

དོན ་ཐོག ་འགྲེལ ་བརྗོད ་གཏིང ་ཟབ་གནང་

བར་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་གནང་བ་མ་ཟད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མང་གཙོའ་ི སྒྲོམ་གཞི ་དང་། ཅི་

ཤེས་ཡོ ན་དང་རི ག་གཞུང་

བསྟི་གནས་ཁང་བཅས་ལ་གཟིག ས་བསྐར
ོ ་
ཕེབ ས་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐབ ས་བྱུ ང ་སྟབས་བོད ་ཀྱི ་
གནད་དོན་ཤེས་རྟོགས་སླད་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་
པོ་བྱུང་ཞེས་དང་།

ལྷག་པར་དུ་༧གོང་ས་

མཆོ ག ་དང་ལྷན ་མཇལ་རྒྱུ འི་ བསྐལ ་བཟང་

གི ་གོ་སྐབས་བྱུང་སྐརོ ་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ངོས་ནས་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་
པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་སོང་།

དེ་

ནས་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་ནང་གི ་འག་ྲོ བ་མི འི་
ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་དང་།

བོད་ཀྱི་

གཙོ འི་འོས་བསྡ་ུ དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་བཏང་

བར་ལམ་ཅི ་ལི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ ས་

ཁོང་རྣམས་ནས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

འཕྲད་དང་།

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་མཇལ་

ཉིན་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་ཅི ་ལི ་གཙུ ག་ལག་

ཕུ ལ ་གནང་ཡོ ད ་པ་བཅས་ངོ་ སྤྲོད་དང་།

མེད་སྐརོ ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད། དེ་རྗེས་

གནང་སྟེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་། བོད་མི འ་ི

ཁོར་ཡུག་གནས་བབ། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་

སླབོ ་གཉེར་ཁང་ནས་ཆེ ་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་

གཞུང་གི ་ངོས་ནས་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་བྱུང་

འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་རང་ཡུ ལ ་དུ་ ཕེབ ས་འབ ྱོར ་
མཚམས། བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་

སྣ་མང་དག་ཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད།

ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༤

ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་

སྐརོ །

དེ་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་

གནང་བར། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་

མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་

པས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད་

འགུལ་སྤལེ ་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞི ན་ཅི་ལི ་
ལི ་རྒྱལ་ཁབ་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་སོང་།

དེ་ ནས་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་
བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་གི ས ་

དེ་ རི ང ་འདིར ་ཅི ་ ལི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་
མི ་རྣམ་པ་ཕེབ ས་པར་འཚམས་འདྲི་ དང་
སྦྲགས།

ཅི་ལི འ་ི གཞུང་མང་གཉིས་ནས་

ཐུ ག ས་འཁུ ར ་ཆེ ན ་པོའི ་ ངང་ད་བར་བོད ་
དོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་ར ྗེ་
ཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞི ན་བོད་ནང་

གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་། བཙན་བྱོལ་

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་སྐརོ ་གསུངས་གནང་
རྗེས། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དྲན་

རྟེན་ཕྱག་རྟགས་དང་།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ དཔེ་ དེབ ་ཁག་ཅི ག ་ཁོ ང ་
རྣམས་ལ་ཕུལ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ལས་བྱེད་ཀྱི་དམི གས་སྒརོ ་སྔནོ ་འགྲོའ་ི འོས་སྦྱོང་གསར་བསྡའ
ུ ་ི གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་དུས་ཡུན་རི ང་

དབུས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་མ་ལག་དང་

ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ཤོ ག ་གྲངས་དང་པོ་ དང་། ལས་བྱེད ་འདེམ ས་ལྷ ན ་ནས་བསྐ ་ོ གཞག་ ནང་པའི་ ལྟ་ གྲུ བ ་གཙོ ་ གྱུ ར ་གྱི ་ ཡི ག་རྒྱུ གས་

ཟབ་སྦང
ྱོ ་སྔ་རས
ྗེ ་ཕུལ་བའི་ཁོངས་སུ་འཛུ ལ་

བྱེ་བྲག་གི ་ཐོག་འོས་སྦྱོང་ཟབ་འཁྲིད་གནང་

འབུལ་དགོས།

ཐུ ང་འདྲ་མི ན་ཐོག་ལས་བྱེད་འོས་སྦྱོང་དང་
བཞུ གས་གནང་མཁན་དོ་ བདག་རྣམས་ལ་

བཅས་པའི་འཛི ན་སྐྱོང་འགྲོ་སྟངས་སྤྱི ་དང་

གཏན་འཁེལ་བས་འོས་སྦྱོང་བ་གྲངས་ ༣༠

སྲི ་ ཞུ འི ་ ལས་བ ྱེད ་ཁོ ང ས་ཚུ ད ་མི ན་ལ་མ་

ཡི ག་རྒྱུ གས་ཀྱི ་ལམ་ནས་གསར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ ་

བྱུང་ཡོ ད་ཅིང་། སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་
ཤག་གི ་ དགོང ས་གཞི ་ དང་བསྟུན་ཏེ་ ཨ་རི ་

སྔནོ ་འག འྲོ ི ་ འོས ་སྦྱོང ་འཛུ ལ ་ཞུ ག ས་ཀྱི ་ ཆ་

ལྟསོ ་པར་དོན་དངོས་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་

(USAID)

ལས་གཞི འ་ི རོགས་སྐྱོར་འོག་

ས་རྭ་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་མ་འོངས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་
འཛུ གས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བྱེད་

ཀྱི ་ དམི གས་སྒར
ོ ་དུས ་ཐུ ང ་ཐེང ས་གསུ མ ་
པའི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་དེ་ས་རྭ་བོད་ཀྱི ་མཐོ་
སླབོ ་ཏུ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ ནས་

འགོ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་ཟླ་གྲངས་གསུ མ ་རི ང ་

གཉིས་པ།
༤༽

མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས་ བྱས་པའི་སྲི་ཞུའི་ལས་བདྱེ ་ཟུང་དྲུང་གནས་ གཏོང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་པས།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་

འཚང་
ུ ་ནས་དག་མཆན་ལས་དམ་ སྙན ་དུས ་ཐོག་འབྱོར ་རི གས་ལ་ས་རྭ་ མཐོ་
རི མ་ཡན་སུ་རང
(Attestation)

ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ སླབོ ་ནས་ཞི བ་འཇུག་གི ས་འོས་ཆོ ས་ཚང་བ་

ཡི ན།

ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ (RC) ༡༢ ཚེ ས ༣༡ ཕྱི་དྲོ་ཚོ ུད་ ༥ འགྱངས་ རྣམས་ལ་ཚུ ད ་རྒྱུ གས་ཆེ ད ་བཅར་དགོ ས ་
དུས ་འགྱངས་ཡོ ད ་པའི ་ ངོ་ བཤུ ས ་དགོ ས ་ མེད་ས་རྭ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ པའི་འབོད་བརྡ་གཏོང་རྒྱུ། དེ་རི གས་ནས་

རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

བཅོ ལ ་བོད ་མི ་ཚོ ར་ས་འགོ ་ ལས་ཁུ ངས་ གླགོ ་འཕྲིན་

ཀྱང་། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་གྱི་སྐྱབས་ དུ་རང་ཁྱིམ་ཁ་བྱང་དང་།
(Email)

ཁ་པར་ཨང་། སྐབ ས་བསྟུན་ལག་འཁ ྱེར ་སོ ག ས་ཡི ག་ཆ་
སོགས་ཁ་གསལ་ ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁར
ྱེ ་གྱིས་ས་རྭ་བོད་ཀྱི་

༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡

ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡོ ད་ཚེ ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ བཀོད་དེ་སོ ་སོ འི་འཚང་སྙན་དང་མཉམ་དུ་ མཐོ་སླབོ ་ཁང་དུ་འབྱོར་ཐོ་འགོད་དགོས་པ་

༢༽ དམའ་མཐར་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་

༥༽

ཉིན་ནས་རང་ལོ་ ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ།

འབྱམས་དང་ཚད་མཉམ་སླ བོ ་ཐོན ་ལག་
འཁྱེར་ཡོ ད་པ།
༣༽

འཁྱེར་མེད་ནའང་འཐུ ས་རྒྱུ།

བཀའ་དྲུང་
ཁྲིམས་མཐུ ན་སྐྱེས་ཚེ ས་ལག་འཁྱེར་ འཚང་སྙན ་ཕུ ལ ་འབྱོར ་རི གས་རྩིས་མེ ད ་ ཡི ག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡

(Birth Certificate)

ཚང་དགོས།

གྱི་ངོ་བཤུ ས་བཅས་

དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ ངོ་ བཤུ ས ་ཁག་ལ་

༢༠༡༩།༣།༣༡

འབུལ་དགོས། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་ བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་ འབ ྲེལ ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ནམ།

ཡི ན།

ཟུར་མཆན།

ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ་ནས་ཚུད་

རྒྱུགས་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༡ ནས་

༢༦

བར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་འབྲི་རྩོམ་དང་

ལ།།
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༄༅།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧

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

7th November 2018 TIBETAN NEWS

རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་
ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདགུ

ི ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་
།འཛམ་གླང

ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་

མི ན་རྩད་ཞི བ་ཐུ བ་རྒྱུ་དང་།   དེ་ལ་བརྟེན་

བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་འདོད་བླ་ོ ཁེངས་པ་ཞི ག་ ཞི ་ བདེའི ་ ངང་ནས་འདུ་ འཛོ མ ས་བྱ་རྒྱུ འི ་

རྣམ་པ་བཏོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འདི་ལོའ་ི

ཐང་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ལ་ཕན་འབྲས་ཡོ ང ་ཐུ བ །”
ཅེ ས ་ཕྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་

བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི ག ས་གཞན་ཚོ ར ་ཡང་དེ་

བྷལེ ་ཇམ། སུ་ཝི ་ཌེན། ཨོ ་སི ་ཊི ་ཡ། འཇར་

ཇི་ནི་ཝ་ནས་གསུངས།   སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་

ཐེ ང ས་འདི ར ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ ་
གཉིས ་ཀྱི ས ་བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གི ་ གནས་

༣༡

སྟངས་ཐོག་ངག་ལམ་ནས་སེམས་འཚབ་ཀྱི་

གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཙམ་ནས་ཨ་རི ་དང་ཨི ན་ཡུལ།

ཀྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་

སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

གནང་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་དུས་བཀག་བསྐྱར་
ཞི བ་གནང་ཐེངས་གསུམ་པ་ཆགས་ཡོ ད།

ནས་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་

ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་སུད་སི ་གྲོང་ཁྱེར་

བྱུང་སྐར
ོ ་བརདྗོ ་པ་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན། རང་དབང་། རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་
ད་ཐེང ས་དུས ་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ ་འདི ས ་ ཀྱི ་རང་དབང་སྤྲོད་དགོ ས ་པ་མ་ཟད།

ཐང་ལ་བརྩི་མེ ད ་རྡོག ་རོ ལ ་ཇི ་ ཙམ་གཏོང ་ མཚུངས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས།

བཞི ན ་ཡོ ད་པ་གསལ་འདོན ་གནང་ཐུ བ་ ནིའུ་ཛི ་ལེན་ཌི ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛམ་

ི ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ གླི ང ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་
འཛམ་གླང

པ་མ་ཟད།

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་ མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་གི ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་

དེ་ཡང་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ རི ང་དུས་བཀག་

གི ་ཚོ གས་མི འི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ར་ཡང་རྒྱ་ནག་ གསལ་བཤད་ཨང་ ༢༢ ནང་འཁོད་དོན་

བསྐྱར་ཞི བ ་སྐབ ས་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་
ྲི ་ལས་ཁུངས་དང་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་
ཀྱི་ཕྱི་དལ

ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་དངོས་ཡོ ད་ ལྟར། རང་གི ་རྣམ་དཔྱོད་དང་བསམ་ཚུལ་

དོན་གཅོད་ཟུར་ཉན་དུ་བཅར་འདུག སྐབས་

གནས་སྟངས་གང་ཡི ན་གསལ་འདོན་གནང་ འདོན་རྒྱུར་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ། ནིའུ་

དེར་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་དང་ཁེ་ན་ཌ། ཨོ ་སི ་ཊི ་

བ་བརྒྱུད་འཐུ ས་ཤོར་བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་ཡར་ ཛི ་ལེན་ཌི ་སྲིད་གཞུང་གི ས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་

ཌེན། སུད་སི ། ཨི ན་ཡུལ། ཨ་རི ། ཌེན་

བསྐྱར་དུ་ ར་འཕྲོད་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་བྱུ ང ་ཡོ ད ། བསྐྱར་གསོ་དགོས་པ།

ཡ། འཇར་མ་ནི། ནིའུ་ཛི ་ལེན་ཌི ། སུ་ཝི ་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ འི་ལས་འགན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གཉིས་མོ ལ་གྱི་གྲོས་མོ ལ་
ཅེས་གསུངས།

མག  ཧྥ་རན་སི ། ཉི་ཧོང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་

བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་
ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་།
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།

ལྷག་པར་ མ་ནི། སུད་སི ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་གྱིས་

འདུ་འཛོ མས་ ཡི ག་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི ་

རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་པར་ གནས་སྟངས་སྐརོ ་འདྲི་རྩད་གནང་ཟིན་ཡོ ད་

སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ ་བཏོན་པ་ འདུག ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་འཁོད་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་
མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་འཐབ་རྩོད་པ་བཀྲ་ཤི ས་

དོན་གཅོད་དང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་
སྐ་ུ ཚབ་ཟུར་ཉན་དུ་བཅར་བ།   ཕྱོགས་

སུ་ཝི ་ཌེན། ལྷག་པར་ཡུ་གུར་དང་བོད་ཀྱིས་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་སྐབས་བོད་དོན་ཐོག་ གཙོ ས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
རྒྱལ་ཁབ་དགུའ་ི བསམ་འཆར་བཏོན་པ་ཁག་ གི ་ ནང་དུ་ ཞི ་ བའི ་ ལམ་ནས་འདུ་ འཛོ མ ས་
གཤམ་གསལ།

མཚུ ང ས་དྲིལ ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ འི ་ གནས་ ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ།

བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་དང་།

ཆོས་དང་རི ག་

ཡུ་གུར་དང་བོད་མི འ་ི གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རང་དབང་སྤྲོད་ཆེ ད་ཛ་

རི མ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛི ན་ཟླ་ འག ་ྲོ སྐ ྱོད ་ཀྱི ་ རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ དྲག་གི ་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ།
སྒྲོན ་ལགས་ཀྱི ས ་དུས ་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ ་ མཚམས་འཇོག་དགོས་པ།

བོད་དང་ཡུ་ སུད་སི །

འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་བོད་མི ་བཀྲ་ཤི ས་ དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྲི་རྩད་
དབང་ཕྱུ ག་ལགས་བཙོ ན ་འཇུག ་བྱས་པའི་ གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དང་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་རེད།

གྱི ་ བླ་ སྤྲུལ་ཁག་གཅི ག ་གི ་ འག ་ྲོ འདུག ་སྤ དྱོ ་ བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། བོད་
གསུམ་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཚོ ད་འཛི ན་ཧ་ཅང་ ཀྱིས་གཙོས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ལ་བཏོན ་པའི ་ བསམ་འཆར་དེ་ དག་རྒྱ་ བཅས་དམ་བསྒྲགས་རྩ་བ་ནས་མེ ད ་པར་ གི ་ཁོར་ཡུག་གི ་གནས་སྟངས་བཟང་པོ་རྒྱུ ན་

གནད་དོན་དང་།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ ཡུ་གུ ར་ནང་མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི ་སྲིད་

བ ྱེད ་བཞི ན ་པར་སེ མ ས་འཚབ་ཡོ ད ་སྐ ར
ོ ་ ཁག་གཅི ག་ནང་རྟོག་ཞི བ་མི ་སྣ་ཆེ ད་གཏོང་

ི ་ དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་འདུག བར་
གསུང་འདུག   དེར་བརྟེན་འཛམ་གླང

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ རྟོག་ཞི བ ་མི ་ ལམ་ནས་ང་ཚོ ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡངི ས་ཆའི་ཐོག་
སྣ་བོད ་ནང་དམ་བསྒྲགས་རྩ་བ་ནས་མེ ད ་ རྒྱ་ནག་གི ་སྟོབས་ཤུ གས་ཇེ་ཆེ ར་འགྲོ་བཞི ན་

པར་འགྲོ་འཇུག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི ་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་

འདུག

གོང་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁོངས་ནས་

པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི ་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་

རྒྱལ་ཁབ་དགུ ་ ཡི ས་བོད ་ནང་འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་

ཐོབ་ཐང་དང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་སོ གས་ བཞི ན་པ་མ་ཟད།   གནས་སྟངས་དེ་དག་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་ ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཆེ ད་འབད་བརྩོན་
བཅུ་གཉིས་བཏོན་པ་དང་།

ལྷག་པར་ནིའུ་ བ ྱེད ་ཀྱི ་ མེ ད ་པ་གསལ་རྟོགས་བྱུ ང ་ཡོ ད །
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