དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

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

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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ུ ་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི རི ས་མེད་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དཔལ་དས
མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་རྡ་སར་ཡར་འབྱོར་བ་

སྩལ་རྗེས་རྟེན་འབྱུང་གསོ ལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་

ི ་གི ་ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ གྱི་སྔ་དྲོར་གཟུགས་པོ་འཁྱོར་ནས་ཧ་ཅང་མ་
ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླང

དེ་ ནས་རྣམ་གྲྭ ་ ཤེ ས ་ཡོ ན་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ༨

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྐ་ུ བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ རེད། བདེ་ཐང་ཡི ན། ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་
ཚོ གས་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་འདེབས་

འདེགས་འབུལ་ཞུས།

བལྟས་པ་ཡི ན་ན་དད་པ་ཡོ ད།

དད་པ་དང་

འབལ
ྲེ ་བའི་ཐོག་ནས་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་
ཆོ ་ག་ཕྱག་ལེ ན་འདོན་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད།

སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ཟེར ་རྒྱུ ་འདི་ ལ་ཁྱད་

ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་བཀའ་བཞེ ས ་བཟང་པོ་ སྨིན ་

ཆོས་ག་རེ་ཡོ ད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་
བ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་

སྩལ་ཐོནབ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

༥

འོན ་ཀྱང་ཏོག ་ཙམ་ཞི བ ་ཚགས་པོ་ བྱས་ཏེ་

ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་དུས་འཁོར་ལྷ་

བརྩིའི་ལས་རི མ་དུ་གོ་སྒྲི ག་ཞུས་པའི་འཇམ་

བྱུང་བའི་གོང་ལ་ཞི ་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་
ཟེར་བ་སོགས་ཡོ ད་པ་རེད།
སངས་རྒྱས་

ངན་ལས་འདས་ནས་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་

པ། དེ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་གསུང་

ཁང་དུ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ར ྗེ་ ཙོ ང ་ཁ་པའི ་ ལོ ་ སྲུ ང ་

པའི་ ཆོ ས ་ལ་མི ་འདྲ་བ་གང་དག་བྱུ ང ་ཡོ ད ་

མགོན་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོ་དགོངས་པ་མྱ་

༦༠༠

འཁོར་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་ བདེ་བ་ཆགས་འདུག དེ་ནས་ལམ་སེང་ཐག་

བའི ་ དཔལ་དུས ་ཀྱི ་ འཁོ ར ་ལོ འི ་ རི ས་མེ ད ་ བཅད་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕྱིན་པ་ཡི ན། ལྡ་ི ལི ར་སྨན་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ ཁྲོམ ་ཐོག ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་

མཆོ ག ་གི ས ་རྗེས ་དྲན་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་ཆེ ན ་མོ འི ་

འདུག མཐར་གཏུ གས་ན་རྟེན་འབྱུང་གི ་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག རྟེན་འབྱུང་

མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཆེན་མོར་དབུ་བཞུགས་ བཅོས ་བ ྱེད ་སྐབ ས་ཁབ་བཙུ ག ས་ནས་གང་

དགོས་དམི གས་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་དང་རྣམ་གྲྭ་

གི ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་པ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

༨ མེ ད་ཀྱང་སྨན་བཅོས་བྱས་པས་ཧ་ཅང་རྙག
ོ ་

སྤྱི ་ཐུ བ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི ས་ཉིན་

གི ས་གསུང་གི ་མེད། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་སོང་།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

ཙམ་སྡག
ུ ་པོ་བཏང་བྱུང་།

ན་ཚའི་ན་ཟུག་

ཐོ ག ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ དྲ་བྱུང་ཡང་རྗེས་ལ་སངས་དྲག་རེད།
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བཞུ གས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་ འོན ་ཀྱང་ཏོག ་ཙམ་ལྷདོ ་ལྷདོ ་བྱས་ཏེ་ ངལ་

བྲང་ནས་སྐུ་ བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ ་ ཚང་ཕན་ གསོ ་ རྒྱག་དགོ ས ་པ་གལ་ཆེ ན་པོ་ འདུ ག

བདེ་ ལེ ག ས་བཤད་གླི ང ་གི ་ མཁན་པོ་ ཁ ྲོམ ་ ཕྱོགས་གཅི ག་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ན་ད་རེས་

ཐོག ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ སོ ག ས་ཀྱི ས ་སྤས
ོ ་ས ས
ྣེ ་སྔུན་ ན་ཚ་གང་ཙམ་ཤུ གས་དྲག་པོ་བྱུང་བ་དེ་ལ་
བསུས་ཏེ་བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡི ན། གུང་སེང་མང་བ་

གི ས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་

བ་ཁ་ཤས་ཀྱི ས་མཛད་འཆར་ཉུ ང་དུ་གཏོང་

མཚམས་རྣམ་གྲྭ ་ མཁན་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་

ཐོབ་ཀྱི་འདུག

ངོས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་པ་སྐརོ ་སྲུང་

ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགན་འཛི ན་སླབོ ་
གྲངས་གསུམ་རི ང་གི ་དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོར་
གཞི ་དང་།

གཙོ་སྐྱོང་བ།

གསུང་བཤད་

རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ གཏོང་གི ་ཡོ ད་མེད། ཤེས་རབ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་

ཉེར ་གཅི ག ་པའི ་ ནང་པ་བྱེད ་དགོ ས ་ཞེ ས ་

དང་ཞི ་བ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། སེམས་མ་བཏུ ལ་ན་ ཧོང ་གི ་ རྒྱལ་པོ་ ཨ་ཀི ་ ཧི ་ ཊོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་རང་
གི ་ སྲས་ན་རུ ་ ཧི་ ཊོ ་ མཆོ ག ་ལ་རྒྱལ་སྲི ད ་མངའ་
སྡག
ུ ་བསྔལ་རེད།

ཀྱིས་དེང་སྐབས་ང་ཚོ ་ནང་པ་ཚོ ་དུས་རབས་

མི ་དགོས་པ་བྱས་ཏེ་བང་ཞི ག་སྒྲིག་ཡོ ད། ཝ་

པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་མཁན་རེད།

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

སྐབས་སུ་རི ན་པོ་ཆེ ས་ད་འདི་ཙམ་རེད་ཅེས་

སྐབ ས་ངོས ་རང་ན་ཚ་ཧ་ཅང་གཞི ་ ལྗིད ་པོ་

བཞི ན་ངོས་ཀྱིས་མང་དྲག་གི ་ཡོ ད་ན་ད་འདི་

མཆོག་གི ས་བཀའསླབོ ་སྩལ་དོན།

བར་

སྐད་བརྒྱབ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཞི ག་ཡོ ད།

དེ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་
ཨ་རི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའི་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་
པའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་རི ་ཅཌ་ལུ ་
གར་ Sen. Richard Lugar མཆོག་
སྐུ་ ཚེ འི ་ འཕེན ་པ་རྫོག ས་པའི ་ ཡི ད་སྐྱོའི ་ གནས་
ཚུ ལ་ཐོན་པར་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས་ཐུ གས་གསོའ་ི གསུ ང་འཕྲིན་སྩལ་འདུག དེ་
ཡང་དམ་པ་ཁོང་དགུང་གྲངས་ ༨༧ ཡི ན་ཞི ང་།
ཡུ ན ་རི ང ་ནས་བོད ་མི ་ དང་བོད ་དོན ་ཐོག ་ཁ་ཞེ་
གཉིས ་མེ ད ་ཐོག ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མཁན་
ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན་འདུག ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་ཐུ ག ས་
འདྲིས་ཆེ་ཞི ང་།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་
དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བདྱེ ་
བཞི ན ་པར་སྐྱོན ་བརྗོད ་གནང་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་
ི ་
པ་དང་།
མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་འཛམ་གླང
ཞི ་བདེ་དང་འགྲོ་བ་མི འི་བཟང་སྤྱོད་གོང་མཐོར་
གཏོང ་ཐབས་ཀྱི ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་ཁུ ར ་ལ་
བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་འདུག དམ་
པ་ཁོང་ཀླད་པར་ནད་གཞི ་ཕོག་རྐནྱེ ་མཐར་སྐུ་ཚེ ་
མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག སྤྱིར་དམ་
པ་ཁོང་གི ས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་
གྱི ་ ག ྲོས ་ཆོ ད ་ཁག་མང་པོར ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་
ཡོ ད་ཅིང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ཨ་
རི འི་གཞུ ང་གི ས་བོད་མི ར་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་
ཞེས་པ་གཏན་འབེབས་གནང་སྐབས་དམ་པ་ཁོང་
གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག   གཞན་
ཡང་ ༢༠༠༧ ལོར་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་
གསེར་གྱི ་རྟགས་མ་འབུལ་བཞེས་མཛད་དགོས་
པའི་ གྲོས ་ཆོ ད ་ཐོག ་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་
ཞུས་འདུག

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་དག་ཡི ན་པའི་སྐད་ཆ་རེད། སྲིད་སྐངྱོ ་མཆོ ག་གི ས་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་

གཙོ་རྣམ་གསུམ།

ར་ཎ་སི ར་སྔནོ ་མ་རྟགས་གསལ་གཏོང་བའི་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས་ཐུ གས་གསོ་མཛད་པ།

ངོས་

པོ་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

འཆར་ཅན་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་སྔ་བོད་ལ་ཆ་

པཎ་གྲུབ་བསྟོད་ཆེན་
བཅས་གསུ ང ་འདོན ་གནང་གྲུ བ ་མཚམས་

ངོ་ སྤྲོད ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར་རྟེན ་འབྱུ ང ་གི ་ དེ་

གནང་མཁན་སོ གས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ ཁོ་ ན་ཉིད ་ཀྱི ས ་སེ མ ས་ལ་འགྱུ ར ་བ་ཇི ་ ལྟར ་

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ངོས་

ཀྱི ས ་ཀྱང་དེ་ ག་རང་བྱས་ཏེ་ ཉིན ་རྟག་པར་

ཀྱི ་ ངོ་ སྤ དྲོ ་དངོས ་མ་ར ནྟེ ་འབྱུ ང ་གི ་ དེ་ ཁོ་ ན་

ལོའ་ི རི ས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླངེ ་གི ་བརྗོད་ ཉིད་ཅེས་པ་འདིའ་ི ཐོག་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

འབྲེལ་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་། ༸རྒྱལ་

བའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས། ལམ་

ཉག་གཅི ག་གི ས་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་གཅི ག་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

བཞག་ན་ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་ཡོ ངས་རྫོགས་ནང་

བོན་ཡོ ད་

པ་རེད། བོན་ནི་ནང་པའི་གཞུང་དང་འདྲེས་

ནས་ནང་པའི ་ གཞུ ང ་ལ་སླབོ ་སྦྱོང ་བྱེད ་ཀྱི ་
ཡོ ད་པ་རེད།

བདེ་སྐྱིད་ཅེས་པ་ནི་སེ མས་བཏུ ལ་ན་བདེ་བ་

༄༅།

མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

།དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཉི་

དབང་རྩིས་སྤདྲོ ་གནང་བར་ཉི་ཧོང་གི ་སདྲི ་བླནོ ་སྐ་ུ

དེར ་བརྟེན ་སེ མ ས་མ་བཏུ ལ་བ་བཏུ ལ་བར་ ཞབས་ཤི ན་ཛོ ་ཨ་བྷ་ེ Shinzo Abeམཆོག་བརྒྱུད་
ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག
མ་ཞི ་བ་ཞི ་ འཚམས་འདྲི་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ རེས་གཟའ་ལྷག་

བར་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྨནོ ་ལམ་ པའི་ ཉིན ་ཉི་ ཧོང ་གི ་ རྒྱལ་པོ་ ཨ་ཀི ་ ཧི་ ཊོ ་ མཆོ ག ་

གི ས་རྒྱལ་སྲས་ན་ར་ུ ཧི་ཊོ་མཆོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་རང་

བརྒྱབ་ནས་སངས་རྒྱས་མཁྱེན། སངས་རྒྱས་ བཞི ན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྲིད་མངའ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་
མཁྱེན། ང་རང་ཚོ ས་ནམ་རྒྱུན་བླ་མ་མཁྱེན་ གནང་བར་ངས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་དང་བོད་

མི ་ ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ ཉི་ ཧོང ་གི ་ མི ་ མང་ལ་

ན་བྱུང་།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

ཙམ་རེ ད ་ཅེས ་ལབ་ཤོ ག ་ཨང་ཞེ ས ་བཀའ་

དེར ་བརྟེན ་བོད ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ ཟེར་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་ སྙངི ་ཁོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས་འཚམས་འདྲིའི་
བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   རྒྱལ་སྲིད་
ནི་ དཀར་འཇམ་ཡུ ག ་གཅི ག ་ཏུ ་ཁྱབ་ཡོ ད ། སྩལ། །

།ཨོ ་ཌི ་ཤ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་

པོ་མཆོ ག་གི ས་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་

འཕྲིན་ནང་དུ། ཐེངས་འདིར་ཨོ ་ཌི ་ཤའི་ནང་

པོ་མཆོ ག་གི ས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་

ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུ ད་ཧིན་སྒར
ོ ་ས་ཡ་

ཀྱང་ཛ་དྲག་ངལ་སེ ལ ་ལས་གཞི ་ སྔནོ ་ཚུ ད ་

དོན།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ཆེད་ཧིན་སྒརོ ་ས་ཡ་
གཅིག་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅།

ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ན་ཝི ན་པཌ་ནེཀ་

Patnaik

Naveen

མཆོག་གི ས་ཡུལ་དེར་དྲག་ཆར་

རླུ ང ་ཚུ བ ་མ་བྱུ ང ་གོང ་ནས་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་མི ་
མང་རྣམས་ས་བཙན་སར་གནས་སྤ་ོ བ ྱེད ་
བཅུག་པ་དང་།

ཉེན་གཡོ ལ་ཆེད་ལམ་སྟོན་

སྦྲགས།

ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ར་ཏཱ་

གཅིག་ཐམ་པ་མཐུ ན་འགྱུར་མཛད་འདུག

ཕ་ནི་ཞེས་པའི་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུ བ་བྱུང་ཡོ ད་

ནས་གྲ་སྒྲི ག་གང་ལེ གས་གནང་བར་བརྟེན་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་ མི ་རྒྱུ ་ཟོག་སོགས་དུས་ཐོག་ཉེན་གཡོ ལ་ཐུ བ་

“དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་

བ་རྣམས་ཀྱི ་ རྗེས ་ཤུ ལ ་ནང་མི ་སྤུན ་མཆེ ད ་

རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་།   སྡདོ ་ཁང་

གྱི་སྔ་དྲོར་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ ཡོ ད་པར་བརྟེན་ཚབས་ཆེ འི་གནོད་འཚེ ་ལས་ གཏོར ་བཤི ག ་གི ་ གོད ་ཆག་འོག ་དཀའ་སྡུག ་

གྱི་ལས་གཞི ་སོགས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གནང་བ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ གཡོ ལ་ཐུ བ་འདུག  ཅེས་དང་།
དེར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

རྒྱབ་སྐ ྱོར ་དང་སྦྲགས་ཐུ ག ས་གསོ ་ མཛད་

མཆོ ག་གི ས་སྩལ་བའི་ཐུ གས་གསོ འི་གསུང་

མྱོང་བཞི ན ་པའི ་ ཡུ ལ ་མི ་རྣམས་ལ་གདུང ་

གཞན་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོ ད། ” ཅེས་འཁོད་འདུག

བདག་གི ར ་བཞེས ་པ་དང་བསྟུན ་འཆམ་མཐུ ན ་
གྱི་དུས་རབས་གསར་པ་འགོ་འཛུ གས་བྱུང་ཡོ ད།  
ཉི་ཧོང་སྐད་ཐོག་འཆམ་མཐུ ན་ལ་ Reiwa ཞེས་
བརྗོད ་པ་དེ་ བོད ་སྐད ་སྒྲ་གདངས་ལ་རེ ་ བ་ཞེས ་
ཐོན། རྒྱལ་པོ་ཨ་ཀི་ཧི་ཊོ་མཆོག་གི ས་ལོ་ངོ་ ༣༠
རི ང་ཉི་ཧོང་གི ་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཡོ ད། ད་ཆ་
རྒྱལ་སྲས་མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱལ་སྲི ད ་བདག་གི ར ་
བཞེས་རྗེས་འབྱུང་འགྱུར་ཉི་ཧོང་དེ་བཞི ན་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་ཕག
ྱོ ས་སུ ་གོམ་པ་མདུན་སྤ་ོ ཐུ བ་པ་དང་།
ད་ལྟ་ འཛམ་གླིང ་ནང་གི ་ མང་གཙོ ་ དང་དཔལ་
འབར
ྱོ ་གྱི་ཐོག་ནས་སབྟོ ས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོ་ས་
ི ་
མུ ་མཐུ ད་འཛི ན་ཐོག་ཞི ་བདེ་ལྡན་པའི་འཛམ་གླང
ཞི ག་སྐྲུན་རྒྱུ འི་འབད་བརྩོན་ཐད་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་གནང་ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།  
ལྷག ་པར་ཉི་ ཧོང ་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་གྲོས ་
མོ ལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་ཆེ ད་
རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་དང་གནང་མུ ས་ལ་ང་ཚོ ས་གོ་
སྐབས་འདི་བརྒྱུད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་
འཁོད།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༨
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རེབ་གོང་ནས་ཡི ན་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཡེ ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
ལ་རེབ་གོང་ནས་ཡི ན་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་

ནས་ཡི ན་ཞི ང་། ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི བཟུང་དང་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་པ་རྣམས་ལ་

སུ་ཕྱིན་ཡོ ད་འདུག

རྐྱེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་

ཟུར་ཡེ ་ཤེ ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་འདས་གྲོངས་
དེ་ ཡང་ཡེ ་ཤེ ས ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱི ་ ཕའི ་

མི ང་སྐ་ོ ཏོ་དང་།

མའི་མི ང་ལ་བཙུན་

མོ་སྐྱིད་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་འདུག
གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོ ད་འདུག

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡

ཉིན་གྱི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཡོ ལ་ཙམ་

༄༅།

གྲོས་གཞི ་ཐད་གོ་བསྡར
ུ ་ནན་པོ་གནང་ཡོ ད།

ཆར་རང་ལོ་

༥༠

ཕ་འདས་

ཁོང་ད་ལྟའ་ི

ཡི ན་འདུག་པ་དང་།

ཕ་ཡུ ལ ་རེ བ ་གོང ་བཙན་མོ ་ ཡང་སྟེང ་སྡ་ེ པ་

ཞི ་ རྒོལ ་ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་བྱས་

སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་འསྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་རྗེས་

དང་། དེ་བཞི ན་ལུས་ནད་གཅོང་དང་དབང་

བཏང་སྟེ་ ལུ ས ་སེ མ ས་མི ་བདེ་ བ་བཟོས ་པ་

ཟླ་ཤས་རི ང ་བཙོ ན ་འཇུ ག ་བྱས་རྗེས ་གླ དོ ་

པོ་ སྐྱོན ་ཅན་བཟོས ་པ་ལ་སོ ག ས་ལ་བརྟེན ་

གཅོད་དང་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་རྐྱེན་

འམ་ཡང་ན།

སྤྱི ར ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས་བོད ་མི ་འཛི ན་

ཚུལ་ཡང་ཡང་ཐོན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བཀྲོལ་བཏང་ཡོ ད་ཀྱང་བཙོ ན་ཁང་དུ་མནར་
སེམས་ཁམས་མི ་བདེ་བ་གྱུར་ཡོ ད་འདུག

ནས་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ འདས་གྲོང ས་སུ ་ འགྱུ ར ་བ་

བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་

ཟིན་རས
ྗེ ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ།
ཤུ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་བཞི ན་པའི་ས་ཁུལ་རྣམས་

འཛམ་གླིང་གི ་ས་ྣེ གསུམ་པར་གྲགས་བཞི ན་ ཞི བ་པ་དང་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི ས ་

ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་

གི ་འབྲེལ ་ཡོ ད་ལས་བ ྱེ ད ་དཀོ ན ་མཆོ ག ་ ཡི ན། ཞེས་དང་།   བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་

སྐབས་དེར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི ས་བོད་མཐོ་ ཀྱི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་དེ་བཞི ན་ཁོར་

འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་

མི ་རི གས་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོ གས་

།ཇི་ནི་ཝར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

ཡོ ད། ཅེས་གསུང་།

གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་གོ་ལ་སྤྱི་ཡོ ངས་

སྒང ་གི ་ འཁྱགས་རོ མ ་ཞུ ར ་ཚད་རྒྱལ་ཁབ་

ཡུ ག ་གི ་ གནད་དོན ་ཙམ་མི ན་པར་གནད་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་འཁྱགས་རོ མ་དང་

སྒ ང ་གི ་ཚ་དྲོད ་འཕར་ཚད་དེ་ བཞི ན་གོ ་

སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་འདུག ་པ་

བཞི ན་ཡོ ད་འདུག   བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་ ལྡགོ ་གི ་གནད་དོན་ཐོག་གླངེ ་སླངོ ་བྱེད་སྐབས་ པ་ཙམ་མ་ཟད། ཨེ ་ཤི ་ཡའི་རྒྱུག་ཆུ་ཆེ་ཁག་

སྡབ་གསུམ་མང་བ་འཕར་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་

མཁས་དབང་། ཉམས་ཞི བ་པ།   ཚན་ བོད་མཐོ་སྒང་གི ་སྐར
ོ ་མི ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་

འཛམ་གླི ང ་ལྷ་ོ བྱང་གི ་ སྣེ་ གཉིས ་ཕུ ད ་པའི ་

ཚན་རི ག་པས་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གནས་གཤི ས་

ཚོ ག ས་མི ་ བཅས་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་ དགོས་པཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

ི ་ཆེན་ཨེ ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་
སྟབས། གླང

འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་
འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་ཡར་རྒྱས་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནས་

དོན ་བྱེད ་ཕྱོག ས་ཐད་བསྐྱར་ཞི བ ་ཀྱི ་ བག ་ྲོ
གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་

༢༠

སྐབས་དེར་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ ལ་དམི གས་ཏེ་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ངེས་
སྒྲོལ ་མ་ལགས་ཀྱི ས ་འཇི ག ་ཉེན ་ཡོ ད ་པའི ་ ཡུག་ནི་གོ་ལ་སྤྱིའ་ི ཁོར་ཡུག་གི ་གནས་སྟངས་

for Threatened Peoples

Society

འཚོ གས་ དེང་སྐབས་གོ་ལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་

ཐོག་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་དང་།

ལྷག་པར་

འཐུ ང་ཆུ འི་ཆུ ་མཛོ ད་ཆེ ་ཤོ ས་ཡོ ད་ས་ཡི ན་

སུ་ཚོ གས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་། འཛམ་གླིང ་གི ་ སྣེ་ གསུ མ ་པར་གྲགས་པའི ་ གི ་ ཆུ ་ སྒ་ོ ཡང་བོད ་མཐོ་ སྒང ་ཡི ན་པ་དང་།
རི ག་པ། སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་ཆོགས་པའི་ མཁ ྱེན ་ར ག
ྟོ ས་མེ ད ་པ་ནི་ ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་

ལྷན་ཚོ གས་

༢༠༣༠ ལོའ་ི མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ ཀྱི ་ ངོས ་ནས་ཁོར ་ཡུ ག ་གི ་ གནད་དོན ་ཐད་
རྒྱུ ན་གནས་ཐུ བ་པའི་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི འི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ ས་མཚམས་དངའགལ་ནས་

སུད་སི འ་ི དོན་གཅོད་ཨི ་ཊ་ལི འ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོ གས་འདའུ ་ི སྟེང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༤
ཉིན་སུད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེ ད་
རི ག་འཛི ན་ལགས་ཐེངས་དང་པོ་ཨི ་ཊ་ལི འི་

ལྷག ་བསམ་ཟོལ ་མེ ད ་ཀྱི ་ སྒ་ོ ནས་རྒྱབ་སྐྱོར ་

གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།
སྔར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་འཚམས་གཟི ག ས་སུ ་ ཕེབ ས་ བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་རྙག
ོ ་སེལ་བར་བོད་

འབར
ྱོ ་གྱིས་ཨི ་ཊ་ལི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་

ཚོ གས་པའི་

Italy-Tibet Association

སྲིད ་བྱུ ས ་ནི་ དངོས ་ཡོ ད ་དང་མཐུ ན ་ཞི ང ་།

ལོ ་འཁོར་ཚོ གས་འདུའི་སྟེང་མཉམ་ཞུ གས་ དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་

གནང་། དེ་ཡང་ཚོ གས་པ་དེ་ནི། ཨི ་ཊ་ལི ་ དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ རྩ་ཁྲིམ ས་

ནང་གི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ་རྙི ང ་ དང་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི ་བཅའ་

བོད་མཐོ་

འཚོ ་བ་སྐྱེལ་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།

སོགས་གསུང་། ཕྱོགས་མཚུངས་ཁེ་ན་ཌའི་
འགྱུར་ལྡགོ ་ལ་བརནྟེ ་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་
གནམ་གཤི ས ་འགྱུ ར ་བ་ཕྱི ན ་གྱི ་ ཡོ ད ་སྐར
ོ ་

རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཁྲེན་ཀོང་ཁྲེང་གི ས་
བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣

ག སུ ང ་ བ ཤ ད ་

ཁུངས་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གཞོན་ནའུ ་ི

ཞབས་ཁ ནྲེ ་ཀོང ་

ཉིན ་བྱང་ཨ་རི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ལས་

མཐུ ན་ཚོ གས། མི ་ནེ་སོ་ཊ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ་

ཨ་རི འི་བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་མཐུ ན་ཚོ གས་

བཅས་ཐུ ན་མོ ང ་གི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་སྤྱི ་ ནོར ་

ག ན ང ་ རྗེ ས ་ སྐུ ་
ཁྲེང་ལགས་ཀྱིི ས་
བོད ་རི ག ས་དང་

རྒྱ ་ རི ག ས ་ སླ ོབ ་

རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་

ཕྲུ ག ་ཁག་གཅི ག ་
གི ་ད ྲི ་ བར་ལན་

སྟངས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་

ཡོ ད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་

བ་ཁ ྲེན ་ཀོ ང ་ཁ ྲེང ་ཀགས་ཀྱིི ས ་གཟི ག ས་

ཞི ག ་མི ་ནེ་ སོ ་ ཊ་མཐོ་ སླབོ ་ཁང་དུ་ ཚོ ག ས་

འདེབ ས་གནང་

བོད ་རི གས་མང་ཚོ ག ས་ལ་གསུ ང ་བཤད་

གླ ང
ེ ་ཐོག ་བོད ་རི གས་དང་རྒྱ་རི གས་སླབོ ་

གཅོ ད ་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ རྒྱ་རི གས་འབྲེལ ་

ཐེངས་འདིའ་ི བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་བགྲོ་

བག ྲོ་ གླ ེང ་ཐོ ག ་སྐུ ་ ཞབས་ཁ ྲེན ་ཀོ ང ་ཁ ྲེང ་

ཕྲུག་གྲངས་ ༣༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོ ད།

གཞན་ཡང་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་མཇའ་ཁ་ཞུས་པའི་

ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་།

གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་

དབུ་མའི་ལམ་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་

རང་སྐྱོང ་ཡོ ང ་ཐབས་བྱེད ་རྒྱུ ་དེ་

ལགས་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

ཞེས་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་དྲག་

བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པར་མ་ལྟས
ོ ་

པར། བོད་མི འ་ི རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་

ི ་སྟོབ ས་ནི་ ཉིན ་རེ ་ ནས་ཉིན ་
ཀྱི ་ སྙང

ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་ རེ ་ བཞི ན ་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་འགྲོ་མུ ས ་ཡི ན་པའི་

སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་འཆི ་མེ ད ་རི ག་འཛི ན་ སྐརོ ་གསུང་།

ལགས་ཀྱིས་ཨི ་ཊ་ལི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཕྱོ ག ས་མཚུ ངས་འཆི ་མེ ད་རི ག་འཛི ན་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་འདས་པའི་ ལགས་ཨི ་ཊ་ལི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་
ལོ ་ ངོ་ བཅུ ་ ཕྲག་གསུ མ ་རི ང ་བོད ་དོན ་ཆེ ད ་ མི ་སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཐེའ་ོ   

Matteo Bianchi

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་། བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

བོད་ནི་ སྐབས་དེར་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཕེབས་པའི་ཉམས་

ཡོ ད་པ་དང་།

ཡི ན།

དོན ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་སྐ ར
ོ ་

ལ་སྤྱི ་ ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཚ་དྲོད ་འཕར་ཚད་ལས་ བཅས། །

པོ་ ཞི ག ་བོད ་མཐོ་ སྒང ་གི ་ ཆུ ་ ལ་བརྟེན ་ནས་ སོགས་གསུང་།

ཁྲིམས་སུ་གསལ་བའི་བོད་རི གས་

ཡོ ངས་ལ་མི ང ་དོན ་མཚུ ང ས་པའི་

ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོ ད།

འཁྱགས་རོ མ་ཆེ ་ཤོ ས་ཡོ ད་ས་དེ་བོད་ཡི ན་

གཞན་ལས་མགྱོགས་པ་དང་།

མྱོང་ཚོ ར་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ཉིན་བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ

དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་གཞོན་ནའུ ་ི མཐུ ན་ཚོ གས། ས་

གནས་བུ ད ་མེ ད ་ལྷན ་ཚོ ག ས་བཅས་ཀྱི ་ གོ ་

གནང་རྗེས།  བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་

མཐུ ད་པ་ཚུ ལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱི ས་

ནབུ ་ཕྱོགས་སུ་བཞུ གས་པའི་བོད་རི གས་མི ་
རེ་ངོ་རེ་དང་།

ལྷག་པར་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ཏུ ་

སླབོ ་སྦ ྱོང ་གནང་བཞི ན ་པའི ་ བོད ་པའི ་ སླབོ ་

ཕྲུག་ཚོ ས་རྒྱ་རི གས་དང་ལྷན་འབལ
ྲེ ་བ་མང་
ཙམ་གནང་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པ་

སྒྲི ག ་འོག ་སྐུ་ ཞབས་ཁྲེན ་ཀོང ་ཁྲེང ་ལགས་

སོགས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་

མཆོ ག ་དང་ཐུ ག ་འཕྲད་ཀྱི ས ་སྐུ་ ཞབས་མེ ་ འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་བོད་དོན་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

མེ ད ་རི ག་འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས ་ཨི ་ཊ་ལི འི ་

རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བཞི ན ་པར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་

ཅེས་གསུང་བ་མ་ཟད།  གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

རྣམས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་སྟེ་བཙན་བྱོལ་

དང་དམག་དོན ་ཐོག ་ནས་སྟོབ ས་ཤུ ག ས་

བའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་ཡོ ད།

དང་གནད་དོན་གཞན་ཁག་གཅི ག་གི ་སྐར
ོ ་

པའི་སྐརོ །

མ་འོངས་པར་བོད་དོན་བདེན་

མཐའ་གསལ་ཐུ བ་ངེས་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་

ཀྱིས་གོང་གི ་བརདྗོ ་གཞི འི་ཐོག་མི ་ནེ་སོ་ཊའི་

ཐེའ ོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་དོན ་འཐབ་རྩོད་ལ་ གནང་རྒྱུ ་ཤི ན ་ཏུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཆགས་ཡོ ད ་
ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱོར་
རྒྱས་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར། གྲོས་ཚོ གས་

མི ་རྣམ་པས་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
དེ་ བཞི ན ་སུ ད ་སི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་འཆི ་

བཅས། །

བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་

བོད་མི འི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༨ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་མདནུ ་ལམ་གཏན་འབེབས་གནང་ཕྱོགས་ཐད་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི ཚོ གས་འདའུ ་ི སྐབས་
བྱུང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་ཕྱོགས་བསྡས
ུ །

ཧི་མཱ་ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་མི ་མང་བརྒྱུད་

༄༅།

།འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་
མདུན་ལམ་གཏན་འབེབས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་

ྲོ ་གཞི འ་ི ཁོངས་འཇོག་ཐབས་
སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཐོག ་ཡོ ང ་རྒྱུ ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་གལ། བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་ དོན་དེ་ཡང་གས

༢།

གླངེ ་སགྟེ ས་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་འདུ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༦ ནས་

དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོད ་ཀྱི ་ རྒྱབ་སྐྱོར ་ཡོ ད ་པའི་ རྒྱ་རི ག ས་ཤེ ས ་ལྡན ་པ་ ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་མ་ལག་དང་འོས་ཤི ང་འཚམ་

ོ ་ཆེ ད ་རྩོམ་གང་ པའི ་ འབྲེལ ་ལམ་འཛུ གས་ཕྱོ ག ས་སྐ ོར ་
མེ ད་པའི་རྒྱུ ་མཚན་གནས་ལུགས་ཚད་ལྡན་ རྣམས་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་སྐར

གོང་སྤལེ ་གཏོང་དགོས།

མ་གཏོག ས་དེ་ ལ་བརྟེན ་ནས་རྒྱ་ནག་མི ་ གནས་སྟངས་ཤེ ས་མཁན་དང་བོད་དོན་ལ་ བྱེད་དགོས།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ་སྤྱི་ཡོ ངས་

དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེ།

མང་སྤལེ ་དགོས།

རྒྱ་

༨ བར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐངོ ་

གསལ་བཤད་དགོས་པ།

འཆར་གྲངས་ ༩༡ བྱུང་ཁོངས་ནས་བསམ་
འཆར་སྙངི ་བསྡས
ུ ་གྲངས་ ༤༤    གཤམ་

དང་ཁོ ་ པ་ཚོ འི ་ འགོ ་ ཁྲི ད ་ཚོ ས ་གྲོས ་མོ ལ ་ ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ པའི ་ ལོ ་ འཁོར ་སྙན ་ཐོར ་ཉམས་ཞི བ ་ཀྱི ས ་

ཚོ གས་གནང་བའི་སྐབས་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་

གསལ།

བརྗོད་གཞི ་དང་པོ།

བོད་དང་རྒྱ་ནག་མི ་

དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་བར་དོན་ཕན་

ལྡ ན ་པའི ་ འབྲེལ ་ལམ་དང་ཞི ་མོ ལ ་ཡོ ང་
ཐབས།
༡༣ ༽

༼རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་ཁག

བརྗོད་གཞི ་གཉིས་པ།

བོད་དང་རྒྱ་གར་

གཙོས་ཨེ ་ཤི ་ཡ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། ༼ རྒྱབ་
གཉེར་བསམ་འཆར་ཁག ༡༣ ༽

བརྗོད་གཞི ་གསུམ་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འབྲེལ་

ལམ་དང་། དྲིལ་བསྒྲགས། ༼ རྒྱབ་གཉེར་
བསམ་འཆར་ཁག ༧ ༽

བརྗོད་གཞི ་བཞི ་པ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་
སྣང་ཐོག་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་འགོ་

ཁྲིད་གནང་ཕྱོགས།

འཆར་ཁག ༡༡ ༽

༼རྒྱབ་གཉེར་བསམ་

རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་ཁྱོན་བསྡམོ ས་ ༤༤
གྲོས་གཞི ་དང་པོ།

རྒྱ་གར་ས་གནས་མི ་མང་དང་མཐུ ན་འབལ
ྲེ ་
ལས་དོན་འདིའ་ི

ཆ་ཤས་གཅི ག ་ནི་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་
ངོས་ནས་ཧི་མཱ་ལ་ཡི ་རི ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་

ྲོ ་ཚོ ག ས་ནས་བཏོན ་
ོ ་ཨ་རི འི ་ ག ས
སྤྱིར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐརོ ་ཞི ་མོལ་ ནག་སྐར

འཐུ ས་མི ་དང་འབྲེལ་ལམ་འཛུ གས་དགོས།

ོ ་བླ་ོ འཚབ་
བརྒྱུ ད་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་གསལ་ཐབས་ལ་ བྱེད་ཁར། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་ དེའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐར

གི ་ སླབོ ་ཚན་ནང་འཇོག ་རྒྱུ ར་ཤུ ག ས་ས ནྣོ ་

༤། རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ ༨།

གནོན ་ཤུ ག ས་སྤྲོད ་ཆེ ད ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གཞུ ང ་ པོ་ མཆོ ག ་རྒྱ་ནག་གམ་བོད ་ནང་གདན་ དང་རྒྱབ་གཉེར ་བསམ་འཆར་སོ ག ས་
དང་གཞུ ང ་འབྲེལ ་མ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ འདྲེན ་ཞུ ་ རྒྱུ ་སོ ག ས་གནད་དོན ་བྱེ་ བྲག་པ་ གསལ་འདོན་བདྱེ ་ཡོ ད་མེད་ཞི བ་འཇུག་བདྱེ ་
ཁག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་སྔར་ལས་ རེ་ཟུང་ཐོག་གྲོས་མོ ལ་ཡོ ང་ཐུ བ་པའི་འཆར་ དགོས།
ལྷག ་པའི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་དགོས ་པ་དང་། གཞི ་གསར་པ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་ ༡༢།

“ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ཆུ་མཛོ ད་”ཡི ན་པའི་

བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ནི ་ དྲང་བདེན ་དང་། འཚོ ལ་དགོས། བྱེ་བྲག་གི ་གནད་དོན་གཞན་ ཆ་ནས་བོད་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་པ་དེ་
ཁྲིམས་ལུགས་ལྡན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་གནད་ དཔེར་ན། བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་དང་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ནན་བཤད་བྱེད་
དོན་ཞི ག་ཡི ན་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡངི ས་ཆའི་ཐོག་ འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་།

དེ་བཞི ན་ཆུ་ དགོས། ཁོར་ཡུག་དང་། གནམ་གཤི ས་

གལ་ཏེ་བྷ་ོ ཊི ་སྐད་ཡི ག་རྒྱ་གར་མཐོ་སླབོ ་ཁག་
རྒྱག་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན།

དེས་ཧི་མཱ་ལ་ཡི ་རི ་

རྒྱུ ད་དང་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གོང་འཕེལ་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཡོ ད།

ལས་གཞི ་འདི་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡི ་རི ་

རྒྱུ ད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་བོད་ཡི ག་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་སྤདྲོ ་

རྒྱུ འི ་ ལས་གཞི ་ གཉིས ་ཟུ ང ་སྦྲེལ་ཐོག ་སྤལ
ེ ་

ཆོག

སྔར ་བས་ཇེ་ གསལ་དང་གོ ་ རྟོག ས་ཤུ ག ས་ དང་། ཤེས་ཡོ ན་(དཔེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སླབོ ་ འགྱུར་ལྡགོ ཆུའ་ི གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་
འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་
ཆེ་སྤལེ ་དགོས། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མང་ཚོ གས་ཀྱི་ སྦྱོང་གོ་སྐབས་) སོགས་ཡོ ད།

ཕྱི་འབྲེལ་དང་། དྲིལ་བསྒྲགས། བོད་དོན་ཞུ་

སྤལ
ེ ་ཏེ་ སེ མ ས་འགུ ལ ་ཐེབ ས་ཐུ བ ་པ་ཞི ག ་ འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པ་དེས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ ཡ་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གླ ངེ ་སྟེག ས་ཁག་གི ་ ནང་

གལ་ཆེའ་ི རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར།

བསམ་བླར
ོ ་བོད ་དོན ་དྲིལ ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ ་ ༩།

བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་བསམ་ཚུལ་ འབྲེལ་ལམ་འཛུ གས་དགོས་ཤི ང་།

ཨེ ་ཤི ་

བྱུས་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད། དུའང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས། ༸གོང་
༥། རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཁག་དང་ཐད་ཀར་ དེར ་བརྟེན ་བསམ་ཚུ ལ ་འདྲ་མི ན་བྱུ ང ་བ་ ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གམ་བོད་
བཟོ་དགོས།

འབྲེལ ་བ་ཡོ ད ་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི འི་ གཞུ ང ་དང་། དེ་ དག་མཐུ ན ་པའི ་ རྐྱེན ་ལས་དགག་བྱར་ མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་བོད་ཀྱི་གཙང་ཆུ་ལ་

ུ ་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ བརནྟེ ་པའི་ཨེ ་ཤི ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ཆོ ས་
སྤྱི་ཚོ གས་འགོ་ཁྲིད་སོགས་ ངོས་འཛི ན་གནང་མི ་རང
ལ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་ འཛུ གས་ཀྱི ས་མང་གཙོ འི་ལྟ་གྲུབ་གཙི གས་ ལུགས་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེ ན་ཞི ག་བསྐངོ ་
ཚོ ང་འབྲེལ།

པོ་མཆོ ག་དང་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་ན་དགེ་ ཆེར་འཛི ན་པ་གཞི ར་བཟུང་།

ུ ་དང་། ཆུ་ནི་
རང་དབང་ ཚོ གས་གནང་སྟེ། གྲོས་བསྡར

མཚན་ཡོ ད ་པའི ་ སྐར
ོ ་རྒྱ་ནག་གི ་ འགོ་ ཁྲིད ་ མང་གཙོ ་ ལྡན ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་བསམ་ འག་ྲོ བ་མི ་ཀུ ན་གྱིས་ཐུ ན་མོ ང་དུ་ལོ ངས་སུ་

གྲོས་གཞི ་གསུམ་པ།

གཏུ གས་ལས་འགུལ།
༡།

མང་ཚོ གས་དང་འབྲེལ་ལམ།

དྲིལ་

བསྒྲགས་བྱེ ད ་སྐ བ ས་ཚང་མས་གནད་

དོན ་འག ྲེལ ་བར ྗོད ་བ ྱེད ་སྟངས་ཀྱི ་ འག ྲོས ་

གཅི ག་མཚུ ངས་དགོ ས ་པ་དེ་ བོད ་མི འི ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་སྐྲུན་དགོས། དྲིལ་
བསྒྲགས་བྱེད་སྐབས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་
ཀྱི་འཆར་སྣང་དང་། ཀུན་སླངོ ་། འཆར་

བོད་དང་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་

ཚོ ར་བསྐལ
ུ ་མ་བྱེད་འཇུག་དགོས།

༸གོང་ ཚུལ་དང་འདོད་ཚུལ་མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོ ང་ སྤ ྱོད ་ཡུ ལ ་ཞི ག ་ཡི ན་པའི ་ གསལ་བསྒྲགས་

གཞི ་སོགས་དང་། དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

དང་ཞི ་མོལ་ཡོ ང་ཐབས།

བཞུ གས་སྐབས་གྲོས་མོ ལ་བརྒྱུ ད་རྒྱུ ་མཚན་ སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་སྐབས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ ༡༣། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གླངེ ་སྟེགས་ཁག་ཏུ ་བོད་དོན་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གལ་གནད་ཁག་གསལ་བཤད་

ཐག་གཅོད་གང་བྱུང་ཡང་དེར་བོད་མི ་ཚང་ འཛུ ག ས་ནས་གོང ་གསལ་གྱི ་ རྒྱུ ་མཚན་དེ་ དགོས། དཔེར་ན། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཤེས་

འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ། གོང་གསལ་འགྲེལ་བརྗོད་

ཁབ་དབར་དོན ་ཕན་ལྡན ་པའི་ འབ ལ
ྲེ ་ལམ་
གལ་ཆེའ་ི རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར།
༡།

རྒྱ་ནག་ནང་སྤྱིར་ནང་པའི་ཆོས་དང་།

སྒ ས
ོ ་སུ ་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ཁྱབ་སྤ ལ
ེ ་
ཆེད་ཤུ གས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ། བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་རི ག་གཞུང་དང་རི ན་ཐང་།

དེ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་༸སྐུ་འཚོ ་ ཆོག རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དེ་མི ན་གཞན་གྱིས་ སྤལེ ་དགོས།

ོ ་བག ་ྲོ གླ ང
ེ ་གང་མང་ཡོ ང ་ཐབས་བ ྱེད ་
ལྡན ་པའི ་ བོད ་རྒྱ་མི ་རི ག ས་གཉིས ་ཕན་གྱི ་ མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ སྐར

མས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ངེས་ཡི ན།

མགོན་པོ་ དག་ལུང་འདྲེན་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། གལ་ ཡོ ན་དང་། ཚན་རི ག རི ག་གཞུང་སྡ་ེ ཚན་

གང་ཉིད་༸སྐུ་འཚོ ་བཞུ གས་མེ ད་པའི་དུས་ ཏེ་མི ་མང་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ (UNESCO) དང་། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་གོ་ལའི་

སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།

ཁོང་ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཆོས་ཉིད་ཡི ན་པའང་ ཁོར་ཡུག་ཚོ གས་ཆེན་ (COP 21) སོགས།

རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་
འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔ་ནི་བོད་མི འ་ི ཆབ་ བརྗོད་དགོས།
བོད་མི ་དང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་སྐབ ས་དྲ་ལམ་ཐོག ་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུས་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གི ་ སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཆེས་གཉན་འཕྲང་ ༡༠།

བཞི ན ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ ༦།

བསྟན་བདག་བླ་ཆེ ན་རྣམས་ཀྱི ་གལ་གནད་ གི ་དུས་སྐབས་ཤི ག་ཡི ན།

འོན་ཀྱང་བོད་ ལས་འགུལ་ཁྲོད་

༼འདིར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ འི་ཐབས་ལམ་ཡོ ད་

རང་བཞི ན་སྐར
ོ ་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་གོ་རྟོགས་ མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་དེ་ དག་ འཛུ གས་བརྗོད་ཀྱི་མེད།༽ རྒྱ་ནག་གི ་གྲངས་ མེད་དང་།

འཕྲལ་སེ ལ ་ཛ་དྲག་གི ་ དུས ་སྐབ ས་ཙམ་ལ་ ཉུ ང་མི ་རི གས་དང་། གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ བྱེད་དགོས།

གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས།

ོ ་གྱི ་ བགྲོ་ གླ ངེ ་རི ག ས་
༢། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི ་བརྒྱུད་གཙོས་རྒྱ་གར་ དམི ག ས་ནས་གཏན་འབེབ ་གནང་བ་ལས་ ཐོག ་གི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་སྐར
བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་མུ ་ མཐུ ད ་སྲ་བརྟན་ ཕུ ག ས་རྒྱང་རི ང་པོར ་དགོ ང ས་བཞེ ས ་མ་ ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་ཤི ང་། སྐབས་

ཐོག རྒྱ་གར་ནི་ནང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ གནང་ཚེ ་དམི གས་ཡུལ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་ དེར་གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་འཐབ་བྱུས་དང་

ཡི ན་པ་དང་།

དཔལ་ན་ལན་ཌའི་གལ་ ཁྱབ་རྒྱ་ཇེ་ཆུང་ར་ུ འགྲོ་སྲིད།

གནད་འབུར་དུ་ཐོན་ཐུ བ་པ་དགོས།
༣།

༧།

ལྡན་པའི་ལངས་ཕྱོགས་འཛི ན་དགོས།

དེ་

རྒྱ་ནག་ནང་དང་ཕྱི་སྡདོ ་རྒྱ་རི གས་ ཡང་བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཁོངས་ཀྱི་གྲངས་

དེའ་ི ཁེ་ཕན་ཇི་ཡོ ད་རྟོག་ཞི བ་

གྲོས་གཞི ་གཉིས་པ།
བ།

གལ་ཆེའ་ི རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར།

མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁོ་ པ་ཚོ འི ་ འགོ་ ཁྲིད ་ རྒྱ་མི ་རི གས་ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་བདེ་བ་ ལངས་ཕྱོགས་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་གི ་ཡོ ད།

ཚོ ར་ཁེ ་ ཕན་གང་ཡོ ད་པ་རྣམས་གསལ་ ཡོ ད་སྟབས་ཁོང་ཚོ ་དང་འབྲེལ་ལམ་བྱས་ཏེ་ ༡༡། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བསམ་ཚུལ་ལ་
འདོན་བྱེད་དགོས།

བོད་རི གས་ཡོ ངས་ བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤལེ ་དགོས། སྤྱི་ནོར་ ཤུ ག ས་རྐྱེན ་བཟོ་ ཐུ བ ་མཁན་གྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་

ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྐ ྱོང ་ཡོ ང ་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ཁག་དང་རྒྱུན་གཏན་དུ་གྲོས་མོ ལ་ཡང་ཡང་
ཐབས་ཀྱི ་ བསམ་འཆར་ནང་གསལ་ལྟར ། གི ས་དབུས་ཆོ ས་རྒྱུ ད་ཁག་གི ་བླ་ཆེ ན་རྣམས་ གནང་སྟེ། ཁོང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་ཁབ་

མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་ ནས་བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་ རྗེས ་འཇུ ག ་ ཕན་ཚུན་ཐུ ན་མོང་གྱི་བདེ་འཇག་གནད་དོན་
ོ ་གྲོས ་མོ ལ ་བྱེད ་སྐབ ས་བོད ་ཀྱི ་ གནད་
བབ་སྐྲུན་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་ རྒྱ་རི གས་ཚོ ་དང་ཆོ ས ་འབྲེལ ་མུ ་ མཐུ ད་ སྐར

གཅིག་མཚུངས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས།
༢།

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡང་བོད་

དོན ་འཐབ་རྩོད་ལས་འགུ ལ་གྱི ་ བཟང་

ཕྱོག ས་ཀྱི ་ རྣམ་པ་འབུ ར ་དུ་ བཏོན ་དགོ ས ་
པ་ལས། དུས་རྟག་ཏུ ་དཀའ་ངལ་དང་སྡག
ུ ་
སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཕོག་ཚུལ།

གྱོང་རྐྱང་

རྐྱང་ཕོག་རབས་བཤད་པའི་ལམ་སྲོལ་
tim Narrative

Vic-

ཤ་སྟག་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་

དཀའ་སྡུག ་མྱོང་བཞི ན ་པའི ་ གནས་སྟངས་
གཙོ ་འདོན་མ་བྱས་པར་མ་འོངས་པར་བོད་

དེ་ཡང་ལ་དྭགས་ལྟ་བུའི་ས་ཁུལ་ལ་དབུས་

ུ ་པ་ལ་བརནྟེ ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
གི ་ནས
ྱོ ་

མཐོ་སླབོ ་གསར་རྒྱག་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་ ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས།

བ ྱེ ད ་སྟངས་དེ་ དག་ཚོ གས་པ་ཚང་མས་

མི ་ཚོ ་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རེ་བ་ཇི་ཡོ ད་དང་།

ཧོང་ཀོང་ བོད་དང་བོད་མི འི་གནས་བབ་སྐརོ ་བོད་མི འི་

གསལ་བ་ཡི ན་ན།

སྐ་ུ སྒརེ ་ཡི ག་ཚང་དང་

རྒྱ་གར་གི ་མཐོ་སླབོ ་ཁག་གི ་ནང་བོད་

༡།

རི ག་པའི་སླབོ ་སྦྱོང་གོང་སྤལ
ེ ་གཏོང་དགོས།

དེ་ལྟར་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཚེ ་

བྱེད་ཐུ བ་དགོས།

བོད་དོན་

རྒྱ་གར་གཙོ ས་ཨེ ་ཤི ་ཡ་དང་བོད་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་ མེད། འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་དུས་བོད་མི ་ཚོ ས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞི ར་ རྣམས་ལ་འབྲེལ་ལམ་འཛུ གས་རྒྱུ ར་ཤུ གས་ ཉུ ང་མི ་རི ག ས་ཤི ག་ཡི ན་པར་ངོས ་འཛི ན་

བཟུང་གས
ྲོ ་མོ ལ་བརྒྱུ ད་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་ སྣོན་རྒྱག་ཆེད་བོད་མི འི་ཁྲོད་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཆུས་ བྱེད་རྒྱུ་མེད།

འཛུ གས་ཀྱི་འཆར་སྣང་དང་།

སླབོ ་ཁག་གི ་ནང་བོད་རི ག་པའི་ཞི བ་འཇུག་

བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་རི ན་ཐང་
བ་གང་མང་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་དགོས། རྒྱལ་

སྤྱིའི་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་འགྲོ་བ་མི འི་རི ན་ཐང་

སྡ ་ེ ཚན་ཟུ ར་འཛུ ག ས་ཆེ ད ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་ ནི་ གལ་གནད་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ཞི ག ་
རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ ཡི ན་པ་དང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ནས་ཀྱང་འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུ ན་ ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བྱམས་བརྩེ་དང་།

སྤྱི་

སྐར
ོ ་གྱི ་ མཁས་དབང་རྒྱ་གར་བ་དང་བོད ་ སྒརེ ་གྱི་ཐོབ་ཐང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་།
ུ ་ལ་བསམ་ཤེས།
མི འི ་ ཁྲོད ་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་གང་མང་གོ ་ སྒྲི ག ་ཞུ ་ གཞན་གྱི་བདེ་སྡག
དགོས།

འཚེ ་

མེད་ཞི ་བ། ཆི ག་སྒྲིལ་སོགས་དགོང་བཞེད་

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

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་༨
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དེ་དག་ཁདྲོ ་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ལངས་

ཤེས་ཚོ ར་ཐུ བ་མཁན།

ཕྱོགས་དང་མཐུ ན་པའི་ཆ་མང་པོ་ཞི ག་ཀྱང་ ༥།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་

འབྲེལ་གཏུ གས་ཁ་བྱང་གི ་ཐོ་གཞུང་

national contact group on Tibet

དང་གནས་བབ་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས། བཟོ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས།

ཡོ ད།

inter-
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བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས།

ཞི ག་ ༡༢། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་(བརྒྱུད་ལམ་

དེ་མི ན་ )གྱི་ཁྱབ་ཚད་རྒྱ་ཆེ ་རུ་གཏོང་ཆེ ད་འགྲེམས་

པའི་ཐབས་ལམ་ (search engine optimization) བསྟེན་དགོས།

གྲོས་གཞི ་བཞི ་པ།

ི ས་ཆེ འི་ དེ་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ གནད་དོན་གཞན་གྱི ་འབྲེལ་གཏུ གས་མི ་སྣ་ སྤལེ ་གྱི་འཐབ་བྱུས་ (distribution strat- ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ འི་འཆར་སྣང་ཐོག་བོད་མི འི་
ལྷག་པར་དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱི འི་སྡང
སྟེང ་རྒྱ་ནག་གི ་ སྟོབ ས་ཤུ ག ས་རྒྱས་བཞི ན ་ ཚོ ས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་རྒྱུ་སྔར་ ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི འབྲེལ་ egy) གསར་སྐྲུན་བྱེད་དགོས། འདི་འདྲའི་ སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་འགོ་ཁྲིད་གནང་ཕྱོགས།
པའི ་ དུས ་སྐབ ས་འདི ར ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁ ྱོན ་དུ་ ལས་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་དགོས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་
གུ་ཡངས་མང་གཙོའ་ི རི ན་ཐང་

democratic values

འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

liberal

ཉམས་དམས་སུ་

ཁོར་ཡུག་དེ་འདྲ་ཞི ག་

འོག་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འཕེལ་རི མ་ལ་

ཡོ ད་ལས་བྱེད་ཕན་ཚུ ན་རྒྱུ ན་དུ་ཚོ གས་འདུ་ འཐབ་བྱུས་གསར་གཏོད་བདྱེ ་སྐབས་ད་ལྟ་
ས་ལྡ་ི ལི ར་བཅའ་སྡདོ ་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ ཚོ གས་ཏེ། བོད་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ ཉིད་ནས་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་ཁྱབ་ཚད་
མི ་སྣ་དང་ལྷན་ཚོ གས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་དགོས། དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་དགོས་ གང་ཙམ་ཡོ ད ་པའི ་ མི ་སྣ་བེད ་སྤྱོད ་གཏོང ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་ཚོ གས་པ་ ཤི ང་། ཚོ གས་པ་འདི་རི གས་ཀྱིས་བོད་ནང་ ཐབས་བྱེད་དགོས། ལྷག་དོན་དུ་ twit-

ཁག་ནང་འཛུ ལ་ཞུགས།

གལ་ཆེའ་ི རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར།

༡། རྒྱ་གར་གཞུང་ངམ། དེ་མི ན་གྱི་སྦྱིན་

བདག་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་རྣམས་དང་
འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་གཙོ་ཆེའ་ི གྲོང་

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འགོ་ གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མི ་མང་ལ་བླ་ོ ter ཐོག་རྗེས་འཇུག་པ་ས་ཡ་བཅུ་དྲུག་ཡོ ད་ ཁྱེར་ཚང་མར་“བོད་ཁང་”ངམ། “ནོར་

མཁན་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ བུ ་ གླིང ་ག་”ཞི ག ་གསར་སྐྲུ ན་བྱེད ་ཐབས་

ཤུ ག ས་རྐྱེན ་མ་འཐེབ ་པར་ཧ་ལམ་འགྲོ་ ས་

ཁྲིད་ཚོ ར་བོད་དང་རྡ་སར་མགྲོན་འབོད་ཞུ ་

འཚབ་ཡོ ད་པའི་བརྡ་ལན་ཞི ག་མཚོ ན་ཐུ བ།

གནས་སྟངས་ལ་མཚོ ན་ནའང་མང་གཙོ ་དོན་

དང་བསྟུན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

འདྲ་མི ན་ནས་བོད་དོན་ཐད་ལས་དོན་སྤལ
ེ ་ ཀྱི ་ བརྡ་འཕྲིན ་སོ ག ས་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ་ དག་གི ་ དམི ག ས་ཡུ ལ ་གཙོ ་ བོ་ ནི་ ས་གནས་

བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོ།

ཐོག ་ནས་དམི གས་བསལ་གྱི ་ ཞུ ་ གཏུ གས་ ཚོ གས་ནང་སྔནོ ་ཚུ ད་ནས་ཡོ ད་བཞི ན་པ་དེ་ ངོ་སྤྲོད་བྱས་ནས་ཕན་ཚུ ན་མཐུ ན་སྦྲེལ་གོང་

ཡག་པོ་དགོས།

དགོས། འདི་འདྲའི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་སྐབས་ རྒྱབ་ལྗངོ ས་དང་ལོ ་ཚད་འདྲ་མི ན་གྱི་ཕོ་མོ ་ སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན།

མེད་པ་ཞི ག་ཡི ན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི་

དགོས། ཆེས་མཐོའ་ི མཇལ་འཕྲད་གོ་སྐབས་

གཉེར་བ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་བརྟན་ལྷངི ་སྲུང་

པོ་མཆོག་དང་། སྲིད་སྐྱོང་། བཀའ་བླནོ །

བླའོ ི་ནང་བོད་མི ་ཟེར་དུས་རང་བཞི ན་གྱི ས་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་བཅས་ནང་ཁུ ལ ་འབྲེལ ་མཐུ ད ་

སྐ བྱོ ་གོང ་འཕེལ ་འདོད ་མཁན་ཚོ འི་ བསམ་

སེ མས་ཐག་ཉེས་པོ་ཆགས་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ཆོ ས་

ཉིད་རེད། འཚེ ་མེད་ཞི ་བ་དང་། འགྲོ་བ་

༦།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དང་།

ྲོ ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་
མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། དྲང་བདེན། བྱམས་སྙངི ་རྗེ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ག ས
འདོད་མཁན་ཚོ ར་མཚོ ན་ན། བོད་མི འ་ི ཐོབ་ ཚོ གས་པ། ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་

ུ ་གྱིས། དོན་ཁང་ཚང་
ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་བདྱེ ་པ་བརྒྱུ ད་བོད་ཀྱི ་གནད་ བཅས་དང་གོ་བསྡར
དོན་གསོ ན་གནས་ཐུ བ་ཐབས་ནི་ཁོང་ཚོ འི་ མས་སོ ་ སོ འི ་ གལ་ཆེ འི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་རེ ་
བསྒྲུ བ་བྱའི་ གནད་དོན ་གལ་འགངས་ཅན་
ཞི ག་ཆགས་དགོས་པ་ཡི ན། འགྲེལ་བརྗོད་

བ ྱེད ་སྟངས་དེའ ང་བོད ་མི འི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་
དགོས་མཁོ་ཁོ་ན་ཙམ་མ་བཤད་པར། བོད་

༩།

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཁག་ ཆེན་པོ་མཆོག

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ རྟོག་ཞི བ་བྱེད་དགོས།

སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་

བའི ་ ཆེ ད ་ཇི ་ ནི་ ཝར་འཆར་གཞི ་ ལྡན ་པའི ་ ནང་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་བ ྱེད ་ཐུ བ ་མཁན་སོ ་ སོ འི ་ སྤྱི ་ ཡུལ་མི ་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ ་རྒྱུ ས་དང་རི ག་གཞུང་

ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་དགོས་མི ན་རྟོག་ཞི བ་བྱེད་ དག་ངོ་ཆོད་དགོས་ཤི ང་།

ཁོང་ཚོ འ་ི ནང་ སྤལེ ་དང་། ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱབ་

བོད ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ མང་ཚོ གས་ཀྱི ་ གཉིས་ཀ་ཡོ ད་དགོས། དཔེར་ན། ༼དྲ་ལམ་ ༢། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་
བསམ་ཚུལ་ཚུད་དགོས།

ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ ཐོག༽རྒྱ་གར་བཅའ་སྡདོ ་ཨ་རི ་གཞུང་ཚབ་ གར་དབུས་དང་། མངའ་སྡ།ེ དེ་བཞི ན་ས་

ཐུ བ་མི ན་གཟིགས་དགོས།

འཇུག་པ་མང་བ་ཡོ ད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་ རྡ་རམ་ས་ལ་ཁུལ་དང་།

དྲྭ་ལམ་བརྒྱུ ད་ཐད་ཀར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ ཁང་ལས་ཨ་རི ་གཞུ ང་ཚབ་ཆེ ན་མོ འི་རས
ྗེ ་ གནས་སྲི ད ་གཞུ ང ་དང་མཉམ་རུ བ ་ཀྱི ས ་
བོད་མི འ་ི གཞི ས་

འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་ ནང་གནས་ཚུ ལ ་རྒྱ་གང་ཆེ ་ ཁྱབ་སྤལ
ེ ་ཐུ བ ་ ཆགས་ཁག་གཙོ ་ བོ་ བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་
རེའ་ི འབྲེལ་ལམ་གྱི་ས་བཀྲ་ (relationship མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དྲང་བདེན་དང་འདུམ་ མཁན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཚོ གས་ གཞུང་ལ་བརནྟེ ་པའི་ཡུལ་སྐརོ ་སྤ་ྲོ འཆམ་གྱི་
༡༠།

chart) བཟོས་ཏེ། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ སྒྲིག་གི ་བརྒྱུད་རི མ་
གཏོང་དགོས།

ation process

truth and reconcili-

དང་འབྲེལ་བའི་རྨང་གཞི འ་ི

ས་ཀྲ་དེའི་ ནང་གཙོ ་བོ་སོ ་སོ འི་ཁྱབ་ཁོངས་ གྲ་སྒྲིག་ད་ལྟ་ནས་བྱེད་པ་ཡི ན་ན། དྲང་

པ་ཁག་དང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་མཉམ་ ས་ཁུལ་ཞི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་རྒྱུ འི་ལས་གཞི ་ལག་
རུ བ ་ཀྱི ས ་ཐུ ན་མོ ང ་གི ་ ཁེ ་ ཕན་ཡོ ད་པའི ་ བསྟར་བྱེད་དགོས། བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་

གནད་དོན ་དཔེར ་ན་གནམ་གཤི ས ་འགྱུ ར ་

ཁག་གི ་དགོན་པ་དང་། བཙུན་དགོན། དེ་

ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོལ་

གལ་གནད་ཆེ ་ བའི ་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ དག་གི ་ བདེན་དང་འདུམ་སྒྲི ག་གི ་ལས་རི མ་དངོས་

ལྡག
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་བྱེད ་ བཞི ན་སྒྲིག་འཛུ གས་གཞན་རྣམས་བོད་ཀྱི ་

གླིང་སྤྱི་ཡོ ངས་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཇི ་ ཙམ་ཡོ ད ་

གནད་དོན ་གང་ཅི འི ་ ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར ་མཁོ ་ ཚུད་ཡོ ང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་ཡོ ངས་

གོ་ སྐབ ས་ནམ་བྱུ ང ་ལ་སོ ་ སའི ་ བརྡ་འཕྲིན ་ པའི་མཚོ ན་རྟགས་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས། གལ་

རྒྱུ ན་གྱི་གོམས་གཤི ས་བཟང་པོ་དེས་འཛམ་

ནང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ བ ྱེ འི ་ སུ ་ འགོ ་ འཛུ ག ས་སྐབ ས་ལས་དོན ་ཚགས་

ཡུག་གི ་གལ་གནད་སོགས་གཙོ ་འདོན་བྱེད་

གྲུ བ་ཀྱི ་ ན ུས ་པར་ཤུ གས་རྐྱེ ན ་བཟོ་ ཐུ བ་ ནས་བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་༼ངེས་པར་དུ་གཞུང་གི ་ གནས་སྟངས་བལྟ་སྲུང་དང་བོད་དོན་འཐབ་

༣། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་

གནས་ཚུལ་དང་། ཁོང་ཚོ འ་ི བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཆགས་ངེས།

པ་དང་།

བོད་མཐོ་སྒང་གི ་རང་བྱུང་ཁོར་

དགོས།

གཞི ར་བཟུང་རོགས་ཕན་སྒྲུབ་ཐུ བ་མཁན་གྱི་
གལ་ཆེ འི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ཐོ་གཞུ ང་ཞི ག་

བཟོ་དགོས།

ཐོ་གཞུང་དེའ་ི ནང་གཤམ་

གསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུད་དགོས།

སྤྱི ་ སྲོ ལ ་ ག ཞི ར ་ བ ཞ ག ་ བོ ད ་ མི འི ་ སྒྲི ག ་

འཛུ གས་ངོས་ནས་རང་དང་ལྟ་ཚུ ལ་མཐུ ན་
པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འབྲེལ ་བ་བྱེ ད ་

དཔོན་རི གས་ཡི ན་མི ་དགོས་༽

ཚང་མའི་ རྩོད་ཀྱི ་ གལ་ཆེ འི ་ གཞི ་བར ནྟེ ་ཞི ག་ཀྱང་

འཛུ གས་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ལས་ ༡༡།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་།

འགུ ལ ་ལ་ལྟ ་ ཕྱོག ས་ཅི ་ འདྲ་ཡི ན་མི ན་གྱི ་ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།

སྐ་ུ

དེ་བཞི ན་བོད་དོན་

གནས་ཚུལ་བཀོད་ཐུ བ་པ་རྣམས་འཁོད་ཡོ ད་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུ ད་
དགོས།
༧།

ལམ་ཁག་ཚང་མ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་གཞུང་ ཀྱི ་ དབུ ས་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་ནས་འབ ྲེལ ་

འབ ལ
ྲེ ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ལྟ་ བུ ར ་མ་ཡི ན་ མཐུ ད་བྱས་ཏེ།

གསར་ཐོན་གནས་ཚུལ་

པར་གཞུང་ཞི ག་གི ་ངོ་བོའམ་འབྱུང་འགྱུར་ དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་གི ་ ཐུ ན ་མོ ང ་མ་ཡི ན་

དགོས།

ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ཏེ་ཡི ད་གཟབ་དང་གུས་བཀུར་ལྡན་པའི་ཐོག་

འཛུ གས་ཀྱི ་ལས་བྱེད་རྣམས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ ནས་ཡུལ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་འཆམ་གྱི ་ལས་གཞི ་སྤལ
ེ ་

དང་མང་ཚོ གས་འདུ་ འཛོ མས་ཀྱི ་ ལས་ བ་ཡི ན་ན། རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ ་

འགུ ལ་སྐབས་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་གཙོ ས་ སྤྲོ་འཆམ་པས་ས་གནས་ཡུལ་མི ་དང་བོད་མི ་
བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བདྱེ ་དགོས།

ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ངེས།

ཞི ག་

རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི ་ལས་འགན་བསྐྱར་

མཐའ་བསྡམ
ོ ས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་བོད་ཡུལ་

བསྐྲུན་ནས་འཛམ་
གླིང ་ཁྱོན ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ མང་ཚོ ག ས་ནས་བོད ་
Vrtual Tibet

དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་ཡོ ད ་པ་གསལ་ས ནྟོ ་བ ྱེད ་
རྒྱུ་དང་།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་

ཕན་ཚུ ན་བསམ་ཚུ ལ་བར་ྗེ ལེ ན་བདྱེ ་རྒྱུ ་ཡོ ད་

དགོས། དེ་ཡང་། མང་གཙོ་དང་། འགྲོ་

གྱི་གཞུང་ཞི ག་གི ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ དང་ལས་དོན་གྱི་གསར་འཕྲིན་སོགས་དུས་ པ་ཙམ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་

འཚེ ་མེད་ཞི ་བ།

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ས ངྟེ ་གནས་བབ་གང་ཙམ་ཡོ ད ་ གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཇེ་ཆེར་བཏང་ཐུ བ། ལས་གཞི ་ ཡོ ད་མཁན་རྣམས་ནས།

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་།

ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར།

གྲོས་མོལ་བརྒྱུད་དཀའ་

རྙ ག
ོ ་འདུམ ་སྒྲི ག ་བཅས་ཀྱི ་ རི ན ་ཐང་ཆོ ད ་

སེ མས་བརྟན་པོའི་ཐོག་ནས་གཙི གས་ཆེ ར་
འཛི ན་མཁན།

ད་ལྟའ མ་མ་འོང ས་པར་རྒྱ་ནག་དང་འག ་ྲོ

བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྐར
ྲོ ་མོ ལ ་བ ྱེད ་ཐུ བ ་
ོ ་ག ས

སྤལེ ་དགོས། དེ་ཡང་ཆ་རྐྱེན་བཟང་པོ་དང་ གཅིག་ཏུ ་འདོན་སྤལེ ་བྱས་ཏེ། བརྒྱུད་ལམ་ བོད་ཡུལ་དེའ་ི “མི ་སེར་””བྱེད་འདོད་

ཁྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་རྒྱ་ཆེ ་ས་ནས་བླང་ཐུ བ་

དགོས།

སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་ནས་བོད་

ཚོ ག ས་དང་མཉམ་རུ བ ་ཀྱི ས ་ས་ཁུ ལ ་དང་

གཞན་ཡང་དེ་མཚུངས་སྤལེ ་དགོས།

ྲི ་བསྒྲགས་
ཁབ་ཀྱིས་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་བྱས་པའི་དལ

སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་ནས་སོ་སོའ་ི ས་ཁུལ་དུ་

ཁག་གི ས་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་ དགོས། དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་དྲྭ་ཐོག་འཚོ ལ་ཆས་

ཐུ བ ་པ་བྱས་ནས་བོད ་དོན ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་

དེ་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་མང་

ུ ་
རུ བ ་ཀྱི ས ་འཐབ་བྱུ ས ་ལྡན ་པའི ་ ཐོག ་ནས་ རྐྱེན ་ལྡ ན ་པའི ་ གསར་འགོ ད ་པ་ངོས ་ཆོ ད ་ ཐབས་ལམ་སྐྲུན་ཐུ བ།
ི ས་ཆའི་ཐོག་དུས་རྟག་ཏུ ་ནས
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡང
ལས་དོན་སྤལེ ་དགོས། དེ་མི ན་གྱི་ལས་དོན་ དེ། ཁོང་ཚོ ར་གྲོགས་གཤི བ་རྗེས་བོད་མི འ་ི ༡༣། རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ པ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྤལ
ེ ་དགོས།
ལྷག་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ་ ཆེ ད ་

བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་སྟབས་ དགོས། དཔེར་ན་བོད་ཡི ག་གི ་ཐ་སྙད་བཀོལ་

གཅིག་སྡདུ ་དབང་འཛི ན་རི ང་ལུགས།

གཞུང་ཞི ག་གི ་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་ ལྡན་བཟོས་ཏེ། རྒྱ་ཡི ག་གི ་ཐ་སྙད་དང་ཚི ག་

མི ས་མྱངས་དང་མྱོང་བཞི ན་པའི་དཀའ་སྡག
ུ ་

བོད ་དོན ་དང་བོད ་དོན ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ འགོ་

ཚོ ར ་ཐད་ཀར་ཞལ་འདེབ ས་འབུ ལ ་རྒྱུ འི ་

སོ་སོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནས་དཔེ་བླངས་

དབང་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས། ༽ བོད་

གཏུ གས་དང་། དྲིལ་བསྒྲགས། དེ་བཞི ན་

བཟུང་ཐུ བ་མཁན་གྱི ་རོ གས་ཟླ་དང་མཉམ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་ས་ཁུ ལ་ཁག་གི ་ ནང་ཤུ ག ས་

པའི ་ ཚོ ག ས་པའི ་ བར་དབྱེ་ བ་དང་ཡ་ལན་ བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་དོན་ཚད་ལྡན་བཟོ་

སེར་སྤལ
ེ ་བའི་རི ང་ལུགས་བཅས་ནས་རང་

དང་མཐུ ན ་རྐྱེན ་མང་ཆེ ་ བ་དེ་ བོད ་དོན ་ཞུ ་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལངས་ཕྱོགས་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ འདིའ་ི ཆ་ཤས་གཅིག་ནི། དོན་ཁང་སོ་སོའ་ི སེ ར ་དཔྱ་དངུ ལ ་བསྡུ་ ཐབས་ཡོ ད ་ན་ཁོ ང ་ ཚོ གས་པ།

དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་ཡོ ད་མཁན།

མི ་

དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཁོང་ཚོ འི་དུས་ཚོ ད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དང་། བོད་རི གས་

དོན ་དུ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཚོ ག ས་པ་སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ རྩོམ་ཡི ག་འབྲི་བ་སོགས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་ ཡི ག་ཆ་དང་མགོ་མ་འཁྲུག་པའི་ཆེད། བོད་

ཏེ་ ༼ དཔེར་ན་དམར་ཤོག་རི ང་ལུགས་དང་།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་ཕྱི་

དྭངས་བླང་མི ་

མཁན།

གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་གི ་གནད་དོན་ཐོག་

༣།

Search Engine

དང་།

Wikipedia

སྟེང་

ཆེ་ཤོས་ཡི ན།

བྱེད་དགོས།

ཁནྱོ ་ཡོ ངས་ཀྱི་མཐོ་སླབོ ་ནང་བོད་རི ག་པའི་

ཁག་སྟངས་འཛི ན་བདྱེ ་ཐབས་འབད་བརྩོན་

པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན།

སངྟེ ་བོད་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་གནས་ཚུལ་འཚོ ལ་

༨།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་བོད་དོན་ ཚབ་ཏུ ་འོས ་འཚམས་ཀྱི ་ བོད ་ཡི ག་ཐ་སྙད ་

སྐ ར
ོ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ མི ་སྣའི ་ དང་ཚི ག་སོགས་ཚང་མས་གཅི ག་མཚུ ངས་

ལས་འགུལ་ལ་ཕན་ཐོགས་དགོས་པ་དེ་གལ་

ཡོ ད་པའི་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུ ལ་

ཁོ ང ་ཚོ ་ དང་འབྲེལ ་ལམ་འཛུ ག ས་སྐ བ ས་ སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་གཅི ག་མཚུ ངས་དང་ཚད་
སོ ག ས་བེད ་སྤྱོད ་མ་བཏང་བར་དེ་ དག་གི ་

མང་ཚོ གས་ཀྱི་བླ་ོ སྤབོ ས་སྤལ
ེ ་བ་དང་ས་ྣེ ཁྲིད་

དེ་ཡང་དྲྭ་ཐོག་འཚོ ལ་ཆས་

ཞི བ ་སྐབ ས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དྲྭ ་
རྒྱའི ་ གནས་གནས་ཚུ ལ ་སྔནོ ་ལ་ཐོན ་ཐུ བ ་

ི ་
༤། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་འཛམ་གླང

ཞི བ་འཇུག་སྡ་ེ ཚན་ཟུར་འཛུ གས་ཡོ ང་ཐབས་
ལ་སྐལ
ུ ་མ་བྱེད་དགོས།

དེ་བཞི ན་འབུམ་

རམས་པ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་དང་། སྲིད་

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༨ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་མང་ཚོ གས་

རོ ག ས་དངུ ལ ་འབྱུ ང ་ཁུ ང ས་ཚང་མར་ངོ་

སླབོ ་ཏུ ་སླབོ ་སྦ ྱོང ་བ ྱེད ་མཁན་གྱི ་ བོད ་པའི ་ བྱེད་ཆོག་ལ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འོག་ སྲུང་གི ་གནད་དོན་ཡོ ངས་རྫོགས་རྒྱུ ས་ལོ ན་
སླབོ ་ཕྲུག་གི ་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་ ཀྱི ་ལས་ཁང་ཞི ག་གམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཚན་ དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེ།

༩། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་མི ་

བཙུགས་ཏེ་རྒྱུ ན་གཏན་དུ་འབལ
ྲེ ་བ་བདྱེ ་རྒྱུ ་

ད་ལྟ་ཡོ ད་བཞི ན་པའི་ ནས་(ཡང་ན་གཞན་དང་མཉམ་རུབ ་ཀྱི ས )

གནས་སྟངས་དང་གནད་དོན ་རྒྱུ ས་མངའ་

བྱུ ས ་དབ ྱེ་ ཞི བ ་དང་བོད ་དོན ་དང་འབ ལ
ྲེ ་ ནང་གསལ་གྱི་ལྡ་ི ལི འི་བརྒྱུ ད་ལམ་ལྟ་ེ གནས་ འབྲེལ ་ལམ་གྱི ་ བརྒྱུ ད་ལམ་གང་བསྟེན ་གྱི ་
དེ་བཞི ན་དྲྭ་ལམ་གྱི་ཉེན་
བའི་ཉམས་ཞི བ་གཙོ ་བོར་འགྱུར་བའི་མཐོ་ ཀྱི ་ ཆ་ཤས་སམ་མཉམ་དུ་ གསར་འཛུ ག ས་ ཡོ ད་པ་དང་།
ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས། བོད་དང་ པ་ཞི ག ་གི ་ ངོ་ བོའི ་ ཐོག ་ནས་ཀྱང་གསར་ ༧།

བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཚོ གས་འདུ་དང་།

དཔྱད་རྩོམ། ཆེད་ལས་རྩོམ་ཡི ག་སོགས་ཀྱི་

སྤུས་ཀ་དང་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་
ཐབས་བྱེད་དགོས། རྒྱ་ནག་ནས་ཡོ ང་བའི་

འཛུ གས་བྱེད་ཆོག

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་སོ་སོའ་ི ངོས་

གཞི ས ་བ ྱེས ་བོད ་མི ་ཕན་ཚུ ན ་འབྲེལ ་ལམ་ བོད་ཡི ག་ཐོག་ནང་དོན་ཚད་ལྡན་
གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་དག་ཁར། ལྟ་ེ གནས་འདི་

འབྲེལ་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁ་སྣོན་ཞི ག་བྱེད་

སླ བོ ་ཕྲུ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་༼རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ༽སླ བོ ་ ཐུ བ།

འདི་འདྲའི་ལྟ་ེ གནས་ཤི ག་གསར་
ཕྲུག་འདྲ་མི ན་དང་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་ཏེ་ ༦།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
བོད ་དོན ་གླ ང
ེ ་སླངོ ་བ ྱེད ་པ་སོ ག ས་ཧ་ཅང་ འཛུ གས་ཆེད།

ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོའ་ི བསམ་བླ་ོ ཀྱི ་ ངོས ་ནས་ཐོག་མར་ད་ལྟའི་ཆར་གཞི ས ་

tent

con-

ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཐུ བ།

དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དངོས་སུ་
ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་མཁན་དང་། བོད་ནང་གི ་

ཡོ ད་ཅིང་། རྒྱ་སྐད་ཚད་ལྡན་ཤེས་མཁན་གྱི་

ཡོ ད་པའི་རི གས་བོད་ནང་ཁྱབ་སྤལེ ་ རྐང་ལེན་ལས་བྱེད་
ནང་དོན་འདིའ་ི ཁོངས་བོད་

བྱེད་དགོས།

cadre

ཆོད་དགོས་ཤི ང་། ཁོང་ཚོ ་དང་འབྲེལ་ལམ་
དེ་ཡི ན།
༡༡།

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཤེས་ཡོ ན་

གནས་ཚད་ཡག་ཤོ ས ་ཡོ ད་པའི ་ བོད ་མི ་

རྣམས་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནང་སླབེ ས་

གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ ཐུ བ་དགོས།

དགོས། ལས་བྱེད་འདི་དག་གི ་ལས་འགན་

རྡ་རམ་ས་ལར་གཞི ས་སྤ་ོ

མ་ཐུ བ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་།

ལས་བྱེད་

མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ གལ་ཆེ འི་ སྲིད ་བྱུ ས ་ གཙོ་བོ། གཞི ས་བཞུགས་བོད་མི ་དང་འབྲེལ་ གསོལ་ཕོགས་ཉུ ང་དྲགས་པ། སྒྲིག་འཛུ གས་
དང་ལས་གཞི ་དང་། བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ལམ་གྱི་བརྒྱུ ད་ལམ་ཡར་སྐྱེད་གཏོང་ཐབས་ ནང་རྒྱུ ན་གཏན་དུ་ ལས་ཀ་བྱེད ་མ་ཐུ བ་
ཉེ་ ལམ་གྱི ་ ཆབ་སྲི ད ་དང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་འཕོ་ ཀྱི་ཐབས་བྱུས་གསར་གཏོད་དང་། རྒྱ་ནག་ ནའང་གཞོར་ལས་བྱེད་ཐུ བ་མཁན་བཅས་

ལས་གཞི ་འདི་དག་གི ས་བོད་

བྱེས་བོད་མི ་ཕན་ཚུ ན་འབྲེལ་ལམ་གྱི་བརྒྱུ ད་

ྲི ་བསྒྲགས་དང་འཁག
འགྱུར། བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ཁྱབ་སྤལེ ་ གི ་དལ
ྱོ ་བོད་
ྱོ ་བཤད་བདྱེ ་པའི་ རྒྱུ ་མཚན་སྣ་མང་ལ་བརནྟེ ་བཙན་བལ
བྱེད ་པའི་ བོད ་དོན ་དང་འབྲེལ ་བའི་ འཁྱོག ་ གནད་དོན ་ལན་འདེབ ས་ཆེ ད ་ཉམས་ཞི བ ་ མི ་མང་པོ་ཞི ག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་

ཞི བ་བྱེད་དགོས། སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མི ་

བྱིས་གཞོན་གསུམ་ལ་མཁོ་བའི་རི ག་གཞུང་ ༡༠།

དམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡི ན་པ་ངོས་འཛི ན་དང་རྒྱབ་

ངེས་ཡི ན།

གལ་ཆེ།

གཏང་ན།

རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་བ ྱེད ་

མཁན་དང་།

ལམ་གཙོ ་ ཆེ ་ ཤོ ས ་གང་ཡི ན་ཐོག ་དཔྱད་

བཤད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རི གས། དེ་བཞི ན་རྒན་ དང་དཔྱད་ཞི བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡི ན་དགོས།

ཕྱག་ལས་གནང་ཐུ བ་ཀྱི་མེད།

གང་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་དང་

དང་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་གནས་ཚུ ལ་སོགས་བཀོད་ ཚེ ། འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རོགས་དངུལ་
དགོས།
བོད་ཡི ག་ཐོག་སྤྱི་ཚོ གས་བརྒྱུད་ ཇེ་ཉུ ང་དུ་འགྲོ་ངེས་ཡི ན་པ་མ་ཟད། རོགས་

སོང་ཡོ ད་པ་

བྱེད་དགོས། འདི་འདྲའི་དཔྱད་ཞི བ་སྐབས་

རི གས་

བཞི ན ་གཞི ས ་བྱེས ་བོད ་མི ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ དོན ་ མང་དང་ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ས ་བརྒྱུ ད་ལམ་
སྐྱོར ་བྱེད ་མཁན་སྔར ་བས་ཇེ་ མང་དུ་ འག ་ྲོ

༥།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་བོད་ནང་

གི ་བོད་མི ་ཚོ ར ་གནས་ཚུ ལ་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་བྱེད ་

མཁན་གྱི ་ ལྟ་ེ གནས་ཞི ག ་གསར་འཛུ ག ས་
བྱེད་དགོས།  ལྟ་ེ གནས་འདིའ་ི གཙོ་བོ་ནི།

འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེའང་དཔྱད་ཞི བ་

གཤམ་གསལ་གྱི ་མི ་སྣ་ཁག་ལ་བཅར་འདྲི་
བྱེད་དགོས།

ཀ། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི །

ཁ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི །

ཀ༽ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་ཆ་འཇོག་ ག བོད་མི ་ན་གཞོན།

ཡོ ད ་པའི་ ཁུ ང ས་གཞན་ནས་བོད ་དོན ་དང་ ང་། ཉེ་ཆར་བོད་དུ་བསྐྱོད་མྱོང་མཁན་གྱི་ཕྱི་
འབལ
ྲེ ་བའི་གནས་ཚུ ལ་སྤལ
ེ ་སྐབས་དེ་དག་ རྒྱལ་མི ་རི གས་གཞན།

བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ཚོ ར ་བརྒྱུ ད་སྤལ
ེ ་བ ྱེད ་ ཅ།

བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་དང་རྒྱུན་གཏན་

དུ་ འབ ལ
ྲེ ་བ་བྱེད ་མཁན་འཛམ་གླི ང ་ཁྱོན ་

དགོས།

ད་ལྟའ་ི འགྱུར་འགྲོས་ལ་གཞི གས་

ལམ་གྱི་ཞབས་ཞུ་དང་། སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆའི་ དངུ ལ ་དེ་ ཞུ ་ མཁན་ནང་དུའ ང་འགྲན་རྩོད་
entertainment material

གལ་ཏེ་ ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་ངེས་པར་སོང་།

བོད་

དེར་བརྟེན་

ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སྤྱི་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་དར་ཁྱབ་

“སོ་སོའ་ི ནང་ནས་ལས་ཀ་

བྱེད་”working from home ཅེས་པའམ།

ལས་ཁུངས་ཕྱི ་ལོ ག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་
working remotely

ལམ་སྲོལ་དེ་བོད་མི འ་ི

ད་ལྟའི་ཆར་མེད་པ་ཡི ན་ན་དེ་དག་ཀྱང་ཁྱབ་ མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནས་ཀྱང་ལག་བསྟར་བྱེད ་

༨།

བྱེད་པ་ཡི ན་ན། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་

སྤལེ ་བྱེད་དགོས།

གཞི ས་བཞུགས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་

ུ ་པའི་ སྲིད ་བྱུ ས ་སམ།
ཤུ ག ས་རྐྱེན ་སྤྲད་ན ས

རོ ག ས་དངུ ལ ་ཐབས་འཚོ ལ ་གྱི ་ ལས་ཁང་
Development and Fundraising Office

ཞི ག་གསར་འཛུ གས་བྱེད་དགོས།

འོས་མི ན་གཟིགས་དགོས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

ལས་ ཤེས་ཡོ ན་དང་། མཁས་རྩལ། ཉམས་མྱོང་

ལས་འགུལ་སྤལེ ་སྐབས་བཙན་ ཁང་འདི་ནང་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ཆེ ད་ལས་ སོགས་ཚད་ལྡན་ཡོ ད་ཀྱང་། རྡ་རམ་ས་ལར་
བྱོལ་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་བོད་ པ་བཞག་ཏེ་ ཁོང ་ཚོ འི ་ ལས་འགན་རོ ག ས་ གནས་སྤ་ོ མ་ཐུ བ་པའི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་བོད་
མི ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐབས་ཡོ ད་མི ན་ དངུ ལ ་ཐབས་འཚོ ལ་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ ཁོ ་ ན་ཡི ན་ མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ཀ་བདྱེ ་རྒྱུའི་
གལ་ཏེ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཞི ག་སྐྲུན་ཐུ བ་པ་
གཟིགས་དགོས། འདི་ལྟར་ཕྱོགས་ཡོ ངས་ དགོས།

ལས་གཞི །

ནས་མཉམ་ཞུ ག ས་དང་གྲོས ་བསྡུ ར ་བྱེད ་

ནང་འདི་འདྲའི་ཆེད་ལས་པ་མེད་ཚེ ། སྒྲིག་ མ་ཟད། བོད་མི ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྤ་ོ བྱས་
འཛུ གས་ཀྱི་གྲོགས་པོའམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་ པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ཤུ གས་རྐྱེན་གང་

ཁ༽

གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་ཕན་ཚུན་རྒྱུན་ ཡོ ངས་ལ་ཡོ ད་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་རྣམས།

སྐབས་ཕན་ཚུ ལ་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོ ང་

ག༽

ཕྱི་རྒྱལ་མི ་མང་དང་ཚོ གས་པ་ཁག་ བཞི ན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ་མི ་

བཞི ན་བོད་མི འི་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་ངོ་ཚབ་ངོ་

པ་ཁག་ནས་རོ གས་རམ་ཞུ ས་ཏེ་ལས་བྱེད་ ཐེབས་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཟློག་ཐབས་དང་། རྒྱ་
ཚོ ར་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་དགོས། འདི་ནི་ཕུགས་ གར་ནང་གི ་ བོད ་མི འི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ཤེ ས ་

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

ནས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས།

གཏན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་འཛུ གས་ཐབས།

ལྷག་དོན་དུ་ཧོང་ཀོང་དང་། ཐའེ་ཝན། དེ་

དང་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ཚོ ར ་རྒྱུ ན་གཏན་ སྣ།

གྱི་འབལ
ྲེ ་ལམ་འཛུ གས་ཐབས་བྱེད་དགོས། དཔྱད་ཞི བ ་འདིའི་ དགོས ་དམི ག ས་གཙོ ་ བོ་

ལས་གཞི ་ འདིས ་བོད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ཉམས་ ནི་ལྟ་ེ གནས་འདི་གསར་འཛུ གས་ཀྱི་འཆར་

ཞི བ ་ཁང་གི ་ ལས་དོན ་ལ་རོ ག ས་འདེག ས་ གཞི ་བཀོད་སྒྲི ག་བྱེད་པའི་སྐབས་ངེས་པར་

རྒྱུ་མ་ཟད།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་

མ་ཡི ན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོ ན་པ་ཡི ན། གལ་

དང་གྲོས ་མོ ལ ་བསྐྱར་དུ་ འགོ་ བཙུ ག ས་ཏེ།

བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་

རྒྱང་རི ང་པོའི་ལས་གཞི ་ཞི ག་གི ་ངོ་བོའི་ཐོག་ ཡོ ན་དང་མཁས་རྩལ་མ་འདང་བའི་དཀའ་
ལས་ཁང་ ངལ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ཚོ ས་ཁ་

འདི ས ་གཙོ ་ བོ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཡར་རྒྱས་ལས་ གསབ་ཐུ བ། །
ཁང་

international development agen-

དང་། སྦྱིན་བདག་མི ་སྒརེ ་པ་སོགས་

ལྟ་ེ གནས་འདི་དགོངས་འཆར་

དུ་ གཞི ས ་བ ྱེ ས ་བོད ་མི ་སོ ག ས་ཕན་ཚུ ན ་

༄༅། །འདི་ལོའ་ི རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཀྱི་

མཁན་སེ ་ ལ་ཁུ འི ་ བོད ་ཁྱི མ ་སླབོ ་གྲྭའི ་ ཀརྨ་

AISSCE གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ འབྲིང ་རི མ ་སླབོ ་གྲྭའི་ ཡི ག་

མཚུ ང ས་རྒྱ་གར་དབུ ས ་འབྲིང ་རི མ ་ཤེ ས ་

སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༣༣ འཛུ ལ་ཞུགས་

མོ འི་གྲུབ་འབྲས་ནང་བོད་སླབོ ་ཁོངས་ནས་

སེ མ ས་ཤུ ག ས་མ་ཆག་པར་མུ ་ མཐུ ད ་ཧུ ར་

༡༠༠ ལེན་མཁན་སླབོ ་གྲྭ་བརྒྱད་བྱུང་འདུག

ཡོ ད་པ་བཅས། །

བྱེད་ཐུ བ།

cies

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་དེ་སྔ་ལས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ།

ྲི ་རི མ་སླབོ ་གྲྭའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཆེ ན་མོ འི་
འབང

རྒྱུགས་ནང་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ ནས་

བྱས་ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་
༡༡༠༠

ཡོ ད་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྐབས་

ཡི ག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཡོ ད་པ་དང་།

བསྐྱར་རྒྱུ གས་གཏོང ་དགོ ས ་པའི ་ སླ བོ ་མ་
གྲངས་ ༢༨ ཡོ ད། ཡི ག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་

པའི་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༥ བཅས་བྱུང་འདུག
ཁྱོན ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་

གྲྭའ་ི བརྒྱ་ཆ་ནི་ ༩༧ ལོན་ཡོ ད་པར་བརྟེན་
སྔ ་ ལོ འི ་ འཛི ན་རི མ་བཅུ ་ གཉི ས ་ཀྱི ་ ཡི ག་

ཕུན་ཚོ གས་ཟླ་བ་ལགས་ཡི ན་འདུག ཕྱོགས་

ཡོ ན་ལྷན་ཚོ གས་ CBSE   ཀྱི་འཛི ན་རི མ་

མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་རྣམ་ ཚན་རི ག་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ཨང་དང་པོ།

རྒྱལ་ལགས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༧།༨ ཐོབ་ཡོ ད་པ་ ལ་ཁུའི་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་མ་ཀརྨ་ཕུན་
དང་།

བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སླབོ ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༤ ལོན་

ཚོ གས་ཟླ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༤ དང་།

ཁག་གི ་འཛི ན་རི མ་བཅུ ་ གཉི ས ་སླ བོ ་མ་

རྣམས་ནས་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོན་པར་
འཚམས་འད ྲི་ ཞུ ས ་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་
བསྐྱར་རྒྱུ གས་གཏོང ་དགོ ས ་པ་དང་ཡི ག་

རྒྱུ གས་མ་འཕྲོད ་པའི ་ སླ བོ ་མ་རྣམས་ལ་

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

བརྩོན་དགོས ་པའི ་ འབོད ་སྐུལ ་ཡང་གནང་

ཡི ག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནས་
འདི་ ལོ འི ་ དགའ་ལྡན ་ཕོ་ བྲང་གི ་ བྱ་དགའ་
ལེན་མཁན་སྒྱུ་རྩལ་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ཨང་

དང་པོའ་ི ཁོངས།

སྦལེ ་ཀོབ་སཾ ་བྷ་ོ ཊའི་སླབོ ་

མ་བསྟན་འཛི ན་གངས་མཚོ ་ལགས་བརྒྱ་ཆ་ ཚོ ང་རི ག་གི ་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ཨང་དང་པོ།

ཨང་གཉིས་པ་མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་མ་ལྷ་

ཨང་གཉིས ་པ་མ་སུ ་ རི ་ བོད ་ཁྱི མ ་གྱི ་ སླབོ ་ ལུང་རི གས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༩།༦  །

ཨང་གསུམ་པ་སེ ་ལ་ཁུའི་བོད་ཁྱི མ་སླབོ ་མ་

༩༢ །

སྦལ
ེ ་ཀོབ་བོད་ཁྱི མ་གྱི ་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ མོ་ཚེ ་རི ང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ །

རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལས་བརྒྱ་ཆ་   ༡.༤༤   མ་བསོ ད ་ནམས་བདེ་ སྐྱི ད ་ལགས་བརྒྱ་ཆ་ ཨང་གཉིས་པ་སྦལ
ེ ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་མ་ཚེ ་
རི ང་བདེ་སྐྱིད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨།༢ །
༨༩།༦
འཕར་ཆ་བྱུང་ཡོ ད།
འདི ་ ལོ འི ་ བོད ་པའི ་ སླ བོ ་གྲྭ འི ་ འཛི ན་རི མ་

སེ་

ཨང་གསུམ་པ་མོ ན ་གྷ་ོ སཾ ་བྷ་ོ ཊ་གཏན་སླབོ ་ ཨང་གསུམ་པ་སྐལ་བཟང་རི ན་ཆེ ན་བརྒྱ་ཆ་
ཀྱི་སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་མཚོ ་མོ་ལགས་དང་། ༨༥།༢ ཐོབ་ཡོ ད།

ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ་བརྒྱ་ཆ་
འདུག

༩༠།༨

ཐོབ་ཡོ ད་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཤེ ས ་རི ག་ལས་

ཁུ ང ས་ནས་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ ་

www.tibet.net/mwa

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༨
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་གི ་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
།ཉི་ཧོང་གི ་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཀི་ཧི་ཊོ་

ཆོ ད་སེམས་ལ་ངོས་ཀྱིས་ཡི ་རངས་བསྔགས་

ལ་རྒྱལ་སྲིད་མངའ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་གནང་

ཉི་ཧོང་མི ་མང་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་ཇི་འདྲ་ཞི ག་

༄༅།

མཆོ ག་གི ས་རང་གི ་སྲས་ན་རུ་ཧི་ཊོ་མཆོ ག་

སྟེ་ རྒྱལ་པོ་ གསར་པར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་

བར་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་
ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

བརྗོད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

སྐྱོར་ཧ་ཅང་གནང་གི ་འདུག   རྗེས་སུ་ཡི ་

རངས་ཡོ ད། “ཅེས་འཚམས་འདྲི་མཛད་

གུས་བརྩི་ཆེན་པོ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།    ལྷག་

མཛད་པའི་ནང་འཁོད་དོན།   “ཡབ་རྗེ་

ཐལ་ནས་ཡར་ལངས་པ་མ་ཟད།  འཛུ གས་

མཐར་མི ་རྗེ་མཆོག་གི ་རྒྱལ་སྲིད་མངའ་ཐང་

ཉི་ཧོང་ལ་མཚོ ན་ན།   དམག་འཁྲུག་གི ་ར་ུ

རྒྱས་པ་དང་།

མཚན་མཐོང ་དགུ ང ་དུ་ འདེག ས་བཞི ན ་དུ་

འོག་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་སྨནོ ་

སྐྱོང་གནང་ཡོ ད།

རུབ་ཀྱི ས་དཀའ་སྤྱད་དང་ལེ ན་གནང་བར་

ལྔ་བཅུ་ཙམ་རི ང་ངོས་རང་ཉི་ཧོང་དུ་ཐེངས་

འབངས་མི ་སེར་ལ་ཐུ གས་ཉེ་པོས་གཟིགས་
སྐ་ུ ཉིད་ཀྱིས་མཛད་སྤྱོད་

བཟང་པོ་ དེ་ དག་ཤུ ལ ་འཛི ན་གནང་རྒྱུ འི ་

ཀྱི ་ གནོད ་འཚེ ་ རི མ ་བྱུ ང ་ཕོག ་ཀྱང་མཉམ་ ཡོ ད།   ངོས་རང་ཉིད་ལ་མཚོ ན་ན་ས་ཁུལ་
དེ་དག་ལ་དངོས་སུ་མི ་མང་ཚོ ས་དཀའ་སྡག
ུ ་

བརྟེན་དཀའ་སྡུག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུ བ་ མྱངས་པ་མཐོང་བྱུང་།   ས་གནས་མི ་མང་

ལམ་ཡང་བརྒྱབ་པ་ཡི ན།  འདས་པའི་ལོ་ངོ་

མང་བསླབེ ས་པ་རེད།   མི ་མང་མཆོག་

ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢ གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་ཁོངས་སུ་བཙན་བྱོལ་ དང་རི ག་གཞུང་།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

འབངས་མི ་སེར་རྣམས་ཞི ་

བདེ་བག་ཕེབས་ངང་འཚོ ་ཞི ང་།  རྒྱལ་པོའ་ི

སྐྲུན་བསྐྱར་གསོ་ཧ་ལས་པ་བྱུང་ཡོ ད།   དེ་
རྗེས་སྔར་མ་གྲགས་པའི་རང་བྱུང་གོད་ཆག་ རླབས་བརྡོལ་ནས་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ ་ཕོག་

མཆོ ག ་གི ས་རྒྱལ་ཁབ་མཚོ ན་རྟགས་ཀྱི ་

མི འི་བཟང་པོའི་རི ན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་

ལས་དོན་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པར་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་

གནང་ཐུ བ ་པའི ་ སྙིང ་སྟོབ ས་ལ་ངོས ་ཀྱི ས ་

ི ་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་
པར་འཛམ་གླང

དམན་ཀུན་གྱིས་ངོས་ཀྱིས་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་

ཐབས་དང་།   ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གྱི་

འཕྲད་ཀྱང་བླ་ོ སྟོབས་ཆེ ན་པོས་གདོང་ལེ ན་

མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་འཚམས་འདྲི་

ཡོ ད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཉི་ཧོང་དུ་མཚོ ་ དང་ཐུ ག ་ནས་ཁོང ་ཚོ ་ དང་ལྷན ་གོ ད ་ཆག་

དུས་རབས་གསར་པ་བཞད་པའི་སྐབས་དང་
བསྟུན།

ི ་ནང་དེ་སྔ་ལས་ཞི ་བདེ་
འཛམ་གླང

དང་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་
འདུན་ཡང་མཛད་འདུག་པ་བཅས། །

མཆོག་གི ས་ཨི ན་ཡུལ་ནས་གོ་

གཅེས་ནོར་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་སྔར་ལྷག་གནང་རྒྱུ ་

སྐ་ུ

བཀའ་སྡར
ུ ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་གསུང་འདུག

གཙོ་བོ་ ༡༧ ཐོག་རོགས་འདེགས་ཞུ་བཞི ན་

Penny

ཉིན ་ཨི ན་ཡུ ལ ་གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

བོད ་མི ་ཚོ ་ ཡང་ཚུ ད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་སྐ ར
ོ ་གསུ ང ་ བཅས་གང་ཅི འི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཤུ གས་ཆེ ་

ཇི ་དགེའི་སྐར
ོ ་འབྲེལ་ཡོ ད་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ ལའི་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐབས་ཐོག་དོན་ཚན་

ལུབ་ཊོན་

སྐབས་དེར་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་ གྱི་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་ཡོ ད་པ་བཅས་ངོ་སྤྲོད་གནང་

གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ ཡོ ད ་པའི ་ ཁོང ས་གཙོ ་ བོ་ ནང་ནས་གཙོ ་ བོ་

སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཊི མ་
Tim Loughton

མཆོག་དང་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ པེ་ནི་
Mordaunt

Penny

མཆོག་གི ས་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་

འཕྲད་བ་མ་ཟད། བོད་མི ་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་

འདུག

རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་ ག ྲོས ་ བ་དང་འབྲེལ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལ་
ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་

Tim Loughton

ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ ནང་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་ མཆོག་གི ས་ཁོང་རང་ཉིད་དང་། དེ་བཞི ན་
ཌུན་ཌེའ་ི

སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་འདུག

Dundee

ས་ཁུལ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་

དེ་ཡང་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་ འཐུ ས་མི ་རྣམ་གཉིས་རི ང་མི ན་བོད་མི ་མང་
སྐ་ུ

Penny Mordaunt

མཆོག་ནི། ཨི ན་ སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་

ཡུལ་གཞུང་གི ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་རམ་ལྷན་ཁང་ གཏན་འཁེ ལ ་བའི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་
གི ་བླནོ ་ཆེན་ཡི ན་པ་དང་། གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཁོ་

འཐུ ས་མི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེ ན་

མོ ས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུ ད་ཨི ན་ཡུལ་ རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུང་ཞི ང་།

ཚོ གས་ཆེན་དེ་

གཞུ ང ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་ཉམ་ཐག་ ནི་བོད་མི ་ཚོ ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་དབང་སྒྱུར་
དང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་ དང་གཉའ་གནོན་འོག་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་

སོ ག ས་སུ ་ བོད ་མི ་བཙན་བྱོལ ་བ་མང་དག་

ཅིག་གནས་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པས། བོད་

ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་ གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཅིག་ནི།
ཚོ གས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ཀེ་རི ་མེ་ཁར་ཐི་

Kerry

མཆོག་གི ས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་

McCarthy

མི ་དེ་ དག་གི ་ ཞུ མ ་པ་མེ ད ་པའི ་ སྙིང ་སྟོབ ས་ གནད་དོན་དང་འབྲེལ།

ི ་གི ་སྣེ་
འཛམ་གླང

གསོ ན ་པོར ་གནས་ཐུ བ ་སླད ་ང་ཚོ ས ་བོད ་ གསུམ་པར་གྲགས་པའི་བོད་ནང་འཁྱགས་

མི འི ་ རི ན་ཐང་ལྡ ན ་པའི ་ རི ག་གཞུ ང ་དང་ རོ གས་བཞུ ར་ཚད་མྱུར་པོ་ཡོ ད་པའི་དབང་

ཤེ ས་ཡོ ན་ཐོག་རོགས་རམ་སྔར་ལྷག་གནང་ གི ས་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་ཤུ གས་ཆེ ་འཕྲད་
དགོས་པ་གསུང་འདུག

བཞི ན་ཡོ ད་པས།

Penny Mordaunt མཆོག་གི ས་བོད་མི འ་ི

དཀའ་ངལ་དེ་སྣང་མེ ད་དུ་བཞག་རྒྱུ ་མེ ད་པ་

ང་ཚོ ས་གནམ་གཤི ས་

འཕྲོད་

བས ནྟེ ་དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ རོ ག ས་རམ་དང་།

གཉིས ་པ་ནི་ གནམ་གཤི ས ་ཐོག ་ལ་ཆགས་
ཡོ ད་ཅེས་གསུང་།

ཨི ན་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བླནོ ་

མཆོ ག ་མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དྲུ ང ་
ཆེ འི་ཁྱབ་ཁོངས་གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞི འི་རྒྱུ ན་ལས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། མ་འོངས་པར་ཁོང་

སྐ བ ས་དེར ་ཨི ན་ཡུ ལ་གཞུ ང ་གི ་ ཕྱི ་ རྒྱལ་ འགྱུ ར ་ལྡ ག
ོ ་གི ་ གནད་དོན ་སྐ ར
ོ ་གླ ང
ེ ་སླ ངོ ་ གི ་དེའི ་ ཐོ ག ་གཟི ག ས་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་གསུ ང་
རོ ག ས་རམ་ལྷན ་ཁང་གི ་ བླནོ ་ཆེ ན ་ལྕམ ་སྐུ་ གནང་སྐ བ ས་བོད ་ནང་གི ་ གནམ་གཤི ས་ འདུག་པ་བཅས། །
རི ག ་གཞུ ང ་དང་ཕ་མེ ས ་ནས་བརྒྱུ ད་པའི ་

གསུང་འདུག གནད་དོན་དེའ་ི ལན་དུ་ལྕམ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ལི ་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་རྒྱལ་སར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༥ ཐོག་མ་གནང་མཁན་སྐ་ུ ཞབས་
རེ ས ་གཟའ་ཉི་ མའི ་ མཚན་མོ ར ་བོད ་མི འི ་

Prof Vy-

ཡུལ་གྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཐུ བ་ བསྲི ང ་གནང་བ་སོ ག ས་ལ་བརྟེན ་རྒྱ་ནག་

མཆོག་ཀྱང་ཕེབས་ གནང་དགོས ་པའི ་ འབོད ་སྐུལ ་གནང་དོན །   གཞུང་གི ས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་འདུག

tautas Landsbergis

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ འདུག   སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ “གལ་ཏེ་ ཁྱེད ་རང་འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་
བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་བྷལ ་ཊི ག་མངའ་ཁུ ལ ་

Baltic region
ania

གྱི་ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ཡའི་

ཞུས་འདུག

ལགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ བོད་མི འ་ི རང་དབང་ཤོར་བ་དང་།  རྒྱ་ནག་
ཕྱེད་ཡོ ལ་ཙམ་ལ་ཝི ལ་ན་སི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན ་བྱས་ཚུ ལ ་

སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་གི ་མགྲོན་འབོད་ སོགས་གསུངས།  

གཅོད ་བསོ ད ་ནམས་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་དང་།

ལྟར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ཕེབས་ཏེ།   ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཡུལ་དེའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ལྷན་

བོད་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་

“བོད་ནང་ལག་བསྟར་བདྱེ ་བཞི ན་པའི་སྲིད་ ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་

Prof Vytis Vidunas

ལགས།  ཡུན་རི ང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་ཁག་གཅིག་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་ མཆོ ག་གི ས་དེ་སྔ་བྷལ་ཊི ག་མངའ་ཁུལ་གྱི ་ དང་རང་དབང་། མང་གཙོ་བཅས་ལ་རྒྱབ་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

དེ་རས
ྗེ ་ལམ་དེའི་ཐོག་དམག་མི ་དང་དམག་

མཆོ ག ་ལ་གསོ ལ ་ཚི གས་འདེག ས་འབུ ལ ་ གཞུང་གི ་དབང་སྒྱུར་ལ་ཞི ་རལ
ྒོ ་བདྱེ ་མཁན་

ཐང་དུ་ ཕེབ ས་འབ ྱོར ་སྐ བ ས་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་

བསུའ་ི སྣེ་ལེན་ཞུས་འདུག

ནང་ཐོག ་མར་ལམ་གཅི ག ་བརྒྱབ་པ་དང་།  

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ Laima An- དོན ་འཕྲུ ལ ་ཆས་འོར ་འདྲེན ་བྱས་མཐར་
drikiene

Lithu-

རྒྱལ་ས་ཝི ལ་ན་སི ར་ Vilnius གནམ་

དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་

གསར་འགོ ད ་ལྷ ན ་ཚོ གས་གྲུ བ ་མཚམས་

སྐར
ོ ་གསུ ང ་སྐབ ས་དེ་ སྔ་ རྒྱ་ནག་གི ས ་བོད ་

ཨི ་སི ་ཊོ་ནི་
Latvia

Estonia

ཡ་དང་། ལ་ཏི་ཝི ་ཡ། སྐྱོར ་གནང་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་ཚེ ་ བོད ་དོན ་

ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ཡ་

Lithuania

བཅས་ ཐོག ་ངེས ་པར་དུ་ རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་དགོས །

དབུ ་ བཞུ ག ས་ཐོག ་ཡུ ལ ་དེའི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི ས་ཨུ་རུ་སུ་དམར་པོའི་ ” ཞེས་སོགས་གསུངས།

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ དབང་སྒྱུ ར་འོག ་དཀའ་སྡུག ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་ གསར་འགོ ད ་ལྷ ན ་ཚོ ག ས་ཐོག ་སྲི ད ་སྐྱོང ་
གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་ཞི ག་ནང་གསར་ མྱངས་པ་དེ་དང་།  དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི ་ མཆོ ག ་གི ་ བོད ་ནང་གི ་ གནས་སྟངས་དང་
འགོད་ལྷན་ཚོ གས་བསྐྱངས་པ་དང་།   ལྷན་ བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་དབང་སྒྱུར་ རྒྱལ་སྤྱི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ཁག་ལ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

ཚོ གས་སྐབས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཨུ་ འོག་དཀའ་སྡག
ུ ་དེ་མཚུངས་མྱོང་བཞི ན་ཡོ ད་ སྐྱོར ་གནང་དགོས ་པའི ་ འབོད ་སྐུལ ་གནང་

རུ་སུ་དམར་པོའི་དབང་སྒྱུར་འོག་ནས་རང་ པ་གསལ་བཤད་གནང་ཐོག   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བའི ་ སྐ ར
ོ ་ཕ ྱེ ད ་ཡོ ལ་རྒྱལ་ཡོ ངས་བརྙ ན ་
བཙན་ཐོབ་རས
ྗེ ་ཡུལ་དེའི་སྲིད་འཛི ན་ཆེ ས་ སྤྱི་ཚོ གས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ལི ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ཡ་ འཕྲིན་བརྒྱུད་སྐར་མ་ ༤ ཙམ་རི ང་རྒྱང་

Prof. Dr. Dain-

བྱུ ས ་གཞི ་ རྩར་བཟུ ང ་ནས་ཡུ ་ རོ བ ་ཐོག ་རྒྱ་ ius Zalimas མཆོག་གི ས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
ནག་གི ་ ཆབ་སྲི ད ་ལངས་ཕ ྱོག ས་ལ་དཔྱད་ སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ མག ནྲོ ་འབོད ་

པ། ” ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་གསུང་ ཞུ ་ སྐབ ས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་
མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ལས་དོན་གནང་

བཤད་གནང་འདུག  

སྤྱི ར ་དེ་ ཉིན ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་ ཕྱོགས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད།  རྒྱལ་
གི ས་ཡུལ་དེའ་ི རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁང་

Žinių

སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་བོད་མི འ་ི

གནང་བ་དང་།   སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་

ཁང་མགནྲོ ་འབོད་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

radijas

ཞེས་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་

སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱུ ད་གཅི ག ་ལམ་གཅི ག ་ཟེར ་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་
སྐལ
ུ ་ཡང་གནང་འདུག་པ་བཅས།  །

བའི་དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གསར་པའི་
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