དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

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

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་ཕག་ལོ།
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ི དྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོའ་ི རྩེད་འགྲན་
ཉིན་མཐའ་མའི་མཛད་སྒརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠

ད་བར་རྒྱལ་ཡུམ་

འགྲན་ར་ུ ཁག་ ༢༣ མཉམ་ཞུགས་གནང་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དགོ ང ས་

གྱི་རྟགས་མའི་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་ ༢༥ བར་

སླ་པོ་མེ ད་ནའང་རྣམ་པ་ཚོ ་བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན་

སྐནྱོ ་མཁན་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་སྟོན་ཐུ བ་པ་ཧ་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་རྩེད་ཐང་དུ་རྒྱལ་ཡུམ་

ཆེ ན་མོ འི་དྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ འི་གསེ ར་

གྱི་རྟགས་མའི་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་ ༢༥ པའི་

གོ ་ སྒྲི ག ་ ག ན ང ་

ཆེ ན་མོ འི་དྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ འི་གསེ ར་
ཉིན་མཐའ་མའི་མཇུག་སྡམ
ོ ་མཛད་སྒ་ོ རྒྱས་པ་

ཞི ག་ཚོ གས་ཡོ ད།

སྐབ ས་དེར ་དཔལ་ལྡན ་སྲིད་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་

སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་བཤད་གནང་དོན །

བོད་རྒྱལ་ཡོ ངས་རྩེད་རི གས་ཚོ གས་པ་ངོས་

རེད། ལས་གཞི ་

འགྲན་ཐེངས་ ༢༥ པའི་མཐའ་མའི་རྩེད་

གནང་རོ ག ས་ཞེས ་འབོད ་སྐུལ ་དང་སྦྲགས་

དེ་ རི ང ་འདིར ་ཕེབ ས་པའི ་ མཛད་གཙོ ་ རྣམ་

འགྲན་མོ ན ་གྷ ་ོ རུ ་ ཁག་དང་དོན ་གྲུབ་གླི ང ་

ག་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་

བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ ་རུ་

རུང་ཐོག་མ་འགོ་

པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

སོང་། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུ ད་ཡག་པོ་རྩེད་

ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་

རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ འི་གསེ ར་གྱི་རྟགས་མའི་རྩེད་

ཆེ ན་གྱི་བྱས་རྗེས་

འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུ བ་པའི་རེ་

རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ ་ ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ རྩེད་གནང་

ས་ཐག་རི ང་པོ་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ལས་ གཞི ར་བཟུང་བོད་སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་སླད་སྐ་ུ ལས་

གྲུབ་མཚམས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེ ན་མོ འི་དྲན་རྟེན་ ༄༅།

མ ཛུ ག ས ་ དུ ས ་

བ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ད་རས་བུ་མོ་རྣམས་ནས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
ལྡ་ི ལི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ།

ཐུ བ ་ པ ་ རླ བ ས ་

ནས་བུད་མེད་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ་རྩེད་མཁན་གང་

མང་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

འདུག

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཁག་གཉིས་དབར་རྩེད་འགྲན་འགོ་བརྩམས་

པ་དང་ཆབས་ཅི ག ་མོ ན ་གྷ ་ོ རུ ་ ཁག་གི ས ་སྤ་ོ

དཀའ་ལས་ཁག་

ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་
ལོ་ ༡ དང་། དོན་གྲུབ་གླང
ཆགས་ཀྱི ་ རྐང་རྩེད་སྤ ་ོ ལོ ་ རུ ་ ཁག་གི ས ་སྤ ་ོ

མཇུག་སྐྱོང་རྒྱུ ་དེ་
བས་དཀའ་ལས་

པའི་ཆ་ནས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ས་ཐག་

ཁག་པ་ཡོ ད།

ལོ་ ༡ བླུགས་ཏེ་འདྲ་མཉམ་ཆགས་སྟབས།
མཐར་

Penalty Kick རྩེད་འགྲན་གནང་

དེར ་བརྟེན་ད་བར་བོད ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་རྩེད་ རི ང་པོ་ནས་ཆེ ད་མངགས་བཞུ གས་སྒར་རྡ་ སྟེ་དོན ་གྲུབ་གླིང ་རུ ་ ཁག་གི ས ་སྤ་ོ ལོ ་ གཉིས ་

རི གས་ཚོ ག ས་པའི ་ ནང་ཕྱག་ལས་གནང་ སར་ཕེབས་ཏེ་རྩེད་འགྲན་ནང་མཉམ་ཞུགས་ དང་། མོན་གྷ་ོ ར་ུ ཁག་གི ས་སྤ་ོ ལོ་བཞི ་བླུགས་

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད།
འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེ ན་པོ་སྤྱི་ནོར་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཕྱི ་
ཚེ ས་ ༡༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་
༧ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་སྟོན་
འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་བཅས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་
ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདུག དེ་ཡང་ལྡ་ི ལི འ་ི ནང་
རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་ཁང་
Indian International Centre ཆེན་
མོའ་ི ནང་དུ། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ལ་དྭགས་
ཁ་ཆེའ་ི མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག ཁ་ཆེའ་ི
ཆོ ས ་ལུ ག ས་ནང་ཁུ ལ ་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གོ ང ་འཕེལ ་
ཆེ ད་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་ཆོ ས་ལུ གས་
ཚོ གས་ཆེ ན ་ཐོག ་དབུ ་ བཞུ ག ས་མཛད་གཏན་
འཁེལ་འདུག
ལྷན་ཚོ གས་དེ་བཞི ན་ཏཱ་ལའི་བླ་
མའི་དྲ་རྒྱ་ dalailama.com.  བརྒྱུད་ཐད་
གཏོང་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །

ཡུ མ ་ཆེ ན ་མོ འི ་ རྗེས ་དྲན་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ འི ་

མཁན་ཡོ ངས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་ གནང་བ་དེས་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་གང་འཕྲོད་ ཏེ་ ཐེང ས་འདི འི ་ རྒྱལ་ཡུ མ ་ཆེ ན ་མོ འི ་ དྲན་ དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་དང་སྤྱི་འཐུ ས་
ད་དུང་ཡི ན་ནའང་མུ ་མཐུ ད་ཕྱག་ལས་ཡག་ ཀྱི་ཡོ ད་དམ་ཞེ་ན། བོད་མི ་རྣམས་འཛམ་ རྟེན་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ འི་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་དེ་ ཚོ གས་ཟུར་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་

གནང་མཁན། རྩེད་འགྲན་པ་དང་མི ་མང་

འདིའི་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོ ་རྩེད་འགྲན་ནང་ཨི ན་

ཏེ་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་

གར་བཅས་ནས་ཁྱོན་བོད་མི འ་ི རྐང་སྤལ
ོ ་རྩེད་

གཅིག་ཡི ན་པ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་

པོ་ བོད ་བསྟན་སྲིད་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ སྤྱི ་

དེ་ ཉིད ་ཀྱི ་ མི ་ཚེ ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་སྒྲོག ་སྦྱང་གནང་།

༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༧ རེས་གཟའ་པ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠ རེས་

༢

པ་དང་། སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ། དེ་བཞི ན་རྒྱལ་
གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་དང་།

འགན་འཁུར་

ཡོ ངས་ལ་ངོས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གི ས་ཚབ་ཞུས་

པོ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཐེངས་

གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་གནས་པ་ཡི ན་ནའང་ བཞི ན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོ ན་གྷ་ོ རུ་ཁག་གི ས་
བོད་མི ་རྣམས་ནང་མི ་གཅི ག་ནང་བཞི ན་ཡི ན་ རྒྱལ་ཁ་བླངས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཡུལ་དང་། བལ་ཡུལ། བྱང་ཨ་རི ། རྒྱ་ པ་དང་། རྩ་དོན་གཅིག་ཡི ན་པ། དབུ་ཁྲིད་

གཞུང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་རྗེས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་པ།

ཟུར་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག་ཕྱི ་ ལོ ་
སངས་ཉིན ་སྐུ ་ ཚེ འི ་ འཕེན ་པ་རྫོ ག ས་པའི ་

སྨན ་ཞབས་ཞུ ་ བསྒྲུ བས་པར་རྗེས ་དྲན་སླད །

གཟའ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཐོག་
ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་གོ་སྒྲི ག་

འོག   རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཚོ གས་

ཁང་གསར་པའི ་ ནང་བོད ་མི འི ་
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ མང་གཙོ འི ་ ཀ་

བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་

བསྒྱུ ར་སྐབ ས་ཆི བས་ཞབས་སྐུ་ སྲུང་ཁོང ས་
སྨནོ ་ལམ་གྲུབ་མཚམས་ཉིན ་རྒྱབ་ཆུ ་ ཚོ ད ་ སུ་རང་དམག་རུ་ཤོ ག་གཉིས་དང་བཅས་རྒྱ་

ནས་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ བོད་ས་མཚམས་ཆུ་དངས་མོ ་བར་༸སྐུ་ཕྱའི་

མཚོ ན་ཕྱིར་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་ སྲུང་འདོམས་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
རྟ་དབང་བརྒྱུད་ཨ་སམ་མི ་ས་མི ་རི ར་ཕེབས།

མཚམས་བཞག་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་དམ་པ་ཁོང ་ནི་ ཡབ་ལྷུན་གྲུབ་སྐལ ་ ཕྱི་ལོ་

བཟང་དང་།

ཡུམ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་

མཚོ ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ ༡༩༤༠ ལོར་ལྷ་སར་

༡༩༦༠

རྩ་འཛུ གས་སླབོ ་གྲངས་
བཞུགས།

༥༠

ཁོངས་སུ་

གཞི ་རི མ་མ་ཐོན་གོང་ལག་ནའུ་

དུ་དགེ་རྒན་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་གནང་རས
ྗེ ་མ་སུ་རི ར་

དབུས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུ ན་

འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ ༨ ནས་ ༡༤ བར་
གྲ་བཞི ་དམག་སྒར་དུ་བོད་ཡི ག་དང་རྩིས་ཀྱི་

གི ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། དེ་བཞི ན་

༢༡ བར་སྤྱིར་བཏང་གི ་དམག་སྦྱོང་ཆ་ཚང་ ༡༩ ནས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞི བ་འགན་འཛི ན་གྱི་

ལས་རྣམ་པ་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་
སྲི་ཞུ འི ་ ལས་བ ྱེ ད ་བཅས་ཚང་

འཛོ མས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེའི་མཆོ ད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཞི ག་

ལུས་རྩལ་དང་བོད་ཡི ག རྩིས་བཅས་ཀྱི་དགེ་

སླབོ ་སྦྱོང་གནང་།   དགུང་ལོ་ ༡༥ ནས་ རྒན་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
གནང་།

དམག་ཞབས་ཞུ་རི ང་མདོ་སྤྱི་ལྷ་ མཛད་ཁུར་བཞེས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་

ཀླུའ་ི སྐ་ུ སྲུང་ཁོངས་ཆབ་མདོར་ཕེབས།

ཕོ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

བྲང་པོ་ ཏཱ ་ལའི ་ ཤར་རྒྱུ ས་གོ ་ མཛོ ད་སྲུ ང་ ༢༡ བར་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་གྱི་མཛད་ཁུར་

སྐབས་དེར་

འདོམས་ཞུས།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ནོར་ བཞེས་ཡོ ད།

ཡི ད་སྐ ྱོའི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཐོན ་པར་བོད ་མི འི ་

རི ག་གཡུ ་ཐོ ག ་ཀརྨ་དགེ ་ ལེ ག ས་མཆོ ག ་

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༨ མཚན་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ རི ་མ་ཌི ་སེན་

དང་སྦྲགས།   དམ་པ་དེ་ཉིད་སྐ་ུ ཚེ ་ཧྲིལ་

ཆུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི ས་དམ་པ་

པོ་ རེ ་ ཞི ག ་བཙན་བྱོལ ་དུ་ ལྷ་ོ བརྒྱུ ད་ཆི བས་ པ་བཅས། །

ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

སྒྲི ག ་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུ ག་ཕམ་

ནང་མ་སུ་རི ་གཏན་སླབོ ་

ི ་ཆུ་རྒྱུ ས་དགྲ་སྡ་ེ སྲུང་འགོག་ཞུས་པ་དང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་ཨ་
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་ གླང
Madison

དུ་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་

གི ས ་གསུ ང ་བཤད་གནང་རྗེས ་བཀའ་དྲུང་ ༡༡   ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་ རག
ྫོ ས་པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་

མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་
ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ ་
ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་
ཟུར་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་
རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༤
ནས་ ༡༨ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའ་ི རི ང་བོད་མི འ་ི
ས་གནས་འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ཁག་ཚགས་ཚུ ད ་དང་
སྲ་བརྟན་ཡོ ང་སླད། རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོན་གྷ་ོ
ི ་གཞི ས་ཆགས་སུ ་དེ་གའི་ས་འཐུ ས་
འདོད་རྒུ་གླང
རྣམ་པ་དང་།
ས་གནས་འགོ་འཛི ན་བཅས་
ལ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་འདུའི ་
འགྲོ་ལུ ག ས་དང་ལས་དོན ་བྱེད ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ སྒྲི ག ་
གཞི ་དང་།
གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་
འཁོར་སྔནོ ་རྩིས།
དངུལ་རྩིས་བཏང་འཛི ན་
བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི །
དེ་བཞི ན་དམར་ཁྲིད་
ཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་
སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཞོན ་མཆོ ག ་སེ ་ ར་སྨད ་ཐོས ་
བསམ་ནོར ་གླི ང ་གྲྭ ་ ཚང་དུ་ སྤྲུ ལ་སྐུ འི ་ ཁྲི ་ སྟོན་
མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོ ག ་ཆེ ད ་བཅར་གནང་རྒྱུ ་དང་།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༤ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའ་ི
རི ང ་ཀོ་ ལེ ་ གྷ ལ ་དོན ་ལྡན ་གླིང ་གཞི ས ་ཆགས་སུ ་
དེ་གའི་ས་འཐུ ས་རྣམ་པ་དང་། ས་གནས་འགོ་
འཛི ན་བཅས་ལ་གོང་བཞི ན་ས་འཐུ ས་ཟབ་སྦང
ྱོ ་
གནང་རྒྱུ འི ་ ཆེ ད ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་ཕ ྱོག ས་ཕེབ ས་
གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་
སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་
ཚོ གས་ཟུར་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྡ་ས་ནས་
ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡
ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕ ག
ྱོ ས་སུ ་ཕེབས་ཐོན་
གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ནས་ས་གནས་ལས་
འཆར་ཁག་འགོ་འཛུ གས་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཟླ་ ༧
པའི ་ ནང་རྒྱ་གར་ལྷ ་ོ ཕ ྱོག ས་ནས་རྡ་སར་ཕྱི ར ་
ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། །

2

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

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢
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རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི ་འཛི ན་སྐྱོང་འགན་འཛི ན་མཆོག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུ ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༡༥ ཐོག་རྒྱལ་

ལཊ་ཝི ་ ཡའི ་ རྒྱལ་ས་རི ་ གར་ཚོ ག ས་པའི ་ སྤྱི འི ་ བོད ་དོན ་འབ ྲེལ ་མཐུ ད་ཁང་དང་། ཚོ གས་ཆེ ན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་འབྱུང་འགྱུར་
རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི ་ བོད ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་ཁང་གི ་འཛི ན་ དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་བདུན ་

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་གནང་

Riga Declaration

གཞོན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་ ག་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི ་

གི ས་སྣེ་ལེན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད།

Plan

མཇལ་འཕྲད་སྐ བ ས་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ གས་ དང་།

དེ་བཞི ན་

གཅོད་དང་རྒྱ་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་རྣམ་

གཉིས་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅི ང་གནམ་
བདེ་སྒ་ོ མོ་ཆེའ་ི ཐང་ཆེན་དུ།

རྒྱ་རི གས་

སླབོ ་ཕྲུ ག ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས ་མང་གཙོ འི ་
ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་
ཡ་ང་སྙངི ་རྗེ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར།

སླབོ ་ཕྲུག་

དེ ་ རྗེ ས ་ ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ ཚོ ག ས ་ ག ཞོ ན ་
མ ཆོ ག ་ གི ས ་ ལྕ མ ་ སྐུ ་ མ ཆོ ག ་ ད ང ་ །

ཁོང ་གི ་ ཕྱག་རོ ག ས་རྣམ་གཉིས ་ལ་མཇལ་

ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གི ས་ཁོང་ཉིད་ལས་

ཕྱག་དེབ་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་ཅི ག་ཕུལ་གནང་

བཅས་ཀྱི་ཐོག་གསུངས་གནང་བ་

དར་དང་།

བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ངོས ་ནས་ གང་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡོ ང་བ་ཞུས་

ུ ་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
དྲུག་བཞི འ་ི དས

དུ་ ཡེ ་ ཤུ འི་ ཆོ ས ་ཁང་ནང་འདས་གྲོངས་སུ ་ སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དམར་གསོ ད་བཏང་ཡོ ད་

ཅན་དེ་ཚོ ར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས་ཀྱི་ཡོ ད་

དམི གས་ཡུ ལ་དེའང་གང་མག ག
ྱོ ས་བསྒྲུབ་

ཆེ ན་རྒྱ་མི ་རི གས་སྤུན་གྲོགས་ཚོ ས་སྤལ
ེ ་བའི་

ཀྱིས་མེལ་སྦནོ ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྐྱོད་དེ། མེལ་

ཞུགས་ཀྱིས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས། ཉིན་ ཕྲུ ག ་དང་མི ་སེ ར ་ཇི ་ ཙམ་གྱི ་ ཚེ ་ སྲོག་ཤོ ར ་
གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༣༠ ནས་ ༡།༣༠ བར་ བའི ་ གྲངས་ཁ་ཚོ ན ་བཅད་ནས་ཞུ ་ ཐབས་
ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡའི་མཁས་དབང་
hamil ton

Prof .Clive

བྲལ། ཞེས་གསུངས། ད་དུང་ཁོང་གི ས་

མཆོག་གི ས་བརྩམས་པའི། ཁ་ གསུངས་དོན། ཉེ་ལམ་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡའི་སྲིད་

བོད་མི འི་སྐུ་ཚབ་ པ་ཁོང ་ནི་ སྲིད་བླནོ ་ལས་ཐོག ་ཡི ན་སྟབས།
གཉིས ་པོ་ མཉམ་

དེ་དུས་ཁོང་གི ས་རྒྱ་ནག་ཏུ ་དེ་འདྲའི་ཐབས་

སྟེ།  དེང་སྐབས་

ནས་མཆི ་མ་ཤོ ར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི ་སླབོ ་ཕྲུག་ཁྲི་

ུ ་གི ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཤེས་འཕྲལ་མི ག་
ཞུ ག ས ་ ག ན ང ་ སྡག
རྒྱ་ནག་དམར་

ཚོ ་མང་པོ་དང་།  ཁོང་ཚོ འ་ི ནང་མི ་ཚོ ར་ཨོ ་

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡའི་

བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཕུལ་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་

པོའི ་ གཞུ ང ་གི ས ་
ནང་དུའ ང་སི མ ་

དམར་གསོད་བཏང་བར་བརྟེན།  དྲུག་ འཛུ ལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་
བཞི འི ་ དུས ་དྲན་ཞེ ས ་ཡོ ང ས་གྲགས་ལས་ པའི་སྐརོ ་བགྲོ་གླངེ ་ཞུས།

ི ་ནང་དུ་དམི གས་བསལ་ཆབ་སྲིད་སྐྱབས་
གླང

༣༠

ཙམ་ཕྱིན་ཚར་ཡང་རླབས་

རླབས་ཆེན་གྱི་ལས་འགུལ་དེ། རང་དབང་

མང་གཙོ འི་སྤྱི་ཚོ གས་ཁདྲོ ་བསྔགས་བརདྗོ ་

དྲུག་བཞི ་ དུས ་དྲན་གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་ཁག་ཏུ ་

དམི གས་ཡུ ལ ་རྨེག་མེ ད ་དུ་ མི ་གཏོང ་བར།

༤ དགོང་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥།༣༠ ནས་ ༧།༠༠

དྲུག་བཞི ་ དཔའ་བོ་ ཚོ འི ་ ཞལ་ཆེ མ ས་དང་

པའི་བར་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་རྒྱ་མི ་བརྒྱ་ལྷག་དང་།

རས
ྗེ ་སུ་ཡི ་རངས་དང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཡོ ད་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ བསྟན་འཛི ན་བླ་ོ བཟང་ལགས་

མུ ་ མཐུ ད ་ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་བཞི ན ་པ་དེར ་

པ་མ་ཟད། ཁྱེད་རྣམ་པར་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ང་ཚོ ་བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་ཕྱི་ལོ་

༡༩༥༩

སུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག    མཐའ་ན་དེ་དུས་

གི ས་ད་ཁྱེད་ཚོ ་རྦད་དེ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་ཡོ ད།

ཀྱང་མང་ཆེ ་བ་རྒྱ་ནག་དྲག་པོའི་གཞུ ང་ལ་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་བཙན་

ཅེས་གསུང་མྱོང་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་༸གོང་

ུ ་ལྡན ་མི ག་རྒྱང་
བྱོལ ་བོད ་གཞུ ང ་གི ས ་ན ས

བསྡམ
ོ ས་དང་ཞི བ ་བཤེ ར ་དེ་ སྔ་ ལས་ཆེ ་ བ་

གནས་བབ་འོག་སོ་སོའི་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོ ས་

མང་གཙོ འི ་ ལུ ང ་པར་ཡོ ད ་པ་རྣམས་ནས་

བསྐྱར་དུ་ འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་བ་མ་

ནང་གི ་དངོས་ཡོ ད་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་འཛམ་བུ་

ཤུ གས་ཇེ་ཆེར་བཏང་ཐུ བ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་

འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོ ངས་རྫོགས་བཀའ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།  དེར་བརྟེནང་ཚོ ་རང་དབང་

མཐུ ན་ལམ་རྡོག་རྩ་ཆི ག་སྒྲིལ་ཐོག   བོད་
ི ་ཕྱི་ལ་བསྒྲག་ཐུ བ་དགོས་པ་དང་།
གླང

དེ་

ལྟར་བྱས་ཐུ བ་ཚེ ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་

ཕྲུག་ཚོ ར་དྲག་གནོན་བྱས་ནས་མི ་ལོ་ ༣༠ དྲན་ལམ་དུ་གནས་དགོས་པའི་དོན་གནད་
འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུ ལ་སྣ་མང་ གལ་ཆེན་ཞི ག་ཡི ན། གང་ཡི ན་ཞུས་ན། རྒྱ་

རྒྱལ་གཅེས ་ཕོ་ མོ ་ ཚོ འི་ བླས
ོ ་བཏང་ཆེ ན ་པོ་

སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་མཚོ ་ སྒ་ོ ལྷག ་པ་ལགས་ དགུ ་ རྩལ་སྐྲུ ག་གི ས ་བྱུ ང ་རྐྱེ ན ་དེ་ མི ་ཚོ འི ་

ཐུ བ་ཅེས་གསུངས།

དང་། རྒྱ་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་འབའ་བ་ དྲན་ལམ་ནས་རྩ་མེ ད་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྣམ་གཉིས་ བཞི ན་ཡོ ད།

ཧ་ཅང་ཡ་ང་བའི་དོན་རྐྱེན་

མེལ་

སྦནོ ་སྤྱི ་ མང་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་

ི ་ཁྱོན་དུ་བཟང་པོའ་ི སྟོབས་
ཟད།  འཛམ་གླང

ི ་གང་སར་ཡོ ད་པའི་
རྒྱ་ནག་དང་འཛམ་གླང
རྒྱ་མི ་སྤུན་གྲོགས་ཚོ འི་ཐུ ན་མོ ང་གི ་དམི གས་
ཡུལ་དེའང་།  རྒྱ་ནག་དེ་བཞི ན་རང་དབང་

གུ ས ་པ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཀྱི་མི ང་གནས་ཡོ ད་མཁན་ཞི ག་གི ་

ཐོག་བསམ་ཚུ ལ་བརདྗོ ་ཆོ ག་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་

ལམ་དུ་ ཕྱི ན ་པའི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་དང་ཤེ ས ་ཡོ ན ་

འབྲེལ་ཡོ ད་དྲུག་བཞི འ་ི

པར་རི ས་འགྲེམས་སྟོན་དང་ཁྲོམ ་བསྐ ར
ོ ་
སོ ག ས་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་ཡོ ད ་པ་དང་།
རྒྱ་རི ག ས་འབྲེལ ་མཐུ ད ་པ་དང་ས་གནས་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

རི ག་གཞུང་དང་སྐད་ཡི ག་བཅས་

པ་མཉམ་སྤུངས་ཐོག་ཤུ གས་བརྒྱག་ཐུ བ་པ་
ཡི ན་ན། རྒྱ་ནག་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་དེ་བཞི ན་མི ་

ངོས་ནས་། དྲུག་བཞི འ་ི དོན་རྐྱེན་ནང་རྐྱེན་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ལུགས།

དེ་ ཡང་ཁོང ་གི ས ་མུ ་ མཐུ ད ་གསུ ང ས་དོན །

ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ རང་དང་དབང་མང་གཙོ།   དེ་བཞི ན་འགྲོ་

གཞུང་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་གི ་མདུན་དུ་ངོ་

གཉིས་ནས་དྲུག་བཞི འི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་

མང་གཙོ ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་

ཐོག ་སི ད ་ནི་ གྲོང་ཁ ར
ྱེ ་གྱི ་ ཨེ ་ཤོ ་ ཧ ་ྥེ ས་ཁུ ལ ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩོད་མཁན་གྱི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་

ཡ་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི །

ང་ཚོ ་འགྱེལ་ས་ནས་ལངས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་གྱི་

གནང་བ་དེ་ཡང་ཆུད་ཟོས་སུ་མི ་འགྲོ་བ་བྱེད་

མཉམ་ཞུ ག ས་ཐོག ་དུས ་དྲན་དང་འབ ལ
ྲེ ་ དེ་ཡི ད་ལ་དྲན་སྐབས་སེ མས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་
ཕྱི་ དགོས་པ་ཞི ག་རེད།  དོན་རྐྱེན་དེའ་ི ནང་དུ་

ཀྱིས་གཙོས་བོད་མི ་ ༢༠ ལྷག ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་

རི ང ་པོའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་དང་འབད་བརྩོན་འོག   བོད ་རི ག ས་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་

དང་། དྲུག་བཞི ན་དོན་རྐྱེན་ནང་དངོས་ ནས་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་གསུངས་བཤད་གནང་

འདི་ག་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡའི་ ནག་དྲག་པོའི་གཞུ ང་གི ས་ཐབས་ཤེ ས་ཡོ ད་

མེ ལ ་སྦ ནོ ་བོད ་རི གས་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་

རལ
ྒོ ་གྱི་ལས་འགུ ལ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་

ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་དྲུག་བཞི འི་དོན་རྐྱེན་དང་

ཚེ ས་ ༤ ཉིན་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་ བྱུང་བའི་མི ་གསོད་དོན་རྐྱེན་དེ་ནི་ངེས་པར་
ནས་གནམ་བདེ་སྒ་ོ མོ ་ཆེ འི་ཐང་ཆེ ན་དུ་སླབོ ་ དྲན་གསོ་ཞུ་ཐོག  མི ་རབས་ནས་མི ་རབས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

རྒྱ་ནག་རང་དབང་མང་གཙོ ར་འགྱུར་ཆེ ད་

ི ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ རྐྱེན་སྐརོ ་གྱི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་གལ་ཆེ ན་
དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་ཨོ ་གླང

ི ་གྲོང་ཁྱེར་སི ད་ནི་དང་། མེལ་ བྱུང་བར་ཤི ན་ཏུ ་དགའ་པོ་བྱུང་། མི ་ལོ་ ༣༠
འོག ཨོ ་གླང
སྦནོ ་བཅས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་བ་ ༦ ཡི ་སྔནོ ་ལ་གནམ་བདེ་ སྒ་ོ མོ འི་ ཐང་ཆེ ན ་དུ་

གཙོ ་དོན་གཉེར་བ་ཚོ ས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་

ཁོར ་ཡུ ག ་རང་དབང་མང་གཙོ འི ་ ཕྱོག ས་ དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་དུས་མི ་མང་པོ་ཞི ག་

ཁ་ཕྱོགས་པ་གོ་རྒྱུ་འདུག་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་

སུ་ཞུ གས་མྱོང་མཁན་སོ ག ས་ཀྱི ས་གོ་ སྒྲི ག ་ དོན། དེ་རི ང་ཁྱེད་རྣམ་པ་ལྷན་ངོ་འཛོ མས་

སྦནོ ་དུ་ རྟེན་གཞི ་ བྱེད ་པའི ་ རྒྱ་རི ག ས་མང་

རྣམ་པ་ཚོ ས་

ཧ་ཅང་ཐོབ་བཞི ན་ཡོ ད་ལ།

མི ་ལོ་ ༣༠ ཡི ་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་ རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོ ར ་ནས་བཙན་བ ྱོལ ་དུ་ ཕེབ ས་

འབོད་ཐོག་ཨི ན་ཡི ག་ཐོག་དྲུག་བཞི འི་དོན་

མང་གཙོ ་ དོན ་གཉེར ་བའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་ ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་བར། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

པ་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

སོ ག ས་ཕྱི ་ ནང་གི ་ མི ་མང་པོ་ མེ ལ ་སྦནོ ་རྒྱ་

ཆབ་སྲིད་སྐྱབས་བཅོལ་ཐོབ་མཁན་དེ་དག་

འདིར་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ བར་ཕྱི་ནང་གི ་མཁས་དབང་མང་པོ་མགྲོན་

མི ་ལོ་

རྒྱུ ་ཡི ན་པར་ཡི ད་ཆེ ས ་བརྟན་པོ་ ཡོ ད ་ཅེས ་

ལོ ར ་གཅེས ་པའི ་ རང་ཡུ ལ ་ཡོ ང ས་རྫོག ས་

འགུལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་ཡོ ད་པ་ལྟར་ཐེངས་ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༣༠ ནས་ ༤།༠༠ པའི་

བའི་གསུང་བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོ ད།

སོང་བ་བཅས། །

གསུངས། དེ་རྗེས་རྒྱ་རི གས་འབྲེལ་མཐུ ད་

མཛད་སྒར
ོ ་ཡང་ ནག་ཏུ ་དྲུག་བཞི འི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་དུས་དམ་

སྤལེ ་བའི་ནང་།

ཚོ གས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་

གྱུར་པའི་ ༦,༤ དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ པ་མ་ཟད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་མི ་ལོ་ ༣༠ ལ། ཁོང་ཚོ འ་ི ནང་མི ་སྤུན་མཆེད་ཚོ ་ལའང་
ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ བསྔ་ོ སྨནོ ་ལྷན ་ཚོ ག ས་སུ ་ མཉམ་ ཕྱི ན ་ཡང་ད་དུང ་དོན ་རྐྱེན ་དེའི ་ ནང་སླབོ ་ ཐུ ག ས་གསོ འི ་ འཚམས་འདྲི་ཞུ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད །

དང་དགེ་ རྒན་ཁག་གཅི ག ་མེ ་ མདའ་དང་། ཁུ་སི མ་པོའི་ངང་ནས་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་པ། བླནོ ་ཟུར་པ་སྦར
ོ ་ཧོར་ཁེར་མཆོ ག་དགོངས་
ལྕ ག ས་ཁྲབ་འཁོ ར ་ལོ ་ སོ ག ས་བཏང་ནས་ ཞེ ས ་པའི ་ རྒྱ་སྒྱུ ར་དཔེ་ དེབ ་དབུ ་ འབྱེད ་ཀྱི ་ པ་རྫོགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་རྒྱ་

འདུག

ལག་ལེན་ཡོ ང་ཐབས་སུ་མཐུ ན་འགྱུར་

Riga Action

༧ ནས་ ༡༠ བར་ཉིན་གྲངས་བཞི འ་ི རི ང་ ཐུ བ་པར་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་

།ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

Riga Action

གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བ་ཞུས་གནང་སོང་།

དང་། རི ་

གཞོན་མཆོག་གི ས་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ བྲེལ་དབང་གི ས་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐོག་བཅར་མ་

༄༅།

མཆོ ག་གི ས་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐོག་བཞག་པའི་རི ་
Plan

ཚོ གས་འདུའི ་ ཐོ ག ་བཞག་པའི ་ རི ་ག་སྤྱི ་

ཡོ ད་པ་དང་། དེའ་ི སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་ བསྒྲགས་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་

ག་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི ་

ུ ་དང་། ཚོ གས་
སྐྱོང་འགན་འཛི ན་ལྕམ་སྐུ་ཨེ ་ལི ་སན་མཆོ ག་ པའི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་སྙངི ་བསྡས
དང་། ཕྱག་རོགས་ལས་བྱེད་གཉིས་བོད་ འཆར་དེའ་ི དམི གས་ཡུལ་སྐརོ །

གནང་བར།

རྒྱུ་དེ་ཡི ན་སྟརབས།

ང་ཚོ ་ཚང་མས་ནསུ ་

ཚང་མས་འཇིགས་སྣང་མེད་པར་རང་དབང་

ཤི ག་མི ་རི ང་བར་བསྐྲུན་ཐུ བ་རྒྱུར་ཡི ད་ཆེས་

ཡོ ད་ལ། མི ་ལོ་ ༣༠ སྔནོ ་དུ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི

བོད ་དོན ་སྐར
ོ ་ཨི ན་སྐད ་དང་རྒྱ་སྐད ་ཐོག ་
ད་ལོ འི་ ཨོ ་སི ་ ཀྲི་ལི ་ ཡ་དང་ནིའུ་ ཛི ་ལེ ན ་ཌི ་
ཁུལ་དྲུག་བཞི ་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུ ལ་ནང་

མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་དེ་ སྔ་ ལས་མི ་

མང་བ་དང་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་བ་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་
ཟད།

དམི གས་བསལ་གསར་འགྱུར་གཙོ་

ཤུ ག ས་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་གི ས ་ཀྱང་དོ་ སྣང་
ཆེ ན་པོ་གནང་སྟེ་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཡོ ད་

པ་དང་།

སི ད་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱ་དམག་

གི ་གྲུ་གཟིངས་འབར
ྱོ ་བར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་

འགུལ་སྤལ
ེ ་བ་དེས་ཤུ གས་རྐནྱེ ་ཡང་ཆེ ན་པོ་
ཐེབས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

༄༅།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་དབྱར་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་པ།

།དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་

གཞུང་འབྲེལ་དབྱར་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་ཞུས་

གྲགས་ལྡན ་རྩལ་ཆེ ན ་མོ ར ་གཏང་རག་གི ་

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

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་

ཇི ་ ལྟ ར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་པ་བཞི ན།        ཡོ ད།
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་ཕག་

ལོའ་ི བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ དང་། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢ རེས་གཟའ་

སྤྱན་འདྲེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་སྐབས།

༧

དབུ ས ་མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པས་མཇལ་ཕྱག་

ཐོག ་གནས་ཆུ ང ་སྒྲ་དབྱངས་གླི ང ་དགོ ན ་
གྱི ་ འདུ་ ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་

ཞུས་རྗེས་རི མ་བཞི ན་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དང་

སེར་སྐྱ་མི ་མང་བཅས་ལ་མཇལ་ཕྱག་གནང་

ལྷག་པའི་ཉིན་བཞུ གས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ གི ས ་དབུ ས ་མང་གཙོ འི ་ ཀ་བ་གསུ མ་གྱི ་
གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོ ངས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་ མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།
ི ་གྲྭ་ཚང་དུ་ འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།
པའི་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླང

ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་མི ་མང་སྤྱི་

རང་དབང་ཅན་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོ ས་སྐྱོང་རྡོ་ གྱི་སྡ་ེ ཚན་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་

རྗེ་གྲགས་ལྡན་རྩལ་ཆེ ན་མོ ར་གཏང་རག་གི ་ ཁག་གི ་ དྲུང་ཆེ ་ ཆུ ང ་གི ས ་གཙོ ས ་སྲི་ཞུ འི ་

ལས་བྱེད ་རྣམས་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཐོག ་རྒྱལ་

བའི ་ བསྟན་སྲུང་སྤྲུ ལ་པའི ་ ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་རྡོ་ར ྗེ་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་ ཚོ ང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི ་ཚན་པའི་

༡༠ ཉིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི ཡར་ཐོན་

སྦྱོང་

༄༅།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མི འ་ི ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི ་ཚན་པས་ཡར་ཐོན་ཚོ ང་
ལས་པ་གྲངས་ ༦ དྲག་འདེམས་གནང་བ།

འབྱོར ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བོད ་མི འི ་ ཡར་ཐོན ་

བོད་

གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

Pre-Incubation Support

སྤྲོད་

ཚོ ང་ལས་པ་

Entrepreneur

ཇེ་མང་སྐྱེད་

ཚོ ང ་པ་རོ ག ས་སྐྱོར ་སྦྱོང ་བརྡར་ལས་གཞི ་ རྒྱུ་ཡི ན་འདུག   དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

སྲིང་ཡོ ང་ཐབས་གཙོ་བོ་དང་། ཚོ ང་ལས་པ་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཡེ ་ཤེས་ བོད་མི འི་ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་རམ་འདེགས་

རི གས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མང་དུ་འགྲོ་ཐབས་དང་

ཐེངས་ལྔ་པའི་མཛད་སྒ་ོ ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་། ཀྱི ་ དྲུང་ཆེ ་ ཡེ ་ ཤེ ས ་དབང་མོ ་ ལགས་ཀྱི ས ་

དབང་མོ ་ལགས་ཀྱི ས་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འབྱེད་ ལས་གཞི འི་དགོས་དམི གས་སོགས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་
གནང་ཡོ ད།

འདི་ལོ་ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་པ་གྲངས་

དྲག་འདེམས་གནང་ཡོ ད།

གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོ ད།

༦ བོད་མི འི་ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་རམ་འདེགས་

དེ་དག་བརྒྱུ ད་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ལས་
རི མ་པས་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་མང་ཚོ གས་

ཀྱི ་ དཔལ་འབ ྱོར ་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་སྲ་
བརྟན་ཡོ ང ་རྒྱུ ར་དམི གས་པ་ཞི ག ་ཡི ན་པ་

ཁོང་རྣམ་ ལས་གཞི ་ ཚན་པའི ་ དགོ ས ་དམི གས་གཙོ ་ བཅས། །

པར་རི ང་མི ན་ཚོ ང་ལས་གཉེར ་ཕ ྱོ ག ས་ བོ་ནི།   བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དེང་དུས་

དང་འབྲེལ ་བའི་ སྔནོ ་འགྲོའི་ སྐྱེད ་སྲིང་ཟབ་ ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཡར་ཐོན་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཨ་རི ར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།   སྤྱི་འཐུ ས་སླབོ ་ དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་

འཐུ ས་རྣམས་ཕྱི་ནང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་གྲོས་

དཔོན་ཐུ བ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

མཇལ་འཕྲད་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་སྔར་

པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་ གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོ ག་དང་། རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་

ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སོ ག ས་གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་

སྤྱི་ ཕྱི་དྲོ་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་

འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ་ལགས་བཅས་ལས་གྲུབ་ དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་ཨ་རི འ་ི

ལྷག་ཐོབ་ཐབས་ཆེ ད་གཞུ ང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦

ཕེབ ས་གནང་རྒྱུ འི ་ ལས་རི མ ་ཡོ ད ་པ་ལྟར ། པའི་ཚེ ས་ ༡༨ ནས་ ༢༢ བར་ཉིན་གྲངས་

ཊོན་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨
ནས་ ༢༢ བར་ས་གནས་ཁག་ཏུ ་མཛད་

སྤྱི་འཐུ ས་འཇུ་ཆེ ན་དཀོན་མཆོ ག་ཆོ ས་སྒྲོན་ ལྔ འི ་ རི ང་ཨ་རི ར་གཞུ ང ་འབ ྲེལ ་ཕ ྱོ ག ས་ འཆར་ཡོ ད་པ་བཅས། །
ལགས་དང་།

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་སྨནོ ་ ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག

ུ ་འཁོར་
སྦལེ ་ཇམ་ཤེས་རབ་སྣང་བྱེད་སླབོ ་ག་ྲྭ དབུ་བརྙས
ེ ་པའི་དས
སྲུང་བརྩི་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༩

རི མ་ནང་སླ བོ ་ཕྲུ ག ་ངོ ས ་ནས་རི ག་རྩལ་

མཛད་སྒ་ོ དངོས་གཞི འི་སྐབས་སླབོ ་གྲྭའི་སླབོ ་

པན་དུ་ སྦལ
ེ ་ཇམ་བོད ་རི ག ས་ཚོ ག ས་པའི ་

ཀྱི ་ལས་རི མ་ཁ་སྣོན་བྱས་ཏེ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་

ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཕུ ར ་བུ ་ དོན ་གྲུབ་

ཉིན ་སྦལ
ེ ་ཇམ་རྒྱལ་ས་གཉིས ་པ་ཨན་ཝར་

སླབོ ་གྲྭ་ཤེ ས་རབ་སྣང་བྱེད་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་
ལོ་ངོ་ ༦ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་གཟབ་རྒྱས་

སྲུང་བརྩི་གནང་ཡོ ད། ཐེངས་འདིའ་ི མཛད་

འགྲན་སྡར
ུ ་དང་། ཁང་ཚན་སོ་སོར་ངོ་སྤྲོད་
བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་རབས་དང་སྐད ་ཡི ག་སོ ག ས་

ཀྱི ་ཚད་གཞི ་གོང་འཕེལ་ཡོ ང་ཐབས་གནང་
ཡོ ད་འདུག

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

སྤྱི་བླ་ོ བཟང་དབང་པོ་ལགས་དང་བོད་རི གས་

༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་དྲོ་

ལགས་གཉིས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

རི ང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སྦངེ ་ལོ ར་དང་།

ནས་ཚེ ས་ ༢༨ བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༨

སྦྱི ན ་བདག་ཁག་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ དང་།

སྦ ེ ལ ་ ཀོ བ ་ ལུ ག ས ་ བ དེ ་ ག ཞི ས ་

སླབོ ་ཕྲུག་རྩེ་ཕུད་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་གནང་

ཆགས་གཉིས།

རྗེས་སླབོ ་གྲྭའི་ལོ ་འཁོར་རྩིས་ཁྲ་སྒྲོགས་སྦྱང་

ི ་།
རྒྱས་གླང

གནང་འདུག མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་

དོན་གཅོད་བཀྲིས་ཕུ ན་ཚོ གས་ལགས་ནས་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་
འབྲེལ་ཡོ ད་རྣམ་པར་སླབོ ་གྲྭའི་འཛི ན་སྐྱོང་ འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་
དང་། དང་བླངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཡོ ན་

ལ་ཕན་པའི་ཕྱག་ལས་ཧུ ར་ཐག་གནང་བར་

བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་། ཕ་མ་རྣམས་

ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོ ར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྦྱོང་ཐབས་
ལ་འབད་བརྩོན་ཧུ ར་སྐྱེད་གནང་དགོས་པའི་
ཞབས་སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་འདུག

ི ་།
གླང

ི ་།
རྒུ་གླང

ཧོན་སུར་རབ་

ཀོ་ལི ་གྷལ་དོན་ལྡན་

མེ་སོར།

མོན་གྷ་ོ འདོད་

སྒ་ོ ཝ་བཅས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོ ག ས ་ ཕེ བ ས ་ གན ང ་ ཡོ ད ་ པ ་ བ ཅས ། །

ཐེངས་འདིའ་ི མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་སྐ་ུ མགྲོན་མང་དག་ཅིག་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རྣམས་ནི།  བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོ གས་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ་དང་།

ས་གནས་བོད་མི ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་

ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ། སྦྱིན་བདག་ཁག་ཅིག   དེ་བཞི ན་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་
ལྷན་འཛོ མས་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

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

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢
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བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ཐབས་སྐརོ ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་བྱུང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་
བསམ་འཆར་ཕྱོགས་བསྡས
ུ །
འདོན་ཐེངས་སྔནོ ་མའི་འཕྲོས།

༣།   ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐུ ན་འགྱུར། རོགས་དངུལ་གནང་གལ།

       འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་

གལ།

    

ནད་གཞི ་ཁག་བརྟག་དཔྱད་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་ ༡༡།    སྨན་ཁང་ཁག་གི ་ནང་འབྱོར་ལྡན་
ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེ ད་ཉལ་ཁང་ངམ་ཉལ་ཁྲི་

ནད་པར་སྟབས་བདེ་ཡོ ང་སླད་སྨན་ གོ་སྒྲིག་ཞུ་གལ།
ནས་ཐད་ཀར་རྒྱ་བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ་དུ་ ༤།
གནས་སྡདོ ་བ དྱེ ་བཞི ན་པའི་བོད་མི ་གྲངས་ པ་ནང་ཁུ ལ ་གོ ་ བསྡུར ་གྱི ས ་ཕྱི ་ སྨན ་བསྟེན་ ༡༢།   སྨན་ཁང་ཁག་ནང་བེད་མེད་ས་སྟོང་
ལྷག་བསྡད་པ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་གནང་གལ།
༡༡༠༠༠༠ ཙམ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་ གཏུ གས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་གལ།
བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ཁག་ནང་དེང་ དཔེར་ན།

ཟ་ཁང་སོགས་འཛུ གས་བསྐྲུན་

སྡུ ག ་ལ་གཟི ག ས་སྐ ྱོང ་གནང་གི ་ ཡོ ད་ལ།

༥།

ཆུང་བ་ ༣༨ བཅས་ཁྱོན་བསྡམོ ས་སྨན་ཁང་

སྤ ྲོད ་ཀྱི ས ་སྨན ་ཁང་ཁག་ནང་ཡོ ང ་འབབ་ པ་བཟོ་གལ།

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

༦།  རྒས་གསོ་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ ཆག་ཡང་ཡོ ད་པ་དེ་མེད་པ་བཟོ་གལ།

སྨན་ཁང་ཆེ་བ་ ༧ དང་། འབྲིང་བ་ ༥།
ཆེ་ཆུང་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་འཛི ན་སྐྱོང་
འཕྲོད་བསྟེན་མཐུ ན་རྐྱེན་གྱི་

ཆ་ནས་སྒ་ོ བསྟེན་ནད་པར་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་

དང་།

བྱིས་པ་སྐྱེས་སྐབས་དང་བྱིས་པའི་

བདེ་ཐང་ཞབས་ཞུ། གཤག་བཅོས་ཆུང་ཙག

ནད་གཞི ་བརྟག་དཔྱད། སྨན་ཚོ ང་ཁང་།

དུས ་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུ ལ ་ཆས་རི གས་ངོ་ དང་། སྨན་ཁང་ཟླ་སྒྲིལ་གྱིས་སྤུས་ཚད་ལྡན་

རྒས་ནད་བཅོས ་ཐབས་འཕྲོད ་བསྟེན་སྦྱོང ་ ༡༤།    ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་

ས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་། སྦལེ ་ཀོབ་ཏུ ་

འཚོ ་བྱེད་སྨན་ཁང།

ི ་
མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླང

བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སྨན་ཁང་བཅས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་ལག་

ཚད་ལྡན་པ་བསྐྲུན་གལ།
གནས་ཡོ ང་ཐབས།

སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐད།
༡།   ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་བོད་ ༡།  གོང་རི མ་ནས་ད་ཡོ ད་སྨན་ཁང་ཁག་གི ་
མི འི ་ བརྒྱུ ད་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ རོ ག ས་སྐྱོར ་འཚོ ལ ་

ནང་སྨན་པ་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་མུ ་མཐུ ད་

༢།  ད་ཡོ ད་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི འ་ི

སྤར་གལ།

གནས་ཐབས་སུ ་ དེ་ དག་གི ་ སེ མ ས་ཤུ ག ས་

དེ་བཞི ན་གླ་ཕོགས་ཡང་ཁྲོམ་

རའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་གནང་ཐབས་ཞུ་གལ།

ལས་གཞི ་སྤལེ ་གལ།

༢། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་གཞི ་

གཏོང་རྒྱུ འི་སླད་སྨན་གཏུ གས་གླ་ཡོ ན་དང་།

གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་གཉེར ་མུ ་ མཐུ ད་བསྐྱོད ་

༣།

སྨན་ཁང་གི ་ཡོ ང་འབབ་ཡར་རྒྱས་

དེབ་སྐྱེལ་གླ་ཡོ ན།

དེ་བཞི ན་བརྟག་དཔྱད་

གླ་ཡོ ན་སོ གས་ཀྱི ་ཚད་གཞི ་གཏན་འབེབས་

དར་མའི་འཕྲོད་བསྟེན།

བཟུང་སླད་སླབོ ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནང་ཊི ་

༤།  ཊི ་སྦ་ི ནད་གཞི ་སྔནོ ་ཚུད་ནས་ངོ་རྟགས་

འཕྲོད་བསྟེན། སྤྱི་ཚོ གས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་སྨན་

སྦ་ི ནད་གཞི ་ ཡོ ད ་མེ ད ་བརྟག་དཔྱད་གནང་

པ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ་

༥།

བཅོས་མཐུ ན་འགྱུར་གྱི་ལས་གཞི ་ཁྱབ་ཐུ བ་

གཞི འ་ི ནང་མི འ་ི ནསུ ་པ་དང་།   འཕྲོད་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ནས་བོད་མི འ་ི བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་
འཕྲོད་བསྟེན་མཐུ ན་རྐྱེན་སྲ་བརྟན་དང་ཡུན་ ནང་འཕྲོད ་བསྟེན་ལྟ་ སྐྱོང ་དང་ཞབས་ཞུ འི་

ཁ༽

གནང་གལ།

སེམས་ཁམས་ཀྱི་

༥།   འཕྲོད་བསྟེན་ལས་འཆར་ཁག་གི ་ནང་

གྱི་ཐབས་ལམ།

༦།   སྤྱི་ཚོ གས་ནང་མི ག་དཔེ་འོས་པའི་མི ་

ང༽ གསོ་བ་རི ག་པ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ཟུང་འབྲེལ་ སླབོ ་ཕྲུག་མཉམ་བཞུགས་གནང་གལ།

༡།   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་བསྟེན་ སྣ་ངོ་བཟུང་གི ས་མི ་མང་ལ་ངོ་སྤདྲོ ་དང་གོ་
ལས་ཁུངས་སུ་གསོ་བ་རི ག་པའི་སྡ་ེ ཚན་དང་ རྟོགས་སྤལེ ་གལ། དཔེར་ན། མྱོས་རྫས་ངན་
གོ མ ས་རི ག ས་བཅོས ་ཁང་ནས་ཐོན ་ཏེ་ ད་

སྐ་ུ ཚབ་དགོས་གལ།

༢།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ནད་པས་སྨན་ ལྟའི་འཆར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རང་གི ་རྐང་པའི་

ངོ་བོར་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དེའི་ཁྱད་ལས་བདག་ རྒྱབ་ལྗངོ ས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༸གོང་

བོ་ནི་ཊི ་བི་ནད་པ་སྟངས་འཛི ན་དང་། བྱིས་

པ་སྐས
ྱེ ་སྐབས་དང་བྱི ས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན།

མི ་སྣའི་མཐུ ན་རྐྱེན་དགོས་གལ།    

ཡོ ་ཆས་སོགས་ཀྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་སྤུས་ ག༽   བོད་མི འ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་

ཁོངས་མི ་མང་གི ་མཉམ་བཞུགས་ཡོ ང་སླད་

འཕདྲོ ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི ་གཙོ ་

དབུས་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཁྱད་ལས་ མང་གི ་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུ ལེན་དགོས་གལ།

༣།    གསོ་རི ག་ནི་བོད་ཀྱི་རི ག་གནས་ཀྱི་ འཚོ ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐརོ །

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྨན ་བཅོ ས ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་
འོག ་ནད་གཞི ་ ཚབས་ཆེ ན ་རི མ ་པ་གསུ མ ་
འགྱུར་སྦྱོར་གྱི་མེད།
ད་ལྟ འི ་ ཆར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་

གཉེར་ཕྱོགས་ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབས་དང་། བཞག་གི ས་དཔྱད་ཞི བ་བཅས་ཀྱི ་སྐབས་མི ་

༨།   ཛ་དྲག་མྱུར་སྐྱོབ་དང་། དགོས་ངེས་ འཛུ གས་གནང་གལ།

གལ།

པར་སླབེ ས་པའི་རི གས་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུ ན་

དགོས་རྒྱུ། དེ་བཞི ན་གཞི ་རི མ་འཕྲོད་བསྟེན་ དང་། བརྒྱུད་རི མ། དགོས་མཁོ་གཞི ར་

༡༥།   བསྐརོ ་བསྐྱོད་སྨན་ཁང་གསར་

རྩལ་དང་མཐུ ན་རྐནྱེ ་སྦྱར་ནས་ནད་པར་ལྟ་

སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི ཆར་འཕྲོད་བསྟེན་

དཔྱད་ཞི བ ་ཞུ ་ རྒྱུ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་ ༤།   འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོ ་ཆས་

བསྐྲུ ན་གྱི ས ་འཕ དྲོ ་བསྟེན་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བོ་ལྟ་བུའ།ོ
གྲངས་མཛོ ད་མཉམ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱ་གལ།
བརྗོད་གཞི ་བཞི ་པ། བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་

སྨན།

རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། བཞུགས་སྒར་ངྷ་

ལས་གཞི ་ཁག་ལ་ བྲག་པའི་ཐོག་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་གལ།

ྱེ ་བཞི ན་པའི་སྐ་ྱེ
གཏུ གས་བྱས་པའི ་ གྲངས་མཛོ ད ་གསར་ ཐོག་ལངས་ནས་འཚོ ་བ་སྐལ

བསྟེན་ལྟ་ སྐྱོང ་ཐད་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་སྦ ྱོར ་གྱི ་

སྨན་དང་ཞབས་ཞུ་ཚང་མའི་ཐད་

བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུ ལེན།

འཕདྲོ ་བསྟེན་དང་ཁྱབ་གདལ་ནད་རི གས་བ་ྱེ

༧།   སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་འཕྲོད་ རོ གས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ འི་ཐབས་ལམ་འབད་
བསྟེན་གྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུ འི་འཆར་གཞི ་ བརྩོན་ཞུ་གལ།

འདིང་གལ།

ཡོ ད།

བོད ་མི ་རྣམས་ནས་རྒྱུ ན་གནས་ཐུ བ ་པའི ་

བརྡར་གནང་གལ།

སོའ་ི སྨན་ཁང་། ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས། སྨན་

བཅོ ས ་ལམ་སྟོན་སོ ག ས་གཞི ་ རྩའི ་ འཕ དྲོ ་

༡༣།   ད་ཡོ ད་སྨན་རི ན་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠

མང་དུ་གཏོང་གལ།

མི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་ཞལ་པར་དང་།

གལ།

འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོ གས་

དབང་། རྟགས་དཔྱད།   མཚོ ན་རྟགས་ ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་རྒྱ་གར་
བཅས་བདག་སྲུང་དགོས་གལ།

དུ་ བཙན་བ ྱོལ ་ཕེབ ས་པ་དང་ལྷ ན ་དུ་ བོད ་

༤།     ཉམས་ཞི བ་ཞུ་ཕྱོགས་དང་། མི འ་ི མི ་བཙན་བྱོལ་བ་ ༨༠༠༠༠ ལྷག་སྐྱབས་
ནསུ ་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས།

དཔལ་ བཅོལ ་དུ་ སླབེ ས་པར་རྒྱ་གར་གྱི ་ མངའ་སྡ་ེ

འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱེད་ཕྱོགས།   ཁྱད་ མང་པོས་ས་ཆ་གནང་སྟེ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་

ལས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ འཛུ གས་ཐུ བ་པ་བྱུང་། དེ་བཞི ན་བལ་ཡུལ་
གཏོང ་ཕ ྱོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་འཆར་གཞི ་ དང་འབྲུ ག ་ཡུ ལ ་དུའ ང་སྐབ ས་དེར ་སྐྱབས་
ཚད་ལྡན་བཟོ་ོ གལ།
བཅོ ལ ་ལ་སླ བེ ས་པའི ་ བོད ་མི ་ཚོ འི ་ ཆེ ད ་

༥།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་བསྟེན་ གཞི ས་ཆགས་ཁག་བཙུགས་ཡོ ད།

རི མ་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་ལས་སྨན་པ་དང་

ལས་ཁུ ངས་དང་བོད ་ཀྱི ་ སྨ ན ་རྩིས་ཁང་ དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་དུ་བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་
གཉིས་ནས་ཚོ གས་ཆུང་ཟུར་འཛུ གས་ཀྱིས་ བ་གྲངས་ ༡༡༠༠༠༠ ལྷག་ཡོ ད་པ་ལས།

རྒྱུ ར་ཟུ ར་བཅད་ས་མི ག་འབད་བརྩོན་ཞུ ་

བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་དང་།

གལ།

༣། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་སྒརེ ་

ལུ ག ས་གཉིས ་དབར་གྱི ་ སྨན ་པ་ཕན་ཚུ ན ་ མང་ཆེ་བ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ ༣༩ ནང་
འབྲེལ་ལམ། གནས་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་ནི་བཙན་

ནད་གཞི ་བྱེ་བྲག་པའི་ཐོག་ཉམས་ཞི བ། དེ་ བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ འདུ་ སྡདོ ་ཆེ ་ ཤོ ས ་དེ་ ཆགས་

བཞི ན་ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་གི ་ཐོག་ཟུང་ ཡོ ད།

གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ནང་བོད་མི ་

གྱི་སྨན་གྱི་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་ འབ ྲེལ ་ཞུ ་ ཕ ྱོ ག ས་སོ ག སཀྱི ་ ཐབས་ལམ་ ཚོ ར་སྡདོ ་གནས་དང་འཚོ ་ཐབས་ཀྱི ་མཐུ ན་
གཞི ་ རི མ ་སྨན ་པ་རྣམས་ལ་གོང ་རི མ ་སླབོ ་ འཚོ ལ་གལ།

རྐྱེན་སྦྱོར་གྱི་ཡོ ད་ལ།

ཐབས་གནང་གལ།

ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེང་སང་གཞི ས་ཆགས་

གཉེར་བྱེད་རྒྱུ ར་ཟུར་བཅད་ས་མི ག་བསྐྲུན་ ཅ༽   ཕྱི་ལུགས་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཕྱོགས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་དང་ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག

༤། སྨན་པ་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་རྣམས་ ༡། མི ་མང་རང་གི ་བསམ་བླ་ོ འཁྱེར་ཕྱོགས་

བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་

དང་ངོ་བོ་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཡོ ང་ཐབས་

ཁག་གི ་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་

ནང་གི ་ བོད ་མི ་ ཚོ ར ་སྨན ་བཅོས ་ལྟ་ སྐ ང
ྱོ ་གི ་

ུ ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ཆེ ད ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་ནད་རི གས་སྔནོ ་འགོག་
སྡ་ེ ཁག་དབར་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་གནང་ རང་ཉིད ་ན ས
གལ།
སྦྱོང་བརྡར་དང་།  ཚོ གས་འདུ། ཟབ་སྦྱོང་། དང་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་

བོད ་མི འི་ སྐྱབས་བཅོལ ་བའི་ གྲངས་འབོར ་

ནས་ཚད་མཐོ་པོའ་ི སྨན་བཅོས་མཐུ ན་འགྱུར་

ཡུལ་མི ར་སྨན་བཅོས་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་གལ།

བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་ཡོ ན་ཅན་ཚོ འི་ནང་

ནས་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་

ལས་གཞི ་སྤལེ ་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་
གྱི་ལས་གཞི ་འགོ་འཛུ གས་ཞུས་ཡོ ད།
ཚོ གས་བཅར་བའི་དགོངས་འཆར།

ཀ༽  བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་

༦།   སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ཡོ ང་འབབ་བཟོ་སླད་

རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་དང་།

༧།   སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་

མཐུ ན་འགྱུར་གནང་གལ།

ནས་སྨན་ཁང་ཁག་གི ་ནང་ནད་གཞི ་བརྟག་

དཔྱད་སྡ་ེ ཚན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གལ།

དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་བྱེད་

༨།   སྨན་གྱི་ནསུ ་པ་ཚད་མཉམ་ཡོ ད་པའི་

༡།   ལོ་ན་རྒན་གྲས་དང་སྦྲུམ་མའི་འཕྲོད་

བཟོ་ གྲྭ ་ རང་ནས་ཐད་ཀར་སྨ ན ་ཉོ་ རྒྱུ ར་

འཆར་སྤལེ ་གལ།

༩། དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་

གི ་ ནང་སྦྲུམ་མའི ་ སྐབ ས་དང་ཕྲུ ་ གུ ་ བཙས་

དངུལ་འབོད་བསྐལ
ུ ་ཞུ་གལ།

བཞི ན་པ།

བསྟེན་ལ་དམི གས་ཏེ་ འཕ དྲོ ་བསྟེན་ལས་
༢།  ཁྱབ་ཁོངས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཁག་

རྗེས་ཀྱི་ལྟ་རྟོགས་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱོར་གལ།

སྨན ་གྱི ་ ཚོ ང ་པ་ཁག་བརྒྱུ ད་མི ་དགོས ་པའི ་
འབད་བརྩོན་ཞུ་གལ།

ནང་མི ་ཕན་

དང་འབྲེལ ་བའི ་ ཟབ་སྦྱོང ་དུ་ བསྐྱོད ་རྒྱུ ར་ ཚུན་གོ་བསྡར
ུ ། ལས་འཆར་གྱི་སྒ་ོ ནས་སླབོ ་
༥།

ཕྲུག་མཉམ་བཞུགས། སྤྱི་ཚོ གས་དྲྭ་ལམ།
ཆོད་གན་ལས་བྱེད་རྣམས་གཏན་ སྤྱི་ཚོ གས་ནང་མི ག་དཔེ་འོས་པ་ངོས་འཛི ན་

འཇགས་ལས་བྱེད ་དུ་ བསྒྱུ ར་རྒྱུ ་དང་གུ ན ་ དང་རོ ག ས་སྐྱོར ་བཅས་ཀྱི ་ ལས་གཞི ་ ལག་
གསབ་དང་གཞན་མཐུ ན ་རྐྱེ ན ་ཁག་ཡར་ བསྟར་ཞུ་གལ།
རྒྱས་གཏོང་གལ།

༢།

གྱི ་ གྲོང་ཁ ྱེར ་ཁག་ནང་གནས་སྤ་ོ བ ྱེད ་པའི ་

མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་ལ།

ལྷག་པར་དུ་

གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་
འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ཁྱིམ་གཞི ས་

སྐ ྱོང ་མཁན་དང་ལས་ཞུ ག ས་བ ྱེད ་ཚད་ལ་

སླབེ ས་པའི་ན་གཞོན་གྱི་གྲངས་འབོར་ཉུ ང་དུ་

ད་ཡོ ད་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་ འགྲོ་བ་དང་བསྟུན།

གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་

༦། སྨན་པ་གསར་ཐོན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་འཕྲོད་བསྟེན་ མི ་འབོར་ཡང་ཉུ ང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

དང་ཉམས་མྱོང་གསོ ག་སླད་སྨན་པ་གསར་ དང་འབྲེལ ་བའི ་ ལས་གཞི ་ ཁག་སྲ་བརྟན་ ལྷག་པར་དུས་རབས་ཉི་ཤུ འི་ལོ ་རབས་དགུ ་
དུ་ ཞབས་ཞུ ་ གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ལས་ དང་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་གལ།

བཅུ་པའི་མཇུག་ཙམ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

ལས་གཞི ་དང་འབ ྲེལ ་བའི ་ ཐོ ག ་རོ ག ས་

ཡུན་སྐབས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་གལ།

༣།

༡༠།  བོད་མི ་རང་ཉིད་ནས་གཞན་ཕན་དང་།

བསྟེན་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་དགོས་པ་དང་།

འཕནྲི ་སོ གས་བེད་སྤྱད་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ ནབུ ་ཡོ ་རོབ།

འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱད་ལས་དང་སྨན་པ་ དུ་ གནས་སྤས
ོ ་བ ྱེད ་མཁན་བོད ་མི ་མང་དུ་

༧།    འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འཕྲོད་ རྣམས་ནས་དེང ་དུས ་འཕྲུ ལ ་ཆས་བརྙ ན ་ ཕྱིན་པས། ད་ལྟའ་ི ཆར་བྱང་ཨ་རི ་དང་།

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལ་ཡ་བཅས་སུ་

TIBETAN NEWS 12th June 2019

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

བོད་མི ་འདུ་སྡདོ ་བདྱེ ་བཞི ན་པ་གཙོ ས་རྒྱལ་ པའི་སེམས་ཤུ གས་སྤར་གལ།

ཚོ ང་ལས་

ཁབ་ ༣༠ ལྷག་གི ་ནང་ཁ་འཐོར་ནས་བོད་ གཉེར ་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཞུ ་ རྒྱུ ར་

མི ་རྣམས་གནས་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་ ཁོར ་ཡུ ག ་སྟབས་བདེ་ དང་སྙབོ ་བདེ་ བསྐྲུ ན་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ངོས ་ནས་རི མ་བཞི ན ་ ནས་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་དང་། ལས་རི གས་

འཛམ་གླིང ་ཡུ ལ ་གྲུ་གང་སར་གནས་སྡདོ ་ འདྲ་མི ན། ཡོ ང་འབབ་དང་འཚོ ་བའི་གནས་
བྱེད་བཞི ན་པའི་བོད་མི འི་གྲངས་འབོར་མང་ སྟངས་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུ བ།
དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

༤།  གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཚོ ང་ལས། ཡུལ་

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་པའི་

སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ། སོ་ནམ་ཞི ང་ལས་ནང་ལས་

སོགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱ་གར་དང་།

སྟོན་དང་།

བོད ་མི ་ཚོ ར ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་དང་དཔལ་འབ ྱོར ་

བལ་

ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་སུ་ཡོ ད་པའི་བོད་
མི ་ཚོ ་ལས་མཐུ ན་རྐྱེན་བཟང་བ་ཡོ ད།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢ 5

གཞི ་ལྡན་པ་དང་རྒྱུ ན་འཁྱོངས་ལག་བསྟར་ བྱེད་དགོས།

ཐོན་རྫས་དེ་དག་ཚོ ང་རྟགས་

པའི ་ ལས་གཞི ་ ཁག་མུ ་ མཐུ ད ་གནས་གལ་

སོའ་ི ནསུ ་པ་དང་། གནས་སྟངས། དེ་བཞི ན་ ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོན་རྗས་ཁོངས་ནས་དྲག་

གནད་དང་བསྟུན་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

དགོས་གལ། གཞི ས་ཆགས་རེ་རེ་བཞི ན་སོ་ རྩེ་ཕུ ད ་གྲས་སུ ་བཞག་སྟེ་ཞི ང ་པ་རྣམས་
གོ ་ སྐབ ས་སོ ག ས་ལ་བསྟུན་ནས་ལས་གཞི ་ འདེམ ས་ཀྱི ས ་རི ན ་གོ ང ་མཐོ་ བའི ་ སྒ་ོ ནས་

ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། གཞི ས་ཆགས་ཁྱོན་ རྒྱལ་སྤྱི ་ དང་རྒྱལ་ནང་ཚོ ང ་རྟགས་འདིའི ་
ཡོ ངས་གཞི ར་བཞག་གི ས་ས་སྟོང་བེད་སྤྱོད་ འོག་འཚོ ང་འགྲེམས་བྱེད་དགོས།
གཏོང་རྒྱུ ར་འཆར་གཞི ་འདིང་པ་ཡི ན་ན་ཧ་ ན།

དཔེར་

བོད་ཞེས་བྲིས་པའི་ཚོ ང་རྟགས་མཉམ་

ཞི ་བདེ་དང་། བདེ་འཇགས། སྙངི ་རྗེ་ཞེས་

ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེ།

ཀ་དང་ཡོ ང་འབབ་ ཀྱི་གོ་སྐབས་སྐརོ ་ལམ་ ༢།  ཞི ང་ལས་ཚོ ང་གཉེར་དེ་དག་རྒྱལ་ནང་ འགོད་གལ།

གཞི ་རི མ་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སྒྲོམ་ དང་ཉེ་ འཁོར ་ཁྲོམ ་རའི ་ དགོ ས ་མཁོ་ དང་ ༩།  མདུན་བསྐྱེད་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐད་

གཞི འ་ི ནང་དེ་དག་གསལ་དགོས།

བསྟུན་དགོས། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲོམ་ར་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ གྲོས་བསྡུར ་དང་འཆར་གཞི ་ འདིང ་སྐབ ས་

༥།   གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ནང་ཞི ང་ལས་ བ་དང་། ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞི ན་པའི་གནས་ གཞི ས ་ཆགས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ནས་མཉམ་

གཞི ས་ཆགས་ཁོངས་སུ་བཟོ་ལས་དང་ཞི ང་

ཙམ་མ་ཡི ན་པར་འཚོ ་ཐབས་གཞན་གཉེར་ སྟངས་འོག་ཡོ ད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲོམ་རའི་ནང་ བཞུགས་དགོས་རྒྱུ་མ་ཟད།

མི ་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུ ལ ་གྱི ་ གྲོང་

འཆར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་གལ།
ནི་བཟོ་ལས་དང་། འཕྲུལ་ལས། ཚོ ང་ལས་ གལ།
སོགས་ཡི ན་དགོས། སྒརེ ་གྱི་བཟོ་ཚོ ང་ཁག་ ༣། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་དགོས་ ༡༠། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་མཉམ་

ལས་ཀྱི་འཚོ ་ཐབས་གཉེར་བཞི ན་པའི་བོད་

ཁྱེར་ཁག་དང་།

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་

གནས་སྤསོ ་བྱེད་བཞི ན་པ་ནི།

བཙན་བྱོལ་

བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་སུ ་ དཔལ་འབ ྱོར ་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་གཞི ་རྩ་གཙོ་བོ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་།

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གདོང་ལེ ན་བྱེད་དགོས་པའི་

དཀའ་ངལ་ཞི ག་ཏུ འང་གྱུར་ཡོ ད། དེ་ཡི ས་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགོས།     དེ་དག་
དང་མཉམ་འབྲེལ ་ལམ་གྱི ས ་ལས་རི ག ས་

བསྐྲུན་དགོས། སྤྱི་སྒརེ ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་
འཆར་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ ར་དགོ ང ས་བཞེ ས ་གནང་

གལ།

དེ་དག་གི ་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་

གཞོན་སྐྱེས་དང་གཞན་གཞི ས་མི ་རྣམས་ལ་

བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་ངོ་ བོ་ ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡི ན་དགོས།

སོ ར ་གནས་ཡོ ང ་རྒྱུ འི ་ བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ ༦། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ལ་ལས་

ུ ་པ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བ་དང་སྦྲགས། རི ག ས་གསར་བསྐྲུ ན་གྱི ་ ལས་འཆར་མང་
ཀྱི་ནས

ལས་དོན་

ཕྱིར་ཚོ ང་བྱེད་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་ཡང་འཚོ ལ་ ཚགས་ཚུ ད ་ཡོ ང ་བར་ཁོ ང ་ཚོ འི ་ དགོ ང ས་

ཡང་།   ཚོ ང་ལས་གཉེར་རྒྱུར་མ་རྩ་མཁོ་
ནས་ཐབས་ལམ་འབད་བརྩོན་གནང་གལ།

༣།   གཞུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་རི མ་ཁག་བརྒྱུད་
མི ་དགོས་པར་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་སྡ་ེ ཚན་འདི་

བཞི ན ་རང་དབང་ཅན་གྱི ་ ངོ་ བོར ་གནས་
དགོས།

༤། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའ་ི ལས་འཆར་དང་ཐོན་

རྫས་ཁག་གི ་སྐར
ོ ་མི ་མང་ལ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་
གལ།
༥།

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་བོད་

མི ་རྣམས་ནས་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་དཔལ་

འབྱོར་གནས་སྟངས་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུར་གལ་
གནད་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུ བ།

ཕྱི་རྒྱལ་

དུ་ གནས་པའི ་ བོད ་མི ་མང་པོ་ ཞི ག ་དཔལ་

དངུལ་མཁོ་འདོན་གྱི ས་རང་དབང་ཅན་གྱི ་ འབྲེལ་གཉིས་མཉམ་རབུ ་སྒ་ོ ནས་ཞི བ་འཇུག་

འབྱོར ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ ལས་དོན ་གཉེར ་

མཁོ་ཡོ ད་པའི་གནད་དོན་ཁག་ངོས་བཟུང་ རར་ལས་སླ་པོ་དང་དཀའ་ངལ་མེ ད་པའི་སྒ་ོ

རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟོན་སླབོ ་གསོ། ཁྱད་ལས་

སྒར
ེ ་གྱི་བཟོ་ལས་ཟུར་འཛུ གས་ཀྱིས་དགོས་ བགྱི ས ་ཏེ་ ཞི ང ་པའི ་ ཐོན ་རྫས་རྣམས་ཁྲོམ ་
དང་། སྣེ་འཁྲིད། མ་རྩ་འཛུ གས་རྒྱུ། དེ་ ནས་སྐྱེལ་རྒྱུར་འབད་དགོས།

བཞི ན ་ཚོ ང་ལས་ཅན་གྱི ་ ཞི ང ་ལས་ཁག་ ༡༡། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་སྐྱེ་ལྡན་སོ་

བཞི ན་ཡོ ད་པས་དེ་དག་ནས་མ་རྩ་འཛུ གས་
ལམ་སྟོན་དང་རྒྱུ ས་མངའ་སོགས་ཀྱི་རོགས་
ཕན་ཞུ་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་

སྡདོ ་བོད ་མི ་ད་ཡོ ད ་དངུ ལ ་ཁང་ལྟ་ བུ འི ་ སྡ་ེ

གཉེར་དགོས།

ནམ་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ཆེ ད་ཁམ
ྲོ ་ར་འཚོ ལ་རྒྱུ ར་

བྲག་པ་ཞི ག་ངོས་འཛི ན་གྱིས་ལས་གཞི ་ལག་

བའི་ཞི ང་ལས་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་ཟབ་འཁྲིད་ མི འི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་

༤།  ཞི ང་ལས་ཚོ ང་ལས་སྐབས་ཐོན་རྫས་བྱེ་ རོགས་སྐྱོར་དང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་

ཚན་གྱི་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

གནས་སྤས
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་ནང་བོད་མི འ་ི
ོ ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་ དག་ཞི ག་སྤལ

བསྟར་ཞུ་དགོས།    ལས་དོན་དེའ་ི ཆེད་

གནང་གལ།

ལམ་སྟོན་དང་ལས་དོན་གཉེར་ཕག
ྱོ ས་ཐད་

དུ་ འགྲོ་བ་དང་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ གཞི ་ སྐབས་ལེན་དགོས།

ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ལ་ཞི ང་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་དང་

༦།

བྱོལ་ནང་བོད་མི ་འདུ་སྡདོ ་ཀྱི་མི ་འབོར་ཉུ ང་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་མཉམ་བཞུ གས་ཀྱི ས་གོ་
དེ་འབྲེལ་སྦྱོང་བརྡར་

རྩའི ་ གྲུབ་ཆ་ཉམས་བཞི ན ་པའི ་ རྒྱུ ་རྐྱེན ་དེ་ ཁག་གི ་ ནང་མཉམ་བཞུ ག ས་ཀྱི ས ་གཞོ ན ་

ཁྱད་ལས་པའི ་ ལམ་སྟོན་དང་རྒྱུ ས་མངའ་
༥།

གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི ང་ལས་ཚོ ང་ལས་

ཆགས་ཡོ ད།

སྐ ྱེས ་ཚོ འི ་ མ་འོང ས་མདུན ་ལམ་སྲ་བརྟན་ གཉེར ་སྐ བ ས་ཐབས་བྱུ ས ་ལྡ ན ་པའི ་ ཚོ ང་

ཀ༽  གནས་ཡུལ་སྤ་ོ བཤུ ད་དང་གཞོན་སྐྱེས་

༧།   བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ང་ལས་གཉེར་ གར་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཚོ ང ་པ་རྣམས་ཐབས་

༡༢།   ཞི ང་ལས་ཚོ ང་ལས་སྡ་ེ ཚོ གས་དང་
འབྲེལ ་བའི ་ ལས་གཞི ་ ལག་བསྟར་ཞུ ་ རྒྱུ ར་

ནསུ ་ཤུ གས་སྤལེ ་དགོས།

རྒྱ་

༡༣།    བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་སྒརེ ་

འདོད་ཡོ ད་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་ བྱུས་ལྡན་པའི་ཚོ ང་རོ གས་ཁོངས་རྩིས་ཆོ ག
༡།    དེང་དུས་ཀྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཤེས་ གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་ ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ཚོ ང་རོ གས་ནས་ཁྱད་

གཞི ས ་ཆགས་ཁག་ནང་བཟོ་ ལས་གསར་

ཚོ གས་བཅར་བའི་དགོངས་འཆར།

དང་འབྲེལ་བའི་གནས་དོན་སེལ་ཐབས།

ཡོ ན་དང་མངོན་འདོད་གསར་པ་མི ་འདྲ་བ་
ཡོ ད།

མངོན་འདོད་དེ་དག་གཞི ར་བཞག་

གི ས་གཞོན་སྐས
ྱེ ་རྣམས་གནས་སྤའོ ི་དཀལ་

བཟོ་གལ།

རོགས་མཉམ་ལས་གཞི ་སྤལེ ་དགོས།

གནས་ཐབས་སུ་རྒྱུ ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་
ལམ་འབད་བརྩོན་ཞུ་གལ།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་དཔལ་

འབར
ྱོ ་ལྟ་ེ གནས་ལྟ་བུ་གསར་འཛུ གས་སྐབས་

ཀྱི་འཆར་འགོད་དང་རྒྱ་སྐདྱེ ་སྐབས་རྒྱ་བལ་
འབྲུ ག ་གསུ མ ་དང་ཕྱི ་ རྒྱལ་ཁག་ཏུ ་གནས་
པའི ་ བོད ་རི གས་ཚོ ང་ལས་རྒྱ་ཆེ ་ གཉེར ་

མཁན་རྣམས་མཉམ་བཞུ ག ས་གནང་རྒྱུ ར་
རི མ་བཞི ན་དངུལ་ཁང་ལྟ་

ཚོ ང་པ་ཆེ་གྲས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་ཚོ ང་ལས་ ལས་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་སྐྱོར་ཐོབ་ཐུ བ།

བསྐྲུན་ཞུ་གལ།
ག༽
བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་སུ་

འབད་གལ།

༨།  རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་བོད་མི ར་འཛི ན་པའི་ མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་ཡོ ང ་སླད ་ཞི ང ་པའི ་ ཐོན ་རྫས་

མཐུ ན་འགྱུ ར་ཡོ ང་སླ ད ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ ་གནས་པའི་བོད་རི གས་

གཉེར་རྒྱུར་རྒྱུས་སྟོན་ཞུ་གལ།

༦། ཞི ང་པ་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་ལམ་དང་

སེལ་དང་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགོས། སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དེ་བཞི ན་ལག་བསྟར་ བཟོ་ལས་གསར་འཛུ གས་དགོས་རྒྱུ། བཟོ་
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནས་གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་ ཚུ ལ ་བཞི ན ་ཡོ ང ་སླད ་མི ་ མང་ལ་གོ་ རྟོགས་ ལས་དེས ་ཞི ང ་པ་རྣམས་ནས་ཟུ ང་འབྲེལ ་

རྣམས་མུ ་མཐུ ད་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་

གྱི ་ བཟོ་ ལས་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ ་གྱི ས ་

རོགས་ཕན་ཞུ་ཐུ བ།

སྤལེ ་གལ།

དང་ཐོན ་རྗས་སྤུས ་ཚད་ལྡན ་པ་ཡོ ང ་རྒྱུ ར་

༩།    ཁ་ཐོར་དུ་གནས་པའི་བོད་མི ་རྣམས་ སྟངས་འཛི ན་ཞུ་དགོས། བཟོ་ལས་དེའ་ི ལས་
གཅི ག་བསྡ་ུ དང་ཕྱིར་ཐོན་ཉུ ང་འཕྲི་ཡོ ང་སླད་ འགན་གཙོ ་བོ་ནི་སོ ་སོ ར་དགོས་པའི་རྒྱུ ་ཆ་

༢།  སོ་ནམ་དང་། ཚོ ང་ལས། ཡུལ་སྐརོ ་ ཁང་པའི་མཐུ ན་རྐྱེན་བསྐྲུན་གལ།

འཚོ ལ་རྒྱུ་དང་ཁྲོམ་ར་གསར་པ་བཙལ་ནས་

དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་ཐོན་སྐདྱེ ་དང་ལས་རི གས་

བུའི་ལས་གཞི ་རྒྱ་སྐདྱེ ་དང་ལས་འཆར་ཁག་

གཏན་འབེབས་ཀྱི ས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

འཛུ གས་ངོས ་ནས་རྒྱུ ན་གནས་ཐུ བ་པའི ་

ནས་མ་རྩ་འཛུ ག ས་རྒྱུ ར་བསྐུལ ་མ་གནང་

འཛུ གས་ཐབས།

མ་རྩ་འཛུ གས་ཐུ བ་མཁན་རྣམས་འདོད་བླ་ོ

དཔལ་འབ ྱོར ་ཞབས་ཞུ ་ ལྟ ་ེ གནས་རི གས་
༡།      སྤྱི་ཚོ གས་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་

འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ ཐོན ་རྫས་དང་ཞབས་ཞུ ་ མང་

དག་ཞི ག་དགོས། དེ་ཡང་དངུལ་བཅོལ་དང་

དགོས།

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་

ཁེངས་པ་བཟོ་རྒྱུར་འཆར་གཞི ་དང་ཡི ག་ཆ་
ཁག་ཚད་ལྡན་བཟོ་གལ།

༧། དཔལ་འབྱོར་ལྟ་ེ གནས་གསར་འཛུ གས་

༡༠། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་འཆར་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཐོན་རྫས་ཁག་འཚོ ང་རྒྱུ ་
རྒྱ་ཆེ ན་པོའི་སྒ་ོ ནས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐུ བ་ཚེ ་ལས་ ཁག་ནང་མཉམ་བཞུགས་སླད་གཞི ས་ཆགས་ བཅས་ཡི ན།

བུན་གཡར། ཉེན་སྲུང་མ་འཇོག དཔལ་

སྐབ ས་ལས་གཞི ་ ལག་བསྟར་ཆེ ད ་རོ ག ས་

ཚོ ག ས་འདུ་ དང་ལྷན ་ཚོ ག ས་རི ག ས་བསྐངོ ་ ཡོ ང་ཁུངས་ཆེ་བའི་ལོ་ཏོག་ངོས་འཛི ན་དང་།

འགོད། རྒྱུ་དངོས་བདག་གཉེར་སོགས་ཀྱི་

མཐུ ན་རྐྱེན་ཚང་དགོས། དེའ་ི ཐོག་ཚོ ང་པ་

ཟོག ་ཁོ་ ན་ཡི ན་པས་རྒྱ་གར་གྱི ་ བཟོ་ ལས་

ཐོན་རྗས་དེ་དག་ངོས་བཟུང་དང་

རྒྱུ ར་ས་བོན ་མ་རྩ་དང་ཚོ ང ་ལས་རྒྱ་སྐ ྱེད ་

༨།     དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་དང་གཞན་དཔལ་

དགོས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་དཔལ་

མི ་མང་གི ་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུ དགོས།

སྤ ྲོ་ འཆམ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་གཞི ་ ཁག་གཞི ་

ཀ་གསར་པ་དང་གཞོན ་སྐ ས
ྱེ ་རྣམས་ལ་དོ་

དབྱིངས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཡོ ང་འབབ་ཡོ ང་

ཁག་ནང་གཞོ ན ་སྐ ྱེ ས ་དང་འབ ྲེལ ་བའི ་ ༧།   ཉེ་འཁོར་གྱི་ཁྲོམ་རར་དཔགས་པའི་

སའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཐུ བ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་

གལ།

ཆགས་དང་དེ་འབྲེལ་གྲོང་འཁྱེར་ཁག་ལ་མུ ་

འཛི ན་གྲྭའི་སྐབས་མ་འོངས་པར་ལས་ཀའི་ འཚོ ང་འགྲེམས་སོགས་གཞི ས་ཆགས་སོ་སོ་

འཕེལ། མི ་མང་གི ་འཚོ ་བའི་གནས་སྟངས་

དང་ལས་གཞི ་ཁག་སྤལེ ་གལ།

གྱི་ཁྲོམ་ར་ཁོ་ནར་བསྟེན་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་གྱི་

གཉེར་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐབས།

ཆེན་པོ་ཡོ ད།

གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཙམ་མ་ཟད་གཞི ས་

མཐུ ད་གནས་སྡདོ ་བྱེད་རྒྱུ འི་བླ་ོ སྟོབས་ཡང་

འཚོ ང་འགྲེམས་ཀྱི ་གོ་སྐབས་ཤི ན་ཏུ ་བཟང་

༡༡། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་གཞི ་རི མ་གོང་མའི་ པོ་ཡོ ད།

གོ ་ སྐབ ས་ཐོབ ་སླད ་དེ་ འབྲེལ ་ལས་འཆར་ ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས།

དེའ་ི ཉེ་འཁོར་

ཡར་རྒྱས་ཙམ་མི ན་པར་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་

ཁ༽    གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ཞི ང་ལས་ ཞི ང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡོ ང་འབབ་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཐུ བ།

༡།     བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཞི ང་ ༨།

གཉེར་མཁན་ཆེ ་འབྲིང་གསུམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞི ང་ལས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཐོག་ཚོ ང་ལས་གཉེར་ ཐོན ་རྫས་ལ་ཚོ ང ་རྟགས་དམི གས་གསལ་

མང་བས་ཕྱི་བསྐྱོད་བྱེད་རྒྱུ ར་ཉུ ང་འཕྲི་བྱེད་

༣། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཚོ ང་ལས་
དང་འབྲེལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་དགོས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་གཞི ས་

འབ ྱོར ་དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ འཆར་གཞི ་ བཟོ་

ཆེ ་ འབྲིང ་ཆུ ང ་གསུ མ ་ལ་ཚོ ང ་ལས་གཉེར ་

གཏོང ་རྒྱུ ར་མ་རྩའི ་ མཐུ ན་རྐྱེ ན ་བསྐྲུ ན་

སྐྱོར་འཚོ ལ་གལ། ཐོན་རྫས་ཕལ་ཆེ་བ་ཚོ ང་

མཉམ་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་ཐུ བ། ཉེན་སྲུང་ལྟ་བུ་
དཔེ་མཚོ ན་ཡག་ཤོས་ཡི ན།

འབར
ྱོ ་ལྟ་ེ གནས་ཁག་གསར་བསྐྲུན་སྐབས་
དེས་

འབར
ྱོ ་ལྟ་ེ གནས་ཁང་གསར་འཛུ གས་གནང་

མ་འོངས་པར་ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་དང་རྒྱ་

པར་ཚང་དགོས།

མི ་མང་གི ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་ལས་

བའི་ནང་གོང་གསལ་མཐུ ན་རྐྱེན་ཁག་ངེས་
༢།

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་

སྐདྱེ ་སྐབས་མི ་མང་གི ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐོབ་རྒྱུ་དང་

གཞི ་ལག་བསྟར་ཐུ བ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད།

ལས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ ཆགས་ཁག་ནང་ཞི ང ་ལས་ནས་ཐོན ་པའི ་

འོག ་ཡོ ད ་པའི ་ དངུ ལ ་ཁང་ལྟ་ བུ འི ་ སྡ་ེ ཚན་ ང༽

དགོས། བསྒྱུར་བཅོས་འདིའ་ི རི གས་འཆར་ ཅན་ཞི ག ་གསར་བསྐྲུ ན་གྱི ས ་བདག་ཉར་

རྫོགས་བསྐངོ ་མི ་ཐུ བ་པས། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞི ན་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་

ྲི ་
ནས་མི ་མང་ལ་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོ ངས་ ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་དང་ཚོ ང་ལས་ཆེ་འབང

ཆུ ང ་གསུ མ ་གཉེར ་ཐབས་ཡོ ང ་བར་སྐུལ ་
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བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢

ནས་ཐད་ཀར་དགོ ས ་དངུ ལ ་མ་འཇོག ་ནི་

སླངོ ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྤལེ ་ཐབས།
༡།

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

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་འགན་ ཐབས་ལམ་ཡག་གྲས་ཤི ག་ཡི ན།

སྒརེ ་གྱི་

གཙོ ་ བོ་ ནི ་ ཚོ ང་ལས་ཆུ ང ་ཚགས་གཉེར ་ མ་འཇོག ་ཀྱང་གལ་གནད་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད །

མཁན་དང་ཚོ ང་ལས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ རྒྱ་བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ་དང་ཕྱི ་ རྒྱལ་ཁག་
ལ་ལས་དོན ་སྤ ལ
ེ ་རྒྱུ ར་ཁོ ར ་ཡུ ག་བསྐྲུ ན་ ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་ཚོ འང་མ་འཇོག་གི ་
དགོས།   ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོ ང་རྒྱུར་ དམི གས་སྒ་ོ ཡང་ཡི ན།
མཐུ ན་འགྱུར་དང་ཞབས་ཞུ འི་མཐུ ན་རྐྱེན་ ༦།

དཔལ་འབྱོར་ལྟ་ེ གནས་ཁང་གསར་

གཞི ་ཆེན་པོའ་ི སྒ་ོ ནས་སྤལེ ་དགོས། དེ་དག་ འཛུ གས་སྐ བ ས་ཚོ ང་ལས་ཆུ ང ་ཚགས་

གཉེར་མཁན་དང་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་

ནི་ཚོ ང་ལས་འཆར་གཞི ་བཟོ་འགོད་དང་།

12th June 2019 TIBETAN NEWS

དེ་དག་གི ས་ཚོ ང་ལས་ཆུང་ཚགས་ མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་སླབོ ་

རྩལ་དང་ལག་ཤེས་རི ག་གནས་ཁག་ཉམས་

༤།

དགོས།

ལ་མ་རྩ་དང་ཚོ ང་ལས་རྒྱ་སྐདྱེ ་གཏོང་རྒྱུ ར་ གལ།

པ་སླར་གསོ་ཡོ ང་རྒྱུ ར་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་

༩།     བོད་མི ་སུད་ཚོ ང་བ་ཚོ འ་ི དགོས་

གཉེར ་མཁན་དང་དོན ་གཉེར ་ཅན་རྣམས་ སྟོན་ཚོ གས་ཆུ ང་ཞི ག་ཟུར་འཛུ གས་གནང་
དགོས་དངུལ་གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་ཐུ བ་པ་མ་

མཁོ་ འདོན ་ཆེ ད ་གྱོན ་ཆས་བཟོ་ གྲྭ ་ གསར་ ཟད།
འཛུ གས་གནང་གལ།

མ་རྩ་འཛུ གས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི ་

དེའ་ི མ་འོངས་པར་ དང་ལག་ལེ ན ་འཁེལ ་རྒྱུ ར་ལམ་སྟོན་ཚད་

དགོངས་འཆར་འཕར་མ།

༡།     བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དམི གས་
ཡུ ལ ་གཙོ ་ བོ་ ནི་ དཔལ་འབ ྱོར ་དང་འབ ལ
ྲེ ་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་དཔལ་འབྱོར ་ ལྡན་བཟོ་ཐུ བ།

བའི་ལས་གཞི ་བསྐྲུན་རྒྱུ ར་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་

༡༠།    བོད་མི འ་ི སུད་ཚོ ང་བ་རྣམས་ལ་ ཡུ ལ་གྲུ ་ཁག་ཏུ ་གནས་པའི ་ བོད ་རི གས་

ཆེ ན ་པོ་ སྤ ལ
ེ ་མཁན་ཁག་ལས་གཞི ་ ལག་

ཡོ ང་ཁུངས་ཆེ་གྲས་ཤི ག་ཆགས་སྲིད།

༥།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་

དགོས།

ཚོ ང་ལས་གསར་པ་དང་གཞི ་རྒྱ་

ཚོ ང་རྟགས་དང་ཚོ ང་འགྲེམས་བཟོ་རྒྱུ ར་དོ་ མཉམ་མུ ་ མཐུ ད ་འབ ལ
ྲེ ་ལམ་འཇོག ་ཕྱི ར ་

བསྟར་མ་བྱེད་གོང་ཁྲོམ་རའི་གནས་སྟངས་

ཁྲིམས་མཐུ ན་ལམ་སྟོན། རྩིས་པའི་སྦྱོང་ ཆུང་ཚགས་དང་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་

ཅ༽    ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་གནས་

གཡར་ཞུ་དགོས།

དངུལ་ཁང་ནས་བུན་ལོ ན་ལེ ན་རྒྱུ ར་མཐུ ན་ འབྱོར་ལྟ་ེ གནས་ཁང་ནས་དེ་བསྟུན་ཚོ ང་ཟོག་

ྲེ ་ལམ་འཇོག ་གལ།
༡། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཚོ གས་ཆུང་ མཉམ་མུ ་ མཐུ ད ་འབ ལ

འདོན།

ནས་བོད་མི འི་དཔལ་འབྱོར་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་ བརྟན་དགོས་གལ།

ལས་གསར་འཛུ གས་དང་འགྲེམས་སྟོན་ཆེད་

དཔལ་འབ ྱོར ་འཆར་གཞི ་ དང་སྔནོ ་རྩིས། དགོས་མཁོ་དང་ཐོན་རྫས་ཁག་ལ་དམི གས་
ཚོ ང་འགྲེམས་དང་འཚོ ང་རྒྱུ ར་འཆར་གཞི །   བསལ་དོ་སྣང་དགོས་གལ།

ཚོ ང་ལས་

བརྡར། ཁྲལ་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར། རྒྱ་གར་གྱི་ དགོས་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཡོ ད་པས་དཔལ་

ཉོ་ མཁན་རྣམས་ནས་མ་འཇོག ་ཡོ ང ་རྒྱུ ར་
འགྱུར་སོགས་ཡི ན།
༢།
བོད་མི འ་ི ཡར་ཐོན་ཚོ ང་ལས་རམ་ ཐབས་ཤེས་ཞུ་དགོས།
འདེགས་ཚན་པ་ནས་གོང་གསལ་ལས་གཞི ་ ༧།    ཚོ ང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉེར་མཁན་

སྣང་དགོས་གལ།

འཁོད་བོད་མི འ་ི འོས་འགན།

ལམ་སྟོན་གྱི ་ བརྒྱུ ད་རི མ་ཁག་ཁ་གསལ་

དགོས་གལ།

༦།     ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡདོ ་བོད་རི གས་

ྲེ ་ལམ་དེ་ དག་རྒྱུ ན་འཁ ྱོང ས་དང་སྲ་
ཟུར་འཛུ གས་ཀྱི ས་ཉམས་ཞི བ་ལྡན་པའི་སྒ་ོ འབ ལ

རྒྱུ ར་ཕྱི ་ རྒྱལ་དུ་ ཡོ ད ་པའི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ ༧། སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་བོད་རི གས་

ཁག་མང་ཆེ ་ བ་སྤ ལ
ེ ་ཟི ན ་ཡང་ད་དུང ་མུ ་ དང་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་

ྱོ ་སྲ་བརྟན་
མཉམ་བཞུ ག ས་གནང་སྟངས་ལམ་སྟོན་ ཚོ གས་པ་རྣམས་ནས་དཔལ་འབར

གལ།

ྲེ ་ཞུས་ཀྱིས་མུ ་མཐུ ད་བསྐུལ་མ་
བཞི ན་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་བོད་མི ་རྣམས་ མཉམ་འབལ

མཐུ ད ་ཚགས་ཚུ ད ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་

འཕྲུལ་ཆས་མཐུ ན་རྐྱེན་ཚང་དགོས། དེང་
དུས་ཀྱི ་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི ་

༣།    བོད་མི འ་ི ཚོ ང་ལས་བདེ་ཚོ གས་དང་

རྒྱལ་དུ་ ཡོ ད ་པའི ་ ཚོ ང་ལས་ཆུ ང ་ཚགས་

ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད།

འབྲེལ་ལམ་གྱིས་ཚོ ང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་

མཉམ་འབལ
ྲེ ་ཐོག་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་ཞབས་ གཉེར ་མཁན་དང་དོན ་གཉེར ་ཅན་མཉམ་

༤།     བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཚོ ང་ དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་
ལས་ཆུ ང ་ཚགས་གཉེར ་མཁན་དང་དོན ་ པ་མ་ཟད།

ཁྲོམ་ར་གསར་པ་འཚོ ལ་རྒྱུར་

གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་ཚོ ང་ དཀའ་ངལ་ཡོ ད་པ་རྣམས་སེལ་ཐུ བ།  བོད་

ལས་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་མཐུ ན་རྐྱེན་ཁག་ཐོབ་ ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ལག་ཤེས་མཁོ་འདོན་གནང་
མཁན་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཐབས་ལམ་དེ་བེད་
རྒྱུར་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་དགོས།
༥།
ཚོ ང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉེར་མཁན་ སྤྱོད་བྱ་གལ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་
དང་དོན ་གཉེར ་ཅན་རྣམས་ལ་མ་རྩའི ་

མཐུ ན ་རྐྱེན ་སྦྱོར ་རྒྱུ ར་དགོ ས ་དངུ ལ ་ཡོ ང ་

ནས་མཐུ ན ་རྐྱེན ་དེ་ དག་ཐོབ ་རྒྱུ ར་མཐུ ན ་

ཁུངས་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་དགོས། ཕྱི་རྒྱལ་

འགྱུར་ཞུ་གལ།
༨།  བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡

བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་

གཏན་འབེབས་གནང་དགོས། ལམ་སྟོན་དེ་ ཡོ ང ་སླད ་ཁུ ལ ་དེར ་གནས་སྡདོ ་བོད ་མི འི ་

མཉམ་བཞུ གས་གནང་རྒྱུ ར་ཁ་གསལ་དང་ ཞུ་གལ།

ལག་བསྟར་ཐུ བ་པ་དགོས་གལ།

༢།    ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་བོད་རི གས་

འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་ལོ ་དུས་བཞི ་པའི་སྐབས་སྤྱི་

ཀྱི ་ ཚབ་ཏུ ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་དགེ་ བཤེ ས ་ལྷ་ རམས་

དུ་གནས་སྡདོ ་བོད་མི འ་ི ཚོ ང་དོན་ལྷན་ཚོ གས་

རྣམས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་མ་འཛུ གས་ཐོག་ཆ་ ཤི ག་གསར་འཛུ གས་གནང་གལ།

ལྷན་

ཤས་ལེན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ལེན་ཐུ བ།

ཚོ གས་དེའ་ི དཔལ་འབྱོར་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུར་

ལྟ་ེ གནས་ཁང་དང་།

དཔལ་འབ ར
ྱོ ་ཡར་རྒྱས་ཐོག ་ལས་ཀ་བ དྱེ ་

༣།  དེ་དག་ནས་དཔེར་ན། དཔར་འབྱོར་
ཚོ ང་གཉེར།

ཞི ང་ལས་ཐོན་རྫས་

འབྲེལ ་ལམ་གྱི ་ སྒྲོ མ ་གཞི ་ དང་མུ ་ མཐུ ད་

རི ག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐུ བ་པ་དང་།

མ་རྩ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ལམ་སྟོན་

ཡུ ལ ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་ འཆམ་འཛུ ག ས་བསྐྲུ ན་ཁག་ སླབོ ་གསོ་སོགས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་ཐུ བ།

གསར་འཛུ གས་སྐ བ ས་འཛི ན་སྐ ྱོང ་བ ྱེ ད ་ ༩།

ད་དུང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་

ཚོ ང་ལས་དང་འབྲེལ་

བའི་མཐུ ན་གྲོགས་དང་། དགོས་དངུལ་མཁོ་
མཐུ ན་རྐྱེན་གཞན་དང་ཁྱད་ལས་

པ་སོགས་ཀྱི་མཐུ ན་རྐྱེན་ཚང་དགོས། ཚོ ང་
མ་རྩའི་མཐུ ན་འགྱུར་དགོས་གལ།

༢།     ཚོ ང་ལས་དེ་དག་ལས་བོད་མི འ་ི
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་དཔལ་འབྱོར ་གྱི ་ མཐུ ན ་

འགྱུར་ཐོབ་རྒྱུ ར་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་དགོས།
ཚོ ང་ལས་གཉེར་མཁན་ནས་དཔལ་འབྱོར་

གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་ཐོབ་སྟེ་མ་འོངས་པར་ཕྱིའི་
སྦྱིན་བདག་སོ གས་ལ་བརྟེན་མི ་དགོས་པའི་
རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུ བ་པ་བཟོ་གལ།

༣། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ངོས་ནས་རྒྱལ་
སྤྱི འི ་ ཁ ྲོམ ་རྭ འི ་ ནང་མ་འཇོ ག ་བ ྱེད ་དེ་ མ་
འོང ས་པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་དང་

བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་

སྟངས་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུར་འབད་དགོས།                   

ཕྱོག ས་ཐོག ་ལམ་སྟོན་དང་སྤྱི ་ ཡོ ངས་ཀྱི ་ བཀའ་ཤག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་དང་
འགན་འཁུར་ཞུ་ཐུ བ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
འཕོ་འགྱུར་གནང་བ།

ཉིན ་སྐབ ས་བཅུ ་ དྲུག་པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

༨།   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་

སོ ག ས་ལ་ཞི བ ་འཇུ ག ་སླད ་ཁྱད་ལས་པ་གླ ་

རྣམ་པ་སྡ་ེ ཚན་གསུམ་ལ་ཆ་བགོས་གནང་བ་
གསལ་བསྒྲགས་གནང་སོང་།

གོ ་ སྐབ ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཐོག ་ལམ་སྟོན་འབུ ལ ་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་
བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ལ་གཞུང་
འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་བཞི ན་པ།

པ་གོ ་ བོ་ བླ ་ོ བཟང་ཕན་བདེ་ ལགས་དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ཚོ གས་ཆུང་ ༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་
གི ་སྒྲིག་གཞི ་དོན་ཚན་དྲུག་པ། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་བོད་མི འི་འདུ་སྡདོ ་གཞི ས་

སྡ་ེ ཚན་ཞེས་པའི་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཆགས་ཁག་དང་། བལ་གོས་ཚོ ང་འདུས་ཀྱི་
ྱོ ས་བསྐདྱོ ་
ཚེ ས་ ༡ ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༡ ས་གནས་ཁག་ལ་ཕག

ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་

༥

ཉིན་ནས་ས་གནས་ཁག་གི ་ལས་རི མ་

བར་སྐབ ས་བཅུ ་ དྲུག་པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ ཕེབ ས་རྒྱུ འི ་ ས་བགོ ས ་ཡོ ད ་པ་
འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱུ ན་ལས་ཚོ གས་ཆུང་ ལྟར། སྤྱི་འཐུ ས་གསེར་རྟ་ཚུལ་

སྤྱི་འཐུ ས་ ཁྲིམས་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་
མི ་འགྲོ་ཆ་བགོས་གནང་བར། རྒྱུན་འབྲེལ་ རྡོ་རྗེ ་ ཚེ ་བརྟན་ལགས་རྣམ་
སྡ་ེ ཚན་དུ་སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་ གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦
ལོ་དུས་བཞི ་པའི་སྡ་ེ ཚན་དང་།

འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་བཞི ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་ཡོ ད་

པ་ལས་གཞན་རྣམས་རང་འཇགས་བཞུགས་

མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུ ས་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་ལགས་
ཀྱི ་ ཚབ་ཏུ ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚེ ་ རི ང ་ལྷ་ མོ ་ ལགས་

ཡོ ད། དེ་ཡང་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུ ས་འཇུ་ཆེན་ བཅས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།   དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་
དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་དང་།

སྤྱི་ ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་

འཐུ ས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ ཚོ ག ས་ཁང་ནང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྒྱུ ན་ལས་ལྷན ་
རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ ་སྤྱི་འཐུ ས་དབུ་དཀར་ འཛོ མ ས་ཐོག ་དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་དང་།

སྤྱི་འཐུ ས་བླ་ོ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་

བཟང་གྲགས་པ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕེབ ས་ གི ས ་རྒྱུ ན་ལས་གསར་པ་ཕེབ ས་པ་རྣམས་

གནང་བ་དང་། དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་

གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་ ཚེ ས་ ༥ ནས་ཚེ ས་ ༡༨ བར་
ི ་གཞི ས་ཁག་གསུམ་
རྒྱ་གར་བྱང་ཕག
ྱོ ས་སྦར
བླ་ོ བཟང་གྲགས་པ་ལགས།

ཆབ་སྲིད་སྡ་ེ ཚན་དུ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་དགེ་ བཤེ ས ་ དང་། བཀྲ་ཤི ས་ལྗངོ ས། མ་ན་ལི ། ཀུ་ལུ།
ུ
སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དང་།
སྤྱི་ འབམ་ཐར། སུན་མཚོ ་མན་གསུམ། སྤནོ ་

ྲེ ་
འཐུ ས ་དབུ ་ དཀར་ཚང་གཡུ ་ སྒྲོན ་ལགས། ཌོ ་ བཀྲ་ཤི ས་གླིང ་བཅས་ལ་གཞུ ང ་འབ ལ

འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ལྟ་མུ་

མཐུ ད་ས་གནས་ཁག་གི ་ནང་ལས་རི མ་འགྲོ་
བཞི ན་ཡོ ད་པ་བཅས། །

སྤྱི་འཐུ ས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། སྤྱི་ སྡ་ེ ཚན་དུ་སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་ཙ་ནེ་ཚང་
འཐུ ས་དགེ ་ བཤེ ས ་ལྷ ་ རམས་པ་གོ ་ བོ་ བླ ་ོ དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་བཅས་ལ་ཐུ གས་གཏན་འཁེལ་གནང་སྟེ་དངོས་སུ་ལས་འཁར་ཞུས་
ུ
བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ལ་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས། རྒྱུན་ལས་ ལྷ་མོ་ལགས། དེ་བཞི ན་འཛི ན་སྐྱོང་རྟོག་ཞི བ་
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