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འཛུགས་ཀི་མགིན་ཚབ་པ་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་ཕི་འབལེ་དུང་
ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མགནི་ཚབ་
པ་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ནས་ར་ས་ཁུལ་གི་ཕི་ནང་གི་གསར་
འགདོ་པ་རྣམས་ལ་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ིགསོལ་སནོ་
ཐགོ་ཕབེས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིདང་
འབལེ།	 བདོ་མིའ་ིརང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་སླད་གསར་འགོད་པའི་
ལས་དནོ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ནས་མང་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཁབ་བསྒགས་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་གསར་འགོད་པ་དབར་གོ་
བསྡརུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་པའ་ིབུ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ྷམོ་ལགས་ལ་
གསེར་གི་རགས་མ་ཐབོ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༧	
ཉནི་མེངྒ་ལོར་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་མ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་
མོ་ལགས་ཀིས་དཔ་ེམཛོད་རབ་འབམས་པ་དང་
བར་འཕྲནི་ཚན་རིག་ Master of Library 
and Information Science	 ཀི་སླབོ་
ཚན་ནང་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཤོས་བངླས་ཏ་ེམཐ་ོསླབོ་ཀི་
བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ིམཛད་སྒ་ོཐངེས་	 ༣༨	
ཐོག་རྩེ་ཕུད་ཨང་དང་པའོི་གསེར་གི་གཟངེས་
རགས་དང་ལེགས་སྐསེ་ཐབོ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བུ་མོ་བཀྲ་
ཤིས་ལྷ་མོ་ལགས་དང་ནང་མི་ཡོངས་ལ་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིདང་འབལེ།	 རྒྱ་གར་དང་
ཕི་རྒྱལ་ཡུ་གུ་ཁག་ཏུ་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་པའི་
བདོ་རིགས་སླབོ་མ་རྣམས་ནས་ཀང་ཁངོ་གི་གུབ་
འབས་བཟང་པའོི་བརུྒྱད་ནས་སེམས་སྐུལ་ཐབེས་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ	།

སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་དགུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་ར་ས་གངས་ཅན་སིྐད་
གཤོངས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདབུ་འཛུགས་
གནང་སོང་།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
དང་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག	དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	
ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	ཟུར་ཉན་པ་རྣམ་པ།	གསར་
འགདོ་པ་དང་།	 ཟུར་ཉན་གཞན་རྣམས་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་དགུ་པ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་རནེ་
འབལེ་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་ཕུལ་གུབ་རསེ་
ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ།

ད་ེནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་
དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	ད་ེ
རིང་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པའི་ནང་
རེས་དན་གི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་གཉིས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་བའ་ིརྨའེུ་ར་ུ

མ་རུ་ཆེན་གཉསི་པ་ནས་སྐུ་ཞབས་ཡོན་ཏན་
ལགས་ཀིས་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སིད་དནོ་ད་ུ
རང་ལུས་ཞུགས་མེ་སྒོན་རྐེན་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་
པ་དང་།	 སབྐས་	 ༡༢	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་ད་ེགཉིས་ཀི་
ཐགོ་ལ་མྱ་ངན་རསེ་དན་གི་གསོ་ཆོད་གསོ་
འཆར་དང་།	 ནམ་རུྒྱན་འཆར་ཅན་གསོ་

ཚོགས་ཚུགས་སྐབས་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།	གཙོ་བ་ོཕི་ལོ་	༢༠༢༠་་་་༢༠༢༡	ལོའ་ི
སྔནོ་རིྩས་གཏན་འབབེས་གནང་རུྒྱ་ད་ེཆགས་
ཀི་ཡོད།
སིྤར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁམིས་དནོ་

ཚན་བཞི་བཅུ་པའི་དགངོས་དནོ་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་དགུ་པ་འད་ིབཞིན་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༧	 ནས་	 ༢༧	 བར་ལས་དསུ་ཉནི་གངས་
བཅུའི་རིང་བསིྒགས་ཡོད་ནའང་འཛམ་གླིང་
ཡོངས་ལ་ཆེས་ཛ་དག་གི་ཏགོ་དབིབས་ནད་
ཡམས་ཁབ་བརལ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེཡང་ང་ཚོ་གནས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
མཚོན་ན་ཉནི་རེ་བཞིན་ནད་ཡམས་འཕལེ་

བཞིན་ཡོད།	 འད་ིའདའ་ིརྐནེ་པས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་བཞི་
བཅུ་པའ་ིདགངོས་དནོ་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏ་ེཉནི་
གངས་གཅིག་རིང་མ་གཏགོས་ཚོགས་མི་
དགསོ་པའ་ིཐག་གཅདོ་འད་ིལརྟ་ཞུས་པ་ཡིན།
དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་གོས་ཚོགས་འདི་ཉིན་
གངས་གཅིག་རིང་མ་གཏགོས་མེད་སབས།	
མྱ་ངན་རེས་དན་གི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་
ཡིན་ནའང་རེད།	 གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་ཡིན་ནའང་རེད་
དགངོས་འཆར་གནང་མི་དགསོ་པ་ཞིག་དང་།	
ད་ེབཞིན་སྔནོ་རིྩས་ད་ེཡང་ལས་ཁུངས་གོ་
རིམ་བཞིན་བསྡམོས་འབརོ་སནྙ་སྒནོ་གནང་
རསེ་གཏན་འབབེས་ཞུས།	 མཐར་གཏངོ་
ལེན་ཁམིས་ཡིག་གཏན་འབབེས་གནང་རུྒྱ་མ་
གཏགོས་ལས་རིམ་གཞན་གང་ཡང་མེད་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	 ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་བ།	།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཅཀེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་གཉསི་ལ་གསོལ་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
ར་ས་མེག་གྷན་བདོ་ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ
ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་འཛུགས་
མཁན་གི་ཚོགས་མི་དང་།	 ད་ལ་ྟཚོགས་
པའི་ཟུང་སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཧྥ་རན་
ཊི་སེག་ཀ་ོཔ་ིཝ་ Frantisek Kopriva ,a 

founding member and co-chairperson 

of Czech Parliamentary Group for Ti-

bet མཆོག་དང་།	 ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་
འཛུགས་མཁན་གི་ཚོགས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཌཱ་ན་
བལྷ་ཁཱ་རོ་ཝ་ Dana Balcarova,founding 

member of the Czech parliamentary 

group of Tibet	 མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་
དགོང་དའོི་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ
སབྐས་དརེ་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་གཉསི་དང་།	 དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་
པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པ།	 ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་
དང་།	 ཟུང་དུང་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅརྰྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་གསོལ་
ཚིགས་སུ་ཕབེས་པའི་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པ་དང་།	 ཚོགས་དུང་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་རསེ།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང་།	

གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཁངོ་རྣམ་གཉསི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་པར་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 ཅཀེ་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་དང་པ་ོ
སྐ་ུཞབས་ཝི་སི་ལབ་ཧཱ་ཝིལ་དམ་པ་ Vaclav 

Havel	 མཆོག་ན་ིབདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཡིད་སྨནོ་དང་།	 རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
སྐུ་ཞབས་ཁངོ་གིས་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གདན་ཞུས་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་ས།ེ	རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
གི་འག་ོའཁདི་ཚོར་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོབསན་
ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་ཅཀེ་རྒྱལ་ས་པ་རག་
ཏུ་རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་	 ༤	 པ་འཚོགས་པའ་ིསབྐས་
སིད་འཛིན་དམ་པ་ཁོང་གི་གདན་ཞུས་ལརྟ།	
སིད་འཛིན་མཆོག་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དབུ་ཞུགས་ཐགོ་སདི་འཛིན་མཆོག་དང་ལནྷ་
ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་བཞསེ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་
ཐབོ་བུང་།	 ད་ེན་ིངའ་ིབརདེ་པར་དཀའ་
བའ་ིདསུ་ཤིག་ཡིན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
གགོས་པ་ོདང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ང་ོ
མ་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་མཇལ་རུྒྱ་བུང་བ་ན་ིབསོད་
ནམས་ཆེན་པ་ོཡིན་བསམ་གི་འདགུ
ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ན་ིཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་
ཆུང་གས་ཤིག་ཡིན་ཡང་།	 བདོ་ཀི་འཐབ་
རྩོད་ཐོག་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེད་དང་།	
རྒྱབ་སྐོར་མཚོན་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་དའེི་ནང་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་	 ༩༠༠	 	 སྒངེ་འཛུགས་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཡུ་རོབ་ནང་ནས་བདོ་
དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གནང་
མཁན་ཞིག་རེད།	 	 ད་ལའྟ་ིཆར་འཛམ་གླངི་
ཡུལ་གུ་ཕལ་མོ་ཆེར་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་

ཁབ་གདལ་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་།	 ཁདེ་
རྣམ་གཉསི་ནས་གཞུང་འབལེ་གསུམ་བཅུའི་
དསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༡	 པ་སུང་བརིྩའ་ིསདླ།	
ཅེཀ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བཞུགས་སྒར་ད་ུཕབེས་
རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་བ་དསེ་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་ཙམ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།	
རྒྱལ་ཁབ་སུས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བ་དསེ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།	 དང་བདནེ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་མཚོན་གི་ཡོད།	 ཁདེ་
རྣམ་པས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འགུར་བ་མེད་པར་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་
ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེབཞིན་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ངས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཅེཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་།	 མི་མང་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གི་གནནོ་ཤུགས་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་བར་ཐུགས་

ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
མཐའ་དནོ།	 ངས་ཅཀེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་ཧྥ་རན་ཊི་སེག་ཀོ་པི་ཝ་མཆོག་
དང་།	 ལམྕ་སྐ་ུཌཱ་ན་བལྷ་ཁཱ་རོ་ཝ་མཆོག་

རྣམ་གཉསི་ཀིས་ས་ཐག་རིང་པ་ོནས་འགུལ་
བཞུད་ཀིས་འདརི་ཆེད་ད་ུབདོ་ཀི་གལ་ཆེའི་
དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བར་ཕབེས་པ་དང་།	
འབུང་འགུར་བ ོད ་ད ོན ་ཐོག་ཕག་ལས་
གནང་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་བསིྒགས་པ་བཅས་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་
གནང་བ་མ་ཟད།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་གཉསི་ཀི་སྐརོ།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
བཅས་ཀི་སྐརོ་ལ་གསུངས་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེནས་ཅཀེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཧྥ་རན་ཊི་སེག	 ཀ་ོཔ་ིཝ་མཆོག་གིས་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲལེ་པསོ་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པས་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ར་སར་
བཞུགས་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་དང་།	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའི ་མྱོང་ཚོར་

དང་།	 ཅཀེ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་མིའ་ིསིྤ་བསྒགས་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་
ཅེཀ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཡུ་རོབ་ནང་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་གསུངས་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད།	
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོརྣམ་གཉསི་
གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཅཀེ་རྒྱལ་ས་པ་རག་
ལ་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་འདགུ
ལྕམ་སྐུ་ཌཱ་ན་བྷལ་ཁཱ་རོ་ཝ་མཆོག་གིས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་
པ་དང་ཆབས་ཅིག	 ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་དང་།	 རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པའ་ི
ཡར་རྒྱས་སོགས་ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ་གསུངས་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
དནོ་ཐད་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་གང་ཐུབ་གནང་
རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེནས་ཅེཀ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་
དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པའ་ིདབར་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སྐརོ་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་ཏུ་ཕོགས་ཕབེས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་
སྐལུ་གི་ལས་རིམ་སྐརོ།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ ་གོ་བསྡུར་
ལྷུགས་པ་ོགནང་རསེ།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྐུ་
མགནོ་རྣམ་གཉསི་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སནོ་པའི ་སྐུ ་
ཐང་རེ་ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།		།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛུགས་གནང་ས་ེགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་
ཐངེས་	༦༡	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་ནང་ཏགོ་དབིབས་ནད་
དགུ་ཁབ་གདལ་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་ཉནེ་ཁ་
ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཤར་དབུས་ཡུ་རོབ་

ཁུལ་ད་ུགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༡	
གཟབ་རྒྱས་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་སུད་སི་རྒྱལ་ས་བནྷ་ Bern ནང་སུད་
སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་ Liechtenstein	
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་མི་མང་
སོགས་ནས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་ཐངེས་	
༦༡	 སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་

དརེ་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གི་གསུང་འཕྲནི་སྒགོས་སྦང་གནང་བ་

དང་འབལེ་ད་ེརིང་གི་
ཉནི་མོ་ས་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་བདོ་
ནང་བ ོད་མི་སངོ་ཕྲག་
མང་པསོ་རང་སགོ་བླསོ་
བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་ནག་བཙན་དབང་

འོག་བདོ་མི་མང་པའོི་ཚེ་སོག་ཤོར་ཡོད།		
ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཁབ་གདལ་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
སུད་སིའི ་ལྗང་ཁུ ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ་དང་སུད་སིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལམྕ་སྐུ་
རེ་གུ་ལ་	 Regula Rytz	 མཆོག་གིས་བདོ་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་ཉནི་ལརྟ་དག་གནནོ་འགོ་
སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པར་
འཚོ་བ་སྐལེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་གིས་སྐད་གསང་མཐོན་པསོ་སྐད་
འབདོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ད་གཟདོ་འགུར་བ་
ཏན་ཏན་འག་ོགི་རེད།	ཅསེ་གསུངས།
ཡུ་རོབ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ཁུལ་གི་སིྤ་
འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༡	 པའ་ིཐགོ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་སྒོགས་སྦང་གནང་ས་ེབདོ་མི་ཚང་
མ་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་ངང་བདོ་མིའི་འཐབ་
རྩདོ་མུ་མཐུད་གནང་དགསོ་པའི་གལ་གནད་

སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།		
འཇིག་ཉནེ་ཡོད་པའ་ིམི་རིགས་སུང་སྐབོ་ལནྷ་
ཚོགས་ Society for Threatened Peoples 

ཀི་ཟུང་འབལེ་ངསེ་སནོ་པ་ཁི་རི་སི་ཊོ་ཕ་ིཝེ་
ཌི་མར་	Christoph Wiedmer	ལགས་དང་།	
སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་
ལགས།	 སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི	
Swiss-Tibetan Friendship Association 

དུང་ཆེ་བྷ་ེཊི་ན་	 Bettina Eckert	 ལགས།	
སུད་སིའི་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
བད་ེསིྐད་ལགས།	 ཡུ་རོབ་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུ
ཚོགས་པའ་ིཟུང་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་འཇིགས་
མེད་ལགས་སོགས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་
གངོ་སྡ་ེ	 ༨༤༤	 དང་།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༡༣༣	
ནང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་

མཉམ་སྐེ་མཚོན་ཆེད་བ ོད་ཀི་རྒྱལ་དར་
བསྒེངས་འཛུགས་ཀིས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་
དན་ཐངེས་	 ༦༡	 ཉནི་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་
པ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་ཨེ་ཊ་ལེའ་ིབདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་ཊེ་རོལ་	
Tyrol	 མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་ཨིན་སི་བྷ་ིརག་	
Innsbruck	 གི་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པས་ཁངོ་
གི་ལས་ཁུངས་ཀི་མདནུ་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
བསྒངེས་འཛུགས་དང་།	 འཇར་མན་ནའི་ི
བགྷ་ནན་	 Backnang	 གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
པས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བསྒེངས་འཛུགས་
གནང་ས་ེགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༡	
སུང་བརིྩ་ཞུས་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།

བུད་མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་གངོ་འཕལེ་སདླ་ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་སརྔ་ལགྷ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	
བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉིན་མོར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་
མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་
འགོ་གངས་སིྐད་སིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ནང་
འདི་ལོའི་རྒྱལ་སིྤ་བུད་མེད་ཉནི་མོའི་བརདོ་
གཞི་འད་མཉམ་	 Each for Equal ཞསེ་
པའི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོ
སིྒག་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་གི་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 ལནྷ་
ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ས་ིཞུའ་ི
ལས་བེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་
མར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༡༢	ཉནི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་བདོ་ནང་བུད་མེད་
རྣམས་ཀིས་མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་
གིས་བདོ་ཀི་བསན་པ་ཆབ་སིད་དང་རྩ་དནོ་

སླད་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་དག་གནནོ་ལ་ཞི་
རོལ་གེན་ལངས་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	

དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ཙམ་ནས་ད་བར་བདོ་ཀི་བུད་
མེད་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སླད་ལས་
འགུལ་འད་མིན་མང་པ་ོསྤལེ་ཡོད།	ལགྷ་པར་
ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༠༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་
བུས་ལ་ཞི་རལོ་རྔམ་སནོ་ཆེད་ད་བར་བདོ་མི་	
༡༥༤	རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་བའ་ིཁངོས་
ནས་བུད་མེད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནས་ཀང་ཆ་
ཤས་བངླས་ཡོད།	

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་གི་སདི་བུས་གཏན་འབབེས་

གནང་བ་བཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 འད་ིག་གངས་སིྐད་ལས་ཁུངས་
ཁག་ཏུའང་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བདེ་མུས་
རེད།	 	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
དང་སིྒག་འཛུགས་ནང་ལས་བེད་ཕ་ོམོའི་
དབར་དབ་ེའབདེ་རྩ་བ་ནས་མེད།	གཙོ་ཆེར་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་རའེ་ིབཀའ་དནི་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་སདི་བུས་བཟང་པ་ོལག་བསར་

རུྒྱན་འཛིན་གནང་བའ་ིདནི་ལས་ཡིན།	
ད་ལ་ྟབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་
གནང་བཞིན་པ་ས་ིཞུ་བ་གངས་	༢༠༩	བུད་
མེད་ཡིན།	 	 དའེ་ིཁངོས་ནས་བུད་མེད་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གནང་བཞིན་པ་གངས་
བཅུ་ཡོད།	 	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཞུ་
རུྒྱར།	 ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕབེས་ཚེ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐགོས་བདེ་
ཐུབ།	 ད་ེལརྟ་ཡོང་བར་ས་ིཞུ་བ་ཚང་མས་
འགན་བཞསེ་རོགས།
ཕི་ལོ་	༡༩༦༣	ཙམ་ལ་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་ཤས་ནང་ད་ུགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བུད་
མེད་མེད་པའི་སབྐས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་བུད་མེད་བསྐསོ་ཟནི་ཡོད།
བུད་མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་སླད་ཕ་ོམོ་མཉམ་
རབུ་བདེ་དགསོ།	སྐསེ་པ་ཟུར་ཕུད་བས་ནས་
བུད་མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་རུྒྱ་ཟརེ་བ་ཁག་པ་ོ
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
མཚམས་བཙན་བལོ་བུད་མེད་རྣམས་ནས་
ལམ་བཟ་ོནས་དངེ་གི་བར་སིྤ་ཚོགས་འཕལེ་
རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་བརུྒྱད་
རིམ་སྐརོ་བརྙན་ཐུང་གཟགིས་འབུལ་ཞུས།	
སྐབས་དརེ་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་

ཚན་པའི ་ལས་བེད ་བསན་འཛིན་སྒོལ་
དཀར་ལགས་དང་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བེད་བཀྲ་ཤིས་སྒོལ་མ་
ལགས།	 ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་ཟླ་བ་ལོ་སིྐད་
ལགས་བཅས་ཀིས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་
དང་འབལེ་བའི་གསུང་ཤད་གནང་བ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་བུད་མེད་ཐགོ་བརྩམས་པའ་ིསནྙ་
ངག་སྒགོས་སྦང་གནང་མཐར་བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པའི་ལས་བདེ་ཚེ་རིང་
སིྐད་ལགས་ཀིས་ཚན་པའི་ལས་དནོ་སིྤའི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་བཅས།	།

ཉནི་ག་ླལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་གསོ་ཚོགས་
ལས་རིམ་ཕབ་སུྒར་གི་ལས་དནོ་ཆེད་ལས་
དུང་ས་མིག་ཐགོ་ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་	༡	བསྐ་ོ
གཞག་གནང་འཆར་ཡིན་ན།	གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།		ཉུང་མཐར་ལེགས་བང་མཐ་ོརིམ་རབ་
འབམས་པའ་ིཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཚད་ལནྡ་
ཡོད་པ།
༢།	 	 ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་དང་ཚན་རིག་གི་	
Diploma	ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆ་འཕར་མ།
༢།		བདོ་ཡིག་འབ་ིཀླགོ་འཕརེ་བ་དགསོ་རུྒྱ།
༣།		ཀམ་པུ་ཊར་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་

པ།
༤།		རུྒྱགས་གཞི།	ངག་རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་མཉམ་གཤམ་
གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ངསེ་པར་མཉམ་སྦར་
དགསོ་རུྒྱ།
༡།		 ཉུང་མཐའ་ལེགས་བང་མཐ་ོརིམ་རབ་
འབམས་པའ་ིཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཚད་ལནྡ་
ཡོད་པ།
༢།		བདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་གཙང་ཕུལ་
ཟནི་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	 	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ནང་
ཁིམས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་
བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།

༤།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་རྒྱ་བདོ་སནྨ་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་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ Medical Cer-

tificate ང་ོམ།
༥།	 	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་
བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་
བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	ལས་
བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་
ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་
མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་པ་ Attestation 

ཞུས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༧	
ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༤	 འགངས་མེད་
འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་
བ་གནང་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང༌།	 གླགོ་འཕྲནི་		
e-mail	ཁ་པར་ཨང་བཅས་འཚང་སནྙ་ནང་
ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།	 དསུ་བཀག་རསེ་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་རིགས་ངསོ་བཞེས་
གནང་རུྒྱ་མིན།
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན།	 དཔལ་ལནྡ་
བཀའ་ཤག་གི་ཉནི་གླའི་རྩ་འཛིན་དགོངས་
ད ོན ་ལྟར་ཉིན ་ གླའི ་གླ ་ཕ ོགས་འཐོབ ་རུྒྱ།	
གཞུང་འབལེ་གུང་སེང་དང་རེས་གཟའ་སྤནེ་
པ་ཉ་ིམའ་ིགུང་སེང༌།	 ད་ེམིན་ལས་ཁུངས་
གླ་ོབུར་སྒརོ་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་སྙན་ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་འདི་ནས་ཞིབ་
འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་
འབདོ་བར་དང་འབལེ་ངག་རུྒྱགས་ལམ་
ནས་འདམེས་བསྐ་ོབ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་ལག་
འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་
འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་དགསོ་པ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།						སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༣	ལ།།
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གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པ་ཉནི་གཅིག་རིང་ཚོགས་རསེ་མཚམས་འཇགོ་གནང་རུྒྱ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་

སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་

དསུ་དགུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	

ནས་	༢༧	བར་ལས་དསུ་ཉནི་གངས་བཅུའ་ི

རིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་ར་
ས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུཚུགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་ནའང་།	
རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་ཐགོ་མར་འག་ོ
དར་ཏ་ེད་ཆ་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་
ཏགོ་དབིབས་ཅན་གི་གླ་ོནད་ནད་ཡམས་ཁབ་
བརལ་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་རྐེན་གིས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་དགུ་པ་ཉནི་གངས་གཅིག་རིང་
མ་གཏགོས་མི་འཚོགས་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་
གནང་འདགུ

ད་ེཡང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	
སིྤར་སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་
པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ནས་	
༢༧	 བར་ལས་དསུ་ཉནི་གངས་བཅུའ་ིརིང་
འཚོགས་རུྒྱ་རེད།	 འནོ་ཀང་འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིབས་དགུ་ནད་རྐེན་པས་
ཉནི་གངས་གཅིག་མ་གཏགོས་འཚོགས་རུྒྱ་
མིན་པའ་ིཐག་གཅདོ་ཞུས་པ་ཡིན།
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་ཟླ་

དུག་ནང་ཚུན་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་རེ་
ཚོགས་དགསོ་པ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡	
ནས་སྔནོ་རིྩས་བཀའ་འཁལོ་མེད་པར་བརནེ་
ཉནི་གངས་གཅིག་རིང་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དགོས་པའི་གནས་སངས་འདི་ལྟར་ཆགས་
ཡོད།	 ལས་རིམ་ནང་མྱ་ངན་རསེ་དན་གི་
གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་གཉསི་དང་།	 གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེའི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་
གཅིག	 སྔནོ་རིྩས་གཏངོ་ལེན་གཏན་འབབེས་
གནང་རུྒྱ་བཅས་ལས་མེད།	ཅསེ་གསུངས།	།
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ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ནས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའ་ིནང་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་
ཧ་ཅང་ཡོད་པ་བཀདོ་འདགུ

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༩	 ལོའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའ་ིནང་ད།ུ	 རྒྱ་ནག་གིས་
དབང་སུྒར་བས་པའི་ས་ཁུལ་གཞན་ལས་
བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ཆེ་བ་ཡོད་སྐརོ་བཀདོ་
འདགུ
སིྤར་སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་ཕི་ལོ་		༢༠༡༩	ལོར་
འཛམ་གླིང་ཁོན་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གི་གནས་སངས་ཇི་འད་བུང་མིན་ལ་དཔྱད་
པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཟརེ་བས་གཙོས་བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་
ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་ནང་ད་ུབདོ་མིའི་སྨྲ་
བརདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་ཤུགས་ཆེ་
བཏང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིའག་ོའདགུ་སྤདོ་
གསུམ་ལ་སོ་ལྟ་བས་ནས་འད་ུའཛོམས་མི་
ཆོག་པ་དང་།		ས་གནས་གཅིག་ནས་གཞན་
ད་ུའགུལ་བཞུད་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་སུན་
གཙེར་ཧ་ཅང་བཟསོ་པའ་ིསྐརོ་འཁདོ་འདགུ	
ཕོགས་མཚུངས་གཞུང་གིས་ལས་ས་ེམཐོ་
གས་དང་།	 	 དམག་དཔནོ་ག་ོགནས།	 ད་ེ
བཞིན་ཉནེ་རགོ་པའི་གོ་གནས་མཐོ་གས་
རིགས་ལ་བདོ་རིགས་ཉུང་ཞིང་རྒྱ་ཧན་མི་
རིགས་ཕལ་མོ་ཆེས་གོ་གནས་ད་ེདག་འཛིན་
བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདོན་བས་འདུག		
ལྷག་པར་བདོ་རང་སྐངོས་ལྗངོས་ཀི་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའི ་དུང་ཆེའི ་གོ ་གནས་ལ་
མཚོན་ན་ད་བར་རྒྱ་མིས་བཟུང་ནས་བསདྡ་
པ་མ་གཏགོས་བདོ་མི་གཅིག་ཀང་བདོ་རང་
སྐངོས་ལྗངོས་ཀི་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་བདེ་
མྱངོ་མེད་པ་བཀདོ་འདགུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་
རསེ་བདོ་ད་ེབཞིན་རང་སྐངོས་ཁུལ་དགུ་རུ་
དབ་ེཡོད།	 དའེ་ིཁངོས་ནས་མཚོ་སྔནོ་རང་
སྐངོ་ཁུལ་མ་གཏགོས་གཞན་རང་སྐངོ་ཁུལ་

བརྒྱད་པའོ་ིདུང་ཆེ་རྣམས་རྒྱ་མི་ཤ་སག་རེད།		
བདེ་བབ་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་རང་ཉདི་ཀི་རྩ་ཁམིས་
དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་རེད།	 གང་
ཡིན་བརདོ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་

ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 	 གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་ནང་དུང་ཆེ་དང་སདི་སྐངོ་
ད་ེདག་ས་གནས་ད་ེརང་གི་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཡིན་པ་ཞིག་བསྐ་ོགཞག་བདེ་དགོས་
པ་རེད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེས་ྔབདོ་མིའ་ི
ཐོག་དམ་བསྒགས་བས་པའི་གནས་ཚུལ་
གསལ་འདནོ་བས་པའ་ིནང་།	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	 ༡	ནང་བདོ་མི་བླ་ོགསོ་རྒྱ་མཚོ་
ཞུ་བ་ཁངོ་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལའ་ིཕི་རོལ་ད་ུའཛིན་
བཟུང་བས་པ་དང་།				ཕགོས་མཚུངས་
རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཐུབ་པ་
ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་མཇུག་ཙམ་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་ནས་
བཟུང་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཅིང་།		

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ནས་ད་བར་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ནང་དཀར་མཛེས་

སེར་ཤུལ་ནས་བདོ་མི་དབང་ཆེན་ལགས་
དང་ཡོན་ཏན་ལགས།	 ད་ེབཞིན་བླ་ོབཟང་
ལགས་བཅས་ཀིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་མགོགས་
མུྱར་གླདོ་བཀོྲལ་ཡོང་སདླ་སྨནོ་ལམ་གསོལ་
འདབེས་བས་པ་ཙམ་ལ་བསདྙ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁིད་བས་
པ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ནང་
ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་ཐབས་མཁས་ལགས་དང་
བླ་ོབཟང་ར་ོརེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁིད་
འགོ་ད་བར་ཤེས་རགོས་མེད་པར་གུར་སྐརོ་
བཀདོ་འདགུ	
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་ལས་འགུལ་བ་

བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དང་བདནེ་གི་ཁིམས་ཐག་
མ་བཅད་པར་སྐོན་བརདོ་བས་པ་མ་ཟད།		
གཞན་ཡང་བདོ་མི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་ཐབོ་
ཀང་བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་རིང་རྒྱ་མིའི་
བཙོན་སུང་བ་ཚོས་ཁོང་ལ་ཉསེ་བརངུ་ཚད་
མེད་བཏང་ས་ེལུས་པརོ་རྨད་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་
ཕགོས་རྐནེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	
ཉནི་སྐ་ུགངོས་པའ་ིསྐརོ་བཀདོ་འདགུ	 དམ་
པ་ཁངོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	
ལོར་འཛིན་བཟུང་བས་ཤིང་།	 ལོ་དརེ་བདོ་
ས་ཁོན་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་བའི་རྔམ་
སནོ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བུང་ཡོད།	
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གིས་སནྙ་ཐའོི་ནང་གསལ་ལྟར་
ན།		ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༧	ནང་ཚུད་ད་ུརྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་	 ༢༧༣	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་འགོ་ནས་འཛིན་
བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་པ་དང་།			གངས་
འབརོ་དསེ་བདོ་མི་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་
གངས་འབརོ་དངསོ་གནས་མཚོན་མི་ཐུབ་
ཅིང་།	ད་ེན་ིཉུང་མཐའ་ིགངས་འབརོ་ལ་བརིྩ་
དགསོ་པ་བཀདོ་འདགུ		གཞན་ཡང་ཨ་རིའ་ི
ཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་སནྙ་ཐ་ོདའེི་ནང་ད་ུཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ལོར་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་ར་ུབདོ་མི་
ཡོན་ཏན་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ུལག་
བསར་བདེ་བཞིན་པའི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་
སིད་བུས་ལ་ཞི་རོལ་གནང་བ་དསེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་ནག་ཉསེ་ཅན་གི་
བ་སྤདོ་ཡིན་ཚུལ་བསྒགས་པའི་སྐརོ་གསལ་
འདགུ	
གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་ནང་ད་ུབདོ་
ཕུྲག་ཚོར་བདོ་ཀི་སདྐ་སྦངོ་རུྒྱར་འགོག་རྐནེ་
བཟསོ་ནས་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་བཀལོ་སྤདོ་བ་རུྒྱར་ཆེད་མངགས་
དམ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གི་
སྐད་ཡིག་ཁོ་ན་སླབོ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་
བཏང་ས་ེབདོ་ཕུྲག་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གཉརེ་བའི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཆེད་མངགས་འག་ོ
དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བའི་སྐརོ་
གསལ།	 	 ད་ེབཞིན་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་
དང་ག་ླགཡར་ལས་ཀ་སོགས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་
སོགས་ནང་བདོ་མིས་ཞུགས་ཚེ་བདོ་མིར་ག་ོ
སབྐས་མ་སྤད་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་ནང་ལ་
མཚོན་ན་རྒྱ་མིའ་ིརླངས་འཁརོ་གཏངོ་མཁན་
ཚོས་བདོ་མི་འརོ་འདནེ་མ་བས་པ།	 མགནོ་
ཁང་ནང་བདོ་མི་སྡདོ་མ་འཇུག་པ།	 རྒྱ་མིའ་ི
ཁང་བདག་ཚོས་བདོ་མིར་ཁང་པ་མ་གཡར་
བ་སོགས་བཀདོ་འདགུ	།

ཛ་དག་འབདོ་བསྐལུ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །མཚུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་དུང་ཆེ་ལནྷ་རྒྱས་མཆོག་ལ།

																																																																
ཆེད་ཞུ།	 ཀུན་གི་མཁནེ་གསལ་ལརྟ་རྒྱ་ནག་
གངོ་ཁརེ་ཝུ་ཧན་ནས་བུང་བའ་ི	 (Co-
vid-19)	 ཞསེ་པའ་ིནད་ཡམས་འད་ིབཞིན་
ད་ཆ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོི ་
ནང་ཁབ་གདལ་འགོ་བཞིན་པར་བརནེ་
ནད་ཡམས་འདི་བཞིན་ཁབ་མཆེད་མི་འག་ོ
བའི་སྔནོ་འགོག་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སིད་
གཞུང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུ་རྩལ་བཏནོ་
གིས་ཆེས་ཛ་དག་ཡིན་ན་མ་གཏགོས་ད་ེམིན་

ཚོགས་འད་ུརིགས་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་།	 བག་ོ
གླངེ་ཚོགས་འད།ུ	 གཞན་ཡང་མི་ས་འད་ུ
འཛོམས་སོགས་སྔ་འཕྲསོ་གནང་མི་དགོས་
པའི་ལམ་སནོ་བཀོད་ཁབ་གནང་མུས་ལྟར།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་
བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གནས་སྡདོ་དགོན་
སྡ་ེཁག་གི་དག་ེའདནུ་པ་དང་།	 སླབོ་གྲྭ་
ཁག	 རས་གསོ་ཁང་སོགས་ས་ྔའཕྲསོ་དསུ་
ཡུན་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་འད་ུའཛོམས་སོགས་
མི་གནང་བ་གཤམ་གསལ་ལརྟ་ཕག་བསར་
གནང་ཕགོས་དགསོ་རུྒྱ།
༡	 	 དགནོ་སྡའེ་ིདག་ེའདནུ་པ་རྣམས་འད་ུ
ཚོགས་རིགས་ས་ྔའཕྲསོ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་

མི་གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དགནོ་སྡ་ེསོ་
སོར་ཕི་ལོག་ནས་ཕབེས་མི་རིགས་ལ་བདནུ་
ཕྲག་གཉསི་ཀི་རིང་སྔནོ་འགོག་ཟུར་བཀག་
གནང་དགསོ་པ་དང་།
༢			གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཉུང་མཐར་ཟླ་
གཅིག་གི་རིང་སྒ་ོརྒྱག་དགསོ།
༣	 	 	 རས་གསོ་ཁང་ནང་སནྨ་ཞབས་དང་
ལས་བདེ་ཡིན་ན་མ་གཏགོས་ད་ེམིན་ཕི་ལོག་
ནས་མི་ས་སུ་གཅིག་རྐང་ཕབེས་མི་ཆོག་པའི་
བཀག་འགགོ་གནང་དགསོ།
༤	 	 	 ས་ྔའཕྲསོ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་ཟབ་
སྦངོ་དང་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུརིགས་བསྐངོ་
ཚོགས་མི་གནང་བ་བ་དགསོ།

༥			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་སའ་ི
ལས་བདེ་རྣམས་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
རིགས་ས་ྔའཕྲསོ་ཕར་འགངས་གནང་དགསོ།
༦	 	 ཆང་ས་དང་།	 སྤ་ོསིྐད།	 གཞན་ཡང་
རྩེད་རིགས་འད་ུའཛོམས་སོགས་འདི་ཟླའི་
ཚེས་	 ༣༡	 བར་མི་གནང་བ་གཙོ་འདནོ་
གནང་དགསོ་ཀང་།	 ཛ་དག་གིས་མི་འདས་
གངོས་སུ་ཕིན་ཏ་ེམཆོད་འབུལ་སོགས་ཀི་
ཆེད་མ་འཛོམས་མཐའ་མེད་ཡིན་ན་མ་
གཏགོས་ད་ེམིན་འད་ུའཛོམས་རིགས་མི་
གནང་བ་བ་དགསོ།
༧	 	 	 ད་ོབདག་སོ་སོར་ཚ་བའ་ིནད་རགས་
དང་།	མིད་པ་སམྐ་ཟུག	གླ་ོཆམ་རིགས་བུང་

ཚེ་ལམ་སང་སནྨ་ཁང་ད་ུབསནེ་གཏུག་ངསེ་
ཞུ་དགསོ་རུྒྱར་རང་སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་ད་ོཁུར་
གིས་གནང་ཕགོས་དགསོ་པ།	
བཅས་ས་ྔའཕྲསོ་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་གཅིག་གི་
རིང་གོང་གསལ་ལྟར་གནང་ཕགོས་དགོས་
རུྒྱའི་ཐགོ་གནས་ཡུལ་མངའ་གཞུང་སོ་སོའི་
ལམ་སནོ་བཀོད་ཁབ་གཞིར་བཟུང་དམ་
དནོ་ཕག་བསར་ཡང་གནང་ཕགོས་དགོས་
པ་བཅས་ད་ེགའི་ཁབ་ཁོངས་སོ་སོར་འབདོ་
སྐལུ་གསལ་བསྒགས་འཕྲལ་ད་ུགཏངོ་དགསོ་
ཕབེས་འདགུ་པ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།	
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༣	ཚེས་	༡༦	ལ།	།


