དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་གསར་ལས་ཁང་གི ་ལོ་འཁོར་
ུ ་ཆེན་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
དས

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ི ་མའི་དབུ་འཛི ན་བདུན་པ་སྐྱབས་ར་ྗེ
སྔ་འགྱུར་རྙང
ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་
བཀའ་ཤག་ཏུ ་ཕེབས་པ།

ྱོ ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ ་བྱུང་བར་བརནྟེ ་འག་ྲོ ༄༅། །སྔ་འགྱུར་རྙངི ་མའི་དབུ་འཛི ན་བདུན་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ བླནོ ་ཁྲི་ ཟུ ར ་མཁས་དབང་སླབོ ་དཔོན ་ཟམ་ ཞི ག་ངོས་ཀྱི ་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་དེ་འདྲ་འདུག   སྦར

༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་ གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་སོ གས་ཕེབས་ཡོ ད་ ངོས ་ལ་མཚོ ན ་ན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་ བ་མི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་དཀའ་ངལ་དང་རྙག
ོ ་ པ་སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྡ་
སར་ཕེབས་པ་དང་བསནྟུ ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ པ་དང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་རི ག་གནས་རྗེས ་འབྲང་པ་ཞི ག ་ གྲ་ཧ་ཅང་བཟོས་ཡོ ད།  ངོས་རང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་ བཀའ་ཤག་ནས་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུས་ལྟར། ཕྱི་
མཆོ ག་ལ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ཀང་ར་རྫོང་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ་ མགྲོན ་རྣམ་པ་དང་ ཡི ན་པ་མ་ཟད།   དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་དར་ མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ European ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་
དུ་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་ཧི་མཱ་ཅལ་ཨ་བྷ་ི ཨ་བྷ་ི ལྷན་གསོལ་ཇ་བཞེས་ཏོག་གསོལ་གྲུབ་བསྟུན་ བའི་ལེ གས་བཤད་དེ་དག་ཉམས་ལེ ན ་བྱེད་

Union

ལྟ་བུར་ཡི ་རངས་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ ཚོ ད་ ༦།༣༠ ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་ཚོ གས་ཁང་དུ་
ཕེབས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

བ་རྣམས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲི ང ་ལས་ཁུ ང ས་

ཡི ན། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་བཙུགས་ ཀྱི ་ དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས་
པར་བརྟེན་ཡུ་རོ བ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕན་ཚུ ན་ བཀའ་བླནོ ་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་

ཆེ ན་མཛད་སྒར
ོ ་ཇི ་ལྟར ་གདན་ཞུ འི་ གསོ ལ་

ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠   ནང་ངོས་ཀྱི་ཚད་

པོ་ སྨནི ་སྩལ་གྱི ས ་མཛད་སྒར
ོ ་དབུ་ བཞུ ག ས་

Quantum Physics

ཞེས་པའི་ད་ལྟ་ད་ལྟའི་གནས་ཚུ ལ་གང་བྱུང་
བཙུ ག ས་ནས་ལོ ་ གསུ མ་འཁོ ར ་བའི ་ དུས ་

དམག་རྒྱག་རྒྱུ ་མཚམས་འཇོག ་བྱུང་ཐུ བ ་

འདེབ ས་ཞུ ས ་པ་ལྟར ་བཀའ་བཞེ ས ་བཟང་

མཛད།

རྡུལ ་དངོས ་ཁམས་རི ག་པའི ་ རྣམ་གཞག་

དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

སླབོ ་སྟོན་པ་འཇར་མན་

མི ་རི གས་སྐ་ུ ཞབས་ཝོན་ཝི ་ཛེ ་ཀར་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཁུལ་དེར་༸ཞབས་སོར་བཀའ་

Friedrich von Weizsäcker

Carl

ལགས་དང་

ངོས་རང་གཉིས་གླངེ ་མོ ལ་ཞི ག་གི ་སྐབས་སུ་

དྲིན་སྐྱོང་སྐབས་གསར་ཁང་འགན་འཛི ན་སྐུ་

ཞབས་བྷ་ལ་ཇི ་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་དང་

ཁོང་གི ས་འདི་ལྟར་བརྗོད་བྱུང་།  ཁོང་རང་

འབལ
ྲེ ་གསར་ཁང་གི ་བཅར་འདྲི་ཞུ་ཡུལ་དུ་ འཁྱུ ག ་ཙམ་བཞུ ག ས་རྗེས ་མཛད་སྒ་ོ དངོས ་ མཁན་རྒྱ་གར་གྱི ་ སླ བོ ་མ་ཞི ག ་ཀྱང་ཡི ན།   ན་གཞོན་ཡི ན་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་རན་སི ་དང་
ཆི བ ས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ནས་བཅར་འད ་ྲི ཁག་ གཞི ར ་ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་ ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ང་ཚོ འི་དགེ་རྒན་ འཇར་མན་མི ་རི གས་དབར་ཕན་ཚུན་མཐའ་

གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།   ཐེངས་འདིའ་ི སླབོ ་སྩལ་དོན།

མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་གནད་ མོ་རྣམ་པ།

བཀུར་འོས་ཆོས་གྲོགས་ཕོ་

དང་ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་གྱི ་དགེ་ཕྲུག་ཆགས་ཡོ ད།   གཅི ག ་ཏུ ་དགྲ་བོའི ་ འདུ་ ཤེ ས ་འཛི ན་བཞི ན ་

ཐོག་མར་ངོས་ཀྱིས་དེ་རི ང་གི ་ ང་ཚོ ་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་ཅི ང་སྡུག་བསྔལ་

ཡོ ད་པ་དང་།   འོན་ཀྱང་ད་ཆ་འདུ་ཤེས་

རྗེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡི ན།   མཛད་སྒ་ོ འདིར་ང་ རབས་ ༢༠ འགོ་སྟོད་དང་སྨད་ཆའི་སྐབས་

དུ་རྩི་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་བརྗོད་བྱུང་། ཞེས་

ཡོ ད ་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ མཛད་སྒ་ོ གོ་སྒྲི ག་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུ གས་ མི ་འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡི ན།   དུས་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་

སེང་ྒེ མཆོག   སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་

ི ་དམག་ཆེ ན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་
ཚོ ་ སླར ་ཡང་མཉམ་འཛོ མ ས་བྱུང་བ་ལྟ་ བུ ་ འཛམ་གླང

ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག   བཀའ་ ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ མགྲོན་ཁྲོད་མང་པོ་

བྱུང་བ་རེད།   སྐབས་དེར་མི ་གསོད་ཁྲག་

འཛི ན་སྟངས་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་གཉེན་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ས་ཡོ ངས་

ཡོ ངས་ལ་གཞུ ང་ཕྱོགས་ནས་གདུང་སེ མས་

རྫོ ག ས་དྲག་པོའི ་ བཙན་བཟུ ང་བྱས་ནས་

མཉམ་སྐྱེའི་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་ཞུ ་ཆེ ད་བཀའ་

དུ་བཏང་བ་དང་།

བཞེ ས ་ནས་ལོ ་ གཉིས ་ཧྲིལ ་པོ་ འཁོ ར ་བའི ་

བོད ་མི ་ས་ཡ་གཅི ག ་ལྷ ག ་ཙམ་རྐྱེ ན ་ལམ་
ཁྲི་ཚོ ་མང་པོ་ཉེས་མེད་

བཙོ ན ་འཇུ ག ་དང་མི ་ སྤ དྱོ ་ལས་འདས་པའི་

ཤག་སྐབས་ ༡༥ དམ་འབུལ་མཛད་འགན་
དུས་ཚི གས་སྟབས་འགྲིག་གནང་སྟེ།

ཕྱི་ལོ་

གདུག ་རྩུབ་མནར་གཅོད ་མྱངས་དང་མྱོང་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡ རེས་གཟའ་པ་

སྐ་ྱེ རྒུ་མདོའི་བོད་རི གས་ན་གཞོན་བཀྲ་ཤི ས་

སྒྲིག་ཞུས་ཐོག་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་

བཞི ན་པར།

ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་མདོ་ཁམས་

སངས་ཉིན ་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་གོ ་

དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་རྩ་
ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་སུ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་

ཚོ ད་ ༤ ནས་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོ

འོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ འི་ཐོབ་

མཆོ ད་སྤྲི ན་སྣ་ལྔ་འབུལ་གཤོ མ་དང་འབྲེལ།  

རི གས་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་

ི ་གཙུག་
བརྒྱབ་སྟེ།  རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ལག་ཁང་གི ་ རྟེན ་མཆོ ག ་སྤྱན་སྔའི ་ དྲུ ང ་དུ་

ཐང་རྩོད་ལེན་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་།   རྒྱ་ནག་

མཆོ ད ་འབུ ལ ་སྨ ནོ ་ལམ་གྱི ་ ཚོ ག ས་མགོ ན ་

སླངོ ་བྱས་པའི་བསྙནོ ་དཀྲི་བཙན་འགེལ་གྱིས་

བདུན་པ་ཀཿ ཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ནང་ཡོ ངས་གྲགས་ཁྱབ་པ་དང་།

སྲིད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་

གཞུང་གི ས་ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་སྐལ
ུ ་
མི ་ལོ་ ༥ བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
དེ་བཞི ན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གནང་མཁན་འདས་གསོན་འབྲེལ་ལྟས
ོ ་

དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛི ན་ཁྲི་རབས་

དང་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་

མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་
པ་དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ། ལྷན་

ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།

སྲི་ཞུའ་ི རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐྱབས་ཐོ་ སྒྲོག ས་སྦྱང་

ལས་བྱེད་རྣམ་པ། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་

གནང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

རི ས་མེ ད་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་དགེ་བཙུན་སྔགས་ གི ས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་
གསུམ།

གཞན་ཡང་གཉུ ག་མར་གནས་པ་ ༥ བར་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོ ད།

གསུམ།

དེ་བཞི ན་མི ་མང་།

དང་གླ་ོ བུར་དུ་ལྷགས་པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་ གཞན་ཡང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་

ཕྱི་རྒྱལ་བ་ ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཞི ང ་མཆོ ག ་འདུས ་པ་རྒྱ་

བཅས་ཁྱོན ་མི ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ མཚོ ར་བསྙནེ ་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་གྲྭ་བཙུན་

འདུ་ འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་སྨནོ ་ལམ་གསུ ང ་འདོན ་ སྔགས་གསུམ་ལ་སྐ་ུ འགྱེད་ཧིན་སྒརོ ་
གནང་མུ ར ་རྣམ་གྲྭ ་ དགེ ་ བསྐས
ོ ་ཀྱི ས ་ཆོ ས ་ རེ་ཕུལ་ཡོ ད།།

༡༠༠

དང་སྦྲགས་སྲོལ་རྒྱུ ན་གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་བསུ འི་
སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།   དེ་ཉིན་
གསོ ལ་ཚི གས་ལྷན་བཞེས་གནང་སྐབས་རི ན་པོ་
ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སནྟོ ་དང་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ་ཕྱག་ལས་གནང་དང་གནང་
བཞི ན་པར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་འདུག གསོལ་
ཚི གས་སྐབས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་
དང་རྙིང་མའི་སྤྱི་འཐུ ས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་
བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་ཀྱང་ཕེབས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།  
བཀའ་དྲུ ང ་རྫོང ་ཁ་སྟོབ ས་རྒྱལ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་
དང་ཆོ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་ལུ ང་རགྟོ ས་ལགས་ཀྱང་
ཆེད་བཅར་ཞུས་འདུག   དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
མཆོ ག ་གི ས ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་བཀའ་ཤག་དུ་
འཚམས་གཟིགས་སུ ་ཕེབས་པར་དགའ་དད་གུས་
གསུ མ ་ཐོག ་ནས་འཚམས་འདྲི་ སོ ག ས་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས།།
ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརྗོད།
༄༅། །ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི ཌ་ནི་
Sydney ཁུལ་དུ་གནས་བཞུགས་མདོ་ཁམས་
ཏ་ྲེ ཧོར་ཁམས་པ་རྣམས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་བོད་མི འི་
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ནས་ད་བར་བོད ་བསྟན་སྲིད ་སྤྱི ་
དང་ལྷག ་པར་དུ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་དང་།
འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་འབལ
ྲེ ་ཆགས་ཡོ ངས་ལ་དམི གས་
བསལ་གཟིག ས་སྐྱོང ་དང་ཐུ ག ས་ཁུ ར ་མཛད་
པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ བཀའ་ད ྲིན ་གསབ་ཕྱི ར ་དང་།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
མཆོག་ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡའི་ནང་རྒྱལ་དོན་འཚམས་
གཟིགས་སྐབས།
མང་ཚོ གས་ལ་བོད་མི འ་ི
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་གཞི ་ མང་པོའི ་ ཁོང ས་
ནས་བོད་ཀྱི ་བརྙ ན་འཕྲིན་གྱི ་ལས་ཁུ ངས་དང་
སྒྲ་འཇུ ག་ཁང་བཅས་པ་དེང་དུས ་དང་མཐུ ན་
པ་ཚད་ལྡན ་ཞི ག ་གསར་རྒྱག་ཞུ ་ བཞི ན ་པའི ་
སྐརོ ་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་ཞི ང་བོད་མི ་ཚོ ས་ཞལ་
འདེབས་གནང་ན་སྒྲིག་འཛུ གས་ལ་ཐུ གས་ཕན་
གསོ ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་གནང་ཡོ ད།
དེར་བརྟེན་ཉེ་ལམ་ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་
སི ཌ་ནི ་ ཁུ ལ ་དུ་ གནས་བཞུ ག ས་མདོ་ ཁམས་
ཏ ་ྲེ ཧོར ་ཁམས་པ་རྣམས་ནས་ཞལ་འདེབ ས་
བསྡུ ་ རུ བ ་གནང་སྟེ་ ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡའི ་ དངུ ལ ་
འབབ་ ༢༦,༢༠༠།༠༠ (ཉིས་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ཉིས་
བརྒྱ།) འཛའ་སྒྱུར་ཧིན་སྒརོ ་ ༡༣,༡༠,༠༠༠།༠༠
(འབུམ་བཅུ་གསུ མ་དང་ཆི ག་ཁྲི་ཐམ་པ།) བོད་
ཀྱི ་ བརྙ ན ་འཕྲི ན ་གྱི ་ འཕྲུ ལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུ འི་ཆེ ད་དུ་ཞལ་འདེབས་གནང་འབྱོར་
ྲི ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕནྲི ་ཚན་པས་
བྱུང་བར་ཕྱི་དལ
ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་
ཐུ ག ས་ཁུ ར ་ལ་ལེ ག ས་གསོ ལ ་བསྔག ས་བརྗོད ་
དང་སྦྲགས་ཐུ གས་རྗེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས།།   
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦

6th June 2018 TIBETAN NEWS

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ།
༄༅།   །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འདི་བཞི ན་

༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་།

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ རྒྱ་གར་གཞུ ང ་

འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་། ཁྱབ་ པ་བདེ་དོན་ཚོ གས་པ་ནས་མཉམ་རུབ་ཐོག་

ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ ག ས་

ཀྱི ་ བཞེ ད ་དགོ ང ས་མཐའ་དག་ལྷུ ན་གྱི ས ་

ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་།

ལས་བྱེད་བཅས་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ གཉིས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ གཟབ་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མི ་ཡོ ངས་

མཛད་འཕྲིན་སྔར་ལྷག་རྒྱས་པ།

ཐུ གས་

འགྲུབ་པའི་
ཆེ ད ་ དུ ་
ད མི ག ས ་

བསལ་

ཉིན་རྒྱ་གར་ཆེ ད་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་

ཚེ ས་ ༢༨ དང་ ༢༩ བཅས་ཉིན་གྲངས་

ཡོ ད།

ཁྲིད ་འོག ་ཁྱབ་ཁོང ས་སེ ར ་སྐྱ་མང་ཚོ ག ས་

ལ་འབུ ང ་ཆེ ད ་ཉ་གང་མང་ཚེ ་ ཐར་བཏང་
ཕྱོགས་མཚུངས་མོན་གྷ་ོ འདོད་རྒུ་

གླིང ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་གྱི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་
རྭ ་ ས དྟོ ་གྲྭ་ ཚང་ནས་༼གཞི ས ་བྱེས་བོད ་མི ་

ཡོ ངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུ གས་རྗེ་

ཟླ ་ བ ཞི ་

Pray For India

གསུང་འདོན་

པ་ས་ག་

ཟླ་བའི་ཚེ ས་བཅོ་ལྔའི་དུས་ཚི གས་ཁྱད་པར་

ཅན་གྱི་ཉིན་མོར། བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་
གཙོ ས་དགེ་འདུན་འདུས་མང་ཡོ ངས་ཀྱི ས་

གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་བཅོ་

རང་ཅག་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན ་ཤི ན ་ཏུ ་ཆེ ་

ཅན་དེར་ཁྱབ་ཁོངས་དགོན་སྡ་ེ དཔལ་རྒྱུ ད་

ཡུལ་གྱི ་སྣོད་བཅུད་རི ག་གཞུ ང་དང་བཅས་

ལྔ་ས་ྟེ ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི ་ དུས ་ཚི གས་ཁྱད་པར་

ི ་
སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་། རྫོང་ཆོས་གྲྭ་ཚང་། རྙང

གནང་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུང་སྤྱི་མི ་དང་བརྒྱ་

མཐུ ན་འགྱུར་འོག་ཉིན་གུ ང་གསོ ལ་ཚི གས་

གྲ་སྒྲིག་གནང་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་སྦངེ ་

ལོར་གྲོང་སྡ་ེ ཚོ གས་ཁང་ Town Hall དུ་

སླབོ ་ཕྲུག་གཞོན་སྐྱེས་དང་ལས་བྱེད་ཁྱོན་མི ་

ཆུ་ཚོ ད་གཅི ག་རི ང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཆེད་ དབུལ་པོར་ཟས་སྦྱིན་དང་མང་ཚོ གས་ལ་ཆུ་

ཚོ གས་མཆོག དེ་བཞི ན་སྐ་ུ མགྲོན་དུ་མངའ་

བདེན་ཚི གས་སྨནོ ་ལམ་དང་ བྷ་ི བྷར་ཁུལ་གནས་སྡདོ ་མི ་མང་རྣམས་ནས་

བྷལ་དེབ་སི ངྒ་ཏོ་མར་མཆོག སི ར་མོར་རྫོང་

ཞབས་རི མ།

༸རྒྱལ་བའི་ མངར་མོ་སྦྱིན་པ་བཏང༌། གཞན་ཡང་བྷུཏ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་བཅས་ འགྲུལ་སྐདྱོ ་པ་ཚོ ར་ཆུ་མངར་དྲང་མོ ་དང་།
གསོ ག ་སྒྲུ བ་དང་སྦྲགས་དགོ ང ་དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད ་ དབུལ་པོར་ཟས་སྦྱིན། དེ་བཞི ན་མང་ཚོ གས་

༥ ཐོག་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གྱི་ལས་རི མ་

དོན ་གཅོད ་བཀའ་ཟུ ར ་འབྲོང ་ཆུ ང ་དངོས ་

ཡུལ་མི ་བཅས་མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་ཡོ ད། དེ་

ཡང་གཡས་གཡོ ན་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི ་འགོ་
ས་གནས་ཧིན་བོད་མཛའ་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཁག་གཅིག ས་གནས་

ཆོས་སྡ་ེ བཀྲ་

རབ་སྙངི ་པོ། བསྡས
ུ ་བསངས། སྐ་ུ རི མ་རྣམ་

ལོ ར ་སེ ར ་བྱེས་ཆོ ས ་ཚོ ག ས་གཉིས ་ཀྱི ་ གོ ་

འཛི ན་དང་།

ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ལྡ་ི ལི ་སྐུ་ཚབ་

བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པ་དང་།

སྤནོ ་ཊའི་ཁྲིམས་དཔོན་གཞོན་པ། སི ར་མོར་

ཚོ གས་བསགས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་

སུ་བོད་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨

ནས་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ བར་རྒྱ་གར་ཆེད་

གི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་སྐ ར
ོ ་སྲུ ང ་འགན་འཛི ན་མཆོ ག

རྫོང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་སྐརོ ་སྲུང་གཞོན་པ། གཞན་

དཀར་དགེ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ རྒྱུ ་བསོ ད ་ནམས་ཀྱི ་

བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་

སྡའེ ི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་

ལ་ཆུ་མངར་མོ་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་སོགས་རྣམ་

གཞན་ཡང་སྦལེ ་ཀོབ་

མཇུག་སྒྲིལ་ཡོ ད།

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་རི གས་སྤལེ ་ཡོ ད།

བཞི ན་སྦངེ ་ལོ ར་ལྷ་ོ སྤྱི་ལས་ཁུངས་དང་སྦངེ ་

འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ཨཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་

སྐབས་དེར་སྦངེ ་ལོ ར་སུད་ཚོ ང་ཚོ གས་པའི་

ལམ་རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་དང་།

དམི གས་བསལ་སྨ ནོ ་ལམ་གསུ ང་འདོན ་

བསལ་སྐུ་མགནྲོ ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

གཟུ ང ས་སྔག ས་བཅས་འདོན ་གནང་ཡོ ད །

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་ཡོ ན་དར་ཞི ང་རྒྱས་པའི་

དེ་

ཅལ་མངའ་སྡ་ེ གཞུ ང་གི ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་
རཱ་ཇིབ་སེ་ཛལ་མཆོག་དང་།
དམི གས་

༸སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཞབས་རི མ། སངས་རྒྱས་སྨན་བླའ་ི

ཤི ས ་ལྷུན ་པོ་ དགོན ་པའི་ དགེ་ འདུན ་པ་ལྷན ་

ཆེད་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བ་སོགས་

ཁུངས་ནས་མི ་མང་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་
རབུ ་ཐོག་གྲངས་ ༢༤༠༠༠ ཐམ་པ་དང་།

དེར ་མཛད་སྒའོ ི ་ སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོར ་ཧི་ མ་

༸རྒྱལ་བའི་

བའི་ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

དགོན་དབུ་རྒྱན་གླིང་གྲྭ་ཚང་བཅས་དགོན་
སྡ་ེ ཁག་གསུམ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

གསུང་འདོན་གནང་བ་དང་།

སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་དང་།

སུ། བོད་

སྨནོ ་ལམ་

བསྟུན་དགེ་འདུན་པ་དང་། མང་ཚོ གས་ནས་

ལ ས ་

ཆ་ཤས་

དུས་ཚི གས་ཁྱད་པར་ཅན་ཉིན་རྒྱ་གར་ཆེ ད་

ཕྱོགས་མཚུ ངས་ས་གནས་བརྒྱ་འཐུ ས་ལས་

གྲངས་ ༢༤ བཅས་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱིས་

འཆར་གྱི་

ནས་ས་ག་ཟླ་བའམ་འབུ མ ་འགྱུ ར ་ཟླ་བའི ་

ཅག་གི ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པའི་འཁྲུངས་རབ་

བདག་ དང་། སྤྲེའུ་ལ་ངང་ལག་སྦྱིན་པ་བཏང༌།

གསུམ་འཛོ མས་པའི་སྐརོ ་དང་།

ཆེ ་ ཞུ ། ༽
ཞེས ་པའི ་

ཐོག་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཚེ ས་བཅོ་ རྒྱས་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་སྐབས་

ལྔ་ཉིན་བྱིའུ་གྲངས་ ༧༠ ཐམ་པ་ཚེ ་ཐར་

རྒྱ་གར་ལ་བཀྲ་ཤི ས་མཚོ ན་ཆེ ད་སྨནོ ་ལམ་

ཚེ ས་ ༡༥

ཁོངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི ་ ཀུ མ་རའོ་ས་གནས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུ ང་མང་

ཟླ་བའི་ཚེ ས་བཅོ་ལྔའི་དུས་ཚི གས་ཁྱད་པར་

ཡོ ད། དེ་

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་

མི འི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣེ་

བླ་ོ བཟང་འཇམ་དཔལ་ལགས་ཀྱི ས ་ས་ག་

ཀྱི ་ མཛད་རྣམ་བཅས་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་གྲུ བ ་

ར ྗེ ས ་ བོ ད ་

གཉིས ་རི ང ་ཧོན ་སུ ར ་རབ་རྒྱས་གླི ང ་བོད ་

སེར་བྱེས་དགེ་བཤེས་

སྨ ོན ་ ལ མ ་

ཚོ ག ས ་

གནང་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥

མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འཆར་

འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཉིན ་རྒྱ་དུས ་གཅི ག ་གི ་ སྨནོ ་

འབུམ་

སྒྲོག སྒྲོལ་མ། གདུགས་དཀར། ཤེས་

གསུམ། སངས་རྒྱས་སྨན་བླའ་ི ཆོ་ག འོད་
དཔག་མེད་ཆོ་ག

བཟང་སྤྱོད་སྨནོ ་ལམ།

བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྨནོ ་ལམ།

རྒྱལ་བ་འཇམ་

གྲུབ་མཆོ ག་དབུ་བཞུ གས་ཐོག་བསམ་ཡས་ ཡང་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་ཀྱི་ཐོག་མར་ས་
ཡོ ད།   ཕྱོགས་མཚུངས་ལྡ་ི ལི ་བསམ་ཡས་ གླིང་ཁུལ་གྱི ་མི ་མང་ཚང་འཛོ མས་ཐོག་རྒྱ་ གནས་འགོ་འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག་ལྡན་
དཔལ་སྨནོ ་ལམ་བཅས་གསུང་འདོན་གནང་
གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

གར་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་རྒྱ་ ལགས་ཀྱི ས ་འཚམས་འདྲིའི་ གསུང་བཤད་

སྣེ་ཁྲི ད ་དང་བརྒྱ་འཐུ ས ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ གར་མི ་དམངས་ཀྱི་བདེ་དོན་སླད་དམི གས་

དང་སྦྲགས་མཛད་སྒ་ོ དབུ ་ འཛུ ག ས་གནང་

བསམ་ཡས་གླིང ་དང་བྷུཏ ་བྷི་ ཧར་མི ་མང་ ཚོ གས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ལྡ་ི ལི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

ན་གཞོན་རྣམས་ནས་རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་

མཉམ་རབུ ་ཐོག་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་ཤར་ནས་ བསལ་མཆོ ད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་གཟབ་རྒྱས་
འདུ་ འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་

དཔོན ་གྱི ས ་འགན་ཁུ ར ་འོག ་དགོ ན ་སྡ ་ེ གྲྭ ་

སྒྲི ག་འོག་བོད་ཟླ་བཞི ་པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་

གཅོད་མཆོ ག་གི ས་མང་ཚོ གས་ལ་རྒྱ་གར་

རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་། རྒྱ་གར་མི ་དམངས་ གཞུང་དམངས་གཉིས་ཧ་ཅང་བཀའ་དནྲི ་ཆེ་
ཀྱི་བདེ་དོན་སླད་ Pray for India ཞེས་ ལུགས་སོ གས་ཀྱི་སྐར
ོ ་གསུང་བཤད་གནང་

ཚང་གསུམ་ནང་ཉིན་བཞི ་རེ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་

བཅོ་ལྔའི་ཉིན་རྒྱ་གར་ཆེ ད་སྨནོ ་ལམ་གསུང་

དམི གས་བསལ་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གོ་ ཡོ ད།

བསྐངོ ་གི ས ་ཆོ ས ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་མུ ་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་སྦངེ ་ལོར་

རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ས་ སྒ ་ པ་བོད ་མི འི ་

དང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ས་གནས་མི ་མང་

དགེ་འདུན་པ་དང་། སླབོ ་ཕྲུག དེ་བཞི ན་

ཉིན་བཅུའི་རི ང་ས་གནས་མང་ཚོ གས་འདུ་
མཐུ ད་སྤལེ ་གནང་། བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༤
ནས་རྒྱ་གར་ཆེ ད ་སྨནོ ་ལམ་གསུ ང ་འདོན ་
གནང་བ་དང་།

སྒསོ ་སུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་༸སྐུ་ ཚེ ་

འདོན་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་

གཞན་

སྒྲིག་ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ ཡང་ཀུ མ ་རའོ ་

སེ ར ་བྱེས་ཆོ ས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་ཁང་དུ་

ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་བཅུ ་ཉིན་ཉ་ལྗདི ་ཚད་ཀི ་ལོ ་ གཞི ས་སྒ ར ་གྱི ་

མི ་མང་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༨༠ ཐམ་པ་འདུ་

པ་བཅས་ཚེ ་ཐར་དང་།

ཀྱི ་ དྲུ ང ་ལས་ཀརྨ་དགེ་ ལེ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་

གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱི ས་གཙོ ས་པའི་ ཁྱ བ ་ ཁོ ང ས ་ སྒ ་

འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་ལྷ་ོ སྤྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་

༦༠ ཐམ་པ་དང་། བྱིའུ་གྲངས་ ༥༠ ཐམ་ ས་གནས་འགོ ་
སྤྲེའུ་ལ་ངང་ལག་ འཛི ན་ལས་ཁང་

སྦྱིན་པ་བཏང་། དེ་བཞི ན་ལྡ་ི ལི ་བསམ་ཡས་ ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་

ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཀུམ་རའོ་གཞི ས་སྒར་གྱི་
གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ 3

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྔ་ཕྱིའ་ི བྱུང་རི མ་དང་གྲུབ་འབྲས་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ཞི བ་ཕྲ་སྩལ་བ།
གྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་ པོ་ འདུག   རག་ལུས་པ་རེད།   བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་རྒྱ་

འདོན་ཐེངས་སྔནོ ་མའི་འཕྲོས།

འདི་མཚམས་འཇོག་གནང་བ་གནང་རོགས་

གར་ནང་སླབེ ས་པ་དེ་དག་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲོད་

ནེ་ར་ུ Nehru མཇལ་ནས་ང་ཚོ ས་རྒྱལ་ ཆ་ཞོ ར ་འཕྲོས ་བྱས་ནས་ང་ཚོ ས ་ལྷུ ན་རྩེ་

པའི་ཐབས་ཤེས་གཙོ ་བོ་ནི་ཤེས་ཡོ ན་ལ་ཐུ ག་

་་་་་་་་་་་་་་དེའི ་ ཡས་མས་དུས ་སྐབ ས་ཤི ག ་ ཞེས་དོན་ཚན་གཅིག་འདི་ཞུས་པ་རེད། སྐད་

ཚོ གས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གི ་ཡོ ད།  བྱུང་ན་ རྫོང་དུ་བོད་གཞུང་བཙུགས་པ་ཡི ན་ཞེས་ཞུ་

དགོས། བོད་དོན་མ་ཡལ་བ་དང་མ་བརླག་
ུ ་ Nehru འདི་ལྟར་
ཡོ ད། ཅེས་ནེ་རས

ནས་བཟུང་བྱུང་རི མ་དང་

བརྒྱབ་ནས་ང་ཚོ འི་སླབོ ་ཕྲུག་སངྟོ ་ཕྲག་མང་

ནག་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལས་མི ་

ཡི ག་ཤེ ས ་མཁན་ཡོ ད ་ཅེས ་འགྲེལ ་བཤད་

ལོ་

༡༩༥༠

ཉམས་མྱོང་དེ་དག་བསགས་ནས་མཐར་རྒྱ་

འདུག དེར་བརྟེན་རང་བཙན་རྩོད་ནས་ཡོ ང་

ཐབས་མེད། དེ་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྟེང་

ུ ་ Nehru “ག་རེ་ཟེར་གྱི་ གསུང་སོང་། དངོས་གནས་རེད། དེ་བཞི ན་ ཕྱིན་པ་རེད། འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་ཐག་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ སྐབས་ནེ་རས
གནང་། ཞུ་བརྒྱུད་གནང་རོགས། དེ་ལྟར་མ་ ཡོ ད།”

བྱུང་ནའང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་རོ གས་གནང་

ཞུ་སྐབས།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་ཞུ་བརྒྱུད་

ཅེས་སྐ་ུ རླུང་ཚུབ་ཚུབ་བྱས་ནས་

འབོལ་གདན་ཐོག་ཁུ་ཚུར་སྣུན་ནས་ “ཕྱོགས་

རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ས ་ཁུ ར ་བཞེས ་ནས་ཤེ ས ་ གཅོད་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨
ཡོ ན་ཚོ གས་ཆུང་   Education Soci- ལོའི་ལོ་འཇུག་ལ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཧོང་ཀོང་

གཅི ག ་ནས་མི ་གསོ ད ་ཁྲག་སྦྱོར ་མཚམས་

ety

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༠ ཡི ན་ནམ་ ཞི ག་ནས་རྒྱ་མི ར་སྙད་རྐོ་བ་ཡི ན་ན་གང་འདྲ་

hru

ཡོ ང་རྒྱུ་མ་རེད། ཅེས་གསུང་གི ་འདུག
༢༡།༢༢

འཇོག་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོ ད།  ཕྱོགས་གཞན་

སྐབས་དེར་ངོས་རང་མ་སུ་རི ར་ ཡོ ང་གི ་རེད། ཅེས་ནེ་ར་ུ ཟེར་བྱུང་། རྒྱ་

འབྱོར་བ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༤ ལ་ གར་གཞུ ང ་ནས་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ལ་ཞུ ་ བརྒྱུ ད་

བརྒྱུད་ཡོ ང་ཐབས་མེད་” གསུང་བྱུང་།  འོ་

ཐུ ག་ཏུ ་ཕེབས་པ་རེད། ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་རེད།

ཕལ་ཆེར་ཡོ ད་ས་རེད།

གཙོ་བོ་ངོས་རང་

༢༤ ཕལ་ཆེར་ཡི ན་པ་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་ཧ་

ཅང་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་འདུག

སྐབས་དེར་

རྒྱག་སྐབས་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་ Deng Xiaoping

ཧ་ལས་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཁྱེད་རང་

ཚོ ར་སླབོ ་ཕྲུག་ཨི ན་སྐད་རྒྱག་ཐུ བ་མཁན་དེ་

འདྲ་ཡོ ད་ན། ང་ཚོ ་རྒྱ་ནག་ལ་སྐད་སྒྱུར་བྱེད་
མཁན་དེང་སྐབས་འདང་གི ་མི ་འདུག  དེར་

བཙུགས་པའི་ཁོངས་ནས་བོད་པའི་སླབོ ་ ལ་ཡོ ད། ཏིང་ཞའོ་ཕིང་ Deng Xiaop- བརནྟེ ་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་གང་ཙམ་ཡོ ང་ཐུ བ་

གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་དེ་གཙོ་བོ་ནེ་ར་ུ Ne- ing གི ས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཐུ ག་དགོས་ཀྱི་

ཀྱི་རེད་དམ། ཞེས་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་ Deng

གྲུབ་འགན་མ་བཟོད་པར་ཆེད་མངགས་ངོས་

འདི་འགྲིག་གི ་འདུག་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

རང་གི ས་ཐུ གས་ཁུར་བཞེས་པ་རེད།

འགྲོ་སོང་ཡོ ངས་རྫོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་

ཡོ ད། ཅེས་ལན་འབྱོར་འདུག རྒྱལ་ལོ་དོན་ Xiaoping

ནེ་ར་ུ ཕེབས་འབྱུང་། སྐབས་དེར་ཁོང་མ་སུ་ གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་སྐབས།’ ཞུ་

རི ར་ཕེབས་དགོས་པའི་མཛད་འཆར་གཞན་

པོ་ སླབོ ་སྦ ྱོང ་བྱས་ནས་ཨི ན་ཡི ག་དང་བོད ་

གི ས་རེ་འདུན་བཏོན་པ་རེད།

རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ འི་སླད་ང་ཚོ ་འདི་ནས་ཕར་

སླབོ ་ཕྲུག་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། དེ་དུས་རྒྱ་

ནག་ནང་ཨི ན་སྐད་ཤེ ས་མཁན་ཉུ ང་ངུ་རེད་
འདུག   ང་ཚོ ་འདི་ནས་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་

ན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞུས་སྐབས་ཕྱིས་
ུ ་ངོས་
ནེ་རས

ལྔ་བཅུ་ཙམ་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།

ལ་འདི་ལྟར་གསུང་མྱོང་། “བོད་ནས་རྒྱ་མི ་

དེའ་ི

འགྲོ་ གྲོན ་ཨི ་ཊ་ལི འི ་ ཡི ་ཤུ འི ་ བླ་ ཆེ ན ་སྤབོ ་

ངོས་ཀྱིས་ནེ་ར་ུ ལ། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་

དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་མཐར་སྐྲོད་གཏོང་
ཆེད་ཨ་མི ་རི ་ཀས་རྒྱ་མི ར་དམག་རྒྱག་གི ་མ་

རོགས་ཞུས་སྐབས་ཁོང་གི ས་ “འགྲིག་གི ་

རྒྱ་གར་ནང་བསྡད་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་

འདི་བདེན་པ་རེད། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་

ལྡ་ི ལི ར་ཁོང་གི ་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུ ད་ནས་ལེ ན་

གང་ཡང་མི ་འདུག ངོས་ཀྱིས་༡༩༥༧།༡༩༥༨

ི ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུ་
༡༩༦༢ བར་འཛམ་གླང

ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ཞུས་པ་ཡི ན། ངོས་རང་

མ་གཏོགས་བོད་དུ་ཕྱི ར་ལོ ག་བྱས་ན་བྱ་རྒྱུ ་

ལོ ར་བོད་ནང་འབད་བརྩོན་གང་ཡོ ང་བྱས་

Pope

ུ ་ངོས་ལ་གསུང་མྱོང་།
རེད།” ཅེས་ནེ་རས

ཆགས་ཡོ ད། འདི་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་
གཏུ ག་བྱ་རྒྱུ འི་ ཐབས་ཤེ ས ་ཧ་ཅང་བྱས་པ་

པ་ཡི ན། རྒྱ་མི འ་ི རྣམ་འགྱུར་སྡག
ུ ་ཏུ ་སྡག
ུ ་ཏུ ་ རེད། འོན་ཀྱང་སྒྲུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་སོང་།

རེད།”   ཅེས་འཕྲལ་མར་ཨ་སྒརོ ་ཁྲི་ལྔ་
རང་ཐུ ག་ཏུ ་སླབེ ས་བྱུང་། སྐབས་དེར་ངོས་

བཏང་བ་རེད།

རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུ ས་ནས་གང་ཡང་ཡོ ང་རྒྱུ ་ རང་རྒྱ་གར་ཀཱན་པར་ Kanpur ཞེས་པའི་
མེད་པ་ཆགས་ཡོ ང་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ས་གནས་སུ ་ ཆོ ས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་འདུར ་

གང་བྱེད་དགོས་སམ།

མི ་རང་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་

བོད་མི འི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱ་འགོ་བཙུ གས་

གསུང་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩།༡༩༦༠ དུས་ཕལ་ཆེ ར་ཚོ གས་གཙོ ་ཚེ ་དབང་འཕྲིན་ བསྡད་ཡོ ད།

ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

ནས་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་ཧ་ཅང་བྱུང་སོང་།

རང་གི ས་རྒྱལ་ ས་སྐྱ་ཚེ ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཕལ་ཆེ ར་

ཚོ གས་ལ་ཞུ་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱ་

བོད་གཞུང་ལྷ་སར་ཡོ ད་པ་དེ་རྒྱ་

བ་བྱུང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པར་བརྟེན་བོད་

ལགས་ཡོ ད།   གང་ལྟར་ང་ཚོ ་སྔ་ཕྱི་མ་

འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ ་མ་གཏོག ས་ང་ཚོ ས ་

བོད ་ལ་ལྟ་ སྐར
ོ ་འགྲོ་ བ་དེས ་ཕན་ཐོག ས་ཧ་

ནས་ལམ་སེང་དོན་དག་སོན་པའི་རེ་བ་གང་

ཆ་བཤད་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒལ་ རྐྱང་བྱོས་”

དུ་ང་ཚོ ས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུ ་གི ་

བ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་ “ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག   འགྲོ་

ུ ་དེ་མཚུངས་གསུང་གི ་འདུག  
ལོར་ནེ་རས

ཁྱབ་ཁང་གི ས་བོད་གཞུ ང་མེ ད་པ་བཟོས་པ་

གསལ་བསྒྲགས་འདི་གསར་འགྱུར་ནང་གོ་

ཞེས་བརྗོད་བྱུང་།   Deng Xiaoping དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་
ནང་ལྟ་ སྐར
ོ ་ཐེང ས་དང་པོ་ དང་གཉིས ་པ།

ཡང་རྒྱག་གི ་མེད།

ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།

གི ས་པེ་ཅི ང་ནས་ལན་འདི་ལྟར་འབྱོར་བྱུང་། ཞེས་འགྲོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་རེད།   ཏིང་ཞི ་ཕིང་

རྐྱང་བྱོས། ང་ཚོ ་འདིར་དབུ་མའི་ལམ་སྟེང་

དེ་དང་ཆབས་ཅི ག་བཀའ་མོ ལ་ཞོར་འཕྲོས་

ཡི ན།

ཞེས་བཀོད་པ་ཡི ན་ན་འགྲོ་གི ་མི ན་

དེ་

ངོས ་ཀྱི ས ་འཛམ་གླིང ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ལ་ཞུ ས ་

ལ་རྒྱ་མི འི་གསར་འགྱུར་ནང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི ་

པོ་དྲན་མ་བྱུང་།   གང་ལྟར་དབང་རྡོར་

ཀྱི་རེད། ཅེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངོས་ལ་ ལགས་དང་ཚེ ་དབང་རྟ་མགྲིན་ཡོ ད།

དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་བ་ཞི ག་གནང་

རོགས་གནང་། ” ཞེས་ཞུས་པ་ཡི ན།

མཐོང་མཆན་ལག་འཁྱེར་ནང་རྒྱ་མི ་ Chi-

ི ་ཡོ ད་མེད་གསལ་
ཡོ ད།   ཀུན་བདེ་གླང

ཞི ག་ཆགས་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣

མཐའ་མ་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་

མི ་ལྔ་བཅུ་འགྲོ་རྒྱུ འི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྐབས་

ཡོ ད། ཏིང་ཞའོ་ཕིང་ Deng Xiaoping nese

མཐར་ནེ་ར་ུ

མི ་འདུག

དགོས་པ་གསུངས།   བོད་ཕྲུག་ནང་ནས་

ལོ ར ་བཀའ་བླ ནོ ་དབང་རྡོར ་ལགས་ཡོ ད །

དང་། རྩུབ་ཏུ ་རྩུབ་ཏུ ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་

Nehru

དང་པོའམ་གཉིས་པར་རོགས་བྱེད་

ི ་འདིའ་ི སྟེང་
འཛམ་གླང

བོད་དོན་མ་བརླག་པ་དང་མ་ཡལ་བའི་དོན་

ཡོ ད། ཅེས་ནེ་ར་ུ Nehru ལ་ཞུས་པ་ཡི ན།

དེ་ནས་ང་ཚོ འི་སླབོ ་གྲྭ་རྒྱ་གར་ནང་འཛུ གས་
ཞེས་ངོས་ཀྱིས་ནེ་ར་ུ ལ་

རོགས་གནང་།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་

གཏོགས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ རང་བཙན་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་མེད། འགྲོ་

བྱས་ནས་གང་ཡང་ཡོ ང་རྒྱུ་མི ་འདུག དེར་

བརྗོད་པ་ཡི ན།

གསུམ་པ་བཅས་འག་ྲོ རྒྱུ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་རེད།  

ཅང་བྱུང་འདུག

ལམ་སང་ ཁྱེད ་རང་ཚོ འི ་ ནང་ནས་དུས ་ཕྱི ས ་སུ ་ བོད ་

པེ་ ཅི ང ་དུ་ ཕྱི ན ་ནས་ཏི ང ་ཞའོ་ ཕིང ་ Deng ནས་ཡོ ང་བ་ཡོ ད་ངེས་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་

བརྟེན་ང་ཚོ ས་རང་བཙན་ཞེས་བརྗོད་ནས་ Xiaopingདང་མཉམ་དུ་ཕལ་ཆེ ར་ཆུ་ཚོ ད་ ཤེས་ཀྱི་རེད།

དེ་སྔ་ཡི ན་ན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་དང་སྐད ་ཆ་བཤད་ཐུ བ ་ཀྱི ་ གཅིག་གཉིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རེད། སྐབས་ པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་
མ་རེད། རང་བཙན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རྩོད་ཐབས་

དེར་ཏིང་ཞོ་ཕིང་ Deng Xiaoping གི ས་

ནང་ཡོ ད་པ་རེད། ཅེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་

འོན་ཀྱང་ངོས་ གང་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོ ག་གི ་

ཤེས་ཀྱི་མེད།    ལྟ་སྐརོ ་ཚོ གས་པ་ཐེངས་

མེད། དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཐོག་མར་དེ་ རང་བཙན་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མེད།
དུས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

གཞན་

དེ་ ལས་སྤྲོས ་པའི ་ གནས་སྟངས་གང་ཡང་

ཀྱིས་སྐབས་དེ་དུས་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་པའི་ རེད། ཅེས་དེ་ལྟར་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རེད། དེར་

དང་པོ་ ཕྱི ན ་ནས་ལྷ་ ས་ཙམ་མི ན ་པར་མདོ་

Education Soci-

ནི་བདེ་སྐྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་བདེ་སྐྱིད་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་ཐོག ་འགྲོ་ རྒྱུ འི ་ གྲུ བ ་འབྲས་

གཞི ས་བྱེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མཐུ ད་ཐུ བ་པ་རེད།

ཀྱི་ཡི ག་ཆ་དེ་ཟུར་ཁང་གསང་བ་ཆེ ན་མོ ས་

གཞི ་བསྒྲིགས་པ་རེད། སྐབས་དེའ་ི རྒྱ་གར་

རེ ད་ཅེས་སྐད་ཆ་འདྲི་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་། Deng Xiaoping ཐུ ག་ཐུ བ་པ་ཞི ག་དང་།

ཅང་སྐྱེས་ཤི ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱས་པ་རེད།

སྐས་འཛེ གས་གསུམ་ཅན་ཞི ག་འདུག དེའ་ི

ཁོང་རེད།

མི ས་མེད་པ་བཟོས་ཟིན་པ་ཡི ན། ཞེས་བརྗོད་

ུ ་ Nehru ཧ་ཅང་
ཞུས་པ་ཡི ན། ནེ་རས

གཞུ ང ་བསྐྱར་གསོ ་ བྱས་ནས་དེར ་གསལ་

ཡོ ན་ཚོ གས་ཆུང་

ཟིན་སྟབས། གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དུ་བོད་

བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།

གསལ་བསྒྲགས་

མར་བཀླགས།  གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ལ་
སྟེང་ནས་ཟུར་ཁང་གསང་བ་ཆེ ན་མོ ས་མར་

གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།

ཐུ གས་ཁུར་བཞེས་བྱུང་།
ety

ུ ་ཤེས་
ནེ་རས

བཙུགས་ནས་ནེ་ར་ུ རང་གི ་འཆར་

ཤེས་རི ག་བླནོ ་ཆེན་ Shri Mali ཟེར་བ་

ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་སྐབས་ནེ་

ུ ་ Shri Mali སྐད་བཏང་ནས་ཁྱེད་
རས

ཚི ག་འདི་བཤད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོ ར་དགོས་རྒྱུ་ བརྟེན ་ང་ཚོ ་ རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི ་ མེ ད ་པར་
འདི་བཤད་པ་རེད།

སྟོད ་སྨ ད ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ་ལ་ཕྱི ན ་པའི ་ སྐ བ ས་

བདེ་སྐྱིད་ཟེར་ན་གང་ དང་པོ་ནི་སྤབོ ས་པ་བྱས་ནས་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་ བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ་ཡང་སེམས་ཤུ གས་ཧ་

བདེ་ སྐྱི ད ་ལ་རི མ་པ་མང་པོ་ ཡོ ང ་གི ་ རེ ད ་ དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གི ་འགྲིམ་འགྲུལ་

ངོས་ཀྱི ་གཅེན་པོ་བླ་ོ བཟང་བསམ་གཏན་ལྷ་

རང་བཙན་རྩོད་རྒྱུ་མི ན། ད་ལྟ་བོད་ནང་རྒྱ་

བྱས་ནས་ཡར་གནམ་ལ་བཏེག ་པ་དེ་ འདྲ་

ཅེས་སྤམ་པོར་བཤད་ནས་རི མ་པས་ང་ཚོ ས་ ཡོ ང་ཐུ བ་པ་དེའང་དེའི་ཐོག་ནས་ཐག་ཆོ ད་
པ་རེད།   དེ་དུས་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་ Deng

སར་སླབེ ས་སྐབས་མི ་ཚོ ས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་

ངོས་ཀྱི་ལོ་

རང་ ཚོ གས་གཙོ་ Chairman བྱེད་

ནག་གཞུ ང་གི ས་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་བཞི ན་པ་ Xiaoping

དེར་ཞུ་སྐབས་ནེ་རུས་བོད་གཞུང་ངོས་ལེ ན་

སླབོ ་གྲྭ་འཛུ གས་རྒྱུ འི་དུས་ཚོ ད་སྐབས་དེར་

གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་དབུ་མའི་ལམ་དུ་འགྲོ་ སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས།  ང་ཚོ འ་ི གཞི ས་ཆགས་ མང་དེ་དག་གཞི ་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་

མཐུ ད ་ནས་གནས་ཐུ བ ་རྒྱུ ་ནི་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལ་

ལམ་དེ་གླ་ོ བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞི ག་མ་རེད།  ཕྱི་

རྒྱུས་ཀྱི་ཞོར་འཕྲོས་བྱས་ནས་ནེ་རུར་སྐབས་
བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད།

ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།

ངོ ས ་ཀྱི ས ་བོད ་ནང་མི ་གསོ ད ་ཁྲག་སྦྱོར ་

དགོས་ཞེས་ཐུ གས་ཁུར་ཧ་ཅང་གནང་སོང་།

ནེ་ རུ ས ་བོད ་དོན ་མ་བརླ ག ་པ་དང་རྒྱུ ན་

དེ་འགྲིག་གི ་མི ་འདུག

གི ས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་པའི་

དེར་བརྟེན་མཐའ་ གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོ ད་པ་རེད།  ཅེས་

བྱུང་འདུག  ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ཁུལ་དུ་དེ་
བཞི ན་རེད། གང་ལྟར་བོད་ནང་གི ་རྒྱ་ཆེ་མི ་

རྒྱུ་དེ་རི མ་བཞི ན་བྱུང་བ་རེད།   དབུ་མའི་ ཁག་དང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག   གཙོ་ཆེ་ཤོས་སླབོ ་ མི ་གང་འདྲ་ཡོ ད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེ ས་པ་
གྲྭ་ ཁག་གང་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་འགྲེལ ་བཤད་ དང་དེར་དོ་སྣང་སླབེ ས་པ་རེད། ང་ཚོ ་འདི་

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

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦
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ནས་བོད ་རྒྱ་ཆེ ་ མི ་མང་དེ་ དག་ལ་དཀའ་

བྱེད་ཀྱི་འདུག   ཅེས་འདྲི་བ་ཡི ན་ན་ཁོ་པ་ གི ་ཚན་རི ག་དང་ནང་ཆོས་ཚན་རི ག་སྐརོ ་གོ་

སོགས་བགྱིས་པའི་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས།

ི ་སབྟོ ས་ཞུ མ་མེ ད་ཐོག་གནས་པ་མཐོང་
སྙང

ཚོ ས་ཁ་བྲལ་ཟེར་བའི་མི ང་དེ་འཇོག་ཐུ བ་ན། ཀྱི ས ་བཤད་པའི ་ དེབ ་དེ་ འདྲ་སླབོ ་གྲྭ ་ ཆེ ན ་

ཤོག །ཅེས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

གཏོང་རྒྱུ་ལས་སླ་བ་ཡོ ད། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཁ་ འདུག  མི ་མང་ནང་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། བོད་
བྲལ་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡི ན་ན། རྒྱ་ ཀྱི ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས ་ནི་ཚན་རི ག་དང་

བདག་གི ས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བོད་རང་

ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་ཡོ ད ་ཀྱང་ལྷག ་བསམ་
ཐུ བ་ཡོ ད།

དེ་ལྟར་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་

འབྲེལ་བ་མཐུ ད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། འདི་ང་ཚོ ས་

དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་ནས་བྱུང་ཐུ བ་པ་རེད་མ་
གཏོགས་ང་ཚོ ས་རང་བཙན་ཞེས་སྐད་བརྒྱབ་

ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་ན།

དེ་དུས་དེ་ཡོ ང་རྒྱུ་

མེད། མཁྱེན་སོང་ངམ། འདི་ལྟར་ཕྱིན་པ་
རེད།

རྒྱ་གར་གཞུང་ངོས་ལ་ཆ་བཞག་པ་

ཚོ ར་ལན་བརྒྱག་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

ུ ་བྱས་པའི་དེབ་དེ་འདྲ་དང་།   ངོས་
ཁོང་ བསྡར

ཁ་བྲལ་གྱི་མི ང་ཐོག་ནས་བོད་མི ར་རྡུང་རྡེག་ མོ འི་ནང་ཡི ག་ཆ་དེ་དག་ཐོབ་ཀྱི ་ཡོ ད་ཚོ ད་

ནག་མི ་མང་གི ས་འོ་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱ་ནག་

མཐུ ན་པའི་ཆོས་རེད་འདུག

ཅེས་ཧ་ཅང་

ཞེས་རྒྱ་མི ་ཚོ ས་བརྗོད་པ་ཡི ན་ན།

ཡོ ང་མཁན་ཞི ག་དང་སྐད་ཆ་བྱུང་།

ཏུ ་ཡོ ང ་མི ་ཆོ ག ་པ་གང་བྱས་པ་རེ ད ་དམ།   དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག   ཁ་སྔནོ ་བོད་ནས་
རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།   འདི་ལྟར་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

ཁོས་

རྒྱ་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་

།

འག ་ྲོ ལ་ཕན་ཕྱི ར ་སངས་རྒྱས་འགྲུ བ ་པར་

མཁའ་གནས་པ་དང་།

།འགྲོ་བ་ཇི་སྲིད་

གནས་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་བདག་ནི་གནས་
གྱུར་ནས།
།འགྲོ་བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་སེལ་

ལ་ཕན་པ་ཞི ག་ཡོ ང་བར་ཤོག་ཟེར་གྱི་ཡོ ད།

བར་ཤོག ཅེས་རྟག་པར་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི ་

བཙན་ཐོབ་པར་ཤོག ཅེས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི ་

གནས་ཡོ ད ་པར་བར ནྟེ ་ངོས ་ཀྱི ་ མི ་ཚེ ་ འདི་

ཡོ ད་དམ་མེད། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕན་བདེ་ ཡོ ང ་བའི ་ སྐད ་ཆ་བཤད་
ཀྱི་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བདག་གི ས་མགྲོན་དུ་གཉེར།

ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་མི ་ཚེ ་འདི་མི ་ལུས་ཐོབ་ནས་

གསོ ན ་པའི ་ རི ང་ལ་གང་ཐུ བ ་གཞན་ཕན་
སྒྲུབ་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་བསམ་
བླ་ོ ནང་འདི་ངོས་ཀྱི་དགྲ་ཡི ན། འདི་ངོས་ཀྱི་

ཞེས་སེམས་ གཉེན་ཡི ན་ཟེར་རྒྱུ་ཁྱོན་ནས་མེད། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི ས་བདེ་བའི་མགནྲོ ་ ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་སྒྲུ བ་བསམ་པ་
ི ་འདིའ་ི སྟེང་
དུ་གཉེར་གྱི་ཡི ན་ཞེས་མ་གཏོགས་ང་ཚོ ་བོད་ ཞི ག་དང་། མི ་ལ་འཛམ་གླང

ཡི ན་ནའང་། དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་

མ་རེད་དམ།   ཁ་བྲལ་བ་རེད་ཅེས་བརྗོད་

ཆེ ན་མོ ་དེ་འདྲའི་ནང་ཡོ ད་པའི་དགེ་རྒན་ཁ་

ཨ་རི ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་འོག་ནས་དབུ་མའི་

ཚོ ་ཁ་བྲལ་བྱེད་ཀྱི ་མེ ད་པ་དང་རང་བཙན་

པའི་སྐབས་བོད་ཡི ག་སླབོ ་རྒྱུ འི་འབད་བརྩོན་

པ་ཁོ་ན་བདེ་བའི་དོན་དུ་གཉེར།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཁ་ཤས་

འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོ ་དང་མཐུ ན་པའི་རྐྱེན་

ནས་ཟེར་གྱི་མེད། ང་ཚོ ས་ཆོས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ མི ་གྲངས་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་རྣམས་

ཚང་ཡོ ད་པ་རེད། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་དང་།

ལམ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་རང་གི ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་

ཐེངས་ཤི ག་ཨ་རི འ་ི སྲིད་

སྐྱོར་བྱས་ཡོ ད།

ན། རྡུང་རྡེག་གཏོང་རྒྱུ་ལས་སླ་བ་ཡོ ད། ང་

རྩོད་ཀྱི ་མེ ད་པ་འཛམ་གླིང་གི ་ཤེ ས་ཀྱི ་ཡོ ད།

འཛི ན་ཨོ ་བྷ་མ་ Barack Obama མཆོག་

ཀྱི ་ ད་དུང ་མུ ་ མཐུ ད ་ནས་ཁ་བྲལ་བ་ཞེ ས ་

བྲང་དཀར་པོ་ རང་ནས་དབུ ་ མའི ་ ལམ་ལ་

ཡོ ད། ང་ཚོ ས་རང་བཙན་ཞེས་སྐད་བརྒྱབ་

སྤལེ ་ཡོ ད།

གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་ང་ཚོ ས་རང་

རེད།   བོད་ནང་དུ་ཡི ན་ནའང་དྲན་གནོན་

སི ་ཊོ་ལི ་ཡ། ཉི་ཧོང་། ཡུ་རོབ་སོགས་གང་

བར་སྐབས་ལོ ་ཤས་གོང་ང་ཚོ ས་ཉམས་ཞི བ་

དང་ངོས་གཉིས་ཐུ ག་ཟིན་མཚམས།   ཕོ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད།   ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་
བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་སྟབས།

ཨ་རི ་དང་ཨོ ་

ཟེར་གྱི་འདུག

འདི་ཁོང་ཚོ ར་ཕན་ཐོགས་

ཤས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་སླབེ ་
བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཅེས་འདི་ལྟར་བཤད་ཀྱི་

སེམས་པ་རྣམ་དག་ཡི ན་ན།

སྐབས་ཡི ན་ནའང་ནང་པ་ཕོན་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་

སྟབས།

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཤུ གས་

བྱ་རྒྱུ་ལས་སླ་ར་ུ འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

རེད་འདུག དེར་བརྟེན་རྒྱ་དང་བོད་འཆམ་

ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་བྱེད་ཐུ བ་པ་གང་ སྡུག ་བསྔལ ་མི ་ འདོད ་པ་དང་བདེ་ བ་འདོད ་

དེར་བརྟེན་

ཆེ ་ རུ ་ འགྲོ་ རྒྱུ ་ཡི ན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
མཐུ ན་བྱས་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན། རྒྱ་

ང་ཚོ ས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད། གི ས་བོད་ཐོག་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་པ་དེར་སྐྱོན་

ང་ཚོ ་ཐུ ན་མོ ང་གི ་ཁེ་ཕན་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ བརྗོད་བྱས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གནས་

གི ་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་བོད་ ཚུལ་ཐ་དད་རེད།   རྒྱ་ནག་མི ་མང་ཤེས་

ཡོ ན་ཅན་དེ་ དག་གི ་ ནང་ང་ཚོ ས་མཐུ ན་

དགས་དང་།

ཅེས་ང་ཚོ ་འདི་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་རང་

དང་།   ཚན་རི ག་དང་མཐུ ན་པ་རེད་འདུག

ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོ ད། ཆོས་ཕྱོགས་

འདི་ཡང་ང་ཚོ འ་ི མཐུ ན་པའི་རྐྱེན་ཞི ག་རེད།

ང་ཚོ ས ་རང་བཙན་ཞེས ་བརྗོད ་པ་ཡི ན་ན།

ཡོ ང་གི ་རེད།

ནག་ནང་དུ་ ནང་པ་ཇི ་ ཙམ་ཡོ ད ་མེ ད ་ཞི བ ་

མི ན ་བརྗོད ་སྐབ ས་ཧ་ཅང་འདུམ ་བདེ་ པོར ་

དེ་འདྲ་ཐེངས་མང་པོ་བྱུང་།

མཇུག་བྱས་པར་ནང་པ་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་

ཡོ ད་པ་གཞུ ང་འབྲེལ་ཞི བ་འཇུག་བྱས་པའི་

གསར་གཏོད་ལྟ་བུ་ངོས་ཀྱི ས་བྱས་པ་ཡི ན།

ཀྱི་ཡོ ད།

ཅེས་འཚང་ག་ཤི ག་ཤི ག་བྱས་པ་
གང་ལྟར་རྒྱ་

དང་བོད་ཅེས་རྙགོ ་གྲ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། རྒྱ་ ཕྱོགས་བསྡམོ ས་བཏོན་པ་རེད། བར་སྐབས་
དང་བོད ་ཅེས ་པའི ་ རྙ ག
ོ ་གྲ་ནི་ མི ་དང་མི འི ་

རྒྱ་ནག་ནས་ཡོ ང ་མཁན་དེ་ འདྲས་རྒྱ་ནག་

འབལ
ྲེ ་བའི་ཐོག་ནས་སེ ལ་ཐུ བ་པའི་བསམ་ ནང་དུ་ནང་པ་ཧ་ཅང་འཕེལ་ཡོ ང་གི ་འདུག
བླ་ོ གཏོང ་དགོ ས ་རེ ད ་མ་གཏོག ས་ནེ་ རུ ས ་ དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ ནང་པ་ཧ་ལམ་

གསུང་པ་ནང་བཞི ན་ཁ་གཏད་ལངས་ནས་ ས་ཡ་བཞི ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོ ད་པ་བཤད་ཀྱི་འདུག

ཡོ ང་ཐབས་མེད།

གང་ལྟར་རྒྱ་མི ་ང་ཚོ འ་ི དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནས་ང་ཚོ ་ཐུ ག་ཏུ ་དངོས་

གཉེན ་ལ་བཀུ ག ་ནས་ང་ཚོ འི ་ དཀའ་ངལ་ སུ ་ ཡོ ང ་མཁན་རྒྱུ ན་མ་ཆད་པ་ཡོ ང ་བཞི ན ་
སེལ་ཐུ བ་པ་བྱས་ན་མཁས་པ་རེད།

རྒྱ་མི ་ འདུག དེ་དག་དངོས་གནས་དད་པ་ཆེན་པོ་

དགྲ་རུ་བཟོས་ནས་ང་ཚོ འི་དོན་དག་སྒྲུབ་པ་ དང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་

རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མི ན།

སླབེ ་ཀྱི་འདུག

ཁ་བྲལ་བྱེད་ཀྱི་

དབུ་མའི་ལམ་ཐོག་མར་

འདིའ་ི སྟེང་ཕྱིན་པ་རེད། དེར་ཁ་ཡོ ད་ལག་ ར་ུ འགྲོ་བཞི ན་འདུག ལྷག་པར་དེང་སྐབས་

ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་བ་ཡི ན་ན།

དེའ་ི ནང་ནས་ཐེག་

མི ་དུང་ པ་ཆེན་པོའ་ི ཆོས་བྱེད་མཁན་རེད། སེམས་

བརྟེན ་ང་ཚོ ས ་དངོས ་དང་བརྒྱུ ད་པའི་ ཐོག ་ སྔས ་ལ་བརྒྱབ་ནས་ཆོ ས ་བྱེད་མཁན་ཞི ག ་

ཐབས་ཤེས་ཤི ག་འདུག དཔེར་ན། ངོས་ ཐམས་ཅད་ཅེས་དགྲ་དང་གཉེན་གྱི་སྐད་ཆ་
ལ་ཆ་བཞག་ན།

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བླ་ོ གང་ཡང་མེ ད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྦྱངས་ནས་ཉིན་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྒམ
ོ ་ གཉེན་དུ་གྱུར། བྱ་སྤྱོད་ཐོག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་

གི ས ་བདེ་ བའི ་ མག ནྲོ ་དུ་ གཉེར ་ཞེ ས ་ཟེར ་ གནོན་བྱེད་བཞི ན་པ་ལ་ང་ཚོ ས་སྐྱོན་བརྗོད་

གཏམ་མགོ་ལན་མཇུག་ངོས་ཀྱིས་

སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

འོས ་བསྡུའི ་ ཐོག ་ནས་ཡར་སླ བེ ས་པའི ་ ང་

ཚོ འི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ ལྟ་བུར་མཚོ ན་

འཆར་ཅན་སེ མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་ ན། བོད་ནང་མི ་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་དྲག་
དུས། འདི་ངོས་ཀྱི་དགྲ་ཡི ན། འདི་ངོས་ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

ནའང་།   བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དབུ་མའི་

ཀྱི་གཉེན་ཡི ན། ཞེས་མི འ་ི ནང་དུ་མེད། ལྷ་ ནས་རྒྱ་དང་བོད ་ཅེས ་དགྲ་དང་གཉེན ་གྱི ་
དང་མི ། ལྷ་མ་ཡི ན་སུའ་ི ནང་དུ་ཡི ན་ནའང་ འདུ་ཤེས་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་དགོས།
གང་

ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་རང་ཐོག་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

བོ་ཡི ན་བསམ་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།

རྒྱུ་འདི་ནི།

དི་རི ང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི།

ལམ་གྱི ་ ཐོག ་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་

ང་ཚོ ་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་
རྒྱ་གར་གཞུང་གཙོ་བོར་གྱུར་

བྱེད་བདེ་པོ། རྒྱ་རི གས་ནང་དུ་ཡི ན་ནའང་

བརྒྱབ་ནས་མཐར་དབུ ་ མའི ་ ལམ་ཟེར ་རྒྱུ ་ ཀྱི་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཤུ གས་ཆེ་

ཞེས་ཁ་ཡོ ད་ལག་ཡོ ད་ ལེན་བྱེད་མཁན་རེད།

མང་གཙོའ་ི

ལྟར།

ཀྱི ་ ཉམས་མྱོང་དེ་ དག་ཚང་མ་བསྡ མ
ོ ས་ ཤེས་ཡོ ན་ཅན་དེ་འདྲའི་ནང་དེང་སྐབས་བོད་

རྒྱ་མི ་

མགྲོན་དུ་གཉེར།

དེར ་བརྟེན ་ང་ཚོ ་ བོད ་ཀྱི ་ ཁ་དཔེར ་ཡོ ད ་པ་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དེ་ཚོ འི་གྲས་ཀྱི ས ་རྒྱབ་

པ་རེད།   དབུ་མའི་ལམ་ནི་ཐོག་མར་ངོས་ ཡོ ང་མཁན་དེ་འདྲས་སྐད་ཆ་བྱུང་།

རྒྱུ ་ཙམ་ལས་གཞན་བྱ་རྒྱུ ་གང་ཡང་མེ ད ། རྒྱབ་ལྗངོ ས་དེ་ཚོ འི་གྲས་སླབེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

གྱི་ཡོ ད། ཉིན་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ དང་ཡོ ་བསྲང་བྱེད་རྒྱུ ་བཟོ་འདྲ་བོ་ཡོ ང་ཐུ བ་
སྡམོ ་པ་ལེན་གྱི་ཡོ ད། དེ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་ དགོས། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་

བར་སྐབས་བོད་ནས་

བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཟེར་ན། བསམ་བླ་ོ རྒྱ་ཆུང་དྲགས་ ཡོ ད་པ་རེད་འདུག

གཉིས་ཕན་ཐོག་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུའི་

ནས་ཕན་ཐོག ས་བྱེད་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐབ ས་དང་ ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། ང་ཚོ ས་སེམས་ཅན་

ཁ་ཤས་གོང་ལ་པེ་ཅི ང་སླབོ ་གྲྭ་ཆེ ན་མོ ས་རྒྱ་

བར་སྐབས་ཆ་བཞག་ན་ལོ་

པ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་ ནི།

ང་ཚོ འ་ི དབུ་མའི་ལམ་

ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ས་

སྲི ད ་ཐོག ་ནས་འགལ་རྐྱེན ་འཕྲད་རྒྱུ ་ཞི ག ་

ཡང་འགྱུར་འགྲོ་གི ་འདུག དེ་ནས་ལྷདོ ་ཤི ག་
ཤི ག་ཆགས་ནས་མཉམ་དུ་པར་རྒྱག་དགོས་

ལུང་པ་རེད།

དུད་འགྲོ་གྲངས་ལས་འདས་ འབྱེད་རྒྱུ་མི ་འདུག

ཆབ་

ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་།

ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་པའི་

གཞི ་ ནས་ཁོང ་ཚོ འི ་ གདོང ་གི ་ རྣམ་འགྱུ ར ་

དེའ་ི ནང་ནས་མི ་ཁོ་ན་རེད་མ་གཏོགས་བྱ་རི ་ བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ ་རེད་མ་གཏོགས་དབྱེ་བ་

ཕྱུར་བདུན་ཅུ ་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་མི འི་ བསྐྱེད་རྩ་བར་བཞག་པའི་ཆོ ས་ཉམས་ལན་
ཀླད་པ་དང་སྐད་ཡི ག་ཡོ ད་པ་རེད།
དེར་ བྱེད་མཁན་ཞི ག་རེད། གང་ལྟར་སྤྱོད་འཇུག་

ཅེས་བརྗོད་སྐབས་

བཙན་བཤད་ཀྱི་མེད།

ཅེས་

ཅེ ས ་མང་པོས ་ངོས ་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི ་ འདུག   ང་ཚོ ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ བའི ་ ང་ཚོ ་ བོད ་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ཉམས་

ཕྱོགས་བཟོ་རྒྱུ ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་འདུག   ཆོ ས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་བོད་པར་དགའ་མོ ས་

རྒྱུ འི་ཐོབ་ཐང་གཅི ག་གྱུར་དགོས་ཀྱི ་འདུག   ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་རྒྱུ་ནི་

ང་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་སྡག
ུ ་བསྔལ་མི ་

རྒྱ་ནག་ནང་གི ་ནང་པ་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་
ནི་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་དྲི་མ་མེ ད་པ་

ཁོང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཡང་མི ་འདུག བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ནི་འཛམ་ པ་རེད།

རྒྱ་མི ་ཚོ ས་ཀྱང་

གླིང་འདིའི་སྟེང་གི ་སེམས་ཅན་དེ་དག་རེད། འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་རེད།

པོ་ ཐུ ག་སྐ བ ས་སྒ མ ་པོ་ བྱས་ནས་སྡ དོ ་ཀྱི ་ སྐྱོར་བྱས་ཡོ ད།

ཡོ ད། རྒྱ་མི འ་ི སླབོ ་ཕྲུག་དེ་དག་ཐེངས་དང་ པའི་ ནང་ཚང་མས་དབུ ་ མའི་ ལམ་ལ་རྒྱབ་

ཆེ ན ་པོ་ འཇི ག ་རྟེན ་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ ཚོ ་མི ་གཅིག་གྱུར་ཡི ན།

ནག་ནང་གི ་ནང་པ་ས་ཡ་བྱེ་བ་མང་པོ་ཞི ག་

ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོག ས་བྱེད་ཐུ བ ་པ་དང་།

ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

མེ ད ་ཀྱི ས ་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ ཀྱིས་རྟག་པར་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།   མི ་ལ་འགྲོ་

པ་ཡི ན་ན། ཁོང་ཚོ ར་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཆགས་པ་

ཚོ ང་པ་སོགས་མང་པོ་དང་ཐུ ག་ཐུ བ་བཞི ན་ འདྲ་ཧ་ལམ་སྟོང་ཕྲག་གཅི ག་ཙམ་བྲིས་ཡོ ད་

རི གས་ས་ཁུལ་ཡོ ངས་རྫོགས་ལ་སོ་སོའ་ི སྐད་

ཁ་ཞེ་གཉིས་ འག་ྲོ བ་མི ་རི གས་གཅི ག་གྱུར་རེད་ཅེས་ངོས་

པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ བ་མི ་གཅི ག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེ ས་ཟེར་དུས་ང་
ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་ཟེར་དུས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ ཚོ ས་རྒྱ་དང་བོད་པའི་དབར་ཡི ན་ནའང་ང་

སར་རྒྱ་རི གས་ཤེ ས་ཡོ ན་ཅན་དང་སླབོ ་ཕྲུག   བྱས་པར་རྒྱ་ཡི ག་ནང་རྩོམ་ཡི ག་བྲིས་པ་དེ་

འདུག

ཨི ན་སྐད་ཐོག་ sense of oneness of

དག་སྡུག ་བསྔལ ་ཡོ ང ་བར་ཤོ ག ་ཅེས ་རྩ་བ་ seven billion human being ཞེས་

གཅི ག་ནི་རྒྱ་རི གས་ནང་ནས་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་

ནས་ནང་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེང་

རྒྱ་མི ་དེ་

སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ ་རི གས་དེ་དག་ལས་སླ་པོ་དང་
གྲོག ས་པོ་ མང་པོ་ བཟོ་ ཐུ བ ་པ་འདི་ ང་ཚོ འི ་

འདི་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་རེད།

འཇུག་ནང་གསུང་པ་ལྟར།

འདི་དགྲ་ ལྟར་དེང་སྐབས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ལ་

སྤྱོད་ བོད་ཀྱི་ཆོ ས་ཞེས་དབུ་འཕང་མཐོ་བོ་ཆགས་

།བདག་གི ས་ པ་དེ་ངོས་ཀྱིས་རྟག་པར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་

།སྤྱན་སྔར་ སྔ་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་ནི་བླ་མའི་

འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །བར་དུ་ ཆོས་ཞེས་ནང་པའི་ཆོས་གཤའ་མ་ཞི ག་ཡི ན་

བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་ཟིན་གྱིས།

།ལྷ་དང་ མི ན་ཐེ་ཚོ མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེང་སྐབས་བོད་

ལྷ་མི ན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱིས། ཞེས་པ་ ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནི། ཚན་རི ག་དང་

ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཉེན་ཡི ན་མ་ མཐུ ན་པ་རི ག་པ་དང་ལྡན་པ་རླབས་ཆེ ན་པོ་

ཡོ ད་གྲུབ་འབྲས་གང་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ གཙུ ག ་ལག་སླབོ ་གྲྭ་ ཆེ ན ་མོ འི ་ དགེ་ རྒན་དེ་

གྲུབ་འབྲས་རེད།
གཉིས་ནས་ངོས་ཀྱིས་
ནམ་རྒྱུ ན་རྟག་པར་བརྗོད་བཞི ན་པ་དེ་རེད།

གཏོགས་འདི་ང་ཚོ ར་གནོད་པ་སྐལ
ྱེ ་མཁན་ ཞི ག་ཡོ ད་པ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ནས་ཚན་རི ག་

ཡོ ད ་མཁན་ཚོ ་ མ་གཏོག ས་གཞན་རྒྱ་ནག་ སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་ཨི ན་ཡི ག་ནང་ཡོ ད་པའི་

རྣམས་ལ། ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ ་མང་ཆེ་

ཐོག ་ནས་སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ དོན ་ གྲུབ་འགལ
ྲེ ་བཤད་རྒྱག་དུས་ཧ་ཅང་དགའ་
བྱེད་རྒྱུ་ཞི ག་དང་། དེ་ཡང་། ཇི་སྲིད་ནམ་ པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ངོས་ཀྱི་ངོས་ཤེས་པ་ཚན་

མི ་རི གས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་བསམ་བླ་ོ གུ ་དོག་པོ་ འདྲས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོ ས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཡོ ང་

འགོ་ ཁྲིད ་ཁྲོད ་དུའ ང་ང་ཚོ ས ་ཁ་བྲལ་གང་ ཚན་རི ག་དང་།   དེང་སང་གི ་རི ག་གསར་

སངས་རྒྱས་ཆོ ས ་དང་ཚོ གས་ཀྱི ་ མཆོ ག ་

བས་འདོན་ཀྱི་ཡོ ད་དམ།

བདག་གི ས་སྦྱིན་

གྱི་དགྲ་དང་།

འདྲེ།

པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད།

གདོན་ཡི ན་བསམ་ པའི་ནང་ནས་ནམ་རྒྱུ ན་ཆོ ས་ལ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་

ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ བྱེད་མཁན་དེ་ འདྲས་བོད ་ཀྱི ་ ནང་ཆོ ས ་ལྟ་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རི ག་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད། ཁོ་རང་ཚོ ་ལས་རི གས་

ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མར་གུ ས་ཞབས་བྱེད་ཀྱི ་

ཚན་རི ག་ཡི ན་པར་བརྟེན་ཆོ ས་ལ་དམི གས་ ཡོ ད། འོན་ཀྱང་མི ་ཀླད་པ་མཁྲེགས་པོ་བྱས་

བསལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེ ད་ཀྱང་སེམས་ནང་ ནས་རྒྱུ ་མཚན་ཁོ་ནར་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་

སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ བསླབ ་བྱ་དེ་ ཚོ འི་ དད་པ་མི ་བྱེད་མཁན་མི ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ཀྱི ས་
གྲས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ནཱ་

ལྟར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་གི ་ཆོ ས་ལུགས་

འདི་དངོས་གནས་བདེན་པ་རེད་འདུག་ཅེས་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག གང་

ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།

ངོས་ཀྱིས་

ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་
མང་པོས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ང་ཚོ ་

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦

བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེ ་མཐོང་སླབེ ་རྒྱུ་འདི་བོད་ ཧིན་སྐད་ Modern Hindi འདང་གི ་མ་

ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་གི ་ཐོག་ནས་སླབེ ་རྒྱུ་ རེད། དེ་བཞི ན་ནབུ ་ཕྱོགས་པའི་ཨི ན་ཇི་དང་

རེད་འདུག

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་ ཕ་རན་སི ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ཀྱང་ནང་ཆོས་འགལ
ྲེ ་

གི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པ་དང་ཚད་ བཤད་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བརྒྱག་རྒྱུ ར་རྩ་བ་ནས་

མ་རི ག ་པ་དེ་ དག་འགྲེལ ་བཤད་རྒྱག་ཡོ ང ་ འདང་གི ་མ་རེད།  རྒྱ་ཡི ག་གི ་འདང་གི ་མི ་

སྐབ ས་བོད ་སྐད ་ལས་ལྷག ་པ་ཁྱོན ་ནས་མི ་ འདུག   བོད་ཡི ག་དེ་ཡག་ཤོས་རེད་འདུག  
འདུག   ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནི་སྐད་ཤི ་ཚར་ སེམས་ཁམས་དང་ཚད་མ་རི ག་པའི་སྐརོ ་དེ་
བ་ Dead language རེད། དེང་དུས་
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སྐབ ས་བོད ་སྐད ་དང་བོད ་ཡི ག་ཡག་ཤོ ས ་

རེད་འདུག འདི་ང་ཚོ ས་སྤབོ ས་པ་བྱེད་ཆོག་
པ་ཞི ག་རེད་འདུག

‘འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

འདྲ་ཞི བ་ཚགས་པོ་འགལ
ྲེ ་བཤད་རྒྱག་ཡོ ང་

སྐུ་ཚབ་དན་ཁང་གི
ོ
་གནས་ཚུལ།།

ཨ་རི འ་ི མངའ་སྡ་ེ ཝར་མོན་ནང་བོད་མི ་གཞི ས་སྤསོ ་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་མཛད་སྒརོ ་བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་
གཅོད་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

༢ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ ཐོག་སྦར་

ལགས་སོགས་ས་

Miro Weinberger

གནས་ཀྱི ་ དཔོན ་རི ག ས་ཁག་གཅི ག ་དང་།

ལེ ང ་ཁྲུ ང ་གྲོང ་ཁྱེར ་གྱི ་ ཡེ ་ ཤུ ་ ཚོ ག ས་ཁང་ ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་   ༡༩༩༣ ལོར་བོད་མི ་
ནང་དུ་ ཝར་མོ ན ་མངའ་སྡའེ ི ་ ནང་བོད ་མི ་ ༡༠༠༠

ཨ་རི ར་གཞི ས་སྤསོ ་ལས་འཆར་

ལྷག་མགྲོན་འབོད་གནང་འདུག མཛད་སྒའོ ་ི

ཐོག ་ས་གནས་བོད ་ཕྲུ ག ་གཞོན ་སྐྱེས ་ཕོ་ མོ ་

བྱུང་འདུག་པས་ས་གནས་གཞུ ང་དང་སྦྱི ན་
བདག་སོགས་ཡུལ་མི ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་

རྣམས་ནས་བོད ་ཀྱི ་ གཞས་དང་ཞབས་བྲོ་ ཞུས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ཨ་རི འ་ི
འཁྲབ་སྟོན་ཞུས་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཚབ་

ནང་བོད་མི ་གཞི ས་སྤསོ ་མི ་གྲངས

༡༠༠༠

ཆོས་འཛོ མས་ལགས་བཅས་མི ་གྲངས་
འབྱོར་ཡོ ད་པ་དང་།

༣

དེ་ནས་ཡོ ང་ཐེངས་

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་རི མ་བཞི ན་འབྱོར་
ནས་ཁྱོན་བསྡམོ ས་མི ་གྲངས་ ༢༦ གཞི ས་

གཞི ས་སྤསོ ་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་   ༢༥ ཧྲིལ་ ཁོངས་ནས་བོད་མི ་ ༢༦ ཨ་རི འ་ི མངའ་

དོན ་གཅོད ་ཀྱི ས ་ཨ་རི འི ་ དབུ ས ་ས་གཞུ ང ་

རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་གོ་སྒྲིག་གཟབ་ མི ་གཞི ས་སྤསོ ་ལས་འཆར་

ཚང་མས་ད་བར་བོད ་མི འི ་ རྩ་

༣༧

གཞི ས ་སྤས
ོ ་བ་སྒར
ེ ་སོ ག ས་བོད ་

ནང་བོད་མི ་གཞི ས་སྤས
ོ ་བྱས་ནས་དུས་དྲན་

པོ་འཁོར་བའི་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཝར་མོ ན་བོད་ སྡ་ེ ཝར་མོ ན ་གྲོང ་ཁྱེར ་སྦར ་ལེ ང ་ནང་བོད ་
རྒྱས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ

Tibetan Re-

settlement Project, Burlington

ཚོ གས་

མགྲོན་གཙོ ་བོ་བྱང་ཨ་རི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་ཇི ་ རར་ཌེ ་

རྒྱབ་སྐྱོར ་སྔ་ ཕྱི ་ བར་གསུ མ ་དུ་

༤༠

༄༅།   །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ གཉེར ་ཁང་གི ས ་ལོ ་ ལྟར ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་
ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ གི ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་
པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༣ རྒྱས་ཞུ ་ བའི ་ ༼སྤྱན་རས་གཟི ག ས་ཀྱི ་ ཞི ་

ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་ བདེའ་ི མཚན་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་པ།༽ ཞེས་

བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་འབྲེལ་ པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གྲངས་ ༤༣ སྤྱི་སྤྱོད་

༢༠༡༨

འཚོ ་གནས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། བྱང་ཨ་རི འ་ི

དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་མི ་

གི ་ ལས་འཚོ ལ ་དང་གསོ ་ སྐྱོང ་གནང་མཁན་

ཐེ་ཝན་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་
ུ ་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞི ན་པ།
དས

ལྟར་ཕྱི་ལོ་

༡༤༧

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨ ནང་ཝར་

སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་མེ འི་རོ ་ཝེར་སྦར་སྒར
ེ ་ ཁྱོན་བསྡམོ ས་སྦྱིན་བདག་མི ་གྲངས

དང་སྦྲགས།

དང་བསྡམོ ས་བོད་མི ་གྲངས་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

མཆོག་དང་།

མཆོག ལགས་སོགས་སྐབས་དེའི་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་

Burlington

སྦར་ལེ ང་ཁྲུང་ནང་བོད་མི ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་

James D.Kelley

མའི ་ ཚོ ག ས་མི ་སྐུ ་ ཞབས་པེ་ ཁྲི ག ་ཇོ་ སེ བ ་ ཞབས་ཇེམ་སི ་ཁེ་ལེའ་ི
གྲོང་ཁྱེར་སྦར་ལེང་ཁྲུང་

སྤསོ ་བྱས་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི སྐབས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་

མཛད་སྒ་ོ འདི་ ལྟ་ བུ ་ ཚོ ག ས་པ་ཐོག ་མའམ་

Gerard G.Haase

བསལ་སྐུ་མགནྲོ ་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་ ལས་འཆར་འཛི ན་སྐྱོང ་འགན་འཛི ན་སྐུ ་
Patrick Joseph Leahy

ཝར་མོན་མངའ་སྡའེ ་ི གྲོང་

མི ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤི ན་ཏུ ་

དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། དམི གས་ ཧ་སེའ་ི

ལེ་ཧི་

དང་སྦྱིན་བདག་མི ་སྒརེ ་པ་སོགས་

ཁོངས་ནས།

ལོ་འདི་བཞི ན་བོད་

སྣུམ་འཁོར་གྱི་བབ་ཚུ གས་འདྲ་མི ན་གྱི་གྱང་

ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡི ན།

ཆེ་བ་མ་ཟད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལ་

མོ ན ་མངའ་སྡའེ ི ་ ག ང
ྲོ ་ཁ ྱེར ་སྦར ་ལེ ང ་ཁྲུ ང ་

གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ བླ་ མེ ད ་དུ་

པ་ནས་བུ་ཕྲུག་རང་ལོ་

ཆེ་ཞེས་དང་།

ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་གྲངས་ ༡༤༧ ཡོ ད་
༦

མན་ཡི ན་པ་

གྲངས་ ༢༥ ཕུད་གཞན་ལྷག་མ་མི ་གྲངས་

ཡང་ཝར་མོན་

ནང་གཞི ས ་སྤས
ོ ་བྱས་པའི ་ བོད ་

མི ་རྣམས་ཀྱི ་ འཚོ ་ བའི ་ གནས་སྟངས་དང་

ཁྱེར་སྦར་ལེང་ཁྲུང་དུ་ཕྱི་ལོ་   ༡༩༩༣ ཟླ་

ལྷག ་པར་བུ ་ ཕྲུ ག ་གཞོ ན ་སྐྱེས ་རྣམས་མཐོ་

༦ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་ཡོ ང་ཐེངས་དང་པོའ་ི

ནང་སླབོ ་སྦྱོང་གི ་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་

ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་སྦྱིན་པ་ལགས།

འབྲིང་དམའ་གསུམ་ས་གནས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

ནང་སྐ ལ ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།

བཀྲ་ཤི ས་

༡༢༢

ཚང་མས་དཔྱ་དེབ་འབུལ་འབབ་ཆ་

ཚང་བྱང་ཨ་རི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་
གཙང་འབུལ་བྱས་པ་དང་། ས་གནས་འདི་
ནས་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཚད་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ཟིན་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།

གསར་ད་ུ འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་རྩིས་ཞི བ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཨརྱ་པདྨ་དགྲ་
ུ ་ལགས་ཀྱིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།
འདལ

མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ནས་གནས་ཡུ ལ ་ སྦྱར་ཐོག་སྦྱར་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་མི ན་ཐེ་ཝན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཆུ ང ་སྒྲ་དབྱངས་གླི ང ་གི ་ དགེ ་ འདུན ་བཞི ་ སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པར་གྲོ་སོ ་ཕྱེ་མར་དང་ཆང་

ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རི མ།   ཐེ་ཝན་ ཝན་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་དང་།

སྐྱིད་ཐང་སྟེང་ཁང་རྩེག་གསར་པའི་རྩེ་ཐོག་ འདོན་གནང་།

གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ས་

༼ཐེ་

བོ ད ་ཀྱི ་ཟློས ་གར ་འཁྲ བ་

བ་བཀའ་བརྒྱུ ད་དོན་གྲུབ་མཆོ ག་གི ་མདུན་ ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་བཀའ་བརྒྱུ ད་

སྤ ྱོ ད ་ སྣུམ ་ འ ཁོ ར ་ གྱི ་ བ བ ་

པ་ཨརྱ་པདྨ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

སྤྱོད་སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་གྲངས་

དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༢༥ ཐོག་ཁྲིམས་ ༸སྐུ་ པར་མཐོང ་ག ལ
ྲོ ་རི ན ་

བསྒྲགས་གྲངས་ ༢༠ སྤྱི་
ཚུགས་དང་།

དེ་བཞི ན་སྤྱི་

༢༥ ཐོག་ཁྱབ་བསྒྲགས་སྦྱར་

གོང་གསལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཁག་ཕྱི་

ཏེ་ལོ་ངོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

བསྟུན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པ་མགྲོན་

འབོད་གནང་སྟེ། བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་འཁྲབ་

༡༠

བར་གནས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་།

འགྲོ་

གྲོན་ཡོ ངས་རྫོགས་ཐེ་ཝན་དགའ་ལྡན་ཤར་

སནྟོ ་སོ གས་གོ་སྒྲིག་ཞུ ་བའི་ལས་རི མ་ཁྱབ་ རྩེ་ནང་ཆོ ས ་སླབོ ་གཉེར ་ཁང་གི ས ་མཐུ ན ་
དེ་ཡང་ འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནངཡོ ད་པ་བཅས།
ཐེ་ ཝན་དགའ་ལྡན ་ཤར་རྩེ་ནང་ཆོ ས ་སླབོ ་
བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཚོ གས་ཁང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་ དེ་ ནས་དཔལ་ལྡན ་ཁྲི མ ས་

ཞེས་པའི་ཁྱབ་

སྟོན།༽

བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དབུ་བརྙས
ེ ་ ཡོ ད།

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་གངས་ གྲས་ཤི ས་བརྗོ ད ་གསུ ང་

དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་རྩིས་ཞི བ་སྤྱི་ཁྱབ་ དོན ་གྲུ བ་མཆོ ག ་གི ས་སྤྱི ་

དམ་འབུལ་གྱི་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཚོ གས་ཡོ ད།
ཞི བ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ པོ་ཆེ ར་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ ཕུད་འདེགས་འབུལ་གྱིས་རྟེན་འབྱུང་གསོལ་

གཞན་རྣམ་གཉིས་མཆོག  སྲིད་སྐྱོང་མཆོག ཞུ ས་གྲུབ་མཚམས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ ཇ་འབྲས་སི ལ ་འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ་ བ་དང་
སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག བཀའ་བླནོ ་ སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཨརྱ་པདྨ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་ སྦྲགས།

མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་རི མ་བཞི ན་

རྣམ་པ།   རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་ རི མ་བཞི ན་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ རྩིས་ཞི བ ་སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་ཨརྱ་པདྨ་དགྲ་འདུལ ་

གི ་ཚོ གས་གཙོ་དང་ཚོ གས་མི །

སྤྱི་འཐུ ས་ ཏེ་ དཔལ་ལྡན ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་བཀའ་

ལགས་སུ་རནྟེ ་འབྱུང་མགུ ལ་དར་བསྒནྲོ ་ཏེ་

ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ། བརྒྱུ ད་དོན ་གྲུ བ ་མཆོ ག ་གི ་ མདུན ་དུ་ ལས་ དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོ གྲོལ།
འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་རྩིས་ཞི བ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་མཚམས། དམ་འབུལ་
རྒྱུན་ལས།

བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་གནས་ མ་དེབ་ཏུ ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོ ད། དེ་རྗེས་

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

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༣ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བོད་རི གས་གཞོན་སྐྱེས་སོགས་ལ་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའ་ི
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
།རྡ་ས་ནང་ཆོས་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ ནས་སླབོ ་གྲྭ་ གཞན་ཁག་ནང་བསྐྱོད ་བཞི ན ་

༄༅།

ཆུང་གི ས་ཇི ་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གསོ ལ་འདེབས་ པའི ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་རྣམས་ཀྱི ་ གུ ང ་གསེ ང ་དང་
ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་བཀའ་བཞེས ་བཟང་པོ་ སྨནི ་ སྟབས་བསྟུན་འདིར་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།
སྩལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

ཆེད་དུ་

ལྡ ན ་འདས་ཀྱི ་ དགེ ་ ཕྲུ ག ་བསླབ ་པ་རྒན་པ་ ཡོ ད།

ཆགས་ཡོ ད་སྟབས། ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མར་
གུས་འདུད་ཞུ་གི ་ཡོ ད།

འདུལ་བའི་ཉམས་

པཱ་ལི འ་ི གཞུང་ནང་ཕལ་ཆེར་བདུན་

ཅུ་དོན་ལྔ་ཙམ་ཡི ན་པ་ཡོ ད།

འདི་དག་ཞེ་

ས་མ་ཞུས་ན་ཆུང་ཙག་གི ་ཞི བ་པོ་ཡོ ད་མེ ད་

ཀྱི་ཁྱད་པར་རེད་འདུག དཔེར་ན། པ་ལི འ་ི

ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ ཉིན ་གྲངས་

ལ་བསྟན་པ་གཅིག

གྱི ་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་འཛི ན་པ་གནང་མཁན་ཚོ འི་

ཉེས ་བྱས་བགྲངས་ཡོ ང ་དུས ་ཤམ་ཐབས་

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་སེར་

ལ། ཤམ་ཐབས་ལ་བསྟན་རྣམ་བདུན་དང་།

ལེགས་སྦྱར་གཞུང་
།

དང་། བདུན་དེ་ཤམ་ཐབས་ཧ་ཅང་རྩེངས་

༡༩༦༠ ནང་འདི་ནས་བོད་པའི་དགེ་འདུན་

ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་དང་སླབོ ་སྤྱི། དགེ་ལས་

ཞེ ས ་གསུ ང ས་ནས་ཤམ་ཐབས་ལ་བདུན ་

བཞི ན་པའི་བོད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག དེ་བཞི ན་ཕྱི་

པ་མ་ཡི ན་པ་དང་། ཧ་ཅང་འཇོང་བ་མ་ཡི ན་

སླབོ ་ཕྲུག

རྒྱ་གར་ནང་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་འགྲིམ་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༦༤ ནས་ཕེབས་པའི་

ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་

༩༠༠༠

ལྷག་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཆེ ན་པོ་ཞི ་བ་ལྷས་མཛད་

པའི ་ བྱང་ཆུ བ ་སེ མ ས་དཔའི ་ སྤྱོ ད ་པ་ལ་

བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་གཙོ ་བོ་ནི་བོད་རི གས་སླབོ ་

ཕྲུག་ཕོ་མོ་ཚོ ་ཁྱེད་རང་ཆགས་ཡོ ད། དེ་དང་
ཆབས་ཅི ག ་དེ་ རི ང ་འདི ར ་ཐའི ་ ལེ ནྜི་ ནས་
དགེ་འདུན་པ་གང་ཙམ་ཕེབས་འདུག ང་ཚོ ་

འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུ གས་མཛད།   ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ལྡན ་
བཀའ་ཆོ ས ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་ཐད་ འདས་མངོན ་པར་རྫོག ས་པ་སངས་རྒྱས་

ལེ ན་སྡ་ེ པ་ཐ་དད་ཡི ན་སྟབས་སོ་སོ་ཐར་པའི་ པ་དང་། ཏ་ལའི་ལོ་མ་ལྟར་མ་ཡི ན་པ་དང་།
མདོ་འདི་ཁོ་རང་ཚོ ་པཱ་ལི འི་སྐད་ཐོག་སོ ་སོ ་ སྦྲུ ལ་མགོ འི ་ གདེང ས་ཀ་ལྟ ར ་མ་ཡི ན་པ།
ཐར་པའི་༼པྲ་ཏི་མོ ཀ་ཤཱ་སཱུཏྲ།༽མདོ་འདི་པཱ་ འབྲུ འི་ ཕུ ར ་མ་ལྟར ་མ་ཡི ན་པ་ཞེས ་སོ ག ས་
ལི འ་ི སྐད་ཐོག་གསུང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། བོད་ རྣམ་པ་བདུན་བཤད་ཀྱི་འདུག
གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོ ས་ལ་པྲ་ཏི་མོ ཀ་ཤཱའི་རྩ་ ཙག་རེད།

དེ་ཚོ ་ཆུང་

གཙོ་ཆེ་བ་ཕམ་པ་དང་ལྷག་མ་

ལྟར་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཕམ་པ་བཞི ། ལྷག་མ་བཅུ་

དག་ལ་ཤེ ར ་ཕྱི ན ་གྱི ་ གཞུ ང ་དེ་ དག་གསུ ང ་

བཞི ་མི ་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ལམ་འདིའི་

སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་ཐེག་ཆེ ན་ཆོ ས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆི བས་བསྒྱུར་གྱིས་
མི ་འཇིགས་གདོང་ལྔས་སྟེགས་པའི་ཁྲི་འཕང་

ཐོན ་པོར ་༸ཞབས་སོ ར ་འཁོ ད ་མཚམས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། འདས་པའི་ལོ་ཁ་ཤས་

རི ང ་ནས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ཚོ ་ གཙོ ་ བོར ་དམི གས་

འགུ ལ་བསྐྱར་གསོ ་བྱེད་རྒྱུ འི་སྐད་ཆ་བྱུང་།

ཆོ ས་བརྒྱུ ད་འཛི ན་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ ་བཅོམ་ ཉེས ་བྱས་བརྒྱ་དང་བཅུ ་ གཉིས ་བཤད་ཀྱི ་

བཀར་ལས་བྱེད་ ༡ གཤམ་གསལ་ས་སྟོང་ མྱོང་དེ་བཞི ན་ཞོར་ལས་མི ན་པར་ལས་དུས་

ལག་འཁྱེར་ཆ་ཚང་དང་།

༼ལས་ཀའི་ཉམས་ ༢༽

ཡི ན་པ་དགོས།༽

དམ་སྲི ་ ཞུ འི ་ ལས་བྱེད་ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ ༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༨།༠༧།༢༣ ཉིན་རང་

འདོད ་ཡོ ད ་རི ག ས་ནས་འཚང་སྙན ་འབུ ལ ་ ལོ་ ༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞི ང་ ༣༥ ལས་མ་
ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་དམི གས་ བརྒལ་བ་དགོས།

བཀར་དྲུང་གཞོན་ས་མི ག་ ༡ ཆེད་དགོས་ ༤༽ རྒྱུགས་གཞི ། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་
ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།
ཐོག ་བོད ་ཨི ན་གཉིས ་ཀྱི ་ འབྲི་ རྒྱུ གས་དང་
ལས་འགན།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ ངག་རྒྱུགས་བཞེས་རྒྱུ།

ཚོ གས་དང་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་ གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རི གས་

ལས་འཛི ན་པ།

ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང།

ས་གནས་

གང་ཞི ག ་ནས་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཐོག ་ ཡང་ན། གཞུང་འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་

www.tibet.

༢༽

གི ་ཡོ ད་པ་རེད།   འདུལ་བའི་གཞུང་དེ་

དག་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་
ཞི ག་རེད་འདུག

དམི གས་བསལ་དགའ་བསུ་ཡོ ད།

ཤེས་མྱོང།

ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་ འགོ ་ འཛི ན་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཞུ ་ བའམ།

གཙུ ག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཉིས་བརྩེགས་
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ནས་བོད་ཡི ག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོ ད་

པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་བཏོན་སྟེ་དོན་

༣༽

བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་

ལས་དམ་དང། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ།

ཆེད་སོ་སོའ་ི ཁྱིམ་གཞི ས་དང། ད་ལྟའ་ི སྡདོ ་
གནས་ཀྱི་ཁ་བྱང། ཁ་དཔར་ཨང། གླགོ ་

འཕྲིན།

སོགས་གང་ཡོ ད་ཁ་གསལ་བཀོད་

དེ་གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེ འི་མཚན་བྱང་ཐོག་
ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་

འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

དུས ་བཀག་ར ྗེས ་འཚང་སྙ ན ་ཕུ ལ ་འབྱོར་

ངོ་མ།

འབྱོར་རི གས་རྣམས་ལ་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་

ནས་བྱ་སྤྱོད ་ཐལ་སྐྱོན ་མེ ད ་པའི་ ངོས ་སྦྱོར ་
Character Certificate

རི གས་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དུས་ཐོག་

ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང། གཉིས་པ། འབུལ་

༨༽

ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར།

དགོས།

གོང་གསལ་ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས་

བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་

ནམ།

ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོ

༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༦ ཚེ ས་ ༠༥ ལ།།

ུ ་ནང་ ཆུང་ནས་ཞི བ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་ཆོ ས་
གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང

འབབ་གཙང་ཕུ ལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་ ལས་ཀ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་ཚེ ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེ ཚན་ ལྡན ་པ་ཚོ ར ་དུས ་ཐོག ་འབོད ་བརྡ་བྱ་རྒྱུ ར་
བཤུ ས།
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ No Ob- སྐབ ས་བས ྟུན ་ལག་འཁ ྱེར ་སོ ག ས་ཡི ག་ཆ་
༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་ jection Letter ངོ་མ་བཅས་མཉམ་འབུལ་ ངོ་ མ་མཉམ་འཁ ྱེར ་གྱི ས ་འབྱོར་ཐོ་ འགོད ་
RC

ཤོག་གྲངས་

དང་པོ་དང། དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་མཐའ་

མའི་ངོ་བཤུ ས།
༥༽

ཁྲིམས་མཐུ ན་སྐྱེས་ཚེ ས་ལག་འཁྱེར་

Birth Certificate གྱི་ངོ་བཤུ ས།

བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་ ཚན་རྣམས་འཚེ མ ས་ལུ ས ་མེ ད ་པ་བཀང་ ༦༽ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་གཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུ ང ས་ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་བོད ་སྨན ་ཁང་
ལག་འཁྱེར ་ཡོ ད ་པ་གང་ཞི ག ་འག ་ྲོ བ་མི འི་ ཟིན་རྗེས།

Human Rights

ཐོབ་ཐང་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ ཉམས་ཞི བ ་དང་ ༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའ་ི ཕྱེད་པར་ཚོ ན་ལྡན་

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

ཐུ གས་

གོང་གསལ་ ཉིད་ཀྱི ་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་

ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་ Marks Card & De- ༧༽
gree Certificate

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཅེས་སོགས་

གཉེར་ཆེ ན་པོ་བྱས་ནས་འདིར་ཕེབས་པར་

འཛི ན་རི མ་བཅིུས་ཡན་གྱི་སླབོ ་ཐོན་ སྨན་པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་(MC)ཁ་གསར་སངྟེ ་རང་

དགོ ས ་མཁོ འི ་ བཞི ན ་དེའི ་ ཤེ ས ་ཚད་ཨང་

ནས་འབྲེལ་བ་ཤུ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་

དེ་རི ང་ཁྱེད་རང་ཚོ ་དོན་

མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་

size

༡༽

ཆེ ན་ཞེས་བཤད་བཞི ན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དེ་

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

full time

ཙམ་ཚུར་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཕར་དགེ་

ཉུ ང་ལ་ཕྲན་བུ་ཁྱད་པར་ཡོ ད་པ་རེད། གང་

གཞུང་ནང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ པ་དགུ་ཅུ་གོ་གཉིས་གསུང་ཡོ ད། ༽ སོར་
ནས་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པ་པཱ་ལི འི་ བཤགས་བཞི །
ལེགས་སྦྱར་གཞུང་ནང་

ཡོ ད་པར་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་དོན་ ཆ་ཚང་

ཁ་སྔནོ ་ཐའི་ལེན་ྜི མི ་སྣ་ཁ་ཤས་དང་ཐུ ག་ནས་

ལྟར་སྔནོ ་ལ་ཕན་ཚུན་དཔེ་ཆ་བསླབ་པའི་ཐོག་

འཁོར་གཉིས་པ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དེ་དག་བྱ་ གསུམ། སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། འབའ་ཞི ག་པ་
རྒོད་ཕུང་པོ་རི ར་གསུང་པ་འདི་ལེ གས་སྦྱར་ དགུ་ཅུ།
༼པཱ་ལི འ་ི གཞུང་ནང་འབའ་ཞི ་

བཟུ ང་ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ངས་སུ ་དམི གས་ ཉུ ང་བ་ཡོ ད་དགོས།

ཡོ ད་པ་ཡོ ད། དེ་རྗེས་མུ་མཐུ ད་རྒྱུ་བྱུང་མེད།  

དག་ལེགས་སྦྱར་གྱི་གཞུང་ནང་ཡོ ད་པ་རེད།   ཡོ ད། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཤེར་

འཛུ གས་ཀྱི་སྐབས་བསྟུན་དགོས་མཁོ་གཞི ར་ ཉམས་མྱོང་ཁྱོན་བསྡམོ ས་ལོ་ ༤ ལས་མི ་

འཐུ ས།

འདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་འདི་སངས་རྒྱས་པའི་

ུ ་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རི གས་
།བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་ ཡོ ད་པའི་ཐོག་ལས་ཀའི་ ༢ རེ་དང། one passport & one stamp རང

༄༅།

དེ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་མི ་བཞི ་ལྔ་ཙམ་

འདུན ་པ་གསུ མ ་ཙམ་འག ་ྲོ རྒྱུ ་བྱས་ནས་དེ་

ཐོག་ནས་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད།   དེ་ནས་ཆོས་

མར་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་བཞུ ག ས་

དེ་ཉིན་ཐོག་

བཞེས།

ཡུལ་གྲུ་ཚང་མའི་ནང་ཁྱབ་པ་ཞི ག་ཆགས་

ཕྱིན་གྱི་གཞུང་དེ་དག་ཡོ ངས་གྲགས་སུ་ཐེག་

ཐོག་གསུང་སྒྱུར་ཞུས་འདུག

པ་གནས་བརྟན་སྡ་ེ པའི་སྡམ
ོ ་རྒྱུ ན་གསར་པ་

སླབོ ་དཔོན་ཡོ ན་ཏན་འོད་ཀྱི ས་མཛད་པ་དེ་
སྡ་ེ པ་ཐ་དད་བྱས་ནས་ལྟུང་བའི་གྲངས་མང་

བརྒྱུ ད་དང་ལེ ག ས་སྦྱར་གྱི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་

ཞི ག་གི ་ནང་སྒྲི ག་ཞུགས་བྱས་ནས་འཕགས་

སྔ ནོ ་ལ་ཐའི ་ ལེ ནྜིའི ་ དགེ ་ འདུན ་པ་གསུ མ ་

བཅས་ཚང་མའི་རྨང་གཞི ་ལྟ་བུ་ནི། བདེན་

ཝི ་ ཏི་ ནམ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བདུན ་གྱི ་ སྐད ་

པ་ཁ་ཤས་ཐའི་ལེ ན་ྜི ནང་ཕྱིན་ནས་དགོན་པ་

སོགས་གཅིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། གང་ལྟར་
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སྦྱར་སྐད་ནང་ཡོ ད་པ་དང་འགྲེལ་བ་གཙོ ་བོ་

རྒྱ་སྐད་དང་ཧིན་

འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། སྔ་མོ་ཕྱི་ལོ་

འདི་ལེགས་

བ་

ནས་བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞི འི་ཆོ ས་འཁོར་
སྐད། ཨི ན་སྐད། ཉི་ཧོང་སྐད། ཀོ་རི ་ཡ།   ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི ར་གསུང་ནས་པཱ་ལི འི་ཆོ ས་

གཏོང་ཞུས་པ་མ་ཟད།

འཛི ན་པ་གནང་མཁན་ཚོ ་དང་ལེ གས་སྦྱར་

དབར་འབྲེལ་བ་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་
ཞི ག་རེད་འདུག ང་ཚོ ས་པཱ་ལི འ་ི སྐད་སླབོ ་རྒྱུ་

།སྟོད་གཡོ ག་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་དང་།

སྐྱ་མི ་མང་དང་། ཉེ་འཁོར་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་

བརྒྱུ ད་དང་ལེ ག ས་སྦྱར་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་བར་

པར་བྱའོ་ ཞེས ་ཕལ་ཆེ ར ་ཚི ག་གཅི ག ་རེ ད །

གསུ མ་རི ང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས་བོད ་རི གས་

པ་ནང་བཞི ན ་ཆོ ས ་གྲོག ས་རྒན་པ་ཆགས་
ཡོ ད། དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།  པཱ་ལི འ་ི ཆོས་

སྐབས་ནས་འབྲེལ་བ་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད། འབྲེལ་
བ་འདང་གི ་མི ་འདུག པཱ་ལི འ་ི ཆོས་བརྒྱུད་

གཞུ ང ་ནང་ལ་ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པོར ་བགོ ་

༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་གི ་ཡི ན། ངོས་ཀྱི་གོང་དུ་ཞུས་

ཡོ ད་ན་དང། དེ་མི ན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་

ཁག་ལ་འབྲེལ ་ཡོ ད ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་
གཞག་བྱས་པའི་ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་ཡན་

ུ ་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་
སུ་རང
tation

Attes-

ཞུས་ཏེ། ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༧ ཚེ ས་

༢༣ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་ཚོ ུད་ ༥ པ་འགྱངས་
མེད་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའ་ི

སུ།

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་ནས་
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