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་
ཞིག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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ུ ་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ནང་ཆོས་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དེང་དས
ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་དགོས་མཁོ་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁདྲི ་ ནི་ ལུ ས ་ངག་གི ་ སྒ་ོ ནས་གཞན་ལ་འཚེ ་ བའི ་
འཚེ ་བ་མེད་པ་

དང་། ཆགས་སྡང་། དངངས་སྐྲག་བཅས་

ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་

རྒྱུན་ལུས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ སྤདྱོ ་པ་སྤངོ ་བར་གོ་དགོས།

མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རནྟེ ་གཞི་ ཟེར་བ་མཐར་ཐུ ག་ན་བྱམས་བརྩེ་རེད།
བྱས་པའི་སྤལེ ་མའི་སེམས་

Mind Mingle

སྐྲག་བཟོ་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོང་ཁ་ྲོ

ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་ནམ་

རྩོད་ལེ ན་པ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊི ན་ལུ་ཐར་ཀི ངྒ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཅ་མུ ན ་ཌ་འགོག ་དབ ྱེ་ ཟུ ར ་འཇོག ་ཁང་དུ་
ཡོ ད ་པའི ་ ཡུ ལ ་མི ་རྣམས་ལ་བཅུ ད ་ལྡན ་གྱི ་ ཟས་
རི གས་བགོ་འགྲེམས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༩

མཆོག་སོགས་ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་བཞུ གས་སྒར་རྡ་སའི་ཉེ་
ནས་གན་ངྷིའ་ི འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཉམས་ འདབས་ Daad,Chamunda ཞེས་པའི་
ས་གནས་སུ ་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ ི་ཀངྒ་ར་རྫོང་
ལེན་གནང་ཡོ ད།   མར་ཊི ན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་
Martin Luther King Jr

གི ་འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་ཏོག་དབྱི བས་

ནས་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་པ་བཞི ན ་བཀའ་

མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཟླས་ཐེངས་ཤི ག་ངོས་རང་ལ་སྐུ་ གཉན་རི མས་སྨན་བཅོས་གནང་བཞི ན་པའི་རྒྱ་
ཞབས་མར་ཊི ན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་མཆོག་གན་ངའྷི ་ི གར་ཡུ ལ་མི ་ ༦༠ ཙམ་ལ་ལུས་ཟུངས་གསོ་སླད་

༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་གར་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ཞེས་པའི་ལས་འཆར་ཚོ གས་པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་

བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་ས།ྟེ

ཕྱི་ལོ་

འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཧ་ཅང་ཡི ད་སྨནོ ་
ཐ་ན་ཁོང་

ནང་གི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་

གི ས་གན་ངྷི་ནང་བཞི ན་གྱོན་ཆས་གོན་གནང་

༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་བཀའ་

རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་རེད།

གི་རེད། ཅེས་བཤད་མྱོང་ཡོ ད། ད་ལྟ་དུས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་བཞུགས་སྒར་

ཚོ ས་དེང་རབས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ནང་

སླབོ ་སྩལ་དོན། ཚང་མར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

ི ་
ཡི ན། ངོས་ཀྱིས་དོ་ཁུར་གཙོ་བོ་ནི་འཛམ་གླང

རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རི ག་གཞུང་འཚེ ་མེ ད་

འདི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞི ག་བསྐྲུན་རྒྱུ ་དེ་ཡི ན།

མི ་སྒརེ ་སོ་སོ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་བར་ ཞི ་ གནས་དང་ལྷག ་མཐོང ་ཞེ ས ་བླ་ོ ཇི ་ ལྟར ་

པའི་སྐརོ ་རདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་

བདྱེ ་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོ ས་ད་ལྟ་མཐོང་བཞིན་ དུས་རྟག་ཏུ ་དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་

ཡོ ད།

ཤེས་ཡོ ན་གཅིག་པུས་བཟོ་ཐུ བ་མི ན་ཁག་ཐེག་ སྦངྱོ ་དགོས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དར་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་

པ་རེད། རི ག་པ་རནྣོ ་པོ་དང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་ཆུ་ ནི་ནབུ ་ཕྱོགས་ནས་དར་བ་རེད་ཅེས་རྗོད་ཀྱི་
ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་ཡོ ད་ནའང་སེམས་པ་མ་ ཡོ ད།

དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ནང་

དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ནི་ཕྱི་དངོས་

མེད།

ཤེས་ཡོ ན་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོ ད་མཁན་

པ་རདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ནས་རལ
ྡུ ་ཕྲན་མཚོ ན་ཆ་མཚོ ན་པའི་གོ་མཚོ ན་

བསྟེན་དགོས་གལ་ཆེ ་བའི་སྐར
ོ ་ཡང་རྗོད་ཀྱི ་

འག་ྲོ བ་མི འ་ི སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་གོང་

མཐོར་གཏང་བར་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་

གནའ་བོའི ་ རི ག་གཞུ ང ་འཚེ ་བ་མེ ད་པ་
དང་བྱམས་བརྩེ་ཟེར ་བ་དེ་ དགོས ་ཀྱི ་ འདུག

བྱམས་བརྩེ་ཡོ ད་ན་སོ་སོའི་བརྒྱུ ད་ལ་ཞི ་བདེ་

དང་སབྟོ ས་ཤུགས་ཡོ ང་གི་རེད། དེ་ལ་བརནྟེ ་
ནས་སེམས་ལ་དངངས་སྐྲག་དང་སེམས་ཁྲལ་

ཉུ ང་བ་ཡོ ང་གི་རེད། འཚེ ་བ་མེད་པ་ཟེར་བ་

དང་འཚེ ་བ་མེད་པ་དང་བྱམས་བརྩེ་བཅས་མ་
འདངས་པའི་སྐནྱོ ་རེད།

ང་ཚོ ར་སེ མ ས་ཅན་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི ་ ཀླད ་པ་དང་རྣམ་དཔྱོད ་ཡོ ད །

འོན་ཀྱང་རྣམ་དཔྱོད་དེས་སེ མས་ལ་ཞི ་བདེ་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་སེམས་ཁྲལ་དང་དངངས་

གཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་མུ་

མཐུ ད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། བོད་བརྒྱུད་ནང་

ཚགས་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་

གཱན་དྷ་ི མཆོ ག་གི ས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་
ཉམས་ལེན་གནང་བ་དང་། རི མ་པས་འཛམ་

ཧར་ལལ་ནེ་ར་ུ Jawaharlal Nehru མཆོག་ སུ ད་སི འི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་ལ་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་
ལ་བོད་མི འི་ཆེ ད་དུ་སླབོ ་གྲྭ་ཟུར་དུ་འཛུ གས་ མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་སྐརོ ་ཤོག་གྲངས་

རྒྱ་གར་གྱི་མེ ས་པོ་དམ་པ་བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོ་

དེ་ནི་བཟང་སྤདྱོ ་

དགོས། ཞེས་དང་།

ལམ་ལུགས་ཤི ག་སྤལེ ་ཐབས་གནང་དགོས།

ཚོ ས་སོ་སོའི་ཀླད་པ་དང་ཤེ ས་ཡོ ན་ལ་བརྟེན་
རི གས་བཟོ་བཞིན་ཡོ ད།

བའི་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་གོང་མཐོར་གཏོང་

བསྟན་ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་དགོས་ན་བོད་ཡི ག་

རྒྱ་གར་གྱིས་གནའ་དེང་ཤེས་ཡོ ན་ཟུང་འབལ
ྲེ ་

མི ་བདེ་ སྐྱི ད ་ལྡན ་པ་ཞི ག ་ཡོ ང ་བར་རྒྱ་གར་

ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་བྱམས་བརྩེ་ཟུང་དུ་འབལ
ྲེ ་

ལས་ལྷག་ཐུ གས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས།

སྐྱིད་མཁན་མང་པོ་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ ཉོན་མོ ངས་པའི་བླ་ོ ཇི་ལྟར་འདུལ་ཐབས་སྐརོ ་

པོའི་ཡར་རྒྱས་ཁོ་ནར་དམི གས་པ་ཞི ག་ཡི ན་

རྒྱ་གར་བ་

ཡག་ཤོས་རེད།

དེར་བརྟེན་བོད་ཡི ག་ཉར་

ནང་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་འབར
ྱོ ་རས
ྗེ ་ངོས་ཀྱིས་ཇཝཱ་

གླིང ་ནང་གན་ངྷིའི་ རྗེས ་འབྲང་མང་དུ་ ཕྱི ན ་ དགོས་པའི་སྐརོ ་ཞུས་པ་ཡི ན།

སྐབས་དེར་

ཉིན་སུ ད་སི འི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་ནས་ས་གནས་སྤྱི་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་གདོང་ལེན་གནང་མཁན་དང་ ཆ་ཚང་གནང་བྱུང་། ང་ཚོ ས་བོད་མི འ་ི སླབོ ་
དམངས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུར་མགནྲོ ་འབོད་
ལྷ་ོ ཨ་ཕི་ རི ་ ཀའི ་ དབུ ་ འཁྲི ད ་ནེལ ་སོ ན ་མན་ གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་ གནང་བ་ལྟར། སུ ད་སི ་དང་ལེག་ཊེན་སི ་ཊེན་བོད་
རི གས་སྤྱི ་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཞོན་ཕུན་
ཌེ་ལ་ Nelson Mandela མཆོག་དང་ཨ་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།
རི འ་ི མི ་རི གས་ནག་པོའ་ི སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༧

གནང་འདུག

དང་རྒྱ་ནག་དམི གས་བསལ་འབལ
ྲེ ་ལམ་ལས་

བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་ རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་དང་།

དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་

དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

འཛུ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྐུ་

བསལ་འབལ
ྲེ ་ལམ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གིས་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ ཕར་འགྱངས་གནང་ཡོ ད་ནའང་། བྱང་ཨ་

ཁེ་ན་ཌའི་བོད་

བོད་རི གས་སྤྱི་

ཁེ་ན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་དམི གས་བསལ་འབལ
ྲེ ་
ལམ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་སྤྱི་མོ ས་ཐོག་

གྲོས་འཆར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ་བཞིན་

འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་
གནང་བའི ་ སྐ བ ས་ཁེ ་ ན་ཌའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ མཐུ ན་ཚོ གས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཌའི་ཆབ་ ཚོ ག ས་འོག ་མའི་ ནང་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་གཏན་
སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོ ག་གི ས་བདེན་དཔང་ དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ།

འཐུ ས་མི ་སྐུ ་ ཞབས་གྷ ར ་ནེ་ ཊི ་འཇི ་ ནི ་ སི ་ སྲི ད ་ཚོ ག ས་པ་ཡོ ང ས་ལ་གྲོས ་འཆར་དེར ་
མཆོག་གིས་གས
ྲོ ་འཆར་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་

བའི་ གྲོས ་འཆར་ལ་སྤྱི ་ མོ ས ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་ བཞི ན ་དེ་ སྔ་ ཁེ་ ན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་དམི གས་

ཡི ན་ཞིང་། ཁེ་ན་ཌའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའི་

Garnett Genuis

ཚབ་དབར་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོ ལ་སླར་གསོ་ཡོ ང་ དེ་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་ཡོ ད།

སྤྱིར་གས
ྲོ ་འཆར་དེ་

སུ མ་ཅུ་ཅན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བ།

ཡོ ད།   མི ་རི གས་དཀར་ནག་དབ་ྱེ འབདྱེ ་ ཇཝཱ་ ཧར་ལལ་ནེ་ རུ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤

བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་སླར་གསོ་ཡོ ང་བའི་གྲོས་འཆར་ལ་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཁེ་ན་ཌ་དང་
རྒྱ་ནག་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་ལམ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཁེ་ན་ཌ་

བཅུ ད་ལྡན་གྱི་ཟས་རི གས་བགོ་འག མ
ྲེ ས་གནང་
ཡོ ད།
དེ་ཡང་ཀངྒ་ར་རྫོང་དཔོན་དང་རྫོང་དཔོན་གཞོན་
པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི ས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་
ཀངྒ་ར་རྫོང ་གི ་ འགོག ་དབ ྱེ་ ཟུ ར ་འཇོག ་ཁང་དུ་
ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ་ལུ ས ་ཟུ ངས་གསོ ་ བའི ་ ཟས་
རི གས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཐུ བ་ཚེ ་ཕན་ཐོགས་
ཆེ ན་པོ་ཡོ ང་ས་རེད་ཅེས་རེ་འདུན་གནང་བ་ལྟར།
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད་བསྟེན ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། དྲུང་ཆེ་
དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས། རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་
འཛི ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོ ད་
ལས་བྱེད་བསྟན་འཛི ན་ཀུན་བཟང་ལགས་སོགས་
ས་གནས་སུ ་དངོས་སུ ་ཕེབས་ཏེ་ལུ ས་ཟུངས་གསོ་
བའི་ཟས་རི གས་བགོ་འགྲེམས་གནང་ཡོ ད།
སྐབས་དེར་རྫོང་གི ་འགོག་དབ་ྱེ ཟུར་འཇོག་ཁང་
དུ་ཡོ ད་པའི་སྨན་པ་དང་། སྨན་པའི་ལས་རོགས།
དེ་བཞི ན་རྫོང་དཔོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་བོད་
མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་འགོག་དབ་ྱེ
ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་བར་ཕེབས་
བསུ འི ་ སྣེ་ ལེ ན ་དང་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་ཡོ ད ་པ་
བཅས། །

འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བར་བརནྟེ ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་

འཁེལ་འདུག་པ་བཅས། །

ཚོ གས་ལགས་དང་སུ ད་བོད་མཛའ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་
པའི་ཚོ གས་གཙོ་ཐོ་མ་སི ་ Thomas Büchli
ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་སུ ད་སི ་དང་ལེག་ཊེན་སི ་ཊེན་བོད་རི གས་
སྤྱི ་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཞོན་ཕུན་ཚོ གས་
ལགས་དང་སུ ད་བོད་མཛའ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་པའི་
ཚོ གས་གཙོ ་ཐོ་མ་སི ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སུ ད་
སི འི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་གཞུང་ཚབ་
ར་ཕེལ་ན་གེ་ལི ་ Rafael Nägeli མཆོག་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རི ང་ཐང་རྩིས་
མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་དང་།
འབྱུང་འགྱུར་
གྱི་སླབོ ་གསོ་ China’s Violations of
Universal Values: Lessons for
the Future ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་སུ མ་ཅུ་
ཅན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕུལ་ཡོ ད་པ་དང་། སྙན་ཐོ་
དེའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་། ཤར་ཐུ ར་
ཀི་སི ་ཐན། ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི
ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རགྡོ ་རོལ་དུ་བཏང་དང་གཏོང་
བཞིན་པ་འཁོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སུ ད་སི ་དང་རྒྱ་
ནག་དབར་གྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ཡང་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས། །

2

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱལ་གཅེས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཉིན་གྲངས་ ༢༨ རི ང་ཐུགས་དམ་བཞུགས་པ།

༄༅། །ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་གི་ཆོས་དགེ་ཟུར་ བཞུགས་འབུལ་མ་བྱེད།༽ཅེས་བཀའ་ཕེབས་

ྱོ ་བ་དང་། དྲུང་ཆེ་
པ་དགེ་བཤེ ས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཕྱི ་ སོང་ཞེས་པའི་ལན་འབར
ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ཐེ་ཝན་ནང་དགོངས་ ཚེ ་རྒྱམ་ལགས་སྒར
ེ ་ངོས་ཀྱི་བསམ་ཚུ ལ་ལ་
པ་རག
ྫོ ས་ནས་ཉིན་གྲངས་ ༢༨ རི ང་ཐུ གས་ ཕུང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་སྨན་པ་དང་།

དམ་ལ་བཞུགས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་གནས་ བྱུང་ན་ཚན་རི ག་པ་ལྟ་བུས་བལྟས་ནས་ཁོང་
ཚོ ས ་གང་བརྗོད ་པ་ཚི ག་ཐོ་ བཀོད ་ཐུ བ ་ན་
ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་དགོངས་པ་རག
ྫོ ས་ སྙམ་ཞེས་ལམ་སནྟོ ་ཕེབས་པ་ལྟར།

འགྲེལ ་བཤད་གང་ཡང་བརྒྱབ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ མ་

ཀྱི ས ་བརྟག་དཔྱད་གནང་བ་ཁག་ལ་མུ ་

དམ་གྲོལ་ཡོ ད་པ་རེད།

དཔྱད་བྱས་པའི་གྲངས་ཚད་སོ གས་བཏོན་

དེ་བཞི ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་ནས་

ཝན་ནི་དབྱར་ཚད་ཚ་བ་ཆེ ་ཤོ ས་ཀྱི་སྐབས་

རེད།

འོན་ཀྱང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བརྟག་

ཐུ བ ་ཀྱི ་ རེ ད ་གསུ ང ་ནས་ཁོང ་ཚོ ས ་དེ་ ཉིན ་

མཐུ ད་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་རེད།

བདེ་ལེ གས་སྨན་ཁང་གི ་ཕྱི་ལུགས་བླ་སྨན་པ་

དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ ་ ཝན་དབུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་

སྒང་གི་ཨང་ ༣༥ ནས་ ༣༧ བར་ཡི ན་ཞིང་།

གཅིག་རང་ལས་མེད་ཅིང་། དྲོད་ཚད་ ༡༩

དགེ་

གཏན་འཇགས་ཡི ན་པས།

མི ་ཚང་མའི་

Academia

གཅི ག་མཚུ ངས་མཐོང་སྣང་གི ་གནས་ཚུ ལ་

པར་འབྲེལ་བ་ཞུ ས་དོན་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་

མཚན་ཆེ ན་པོ་མཐོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

དམ་པ་དེ་དང་ཐུ གས་ཉེ་བའི་སེར་བྱེས་དགེ་

Sinica

པར་སྨནོ ་ལམ་འདོན ་པར་ཕེབ ས་སྐབ ས་སྐུ་

གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་མ་ཉིད།

བཤེས་ནོར་བུ་ལགས་ཉིན་དང་པོ་དང་གཉིས་

འཁེལ་ཞིང་། དྲོད་ཚད་མཐོ་ཚད་ཀླད་ཀོར་

སྐུ་ཕུང་འཇོག་ཡུལ་ཁང་པའི་ནང་གྲང་གླག
ོ ་

འཕྲལ་སྐུ་ ཕུ ང ་བཞུ ག ས་འབུ ལ ་ཞུ ་ ཡུ ལ ་དུ་ བཤེ ས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ འི་སླབོ ་མ་ཚོ ས་ཐེ་
སྐལ
ྱེ ་རས
ྗེ །

དེ་ ཡང་ཐུ ག ས་དམ་བཞུ ག ས་པའི ་ རི ང ་ཐེ་

ནི་སྐུ་ཕུང་ལ་དྲི་མ་གང་ཡང་མེ ད་པ་དེར་ཡ་

གི་དངོས་ཁམས་རི ག་པའི་ཚན་རི ག་
ཉིན་

ལྷག་དོན་ཚན་རི ག་པ་གཞན་དང་སྨན་པ་ཁག་

སོ གས་ཐུ གས་དམ་བཞུ གས་ཡོ ད་པའི་རྣམ་ ཕོ་ བྲང་ཡི ག་ཚང་བརྒྱུ ད་༸སྙན ་སེ ང ་ཞུ ས ་

དམི གས་བསལ་གྱི ་ ཐུ ན ་མོ ང ་མ་ཡི ན་པའི ་

ཕུང་གི ་མདོག་དང་དྲི་མ་གང་ཡང་མེ ད་པ་

གྲངས་དགུ ་ པའི་ སྐབ ས་དེ་ སྐར
ོ ་དགའ་ལྡན ་

པ་འདུག་གསུངས་པ་དང་།

པར།

གཅི ག་ཀྱང་བཅར་མཁན་བྱུང་བ་ཚོ ར་ཡང་

ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་

དྲུང་ཆེ་ཚེ ་རྒྱམ་ལགས་ཀྱིས་༼སྐནྱོ ་ བརྟག་དཔྱད་གནང་བའི་འབྲས་བུར། ཕུང་
ཡོ ད་པ་མ་རེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད་ པོའ་ི ཁྲག་ནང་གི་རླུང་གི་ནསུ ་པ་ ༨༦ ཙམ་
རེད། བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད།༽ཅེས་ ཡོ ད་འདུག་པས། མི ་གསོན་པོར་ ༩༥

དམ་བཞུགས་ཡོ ད་པར་གསུངས། སྐབས་དེ་

འབར
ྱོ ། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༤ ས་ྟེ ཉིན་གྲངས་ གནས་སྟངས་དང་ཐག་ཉེ་ པོ་ ཡི ན་པ་དང་། རྩར་བརྟག་དཔྱད་གནང་མཁན་གྱི ་དགེ་ཆེ ་

ཉིན་གསུམ་

པར་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

པོ་ འཇི ག ས་རྣམ་ལགས་ཀྱི ས ་ཀྱང་ཐུ ག ས་

དུས་ཐེ་ཝན་དབྱར་དུས་གནམ་གཤི ས་དྲོད་

ཚད་ཆེ་ཤོས་སྐབས་ཡི ན་པས་སྐ་ུ ཕུང་ལ་ད་ྲི མ་

གང་ཡང་མེད་སྟབས།

ཉིན་གྲངས་ལྔ་པའི་

ཉིན་དོན་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་སླར་ཡང་སྐུ་ཕུང་
མཇལ་བར་བཅར་ཏེ་སྐབས་དེའི་ཕྱི་ནང་གི ་

གནམ་གཤི ས་དདྲོ ་ཚད་དང་། སྐ་ུ ཕུང་གི་ཤ་

མདོག་དང་ད་ྲི མ་ཡོ ད་མེད།

དེ་བཞི ན་རྒྱུ ན་དུ་སྐུ་ཕུང་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་

ལས་མི ་དང་།

སྨན་ཞབས་པ་ཚོ ས་དེ་སྔནོ ་

གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་མཐོང་མྱོང་རྩ་བ་ནས་

མེ ད ་པའི ་ སྐར
ོ ་སོ ག ས་གནས་ཚུ ལ ་ཞི བ ་ཕྲ་
དགའ་ལྡན ་ཕོ་ བྲང་ཡི ག་ཚང་ལ་སྙན ་སེ ང ་

དྲུང་ཆེ་ཚེ ་རྒྱམ་ལགས་ཀྱིས་
༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་ལན་ནང་༼སྣ་

ཞུས་པར།

ནབུ ་ཕྱོགས་

ཚན་རི ག་པར་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་
སྟོན་གནང་དོན་ལྟར། བླ་སྨན་པ་ཚེ ་བརྟན་རྡོ་

༸བཀའ་ཕེབ ས་སོ ང ་ཞེས ་པའི་ བཀའ་ལན་ ཙམ་ཡོ ད་སྟབས་ཧ་ཅང་གི ས་མི ་གསོན་པོའི་

ར་ྗེ ལགས་ཀྱིས་གོང་གསལ་ཀླད་པའི་དབང་

བཅུ ་ པའི ་ ཐོག ་ཐེ་ ཝན་དབུ ས ་ཞི བ ་འཇུ ག་ ད་དུང ་ཡང་ཕུ ང ་པོའི ་ ཤ་པགས་ལ་ལྡ མ
ེ ་

ལ་ལམ་སྟོན་དང་། དེ་བཞིན་ཞབས་ཕྱི་བསྟན་

ཁང་

Academia Sinica

གི་དངོས་ཁམས་

ཤུགས་ལྡན་པ་མ་ཟད། ཁང་པའི་ནང་གི་དདྲོ ་

རི ག་པའི ་ ཚན་རི ག་པ་དང་ལས་རོ ག ས་ ཚད་དང་ཕུང་པོའ་ི དདྲོ ་ཚད་མཉམ་པ། ལུས་

འཛི ན་ལགས་ཀྱིས་ཉིན་རེ་བཞི ན་སྐ་ུ ཕུང་པར་

ལེ ན་དང་སྦྲགས་གནས་སྟངས་བླ་སྨན་པ་ཚེ ་

ྲེ ་བ་ཞུ ས ་ནས་
བཅས་མི ་གྲངས་དྲུག་སྐུ་ཕུང་འཇོག་ཡུལ་དུ་ པོའི་ནང་ཆ་རུལ་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་ བརྟན་ར ་ྡོ ར ་ྗེ ལགས་ལ་འབ ལ
ཕེབས་པ་དང་།

དེང་དུས་ཚན་རི ག་འཕྲུལ་

འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་། དེ་བཞིན་ཞལ་དང་། ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་སྒ་ོ ཁག་དམ་དོན་ཞུས།

ཆས་སོ ག ས་ཀྱི ས ་ཐེང ས་དང་པོར ་དངོས ་ ཤངས། སྐ་ུ ཕུང་ཐོག་གི་ཕྲ་རབ། ཕུང་པོའ་ི ཤ་ མཐར་སྐ་ུ ཕུང་གི ་ཤ་མདོག་ལ་ཕྲན་བུའི་གྱུར་
སུ ་སྐུ ་ ཕུ ང ་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཞི ང ་། པགས་ལ་སྦྱར་བའི་ཆོས་གོས་བཅས་ཆེ་ཤེལ་ བ་ཕྱིན་པ་དང་།

དྲི་མ་ཡང་ཅུང་བྱུང་བའི་

ོ ་འབྲེལ་ཡོ ད་ལ་སྙན་སེང་དང་ལམ་སྟོན་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བཞུགས་སྒར་དུ་༸གོང་ འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ནས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་བརྟག་ སྐར
ཞུས་འབྲས།

ས་མཆོ ག ་དང་རྒྱ་རི གས་ཚན་རི ག་པ་ལྷན ་ དཔྱད་གནང་རྒྱུར་བསྣམས་ཕེབས།

ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རྩིས་

དུ་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞན་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༨ དང་། ཕྱི་ འབྲས་ནང་ཉིན ་གཅི ག ་གཉིས ་ནང་གསལ་

བགྲོ་གླངེ ་སྐབས་བཅར་མྱོང་མཁན་སྐ་ུ ཞབས་ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ཐེ་ཝན་གཙུག་ལག་ ཆ་ཡོ ང་ཞེས་དང་།

བླ་སྨན་ཚེ ་བརྟན་རྡོ་

ཚོ ར་བ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ཕུང་པོར་
ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་མི ་རྣམས་དང་།

དེའི་ཉེ་འཁོར་ཚོ ང་ཁང་སོགས་ནང་ལས་ཀ་

བྱེད་མཁན་ཡོ ངས་ཀྱིས་བོད་པའི་བླ་མ་ཞི ག་

རྒྱུན་རི ང་པོ་དེ་འདྲ་དྲི་མ་མེ ད་པར་བཞུགས་
ཐུ བ ་པ་ད་རེ ས ་ཐེང ས་དང་པོ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་སྤྱི ་

ཚོ ག ས་ཐོག ་གི ་ ཕན་ཚུ ན ་ཁ་བརྡ་བྱེད ་པའི ་

གསར་འགྱུར་ཞིག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད་པ་རེད།
ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་རྩིས་འབྲས་ལྟར་སྐ་ུ

ཕུང་བཞུགས་འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་པ་

དང་། ཉིན་གྲངས་ ༢༨ རི ང་ཐུ གས་དམ་

བཞུགས་པའི་རི ང་ཚན་རི ག་པ་དང་། དགེ་
ཆེ། སྨན་པ་སོགས་ནས་བརྟག་དཔྱད་གནང་

བའི་འདྲ་པར་དང་བརྙན་པར། འབྲེལ་ཡོ ད་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བརྒྱུད་སྙན་སེང་ཞུས་པའི་

ནང་དོན།

ཉིན་རེའ་ི དྲོད་ཚད་སོགས་ཞིབ་

ལི འི ་ ལགས་ཀྱི ས ་སྐུ་ ཕུ ང ་ལ་གཟིག ས་རྗེས ་

སླབོ ་ཆེ ན ་སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པའི ་ དགེ་ ཆེ ་ ར ྗེ་ ལགས་ཀྱི ས ་འདྲ་པར་ལ་གཟིག ས་ནས་

སྟངས་དེ་ ༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་

བརྒྱུ ད་ཀླད ་པའི་ དབང་རྩར་སྔ་ རྗེས ་ཐེང ས་

རྒྱུ ད་སྟོད་མཁན་ཟུར་སྐྱབས་རྗེ་བྱ་དོ་རི ན་པོ་

ཡི ག་ཐོག ་བཀོད ་ར ས
ྱོ ས་སྒྲི ག ་
ྗེ ་ཆ་ཚང་ཕ ག

འཕར་ཚད་འགུ ལ ་ཤུ ག ས་ཡོ ད ་པ་ངོ་ སྤྲོད ་

ལྟར་བྱུང་ནས་དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ ་

འཆར་ཡི ན་པ་བཅས། །

ཧང་སང་སང་གནང་ས་ྟེ གསུང་དོན། གནས་

ཁུག་ནས་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བབ་རྒྱུ ་ སྐབ ས་གསུ ང ་བ་དང་ཧ་ཅང་གི ས ་འདྲ་པོ་
ཡོ ད་པ་དང་། སྐ་ུ ལུས་ཀྱི་མདོག་ལ་འགྱུར་བ་ འདུག་ཅེས་གསུངས།
ཡང་ཁོང་གིས་མུ་

འག་ྲོ གི་རེད། འགྱུར་བ་མ་འག་ྲོ བར་སྐ་ུ ཕུང་

ཚེ ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་།

མཐུ ད་གསུང་དོན་དེའི་ཐོག་ཚན་རི ག་པས་

དང་ལས་རོགས་ནས་དེང་དུས་འཕྲུལ་ཆས་

གཉིས་བརྟག་དཔྱད་གནང་བར།

གནང་ཞིང་།

ཀླད་པའི་

པར་ལེན་དང་འཕྲུལ་ཆས་

ཐུ གས་དམ་གྲོལ་ཡོ ད་སྐརོ ། རྣམ་གྲྭ་དང་

ཆེ ་མཆོ ག་དགོངས་སྐར
ོ ་ཞུས་པའི་ལམ་སནྟོ ་

ལགས་ཁྱོན་ཉིན་གྲངས་ ༢༨ རྗེས་ཐུ གས་

ཕྲ་དོན ་ཁང་གི ་ ལམ་ས ནྟོ ་བཞི ན ་ཞབས་ཕྱི ་
བསྟན་འཛི ན་ལགས་དང་།

དགེ་ཕྲུག་ཚོ ས་

གི ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་ལ་འབུལ་

འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་དོན་ལས་
འགུལ་སྤལེ ་ཕྱོགས་སྐརོ ་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་རྒྱ་གར་བོད་

བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་ཐབས་སུ་ལས་

ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་

སོགས་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་ཞུས་ཡོ ད།

ག ར ་ བོ ད ་ དོ ན ་ རྒྱ བ ་ སྐ ྱོ ར ་ ཚོ ག ས ་ པ འི ་ ཞུ ས ་པ་དང་སྦྲགས་ཉེ་ ཆར་ལ་དྭ ག ས་ས་ ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ་སོགས་ཀྱི་

Core group for

འཆར་སྤལ
ེ ་བ་དང་ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་པ་

ཚོ གས་པ་དེས་བོད་མི འི་རང་དབང་འཐབ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༡

དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་

Tibet Cause བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་

རྩོད་དང་བོད ་ནང་གི ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས་
སྟངས་ཁྱིམ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ས ་

ཉི ན ་འཕགས་བོ ད ་འབ ྲེལ ་མཐུ ད་ལས་

ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་འཇི ག ས་མེ ད ་ཚུ ལ ་

Khrimey

ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླངེ ་སྟེང་མཉམ་ སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ་དང་།

རྒྱ་གར་གྱི ་ག ྲོ ང ་ཁྱེར་ཀོ ལ ་ཀ་ཊར་རྒྱ་ ཞུ གས་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཕེབས་བསུ་ ཉེ་ ཆར་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་
ཚོ ག ས ་ འ དུ ་ ཚོ ག ས ་ པ འི ་ སྐ ོ ར ་ ད ང ་ ། མཚམས་སུ ་ རྙ ག
ོ ་གླ ང
ེ ་རྐྱེན ་པས་གྷ ལ ་ཝན་ གྲོས་གཞི་དང་། ཐག་གཅོད། བསམ་ཚུལ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་དྲ་

Galwan

ལུང་གཤོངས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་ སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད།  རྒྱ་

རྒྱ་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ གཉིས་ཀྱི་དམག་མི ་ཕན་ཚུན་གདོང་གཏུ གས་ གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

པའི་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ། འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ འཐབ་རེས་བྱུང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མི ་ མི ་རྣམས་ནས་ད་བར་བོད ་དོན ་སླད ་ལས་
གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་བོད་དོན་ ༢༠ འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། གཞན་ འཆར་ཇི་སྤལེ ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལས་

ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ཕྱོག ས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་
ེ ་ཕྱོགས་སོ གས་གནད་དོན་ ཁག་གཅིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ། དེ་བཞིན་ འཆར་སྤལ

བཞི འི་སྐརོ ་ཚོ གས་འདུ་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ རྒྱ་གར་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་ དང་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།
ས་ྟེ བག་ྲོ གླངེ ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚོ གས་མི ་འདས་གངྲོ ས་སུ་ཕྱིན་པ་བཅས་ལ་

བགྲོ་ གླ ེང ་གི ་ ཐོག ་མར་རྒྱ་གར་བོད ་དོན ་ སྐར་མ་གཅིག་རི ང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས།

གཙོ ས་འཛམ་གླིང་མི ་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་དང་།

ཁྲི མ ས་ལགས་ཀྱི ས ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་དེ་ སྔ་ ཕྱི ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ འཇི ག ས་མེ ད ་ཚུ ལ ་ཁྲི མ ས་ལགས་ཀྱི ས ་སྔ་
རི ན་ཆེན་མཁའ་འག་ྲོ ཁེར་མེ་

Shri R K

ལོ ར ་ཀོ ལ ་ཀ་ཊར་རྒྱ་གར་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༦ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཧིན་སྒརོ ་བྱེ་བ་ལྔའ་ི ཚོ ང་དོན་བུན་གཡར་ལས་གཞི ་དང་འབྲེལ་བའི་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༨

མ་རེད། ད་དུང་མུ་མཐུ ད་ལོ་ ༥༠ གནས་ དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ན་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡོ ད་དམ་ཞེ་

Response

ཚེ ་ རི ང ་དྲན་རྟེན ་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་ཁང་ ཁང་འདི་ ཉིད ་དངུ ལ ་ཁང་ཆ་ཚང་ཆགས་

གཉིས ་གསུ མ ་ཞལ་འདེབ ས་འབུ ལ ་མཁན་ གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་། འདོད་བླ་ོ ཡོ ད་མཁན་

རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་

སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་

དགོས་བྱུང་ནའང་གནས་ཀྱི་རེད།

ན།

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབར
ྱོ ་ཞབས་ཞུ་

ནི། བཀའ་ཤག་གི་གཞི་རི མ་ལྟ་གྲུབ་གསུམ། པར་ཚོ ང་བརྒྱག་རྒྱུ འི་སླད་བུན་གཡར་ལས་

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་ཁང་

གཅིག་སྒྲིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་ གཞི་སྤལེ ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

དུ་འགོ་འཛུ གས་གནང་འཆར་ཡོ ད་པ་དང་།

རང་ཁ་རང་གསོ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

པ་རྣམས་ལ་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་

བོ་རོགས་དངུལ་ལ་བརནྟེ ་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ ཁང་ཆེན་མོའ་ི ལམ་སནྟོ ་ལྟར།

ནས་རང་རེ་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་ཚོ ང་ལས་གསར་

ད་ཡོ ད་ཚོ ང་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་འཆར་ཡོ ད་
༡༠

བར་

སྐདྱེ ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་། དེ་བཞིན་ཧིན་

སྒརོ ་འབུམ་ ༢༠ བར་སྐདྱེ ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢
བཅས་རི མ་པ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་བུན་གཡར་

གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལེ ་ཡོ ད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི ་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་

དགོས་པའི་མཐའ་མའི་དུས་ཚོ ད་བཀག་ཟིན་

སྤྱི ་ཚོ གས་ལ་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་ད་བར་གཙོ ་ དགེ་རྩ་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་ ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་རེ་བ་དང་མཐུ ན་རྐྱེན་

ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤ བར་སྙན་ཞུ་འབྱོར་

ལྗངོ ས་དཔལ་འབར
ྱོ ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི ་འབལ
ྲེ ་
ཡོ ད་ལས་བདྱེ །

དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་

རྩ་བས་འདིའི་སྐར
ོ ་དེ་སྔ་བཤད་ཟིན་པ་ཡི ན། བཞིན་འག་ྲོ དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའི་

བཅས་ཚང་འཛོ མ ས་ཀྱི ་ ཐོག ་མར་སྤྱི ་ ཁྱབ་

འཆར་བཀོད་པ་དཀོན་མཆོ ག་བརྩོན་འགྲུས་

ཟད་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོ ད་པ་རེད།

ཆེན་པོ་རེད།

དངུལ་ཕོན་ དེ་རི ང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་རྗེས་

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་

བོད ་མི ་ དང་རྒྱ་བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ ་དུ་ ཡོ ད ་

ཐེང ས་འདི འི ་ བུ ་ ལོ ན ་འདི ་ དེ་ སྔའི ་ བུ ་ ལོ ན ་

རེད། ཅེས་ཉེ་ཆར་སྙན་ཐོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ཁ་

ནང་བཞི ན་འཚོ ་རནྟེ ་རོགས་སྐར
ྱོ ་ལས་གཞི ་

འཛུ གས་མུ་མཐུ ད་གནས་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་

རྒྱལ་དུ་འག་ྲོ གི་ཡོ ད། དེ་བཞིན་བོད་མི ་མང་
པོ་ཞི ག་འཚོ ་བ་སྐྱེལ་ཆེད་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་སྟབས།

ཡོ ད་ན་ཕྱི ་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་ཡི ་མི ན་ཟེར་མཁན་ ༣༠

ྲི ་གི་ ཞབས་ཞུ་ཁང་འདི་བཞི ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་
སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ན་འགག

རྣམས་ལ་ང་ཚོ ས་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐུ བ་ཀྱི ་ རེད། ཅེས་ལམ་སནྟོ ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་ཚོ ང་གི་ དངུལ་ཁང་ཆེ ན་མོ འི་ནང་ཚོ གས་པ་མང་པོ་
དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ ས་བུན་གཡར་ལས་ ལམ་ལ་འག་ྲོ དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་ཁང་གསར་ འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་སྙན་ཞུ ་འབུལ་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཉེན་འཚབ་ཆུང་བའི་

དེ་ རྗེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་
གསུང་དོན། སྤྱིར་བརྙན་ཐུ ང་ནང་ང་ཚོ ས་ཞུ་

དགོས་པ་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཞུ ས་ཟིན་འདུག

འོན་ཀྱང་ངས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ འི་འཆར་སྣང་
དང་འབལ
ྲེ ་བའི་སྐརོ ་དང་།

གངས་ལྗངོ ས་

དཔལ་འབར
ྱོ ་ཞབས་ཞུ ་ཁང་ཆགས་སྟངས་
དང་དམི གས་ཡུ ལ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ལ་སྙིང ་

ཡོ ད་པ་དེ་དག་གི་ཚོ གས་མི ་ཡང་རེད།

གཞི་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་གངས་ ད་རེས་ང་ཚོ ས་དམི གས་ཚད་འབུམ་ ༥༠༠ གཞན་ཡང་འདི ་ ལོ ར ་རྒྱ་གར་ནང་ཏོག ་
མཁན་ལ་རགས་ལས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཚོ ང་རྒྱག་ མངའ་སྡ་ེ ཚོ ན་ལྗང་ཁུ་

Green Zone

ཅན་

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞུ བས་ཞུ ་ཁང་ མཁན་ནང་ནས་ཚོ ང ་ཆུ ང ་བ་རྒྱག་མཁན་ ནང་ཚོ ང་རྒྱག་མཁན་རྣམས་ལ་ས་ཡ་གསུམ་

འདི་ཁྲིམས་དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་བྱེད་དགོས་ རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་བུ ན ་གཡར་ལས་གཞི ་ སྤལ
ེ ་ བརྒྱ་བར་སྐ ྱེད ་ཀ་མི ་དགོ ས ་པར་བུ ་ ལོ ན ་

ཀྱི ་འདུག་ཟེར་ནས་དགུ ན་ཚོ ང་དང་དབྱར་ ཟིན་པ་རེད། ད་ཆ་ཚོ ང་འབངྲི ་བ་རྒྱག་མཁན་ གཡར་རྒྱུ་ཡི ན།   དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་

ཚོ ང་གཉེར་མཁན་རྣམས་དང་། རྟ་ད ྲེལ། དང་། ཟ་ཁང་དང་ཚོ ང་ཁང་། དེ་བཞིན་ མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ལས་བ ྱེད ་
མོ ་ ཊ་གཏོང ་མཁན་བཅས་ལ་བུ ན ་གཡར་ མོ་ཊ་ཆེ་བ་དཔེར་ན། རྨོས་འཁོར་ Tractor ཡོ ང ས་ནས་སྐུ ་ ལས་བསྐ ྱོན ་པར་བསྔ ག ས་
ལས་གཞི་སྤལེ ་བཞིན་ཡོ ད།

གངས་ལྗངོ ས་ དང་དོས་འཁོར་

truck

སོགས་ཉོ་མཁན་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་རྒྱ་གར་གཞུང་ གྱི ས ་གཙོ ས ་པའི ་ ཚོ ང ་ལས་གཞན་སོ ག ས་ དེ་ནས་དཔལ་འབར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་
གི ་ དངུ ལ ་ཁང་ཆེ ན ་མོ ར ་དེབ ་སྐ ྱེ ལ ་བ ྱེ ད ་ ཆེད་འབུམ་བཅུ་ནས་འབུམ་ཉི་ཤུ འ་ི བར་བུན་ མཆོག་གི ས་འཚམས་འད་ྲི དང་འབལ
ྲེ ་གསུང་
པའི་སྐབས་

ཚོ ང་གི་འཆར་གཞི་ཚད་

ལྡ ན ་དང་ཕུ ག ས་འཕེར ་ཡི ན་པ་དགོ ས ་ཀྱི ་
ཡོ ད། འཚང་སྙན་འབྱོར་རྗེས་གངས་ལྗངོ ས་

དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི ་ཆེད་ལས་མི ་
སྣས་ཞི བ ་འཇུ ག ་གནང་སྟེ་ འབུ མ ་བཅུ ་ བར་

ཡི ན་ན་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་
མི ་གཉིས་ཀྱིས་ལྟ་རྟོག་དང་ཐག་གཅོད་གནང་

གི་རེད། དེ་བཞིན་འབུམ་བཅུ་ནས་ཉི་ཤུ་བར་
ཡི ན་ན། འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

མི ་གསུམ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོ ད།

དེ་ ཡང་ཚོ ང ་ཁོ་ ནའི ་ ཆེ ད ་དུ་ ཡི ན་པ་དང་།
དེབ་སྐྱེལ་དགོས་པ།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་

ལ་སྐདྱེ ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཡི ན། གཞི་རྩའི་ གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་ཁང་

ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་སྔནོ ་འགྲོའ་ི

ཁྱད་པར་གང་ཡོ ད་ཅེ་ན་རྒྱ་གར་

ཀྱང་། མི ་མང་ཚང་མས་མཁྱེན་རགྟོ ས་སླད་ ལས་གཞིའ་ི སྐརོ ་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་

དེའ་ི ཐོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཡོ ང་གི ་འདུག་ གི ་ཚོ ང་དོན་གྱི་བུ་ལོན་དངོས་སུ་གཡར་རྒྱུའི་
ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་ཡོ ད། བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་

འཁོད་ཡོ ད། ཕྱིས་སུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་ པ་ཡི ན་ན་མི ་སྒར
ེ ་སོ ་སོ ་ནས་བཅོལ་འཇོག་

༡༠་་་༢༠

དགོས་བྱུང་ནའང་གནས་ཐུ བ་ཀྱི་རེད། ཅེས་ སྐྱེལ་བྱས་རྗེས་དངུལ་ཁང་གི ་ཆོག་ཐམ་ཐོབ་

སྣང་ཞེས་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་དབུ་མའི་ བདྱེ ་ཆོག་གི་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་བུན་གཡར་ལས་

དེར་བརནྟེ ་ཚོ ང་རྒྱག་མཁན་རྣམས་ལ་འབུམ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

བུ་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན་གངས་ གཞུང་འབྲེལ་བོད་ཡི ག་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཡོ ངས་

ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་ཁང་དུ་སྙན་ ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་བའི ་ ནང་

ལམ་གཞི ར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་མི ང་དོན་ གཞི ་དང་འདྲ་མཉམ་མ་བཤེར་ཉོ་རྒྱུ་སོགས་

ཞུ་འབུལ་ཆོག་གི་རེད།

ཐོག ་གང་མགྱོག ས་བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་ དོན་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། ཨི ན་ཡི ག་ཐོག་ banking

འབྱོར ་ཞབས་ཞུ ་ ཁང་དུ་ གཏའ་མ་འཇོག ་ འབར
ྱོ ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་རང་རེ་སྤྱི་ཚོ གས་

མཚུ ངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་རྩོད་པའི་ ད་ལྟའང་ཆོག་གི་ཡོ ད། དངུལ་ཁང་ལྟར་ལས་

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཁྲིམས་དང་མཐུ ན་པའི་ཚོ ང་ལས་ཡི ན་དགོས་

པ་དང་། ད་དུང་མུ་མཐུ ད་ལོ་ ༥༠ གནས་ གཞུ ང ་གི ་ དངུ ལ ་ཁང་ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་དེབ ་

བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།

ཚང་མས་ཚོ ང་གི ་འཆར་གཞི ་ངེས་པར་དུ་

དེ་རི ང་གི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་

ད་བར་ འབ ྱོར ་ཞབས་ཞུ ་ ཁང་ནི་ དངུ ལ ་ཁང་རང་

གསལ་ཐབས་སླད ་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་ དང་

ཀྱིས་རྩིས་ཞི བ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།  

གཡར་ལས་གཞི་སྤལེ ་རྒྱུ་ཡི ན། འབུམ་བཅུ་ དོན།

༨ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ངས་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་ ཐེབས་ཉེན་འདུག
བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འདི་ལོ་ ༥༠ རི ང་གནས་ཡོ ད་ རེད།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་

ཞེས་པར་བོད་པའི་ཐ་

NBFC

བསྡས
ུ ་ཤི ག་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ སྙད་ནང་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཟེར་དུས་གོ་ནོར་ ལ་སྐདྱེ ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་འབུམ་ཉི་ཤུ་ འདི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི ་

ཉིན་མོར་ངའི་གཏམ་བཤད་ནང་།

ཟད།

འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང། གྲོས་ཚོ གས་

གྲུབ་མཚམས་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར ་
ཞབས་ཞུ ་ ཁང་གི ་ ལས་དོན ་བྱེ ད ་ཕྱོ ག ས་
བརྙན་ཐུ ང་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ཆེན་

གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་པའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ལ་འགན་

རེད།

སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོེ ་ལ་སྐར ་མ་བཅོ ་ ལྔ་ ཅན་གྱི ་

མི ན།

མོའ་ི ཁྲིམས་དང་མཐུ ན་པ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་མ་

མི ་མང་པོ་ཞི ག་སོ ་སོ འི་འདོད་མོ ས་ལྟར་ཕྱི ་

བཙུགས་གནང་བ་རེད།

ག་དུས་ཡི ན་ནའང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་འག་ྲོ རྒྱུ ་

སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ས་པ་ནང་བཞི ན ་

ཀྱི ས ་གསར་འགོ ད ་གསལ་བསྒྲགས་སྤ ལ
ེ ་

ི ་བསྡུས་ཤི ག་གནང་
དགོས་དོན་ངོ་སྤདྲོ ་སྙང

མ་འོངས་པར་ཁྱབ་བསྒྲགས་མི ་དགོས་པར་

རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

པའི་བོད་མི ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་ཀྱི་

རྒྱ་གར་ནང་འཚོ ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུ འི་ཐབས་ལམ་

པ་རེད། ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཏེ་

དངུལ་ཁང་ སྦྱོར་གྱི་ཡོ ད། འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོ ད་པ་མ་ བ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

འགྲོ་མཁན་བོད་མི ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི ་འདུག ཆ་ཚང་ཆགས་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཚོ ང་ནང་

གསུམ་དུ་བོད་མི ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། བོད་

དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ལགས། གངས་

བུན་ལོན་བླངས་རྗེས་ཚོ ང་

ད་ལྟའ་ི གཞི ་ སྤལ
ེ ་བ་ཁག་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཞབས་ཞུ འ མ་ རོགས་གནང་།

བཞུགས་ཐོག དཔལ་འབར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་

ཡེ ་ཤེས་མཆོག་དང་སྤྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་

བྱུང་བ་ཡི ན་ན། གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
ཞབས་ཞུ་ཁང་འདི་བཞི ན་གསར་གཏོད་རང་ ༡༤ འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་འབུལ་ཐུ བ་པ་
གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་འཛི ན་

གསལ་པོ་ཆགས་པར་བརྟེན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་

ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོ ག ་དབུ ་

ཡོ ད་པ་ལྟར་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ བཅས་རི མ་པ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་བུན་གཡར་

གསོ་གཞི ར་བཟུང་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་འདི་ ལྗངོ ས་དཔལ་འབར
ྱོ ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ལས་ རེད།

ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

༡༢

ད་བར་གངས་

ཞེས་རྒྱ་གར་ནང་ཁྱབ་བཞིན་ བར་ཐོག་སྐྱེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢   བྱེད་པ་

non banking

ཞེས་པའི་ཚི ག་གོ་དུས་

non banking ཞེས་བརད
ྗོ ་དུས་བོད་སྐད་ཐོག་

གི ་ རེ ་ བར་བོད ་མི འི་ རྩ་དོན ་རྩོད་མཁན་གྱི ་ དངུལ་ཁང་མི ན་པ་ལྟ་བུར་གོ་བཞི ན་འདུག་
སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་ལོ ་ལྔ་དྲུག་ནང་སྦ་ོ ལུག་རྒྱུ་ ནའང་དེ་ལྟར་མི ན། ང་ཚོ ས་དངུལ་ཁང་ལྟར་
རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད་ན་དེ་ལྟར་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

དངུལ་འདི་བཞིན་ བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་འབར
ྱོ ་ལས་

ཕོན་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྟབས་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་ ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་ ཁདྲོ ་ཚོ ང་ལས་གསར་དུ་འགོ་འཛུ གས་གནང་

ཁང་ཆེ ན་མོ འི་ལམ་སྟོན་དང་སྒྲིག་གཞི ་ལྟར་ འཆར་ཡོ ད་པ་དང་།

ད་ཡོ ད་ཚོ ང་ལས་རྒྱ་

ལག་བསྟར་བདྱེ ་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏེ་ལས་གཞི་ སྐྱེད ་གནང་འཆར་ཡོ ད ་པ་རྣམས་ལ་ཧིན ་

འདིས་བརྒྱུ ད་ཚོ ང་ལམ་ལྷངོ ས་ཡག་པོ་བྱུང་ སྒརོ ་འབུམ་
ཚེ ་ང་ཚོ འ་ི རེ་བ་ལ་

Cooperate Social

༡༠

བར་ཐོག་སྐྱེད་ཀ་བརྒྱ་

ཆ་ ༡༠ བྱེད་པ་དང་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ ༢༠

པ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྲལ་འབུལ་གྱི་ཡོ ད་པ་
ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཚང་དགོས།

འདི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠

ཉིན་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་
དང་མཉམ་དུ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུ ད་
ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ཡོ ང ས་ལ་ལམ་ས ནྟོ ་
བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཡོ ད།

ས་གནས་འགོ་

ངོས་སྦྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

དཔྱ་ཁྲལ་ལག་

འཛི ན་ནས་བོད་མི ་དངོས་འབལ
ྲེ ་ཡི ན་པའི་

དེབ་དང་མཉམ་དུ་དཔྱ་དངུལ་གཙང་འབུལ་
ཟིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

གངས་

ལྗངོ ས་དཔལ་འབ ྱོར ་ཞབས་ཞུ ་ ཁང་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུ ང ་གི ་ དངུ ལ ་ཁང་ཆེ ན ་མོ ་ ནས་ཆ་

རྐྱེན་གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་དགོས་ཀྱི ་

ཡོ ད། དེ་དག་མ་ཚང་བ་ཡི ན་ན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

4

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༦

བ་ཙམ་གྱི་ཐོབ་ཀྱི་མེད།

དེ་ནས་ཟླ་གྲངས་གསུམ་རེའི་མཚམས་སྐྱེད་

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

ནས་རྩིས་ལོ ་གཅི ག་གི ་ནང་ཧིན་སྒར
ོ ་ས་ཡ་

ལྔ་བརྒྱ་བུན་གཡར་གཏང་རྒྱུ འི་འཆར་གཞི ་

བུན་གཡར་གཏོང་ཐུ བ་དང་མ་ཐུ བ་

ལམ་སནྟོ ་བདྱེ ་དགོས་ཀྱི་འདུག
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དངུལ་ རྒྱུ འི་ཐོག་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་སྟེ་བོད་པའི་ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༦ དང་། དངུལ་ཁང་ནས་

གཡར་པ་ཁོ་ན་མི ན་པར་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ ཚོ ང་པ་རྣམས་ཡག་པོ་ཆགས་ན་སྤྱི ་ཚོ གས་ སྐྱེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༦ བཅས་ཁྱོན་བསྡམོ ས་

ནང་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ལྟ་གྲུབ་སྐར
ོ ་གོ་བསྡུར་ ཀྱི་ཚོ ང་འབྲེལ་སྡ་ེ ཚན་གྱིས་སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་

བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ གཞན་རྟེན་ཉུ ང་བ་ཆགས་ཀྱི་

བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ དེར་བརནྟེ ་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་འགན་ཁུར་ ཡག་པོ་ ཆགས་ཏེ་ གཞན་རྟེན ་གྱི ་ བསམ་བླ་ོ པར་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ ་

གང་ཟག་དེ་དག་ཡག་པོ་ཆགས་པའི་སྐབས་

ལྗ ངོ ས་དཔལ་འབ ྱོར ་ཞབས་ཞུ ་ ཁང་ནས་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་ འབྱོར ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ཡར་ཐོན ་ཚོ ང ་ལས་

༡་་༢ འབུལ་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡི ན་

ཀ་འཇལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གི ་ཐོག་སོ་

ཡོ ད།

སོའ་ི འགན་ཁུར་གྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོ འ་ི དོ་བདག་གི ་སྙན་ཞུ ་ལ་རགས་ལས་པ་རེ ད། བདྱེ ་རྒྱུ་དང་། བོད་པ་ཚང་མ་དཔལ་འབར
ྱོ ་ ཞུ ་ ལ་འགན་ཁུ ར ་བའི ་ ཐོག ་ནས་མ་འོང ས་ རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ ས་བུ་ལོན་གཡར་བའི་
དོར་ནས་ཡག་པོ་ཆགས་པ་ཡི ན་ན། དཔལ་ ཁང་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་ཁེ་ཕན་ཆགས་

རྣམ་པས་བརྡ་འདེད་གནང་གི་རེད། གངས་ རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ན།

གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་

གཞུང་ལ་བླ་ོ བཅད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་བརྒྱ་ཆ་

རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི ་དངུལ་ཁང་ནང་མ་རྩ་ཇི ་

དགོངས་པ་གཙོ་བོ་ནི། བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི རམ་འདེག ས་ལས་གཞི འི ་ བརྒྱུ ད་ཚོ ང ་གི ་ ཁང་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྔནོ ་

ན།

གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་ང་ཚོ འ་ི ངོས་

ྲི ས་མཐུ ན་དེབ་སྐལ
ཡག་པོ་ཡོ ང་སླད་ང་ཚོ ས་མཐུ ན་འགྱུར་དང་ བརྡར། ཁམ
ྱེ ་སོགས་བདྱེ ་ ཡི ན་ན། དྭངས་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། །

ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་ལ་དཔགས་པའི་བུན་གཡར་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར ་གནས་སྟངས་ ཆེད་དུ་མཐུ ན་འགྱུར་དང་ལམ་སནྟོ །

སྦངྱོ ་ རྩིས་ལའང་བརྒྱ་ཆ་ ༦ ཙམ་ཕན་ཐོགས་པ་

སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་བརྟན་དང་རང་ཁ་རང་

གསོ་ཆགས་རྒྱུའི་ཁེ་ཕན་ཡོ ང་གི་རེད། ཅེས་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ ར་གོ་སྐབས་དམ་འཛི ན་གནང་དགོས་པའི་
འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་བ།
།ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་མ་ཡི ་ཀི་

༄༅།

པོམ་པེའ་ོ

Mike Pompeo

མཆོག་གིས་

སདྲི ་དྲུང་ཆེ་ཧན་རེ་

Richard Nixon Library &

དུ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་

Museum

རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་རྒྱ་

ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པ་བསྒྱུ ར་བཅོ ས ་

Guterres

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སདྲི ་

Donald Trump

བ་འདོན་རྒྱུ་དེ་རེད། ཅེས་གསུངས།

དེ་ ནས་རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཁྲིམ ས་ལུ ག ས་རི ག ་པའི ་

དེ་ནས་ཨི ན་ཡུལ་གྱི ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་

མཆོག་ དང་སྤྱི་ཚོ གས་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་

འཛུ གས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སླབོ ་སནྟོ ་པ་སླབོ ་

བྷ་ེ ཀར་

ད་ལྟའ་ི ཨ་རི འ་ི སདྲི ་འཛི ན་ཌོ་ནལ་

ཌི་ཊི ་རམ་ཕི་

གནང་།

Liu

སྐབ ས་བོད ་མི འི་ འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་ གནས་བབ་ བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་ལི ག་འུ་ཀནྲི ་མི ན་

རི ་ཆར་ཌི ་ནི་སན་དཔེ་མཛོ ད་དང་འགྲེམས་ དང་།
སནྟོ ་ཁང་

Henry Kissinger

Zhenmin

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་འབར
ྱོ ་

དང་ཨ་རི འི ་ ཕྱི ་ སྲིད ་དྲུ ང ་ཆེ ་ མ་ཡི ་ཀི ་ པོམ ་ དྲུང་ལས་སུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ཡོ ད།
པེའ་ོ མཆོ ག་གི ས་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ་སོ་ནམ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་

ཐོ ག ་ཆེ ད ་མཁས་པ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
དཔོན་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊི ་

van Walt

གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་དང་

Dr. Michael

Norman John Baker

གིས་གསུང་དོན། དང་པོ། ཨ་རི ་གཞུང་

ནག་གི ས་འདས་པའི་ གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་ལ་
nitsky Act

Mag-

བཀའ་ཆད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཏན་

དྲིལ ་བསྒྲགས་སྤ ལ
ེ ་ འབེབས་གནང་བ་ལྟར།

ཉིན་ཨ་རི འ་ི ནང་གི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ནས་

མཆོག་

མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ནང་ཨུ་ར་ུ སུའ་ི
ལོ་ངོ་ ༧༠ རི ང་

བསནྟུ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༧

དང་ནང་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་ནོར་མན་ཇོན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

སྟབས་མི ་མང་གི ས ་ ལས་བདྱེ ་ཁག་གཅི ག་གི ས་དྲག་གནོན་བདྱེ ་

༨།༣༠ དང་། རྒྱ་གར་ནང་གི་དགོང་ད་ྲོ ཆུ་

རྒྱ་ནག་གི ་བོད་དབང་ བཞི ན་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་ཀྱང་བཀའ་ཆད་

ཚོ ད་ ༧།༣༠ ནས་ ༩ བར་ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་དོན་གཅོད་ཕར་སི ་བསོད་ནམས་ལགས་

སྒྱུ ར་སྐ བ ས་ཀྱི ་ བོད ་ གཏོང་དགོས། གཉིས་པ།   ཨ་རི ་གཞུང་
ཀྱི ་ གནས་བབ་ལ་ལྟ་ གི ས ་བོད ་ནང་ཕར་འག ྲོ་ ཚུ ར ་འོང ་གི ་ གོ ་

ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་

རྐྱེ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ཐེབ ས་ གནང་ཡོ ད་པ་བཞིན།

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་ས།ྟེ ཨ་རི ས་རང་དབང་

སྟངས་ཐད་ཤུ གས་ སྐབས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་

ཨི ན་ཡུལ་གཞུང་

ཤོ ག་ཚོ གས་པ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་

ཡོ ད་པ་དང་།

བོད་ལ་རེ་བ་

རྒྱལ་བླ ནོ ་ཆེ ན ་རྣམ་ གནང་དགོས།  གསུམ་པ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་

མ ང ་ ཚུ ད ་ པ འི ་ ཕྱི ་ སྐབས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་

པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་བར། དབ་ྱེ ཞིབ་དང་
USA calls Free Nations

to change Chinese Communist Party:

ཞེས་

ཁབ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པ་

ཞི ག་གི ས་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་བཟའ་ཆས་དང་སོ་

པ་དང་གསར་འགོད་པ་སོགས་ཀྱིས་བོད་ནི་ ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་འབྱུང་

རས
ྗེ ། དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་གོང་

༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་རྒྱ་རི གས་

དངོས་སུ་བོད་ནི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ གཞུ ང་གི ས་ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ ནམ་ལྷན་ཁང་གི ་འགོ་ཁྲིད་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་
པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་བགྲོ་གླངེ ་ གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་ ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ ནས་

Analysis and Prospects for Tibet

བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

བག ་ྲོ གླ ང
ེ ་ས ངྟེ ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ གི ་བརྗོད་གཞི ་དང་འབྲེལ་ནས་གསུང་དོན། ཇང་དུན་ Mr Jiang Duan ཟེར་བ་རྒྱལ་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ངྒེ་མཆོ ག་ དེང ་རབས་འབྲེལ ་ལམ་ཞི བ ་འཇུ ག་བསྟི་ ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་
གི ས་དབུས་ཨ་རི འི་སན་ཧྥི་རན་སི ་སི ་ཀོའི་ གནས་ཁང་ Institute of contemporary ལམ་སྟོན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་མི ར་བསྐ་ོ
གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་གོལ་ཌན་
གེ་ཌི་མཐོ་སླབོ ་ཁང་ Golden Gate

University

ྲི ས་ལུགས་
གི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁམ

རི ག་པའི་ཐོག་ཆེ ད་མཁས་པ་དང་བོད་མི འི་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སླབོ ་སྟོན་པ་
སླབོ ་དཔོན་མེ་ཀལ་ཝན་ཝལ་ཊི ་Dr. Michael

van Walt མཆོག་དང་། ཨི ན་ཡུལ་གྱི་གས
ྲོ ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་ནང་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་
པ་ནོར་མན་ཇོན་བྷ་ེ ཀར་ Norman John

Baker

གནང་ཡོ ད།

མཆོག་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་

དེ་ ཡང་ཨི ན་ཡུ ལ ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཕར་

མི ་ གི ས་ཀྱང་བོད་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི ་གོ་

relations

གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ གཞག་བྱས་ཡོ ད་པ་སོགས་རྒྱ་རི གས་མང་པོ་

༡༩༨༩ ལོར་གནམ་བདེ་སྒ་ོ མོ་ཆེའ་ི ཐང་ཆེན་ རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་གནད་ཡོ ད་

དུ་མང་གཙོའ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཁན་རྣམས་ མི ་སྣར་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བཞིན་ཡོ ད།  བོད་
ལ་དྲག་གནོན་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་རྒྱལ་ མི ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ལ་གོ་

སྤྱི འི ་ ཐོག ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་ངོ་ རྒོ ལ ་ སྐབ ས་ཡོ ད ་པ་ནང་བཞི ན ་གདོང ་ལེ ན ་བྱེད ་
བ ྱེད ་མཁན་ཚད་མཐོ་ ཤོ ས ་སུ ་ སླབེ ས་ཡོ ད ་ དགོས་པ་མང་དག་ཅིག་ཀྱང་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་བཏོན ་འདུག ་ཅེ ས ་དང་། གཞུང་གི ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་
ི ་རྒྱལ་ཁབ་
འཛམ་གླང

༡༣༠

ཙམ་གྱིས་ འགོག་བདྱེ ་སྟངས་དང་།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་འཕྲོད་བསྟེན་ གུར།

བོད་དང་།

ཡུ་

ཧོང་ཀོང་སོགས་ལ་དྲག་གནོན་བདྱེ ་

ལྷན་ཁང་ལ་ཏོག་དབྱི བས་གཉན་རི མས་ཀྱི ་ བཞི ན་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་

འབྱུང་ཁུ ངས་སྐར
ྒོ ་
ོ ་ཞི བ ་འཇུ ག་བྱེད ་དགོས ་ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
བྱེད ་མཁན་ཉིན ་རེ ་ བཞི ན ་ཇེ་ མང་དུ་ འགྲོ་
པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་གནང་ཡོ ད།  

སི ་བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་གསུང་ རྒྱ་ནག་ནི་ འཛམ་གླི ང ་ནང་མཉམ་འབྲེལ ་ བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་མི ་དང་རྒྱལ་
བཤད་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཕེབས་བསུ ་ རྒྱལ་ཚོ ག ས་ལ་ཞལ་འདེབ ས་སྤྲོད ་མཁན་ སྤྱི འི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བ་ཚོ ས ་གོ་ སྐབ ས་
དང་སྦྲགས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༡ ཨང་གཉིས ་པ་དེ་ ཆགས་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད། དམ་འཛི ན་གནང་སྟེ་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་
བར་ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་རི ་ཆར་ཌི ་ནི་སན་ རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་དྲུ ང ་ཆེ ་ སྐུ་ ཞབས་
Richard Nixon མཆོག་དང་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་ ཨེ ན་ཊོ་ནིའ་ོ གུ་ཊར་རེ་སི ་ Mr Antonio

སྔར་ལས་ལྷག་སྤལ
ེ ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནའ་སྔ་མོ ་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་སྐབས་ནས་རྒྱ་ འགྱུར་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ང་ཚོ ས་
ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡི ན་པ་བསམ་གྱི་ཡོ ད། དོན་ གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ། རྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་ཆགས་མྱོང་མེད།

རྒྱ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ་ ཡང་སྲིད ་རྫུན ་མ་ངོས ་འཛི ན་

ནག་སོག་པའི་མངའ་འོག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་སྐབས་ བྱས་པ་ལྟར།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

སུ་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་མངའ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་
མྱོང་མེད་ལ།

ཡོ ན་རྒྱལ་རབས་དང་མི ང་ སྲིད་རྫུན་མ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ན། ཡུ་རོབ་སྤྱི་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྐབས་སུའང་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་ མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་ཨི ན་ཡུལ་གཞུང་གི ས་
གི་ཆ་ཤས་སུ་ཆགས་མྱོང་མེད།

དེ་ལ་ངོས་འཛི ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་གི ་མ་

མན་ཇུ་གོང་མས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རི མ་ རེད། ཅེས་དང་།
བ ྱོན ་རྣམས་དང་མཆོ ད ་ཡོ ན ་གྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་བ་ ཨི ན་ཡུལ་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་

བཞག་པ་ཙམ་ལས་བོད ་རྒྱ་ནག་གི ་ མངའ་ རུ་བོད་གཞུ ང་དང་ལྷན་ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་

ཁོངས་སུ་བསྡད་མྱོང་མེད། ཅེས་དང་། རྒྱ་ གནང་ཡོ ད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་
ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ཚོ འི ་ ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་མེད།

དེ་བཞིན་ཨི ན་

ཐོག་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༧༠ རི ང་དྲག་གནོན་ ཡུལ་གཞུང་གི ས་བོད་གཞུང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་
ཅན་གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོ ད ་པ་ ལྷན་ ༡༩༡༤ ལོར་སི མ་ལར་ཆི ངས་ཡི ག་

དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་ བཞག་ཡོ ད ་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གི ་ སྐུ་ ཚབ་ལྷན ་

བྱས་པའི་ སྲིད ་བྱུ ས ་དེ་ དག་ད་ཆ་ཧོང ་ཀོང ་ དུ་ཆི ངས་ཡི ག་བཞག་མེད།

ང་ཚོ ས་བོད་

དང་ཡུ་གུར་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་ རང་དབང་ལྡན་པའི་གཞུང་མཐོང་མངྱོ ་ཡོ ད་
པ་ང་ཚོ ས་མི ག་གིས་མཐོང་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་ པ་མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་ཤོག་དངུལ་དང་དམ་

ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་སྤྲོད་སྟངས་ ཕྲུག་སོགས་མཐོང་མྱོང་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་
ྲི ་ལན་
གཅིག་ནི། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་དབང་སྒྱུར་ ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་ད་ྲི བ་དས
ྲི ས་མཐུ ན་ཡི ན་མི ན་ཐད་ད་ྲི ཡང་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
བདྱེ ་བཞིན་པ་ཁམ

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༦ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཤི ག་གི ས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ལ་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི
ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་ཡི ག་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་ཞི ག་ཕུལ་བ།
༄༅། །བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ངག་དབང་

ཡང་ང་ཚོ ་ ཚང་མར་བོད ་དོན ་འཐབ་རྩོད་ བཏོན་གནང་ཡོ ད།

པེ་རི ་སི ་ནས་རྐང་འཁོར་བཞོན་ཏེ་བོད་དོན་

ཡོ ད།

ཚེ ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཕ་རན་སི འི་རྒྱལ་ས་

ལས་འགུལ་སྤལེ ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨
ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་སུད་སི འ་ི གངྲོ ་ཁྱེར་ཇེ་ནེ་ཝ་
ནང་བདེ་ ལེ ག ས་ངང་འབ ྱོར ་ཡོ ད ་པ་དང་།

སྐབས་དེར་སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་
མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་ལས་བདྱེ ་བསོད་

ནམས་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

བ ྱེད ་རྒྱུ འི ་ འགན་འཁྲི ་ གཅི ག ་མཚུ ང ས་སུ ་ དེ་ཡང་དོན་ཚན་བརྒྱད་ནི། དང་པོ། རྒྱལ་ ཞི བ ་འཇུ ག་གང་ཡང་མེ ད ་པར་བོད ་ནང་
གླིང ་མི ་ མང་ལ་བོད ་ནང་འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ དང་།

ཧོང་ཀོང་ པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ། བཞི་པ། རྒྱ་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ཇི ་བཞི ན་

གང་ཐུ བ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ུ ་མ་གཏོང་དགོས་
ེ ་དགོས་ཞེས་སོགས་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོས་པའི་སྐལ
གསུངས།

ནག་གཞུ ང་གི ས་དྲིལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན།
པའི་ཁ་གཏད་དུ།

ཚོ གས་གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ མི ་ཤེ་ལེ་བྷ་ཤེ་ལེ་ཊི ་

དགོས་པ་དང་།

དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ལ་

ཡ་ང་སྙིང ་ར ྗེ་ མེ ད ་པར་གདུག ་རྩུབ་གཏོང ་
བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ། བདུན་

བོད་དང་ཡུ་གུར་མི ་རི གས་རྣམས་སོ་

པ།

སོའི་ཕ་ཡུལ་དུ་གནས་སྐརོ ་དང་ནང་མི ་སྤུན་

མཆོག་གི་

Bachelet

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་སུ་སེམས་ཅན་

ཟད།

གསོ ན ་པོའི ་ ཤ་ཁྲོམ ་ཁག་སྒ་ོ བརྒྱག་འཇུ ག ་

མཐོའི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་གི ་

Michelle

དེའ་ི འགན་འཁྲི་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་འགོད་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་བ དྱེ ་འཇུ ག ་དགོས ་པ་མ་

སུད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་མཐུ ན་

དང་ཚོ གས་གཞོན། ས་གནས་བོད་མི ་སོགས་

ནས་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐ ྱེ་ དང་ཕེབ ས་

ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན།

ཐང་སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐར
ོ ་ བཅས་ཀྱི ་ གཞི ་ རྩའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་

ཁྱེར་ཇེ་ནེ་ཝའི་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་

རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་དང་ལྷན ་

དུ་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པ། དྲུག་པ། རྒྱ་
ང་ཚོ ས་མཉམ་རབུ ་ཐོག་འཛམ་ ཚོ གས་ཀྱི ་ངོས ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་བོད ་ གཏེར་ཁ་གང་བྱུང་སྔགོ ་འདོན་བྱེད་བཞི ན་ ནག་གཞུང་གི ས་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་

འགྱུ ར ་འོག ་ངག་དབང་ཚེ ་ འཕེལ ་ལགས་
ཀྱི ས ་མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་

དེ་བཞིན་གངྲོ ་

དགོས་པ། གསུམ་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

མ ཚ ན ་ ཐོ ག ་ ཏུ ་ ཞུ ་ ཡི ག ་ ཅི ག ་ ཕུ ལ ་ ཏེ ་

མཆེ ད་སོགས་ལ་ཐུ ག་འཕྲད་དུ་ཡོ ང་འཇུག་

མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་ཀྱིས། བོད་མི ་གཞོན་ བཅས་ཀྱི ་འག ྲོ ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་རྩི ས་

འཕགས་བོད་ས་མཚམས་སུ་བཙན་འཛུ ལ་

བསུའ་ི ས་ྣེ ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོ ད ་དང་ཡུ ་གུ ར་

དགོས་པ། བརྒྱད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སྐས
ྱེ ་ངག་དབང་ཚེ ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་འགན་ མེ ད་ར ྡོག ་རོ ལ་གཏོ ང ་བཞི ན་པ་དང་། པ་དང་།

གཉིས་པ།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཁུར་ནས་བོད་དོན་སླད་ལས་འགུལ་བརྩམས་ བོད ་མཐོ་ སྒང ་གི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་གཏོར ་བཤི ག་ ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་གཙོ ས་བོད་དང་།

པ་ནི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སེམས་ཤུགས་ གཏོང ་བཞི ན ་པ་སོ ག ས་མཚམས་འཇོ ག ་ ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན།

ཧོང་ཀོང་བཅས་ཀྱི་

སྐ་ྱེ དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་དང་། གཞན་ དགོས ་པའི ་ དགོས ་འདུན ་དོན ་ཚན་བརྒྱད་ ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་རྣམས་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་

པ་བོད་དང་། ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན། ཧོང་

བྱེད་བཞིན་པ་དང་། ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ལྷ་ོ

ཀོང་བཅས་ཀྱི་ནང་ཡོ ང་འཇུག་དགོས་པ། ལྔ་

རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ འི་བདག་དབང་རྩོད་བཞི ན་

ནག་གཞུང་གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

བཅས་ཡི ན། །

པ། བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་སླར་གསོ་ཡོ ང་སླད་རྒྱ་

པ་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་ངོ་ རྒོལ ་བ ྱེད ་དགོས ་པ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་སླབོ ་མ་ཚོ ར་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་
གལ་གནད་དང་མ་འོངས་མདནུ ་ལམ་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༠
རེ ས ་གཟའ་ཕུ ར ་བུ འི་ ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ ད ་ྲོ ཆུ ་ ཚོ ད ་

༡༡།༣༠

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་
རྒྱུགས་ཀྱི་ཕག
ྱོ ས་བསྡམོ ས་བརྒྱ་ཆ་

༩༥

ཙམ་ལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ ཡན་ལོ ན ་པ་རྣམས་ལ་སྲིད ་སྐྱོང ་སླབོ ་ཡོ ན ་

ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་དྲྭ ་ གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་ལྟར།

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཅི ག་དང་བཅུ་གཉིས་སླབོ ་

མཚམས་ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབྱངས་ ནས་ང་ཚོ ་ནི་བསོ ད་ནམས་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པ་

ལམ་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ང་ཚོ ས ་ག་དུས ་ཡི ན་ནའང་སོ ་ སོ འི་ གནས་ པའི་ངོས་འཛི ན་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་

ཚན་གང་བདམས་པ་དེས ་མི ་ཚེ འི ་ མདུན ་
དེར་

སྔ་ལོར་འཛི ན་

བརྟེན ་སོ ་ སོ ་ རང་ཉིད ་སླབོ ་ཚན་གང་ལ་དོ་

སླབོ ་ཕྲུག་དང་ལྷན་དུ་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་བསྐངོ ་ ཕག
ྱོ ས་བསྡམོ ས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་

དེང ་སྐབ ས་འཛམ་གླིང ་ནང་ཏོག ་དབྱི བ ས་

ལམ་ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ རི མ་བཅུ ་པའི་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་རྒྱུ གས་ཀྱི ་

དབྱིངས་ཡོ ད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ལེན་དགོས།

ཅན་མཆོ ག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དང་།

གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་འདུག་སྙམ་

སྟངས་ངོ་འཕྲོད་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་

པོ་རེད་འདུག

ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གོ་སྐབས་དང་། ད་ལྟའ་ི གནས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་རྗེ་

པོ་རེད། ང་ཚོ འ་ི མི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ལ་
སྟངས་བཅས་བསྡར
ུ ་བ་ཡི ན་ན། ད་ལྟའ་ི ཆར་

ཕྱིའ་ི མཐུ ན་རྐྱེན་སོགས་གང་ཅིའ་ི ཐད་བཟང་

ན།

དེ་ལྟར་གནང་ཐུ བ་པ་ཡི ན་

སོ་སོའ་ི སེམས་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

བཀའ་དནྲི ་ལ་བརནྟེ ་ནས་མཐུ ན་རྐྱེན་ཕུན་

སུམ་ཚོ གས་པའི་ངང་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གོ་སྐབས་

དུ་ཕྱིན་ཡོ ད།

བཟང་པོ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་སོ་སོའ་ི ཕ་

གྱི ་ གནས་ཚད་གང་འཚམ་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད་

མི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་བཀའ་དྲིན་ཆེ ན་པོ་

རྣམ་པ་ཚོ འི་ཕ་མ་རྣམས་ལའང་ཤེ ས་ཡོ ན་
སླབོ ་གྲྭར་བསྐྱོད་མྱོང་མཁན་ཤ་སྟག་རེད་དྲན་

གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོ ར་ཁོར་ཡུག་དང་ཆ་
རྐྱེན་སོ གས་གང་ཅི འི་ཐད་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི ་གོ་
སྐབས་བཟང་བ་ཐོབ་ཡོ ད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

ི ་ལ་བཅངས་
དེར་བརནྟེ ་དེ་དག་ཚང་མ་སྙང
---    

མ་དང་། སླབོ ་གྲྭ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས།

ཇི ་ཙམ་ཡི ན་པ་དྲན་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་འདུག

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་ར ྗེས ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི ་ ད ་ྲི
བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

  ཤེས་རི ག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།   -  
ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

མཁན་རྣམས་ལའང་སྲི ད ་སྐྱོང ་སླ བོ ་ཡོ ན ་

གཉན་རི མ ས་ཁྱབ་བརྡལ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱུ ང ་

སྐ བ ས་དེར ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་ གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་འདི་ བར་བརནྟེ །  འཕྲོད་བསནྟེ ་ཐོག་སྔར་ལྷག་དོ་

གི ས་འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་ ལོར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་པ་འཐོན་མཁན་ཁོངས་ སྣང་ཤུགས་ཆེ་སླབེ ས་ཡོ ད།
གནང་དོན། ཐེངས་འདིའ་ི འཛི ན་རི མ་བཅུ་ བརྒྱ་ཆ་
པའི་ཡི ག་རྒྱུ གས་ནང་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཡན་

༩༥

མ་འོངས་པར་

ལོན་མཁན་བྱུང་མི ་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་མང་

རྣམ་པ་ཚོ ་སེམས་ཤུགས་འཆག་རྒྱུ་མེད། ད་ པོ་ཆགས་ངེས་རེད། རྣམ་པ་ཚོ ས་འཛམ་

ལོ ན ་མཁན་ཡོ ང ས་ལ་ངས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

ི ་འགྱུར་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་བསམ་བླ་ོ
དུང་ཡི ན་ནའང་མུ ་མཐུ ད་ཡི ག་རྒྱུ གས་མང་ གླང

རས
ྗེ ་སུ་ཡི ་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མང་པོ་ཡོ ད།

འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བསྔགས་བརྗོད་དང་

པོ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད།

གོ་སྐབས་ཀྱང་ གཏོང ་དགོས ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །
ཅེ ས ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་གྲུ བ ་
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རྒྱང་སྡདོ །

ནད་རྟགས་མི ་མངོན་པ།
ཉམས་གསོ།

དྲན་ཐོ། བརྗེད་ཐོ།
ངོ་སྤྲོད་འདྲ་པར།
སྦྱར་ཤུན།

འགྲུལ་ལམ་འཚང་འགག

6

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༦

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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འོས་འཕེན་པའི་མི ང་གཞུང་དེབ་འགོད་གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༡

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ི བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི

འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཀྱི ་ འོས ་བསྡུ་ ཆེ ན ་མོ འི་ ལས་

རེ ས ་གཟའ་པ་སངས་ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

ཚོ གས་ཁང་ནང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་དང་།

སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་

ནས་འོས་བསྡའུ ་ི སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་

༡།     བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི འོས་བསྡའུ ་ི

རི མ་དངོས་སུ་འགོ་འཛུ གས་ཞུ་རྒྱུ འི་གསར་

བཅས་ལ་བརནྟེ ་ནས།

འདི་ལོ་འོས་འཕེན་

པའི་མི ང་གཞུང་དེབ་འགོད་གསར་དུ་གནང་

༤ པའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ལྡན་རི གས་རྣམས་ནས་

འོས་འཕེན་པའི་མི ང་གཞུང་དེབ་འགོད་ཆོག་
པ་ཡི ན།

བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་

ཆ་རྐནྱེ ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི ་སུ་ཞི ག་ཕྱི་ལོ ་

འཛར་ ཀ༽ པར་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བ་

པའི་ནང་གསེས་ ༤ པའི་ནང་གསལ་ཟུར་

འོས ་བསྡུ་ ཆེ ན ་མོ འི ་ ལས་རི མ ་དང་འབ ལ
ྲེ ་
གནང་ཡོ ད།

སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༨ པའི་ནང་གསེས་

དེབ ་འགོད ་ངེས ་པར་གནང་ཕྱོག ས་དགོས ་

སདྲི ་སྐངྱོ ་དང་། སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི ་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པ་ལྟར། བཅའ་

པའི་ལམ་སྟོན་གཤམ་གསལ།

པར་མཇུག་སྒྲིལ་ཐུ བ་པ་དགོས་རྒྱུ།
༤།    འོས་བསྡའུ ་ི སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༨

༡༦

ཐོག་དབུས་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་

༥།     སྒྲིག་གསལ་མི ང་གཞུང་དེབ་སྐྱེལ་

རང་ལོ་ ༡༨ ཧྲིལ་པོ་ལོན་རི གས་སོ་སོའ་ི

འཕར་དགེ་བཤེ ས་མ་བདེ་ལེ གས་དབང་མོ ་

ཆད་ཡོ ད་མེད་ཞིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས། འོས་

ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

བཀོད་ཀྱིས་ལས་ཐམ་ཕབ་ས་ྟེ དེབ་སྐལ
ྱེ ་ཨང་

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་འབུལ་

དེ་

བཞི ན ་ཕྱི ་ ནང་གི ་ གསར་འགོ ད ་པ་བཅས་
ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་དབུས་འོས་བསྡའ
ུ ི་སྤྱི་ཁྱབ་

ྲི ས་ལེའུ་བརྒྱད་པའི་དོན་ཚན་ ༩༧ ནང་
ཁམ

གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན།

གསལ་བསྒྲགས་སྒྲོག ས་སྦྱང་གནང་དོན །

བོད་མི འ་ི འོས་བསྡའུ ་ི སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༧,

འགན་འཛི ན་མཆོ ག ་གི ས ་གསར་འགོ ད ་

དབུ ས ་འོས ་བསྡུའི ་ ལས་ཁང་ནས་ཉེ་ དུས ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་

གསེས་ ༤ པའི་དགོངས་དོན། བཙན་བལ
ྱོ ་

༡༨, ༢༠, ༢༡ སོ་སོའ་ི དགོངས་དོན་དང་།
དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

དེབ་འགོད་ཆོག་པ་ཡི ན། འོན་ཀྱང་དོན་ཚན་

པའི་ནང་གསེས་ ཀ༽ པ་དང་། ཁ༽ པ་

༡༨

དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་མཆོ ག་དབུ་

ལགས་དང་། ལོ་རྒྱུས་སླབོ ་དཔོན་རྒན་པ་སྤྱི་

༡༨ ཧྲིལ་པོ་ལོན་རི གས་རྣམས་མི ང་གཞུང་

༡༨ པའི་ནང་གསེས་ ༥ པའི་ནང་གསལ་

དགོངས་དོན་འོས་འཕེན་པ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི ་

བཞུགས་ཐོག་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛི ན་ལས་

༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣༡ བར་རང་ལོ་

༢།     མི ང་གཞུང་དེབ་འགོད་གནང་
སྐབས་འོས་བསྡའུ ་ི སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་

༡༠

ནང་གསེས་ ༤ ནང་གསལ་འོས་འཕེན་པའི་

རི གས་ནས་མི ང་གཞུང་དེབ་འགོད་མི ་ཆོག

ཟིན་པའི་འོས་འཕེན་པ་སོ ་སོ འི་དང་བླངས་

དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣
ཚེ ས་ ༣༡ བར་གཙང་འབུལ་ཟིན་པ་ངེས་
པར་དགོས་རྒྱུ།

འཕེན ་པའི ་ ཐོབ ་ཁུ ང ས་གང་ཡི ན་གསལ་

༦།     འོས་འཕེན་པའི་མི ང་གཞུང་དེབ་

གྲངས་གཅི ག་ནས་འགོ་འཛུ གས་ཀྱི ས་དེབ་

སྟབས། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོ གས་ནས་ཐུ གས་སྣང་

འགོ ད ་གནང་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན ་ཡི ན་

འགོད་འགན་འཛི ན་གྱི་མི ང་རྟགས་དང་དེབ་

ཆེ ན་པོས་དུས་ཐོག་མི ང་གཞུ ང་དེབ་འགོད་

འགན་འཛི ན་དང་། འོས་འཕེན་པ་རྒྱ་ཆེ་མང་

༣།     འོས་འཕེན་པའི་མི ང་གཞུང་དེབ་

ཀྱི ས་སྒྲི ག་གཞི འི་དགོངས་དོན་མི ང་གཞུ ང་

འཛུ གས་ཀྱིས་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༥ བར་ངེས་

གནང་གྲུབ་མཚམས་གསར་འགོད་པའི་ད་ྲི
བར་ལན་འདེབས་གནང་།

ས་གནས་འོས་

བསྡའུ ་ི འགན་འཛི ན་གཙོས་པས། དེབ་འགོད་

ཚོ གས་བཅས་ནས་ཐུ གས་འཁུར་ཆེ ་བཞེས་

འགོད་ཨང་གྲངས་རེ་འགོད་དགོས།

འགོད་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ནས་འགོ་

ཟིན་པ་དགོས་པ་བཅས།  ཞེས་སྒྲོགས་སྦྱང་

རྡ་རམ་ས་ལའི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུ ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

ཚོ གས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ། ལོ་གཅིག་ལ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ས་ལའི་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ ི་གྲོས་ཚོ གས་

མཚམས་སུ་གྲོས་ཚོ གས་རེ་འཚོ གས་ཀྱི་ཡོ ད་

༢༡ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༡༠ ཐོག་རྡ་རམ་

ཐེངས་གཉིས་དང་། དེ་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་རེའ་ི

Vishal

ཀྱང་འདི་ལོ ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེ ད་པའི་

གདན་ཞུས་ལྟར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་བཅུ ་ པ་དེ་ བཞི ན ་ཕར་

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཝི་ཤལ་ནི་རི ་ཡ་

Nehria, MLA Dharamshala

མཆོག་

ཁང་དུ་ཕེབས་གནང་སོང་།

ཏོག ་དབྱི བ ས་ནད་ཡམས་རྐྱེན ་པས་གྲོས ་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོ་མཆོ ག་གི ས་

གཙོ ས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱི ས ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་
ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་ སྟངས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ཤེ ས ་

རྟོགས་གནང་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་གནང་བ་དང་།
དེ་ བཞི ན ་གྲོས ་ཚོ ག ས་ནས་སྣེ་ ལེ ན ་གཟབ་

ཟད།

ཁོང་རང་ཉིད་འབྱུང་འགྱུར་བོད་མི ་

དང་།

བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ནང་གནས་

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམས་ཀྱི ་ དྲུ ང ་ནས་བཅའ་ སྡ དོ ་བོད ་མི ་ཚོ ར ་འཕྲད་བཞི ན ་པའི ་ ཁང་
ཁྲིམ ས་སྐར
ོ ་ཤེ ས ་ཐབས་བ ྱེད ་ཀྱི ་ ཡི ན་སྐར
ོ ་
གསུངས་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་ཁོང་རང་ཉིད་

པ་དང་། ཁོར་ཡུག རྒྱ་ལམ་གླགོ ་

Light

Street

སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྐརོ ་སྙན་

སྔནོ ་མ་འཕགས་བོད ་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད ་ཚོ ག ས་ སེ ང ་དང་ཆབས་ཅི ག ་རོ ག ས་རམ་གནང་

པའི་ཚོ གས་མི ་ཡི ན་སྟབས།

བོད་ཀྱི་གནས་ སྐྱོང་ཡོ ང་བའི་རེ་སྐལ
ུ ་དང་།

མངའ་སྡའེ ི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་སྐར
ོ ་
གླངེ ་སླངོ ་གནང་རྒྱུ་དང་།

དེ་ ཡང་ཐོག ་མར་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་

སྦྲེལ་པོ་མཆོག་གི ས་སྣེ་ལེན་ཕེབས་བསུ་དང་།

དེ་བཞིན་

མངའ་སྡའེ ་ི

གས
ྲོ ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ་

དེ་ རྗེས ་རྒྱུ ན་ལས་ཚོ ག ས་ཁང་ནང་དཔལ་

སླ ར ་གསོ ་ ཡོ ང་རྒྱུ འི ་ ཆེ ད ་སྐུ ་ ཉི ད ་ཚོ གས་

འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་

མངའ་སྡའེ ི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཚོ གས་སྐབས་སྤྱི་

ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ་ ཞབས་

ཡོ ད་མི ་སྣ་ངོ་སྤདྲོ ་སོགས་རོགས་རམ་གནང་

ཕེབས་པར་འཚམས་འད་ྲི དང་སྦྲགས།

ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི ་མང་

ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་དང་།

སྤྱི་

མི ་དང་པོ་ གནང་རྒྱུ འི ་ འབོད ་སྐུ ལ ་དང་།

ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་

ལྷན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དེ་གར་བཅར་ཐུ བ་ཚེ ་གནད་

སྐྱོང་ཡོ ང་བ་བཅས་ཞུ ས་གནང་རྗེས་དཔལ་

ཁོ ང ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཁང་དུ་

སྤྱི་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ།

འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རེ་རེ་བཞི ན་ངོ་སྤྲོད་

ཞབས་ཁོང་ལ་སྟོན་པའི་ཞལ་ཐང་ཞི ག་ཕུལ་

གནང་བ་དང་།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་

སྐ་ུ

བ་དང་།

དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་

གནས་མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ་ ཞབས་ཁོང ་བོད ་མི ་

འགྱངས་ཞུས་སྐརོ ། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

རྒྱས་གནང་བར་དགའ་སྤྲོ་ཆེ ན་པོ་བྱུང་ཞེས་

སྟངས་སྐརོ ་རྒྱུས་མངའ་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། བོད་ སྦྲེལ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྒྱུ ན་

འཚམས་འད་ྲི དང་སྦྲགས། བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་

མངའ་སྡའེ ི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ལྟར ་བོད ་མི ་རི ག ས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ ན ་པོ་

གི་ཡི ན་ཞེས་གསུངས་གནང་སོང་།

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཁང་དུ་ ཕེབ ས་པར་

མི འ་ི མང་གཙོ འ་ི འཕེལ་རི མ་སྐརོ ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་
དང་།

བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་ནི་

སྐརོ །

དེ་བཞིན་སྤྱི་ལྷན་སྐབས་དུས་སོ་སོར་

དང་།

ད་ལྟའ་ི བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་ཁག་ངོ་ སྤྲོད ་དང་།

ི ་ཡོ ངས་ནས་ཤེས་གསལ་
དང་། འཛམ་གླང

དོན་ལ་ག་དུས་ཡི ན་ནའང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་ ལས་རྣམས་དང་ལྷན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་
ཁང་ནང་གཟིགས་སྐརོ ་དང་།

དཔལ་ལྡན་

གནང་སྐ ྱོང ་ཡོ ང ་བའི ་ རེ ་ སྐུལ ་བཅས་ཞུ ས ་

བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་།
བཙན་བལ
ྱོ ་ནང་བོད་པ་
ཚོ ས ་སོ ་ སོ འི ་ ཐུ ན་མོ ང ་མ་ཡི ན་པའི ་ རི ག་

དེ་ ནས་དཔལ་ལྡ ན ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་མཆོ ག ་ ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་ནས་སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་དང་

ཅཱ ལ་མངའ་སྡའེ ི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་

དང་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པར་བསྔག ས་བརྗོད ་

གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཚོ གས་པ་སླ ར ་གསོ ་ ཡོ ང ་རྒྱུ ར་རྒྱབ་སྐྱོར ་

སྲིད་དོན་ཚོ གས་པ་མེ ད་པའི་མང་གཙོ ་ཡི ན་

གནང་སོང་།

དེ་རས
ྗེ ་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཧི་མ་

སྤྱི ་ འཐུ ས་ཀྱི ་ གྲུ བ ་ཆར་འགྱུ ར ་བ་ཇི ་ བྱུ ང ་

ཞབས་ཝི ་ ཤལ་ནི ་ རི ་ཡ་མཆོ ག ་གི ས ་ཁོ ང ་

དེ་ རི ང ་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཁང་དུ་

གཞུང་དང་།

ངོ་བོ་སྲུང་སྐབྱོ ་ཡག་པོ་བྱས་

དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི བཅའ་

གི ས ་སྐུ་ ཞབས་ཁོང ་གྲོས ་ཚོ ག ས་སུ ་ ཕེབ ས་ ལྷན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་དང་།

བོད་ཀྱི་

པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གར་ སྨན་རྩིས་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་
སྐརོ ་དང་།

ཉེ་ཆར་ལ་དྭགས་སུ་རྒྱ་དཀར་

ཁྲིམ ས་ལའང་བསྔག ས་བརྗོད ་གནང་བ་མ་ ནག་ས་མཚམས་ཀྱི ་ རྩོད་རྙ ག
ོ ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་
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