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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སདི་བླནོ་མོ་ད་ིམཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་
ཉནི་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མོ་ད་ིམཆོག་
དགུང་གྲངས་	 ༦༩	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་
སརྐ་ཉནི་དང་བསནུ་འཚམས་འད་ིམཛད་དནོ།		
“ངསོ་རང་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱ་གར་གི་མགྲནོ་
པ་ོཞིག་དང་།	 རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འད་ི
ཉདི་ལ་དནོ་དམ་གི་མཛའ་བརྩེའི་བསམ་པ་
ཡོད་སབས།	 གདངེ་སྤབོས་དང་བཅས་རྒྱལ་
ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕོགས་སུ་འཁིད་བཞིན་
པར་འཚམས་འད་ིཞུ།	 རྒྱ་གར་ལམ་ལྷངོས་
བུང་ན་རྒྱ་གར་བ་ཙམ་ལ་ཁ་ེཕན་ཐབོ་རུྒྱ་མིན་
པར་འཛམ་གླངི་སིྤའ་ིཡར་རྒྱས་ལའང་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ།			
ད་ེས་ྔངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་ལ་བརདོ་པ་ལརྟ།	 རྒྱ་
གར་གཞོན་སྐསེ་ཁདོ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་རིག་གནས་བསྐར་གསོའི་ལས་དནོ་ལ་
ད་ོསྣང་ཇེ་ཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པ་ནི་སྙངི་སབོས་
འཕལེ་གཞིར་གུར།	 རིག་གནས་ད་ེདག་ཤར་
ཕོགས་སུ་ཉི་མ་ལྟར་དར་འཕལེ་བུང་ཡོད།		
སྙིང་རེར་གཞི་བཅོལ་བའི་རྒྱ་གར་གནའ་

རབས་ཀི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་སྤོད་ད ེ་ེདག་
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་
ཙམ་མ་ཟད།	དགསོ་མཁ་ོཧ་ཅང་ཡོད།			

འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུྲབ་དང་།	 སྙངི་རའེ་ི
ཉམས་ལེན་ཁར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ་
ཞེས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སེམས་ཁམས་
རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་ཡོད།	 	 ད་ེདག་གིས་
བླའོི་རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་སྐརོ་འགྲལེ་
བཤད་རྒྱག་ཐུབ།	 	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་སལོ་
རུྒྱན་གི་རིག་གནས་ད་ེདག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་

བཞདེ་སལོ་ལརྟ་ཚད་མ་རིག་པ་དང་།	གཏན་
ཚིགས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་
བརྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་སབས།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་

ལམ་ལུགས་ནང་རིག་གནས་ད་ེདག་འཇགོ་
ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན།	 དསེ་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་
ཀུན་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ཐུབ།		
ངོས་རང་རྒྱ་གར་གི་བང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་
བསམ་པ་དན་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་
རང་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གཞན་དང་གཞན་
ད་ུམི་སུ་དང་ཐུག་སབྐས།	 རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་

གླངི་ནང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
དང་།	 ཆོས་ལུགས་འད་མིན་འཆམ་མཐུན་
ངང་མཉམ་གནས་བདེ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ོན་
ད་ེཡིན་པ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སིྤ་
ཚོགས་བརན་ལྷངི་དང་འཆམ་མཐུན་གི་དཔ་ེ
མཚོན་གཙོ་བརོ་འཛིན་བཞིན་ཡོད།		མངའ་
སྡ་ེཡིན་ནའང་འད།	 	 རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའི་སྐབས་སུའང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་
སྤདོ་ཉམས་ལེན་གནང་བཞིན་པ་ན་ིཀུན་གིས་
མཐངོ་ཆོས་ཡིན།	
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོར་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་
འཕགས་ཡུལ་འད་ིཉདི་ང་ཚོའ་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་
སྐབས་ཡུལ་ཙམ་མ་རེད།	 འདས་པའ་ིམི་ལོ་
དུག་ཅུ་ལགྷ་རིང་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་
ཀི་འཚོ་གནས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།	
ངོས་ཀིས་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉིས་ཀི་བཀའ་དིན་ལ་སྙིང་དབུས་ནས་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།”	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ	།

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིབདག་དབང་བདོ་མི་ནང་པ་
ཁ་ོནར་ཡོད་པའ་ིསདི་བུས་གཏན་འབབེས་ཀི་ཁམིས་འཆར་བཏནོ་པ།	

༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་	 ICT	 གི་ད་ལམ་ཐགོ་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པ་ལརྟ་ན།ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཚན་པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་མང་གཙོ་
ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇམེ་སི་མེག་གྷ་ོཝན་	 James McGovern 

མཆོག་གིས།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་
ད་ུ	༼བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདི་བུས་	༢༠༡༩	

༽	H.R.4331 – To modify and reautho-

rize the Tibetan Policy Act of 2002, 

and for other purposes	ཞསེ་པའ་ིཁམིས་
འཆར་བཏནོ་གནང་འདགུ	 	 ཁམིས་འཆར་
ད་ེན་ིཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་མང་གཙོ་དང་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ཡིན་འདགུ	

ད་ེཡང་ཁིམས་འཆར་དའེི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོ
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་
ཀིས་གཙོས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་

ཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེབདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོདང་འབལེ་
བའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 	 བདོ་མི་
ནང་པ་ཁ་ོནས་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་དང་ལས་བདེ་
སུ་འད་ཞིག་གིས་གནད་དནོ་དའེ་ིཐད་ཐ་ེབུས་
བས་ཚེ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་
ཉ ེས ་ཆད་དགལ་རུྒྱའི ་སིད ་ བུས ་གཏན་
འབེབས་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་
འདགུ	
སིྤར་ད་ེས་ྔཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་སདི་བུས་	༢༠༠༢	 Tibetan Policy 

Act of 2002	ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་གནང་
ཟནི་ཡང་།	 	 ཐངེས་འདརི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་སདི་བུས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཞསེ་པ་
བཏནོ་ནས་ད་ེསའྔི་སདི་བུས་དརེ་སུྒར་བཅསོ་
དང་ནསུ་པ་བསྐར་གསོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིཆེད་ཡིན་
འདགུ	

བདུན་ཕྲག་འདིའི ་ནང་ཁིམས་འཆར་དེ་
བཞིན་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷའི་ོ	
Marco Rubio	 མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིནང་གདནོ་འཆར་ཡོད་འདགུ
གཞན་ཡང་ཁིམས་འཆར་དའེི་ནང་ཇི་སིད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་སར་ཨ་རིའི་གཞུང་
ཚབ་གསར་འཛུགས་མ་བས་བར་ད་ེསིད་ཨ་
རིའ་ིནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གསར་པ་
ནམ་ཡང་འཛུགས་མི་ཆོག་པའ་ིདམ་བསྒགས་
དགསོ་པ་གསལ་འདགུ	
ཁམིས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན།	
1.Reps. Chris Smith

2.Marcy Kaptur 

3.Brad Sherman

4 Mark Meadows

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	
ཁམིས་རྩདོ་པ་གྲགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་ Ram 
Jethmalani མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	༨	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམར་དགུང་གྲངས་	༩༥	
ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་
ཚུལ་ཐནོ་པར།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་
པ་ཁངོ་གི་སས་སྐ་ུཞབས་ Mahesh Jeth-
malani ལགས་གིས་གཙོས་ཤུལ་ལུས་ནང་
མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 	 སྐ་ུཉདི་ཀི་ཡབ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་
བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་ངས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 དམ་པ་
ཁོང་ནི་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་ཞིག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིགྲགོས་པ་ོརྙངི་ཤོས་
གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པ་ོཞུ་
མཁན་ཞིག་ཀང་རེད།	དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་མིའ་ི
གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མངོ་ཡོད་པ་དང་།		ད་ེསྔནོ་
དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་གྲསོ་ཚོགས་ཕི་ནང་
གཉསི་སུ་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མངོ་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་རིང་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཁིམས་རྩདོ་པ་གནང་
སབྐས།	 གཞན་ལ་མིག་དཔརེ་འསོ་པའ་ིཕག་ལས་
གནང་ཡོད།	 	 ང་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་གི་ཚེ་རབས་
ཐགོ་མེད་བས་བསགས་སྡགི་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་
བཅས་པ་བང་ཞིང་དག་ནས་མངནོ་མཐའོི་རནེ་
བཟང་རིམ་བརུྒྱད་རྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་བའ་ིག་ོའཕང་
མུར་ད་ུཐབོ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ	།

མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལྡི་ལི་དང་མ་ཐུ་ར་
བཅས་སུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལྡ་ིལི་དང་མ་ཐུ་ར་བཅས་སུ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་གནང་འདགུ		ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༩	ཚེས་	༡༩	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༡༢།༠༥	ཐགོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་རྡ་སའི་ཉ་ེ
འགྲམ་ག་གལྷ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་
ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ་དང་།	 	 མཛད་
འཆར་ལརྟ་ན།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཕི་ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ཤི་རཱམ་སླབོ་གྲྲྭར་སི་
པགི་མེ་ཀ་ེ	 Spic Macay	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
བསམ་བླ་ོཇེ་བཟང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ཏཱཇ་མན་
སིང་མགྲནོ་ཁང་ད་ུམཁས་དབང་དང་ཤེས་ལྡན་
མི་སྣ།	 	 གཞུང་ཚབ་ལས་བདེ་བཅས་དང་ལནྷ་
མོལ་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་
མ་ཐུ་རར་ཡོད་པའི་ཧནི་དའིུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་སུྒབ་
ཁང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐང་ས་ེཧནི་དའིུ་
བ་ླཆེན་	 Swami Karshni Gurush-
ranandaji Maharaja	 མཆོག་དང་ལནྷ་
མོལ་མཛད་རུྒྱ་མ་ཟད།		ཕི་ཚེས་	༢༣	ཉནི་ཁུལ་
དའེི་དག་ེསླབོ་དང་བཅས་པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ	ཕི་ཚེས་	༢༥	ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ི
ཧ་རི་ཇན་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ུཆོས་ལུགས་
མཐུན་འབེྲལ་གི་མཛད་སྒརོ་ལནྷ་ཞུགས་མཛད་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་
ཤེས་རགོས་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ	

༄༅།	 །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གིས།	 རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་

མ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་མི་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བས་པ་རྣམས་ད་བར་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་པས།	 ཁངོ་རྣམ་པ་གང་
ད་ུཡོད་མེད་ཐུགས་འཚབ་དང་སྦྲགས་ཤེས་
རགོས་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་འདགུ								
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུཐེངས་	
༤༢	 པ་ད་ེབཞིན་སུད་སིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝ་
ནང་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསནུ།			རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཞུ་གཏུག་
ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཀ་ཡི་
མུ་ལར་	 Kai Mueller	 ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	ཉནི་ཧལེ་སེང་ཀི་

ཐབེས་རྩ་ཁང་	 Helsinki foundation	 གི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀིར་ིདགོན་
པའི་གྲྲྭ་བླ་ོབཟང་ཐབས་མཁས་ལགས་དང་།	
རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་པའི ་གྲྲྭ ་བླ ་ོབཟང་རྡ་ོརེ་
ལགས།	 རྔ་པ་རངོ་སྤ་ོཚིགས་དགནོ་པའ་ིགྲྲྭ་
ཐུབ་པ་ལགས་བཅས་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་
ཐག་བཅད་ཡོད་ཀང་།	 ནག་ཉསེ་ག་རེ་
བཙུགས་ཡོད་མེད་དང་།	 ས་གནས་གང་ད་ུ
ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གང་
ཡང་ཤེས་རགོས་མ་བུང་བར་ལྷག་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་
མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་

བས་ཏ་ེད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་
སབས།	 ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཚད་འཛིན་ལ་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 འད་ིལོའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིགར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་བའི་ཉནི་མོར་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་	 ༢༧	 གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ས་ཁུལ་ཁག་གི་
ནང་བདོ་རིགས་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་དནོ་
མེད་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བདེ་བཞིན་པ་
ད་ེའཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པའ་ི
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།	།

སརྦ་སིལ་དནོ་གཅདོ་ནས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་གྲ་ིཀསོ་ཀཱི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་རྒྱབ་སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀསི་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོམས་གྲི་ཀོས་
ཀཱི་	Tomas Zdechovsky	མཆོག་གི་ལས་
ཁུངས་སུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེཁོང་ཉདི་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིར་བསྐར་ད་ུའསོ་
འདམེས་བུང་བར་འཚམས་འདའིི་བཀིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་ཆེད་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་
བསནུ་ད་ེསྔནོ་ནས་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་དནོ་ལརྟ།	
ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་བསྐར་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ངསེ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་དནོ་ད།ུ	 ད་ེས་ྔ
ལརྟ་བདོ་སྐརོ་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐརོ་

ཞུ་ཆེད་གྲ་སིྒག་ཨང་སར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་ནག་མངའ་འགོ་ཡོད་པའི་ནང་སོག་དང་།	
ཐ་ེཝན།	 ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ལ་རུྒྱན་ད་ུནས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་མུས་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཁོང་ནི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་མི་
མང་ཚོགས་པ་ཞསེ་པ་ནས་ཡིན་སབས།	བདོ་
དནོ་ཐགོ་རུྒྱན་ད་ུད་ོཁུར་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ད་ེསའྔ་ིགྲསོ་
ཚོགས་སུའང་ཚོགས་པ་དའེི་ཐགོ་ནས་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྐང་འགན་བཞསེ་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་གྲི་ཀསོ་ཀཱི་མཆོག་དང་དནོ་གཅོད་
གཉསི་དབར་དང་།	 དནོ་གཅདོ་དང་གྲསོ་
འཐུས་ཀི་ལས་བདེ་ཐ་ོམས་དབར་ལས་དནོ་

གཞན་ཁག་མང་པ་ོམཇུག་སྐོང་དང་ལས་
དནོ་སྤལེ་རུྒྱའ་ིག་ོབསྡརུ་ཡང་གནང་འདགུ
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་འབལེ་བའ་ིགནད་
དནོ་ཐད།	 ད་རིང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་	 Ursula von der Leyen 

མཆོག་གིས་ཁངོ་གི་ལས་རོགས་སམ་བཀའ་
ཤག་ལ་ྟབུ།	 འགན་འཛིན་	 ༢༧	 གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་ཉདི་ན་ིཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་བ ེདུ་ཚོགས་གཙོ་ཐངེས་དང་
པ་ོད་ེཡིན་ཞིང་།	 ཁངོ་གི་བཀའ་ཤག་ནང་ཕ་ོ
མོ་གྲངས་	༡༤	དང་	༡༣	ཅན་འད་ིཡང་ཡུ་
རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཕ་ོམོ་འད་
མཉམ་གི་རྣམ་པ་གསལ་སནོ་བུང་ཡོད།	
ཁངོ་གིས་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	

ཚེས་	 ༡	 ལ་བཞསེ་རུྒྱ་དང་།	 ཁངོ་གི་ཕག་
རོགས་རྣམ་པ་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༡	སྔནོ་ཡུ་

རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་ངསོ་ལེན་གི་འསོ་བསྡུ་
གནང་གི་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་བདོ་མི་ཚོར་ཁ་ེཕན་མི་འདགུ

༄༅།	 །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	༤༢	པ་ད་ེབཞིན་སུད་སིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་
ཇི་ནི་ཝ་ནང་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསནུ།	
གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་	 Society for 

Threatened Peoples	 ཞསེ་པའ་ིག་ོསིྒག་
འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༢	ཉནི་	
༼ཡར་རྒྱས་རེད་དམ་ཡང་ན་གཏརོ་བཤིག་
རེད་དམ་༽		Development or Destruc-

tion ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཟུར་ད་ུ
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་
འདའིུ་སངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་།	 སུད་
སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་
ལགས།			རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཀ་ཡི་མུ་ལར་	
Kai	Mueller	ལགས།	ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་།	 ཡུ་རོབ་

སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་འབུག་བསན་སིྐད་
ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་འབགོ་པ་རྣམས་རྩྩྭ ་ཐང་ནས་
བཙན་གིས་གནས་སྤ་ོབཅུག་པ་དང་།	གཏརེ་
ཁ་སྔགོ་འདནོ་བས་པ།	 ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་པ་
སོགས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་རང་བུང་ཁརོ་
ཡུག་ལ་ད་ོཕགོ་ཚབས་ཆེན་བུང་དང་འབུང་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་
པ་ད་ེདག་བདོ་མི་ཚོར་ཁ་ེཕན་མི་འདགུ	ཅསེ་
དང་།	 ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་ད་ེདག་བདོ་
ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནདོ་སྐནོ་མེད་པ་དང་ས་
གནས་བདོ་མི་ཚོར་དཔལ་འབརོ་གི་ཁ་ེཕན་
ལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ་ཞསེ་གསུངས།
རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཀ་ཡི་མུ་ལར་ལགས་
ཀིས།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ཕ་མེས་
ཡང་མེས་སྐབས་ནས་རྩ་ཆེན་ད་ུརིྩ་བཞིན་
པའི་གནས་རི་ཀླུང་དང་རྩྩྭ་ཐང་སོགས་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
ས་ེམེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དང་གཞུང་ལམ་
བཟསོ་པ་ད་ེནི་བདོ་མིའི་སལོ་རུྒྱན་བཟང་
པརོ་རིྩས་མེད་སྣང་ཆུང་བས་པ་རེད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 ཐངེས་འདའི་ིཟུར་ཚོགས་སངེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།	ད་ེབཞིན་གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེདང་རབ་བུང་པར་འཕྲད་པའ་ིབུར་ཉསེ།
༄༅།	 །བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ན་ིབདོ་ཀི་
སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་ཀི་རྨང་གཞི་ཡིན་ཞིང་།	
བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་དང་།	དཔལ་འབརོ།	སླབོ་
གསོ།	 འཚོ་བ།	 གམོས་སལོ་བཅས་ཕགོས་
གང་ཅིའི་ཐད་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཟབ་མོ་
ཐབེས་ཡོད་པ་དང་།	ཤུགས་རྐནེ་ད་ེན་ིདགནོ་
སྡ་ེབརུྒྱད་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་དགོན་སྡའེི་ནང་ལོ་རུྒྱས་
ཀི་རིག་དངསོ་རྩ་ཆེན་བགྲང་ཡས་པ་ཉར་
ཚགས་བས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེཡང་བདོ་ཀི་
དགོན་སྡ་ེམང་ཆེ་བའི་ནང་གསུང་རབ་དང་།	
རྩམོ་རིག	 ལོ་རུྒྱས།	 ས་ཁམས།	 མཚན་
ཉདི་རིག་པ།	 གསོ་རིག	 གནམ་རིག་སརྐ་
རིྩས་སོགས་ཀི་བསན་བཅོས་འབརོ་ཆེན་
ཉར་ཚགས་བས་ཡོད།	 ད་དངུ་རུྒྱ་ཆ་གསེར་
དང་།	 དངུལ།	 ཟངས་སོགས་ལས་བཟ་ོ
བསུྐན་གནང་བའ་ིལ་ྷསྐ་ུདང་།	འཇིམ་བརྐསོ།	
ལྡབེས་རིས་སོགས་ལ་སུྒ་རྩལ་གི་ཆུ་ཚད་ཀང་
ཧ་ཅང་མཐནོ་པ་ོཡོད།	ད་ེབཞིན་དརེ་གནས་
པའ་ིདག་ེའདནུ་གི་སྡ་ེབཅས་ན་ིབདོ་མི་རིགས་
ཀི་རིག་གནས་མཚོན་བདེ་ཅིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརིག་
གནས་ཡོངས་ཀི་གུྲབ་ཆ་གཙོ་བ་ོཡིན།
ད་ེཡང་སིྤ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོའ་ིཡར་སྔནོ་
ད ུ་བ ོད་དུ་རགས་རིྩས་བས་ན་དགོན་སྡ ་ེ	
༦༠༠༠	 ལགྷ་ཡོད་པ་དང་།	 ས་དག་ེབཀའ་
རྙིང་དང་གཡུང་དུང་བནོ་དང་བཅས་པའི་
ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་དགོན་སྡ་ེན་ི
བདོ་སདོ་སདྨ་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁབ་བསདྡ་
ཡོད།	 འད་ིརྣམས་ལས་གདན་ས་གསུམ་ན་ི
བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་གཙོ་བ་ོརི་བ་ོདག་ེལུགས་
པའི་དགོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆུ་འགོ་ལ་ྟབུའི་
མ་དགནོ་ཡིན་ལ།	 གདན་ས་གསུམ་ལས་
གསེ་པའི་དགོན་ལག་རྣམས་ནི་མཐའ་ཡས་
ཀི་མཚན་མོའི་མཁའ་དབིངས་སུ་དངུ་ཟླ་
བསྐརོ་བའི་སརྐ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ་བཞིན་
བདོ་དབུས་གཙང་དང་།	 ཁམས།	 མད་ོ
སདྨ།	 ཐ་ན་སོག་ཡུལ་བཅས་ཡུལ་གུྲ་ཀུན་ཏུ་
ཁབ་གདལ་ད་ུསོང་ཡོད།	 དསུ་རབས་བཅ་ོ
བརྒྱད་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་དགེ་ལུགས་
པའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཁ་ོནར་དགནོ་སྡ་ེ	 ༣༤༧༧	
ཡོད་པ་དང་།	 དག་ེའདནུ་པའ་ིཞལ་གྲངས་	
༣༡༦༢༠༠	 ལགྷ་ལ་སླབེས།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་ས་གནས་གང་ད་ུཕིན་ཀང་མི་དམངས་
ཀི་དད་མོས་དང་བསུན་ནས་ཆོས་བརུྒྱད་
གང་རངུ་གི་དགནོ་པ་རེ་ཡོད་ངསེ་ཡིན།	 ད་ེ
ཡང་ས་ཁུལ་ཆེན་པ་ོརེ་ལ་དགོན་ཆེན་རེ་
དང་།	 དའེ་ིཁངོས་གཏགོས་སུ་དགནོ་ལག་
གང་མང་ཡོད།	 འདརི་དག་ེལུགས་གཙོ་
བས་ཞུ་ན།	 དཔརེ་ན་མད་ོསདྨ་ཕགོས་སུ་སྐ་ུ
འབུམ་དགནོ་དང་།	བ་ཁུང་དགནོ།	རོང་བ་ོ
དགནོ།	 བ་ླབང་དགནོ།	 ཀིར་ིདགནོ་སོགས།	
ཁམས་ཕགོས་སུ་སྡ་ེདག་ེདགནོ་དང་།	 ལི་
ཐང་བམས་ཆེན་ཆོས་འཁརོ་དགནོ།	 དཀར་
མཛེས་དར་རྒྱས་དགནོ་སོགས།	 དབུས་

གཙང་ས་ཁུལ་ད་ུགདན་ས་གསུམ་ཕུད་ནས་
བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདགནོ་དང་།	 བསམ་ཡས་
དགནོ།	 གསང་ཕུ།	 རྲྭ་བ་སདོ།	 ཚལ་གུང་
ཐང་།	དགའ་གདངོ།	སྐརོ་མོ་ལུང།	ཟུལ་ཕུ་
བཅས་དབུས་གཙང་གི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདུག་
ལ་སོགས་དགནོ་ཆེན་ད་ུམ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་དགནོ་པའི་སླབོ་གསོའི་ལམ་ལུགས་
ཀང་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་ཅིང་འཐུས་སྒ་ོཚང་
བ་ཡོད།	 དག་ེལུགས་པར་མཚོན་ན་དགནོ་
པའི་ཡིག་ཆའམ་སླབོ་ཚན་གཙོ་བ་ོམད་ོདང་
སགྔས།	 གསོ་རིག	 དསུ་འཁརོ་བཅས་ཡིན་
ལ།	 དགནོ་པ་ཁ་ཤས་ལ་ད་དངུ་ཆེད་སྦངོ་
ཚན་ཁང་དཔརེ་ན་རུྒྱད་པ་གྲྲྭ་ཚང་དང་སནྨ་
པ་གྲྲྭ་ཚང་སོགས་ཡོད།	 སིྤར་དགནོ་པའ་ི
སླབོ་གཉརེ་ལམ་ལུགས་ད་ེམད་ོདང་སྔགས་
ཞེས་དབ་ེམཚན་ཆེ་བ་གཉསི་སུ་དབ་ེནས་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་ཀི་ཡོད་ལ།	 མད་ོཕགོས་སུ་
གཞུང་བཀའ་པདོ་ལ་ྔལ་འཆད་མཉན་བླ་ོསྦངོ་
བདེ་པ་དང་།	 སགྔས་ཕགོས་སུ་སགྔས་རུྒྱད་
སྡ་ེབཞི་ལ་སླབོ་གཉརེ་མཛད་དགོས་པ་ཡིན།	
གཞུང་བཀའ་པདོ་ལ་ྔལ་སྦང་ཚུལ་ན་ིགཞུང་
དནོ་འབདེ་པའི་རིགས་པ་ལ་སྦང་བའི་ཆེད་
ད་ུཚད་མ་དང་།	 ཐགེ་པ་ཆེན་པའོ་ིསྤདོ་ཚུལ་
ཤེས་པའ་ིཆེད་ད་ུཕར་ཕིན།	ཐགེ་པ་ཆེན་པའོ་ི
ལ་ྟབ་ཤེས་པའ་ིཆེད་ད་ུདབུ་མ།	 ཐགེ་དམན་
གི་ལ་ྟབ་ཤེས་པའ་ིཆེད་ད་ུམངནོ་པ།	 ཐགེ་
དམན་གི་སྤདོ་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ད་ུའདལུ་བ་
སྦང་དགསོ་པ་ཡིན།
ད་ེའཛིན་གི་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་
དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་
མིན་གི་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་སྦངས་པ་
གནད་སྨིན་བས་ཏ་ེམཁས་པའི་ཕ་མཐར་
སོན་པ་ན་མཁན་པ་ོདང།	 སླབོ་དཔནོ།	 པཎ་ི
ཏ།	 བཀའ་བཞི་པ།	 བཀའ་བཅུ་པ།	 རབ་
འབམས་པ།	 ལ་ྷརམས་པ།	 ཚོགས་རམས་
པ།	 གླངི་བས་ེཔ།	 རྡ་ོརམས་པ་སོགས་རང་
གི་ཡོན་གནས་དང་འཚམ་པའ་ིམཚན་རགས་
ཀི་ཐ་སདྙ་མི་འད་བ་ཇི་སྙདེ་ཅིག་བཏགས་ཏ་ེ
ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་སོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའི་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོརྣམས་ཀི་ཁདོ་ད་ུདར་
ཁབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།
བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་སླབོ་གསོའི་ལམ་ལུགས་
ཁདོ་ཀི་ཆེས་མཐ་ོབའ་ིབསབླ་གནས་ཐབོ་ཐང་
ངམ་གཟི་བརིད་ངོ་མཚར་བ་ད་ེནི་དགའ་
ལནྡ་ཁ་ིབའ་ིམཚན་གནས་ཡིན་ལ།	 མཚན་
གནས་ད་ེནི་ནང་རིག་ཤེས་བའི་རྩེར་སོན་
པའ་ིམངནོ་རགས་ཤིག་ཡིན།	 ད་ེཡང་ར་ེ
ཙོང་ཁ་པའ་ིཆོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ།	 སེ་འབས་
དགའ་གསུམ་གི་དག་ེའདནུ་པའ་ིནང་ནས་ལ་ྷ
ལནྡ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིསབྐས་སུ་དག་ེབཤེས་
ཀི་ག་ོམིང་ཐབོ་རསེ།	 རུྒྱད་གྲྲྭ་སདོ་སདྨ་གང་
རུང་ཞིག་ལ་ཞུགས་ནས་དའེི་དགེ་བསྐསོ་
དང་།	དབུ་མཛད།	མཁན་པ།ོ	མཁན་ཟུར་
བཅས་རིམ་བཞིན་གནང་རསེ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ི
པ་འཕ་ོའདས་བུང་ན་དའེ་ིགསར་ཁརི་མངའ་

གསོལ་གནང་གི་ཡོད།	ད་ེལརྟ་བདོ་ཀི་དགནོ་
པའ་ིསླབོ་གསོ་ལ་སིྒག་འཛུགས་ཡོད་པ།	དབུ་
ཁདི་ཡོད་པ།	 ལམ་ལུགས་ཡོད་པ།	 ཚད་
གཞི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།
དརེ་བརནེ་བདོ་ཀི་ཡུལ་ད་ུརབ་བུང་གི་སྡ་ེ

ལ་མི་དམངས་ཡོངས་ཀིས་བརིྩ་བཀུར་བ་ླན་
མེད་པ་བདེ་ཅིང་།	ཡུལ་མི་སུ་ཡིན་རངུ་རབ་
ཏུ་བུང་ན་གཟ་ིབརིད་ཅིག་དང་།	རྣམ་དཀར་
དགེ་པའི་ལས་དང་བསོད་ནམས་བསགས་
པའ་ིའབས་བུ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ།	སརྔ་
བདོ་མིའི་ཁིམ་ཚང་རེ་ནས་རབ་བུང་གཅིག་
རེ་དང་ད་ེལས་མང་བ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སདི་
གཞུང་དང་དགནོ་པའ་ིངསོ་ནས་ཕ་ོམོ་དབུལ་
ཕུག་མཆོག་དམན་སུ་རབ་ཏུ་བུང་ཡང་དརེ་
ཡི་རང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ལས་དགག་
པ་དང་བཀག་འགགོ་ན་ིདསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ་བདེ་སལོ་མེད།
བདོ་རབ་བུང་བཅུ་དུག་པའི་ས་ཕག་ལོ་ས་ེསིྤ་
ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོའ་ིགངོ་ད་ུགདན་ས་གསུམ་
ལས་དགའ་ལནྡ་དགོན་པར་དགེ་འདནུ་པའི་
ཞལ་གྲངས་	 ༥༤༠༠	 ལགྷ་ཙམ	 ཡོད་པ་
དང་།	 འབས་སྤུངས་དགནོ་པར་	 ༤༠༠༠	
ལགྷ་ཙམ།	 སེ་ར་དགནོ་པར་དག་ེའདནུ་པར	
༩༩༠༠	སྐརོ་ཡོད་ལགས།	ཞསེ་བཀདོ་ཡོད་
པ་ཚིག་མཛོད་དང་ལོ་རུྒྱས་དབེ་ཐར་སོགས་
ལས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གི་དནོ་དངོས་
གནས་ཚུལ་ཡིན།
འནོ་ཀང་སིྤ་ལོ་	༡༩༤༩	ལོའ་ིནས་རྒྱ་དམར་
གི་བདོ་དབང་སུྒར་བས་རསེ།	བདོ་ཀི་དགནོ་
སྡ་ེདང་རབ་བུང་པར་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བུང་མ་
མངོ་བའི་བུར་ཉསེ་ཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ལ་ྟགདན་ས་གསུམ་ལས་དགའ་
ལྡན་དགོན་ལ་དགེ་འདནུ་པའི་ཞལ་གྲངས	
༤༨༠	དང་།	འབས་སྤུངས་དགནོ་པར་ད་ལ་ྟ
ཚོགས་གྲལ་ད་ུཚུད་ཡོད་མཁན་	༥༠༠	ཚུད་
མེད་མཁན་༢༦༠	 །	 སེ་ར་དགནོ་པར་ད་ལ་ྟ
ཚོགས་གྲལ་ད་ུཚུད་ཡོད་མཁན་	༥༠༠	དང་
ཚུད་མེད་མཁན་	 ༢༠༠	 ཡོད་ཚུལ་འདགུ	
འདི་ད་དུང་དགེ་འདུན་པར་སྐུལ་འགེད་
གཏངོ་སབྐས་ཀི་ཞལ་གྲངས་ཡིན་ཞིང་།	དནོ་
དངསོ་ཐགོ་འད་ིའད་མེད་པ་གསལ་པ་ོཡིན།	
དགེ་འདནུ་པའི་ཞལ་གྲངས་འདི་སྔནོ་དང་
བསྡརུ་ན།	 དགའ་ལནྡ་དགནོ་ལ	 ༩༡±༡%	
ཇ་ེཉུང་ད་ུསོང་ཡོད་པ་དང་།	 འབས་སྤུངས་
དགནོ་ལ་	༨༧±༥%	ཇ་ེཉུང་ད་ུསོང་བ་དང་།	
སེ་རར་	 ༩༥%	 ཇ་ེཉུང་ད་ུསོང་།	 གདན་

ས་གསུམ་ལ་ཆ་སྙམོ་བས་ཏ་ེསྔནོ་དང་བསྡརུ་
ན་ད་ལ་ྟདག་ེའདནུ་པ་	 ༧±༧%	 ལས་མེད་
པ་དང་།	 ༩༢±༣%	 ཇ་ེཉུང་ད་ུསོང་ཡོད་པ་
རེད།	 རྒྱ་དམར་གིས་སྤལེ་པའ་ིདམངས་
གཙོ་བཅོས་བསུྒར་དང་རིག་གནས་གསར་

བར་ེཟརེ་བ་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་རབ་དང་
རིམ་པ་ནང་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེ	༩༩%	ཡན་རྩ་
གཏརོ་བཏང་།	 དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་དམར་
གསོད་དང་།	 འཛིན་བཟུང་།	 ངལ་རྩལོ་
བསུྒར་བཀདོ།	 བཙན་དབང་གིས་སྐ་སར་
ཕབ་པ་སོགས་ཀིས་གཅིག་ཀང་ལྷག་མེད།	
སིྤ་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོའ་ིནང་ནས་བཟུང་ཆོས་
ལུགས་དད་མོས་སརླ་གསོ་བས་རསེ།	 བདོ་
རིགས་མི་དམངས་ཀིས་ངལ་བ་ཁད་བསད་
ཀིས་དཀའ་ལས་ད་ུམ་བརྒྱབ་ས་ེདགོན་སྡ་ེ
གང་མང་བསྐར་བཞེངས་གནང་ཡོད་ཀང་།	
ཕིས་སུ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་མིར་
དམ་བསྒགས་ཉནི་རེའི་བཞིན་ཆེ་རུ་བཏང་
ས་ེདགོན་སྡ་ེཁག་ན་ིགནདོ་འཚེ་ཕགོ་ས་ཆེས་
ཤོས་ཆགས་བསདྡ་ཡོད།
མིག་སརྔ་བདོ་ཡོངས་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་ནང་
བཅའ་སྡདོ་ལས་བདེ་མངགས་གཏངོ་དང་།	
དགནོ་སྡརེ་བཅའ་སྡདོ་ལས་བདེ་ཚོས་དགནོ་
པའི་ལས་དནོ་ཡོངས་རོགས་སངས་འཛིན་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 དསུ་མཚུངས་སུ་ཏང་གི་སདི་
ཇུས་ཁབ་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཏ།ེ	 ཆབ་སདི་
ཡིག་ཆས་ནང་པའ་ིབཀའ་བསན་གི་ཚབ་བདེ་
ཐབས་དང་།	 དབནེ་ཞིང་ཁད་ད་ུའཕགས་
པའི ་དགོན་པ་ད ེ་དག་རྒྱལ་གཅེས་རིང་
ལུགས་ཀི་སླབོ་གསོ་སྤལེ་ས་དང་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་བསུྒར།	 ད་ེཡང་
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁོ་ནའི་ནང་བཤད་ན་
དགནོ་སྡ་ེ	༡༧༠༠	ཡོད་པ་དང་།	དགནོ་པའ་ི
བཅའ་སྡདོ་ལས་བདེ་ཀང་	 ༧༠༠༠	 ལགྷ་ལ་
སླབེས་ཡོད།	 བཀའ་བརུྒྱད་ཀི་དགནོ་པ་ཁག་
གཅིག་ནང་ལྕུང་ཀའི་ཚང་ལ་ཕ་ོརོག་འཛུལ་
བ་ལརྟ་དགནོ་སྡརེ་བཅའ་སྡདོ་ལས་བདེ་པ་ན་ི
དགནོ་པའི་དག་ེའདནུ་པའི་གྲངས་ལས་ཀང་
མང་བ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལས་བདེ་
པས་དགོན་པའི་ལས་དནོ་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ཐ་ེ
གཏགོས་བས།	 ཐ་ན་དགནོ་པ་ཁག་གཅིག་
ནང་དམག་མི་དང་།	 ཉནེ་རགོ་པ།	 བཅའ་
སྡདོ་ལས་བདེ་ཚོའི་གཉའ་གནནོ་འགོ་དགནོ་
པ་རྦད་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་ཡོད།	 དཔརེ་ན་འབ་ིར་ུ
རངོ་གི་ལརྟ་མོས་དགནོ་པ་དང་།	རབ་བརན་
དགནོ་པ་སོགས།	“རྒྱལ་གཅསེ་རིང་ལུགས་

ཀི་སླབོ་གསོ”ཡིག་རུྒྱགས་མ་འཕྲདོ་ཚེ་གྲྲྭ་
བཙུན་རྣམས་ཕིར་འབུད་གཏངོ་རྐང་དང་།	
ད་ེརསེ་གྲྲྭ་ཤག་ཀང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ས་ེ
རྩ་མེད་བཟ་ོགི་ཡོད།
བདོ་ད་ུབིས་པ་རབ་ཏུ་བུང་བ་ལ་ངསེ་པར་ད་ུ
རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་ཡོད་དགསོ།	
ད་ེཡང་ཆ་རྐེན་ལྔ་ཚང་དགོས་ངེས་ཡིན།	
དང་པ།ོ	 དགནོ་པ་ཡོངས་ལ་དག་ེའདནུ་
པའི་ཞལ་གྲངས་ཚད་བཀག་བས་ཏ་ེདགོན་
པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་ཡང་ན་ཆབ་སིད་
ཀི་གནད་ཆེ་ཆུང་ལ་བལསྟ་ཏ་ེགྲྲྭ་པའི་གྲངས་
གཏན་འབབེས་བས་ཡོད།	 གྲངས་ཚད་ད་ེ
ལས་བརྒལ་མི་ཆོག	 ད་ེསྔནོ་དང་བསྡརུ་ན་ས་
བཅད་མ་སངོ་པ་ཙམ་ལས་མེད།	 གཉསི་པ།	
བདོ་རིགས་ཀི་བིས་་པ་དགོན་པར་ཞུགས་
ཏ་ེརབ་ཏུ་བུང་འདདོ་ན་ངསེ་པར་ད་ུརང་ལོ་
བཅ་ོབརྒྱད་ཡན་ལ་སླབེས་དགསོ།	 གསུམ་
པ།	 གཞི་རིམ་གི་སླབོ་གསོ༼རྒྱ་ཡིག༽བརུྒྱད་
རིམ་ངསེ་པར་འགྲ་ོདགསོ།	 བཞི་པ།	 ད་
དངུ་ས་གནས་རང་གི་དགོན་པར་ཞུགས་རུྒྱ་
ལས་དགནོ་སྡ་ེགཞན་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག	 ལ་ྔ
པ།	 བས་ཉསེ་བསགས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་མེད་
མཁན།	 ཏང་ལ་དགའ་ཞནེ་དང་མེས་རྒྱལ་
ལ་དགའ་ཞནེ་ཡོད་མཁན་ཡིན་དགསོ།	 ཆ་
རྐེན་ལྔ་པ་ོའདི་ཚང་ན་གཞི་ནས་གྲྲྭ་པ་བདེ་
ཆོག	 ཆ་རྐནེ་ལ་ྔཔ་ོད་ེབདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་དང་རབ་བུང་བའི་འགྲ་ོལུགས་
དང་མི་མཐུན་པ་མ་ཟད།	 ཐ་ན་རྒྱབ་འགལ་
ད་ུསོང་ཡོད།
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ངོས་
འཛིན་གནང་བའི་བདོ་ཀི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁིད་
གཉིས་པ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་
བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་
དགུང་གྲངས་དུག་ལ་ཕབེས་པའི་འཁུངས་
སརྐ་ཉནི་མོར་བཙན་ཁིད་ཀིས་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་ནས་མི་ལོ་	 ༢༤	 སོང་ཡང་།	
ད་དངུ་གསལ་ཆ་མེད་པའི་ངང་གནས་མུས་
རེད།	 པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེ
འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་
བཙན་གཤེད་ངང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
བའི་གདོ་གཞིའི་ཁདོ་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་དང་།	
མཚན་གནས་མཐ་ོཤོས།	 གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་བའི་དསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་ད་ེཆགས་
ཡོད།	 བིས་པ་ལོ་དུག་ཅན་ཞིག་ལ་ནག་ཉསེ་
གང་ཡོད་དམ།	 བམས་སྙངི་ར་ེདང་ལནྡ་པ།	
སེམས་ཅན་བད་ེབར་འགོད་མཁན་གི་ཆོས་
ལུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ལ་ནག་ཉསེ་གང་
ཡོད་དམ།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛེམ་ཟནོ་གང་
ཡང་མི་བདེ་པར་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མི་ལོ་	
༢༠	ལགྷ་ལ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་རེད།	འད་ི
ན་ིརྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁམིས་དང་རྒྱབ་འགལ་
སོང་བ་མ་ཟད།	 ད་ེབས་ཚབས་ཆེ་བ་ན་ིརྒྱལ་
སིྤའི་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ཀི་བ་སྤདོ་ཁིམས་
ལུགས་དང་རྦད་ད་ེའགལ་བསདྡ་ཡོད།	ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དརེ་ལུགས་མཐུན་གི་འགྲལེ་
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བཤད་ཅིག་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་དངུ་འཛེམ་ཟནོ་གཏན་
ནས་མེད་པར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
གིས་ངསོ་འཛིན་མཛད་པའི་པཎ་ཆེན་ང་ོམ་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་རིྩས་མེད་ད་ུབཏང་
ས།ེ	 དབང་ཤེད་བསྙནོ་ཧམ་ངང་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཆོ་ག་དང་སལོ་
རུྒྱན་རིག་གནས་དང་རྒྱབ་འགལ།	 བདོ་མི་
དམངས་ཀི་སེམས་ཚོར་ལ་སྣང་མེད།	 མི་
བདནེ་རུན་སིྒག་དང་།	 ལེགས་ཚབ་ངན་
འཇུག	 རང་འདདོ་མཐའ་སྐལེ་ངང་ཆབ་
སིད་ཀི་པཎ་ཆེན་རུན་མ་ཞིག་བསྐ་ོགཞག་
བས་པ་མ་ཚད།	 གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་
བདོ་ཁུལ་ད་ུཔཎ་ཆེན་རུན་མར་ཐུམ་སིྒལ་
ཏ་ེའགྲམེ་ཚོང་བདེ་ཅིང་།	 བཙན་དབང་
ཐོག་བ ོད་རྒྱ་ཆེའི ་མི ་དམངས་རྣམས་ལ་
ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་འགོ་པཎ་ཆེན་
རུན་མར་དད་པ་བདེ་འཇུག་གི་ཡོད།	 རྒྱ་
དམར་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི ་དགོས་
མཁོའི་ཆེད་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཉསི་རིང་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཚད་ལས་འདས་
པའ་ིམཚན་སདྨ་ཞུས་པ་དང་།	 “ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་ནི་ཆོས་གོས་གོན་པའི་སྤང་ཀི་དང་།	
མི་གདོང་སྤང་སེམས་ཀི་གདོན་འད་ེ་ ་ ་ ་
ཟརེ་བ་སོགས་ཆེས་ཐ་ཤལ་གི་ཚིག་བརདོ་
བདེ་སྤད་ནས་སྐནོ་བརདོ་བས་	 ཡོད།	

མཇུག་འབས་ནི་ལྡགོ ་ཕོགས་ཀི་ནསུ་པ་
ཐནོ་ཏ།ེ	 མཐར་གཏུགས་ན་སོ་སོའ་ིང་ོ
གདངོ་ང་ོམར་ད་ེཕིར་བཏནོ་བས།	 རྒྱ་
དམར་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་ཀིས་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་འདབེས་བས་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་ནང་གི་དགནོ་སྡ་ེགཙོས་བདོ་
མི་སྐ་སེར་རྣམས་ལ་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་
བདོ་མིའི་འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་སྐབས་གནས་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་བཙན་
ཤེད་ངང་སྐུར་འདབེས་བདེ་བཅུག་གི་ཡོད།	
ཐ་ན་བཙུན་མ་ཚོར་གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ ་
པར་ལ་རྡགོ་བརིས་གཏངོ་བཅུག་པ་དང་།	
ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དད་པ་མི་བེད་པའི་མནའ་
གན་དམ་བཅའ་བཞག་བཅུག་པ།	 བདོ་མིའ་ི
ཁིམ་ཚང་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་
སིྒག་གཤོམ་བཀག་འགགོ་དང་།	 དའེ་ིཚབ་
ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་
མའ།ོ	ཏངེ་།	ཅང་།	ཧུའུ།	ཞིས་བཅས་ཀི་འད་
པར་འགལེ་བཅུག་གི་ཡོད།	གལ་སདི་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་ཡོད་པ་ཤེས་
རགོ་བུང་ཚེ།	 ཁམིས་ཆད་གཅདོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
ན་ིལྡགོ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	འནོ་
ཀང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཕོགས་གཅིག་
ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམ་འངོས་ཡང་སདི་ད་ེརྒྱ་
དམར་རང་གིས་ཐག་གཅདོ་ངསོ་འཛིན་བདེ་
རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་ཡང་ཡང་བཤད་ཀིན་ཡོད་ལ་གྲ་

སིྒག་ཀང་བས་བསདྡ་ཡོད།	 བདེ་སངས་འད་ི
ཧ་ཅང་དགདོ་བ་ོབ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།	 རྒྱ་
དམར་གཞུང་ནས་༼བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
གི་སུྤལ་སྐའུ་ིཡང་སདི་ད་ོདམ་བདེ་ཐབས།	༽
ཟརེ་བ་གཏན་འབབེས་དང་།	 ག་ོསབྐས་འད་ི
དང་བསནུ་ཏང་སིད་ཁག་གི་དཔནོ་རིགས་
ཚོས་གངོ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོབངླས་ཏ་ེསུྤལ་སྐུ་རུན་
མ་འབརོ་ཆེན་བཟ་ོཐབས་བས་པས།	 རུན་
མས་ང་ོམ་དཀུག་པའི་གནས་སུ་སླབེས་ཡོད།	
དསུ་མཚུངས་སུ་ས་ཁུལ་རང་བཞིན་དང་
རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་གི་ཤུགས་རྐནེ་ཡོད་
པའི་སུྤལ་སྐུ་ང་ོམ་རྣམས་སྒ་ོཁ་ནས་བཀག་
ས་ེནང་ད་ུའཛུལ་མི་ཆོག་པ་དང་།	 ཡང་ན་
ཏང་གི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པའི་སུྤལ་སྐུ་ད་ེདག་སྔ་
ས་ནས“སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས”བཅུག་གི་
ཡོད་པ་རེད།	 དནོ་དངསོ་ཐགོ་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་གི་ཡང་སིད་ལམ་ལུགས་ད་ེརྩ་
མེད་བཟ་ོཐབས་དང་།	 བདོ་མི་གྲྲྭ་བཙུན་
བདེ་པར་ཚད་བཀག	 ད་ེབཞིན་དགནོ་པ་
དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་བ་བ་སྤལེ་ས་ཁག་ཚོང་
ར་ཅན་ད་ུགུར་ནས་འཇིག་རནེ་པའི་བ་བ་
ཕགོས་སུ་ཁ་སུྒར་བ་ད་ེདག་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ཡོངས་སུ་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་ཆེད་ཡིན།	
མིག་སརྔ་འཛམ་གླངི་ཐགོ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཀི་
ནང་པའ་ིལྟ་ེགནས་སེར་ར་བ་ླརངུ་ནང་བསན་
སླབོ་གླིང་དང་ཡ་ཆེན་དགོན་བཅས་སྔ་རསེ་

སུ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པའོི་གཏརོ་བཤིག་ཐངེས་ལ་ྔ
བཏང་།	 ད་ེཡང་	 ༢༠༠༡	 ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༦	
ནང་གྲྲྭ་ཤག་ཁནོ་གྲངས་	 ༢༢༠༠	 བཤིག་
པ་དང་།	 ༢༠༠༢	 ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༤	 ནང་གྲྲྭ་
ཤག་	 ༢༠	 ལགྷ་བཤིག	 ༢༠༡༦	 ལོའ་ིཕི་
ཟླ་	 ༧	 ནང་ཁནོ་གྲྲྭ་ཤག་	 ༤༧༢༥	 གཏརོ་
བཤིག་བཏང་།	༢༠༡༧	ལོའ་ིཟླ་	༤	ནང་གྲྲྭ་
ཤག་	༣༢༢༥	རྩ་གཏརོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།	
གྲྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་དང་དསུ་
མཉམ་ད་ུགྲྲྭ་བཙུན་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོཡང་
མཉམ་ད་ུསླབོ་གླངི་ནས་ཕིར་འབུད་གཏངོ་གི་
ཡོད།	སདི་གཞུང་ནས་སླབོ་གླངི་གི་མི་གྲངས་	
༥༠༠༠	 ལས་ཉུང་བའ་ིཚད་བཀག་བཟསོ་
པ་དསེ་སླབོ་གླིང་གི་གྲྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཆ་བདནུ་
ཅུ་ཕིར་ཐནོ་དགསོ་པ་གསལ་པ་ོམཚོན་ཐུབ།	
༢༠༡༩	ལོའ་ིཟླ་	༦	པར་ཡ་ཆེན་དགནོ་ནས་
གྲྲྭ་བཙུན་གང་མང་ཕིར་འབུད་བཏང་།	ཕིར་
འབུད་བཏང་བའི་བཙུན་མ་ཚོ་ཕགོས་གཅིག་
ཏུ་བསྡསུ་ནས་བཙན་ཤེད་ཀིས་ཆབ་སདི་སླབོ་
གསོ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།	 བསམ་ཡུལ་ལས་
འདས་པ་ཞིག་ལ།	 ད་ེསྔནོ་བཙུན་མ་ད་ེཚོར་
དམག་ཆས་གཡོག་ས་ེབཙན་དབང་གིས་རྒྱལ་
གཅེས་རིང་ལུགས་ཀི་བསདོ་གླུ་ལེན་བཅུག་
པ་མ་ཟད།	 གཞན་ཡང་སྡངིས་ཆའ་ིསངེ་གྲྲྭ་
ཆས་གནོ་ཏ་ེངག་ནས་གླུ་ལེན་དང་ལུས་ཀིས་
གར་འཁབ་བེད་བཅུག་གི་ཡོད་པ་སོགས།	

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ལ་འཚེ་བའི་བ་སྤདོ་
སྤལེ་བཞིན་པ་རེད།	 འད་ིན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་སིད་
ཇུས་དང་ལག་བསར་ལ་འགན་སུང་ཞེས་པ་
ལས་རྦད་ད་ེརྒྱབ་འགལ་ཆགས་ཡོད།	མདརོ་
ན་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་དགོན་སྡ་ེཁག་དང་དགེ་
འདནུ་པའི་གནས་བབ་རྒྱ་དམར་གིས་དབང་
སུྒར་མ་བས་གངོ་དང་ད་ལ་ྟགཉསི་བསྡུར་ན་
གནམ་སའ་ིཁད་པར་བུང་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེ
ཡང་གཙོ་བ་ོདགེ་འདནུ་པའི་ཞལ་གྲངས་ཀི་
ཆ་ནས་སྔནོ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ྟབུ་ད་ེད་ལ་ྟརིང་བུ་ཞིག་
ཏུ་གུར་ཚར་བ་དང་།	དགནོ་པ་ད་ོདམ་གི་ཆ་
ནས་སྔནོ་ཚགས་ཚུད་གོ་རིམ་ལནྡ་པའི་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་གནས་མཆོག་ད་ེད་ལྟ་རྒྱ་དམར་
གཞུང་གིས་གང་འདདོ་ངང་ཆབ་སིད་ཀི་
སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར།	 ཆོས་ཕགོས་
ཀི་བདེ་སྒའོི་ཆ་ནས་སྔནོ་གཞུང་ཆེན་ལ་ཐསོ་
བསམ་སྒམོ་གསུམ་མཛད་པ་ད་ེཚབ་ཏུ་ད་
ལ་ྟརྒྱལ་གཅེས་རང་ལུགས་ལ་བཙན་དབང་
གིས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ད་ུབཅུག	 སྔནོ་རིག་
གནས་ཀི་ལྟ་ེབ་དང་འད་ུའཛི་མེད་པའི་ཁད་
འཕགས་ཀི་དབནེ་གནས་གདན་ས་རྣམས་ད་
ལྟ་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཁམ་དང་ཚོང་ལས་ཀི་ལྟ་ེ
གནས་ཤིག་ཏུ་བསུྒར་ཟནི་པ་རེད།
				ཤར་ཙོང་བསན་འཛིན་བད་ེལནྡ་གིས།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་ལ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་
ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱའ་ིབདག་ཐབོ་རྩ་བ་ནས་མེད་སྐརོ་གསུངས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་རུ་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིབསམ་བླའོ་ིབང་མཛོད་	 CSIS 

ཞེས་པའི་བསི་གནས་ཁང་ད་ུཕབེས་ནས།	
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་
སྐརོ་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་

ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་ལ་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་
བ་རུྒྱའི་བདག་དབང་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མ་
ཟད།	 ལགྷ་པར་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
སུ་བསམ་བཞིན་སིད་པ་བཟུང་བ་མེ་ཏགོ་
གང་ལ་ཕགོ་པའི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་
འཇིག་རནེ་དབང་ཕུག་མིའི་རྣམ་པར་རོལ་
པ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ྟབུའི་སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་

བ་རུྒྱ་ཡིན་ཚུལ་གི་རྣམ་འགུར་བཏནོ་པ་
ན།ི		བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་རསེ་འབང་པ་སུས་ཀང་ངསོ་ལེན་བདེ་
ཐབས་རྩ་བལ་རེད།	
སིྤར་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་
གཞུང་གིས་གནས་དསུ་ཚོད་རིྩས་འགོ་ཉ་ེ
ལམ་རྒྱ་གར་ནས་ཆེད་མངགས་གསར་
འགོད་པ་དགུ་བདོ་ནང་མགྲནོ་འབདོ་བས་
ནས་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལ་སོགས་སུ་གཟགིས་སྐརོ་

འཁདི་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་རྩད་
གཅདོ་ལམ་ལུགས་ལ་འཁགོ་བཤད་བས་པ་
ད་ེདག་ཁུངས་ལནྡ་ཡིན་ཚུལ་དང་།	 འབུང་
འགུར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་
སིད་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱའི་བདག་ཐབོ་ཡོངས་
རགོས་རྒྱ་ནག་གུང་བན་ཏང་ལ་ད་ེས་ྔལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་ནས་ཡོད་ཚུལ་གི་ཧམ་བཤད་སྣ་ཚོགས་
བས་ཡོད།

ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གི་གསར་འགོད་པ་དགུ་པ་ོ
ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་ཕིར་ལོག་རསེ་བདནུ་
ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་ལ་འབལེ་ཡོད་
གསར་ཤོག་དགུའ་ིའག་ོབརདོ་ད།ུ	༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་སྐུའི་
ཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིབདག་དབང་ད་ེ
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁ་ོནར་ཡོད་སབས།		རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་དའེི་ཐགོ་ཐ་ེབུས་བདེ་མི་རུང་
ཞིང་།	 གལ་ཏ་ེབས་ཚེ་རསེ་འབས་ངན་པ་
ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཀདོ་ཡོད།	ད་དངུ་གསར་
ཤོག་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་དལི་བསྒགས་བླནོ་ཆེན་
གཞོན་པའི་སྐད་ཆ་ལུང་འདནེ་བས་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་ནག་ནང་གི་བདོ་ཐགོ་བསམ་བླའོ་ི
བང་མཛོད་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་འགན་འཛིན་
ཡིན་ཟརེ་བ་ཁངོ་གིས་བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་ཐགོ་
བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དའེང་ལུང་འདནེ་བས་
འདགུ
ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་
ལ་ྷསར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་དང་
དག་ེའདནུ་པ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་བ་ླསུྤལ་ཡང་སིད་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་ཐད་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་
ཀང་སྤད་འདགུ	
གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་འཐུས་མི་ལིན་སི་གྷྲམ་
མཆོག
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༧	 ལོར་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ལ་ྔཔ་ཟརེ་བ་
ཞིག་བསྒགས་ནས་འབུང་འགུར་བདོ་བརུྒྱད་

ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་རྣམས་ངསོ་འཛིན་བ་
རུྒྱ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཡོད།	 ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་
གུང་བན་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་གིས་བླ་སུྤལ་
ཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ཟརེ་བ་ན་ིབླ་ོཡུལ་
ལས་འདས་པའི་ཧམ་བཤད་ཁོ་ན་མ་ཟད།		
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་	 ༣༠༠	
ཙམ་གི་མིང་གཞུང་ཆེད་མངགས་དིལ་
བསྒགས་བས་ནས་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་
བས་ཚུལ་བས་ཡོད།		ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཙམ་ལ་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་གྲངས་	༦༠༠	ཙམ་གི་
མིང་བསྒགས་ཀང་།	 	 མི་རིང་བར་ལོ་དའེ་ི
ཕི་ཟླ་	 ༨	 ནང་གྲངས་འབརོ་སརྤ་ནས་བ་ླ
སུྤལ་	 ༡༣༠༠	 ཙམ་གི་མཚན་གཞུང་ཞིག་
གཏན་འབབེས་བས་འདགུ
འནོ་ཀང་མཚན་གཞུང་དའེ་ིནང་ད་ུ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ཁ་ོནའི་མཚན་

འཁདོ་མེད།	 	 རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་
གིས་གཏན་འབབེས་བས་པའི་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་ཀི་མཚན་
གཞུང་ནང་གཞག་མི་ཕདོ་པའི་༸རྒྱལ་བའི་
ཡང་སདི་རྩད་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་བ་ན་ིཁ་
ཞ་ེགཏན་ནས་མི་མཚུངས་པའ་ིདངསོ་འགལ་
ཁ་ོན་ཡིན།			
རྒྱ་ནག་གཞུང་བན་ཆོས་མེད་སྨྲ་བས་༸རྒྱལ་
བའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་འཁབ་སནོ་
ད་ེན་ིཁུ་བ་ྷ	 Cuba	 ཡུལ་གི་དམར་པའོ་ི
སདི་འཛིན་ཕ་ིཌལ་ཀ་ེསི་ཊོ་ Fidel Castro 

ཡིས་ཡེ་ཤུའི་བ་ླཆེན་སྤབོ་བདམ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
བཤད་པ་དང་གཉསི་སུ་མེད།		ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	།
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བདོ་ནང་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅུའ་ིརིང་ལག་བསར་བས་པའ་ིསདི་བུས་ད་ེལམ་ལྷངོས་བུང་མེད་པ་རྒྱ་མི་དཔནོ་རིགས་ཚོོར་
ར་འཕྲདོ་བུང་ཡོད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༨	
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	ཡོལ་ཙམ་ལ་འཇར་མན་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་
པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་བཞུགས་
སྒར་ད་ུབདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་བཅར་ཞུས་
འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
ཀིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའ་ིསྙངི་པརོ།	 	 དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་སབོས་
ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་།	རྒྱ་མི་
ནང་པ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་བརདོ་
ཀི་ཡོད་སབས།	 	 ང་ཚོས་བཟང་ཕགོས་ཀི་
འགུར་བ་ད་ེདང་བསནུ་ནས་འཇར་མན་ལྟ་
བུ་རང་དབང་ཅན་གི་ཡུལ་གུྲ་ཚོས་བདོ་དནོ་

སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 ཁརོ་ཡུག་དང་བཅས་པ་སུང་སྐབོ་

ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེདག་ཕན་ཐགོས་
ཧ་ཅང་འདགུ	

རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ
བདནུ་ཅུ་ཙམ་གི་རིང་བདོ་ནང་ལག་བསར་

བས་པའ་ིསདི་བུས་ད་ེད་ཆ་ལམ་ལྷངོས་བུང་
མེད་པར་བརནེ།	 	 བདོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་དང་འཚམས་
པའི་སིད་བུས་ཤིག་འཛིན་དགོས་པ་འདགུ	
ཅེས་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་ཁདོ་བསམ་ཚུལ་
ད་ེའད་འདགུ	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	
ཐངེས་འདརི་གཟམི་ཆུང་མཇལ་ཁར་བཅར་
མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་པོ་
ན།ི	 	 རྙངི་ཞནེ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཞབས་ཕྲངེྐ་
ཧནེ་རིག་	 Frank Heinrich	 མཆོག་དང་།	
ལྗང་ཁུ ་ ཚོགས་པའི ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུམར་ག་ྷརེ་ཏ་ིབྷ་ོསོ་	 Margaret 

Bause	 	 མཆོག	 	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་
མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུཨུ་ལེ་ཝ་ོགི་	Ms. Ule Vogi	མཆོག་
བཅས་ཡིན་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་རྙིང་ཞེན་ཚོགས་པའི་

སྐ་ུཞབས་ཕྲངེྐ་ཧནེ་རིག་	 Frank Heinrich	
མཆོག་གིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཞུ་དནོ།	 ང་ཚོའ་ིསྐ་ུ
ཉདི་ཀི་བཀའ་སླབོ་ཐསོ་སྐབས་ང་ཚོ་འདིར་
ཡོང་བའ་ིདགསོ་དནོ་ཚང་བ་ལ་ྟབུ་བུང་།		ང་
ཚོ་འདརི་བཅར་བ་ན་ིབདོ་མིའི་ཕགོས་ནས་
དགསོ་འདནུ་གང་ཡོད་ཉན་འདདོ་ཆེད་ཡིན།			
ང་ཚོས་ཐེངས་འདིར་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་
ཞུས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ཡོད་སབས།	རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུའགྲ་ོབསྐདོ་དམ་
བསྒགས་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཐགོ་མ་ཉདི་
ནས་ཤེས་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་ཞུས་འདགུ	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐ་ུཚབ་མི་སྣ་དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	
ཉིན་འཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཧ་ིརན་ཀི་	Frank Heinrich ལགས་

ཀིས་སྣ་ེཁིད་པའི་འཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་ཚབ་
མི་སྣ་དུག་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་འཚམས་

གཟགིས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་ཕི་དལི་
སྣ་ེཤན་པ་མཁའ་འགྲ་ོསྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།			
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་འཇར་མན་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྐུ ་ཚབ་མི་སྣ་དུག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་བོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་ལ་
ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 དགངོ་ད་ོ
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 བཀའ་

དུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་
ནས་འཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརིང་ས་ེཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རྒྱབ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་
པས་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་དུ་འཇར་
མན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི ་རིང་ཐུག་
འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 	 སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་འཇར་
མན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་

ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གི་གནས་སངས་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་
ལུགས་ལ་ཐེ་བུས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 འཇར་མན་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	 །	

ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །འད་ིགར་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དནོ།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་སུ་དཔྱ་དབེ་འགེངས་ཤོག་དང་ཡིག་
ཆ་	Scanned	གནང་ས་ེཀམ་པུ་ཊར་གྲངས་
མཛོད་ནང་འཇགོ་ཆེད་ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་	༡	
བསྐ་ོགཞག་གནང་འཆར་ཡིན་ན།	 གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	 ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་

པའམ་ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་
འཁརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ།

༢།	བདོ་ཨིན་གཉིས་ཀ་བིས་ཀླགོ ་རང་སྐ་
འཕརེ་བ་དགསོ་རུྒྱ།

༣།ཀམ་པུ་ཊར་གི་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་
ཡོད་པ།

རུྒྱགས་གཞི།
བདོ་ཨིན་གཉསི་ཐགོ་ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
	 གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་
ལྡན་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་
མཉམ་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ངསེ་པར་
མཉམ་སྦར་དགསོ་རུྒྱ།
༡།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་སམ་མཐའ་མའ་ི

ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེར་	
Class 12 certificate		གི་ང་ོབཤུས།

༢།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༠༣	 ཚེས་	 ༣༡	
བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་
བདོ་མིའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དབེ་	Green Book	ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་
པ་ོདང༌།	གཉསི་པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་
ང་ོབཤུས།

༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།	RC

༤།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་
ཁང་ཡོད་ན་དང༌།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་
ཚད་ལནྡ་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་
འགོས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་
བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་ངསོ་
སྦརོ་	Medical Certificate	ཁ་གསར་
སངེ་རང་ཉིད་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་
ཐགོ་སནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང༌།	 ས་རགས་
འཁདོ་པ་ང་ོམ།

༥།	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་
བ་སྤོད་ཐལ་སྐོན་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་	
Character Certificate ང་ོམ་བཅས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ།

	 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་
ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནམ།	 ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོ

གཞག་བས་པའི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་
སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་	
Attestation ཞུས་ཏ་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཚོུད་	 ༥	 པ་
འགངས་མེད་འད་ིགར་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	ད་ོ
བདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་གནང་བདའེ་ིསདླ་ཁ་
བང༌།	 གླགོ་འཕྲནི།	 	 ཁ་པར་ཨང་བཅས་
འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས།	
དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་
རིགས་ངསོ་བཞསེ་གནང་རུྒྱ་མིན།
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན།
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་ཉནི་གླའི་རྩ་འཛིན་
དགོངས་དནོ་ལས་ཉིན་རེར་ཉིན་གླ་སྒརོ་	
༦༥༠།༠༠	 འཐབོ་རུྒྱ།	 གཞུང་འབལེ་གུང་
སེང་དང་རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉི་མའི་གུང་
སེང༌།	 ད་ེམིན་ལས་ཁུངས་གླ་ོབུར་སྒ་ོརྒྱབ་པ་
དང༌།	དམིགས་བསལ་གུང་སེང༌།	ད་ེབཞིན་

ད་ོབདག་རང་ངསོ་ནས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་
པ་བཅས་ལ་ཉནི་ག་ླམེད།
	 ཞུ་སནྙ་ཕུལ་འབརོ་ཁག་ལ་འདི་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་
པ་ཚོར་འབདོ་བརྡ་དང་འབལེ་ངག་རུྒྱགས་
ལམ་ནས་འདམེས་བསྐ་ོབ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་
ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་
འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་དགསོ་པ་
བཅས།	།

To,
The Secretary
Department of Finance
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong
Dharamsala - 176215
Email: <dataunit@tibet.net
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གཞིས་བསེ་ཡོངས་ཀིས་བདོ་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་བཞིན་པ་འད་ིན་ིབརན་བཞུགས་ང་ོམ་རེད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཤངས་
དགའ་ལནྡ་ཆོས་འཁརོ་གླངི་དང་།	སིྤ་མཐུན་
མཉམ་འབལེ།	 སནྨ་ཤོད་ག་ོའཇ་ོམི་མང་།	
འབུག་སྡདོ་བདོ་མི།	 མད་ོསདོ་ཆུ་བཞི་སངྒ་
དུག	 ཞབས་ཟུར་རབ་སངྒ་བསོད་ནམས་
དཔལ་འབརོ་ནང་མི་བཅས་ནས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མི་འཇིག་རྡ་ོརའེི་
ཁམས་སུ་བརན་ཕིར་སྨནི་གླངི་གཏརེ་བདག་
གླིང་པའི་གཏརེ་ཆོས་ཀི་ནང་ནས་ཚེ་སུྒབ་
ཡང་སྙངི་ཀུན་བསྡསུ་ཀི་ཆོ་གའ་ིསྒ་ོནས་བརན་
བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞིག་བསར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༨།༣༠	 ཙམ་ལ་བརན་བཞུགས་ཀི་རྡ་ོར་ེསླབོ་
དཔནོ་སྐབས་རེ་གང་ཁང་སུྤལ་སྐུ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་།	 དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཟུར་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག	 འཛི་སརྒ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 ས་
སྐ་གདངོ་ཚང་ཞབས་དུང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	
སནྨ་རི་དཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 སྨནི་
གླངི་མཁ་ོཁིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གི་འགན་འཛིན།	 གཉུག་མར་གནས་པ་
དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷགས་པའི་གྲྲྭ་བཙུན་སྔགས་
གསུམ།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་བཅས་ཁནོ་མི་
གྲངས་སངོ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་
ཐགོ	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕ་ོབང་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁོད་པ་དང་བསནུ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འད་ིགར་བརན་བཞུགས་ལ་
ཆེད་མངགས་ཕབེས་པའ་ིསེར་སྐ་འབལེ་ཡོད་
ཚང་མར་འཚམས་འད་ིཞུ་གི་ཡོད།	 ད་ེརིང་
འདིར་ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་
དང་།	 སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ།	 སནྨ་ཤོད་
ག་ོའཇ་ོམི་མང་།	 འབུག་སྡདོ་བདོ་མི།	 མད་ོ
སདོ་ཆུ་བཞི་སངྒ་དུག	 ཞབས་ཟུར་རབ་སངྒ་
བསོད་ནམས་དཔལ་འབརོ་ནང་མི་བཅས་
ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་རུྒྱ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དསུ་ཚོད་ལ་སླབེ་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཕགོས་གཅིག་ནས་ང་ཚོར་
བདནེ་པ་ཡོད།	 གཉསི་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེ་མི་མང་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་བསེ་འཁོད་
མི་མང་འཛམ་གླངི་ཕགོས་མཚམས་སུ་ཡོད་
པ་ཚང་མས་བདོ་རིགས་ཡིན་སམྙ་པའི་འད་ུ
ཤེས་ཀི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་བས་ནས་ལྷག་བསམ་
སྙིང་སབོས་ཞུམ་པ་མེད་པར་གནས་ཡོད།	
བརན་བཞུགས་ང་ོམ་འད་ིརེད།
གཞིས་བསེ་མི་མང་ཡོངས་ནས་ལགྷ་བསམ་
གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་དང་།	 དད་པ་དང་དམ་
ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པར་གནས་པ་རེད།	 ད་ེ
རིང་འདིར་བརན་བཞུགས་འབུལ་མཁན་
ཁེད་རང་ཚོས་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་ཚབ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ཞསེ་བརདོ་
དསུ་ད་ེས་ྔདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཁབ་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའི་ཤིང་སག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་
ནང་ཡིན་པ་ཡོད།	 བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་ཕ་ེ
བའ་ིབདོ་ཕི་མ་ཞསེ་པ་ད་ེམ་རེད།
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་བདོ་རིགས་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེར་སྔར་ཆོས་རྒྱལ་
ཚོའི་སྐབས་ལ་བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསན་
ཡོངས་རགོས་གོང་བུ་གཅིག་གུར་བས་ནས་
གནས་ཡོད།	 བར་སབྐས་ནས་བདོ་སིལ་པ་ོ
ཆགས་ཏ་ེཁ་ཐརོ་བའ་ིབཟ་ོལ་ྟབུ་རེད།	དཔརེ་
ན་ངསོ་རང་སྐསེ་སའ་ིལུང་པར་ཆ་བཞག་ན།	
པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཁོ་རང་ཚོ་ནང་
པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་ནའང་དབུས་ལ་
ཡོད་པའི་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཞསེ་བརདོ་དསུ་
རུྒྱས་མངའ་ཁནོ་ནས་མེད།	ང་ཚོའ་ིདཔནོ་པ་ོ
སུ་རེད་ཅསེ་དསི་པ་ཡིན་ན།		པཱ་ལགས་དང་
ཨ་ལ་ལགས་ཀིས་རང་བཞིན་བཅསོ་མིན་གི་
ཐགོ་ནས།	 	 ང་ཚོའ་ིདཔནོ་པ་ོཟ་ིལིང་གི་མཱ་
པུ་ཕང་ཡིན་ཞསེ་ཟརེ་གི་རེད།
ད་ེནས་ཁམས་ཕོགས་སུ་ཆ་བཞག་ནའང་
རྒྱ་སྡ་ེདང་བདོ་སྡ་ེགཉསི་སུ་ཕ་ེནས་བསདྡ་པ་
རེད།	 མིང་ཁ་ོརང་རྒྱ་སྡ་ེདང་བདོ་སྡ་ེཞསེ་
ས་མཚམས་ངེས་མེད་ངང་བསྡད་པ་རེད།	
མཐའ་མར་ཀམ་ཐགོ་གུྲ་ཁ་ཕན་ཆད་ཚུན་
ཆད་བརིྩས་ཏ་ེང་ཚོར་གནས་བབ་ཧ་ཅང་སྐ་ོ
བ་ོབུང་བ་རེད།	 ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་སྐ་ོ
བ་ོབུང་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་བར་སབྐས་ནས་
ང་ཚོར་སིྤའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་དསུ་ང་
ཚོ་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་གོང་བུ་གཅིག་
གུར་བས་ནས་བསདྡ་ཡོད།	བདོ་ནང་ད་ུཡིན་
ནའང་གང་ལརྟ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་སིྒལ་
སྔར་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཡོད་པ་ནང་
བཞིན་ཧ་ལམ་བརདོ་ཆོག་གི་རེད།	 གཅིག་
གུར་དང་།	གཅིག་སིྒལ།	དམ་ཚིག་ཧ་ལས་
པ་རེད།	ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པ་ཚོར་ཆ་
བཞག་ནའང་སབྐས་རེ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དབར་
སདྐ་ཆ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཆོས་ཉདི་རེད།	
ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་ན་གངོ་བུ་གཅིག་
གུར་ཧ་ལས་པ་རེད།
ད་ེརིང་འདིར་ཆ་བཞག་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་
ལྷག་བསམ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ཐགོ་ནས་
བརན་བཞུགས་གནང་བ་འདི་ལྟར་རེད།	
འདསི་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་དད་པ་དམ་ཚིག་
གཡོ་བ་མེད་པ་མཚོན་གི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཁདེ་རང་ཚོ་ད་ེདག་

དང་།	 གང་ལརྟ་ཚང་མས་གཅིག་གུར་གི་
ཐགོ་ནས་ངསོ་ལ་བླ་ོགཏད་དང་རེ་བ་བཅལོ་
ནས་ད་ེལརྟ་བསདྡ་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 ཐགོ་མར་བཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ་དསུ་ང་ོཤེས་པ་གནམ་དང་ས་མ་
གཏགོས་མེད་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་རེད།	 འནོ་
ཀང་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་སྐསེ་ནས་ངསོ་
ཀིས་ཚར་མར་འབདོ་སྐལུ་བས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	

ལྷག་ཙམ་ཕིན་པའི་རིང་དརེ་ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་བ་ད་ེདག་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་བཙན་
བལོ་བ་ས་ཡ་བ་ེབ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་ང་ཚོ་
བདོ་མི་ནང་བཞིན་བཙན་བལོ་བ་ནང་བཞིན་
སྡགོ་སིྒལ་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་ཧ་ལམ་མེད།	 ང་
ཚོ་བཙན་བལོ་བ་བས་ནས་སོ་སོའི་ལུང་པ་
བལ་ནས་གནས་ཡོད་ནའང་ང་ཚོའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་བཙན་བོལ་བའི་
གནས་སྐབས་འདིའི་སངེ་ནས་རྩ་བ་བཟུང་
ནས་བསདྡ་ཡོད།
འག་ོསདོ་ན་ེར་ུབཞུགས་པའ་ིསབྐས་རེད།	 ན་ེ
རུ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་བཞེས་
སོང་།	བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་ཆ་
རྐནེ་གཙོ་བ་ོཤེས་ཡོན་རེད།	བདོ་མི་ན་གཞནོ་
ཚོས་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦོང་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་ཅེས་ན་ེརུས་ངོས་ལ་གསུང་མོང་།	
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་
ནས་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ལོགས་སུ་བཙུགས་པ་
རེད།	 འགྲ་ོགྲནོ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
གཏངོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ན་ི
ཧ་ལས་པའ་ིབཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	 བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་རེ་བ་བཟང་ས་
ནས་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་།	 གྲ་སིྒག་སྡགུ་ས་
ནས་བདེ་དགསོ་སབས།	 ང་ཚོས་འཐབ་རྩདོ་
འབད་བརྩོན་བདེ་རུྒྱ་འདི་མི་རབས་གཅིག་
གཉསི་རིང་འགརོ་བ་ཡིན་ན་ཡང་།	 བདོ་
དནོ་འཐབ་རྩོད་བདེ་མཁན་མི་རབས་ནས་
མི་རབས་དགོས་པ་ཡིན་པས་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ད་ེདག་བཙུགས་པ་རེད།	མི་རབས་བར་ེ
འགྲ་ོཡི་ཡོད་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
འདིར་ཡོང་མཁན་བཙན་བོལ་བ་ད་ེདག་
ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་རགོས་ཟནི་པ་རེད།	 མི་
རབས་གསར་པ་ད་ེདག་གིས་མཇུག་མཐུད་
ནས་བདོ་སིྤ་བའི་བསན་སིད་སླད་སེམས་
ཁུར་བངླས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་
ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་ནའང་བདོ་རིགས་ད་ེ
དག་གིས་བདོ་ཀི་ཚབ་བས་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་བར་ཚང་མས་གང་ཡོད་བདེ་
བཞིན་པ་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ད་ུའབརོ་དསུ་ང་ོཤེས་པ་ཧ་ལམ་གནམ་
དང་ས་མ་གཏགོས་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་ལྷ་ོབང་མང་
པ་ོཞིག་ལ་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་
མང་པ་ོཆགས་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་སངོ་

ཕྲག་རིང་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་རྒྱ་གར་
ནས་ཚུར་བསྣམས་ཕབེས་པའི་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པ་གཙོ་
བརོ་གུར་པའ་ིགཞུང་ད་ེདག་སླབོ་སྦངོ་འབུལ་
རུྒྱ་གསར་གཏདོ་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	བདོ་
ཡིག་རང་གི་ཐགོ་ནས་གཞུང་ད་ེདག་ཚང་མ་
ཤེས་པར་བ་དགསོ་པ་དང་།	 ལེགས་སྦར་
གི་གཞུང་ད་ུཡོད་པའ་ིབསན་བཅསོ་ཁག་བདོ་
ཡིག་ཏུ་བསུྒར་ནས་བསླབ་དགོས་པའི་ལམ་
སནོ་གནང་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་ཁ་ཤས་
ཀིས་བརདོ་གསལ་ལརྟ་ན།	མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་རང་ཉདི་བགྲསེ་སོང་ཡིན་ཡང་བདོ་སདྐ་
དང་བདོ་ཡིག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་
ས།ེ	 སླབོ་སྦངོ་གནང་རུྒྱ་རིགས་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་བ་རེད།	 ཅསེ་ག་ོརུྒྱ་དང་བཤད་
མཁན་འདགུ	 	 གང་ལརྟ་བསམ་ཡས་སུ་སྒ་
བསུྒར་ལོ་པཎ་གླངི་ཞསེ་བསན་བཅསོ་བསུྒར་
སའི་སྡ་ེཚན་ཞིག་ཟུར་ད་ུབཙུགས་ནས་དའེི་
ནང་དཔ་ེཆ་བསུྒར་རུྒྱའི་འགན་ཁུར་ནས་
རིམ་པས་བཀའ་འགུར་པ་ོཏ་ིབརྒྱ་ཙམ་དང་
བསན་འགུར་པ་ོཏ་ིཉསི་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་བཅས་
ཁནོ་བཀའ་འགུར་བསན་འགུར་པ་ོཏི་སུམ་
བརྒྱ་ཙམ་ད་ེདག་སདྐ་ཡིག་གཞན་ལ་བརནེ་
མི་དགསོ་པར་སོ་རང་གི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ནས་
རང་རྐ་འཕརེ་བ་ཞིག་བུང་འདགུ
སྔ་མོ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གི་ནཱ་ལེནྡྲའི་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ེཉདི་ཤེས་ཡོན་གི་བས་ིགནས་ཧ་
ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་
ཐནོ་པའ་ིམཁས་པ་མང་པ་ོབུང་ཡོད།	 ད་ལ་ྟ
འདརི་འདནོ་བཞིན་པའ་ིཔཎ་གུྲབ་བཅུ་བདནུ་
ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའི་གྲས་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་ཐནོ་
པ་ཤ་སག་རེད།	 ལེགས་བཤད་རྨད་ད་ུབུང་
བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་བསན་འགུར་ནང་མང་ཆེ་
བ་ཡོད།	 གཙོ་བ་ོམཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའ་ི
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་རེད།	 མཁན་སླབོ་ཆོས་
གསུམ་ཞསེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ།	 སླབོ་
དཔནོ་ཐུགས་ར་ེཅན།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་

འཚོ་བདོ་ད་ུཕབེས་ནས་བསན་པ་འཛུགས་
རུྒྱའི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་པའི་སབྐས་ཕི་
ནང་གི་འགལ་རྐནེ་མང་པ་ོའཕྲད་ད་ེསྐུ་ངལ་
ཧ་ཅང་འཕྲད་པ་རེད།	 སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོ
ཆེའི་ཐུགས་བསྐདེ་སྨནོ་ལམ་ཐགོ་ནས་བདོ་
ལ་ཚུར་ཕབེས་རུྒྱ་དབུ་བཙུགས་ཟིན་པ་རེད།	
སྐབས་དརེ་མཁན་ཆེན་གིས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་
གུྲབ་པའི་དབང་ཕུག་རིག་སྔགས་འཆང་
སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆེ་གདན་འདནེ་ཞུ་གནང་
དགོས་གསུངས་ནས་གདན་ཞུ་འབརོ་དསུ་
སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ཕགོས་སུ་ཕབེས་
རུྒྱ་དབུ་བཙུགས་ཟནི་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	གང་ལརྟ་
མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་ཞེས་བདོ་ཀི་གཙུག་
ལག་ཁང་མང་ཆེ་བའི་ནང་མཁན་སླབོ་ཆོས་
གསུམ་གི་རི་མོ་ཡོད་པ་རེད།
དཔལ་ནཱ ་ལེནྡྲའི ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ ་བའི ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྐརོ་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་
གསུམ་ཡ་མ་བལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཐསོ་པས་སྒ་ོ
འདགོས་བཅད།	 བསམ་པས་ངསེ་པ་རྙདེ།	
སྒམོ་པས་ཉམས་མངོ་བརུྒྱད་ལ་སྐ་ེརུྒྱའི་ཐསོ་
བསམ་སྒམོ་གསུམ་བདོ་ལ་ལམ་སནོ་གནང་
ནས་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་ནང་
པའི་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་
འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་བུང་ན།	 བདོ་པ་
དག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་
འད་ིགཞི་དངསོ་པའོི་ཐགོ་ནས་འགྲལེ་བཤད་
རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ཀི་རིག་གནས་
གསར་པའ་ིནང་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་
པའ་ི	quantum physics	སྐརོ་ཤོད་ཀི་ཡོད།	
ཚད་རྡལུ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ནི་སེམས་
ཙམ་པའི་གུྲབ་མཐའ་དང་དབུ་མའི་གུྲབ་
མཐའ་འབལེ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 ཚད་
རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པ་ན་ིད་ེས་ྔནས་བདོ་
ལ་དར་ཡོད།	 ད་ེཡང་ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་རྒྱ་
གར་བ་ཚན་རིག་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད།	 ཁངོ་
གིས་ཚད་རྡལུ་དངོས་ཁམས་རིག་པ་ཞེས་
པ་ནི་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རིག་གནས་
གསར་པ་ཆགས་ཡོད།	ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་	
༢༥༠༠	 གངོ་ནས་བུང་ཟནི་པ་རེད།	 ཅསེ་
དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ཚིག་ཁ་ཤས་མར་
སྐརོ་བཞིན་ངསོ་ལ་བརདོ་བུང་།
ང་ཚོ་བདོ་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆ་
ཚང་བ་ཞིག་དར་ནས་མི་རབས་ད་ེདག་གི་
རིང་བདོ་གངས་ཅན་པའ་ིསྙངི་སབོས།	 རྣམ་
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