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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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙངི ་པོ་དང་དབུ་མ་
འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་

བ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཇི ་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་

འཛམ་གླིང ་འདིའི་ སྟེང ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མང་པོ་

མཁན་ཆགས་ཡོ ད། ཁྱད་པར་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་

ི ་རྗེའི་བསམ་
ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཚང་མའི་བསླབ་བྱ་གཙོ ་བོ་ནི་ སྤྱོད་པ་འཚེ ་བ་མེ ད་པ་དང་སྙང

གི ས ་འཇི ག ་རྟེན ་བཀོད ་པ་པོ་ དཀོན ་མཆོ ག ་

ཅེས་བཞག་ནས་དེའི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་པར་ང་

ཚོ ་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེ་བྱེད་དགོས་པ་དང་།
འཚེ ་བ་བདྱེ ་མི ་རུང་ཞེས་དེ་ལྟར་འགྲོ་བཞི ན་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་

སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་ས།ྟེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠

ཡོ ད།

གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པས་འཇིག་རྟེན་

བཀོད་པ་པོ་ལྷ་མེད་པར་འདོད། སངས་རྒྱས་

ཚེ ས་ ༢ ཉིན་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ར་ྗེ ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོས་མཛད་པའི་དྲང་ངེས་ལེ གས་བཤད་སྙངི ་

པའི་ཆོས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཤོད་ཀྱི་

པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་

འགྲོ་བཞིན་པ་གསུང་གི་འདུག

མེད།

པོ་ དང་སླབོ ་དཔོན ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་

དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད།

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

༩

བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་མངོ ན ་པར་རྫོ ག ས་པ་

པ་རྒྱ་སྐྱེད་པར་གྲངས་ཅན་པ་དང་པོའི་གྲས་

ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་༸རྒྱལ་བའི་

སེ མས་པ་བཟང་པོ་དང་བྱམས་བརྩེ་དགོས ་

ཡུ ལ ་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་གྱི ས ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

ན་བཅོ མ ་ལྡ ན ་འདས་མ་བྱུ ང ་བའི ་ གོ ང ་སྟེ་ ལྔ་སོ གས་མུ ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་

གཟིམ་ཆུ ང་ཕོ་བྲང་ནས་བཀའ་ཆོ ས་གནང་ པ་གསུང་གི་ཡོ ད།
དོན།

དེ་རི ང་འདིར་ཐེ་ཝན་གྱི་ཆོས་གྲོགས་

ི ་པོའི་
རྣམས་ལ་དྲང་ངེས་ལེ ག ས་བཤད་སྙང

ི ་བསྡུས་ཤི ག་ཞུ ་རྒྱུ ར་གྲ་སྒྲི ག་གནང་
སྐར
ོ ་སྙང

རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་

རེད།

དེ་ནས་གཅེར་བུ་བ་བཅས་རགྟོ ་གེ་སྡ་ེ

ཕལ་ཆེ ར ་ལོ ་ སྟོང ་ཕྲག་གསུ མ ་ཙམ་ནས་རྒྱ་ བྱུང་ཡོ ད། ལོ་ ༢༥༠༠ གོང་ལ་སངས་རྒྱས་
གར་ནང་སྤྱོད ་པ་འཚེ ་ བ་མི ་བྱེད ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས་རྒྱ་
དེའ་ི རྩ་བ་སྙངི ་རའྗེ ་ི བླ་ོ

Ahimsa

དང་།

ཞེས་པ་འདིལོ་སངྟོ ་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་

མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

Karuna

འཛི ན་བྱམས་ཆེ ན་དྲན་བཞི ན་པའི་ཐོག་ནས་

འཁར
ྱེ ་སོ་ཞིག་དར་ཡོ ད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་

དེ་དང་ཆབས་ཅི ག་རྒན་ལགས་དམ་པ་བསྟན་ གྱི་གོང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དེ་འདྲའི་བསམ་བླ་ོ

ཁོང་གིས་མཛད་རས
ྗེ ་ལ་རས
ྗེ ་སུ་ཡི ་རང་ཡོ ད།

ཚང་མ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའ་ི ཐོག་ནས་

ལྡན་འདས་ནི་འདི་དག་ཉམས་བཞེས་གནང་

གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་འཚེ ་བ་མེ ད་པ་

སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ །

ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་

༢ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་མེས་

གོ་བར་མི ་ནསུ ་པས། །མི ་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་གནས་

ཟབ་པ་དང་ཞི ་བ་ཞེས་པ་དེས་བདེན་བཞི ་སྟོན་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐརྱོ ་ཚོ གས་པས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་ཏོག་
དབྱི བས་གཉན་རི མས་ཀྱི ་ཛ་དྲག་དུས་སྐབས་སུ ་

ལྟ་གྲུབ་ཀྱི ་རྒྱབ་རྟེན་ཞི བ་ཚགས་པོ་གསུངས་

པ་དང་། སྤྲོས་བྲལ་ཞེས་པ་དེས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ནང་བོད་དོན་ལས་
མདོའི་དོན་དག་སྙངི ་པོ་སངྟོ ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་སནྟོ ་ འགུལ་ནུས་ལྡན་ངང་ཇི་ལྟར་སྤལེ ་དགོས། How

ཅན་ལྷ་ བཅས་པ་དེ་ ཚོ འི ་ གྲས་མང་པོ་ ཞི ག ་

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

དང་སྙངི ་རྗེའི་བླ་ོ རྩ་བར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་
པ་རེད།

གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་དང་གྲངས་

གྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག ཅེས་སོགས་ to Effectively Campaign for

པོ་དམ་པ་བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོ་གཱན་དྷ་ི མཆོ ག་ ཐོག་སྲིད་ཚབ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་ བ དེ ན ་ པ འི ་
གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཡི ན་སྟབས། བོད་ མཁའ་དབྱི ངས་སུ ་བསྒྲེངས་བ་དང་སྦྲགས།

འ ཐ བ ་ རྩོ ད ་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོ་གཱན་དྷ་ི གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསུང་དོན།

དུ ་ འ ཕ ག ས ་

བ ཅ ས ་ ཀྱི ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གར
ྱེ །
བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ སྐབས་དེར་སྲིད་ཚབ་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི ་ནང་གི ་ ཐོ ག ་ ཁྱ ད ་

མཆོ ག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་སྲུང་བརྩི་ རི ང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མེ ས་པོ་དམ་པ་བདག་ཉིད་ པའི་བསླབ་བྱ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

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

ཆེ ན་པོ་གཱན་ངྷི་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ བཟང་པོ་ཞི ག་

༡༠ ཐེངས་ ༡༥༡ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དང་རྒྱལ་

ཐོག་སྲིད་ཚབ་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ སྤྱི འི ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་ ཉིན ་མོ ་ ཡི ན་སྟབས།

ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་།

ནང་སདྲི ་ ངས་བོད་མི ་སྒྲིག་འཛུ གས་དང་བོད་མི ་ཡོ ངས་

བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབྟོ ས་ ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་

རྒྱལ་མཆོག

དཔལ་འབར
ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ དང་གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་

ཡེ ་ཤེས་མཆོག ཤེས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་འབུམ་ འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་དང་།

མེས་པོ་

རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག བདེ་སྲུང་ དམ་པ་གཱན་ངྷི་མཆོ ག་ལ་གུ ས་འདུད་དང་ཆེ ་
ི ་འདིའ་ི སངྟེ ་
འཛམ་གླང
བཀའ་བླནོ ་བླ་བྲང་འཕགས་པ་ཆེ ་རི ང་མཆོ ག   བསདྟོ ་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད།

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། བཀའ་ བདག་ཉིད་ཆེ ན་པོ་གཱན་དྷ་ི མཆོ ག་གི ས་འཚེ ་

བརྗོད་གཞིའ་ི ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གནང་གཏན་
འཁེལ་འདུག

སུ་གནས་པར་བྱ།   །ཞེས་གསུངས་འདུག ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༩
ངོས་ཀྱིས་འདི་ལ་གོ་བ་འདི་ལྟར་ལེན་གྱི་ཡོ ད།   རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཡུ ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་

བཀའ་ཤག་གི ་ མདུན ་ཐང་དུ་ ལྷན ་འཛོ མ ས་ ལྟ ་ གྲུ བ་དང་

དེ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༨
ཉིན ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ལྷ་ འབྲུག་མཆོ ག ་ནས་ཆེ ས ་
ྲི ས་ཞི བ་ཁང་གི ་དཔལ་ལྡན་ཁམ
ྲི ས་ཞི བ་
མཐོའ་ི ཁམ
པ་ཆེ ་བའི་མདུན་དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་སྐར
ོ ་སྐདྱོ ་ཁྲིམས་
ཞི བ ་པའི ་ ལས་ཁུ ར ་དམ་བཅའ་འབུ ལ ་བཞེ ས ་
ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་ལྟར། སྤྱི་མང་གཏུ ག་བཤེར་
འགྲོ་ལུ གས་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡི ག་ཏུ ་གསལ་བའི་
སྐར
ོ ་སྐ ྱོད ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཐོག ་མའི ་ གཏུ ག་
བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དང་། གོང་ཞུའ་ི
ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་དུ་གཏོགས་པའི་ཁ་མཆུའ་ི
ི ་གཞི ས་ཆགས་སུ ་
རི གས་མཐའ་དག་བདེ་སྐྱིད་གླང
རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་སྐར
ོ ་སྐདྱོ ་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་ལ་
ཞུ ་གཏུ ག་ཆོ ག་པའི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་
སུ །
ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༥ ལ། །

འགུལ་ནུས་ལྡན་ངང་ཇི་ལྟར་སྤལེ ་དགོས་ཞེས་པའི་
ཆོས་ཤི ག་མཁོ་བོས་རྙདེ ། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་

དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི ་ སྲི ་ ཞུ འི ་ ལས་བྱེད ་བཅས་ བ་མེ ད་པའི ་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་ཚབ་ཆོ ས ་རི ག ་

ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།

འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྟ་བུའ་ི ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ནང་བོད་དོན་ལས་

ུ ་ཆེན་
རྒྱ་གར་གྱི་མེས་པོ་དམ་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཱན་དྷ་ི མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དས
སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

བསྐྲུ ན་ཏེ ་ ད་
ི ་ས་ཕག
ཆ་འཛམ་གླང
ྱོ ས་གང་སར་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པོ་ཡོ ང་དང་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད།

ཞེས་གསུངས།

དེ་རས
ྗེ ་སདྲི ་ཚབ་མཆོག་གི ས་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་ གཱ ན ་དྷི་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ པར་མདུན ་དུ་ སྣང་

ང་ཚོ ་བོད་མི ར་མཚོ ན་ན་ཁོང་གི ་བསླབ་བྱར་ གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང་མཇལ་དར་ཕུལ། དེ་ནས་
གང་ཡོ ང་ཅི་ཡོ ང་ལག་ལེན་གནང་དང་གནང་ བཀའ་ཤག་གི ་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་མངར་
མུས་ཡི ན།

དམ་པ་ཁོང་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཞུ་

སྟངས་ནི། ཁོང་གི་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་དང་སྐ་ུ

ཚེ འ་ི ལོ་རྒྱུས་ལ་ང་ཚོ ས་མི ག་དཔེ་ལེན་དགོས།
སླར་ཡང་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཟས་དང་གསོ ལ་ཇ་འདེག ས་འབུལ་ཞུ ས ་ཏེ་

མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

Tibet in the EU under the Pandemic Situation ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའ་ི
ཐོག་བགྲེ་གླངེ ་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག
དེ་ཡང་གོང་གི ་བགྲེ་གླངེ ་གི ་ལས་རི མ་འདི་བཞི ན་
གཙོ་སྐངྱོ ་གནང་མཁན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་
པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཡུ ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་
ཞབས་མི ་ཀུ་ལ་པེག་ས་ Mikula’s Peksa
ལགས་ཡི ན་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
གྲོང་ཁ ར
ྱེ ་ནས་མཆེ ད་པའི་ཏོག་དབྱི བས་གཉན་
རི མ ས་ཀྱི ་ ཛ་དྲག་གི ་ དུས ་སྐབ ས་འདིར ་བོད ་ཀྱི ་
གནད་དོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སངྟེ ་ཇི ་ལྟར་གསལ་འདོན་
གནང་དགོས་སྐརོ ་དང་།   ཉེ་ཆར་ཡུ ་རོབ་སྤྱི་
མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་རྒྱ་ནག་ལྷན་ཚོ གས་ EUChina Summit སྐབས་ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་
ལྷན་ཁང་གི ་གཙོ ་འཛི ན་གསུ ང་བཤད་ལ་གཞི ར་
བཞག་སྟེ།
ཡུ ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ངོས་
ནས་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་
ཐོག་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐརོ །
རྒྱ་
ུ
ནག་གཞུ ང་གི ་བཙན་གནོན་གྱིས་བོད་མི ་འབམ་
ལྔ་ལྷག་ལ་ངལ་རྩོལ་ལས་རི གས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་
པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁ དྲོ ་དོ་ སྣང་
སླབེ ་ཐབས་དང་།
ཤར་ཏུ ར་ཀིས་ཐན་ས་ཁུལ་
གྱི་གནས་སྟངས་དང་འདྲ་མཚུ ངས་ཇི ་ཞི ག་ཡོ ད།
ཅེས ་དོན ་ཚན་གཙོ ་ བོ་ གསུ མ ་གྱི ་ ཐོག ་གོ་ བསྡུར ་
གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག
སྐབས་དེར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐྱོང་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་
དང་། སྦར་སི ལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་
ཚོ གས་ལགས། གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དྲུག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད། གལ་ཏེ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཐུ བ་ཚེ ་སྐ་ུ ཚབ་གཏང་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་
འདུག་པ་བཅས། །

2

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

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧
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རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མཆོག་གི ས་སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་དོན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༣༠

ཉིན་སུད་སི འ་ི ཇི་ནི་ཝ་གྲོང་ཁར
ྱེ ་ནང་

Bremberg

མཆོག་གིས་སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་

དོན་གཅོད་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་

འཕྲིན་ལས་ཆོ ས ་སྐྱི ད ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ པོ་ མཆོ ག ་གི ་ མ་འོང ས་ཡང་སྲིད ་ཐད་རྩོད་
ཀྱི ས ་སྐུ ་ ཞབས་ཨན་ཌི ་ རེ འ ོ་ བྷི་ རམ་བྷ ར
ེ ་

བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་རྩིས་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་

པོ་ ཆགས་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ས།

གྷི་ མཆོ ག ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ནང་
གཏོང་བཞིན་པའི་སྐརོ ་དང་།

ངལ་རྩོལ་

བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བོད་མི ་འབུམ་གཅི ག་
ལྷག་བཅུག་དང་འཇུག་བཞིན་པ། ༸ཀུན་

གཟི ག ས་པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཕྲེང་བཅུ ་ གཅི ག ་པ་

ཚོ གས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ཨ་

འཕྲིན་ལས་ཆོ ས ་སྐྱི ད ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་

དང་ལྷན་ཨ་རི འི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་ཆུ་ཚོ ད་

རི འི་གཏན་འཇགས་གཞུ ང་ཚབ་ཆེ ན་མོ ་སྐུ་ གཅིག་ལྷག་རི ང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད།

བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ནས་འཕྲིན་
ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས།

ཨ་རི ་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

ཨ་རི འི་གཞུ ང་ཚབ་ཆེ ན་མོ ་སྐུ་ཞབས་ཨན་

ལྷན ་ཁང་ནས་ཕྱི ར ་ཐོན ་པ་དེ་ བོད ་མི ་ ཚོ ར ་

རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་

ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ར་རྒྱབ་

ཌི ་རེའ་ོ བྷ་ི རམ་བྷརེ ་གྷ་ི མཆོག་གི ས་བོད་མི འི་
ཆེ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས་ཡོ ད།

མཚོ ན་ན་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་
སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་ཤོས་གནང་མཁན་ཞི ག་མེ ད་

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་དང་ཁོང་གི ་

སུད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེ ད་རི ག་

པ་ཆགས་ཡོ ད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཟླ་ ༡༧ ཉིན་བཙན་ཁདྲི ་

མཆོ ག ་ལ་ཨ་རི འི་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་

མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐད་ལ། ཨ་

ཡབ་ཡུམ་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཕྱི ་ལོ ་

རྟེན ་གཞི ་བྱས་པའི ་ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ི ་ཞི ་བདེ་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ ན་
གཞུང་ནི་འཛམ་གླང

གི ས ་དོ་ སྣང་ཆེ ན ་པོ་ སྒ་ོ ནས་གསན་གནང་

གསང་ཉར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་གར་
སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་
བཞིན་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་

འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས ་ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་ཚབ་
བོད་དོན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་

གནང་བཞི ན་པར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུས་ཡོ ད་པ་
མ་ཟད།

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་ཞུ་

ཞབས་ཨན་ཌི ་རེའ་ོ བྷ་ི རམ་བྷརེ ་གྷ་ི Andrew

སྐབས་དེར་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་ ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

སྐབས། ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་མཆོག་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

ཆེ་ཁག་དྲུག་གི་ནང་བོད་པ་དང་། ཡུ་གུར་མི ་ སྐབས་དེར་འཇར་མན་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

གནང་ཡོ ད།

བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ལ་རྩིས་

རི འི་གཞུ ང་གི ་ངོས་ནས་ངོ་རྒོལ་ཤུ གས་ཆེ ་
གནང་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། །

རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤལེ ་བ།

༡

ཉིན་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པ་

བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༡ འཁོར་བའི་ཉིན་
མོ་དང་བསནྟུ །  བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་

གཅོ ད ་དངོས ་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་།

རི གས། ལྷ་ོ སོག་པོ།   ཧོང་ཀོང་བ། མང་ མི ་ཇེན་སེན་

Gyde Jensen

མཆོག་དང་།

བ། ལྷ་ོ སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་བ། ཐེ་ཝན། རྒྱ་

ཚབ་སོགས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུ ལ་ཉིན་ བཞི ན་གྲོང་ཁྱེར་མུ ་ནི་ཁི ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་ཚོ ་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པ་བཙུགས་ནས་

དེ་བཞིན་གཞུང་དང་ མ་ཡི ་ཀལ་བྷ་ི རན་ཌི་

Michael

གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་སྐུ་ མཆོག  པེ་ཊར་ Peter Heidt མཆོག  དེ་

ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ན་ཊོན་དུ་ལྷན་འཛོ མས་

རྒོལ་གནང་ཡོ ད།

ལས་འགུལ་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོ ད།  

རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་། སུད་བོད་ རི ག ས་དང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བ་སོ ག ས་

དེ་ ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་ངོ་ རྒོལ་གྱི ་ རྒྱལ་

ཨི ་ཊ་ལི འི ་ བོད ་རི གས་སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་

དེ་ཡང་སུད་སི ་དང་ལེ ག་ཊི ན་སི ་ཊེ ན་བོད་ པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་མི ་ལན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བོད་

སྤྱིའི་ལས་འགུ ལ་ཉིན་མོ ར་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་

ལོ་ངོ་ ༧༡ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་

གསུངས།

ཉི་ ཧོང ་གི ་ རྒྱལ་ས་ཊོ ་ ཀི ་ ཡོ ་ ནང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་

ལས་འགུ ལ་ཉིན་མོ ར་མཉམ་ཞུ གས་གནང་
སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་།

ཡུ་གུར།

ཡུ་གུར་

རི གས་མང་གཙོ ་དོན་གཉེར་བ་བཅས་ཀྱིས་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཌེ་ཌི་ཡོ ་ཧོ་

Ted Yoho

ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཉི་ ཧོང ་གི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ཁང་དུ་ ཚོ ག ས་འདུ་

ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཨོ ་མར་ཀ་ན་ཊི ་

Omer

ལགས།

ལྷ་ོ སོག་གི་འགྲོ་བ་མི འ་ི

སྐ་ུ ཚབ་ཊོ་གོ་ཆོག་

Enghebatu Togochog

Kanat

ཐོབ་ཐང་དང་ཤེ ས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་

ལགས། བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཁག་
གི་སྐ་ུ ཚབ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་
ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས།   ཡུ་གུར་མི ་རི གས་

མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པ།

ས་གནས་གཞོན་ མི ་གྲངས་ ༥༠ ལྷག་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་ངོ་

ན་ུ ཚོ གས་པ། ས་གནས་བུད་མེད་ཚོ གས་པ་ རྒོལ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གྲོས་

བཅས་ཀྱི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་ངོ་རྒོལ་བ་མི ་གྲངས་ ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ ཁག་གཅི ག ་གི ས ་རྒྱ་ནག་

༢༠༠

ལྷག་ཛུ ་རི ག་གྲོང་ཁར
ྱེ ་དུ་ཡོ ད་པའི་ གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་བགྲོ་གླངེ ་ཡང་གནང་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་གི ་ མདུན ་དུ་ འདུ་ ཡོ ད།
འཛོ མས་ཐོག་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོ ད།

སྐབས་ ཨོ ་སི ་ ཊི ་ རི ་ ཡའི ་ རྒྱལ་ས་ཝེ་ ནའི ་ ནང་རྟེན ་

དེར ་སུ ད ་བོད ་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ ག ས་པའི ་ གཞི ་ བྱས་པའི་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་གི ་

ཚོ གས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཊོན་ནེ་

ལགས་དང་།

Tony Ryf

ཡུ་རོབ་དང་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀ་

དང་། སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་མི ་མང་སོགས་ ཁུལ་གྱི་སྤྱི་འཐུ ས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ ་རི ང་
རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ ལགས་རྣམ་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གསུང་
ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ བཤད་གནང་ཡོ ད།

མདུན་དུ་ཨོ ་སི ་ཊི ་རི ་ཡ་བོད་རི གས་

༥༠

འགོད་པ་ཚོ ར་རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་གསར་

འགོད་བྱེད་འཇུག་གི ་མེ ད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་
གསུངས། ལྷ་ོ སོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་ཌི་ཆི ན་ Daichin Olhunuud

ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ་ གྲོས་ཚོ གས་གོ ང ་འོག ་གཉིས ་ཀྱི ་ གྲོས་ གི ས ་ལྷ་ོ སོ ག ་གི ་ སྐད ་ཡི ག་རྩ་གཏོར ་གཏོང ་
ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་ཚོ གས་འདུའི་ ཆེ ད་ལྷ་ོ སོག་ནང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་སླབོ ་ཁྲིད་ཀྱི་

སྟེང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ སྐད་ཡི ག་སྟེ་སོ ག་ཡི ག་ཚབ་ཏུ ་རྒྱ་ཡི ག་བེད་
བོད་དང་། ཡུ་གུར། ལྷ་ོ སོག། ཧོང་ཀོང་། སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

ཐེ ་ ཝན་བཅས་ཀྱི ་ ནང་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ ཉི་ ཧོང ་ནང་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ རྒྱ་རི ག ས་
ཐང་དང་།

རང་དབང་ཐོག་དྲག་གནོན་ མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཚོ ས།

རྒྱ་ནག་

བདྱེ ་བཞི ན་པར་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་ ༧༠ ལྷག་གི་རི ང་མི ་མང་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་ ཐོག་དྲག་གནོན་དང་། མི ་རི གས་སྡབེ ་གསོད།

ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོ ད།  

སྒྱུར་བཅས་ཀྱི་སླད་འཐབ་རྩོད་བདྱེ ་བཞི ན་ པོ་ སོ ག ས་ནས་ཉི་ ཧོང ་གི ་ རྒྱལ་ས་ཊོ ་ ཀི ་ ཡོ ་
ཡོ ད་པས་འབྱུང་འགྱུར་དེར་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ ནང་ཡོ ད ་པའི ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་གི ་
ངེས་རེད། ཅེས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ མདུན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་། ཡུ་

ཁྱེར་ཡོ ངས་ལ་སྐརོ ་སྐྱོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་

མན་ནིའི་ གྲོང་ཁྱེར ་བྷར ་ལི ན ་དུ་ མི ་ གྲངས་ བོད་མི ་ཚོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྒྱལ་

༢༠༠ ལྷག་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ སྤྱི འི ་ ལས་འགུ ལ ་ཉིན ་མོ ར ་མཉམ་ཞུ ག ས་

གཞན་ཡང་ཤར་དབུས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ ཚབ་ཁང་གི ་ མདུན ་དུ་ ངོ་ རྒོལ་གནང་ཡོ ད །

མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་

ཚོ ས་མང་གཙོ་དང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་། སྤལེ ་མུས་རེད། ཅེས་གསུངས།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པས་ སོགས་ཚོ གས་པ་ ༡༡ གི་གོ་སྒྲིག་འོག་འཇར་ གཅོད་ཁང་གི ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་

འཆར་གཞི་ཡོ ད། ཅེས་གསུང་པ་དང་།  

བོད་ནང་གསར་འགོད་རང་དབང་མེ ད་པ་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་དང་ཝེ་ ན་གྲོང་

མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཊོམ་སའོ་ཛི ་མཆོག་ པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་ འཛི ན་ལགས་ཀྱིས།
འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ འི་

སྐབས་དེར་ཉི་ཧོང་

བཙུགས་ཏེ་བོད་མི འི་འགྲོ་འདུག་རང་དབང་

ལྷག་འཛོ མས་ཏེ་རྐང་འཁོར་ལ་བཞོན་ནས་ དང་། ཡུ་གུར་བ། ལྷ་ོ སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་བ་ རྒྱ་སྐྱེད་རི ང་ལུགས་ཀྱི ་སྲིད་བྱུས་སྤལ
ེ ་དང་

ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས། ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་ འཇར་མན་ནིའ་ི བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་ སུད་སི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེ ད་རི ག་
གིས།

རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་པའི་སྐརོ ་དང་།

Scott Perry

མཆོག    དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཡུ་གུར་ལྷན་

སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་ཚེ ་རི ང་

རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སི ་ཁོ་ཌི་པེ་རེ་

མཆོག  ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་གྲོས་

གཞན་ཉི་ཧོང་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་རང་བཙན་

ནང་དེང་རབས་སོ་ལྟའི་པར་ཆས་གང་སར་

བ། ལྷ་ོ སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་བ། ཐེ་ཝན། རྒྱ་

མཆོག  ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་གྲོས་

མི ་ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ཡོ ད། ཅེས་

ལྷ་ོ སོག་བཅས་ཀྱི་ནང་རི ག་གཞུང་རྩ་གཏོར་

དེ་ཡང་ཉིན་དེར་བོད་མི ་དང་།

Tom Suozzi

ལས་རི གས་སྦང
ྱོ ་བརྡར་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོ ད་

པ་བཅས་ལ། ཉི་ཧོང་གི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤལེ ་ཡོ ད།

དང་། ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་

བཙན་དབང་གི ས་དམག་མི ་ལྟ་བུའ་ི ངལ་རྩོལ་

རི གས་མང་གཙོ ་དོན་གཉེར་བ་སོགས་ནས་

དང་།

ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་
མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཊོམ་སའོ་ཛི ་

ཡུ་གུར་

Brand

གཙོ་དོན་གཉེར་བ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་སོ གས་ མོར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་ ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།
ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་མི ་དང་།

དེ་བཞི ན་བོད་ཀྱི ་ཞི ང་འབྲོག་འབུམ་ལྔ་ལྷག་

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་།

ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ དགོང་དྲོ་བོད་མི ་དང་། ཡུ་གུར་བ། ལྷ་ོ སོག་

ཡུ་གུར་བ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་ གུར།

བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་པ་དང་།

ལྷ་ོ སོག་ནང་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་

ལྷ་ོ སོག་ནང་ བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པར་ཞི ་བའི་ངོ་
སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་སླབོ ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྟེ་སོག་ རྒོལ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

གང་མང་གནང་དགོ ས ་པའི ་ འབོད ་སྐུ ལ ་ ཡི ག་ཚབ་ཏུ ་རྒྱ་ཡི ག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞི ན་པ།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ 3

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

TIBETAN NEWS 7th October 2020

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་ནི་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རི འ་ི ཡུལ་བབ་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

འོག་བགྲོ་གླངེ ་ལས་རི མ་ཐོག བོད་ནི་རྒྱ་གར་ དད་རང་དབང་བཅས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་ཡང་གསུང་ འཛི ན་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་གིས་བཤད་ཡོ ད།

ཅེས་

རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དྲ་ སྲིད་བྱུས་ཐོག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་ དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་

ཚབ་ཏུ ་འགྲན་བསྡར
ུ ་གནང་དགོས།   དེ་སྔ་

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ གྱི ས་གཙོ ས་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རི འི་ཡུལ་བབ་ བཤད་གནང་ཡོ ད།

༢༨

དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱ་གར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ བོད་དང་ཨ་རི འི་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐརོ ་

པར་བོད ་ས་ངེས ་པར་བཙན་བཟུ ང་བྱེད ་

གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ས་བཙན་

དགོས ་ཞེས ་པའི་ མའོ་ ཙེ ་ ཏུ ང་གི ་ རྩོམ་ཞི ག ་

བཟུང་བྱས་པར་བརྟེན་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་

བལ་ཡུལ་དང་།

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

བོད་ནི་ པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

ལུང་འདྲེང་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ལག་མཐིལ་ཡི ན་པ་དང་།

འབྲས་ལྗངོ ས། ལ་དྭགས། ཨ་ར་ུ ནཱ་ཅལ་ ཡུ ལ་དུ་ ཚི བས་སྒྱུ ར་སྐ བ ས་ཨ་རི འི ་ སྲི ད ་
པར་དེ་ཤི ། འབྲུག་བཅས་ལྔ་པོ་མཛུ བ་མོ་ལྔ་ འཛི ན་ཟུར ་པ་སྐུ་ ཞབས་ཌི ཝཱ་ཌི ་ ཨཱ ་ སེ ན ་ཧོ་

ཡི ན་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།
རྒྱའི ་ བརྒྱུ ད་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོ ན ་ གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

གལ་ཏེ་

ལག་མཐིལ་དབང་དུ་བསྡུས་ཚེ ་མཛུ བ་མོ ་ལྔ་

སྔ་ལོར་དཔལ་ པོ་ རྣམས་ལས་སླ་ པོའི ་ ངང་དབང་སྒྱུ ར་བྱ་

ཌི ་སི ར་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་བསམ་བླའོ ི་བང་ ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་ ཐུ བ་ཅེས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ འགོ་སདྟོ ་དུ་རྒྱ་
མཛོ ད་

CSIS

ཞེས་པ་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་

བསྟན་གྱི ་ བླ་ སྤྲུ ལ་ཡང་སྲིད ་སྐར
ོ ་དང་ཆོ ས ་ ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ ་

Dwight D.Eisenhower

གིས་ཐུ གས་སྣང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

མཆོག་

རྒྱ་

བོད་དོན་རྩིས་མེད་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་སྲུང་
སླད་ Kissinger’s policy ཞེས་པའི་སྲིད་

བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་
ཚབས་ཆེ ་ ཞི ག ་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་
བཤད་གནང་ར ྗེས ་དྲི་བར་ལན་འདེབ ས་
གནང་ཡོ ད།

ལས་རི མ་འདི ་ བཞི ན་གཙོ ་སྐ ྱོ ང ་མཁན་
བསམ་བླའོ ་ི བང་མཛོ ད་

CSIS

ཞེས་པའི་ཨེ ་

ཤེ ་ ཡ་དང་ཉི་ ཧོང ་བཅས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཞོན ་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལ་ བགྲེས་པ་སྐ་ུ ཞབས་མེག་གྷ་ི རི ན་    Mike
བརྩི་མེ ད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་
པར་བར ནྟེ ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཁ ྱོན ་ཡོ ང ས་ནས་ངོ་

Green ལགས་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།

།

དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་ནས་ང་ཚོ འ་ི འོས་ནི་ང་ཚོ འ་ི མ་འོངས་ཞེས་པའི་གླགོ ་བརྙན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ འདྲི་དང་འབྲེལ་གསུ ང ་བཤད་གནང་དོན །

འགན་འཛི ན་དང་ལས་འཕར་རྣམ་གཉིས ་

གར་ཚོ གས་ཁང་དུ་འོས་བསྡ་ུ དང་འབྲེལ་བའི་ ཁང་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་

རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ནམ་ཡི ན་ལ་ཆུ་ཚོ ད་

༢

ཝར་

ནག་དང་མཉམ་བསྟུན ་མཁས་གནང་རྒྱུ འི་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བོད་ཀྱི་ཟློས་ དེ་རི ང་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

ཤེས་བྱ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སླད་དབུས་ བསྡུ་ དང་འབྲེལ་བའི ་ ཤེ ས ་བྱ་གོ ང ་མཐོར ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ གཏོང་ཐབས་སླད་ང་ཚོ འ་ི འོས་ནི།

ང་ཚོ འ་ི

ཚོ གས་པ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ ༼ ང་ཚོ འ་ི འོས་ མ་འོངས། ཞེས་པའི་གླགོ ་བརྙན་ཞིག་གསར་
ནི། ང་ཚོ འ་ི མ་འོངས། ༽ ཞེས་པའི་གླགོ ་ བཟོ་གནང་ཡོ ད།

བརྙ ན་དབུ་འབདྱེ ་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཚོ གས་ ང་ཚོ ས་རྒྱ་གར་གྱི་མེས་པོ་དམ་པ་བདག་ཉིད་
ཆེ ན་པོ་གཱན་ངྷི་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

ཡོ ད།

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ ཕྱི ་ དྲོ་ཆུ ་ ཚོ ད་ དང་བས ནྟུ ་ལས་རི མ ་འདི་ གོ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་པ་

༦།༣༠   ཐོག་དབུས་འོས་བསྡའུ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་ ཡི ན།རྒྱ་ཆེ ་མང་ཚོ གས་ནས་དགོངས་མངའ་

ཀྱི ས ་འོས ་བསྡུའི ་ སྒྲི ག ་གཞི ་ ཡོ ང ས་རྫོག ས་

དེ་བཞི ན་བར་ལམ་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དར་

གར་ཚོ ག ས་པར་ཕུ ལ ་བ་ལྟར ་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་

མི ང་གཞུ ང་དེབ་འགོད་ཞུ ་ཕག
ྱོ ས་སྐར
ོ ་ལས་

ནང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དེར་བརྟེན་

ཁྱབ་ཡོ ད་པ་ནང་བཞི ན་འགུལ་བརྙན་བརྒྱུད་

གར་ཚོ ག ས་པས་དུས ་ཡུ ན ་ཐུ ང ་ངུ ་ ཞི ག ་གི ་

ྲི ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།   འདི་
༡༠ ཐོག་ཐད་སང

ལོར་  IFS ཞེས་པའི་ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་

བརྒྱུད་རོགས་དངུལ་ཕྲན་བུ་སོན་ཡོ ད་སྟབས།

མང་ཚོ གས་ནང་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཤེས་བྱ་གོང་འཕེལ་སླད་ལས་འགུལ་ཁ་ཤས་
སྤལེ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

དང་པོ་དེར་བཙན་

བ ྱོ ལ ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ས་
གཙོ ས་བོད་མི ་འདུས་སྡདོ ་ཡོ ངས་ལ་བདུན་

འགན་འཛི ན་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ ལྟར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་དྲང་

ཕྲག་གཉིས ་རེ འི ་ མཚམས་གྱང་སྦྱར་པར་

འཕར་དགེ་བཤེ ས་མ་བདེ་ལེ གས་དབང་མོ ་ སྲི་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡ་ུ ཆེན་མོ་འདི་ལེགས་

བསྡའུ ་ི སྒྲིག་གཞི ་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་ དེ་ ལ་དགའ་མོ ས ་ཧ་ཅང་གནང་གི ་ འདུག   ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གླགོ ་བརྙན་འདི་བཟོ་

མཆོ ག ་དང་འོས ་བསྡུའི་ འགན་འཛི ན་ལས་ བདེན། འདྲ་མཉམ། གསང་བའི་ཐོག་ནས་

ལགས། ལོ་རྒྱུས་སླབོ ་དཔོན་རྒན་པ་སྤྱི་ཟུར་ པར་གྲུབ་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ ་ དགོས ་པའི་

གཞི་བརྒྱུད་ང་ཚོ འ་ི འབོད་སྒྲ་དང་།

འོས་

རི མ་བསྒྲིགས་པ་ཡི ན།

མང་པོ་ཞིག་གིས་

ཚུ ར ་བཏུ ས་ཏེ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ། སྤབོ ས་པ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞི ག་ལ་དེ་དག་ཚང་མ་

དགོས་པའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

འཛི ན་གྱི ས ་གཙོ ས ་རྒྱ་ཆེ ་ མང་ཚོ ག ས་ནས་ ལས་དོན ་ཐོག ་མཐའ་བར་གསུ མ ་ལེ ག ས་

བྱ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སླད་དམི གས་པ་

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། དྲུང་ཆེ་ སྐབ ས་བབས་ཀྱི ་ ལས་འགན་ཆ་ནས་དེ་ སྔ་

དེ་དག་གི ་ཐོག་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་ བཟོ་མཁན་བོད་པ་ཡི ན། ང་ཚོ ས་འོས་བསྡའུ ་ི

འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བདྱེ ་རྣམ་པ། བོད་ཀྱི་ཟློས་

ྲི ་ཞུས་པ་ཡི ན། དེ་བཞིན་ས་
རག
ྫོ ས་ཐད་སང

ཧ་ཅང་ཐུ གས་སྣང་གནང་གི་འདུག དེ་དག་ གྲུབ་ཡོ ང་སླད་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ ་བཞིན་

སོགས་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་དབུས་འོས་བསྡུའི་

རགྟོ ས་སྤལེ ་ཡོ ད།

ཚེ ་ རི ང ་དབྱངས་སྐྱི ད ་ལགས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་ འོས་བསྡ་ུ བསྐྱར་བཅོས་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཡོ ངས་

གར་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་དང་སྒྱུ་རྩལ་བ་ གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛི ན་ཡོ ངས་ལ་གོ་

ལ་ངས་རས
ྗེ ་སུ་ཡི ་རང་དང་།

སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་འཚམས་ ད་ལྟ འི ་ འཆར་དབུ ས ་འོས ་བསྡུ འི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༄༅།

ད་དུང་ཡི ན་ ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་དེ་རི ང་གླག
ོ ་བརྙན་ཞི ག་

ནའང་མུ ་མཐུ ད་ཐུ གས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ བཟོས་ཡོ ད།

དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁུངས་

པའི ་ ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མས་ཀྱི ་ རྐྱེ ན ་ ཡོ ད།

རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོ གས་སྡ་ེ

མང་

ཚོ གས་ནང་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེ ས་

ཞིག་ཡི ན། གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་འོས་བསྡ་ུ

དང་འབྲེལ་བའི་གླགོ ་བརྙན་བཟོ་པ་ཕལ་ཆེར་

ད་རེས་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་

ནས་གླ ག
ོ ་བརྙ ན ་གྱི ་ སྒྲོམ ་གཞི ་ བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་ སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། །

ལྡ་ི ལི འ་ི ཇན་ཏར་མན་ཏར་ད་ུ རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི ་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བ།

།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་ ས་ཡ་གཅི ག་ལྷག་ཙམ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་

ངས་ཐུ གས་འགན་བཞེས་མཁན་ཡོ ངས་ལ་

སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།   རྒྱ་ ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་དང་འཕགས་བོད་མཛའ་

ཡོ ད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།  

ལོ་ངོ་ ༧༡ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དང་བསནྟུ ། ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ཀྱིས་གསུང་དོན།

ནག་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་པ་བཙུ ག ས་ནས་ འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱང་ལས་འགུ ལ་

སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཇུན་སི ངྒ་ལགས་
རྒྱ་ནག་གིས་ཤར་ཏུ ར་

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་ཁ་ཆེ འི་ཚོ གས་པ་ འཕགས་བོད ་འབྲེལ་མཐུ ད ་ལས་ཁང་གི ་ ཀི ་སི ་ཐན་ནང་ལྷ་ཁང་གཏོར་བཤི ག་བཏང་
MUSLIM FOR HUMANITY

པའི་འགོ་ཁདྲི ་སྐ་ུ ཞབས་ཨར་ཇུན་སི ངྒ་

Arjun Singh

ཞེས་ འགན་འཛི ན་འཇི ག ས་མེ ད ་ཚུ ལ ་ཁྲི མ ས་ བ་མ་ཟད།
ལགས་ཀྱིས།

གནས་སྟངས་ལ་འགྱུ ར ་ལྡག
ོ ་ཆེ ན ་པོ་ བྱུ ང ་
ཡོ ད།   ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐནྱེ ་པས་མི ་འབོར་

ཁག་ནས་རྡོག་རྩ་གཅི ག་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་
གི ་ཁྲོམ་ར་བཀག་སྡམ
ོ ་གྱི ས་རྒྱ་ནག་དམར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་ བཀོད་ཁང་ལ་བཅུག་ཡོ ད།   བོད་པ་དང་

ལགས་དང་། ཚོ གས་མི ་ ༦༠ རི ང་བོད་མི འ་ི ཐོག་མནར་གཅོད་བཏང་ ཁ་ཆེ ་ཚོ ་མཐུ ན་སྒྲི ལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚོ ས་ལྡ་ི ལི འ་ི ཇན་ཏར་མན་ཏར་དུ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ བ་དང་།

པས་འཛམ་གླི ང ་མི ་མང་གི ་འཚོ ་བའི ་

ཡུ་གུར་བ་ཚོ ་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མནར་ ལ་ངོ་ རྒོལ་བྱེད ་དགོ ས ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་

ལས་འགུ ལ་ཞི ག་གོ་སྒྲི ག་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་།

གཅོ ད ་དེ་ བསྐྱར་ཟློས་བ ྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་ གསུངས།

གཞི ་བྱས་པའི་འཕགས་བོད ་འབྲེལ་མཐུ ད ་

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་རྩོད་ འགུ ལ ་ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་ཡོ ད ་པ་

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་

སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བ་མ་ཟད།

རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི འ་ི

ཉེ་ཆར་ ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་སོ གས་ཀྱང་ལས་

ཤོག་ཚོ གས་པའི་བཙན་རྒྱལ་རི ང་ལུགས་ཀྱི་ ལས་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་འཇི ག ས་མེ ད ་ རྙགོ ་བྱུང་ས་ྟེ རྒྱ་གར་དམག་མི འ་ི ཚེ ་སགྲོ ་ཤོར་ བཅས། །

4

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙངི ་པོ་དང་དབུ་མ་འཇུག་པའི་
བཀའ་ཆོས་རེ་ཞི ག་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཐོབ་པར་དབུ་མ་འཇུག་པའི་ནང་གསུངས་པ་ བཞིན་དེའ་ི རྩ་བ་སྙངི ་ར་ྗེ རེད།

བ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཇི ་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོལ་

ལོ་ཏོག་ཕུན་ཚོ གས་འདིའ།ི །ས་བོན་དང་ནི་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་

ནང་བཞིན།

གང་ཕྱིར་བརྩེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་

སྤལེ ་ལ་ཆུ་འདྲ་ཡུན་རི ང་དུ།

ཚེ ས་ ༢ ནས་  ༤ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་

ཕྱིར་བདག་གི ས་ཐོག་མར་སྙངི ་ར་ྗེ བསདྟོ ་པར་

པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་ས།ྟེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠

རི ང་རྗེ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོས་མཛད་པའི་དྲང་

།ལོངས་སྤདྱོ ་

གནས་ལ་སྨནི ་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་པ། །དེ་

འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡི ན་ན་མ་འགྲིག་པ་རེད། སོ་

གཞན་སྡག
ུ ་

ཏུ ་ཕྱིན་ཚེ ་ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ལྟར་རྒྱ་མི འ་ི

ཤུགས་དྲག་ཅིག་བྱུང་བ་ཡི ན་ན། དེ་ལ་སྡག
ུ ་

རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི ་མང་པོ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པ་

སྙམ་པའི་བླ་ོ སླབེ ་ཡོ ང་དུས་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་

ཨང་གསར་ཡི ན།

འདུག་བསམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལོ་རེ་རེའ་ི ནང་

གི་མགོན་ཞེས་གསུངས་ཡོ ད། གང་ལྟར་སོ་

ལྟར ་ཞུ ་ དག་གཏོང ་དུས ་བཟང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་

བསྔལ ་གྱི ས ་མནར་བ་ལ་མི ་བཟོད ་པའི ་ བླ་ོ ཆོས་གྲོགས་ཚོ ་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་ཆོས་གྲོགས་ཚོ ་

སོ ས་སོ ་སོ ར་སེ མས་ཀྱི ་ཞུ ་དག་བཏང་ནས་

རེད། ཁྱོད་ཚོ ར་ཆོས་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ངོས་རང་

གི ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་

བསྔལ་ལས་བྲལ་ཐབས་གང་བྱེད་རྒྱུ ་ཡོ ད་ན་

བའི ་ གོ ་ འཕང་མ་ཐོབ ་པ་ཐབས་མི ་འདུག ་ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། བདག་ཉིད་བདག་

ངེས་ལེགས་བཤད་སྙངི ་པོ་དང་སླབོ ་དཔོན་ཟླ་

སོར་བདེ་སྡུག་ཅི ་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ང་མི ན་ནང་པ་

པ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་དང་།

རྟོགས་པ་གྲོལ་ནས་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་

བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་

ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ས་ལམ་གྱི་

དེ་བཞིན་

རྩད་གཅོད་བྱེད་སྐབས་སྔནོ ་མ་ལོ་བཅུའ་ི གོང་

དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག་བསམ་པ་ལྟ་བུ་གང་

འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དགོས་རྒྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ འགྲོ་སྟངས་ནི་ སོ ་

སེམས་བསྐདྱེ ་ཀྱི་སྡམ
ོ ་པ་འབོག་ཆོ ག་མཛད་

འཕང་ཐོབ་དང་མི ་ཐོབ་ཚང་མ་སོ་སོར་ཐུ ག་

སོ ས ་ཉམས་ལེ ན ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས ་པ་

ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོ ད།

ཐོགས་ཡོ ད་ཀྱང་།

འཇུག་ཞུས་ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་ན།
ཐུ བ་
ི ་པ་ཆུ་ཡི ས་མི ་འཁྲུ་ཞིང༌། །འགྲོ་
རྣམས་སྡག

ཡོ ད། སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་ནས་ཕྲན་བུ་ཕན་

དེ་ཐེངས་འདིའི་གསུང་ཆོ ས་གནང་སྒ་ོ ཁག་

ལེན་བྱེད་པ་ལ་ཐུ ག་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ངོས་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩

ུ ་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི ་སེལ་ལ། །ཉིད་
ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཉིན་རེ་བཞི ན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ བའི་སྡག

ཙམ་ལ་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་༸རྒྱལ་
བའི ་ གཟི མ ་ཆུ ང ་ཕོ་ བྲང་ནས་གསུ ང ་ཆོ ས ་

ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒམོ ་པ། དེའ་ི ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོ མི ན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་

གནང་ཡུལ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་

བགྱི། །ཞེས་དབུ་མ་འཇུག་པའི་མཆོད་བརདྗོ ་

བསམ་པ་དང་།

འདྲི་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། སྨནོ ་ལམ་ཚི གས་བཅད་

ི ་རྗེ་ཆེ ན་པོ་ལ་མཆོ ད་བརྗོད་
མཛད་པར་སྙང

པའི་ཕར་ཕྱིན་སོགས་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་རྒྱུ འི་

སྩལ་དོན། ཆོས་གྲོགས་ཚང་མར་འཚམས་

ཀྱི་མཇུག་ཏུ ་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་

ཤོ ག ་ཅེས ་འཇུ ག ་པར་ཤོ ག ་ཅེས ་པ་དེ་ སྨནོ ་
ལམ་གྱི་ཚི ག་ཙམ་མི ན་པར་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་

འདི་སྐྱབས་ཡུལ་གཞན་ལ་མཆོ ད་བརྗོད་མ་

དེ་ལ་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ ཐོག་སྔགས་ཀྱི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་མང་པོ་ཞི ག་ བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

ྲི ས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན། བཟོད་
དང་། ཚུལ་ཁམ

མཛད་པ་ཡི ན། འདི་གང་ཡི ན་ཞེ་ན། རྣམ་

སེམས་ཤུ གས་རི མ་བཞི ན་སླབེ ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

མའི་ས་བོན་ལྟ་བུ་དང་།

ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་དང་།

མཁ ྱེན ་རྒྱལ་བའི ་ གོ ་ འཕང་ཐོབ ་པར་ཐོག ་
བར་དུ་གོང་ནས་

ལ་འཇུ ག ་པར་བགྱི འ ་ོ ཞེས ་ད་ལྟ་ རང་ནས་ གོང་དུ་འཕེལ་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤདྱོ ་པ་ལ་སླབོ ་ཀྱི་ཡི ན། རྒྱལ་ སེམས་སྙངི ་ར་ྗེ ཆེན་མོས་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་

ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ལོ་དང་ལོ་སྔནོ ་མ་ པ་ཞིག་དགོས། དེར་བརྟེན་ཆོས་གྲོགས་ཚང་

རེད།

མི ་ཡོ ང་ངམ། རི མ་བཞིན་ནད་ཡམས་དྲག་

ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཇི་ཙམ་ཟབ་པ་བྱུང་བ་དེས་ཚོ ད་

གདན་ནས་ཆོ ས་འབྲེལ་བྱེད་པ་སོགས་ནམ་

ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱོང་ཐུ བ་རྒྱུ་ཞི ག་ཡོ ང་

ངོས ་ཀྱི ས ་དེ་ ལྟར ་བྱེད ་པའི ་ སེ མ ས་ཤུ ག ས་

ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡི ་

ནད་ཡམས་འདིར་ཏོག་ཙམ་ཟོན་བྱེད་དགོས་

ཀྱི ་ གོ་ འཕང་ཐོབ ་པར་བྱའོ་ ཞེས ་པ་གཉིས ་
ལ་ཁྱད་པར་འདུག བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ཟེར ་རྒྱུ ་འདི་ས ངྟོ ་ཉིད་ཀྱི ་ ལྟ་ བ་ཇི ་ ཙམ་ཟབ་

པོ་ཡོ ད་ནའང་དེ་ཙམ་གྱི་ཉོན་མོ ངས་སྤང་རྒྱུ ་

མ་གཏོགས་ཤེ ས་སྒྲིབ་སྤང་རྒྱུ ་ཡོ ང་གི ་མེ ད།

ཀྱིས་རི མ་བཞི ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་དེའ་ི བག་

གི་ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

དེའི་ཆ་རྐྱེན་ལྟ་བུར་སྤྱོད་འཇུག་དང་འཇུག་ བཏང་། དེ་ནས་ཆུ་ཚོ ད་གཅིག་གཉིས་རི ང་

གསུ མ ་སྙིང ་བསྡུས ་བཤད་པ་དེ་ ལྟར ་རེ ད །

ི ་པོའི་ཐོག་མཐའ་བར་
ལ་ལེ གས་བཤད་སྙང

ཆེ ན་མོ ར་བསྟོད་ཕྱག་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ ནད་ཡམས་འདི་ལོ་རྗེས་མར་ཕལ་ཆེར་དྲག་
སྙིང ་ར ྗེ་ ཆེ ན ་པོ་ བཟུ ང་བའི ་ ཐོག ་ནས་སྟོང ་

སེམས་ལ་འགུ ལ་བསྐྱོད་ཐེབས་བྱེད་ནི་སྟོང་ ལུགས་གསུངས་ཡོ ད་པ་ལ་ང་ཚོ ས་ཐོག་མར་

པ་རང་འགྲེལ། རྩ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་དུས་ དཔྱད་སྒམ
ོ ་དང་འཇོག་སྒམ
ོ ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་

དཔེར་ན། ང་ཚོ ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་
སངས་རྒྱས་

ན་ངོས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། རྡོ་ར་ྗེ

བསྡུར་བ་ཡི ན་ན་ཕལ་ཆེ ར་སེམས་ཀྱི་ཉམས་ མས་ལོ ་རེ་ནས་ལོ ་རེར་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་

མྱོང་ཕྲན་བུ་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།

ཁྱོད་ ཐེབས་ཡོ ད་པ་ཞིག་གནང་ཤོག་ཨང་།

རང་ཚོ ས་ཀྱང་དེ་དེ་བཞི ན་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་ ངོས་ཀྱིས་ཀྱང་ལོ ་རེ་ནས་ལོ ་རེར་སེམས་ལ་

རྒྱུ ན་འཆར་ཅན་ལྟར ་བྱེད ་ཐུ བ ་པ་མ་ཟད།

བསམ་བླ འོ ི ་ འགྲོ་སྟངས་དང་ལོ ་ སྔ ནོ ་མའི ་ འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ཞི ག་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་ལ་
བསམ་བླ་ོ གཉིས་བསྡུར་བ་ཡི ན་ན་ཏོག་ཙམ་ ཡོ ང་གི་ཡང་འདུག ཁྱོད་རང་ཚོ ་ཚང་མས་

སྒྲིམ་ནས་ཡོ ད། མཁནྱེ ་སོང་ངམ། སྔནོ ་ལ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་ཀྱང་ ཐོས་བསམ་སྒམ
ོ ་པ་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཞི ག་

ཡར་རྒྱས་ཕྱི ན་འདུག་བསམ་པ་ཡོ ང་རྒྱུ ་ཧ་ ཉམས་བཞེས ་གནང་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །

སེམས་ཡར་རྒྱས་མ་སོང་།

པ་ཞིག་འདུག ལོ་སར་ནས་ནད་ཡམས་དྲག་

།ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་

ལན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་ཉན་ཞི བ་ཀྱི་

པོ་གཟིག་རྒྱབ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྒྱལ་

སི ་ཊེ་ཧྥི་ཌེ་ནེ་སི ་

Congressional Executive Commission

ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་ཨ་རི འི་

འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་

ཞབས་ཊོམ་སའོ་ཛི ་

ཆོས་ཀྱི་སླབོ ་ གནང་ཤོག་ཨང་།   བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས།

སྦངྱོ ་གང་ཙམ་ཡོ ད་ནའང་སེམས་ཡར་རྒྱས་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་བབ་སྐརོ ་
ཉན་ཞི བ་གནང་བ།

ཀྱི ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ལ ས ་ དོ ན ་ ཚོ ག ས ་ ཆུ ང ་ ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཞི ང་།

གྲོས ་ ཚོ ག ས ་ ཀྱི ་ རྒྱ ་

ནག་ལས་དོན ་ཚོ ག ས་

ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་
སྐུ་ ཞབས་ཇི མ ་མེ ག ་གྷ ་ོ

ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མི འ་ི

ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་བབ་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཡ་

མཆོག   གི་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་གསུངས།

སྤྱི འི ་ བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་ འགན་ ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས།
Matteo Mecacci

ལགས།

Tom Suozzi

ཉེ་ཆར་ཨ་རི འ་ི གཞུང་

ཨ་རི འི ་ གྲོང་ཁྱེར ་ནི འུ ་ ཡོ ག ་ཏུ ་རྟེན ་གཞི ་ ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་གྲོས་ཚོ གས་
བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ འཐུ ས་མི ་ཀིངྒ་
ཞིབ་ཚོ གས་པའི་

Human Rights Watch

འགན་འཛི ན་སོ་ཕི་རི ་ཆ་ཌི་སན་

Sophie

King

མྱུལ་བ་པདྨ་དར་རྒྱས་ངག་དབང་ཟེར་བ་དེ་
མཆོག     ཨ་རི འ་ི བོད་རི གས་ཡི ན་མི ན་ཐད་ནིའུ་ཡོ ག་དང་ནིའུ་

གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ ཇར་སི འ་ི ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་ཚོ ས་དོགས་པ་བྱེད་
ཁི་རི ་སི ་སི ་མི ་ཐི་

Chris Smith

མཆོག་

གཙོ་སྐངྱོ ་གནང་ཡོ ད།

འཛི ན་རྡོ་ར་ྗེ ལགས། དེ་བཞིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ གཙོ ས ་ཉན་ཞི བ ་གནང་མཁན་ཁག་གཅི ག ་

ཆེ ད ་དུ་ ཨ་རི འི ་ གྲོས་

བསྟན་འཛི ན་

མཆོག   གི ས ་འཛི ན་བཟུ ང ་བྱས་པའི ་ རྒྱ་ནག་གི ་ སོ ་

Richardson

དེ ་ ཡང་ཉན་ཞི བ་ཀྱི ་

China

Steve Daines

ཝན་ Jim McGovern

མཆོག་གི ས་ཚོ གས་འདུ་

on

སྒམོ ་པ་དང་། དེ་ལྟར་བླ་ོ ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་

དང་དུས་ལ་ངོས་ཀྱིས་ཀླགོ ་བཞིན་ཡོ ད།

གང་ལྟར ་རྣམ་མཁ ྱེན ་རྒྱལ་བའི ་ གོ ་ འཕང་ རྩ་བ་སྙངི ་རར
ྗེ ་འདོད། ཅེས་གསུངས་པ་ནང་

༄༅།

གཙོ་བོ་ ཚོ ར་གནས་ལུགས་བཤད་པ་དེ་རེད། གནས་

ཡོ ད་པ་ལྟར་འདོན་བཞིན་ཡོ ད།

གཞན་ཡང་དེ་རི ང་ཐེངས་འདིའ་ི ཆོས་འབྲེལ་

ི ་རྗེ་
བརྟེན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་སྙང

ཐོབ་པར་ཤོག་ཟེར་བ་དང་།

བླ་མའི་མདུན་ནས་དབང་ཞུ ས་ཏེ་ཁས་ལེ ན་ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལས་འགན་ལྟ་བུ་ནི་ང་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུ བ་ཀྱི་སེ མས་རེ ད། སླབོ ་སྦྱོང་བྱས།  དེ་ནས་ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོ

སྲས་སྤྱོད ་ལ་སླབོ ་པར་བགྱི ད ་ཅེས ་སེ མ ས་
བསྐྱེད ་གཟུ ང ་རྒྱུ ་ཞི ག ་ཀྱང་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད །

གཙོ་བོ་སོ་སོས་ཉམས་

རེད། ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱབས་

ལགས། བོད་དོན་ལས་འགུལ་ བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་སྐུ་ཞབས་ཇི མ་མེ ག་གྷ་ོ ཝན་

བསྟི་ གནས་ཁང་གི ་ ཉམས་ཞི བ ་པ་བསྟན་ སྐུ ་ ཞབས་ཇི མ ་མེ ག ་གྷ ོ་ ཝན་མཆོ ག ་གི ས ་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ི བོད་དོན་

ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ན་ཌི ་ གིས་ཁ་གཅིག་གྲག་གིས།
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ལི ་ཝེན་

Andy Levin

རྒྱ་ནག་གཞུང་

མཆོག   ཨ་རི ་ གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

དེ་

ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་ མོ ན་ཊ་ན་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ བཞི ན་སྐད་ཡི ག་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ནག་ཅན་

བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་མཁན་ གྲོས་ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་ དུ་ བསྒྱུ ར་བཞི ན ་པར་ཐུ ག ས་འཚབ་གནང་

སྲིད ་བྱུ ས ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་གྱི ་ ཁྲིམ ས་འཆར་

དེ་གང་མག ག
ྱོ ས་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་

མའི ་ ནང་མང་མོ ས ་ཀྱི ས ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་
བའི་རེ་བ་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། །
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