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་སྲིད་བླནོ ་མོ་དི་མཆོག་གི ་འཁྲུངས་སྐར་
ཉིན་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅།

།བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་ རབས་ཀྱི ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་ ལྟ་ སྤྱོད ་དེ་ེ དག་

ི ་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ དེང་སྐབས་འཛམ་གླང
མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མོ་དི་མཆོག་ ཙམ་མ་ཟད། དགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་ཡོ ད།   

དགུང་གྲངས་ ༦༩ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་

ི ་ནང་མང་གཙོ འི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ་ཤོ ས་ཤི ག་
བཞེད་སལ
ྲོ ་ལྟར་ཚད་མ་རི ག་པ་དང་། གཏན་ གླང

ཚི གས་རི ག་པའི ་ ཐོག ་ནས་འགྲེལ་བཤད་ དང་།
བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོ ད་སྟབས།

ཆོས་ལུགས་འདྲ་མི ན་འཆམ་མཐུ ན་

དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ ངང་མཉམ་གནས་བདྱེ ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁོ་ན་

དེ་ཡི ན་པ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། སྤྱི་

སྐར་ཉིན་དང་བསནྟུ ་འཚམས་འད་ྲི མཛད་དོན།  

ི ་དང་འཆམ་མཐུ ན་གྱི་དཔེ་
ཚོ གས་བརྟན་ལྷང

“ངོས་རང་ཡུན་རི ང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མགྲོན་

མཚོ ན་གཙོ་བོར་འཛི ན་བཞིན་ཡོ ད།  མངའ་

ཉིད་ལ་དོན་དམ་གྱི་མཛའ་བརྩེའི་བསམ་པ་

ཆེ ན་མོ འི་སྐབས་སུའང་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི་ལྟ་

རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདི་

པོ་ཞིག་དང་།

སྡ་ེ ཡི ན་ནའང་འདྲ།   རྒྱལ་ཡོ ངས་འོས་བསྡ་ུ
སྤདྱོ ་ཉམས་ལེན་གནང་བཞི ན་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་

ཡོ ད་སྟབས། གདེང་སྤབོ ས་དང་བཅས་རྒྱལ་

ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ ཕ ྱོག ས་སུ ་ འཁྲི ད ་བཞི ན ་

པར་འཚམས་འད་ྲི ཞུ།

མཐོང་ཆོས་ཡི ན།

བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོ ར་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་

རྒྱ་གར་ལམ་ལྷངོ ས་

འཕགས་ཡུལ་འདི་ཉིད་ང་ཚོ འ་ི ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་

བྱུང་ན་རྒྱ་གར་བ་ཙམ་ལ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་རྒྱུ་མི ན་
ི ་སྤྱིའ་ི ཡར་རྒྱས་ལའང་ཞབས་
པར་འཛམ་གླང
འདེགས་བསྒྲུབ་ཐུ བ།   

དེ་སྔ་ངོས་ཀྱིས་སྐ་ུ ཉིད་ལ་བརདྗོ ་པ་ལྟར།

རྒྱ་

གར་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཁདྲོ ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀྱི ་ རི ག ་གནས་བསྐྱར་གསོ འི ་ ལས་དོན ་ལ་

ི ་སྟོབས་
དོ་སྣང་ཇེ་ཆེ ར་འགྲོ་བཞི ན་པ་ནི་སྙང
འཕེལ་གཞིར་གྱུར། རི ག་གནས་དེ་དག་ཤར་

སྐྱབས་ཡུལ་ཙམ་མ་རེད། འདས་པའི་མི ་ལོ་

ལམ་ལུགས་ནང་རི ག་གནས་དེ་དག་འཇོག་

དྲུག་ཅུ་ལྷག་རི ང་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་
ཀྱི་འཚོ ་གནས་ཤི ག་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད།

ཞེ ས ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སེ མ ས་ཁམས་

ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ཐུ བ།  

གཉིས ་ཀྱི ་ བཀའ་ད ྲིན ་ལ་སྙིང ་དབུ ས ་ནས་

བླའོ ི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་སྐར
ོ ་འགྲེལ་

བསམ་པ་དྲན་བཞིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ངོས་

འཚེ ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་།

སྙངི ་རའྗེ ་ི

ཉམས་ལེ ན་ཁར་ཞི ་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་
རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་ཡོ ད།   དེ་དག་གིས་

ཆོག་པ་ཞིག་ཡི ན།

དེས་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་

ངོས ་རང་རྒྱ་གར་གྱི ་ བང་ཆེ ན ་ཞི ག ་ཡི ན་

ི ་ས་ཕྱོགས་གཞན་དང་གཞན་
ཕྱོག ས་སུ ་ ཉི་ མ་ལྟར ་དར་འཕེལ ་བྱུ ང ་ཡོ ད །   བཤད་རྒྱག་ཐུ བ།   ལྷག་པར་རྒྱ་གར་སལ
ྲོ ་ རང་འཛམ་གླང
སྙིང ་ར ྗེར ་གཞི ་ བཅོ ལ ་བའི ་ རྒྱ་གར་གནའ་

རྒྱུ ན་གྱི ་རི ག་གནས་དེ་དག་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་

ངོ ས ་ཀྱི ས ་སླ ར ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་
བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།”
འཁོད་འདུག །

ཞེས་

ཁང་

།རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་ ༽

ICT

གི་དྲ་ལམ་ཐོག་གནས་ཚུལ་

ཐོན་པ་ལྟར་ན།ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་

H.R.4331 – To modify and reautho-

rize the Tibetan Policy Act of 2002,
and for other purposes

ྲི ས་
ཞེས་པའི་ཁམ

ྲི ས་འཆར་
ལས་དོན་ཚན་པའི་ཚོ གས་གཙོ་དང་མང་གཙོ་ འཆར་བཏོན་གནང་འདུག   ཁམ
ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ དེ་ནི་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་སྤྱི་

དུ་མི ་སུ་དང་ཐུ ག་སྐབས། རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་

ཇེམ་སི ་མེག་གྷ་ོ ཝན་

James McGovern

མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ཐུ ན་མོང་ཡི ན་འདུག

ཡང་སདྲི ་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་ བདུན ་ཕྲག་འདི འི ་ ནང་ཁྲི མ ས་འཆར་དེ་
བསྟན་གྱི ་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི ་བྱེད་སྒ་ོ དང་འབྲེལ་ བཞི ན ་གྲོས་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ་སྤྱི ་
བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡི ན་སྟབས།   བོད་མི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷའི ་ོ
ནང་པ་ཁོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ ་མ་གཏོགས་

Marco Rubio

མཆོག་གིས་གྲོས་ཚོ གས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དཔོན་རི གས་དང་ལས་བདྱེ ་ གོང་མའི་ནང་གདོན་འཆར་ཡོ ད་འདུག

སུ་འདྲ་ཞི ག་གི ས་གནད་དོན་དེའ་ི ཐད་ཐེ་བྱུས་ གཞན་ཡང་ཁྲིམས་འཆར་དེའི་ནང་ཇི ་སྲིད་

བྱས་ཚེ ་ ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་གི ས ་དམ་བསྒྲགས་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ལྷ་ སར་ཨ་རི འི་ གཞུ ང ་
ཉེས ་ཆད་དགལ་རྒྱུ འི ་ སྲི ད ་བྱུ ས་གཏན་ ཚབ་གསར་འཛུ གས་མ་བྱས་བར་དེ་སྲིད་ཨ་
འབེབ ས་དགོ ས ་པའི ་ དགོ ས ་འདུན ་བཏོན ་ རི འ་ི ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གསར་པ་

འདུག

ནམ་ཡང་འཛུ གས་མི ་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་

སྤྱིར་དེ་སྔ་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་ དགོས་པ་གསལ་འདུག
སྐར
ྱོ ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ ༢༠༠༢

Act of 2002

Tibetan Policy

ཞེས་པ་གཏན་འབེབས་གནང་

ཟིན་ཡང་།   ཐེངས་འདིར་བོད་དོན་རྒྱབ་

མཆོག་གིས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

༡༣ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་

དུ་ ༼བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ ༢༠༡༩

སྐར
ྱོ ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༩

ཞེས་པ་

དེ་ཡང་ཁྲིམས་འཆར་དེའི་ནང་དོན་གཙོ ་བོ་ བཏོན་ནས་དེ་སྔའི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྒྱུར་བཅོས་
ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་གི ས ་༸རྒྱལ་བའི ་ ཡང་སྲི ད ་ དང་ནསུ ་པ་བསྐྱར་གསོ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་ཡི ན་
ཀྱིས་གཙོ ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ འདུག

ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན།
1.Reps. Chris Smith
2.Marcy Kaptur
3.Brad Sherman
4 Mark Meadows

མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་ལྡི་ ལི ་དང་མ་ཐུ ་ ར་
བཅས་སུ ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་ལྡ་ི ལི ་དང་མ་ཐུ ་ར་བཅས་སུ ་ཆི བས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་གནང་འདུག  དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
༩ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༠༥ ཐོག་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
བཞུ གས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་རྡ་སའི་ཉེ་
འགྲམ་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་
ལྡ་ི ལི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དང་།   མཛད་
འཆར་ལྟར་ན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་
༩ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ཤྲི་རཱམ་སླབོ ་གྲྭར་སི ་
པིག་མེ་ཀེ་ Spic Macay མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་
བསམ་བླ་ོ ཇེ་ བཟང་དུ་ གཏོང ་ཐབས་སྐར
ོ ་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ཏཱཇ་མན་
སི ངྒ་མགྲོན་ཁང་དུ་མཁས་དབང་དང་ཤེ ས་ལྡན་
མི ་སྣ།   གཞུང་ཚབ་ལས་བྱེད་བཅས་དང་ལྷན་
མོལ་མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་
མ་ཐུ ་རར་ཡོ ད་པའི་ཧིན་དུའི་ཆོས་ལུ གས་ཀྱི་སྒྲུབ་
ཁང་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱང་ས་ྟེ ཧིན་དུའི་
བླ་ཆེན་ Swami Karshni Gurushranandaji Maharaja མཆོག་དང་ལྷན་
མོལ་མཛད་རྒྱུ་མ་ཟད།  ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་ཁུལ་
དེའི་དགེ་སླབོ ་དང་བཅས་པར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྒྱུ་
ཡི ན་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ལྡ་ི ལི ར་ཡོ ད་པའི་
ཧ་རི ་ཇན་སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་ཆོས་ལུ གས་
མཐུ ན་འབེྲལ་གྱི་མཛད་སྒརོ ་ལྷན་ཞུགས་མཛད་རྒྱུ་
ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཐུ གས་གསོ་གནང་བ།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་བདག་དབང་བོད་མི ་ནང་པ་
ཁོ་ནར་ཡོ ད་པའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་བཏོན་པ།

༄༅།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་།
ཁྲིམས་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་སྐ་ུ ཞབས་
Ram
Jethmalani མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩
ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་ཉི་མར་དགུང་གྲངས་ ༩༥
ཐོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རག
ྫོ ས་པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་
ཚུལ་ཐོན་པར། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་དམ་
པ་ཁོང་གི་སྲས་སྐ་ུ ཞབས་ Mahesh Jethmalani ལགས་གིས་གཙོས་ཤུལ་ལུས་ནང་
མི ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་གསོ ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་
དོན།   སྐ་ུ ཉིད་ཀྱི་ཡབ་འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་
བའི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ངས་བོད་མི འ་ི
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དང་བོད ་མི ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་
ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   དམ་པ་
ཁོང ་ནི་ བོད ་དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་
ི ་ཤོས་
མཁན་ཞིག་དང་། བོད་མི འ་ི གྲོགས་པོ་རྙང
གྲས་ཤི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་བོད་མི འ་ི བླ་
ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་དད་གུ ས ་ཆེ ན ་པོ་ ཞུ ་
མཁན་ཞིག་ཀྱང་རེད། དམ་པ་ཁོང་གིས་བོད་མི འ་ི
གཉིས ་སྨན ་དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་དང་།  དེ་སྔནོ ་
དམ་པ་ཁོང་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཕྱི་ནང་
གཉིས་སུ ་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མྱོང་ཡོ ད།
དམ་པ་ཁོང་སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་རི ང་
གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གནང་
སྐབས། གཞན་ལ་མི ག་དཔེར་འོས་པའི་ཕྱག་ལས་
གནང་ཡོ ད།   ང་ཚོ ས་དམ་པ་ཁོང་གི་ཚེ ་རབས་
ི ་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་
ཐོག་མེད་བྱས་བསགས་སྡག
བཅས་པ་བྱང་ཞི ང་དག་ནས་མངོན་མཐོའི་རནྟེ ་
བཟང་རི མ་བརྒྱུད་རྣམ་མཁནྱེ ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་
མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཞེས་
འཁོད་འདུག །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨
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རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གང་ད་ུ ཡོ ད་མེད་
ཤེས་རྟོགས་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་འདགུ
༄༅།

།མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ ནག་གཞུ ང་གི ས་ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ མ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་བོད་མི ་འཛི ན་བཟུང་

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གིས།

རྒྱ་

ཕྲེང་བཅུ ་ གཅི ག ་པ་དགེ ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་

བཀག་ཉར་བྱས་པ་རྣམས་ད་བར་གར་སོང་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོ ད་པས། ཁོང་རྣམ་པ་གང་

གི་

བྱས་ཏེ་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོ ད་

པའི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་ཐབས་མཁས་ལགས་དང་།

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ཚད་འཛི ན་ལ་རྩིས་

ཐེབས་རྩ་ཁང་

Helsinki foundation

ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཀི ར་ྟི དགོན་

དུ་ཡོ ད་མེ ད་ཐུ གས་འཚབ་དང་སྦྲགས་ཤེ ས་

རྔ་པ་ཀི རྟི ་ དགོ ན ་པའི ་ གྲྭ ་ བླ ་ོ བཟང་རྡོ་རྗེ ་

མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི་

ཐུ བ་པ་ལགས་བཅས་བཙོ ན་འཇུ ག་ཁྲིམས་

༤༢ པ་དེ་བཞིན་སུད་སི འ་ི གྲོང་ཁར
ྱེ ་ཇི་ནི་ཝ་

བཙུགས་ཡོ ད་མེད་དང་། ས་གནས་གང་དུ་

རྟོགས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག         ལགས། རྔ་པ་རྫོང་སྤྲོ་ཚི གས་དགོན་པའི་གྲྭ་

ཐོབ ་ཐང་ལྷ ན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཐེང ས་
ནང་འཚོ གས་བཞིན་པ་དང་བསནྟུ །   རྒྱལ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ་ཞུ་གཏུ ག་
ཚོ གས་ཆུང་གི ་འགན་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་ཀ་ཡི ་

མུ་ལར་

Kai Mueller

ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ཧེལ་སེང་ཀི་

ཐག་བཅད་ཡོ ད་ཀྱང་།

ནག་ཉེས་ག་རེ་

ཡོ ད་མེ ད་སོགས་ཞི བ་ཕྲའི་གནས་ཚུ ལ་གང་
ཡང་ཤེ ས ་ར ག
ྟོ ས་མ་བྱུ ང ་བར་ལྷག ་ཡོ ད ་པ་
དང་།

དེ་བཞིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ

ཕྲེང་བཅུ ་ གཅི ག ་པ་དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་

མ་མཆོ ག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛི ན་བཟུང་

སྟབས། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་རེད།

ཅེས་

གསུངས། འདི་ལོའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གར་སོང་ཆ་

མེད་དུ་གྱུར་བའི་ཉིན་མོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་
མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ་ ༢༧ གྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་བོད་དང་ཡུ་གུར་ས་ཁུལ་ཁག་གི ་

ནང་བོད་རི གས་དང་ཡུ་གུ ར་མི ་རི གས་དོན་
མེ ད་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བདྱེ ་བཞི ན་པ་

དེ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བདྱེ ་དགོས་པའི་
འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག་པ་བཅས། །

སྦར་སི ལ་དོན་གཅོད་ནས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་གྲི་ཀོས་ཀཱི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༡༠

ཉིན་རྒྱབ་སྦར་སི ལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

ཞུ ་ ཆེ ད ་གྲ་སྒྲི ག ་ཨང་སར་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད། གཞན་ཁག་མང་པོ་ མཇུ ག ་སྐྱོང ་དང་ལས་ ཚེ ས་ ༡ ལ་བཞེས་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གི་ཕྱག་
རྒྱ་ནག་མངའ་འོག་ཡོ ད་པའི་ནང་སོག་དང་།

བཀྲིས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ ཐེ་ཝན།

ཧོང་ཀོང་སོགས་ལ་རྒྱུན་དུ་ནས་

དོན་སྤལེ ་རྒྱུའི་གོ་བསྡར
ུ ་ཡང་གནང་འདུག

ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཐོ་མས་གྲི་ཀོས་ གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ ཞུ ་ མུ ས ་ཡི ན་ཞེས ་ དོན་ཐད།

ཀཱི་ Tomas Zdechovsky མཆོག་གི་ལས་
ཁུངས་སུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ཁོང་ཉིད་

གསུངས་ཡོ ད།

ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་

རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ནས་ངོས་ལེ ན་གྱི་འོས་བསྡུ་

རོགས་རྣམ་པ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣༡ སྔནོ ་ཡུ་ གནང་གི་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ད་རི ང་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་
Ursula von der Leyen

དེ་ ཡང་ཁོང ་ནི་ ཡུ ་ རོ བ ་གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ མི ་ མཆོ ག་གི ས་ཁོང་གི ་ལས་རོགས་སམ་བཀའ་

གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ར ་བསྐྱར་དུ་ འོས ་ མང་ཚོ གས་པ་ཞེས་པ་ནས་ཡི ན་སྟབས། བོད་

འདེམ ས་བྱུ ང ་བར་འཚམས་འད འྲི ི་ བཀྲིས ་ དོན ་ཐོག ་རྒྱུ ན་དུ་དོ་ཁུར ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཞུ ་
བདེ་ལེ གས་ཞུ་ཆེ ད་མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་ མཁན་ཞིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

དེ་སྔའ་ི གྲོས་

ཤག་ལྟ་བུ། འགན་འཛི ན་ ༢༧ གསལ་

བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

ཁོང་ཉིད་ནི་ཡུ་རོབ་

མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་བེདུ ་ཚོ གས་གཙོ་ཐེངས་དང་

བསྟུན་དེ་སྔནོ ་ནས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་དོན་ལྟར། ཚོ གས་སུའང་ཚོ གས་པ་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ པོ་དེ་ཡི ན་ཞིང་། ཁོང་གི་བཀའ་ཤག་ནང་ཕོ་
ཡུ་རོ བ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར་

དོན་ཐོག་རྐང་འགན་བཞེས་ཡོ ད།

སྐར
ྱོ ་ངེས་གནང་ཡོ ང་བ་ཞུ་དོན་དུ།

གཉིས་དབར་དང་།

ཚོ གས་པ་བསྐྱར་འཛུ གས་ཐུ བ་ཐབས་ལ་རྒྱབ་

དེ་སྔ་

ལྟར་བོད་སྐར
ོ ་ག་དུས་ཡི ན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་

མོ་གྲངས་ ༡༤ དང་ ༡༣ ཅན་འདི་ཡང་ཡུ་

སྐུ་ཞབས་གྲི་ཀོས་ཀཱི་མཆོ ག་དང་དོན་གཅོད་ རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་ཕོ་མོ་འདྲ་
དོན་གཅོད་དང་གྲོས་ མཉམ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་སནྟོ ་བྱུང་ཡོ ད།

འཐུ ས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཐོ་མས་དབར་ལས་དོན་ ཁོང་གིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཕྱི་ཟླ་

༡༡

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི ་སྤལེ ་བཞི ན་པ་དེ་དག་བོད་མི ་ཚོ ར་ཁེ་ཕན་མི ་འདགུ
སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་

ནག་གཞུ ང་གི ས་རྩིས་མེ ད་རྡོག་རོལ་བཏང་

ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

དང་།

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་དག་བོད་

བཟོས ་པ་དེ་ ནི་ བོད ་མི འི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་བཟང་

གནས་བོད་མི ་ཚོ ར་དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་ཁེ་ཕན་

གསུངས། ཐེངས་འདིའ་ི ཟུར་ཚོ གས་སྟེང་རྒྱ་

ཚན་པའི ་ འགན་འཛི ན་འབྲུ ག ་བསྟན་སྐྱི ད ་
སྐབས་དེར་ཕྱི་འབལ
ྲེ ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐནྱོ ་མེ ད་པ་དང་ས་

གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ འབྲོག ་པ་རྣམས་རྩྭ ་ ཐང་ནས་

ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་གསུངས།

ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཞེས་པའི་བརདྗོ ་གཞིའ་ི ཐོག་ཟུར་དུ་

tion

ཐེངས་ ༤༢ པ་དེ་བཞིན་སུད་སི འ་ི གྲོང་ཁར
ྱེ ་

འདུའི ་ ས ངྟེ ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཕྱི ་

བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་འདུ་
ཇི ་ནི་ཝ་ནང་འཚོ གས་བཞི ན་པ་དང་བསྟུན།

གཞུ ང ་འབྲེལ ་མ་ཡི ན་པའི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ འགྲོ་
བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ་

ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚོ གས་

དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་
པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་། སུད་

Society for

སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་

འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་

ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཀ་ཡི ་མུ ་ལར་

Threatened Peoples

ཞེས་པའི་གོ་སྒྲིག་

༼ཡར་རྒྱས་རེད་དམ་ཡང་ན་གཏོར་བཤི ག་
རེད་དམ་༽  Development or Destruc-

ལགས།   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་

ྲི ་ལས་ཁུངས་
Kai Mueller ལགས། ཕྱི་དལ
ཀྱི་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་དང་། ཡུ་རོབ་

ས ་ྟེ མེ ་ འཁོར ་ལྕག ས་ལམ་དང་གཞུ ང ་ལམ་
པོར་རྩིས་མེད་སྣང་ཆུང་བྱས་པ་རེད། ཅེས་
ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་། དེ་བཞིན་གཞུང་

བཙན་གྱིས་གནས་སྤ་ོ བཅུག་པ་དང་། གཏེར་

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་

དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མ་ཡི ན་པའི་འགྲོ་བ་མི འི་

སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་

ཀྱིས།

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཁ་སྔགོ ་འདོན་བྱས་པ།

༄༅། །མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་

པ་དེ་དག་བོད་མི ་ཚོ ར་ཁེ་ཕན་མི ་འདུག ཅེས་

ཆུ་མཛོ ད་བརྒྱབ་པ་

ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཚབས་ཆེ ན་བྱུང་དང་འབྱུང་

བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

འགན་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་ཀ་ཡི ་མུ ་ལར་ལགས་

བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ཕ་མེས་

ཡང་མེ ས ་སྐབ ས་ནས་རྩ་ཆེ ན ་དུ་ རྩི་བཞི ན ་

ཐོབ ་ཐང་ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ སྐུ་ ཚབ་སོ ག ས་

པའི་གནས་རི ་ཀླུང་དང་རྩྭ ་ཐང་སོགས་ལ་རྒྱ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང་།
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ དང་རབ་བྱུང་པར་འཕྲད་པའི་བྱུར་ཉེས།

ུ ་ ཀྱི ་ སླབོ ་གསོ ” ཡི ག་རྒྱུ གས་མ་འཕྲོད་ཚེ ་ གྲྭ་
ོ ་བྱས་ཏེ་སྔནོ ་དང་བསྡར
།བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་བོད་ཀྱི་ གཙང་ས་ཁུལ་དུ་གདན་ས་གསུམ་ཕུད་ནས་ གསོལ་གནང་གི་ཡོ ད། དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་དགོན་ ས་གསུམ་ལ་ཆ་སྙམ
སལ
ྲོ ་རྒྱུན་རི ག་གནས་ཀྱི་རྨང་གཞི ་ཡི ན་ཞི ང་། བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་དགོན་དང་། བསམ་ཡས་ པའི་སླབོ ་གསོ་ལ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཡོ ད་པ། དབུ་ ན་ད་ལྟ་དགེ་འདུན་པ་ ༧±༧% ལས་མེད་ བཙུན་རྣམས་ཕྱི ར་འབུད་གཏོང་རྐྱང་དང་།
བོད་ཀྱི་ཆབ་སདྲི ་དང་། དཔལ་འབར
ྱོ ། སླབོ ་ དགོན། གསང་ཕུ། རྭ་བ་སདྟོ ། ཚལ་གུང་ ཁདྲི ་ཡོ ད་པ། ལམ་ལུགས་ཡོ ད་པ། ཚད་ པ་དང་། ༩༢±༣% ཇེ་ཉུ ང་དུ་སོང་ཡོ ད་པ་ དེ་རྗེས་གྲྭ་ཤག་ཀྱང་གཏོར་བཤི ག་བཏང་སྟེ་
༄༅།

ྱོ ་མོ་ལུང། ཟུལ་ཕུ་
གསོ། འཚོ ་བ། གོམས་སལ
ྲོ ་བཅས་ཕག
ྱོ ས་ ཐང་། དགའ་གདོང། སྐར

གཞི་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཡི ན།

རེད།

རྒྱ་དམར་གྱིས་སྤལེ ་པའི་དམངས་ རྩ་མེད་བཟོ་གི་ཡོ ད།

གང་ཅི འི ་ ཐད་ལའང་ཤུ ག ས་རྐྱེན ་ཟབ་མོ ་ བཅས་དབུས་གཙང་གི ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དྲུག་

དེར ་བརྟེན ་བོད ་ཀྱི ་ ཡུ ལ ་དུ་ རབ་བྱུ ང ་གི ་ སྡ་ེ གཙོ ་བཅོས་བསྒྱུར་དང་རི ག་གནས་གསར་ བོད་དུ་བྱིས་པ་རབ་ཏུ ་བྱུང་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་

དེ་བཞི ན་དགོན་པའི་སླབོ ་གསོའི་ལམ་ལུགས་

དེ་ ཡང་ཆ་རྐྱེ ན ་ལྔ ་ ཚང་དགོ ས ་ངེས ་ཡི ན།

ཐེབས་ཡོ ད་པ་དང་། ཤུགས་རྐནྱེ ་དེ་ནི་དགོན་ ལ་སོགས་དགོན་ཆེན་དུ་མ་ཡོ ད།

སྡ་ེ བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡི ན་པ་རེད།

རྒྱ་དམར་གཞུང་གི ་ཆོག་མཆན་ཡོ ད་དགོས།
དང་པོ།

དེ་ བཞི ན ་བོད ་ཀྱི ་ དགོ ན ་སྡའེ ི ་ ནང་ལོ ་ རྒྱུ ས་ ཀྱང་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུ ད་ཅི ང་འཐུ ས་སྒ་ོ ཚང་
ཀྱི ་ རི ག ་དངོས ་རྩ་ཆེ ན ་བགྲང་ཡས་པ་ཉར་ བ་ཡོ ད།
ཚགས་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

པའི་ཞལ་གྲངས་ཚད་བཀག་བྱས་ཏེ་དགོན་

དགེ་ལུགས་པར་མཚོ ན་ན་དགོན་

པའི་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ་ཆུ ང་དང་ཡང་ན་ཆབ་སྲིད་

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ པའི་ཡི ག་ཆའམ་སླབོ ་ཚན་གཙོ ་བོ་མདོ་དང་

ཀྱི་གནད་ཆེ ་ཆུང་ལ་བལྟས་ཏེ་གྲྭ་པའི་གྲངས་

དགོན་སྡ་ེ མང་ཆེ ་བའི་ནང་གསུང་རབ་དང་། སྔགས། གསོ་རི ག དུས་འཁོར་བཅས་ཡི ན་
རྩོམ་རི ག ལོ་རྒྱུས། ས་ཁམས། མཚན་ ལ།

གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོ ད།

དགོན་པ་ཁ་ཤས་ལ་ད་དུང་ཆེད་སྦངྱོ ་

སྤྱིར་དགོན་པའི་

གྲངས་ཚད་དེ་

ལས་བརྒལ་མི ་ཆོག དེ་སྔནོ ་དང་བསྡར
ུ ་ན་ས་

ཉིད་རི ག་པ། གསོ་རི ག གནམ་རི ག་སྐར་ ཚན་ཁང་དཔེར་ན་རྒྱུ ད་པ་གྲྭ་ཚང་དང་སྨན་
རྩིས་སོ ག ས་ཀྱི ་ བསྟན་བཅོ ས ་འབོར ་ཆེ ན ་ པ་གྲྭ་ཚང་སོགས་ཡོ ད།

དགོན་པ་ཡོ ངས་ལ་དགེ་འདུན་

བཅད་མ་སྟོང་པ་ཙམ་ལས་མེད། གཉིས་པ།

ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོ ད། ད་དུང་རྒྱུ་ཆ་གསེར་ སླབོ ་གཉེར་ལམ་ལུགས་དེ་མདོ་དང་སྔགས་

ལ་མི ་དམངས་ཡོ ངས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་བླ་ན་ བར་ྗེ ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་རབ་དང་ བོད ་རི ག ས་ཀྱི ་ བྱི ས ་་པ་དགོན ་པར་ཞུ ག ས་

ྱོ ས་སུ་
བསྐྲུན་གནང་བའི་ལྷ་སྐ་ུ དང་། འཇིམ་བརྐོས། སླབོ ་གཉེར་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་ལ། མདོ་ཕག
ལྡབེ ས་རི ས་སོགས་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཆུ་ཚད་ཀྱང་ གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་འཆད་མཉན་བླ་ོ སྦྱོང་

ཏུ ་བྱུང་ན་གཟི་བརྗིད་ཅིག་དང་། རྣམ་དཀར་ གཏོར་བཏང་། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དམར་ བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ལ་སླབེ ས་དགོས།

དང་།

ཟངས་སོགས་ལས་བཟོ་ ཞེས ་དབྱེ་ མཚན་ཆེ ་ བ་གཉིས ་སུ ་ དབྱེ་ ནས་

དངུལ།

ྱོ ས་སུ་སྔགས་རྒྱུད་
ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་ཡོ ད། དེ་བཞིན་དེར་གནས་ བདྱེ ་པ་དང་། སྔགས་ཕག

པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡ་ེ བཅས་ནི་བོད་མི ་རི གས་ སྡ་ེ བཞི ་ལ་སླབོ ་གཉེར་མཛད་དགོས་པ་ཡི ན།

ཀྱི་རི ག་གནས་མཚོ ན་བྱེད་ཅི ག་ཡི ན་པ་མ་ གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་སྦྱང་ཚུ ལ་ནི་གཞུང་
ཟད།

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་པའི་རི ག་ དོན་འབྱེད་པའི་རི གས་པ་ལ་སྦྱང་བའི་ཆེ ད་

གནས་ཡོ ངས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡི ན།

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་

༡༩༥༩

དུ་ཚད་མ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སྤདྱོ ་ཚུལ་

ལོའ་ི ཡར་སྔནོ ་ ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཕར་ཕྱིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི

དུ་ བོད ་དུ་ རགས་རྩིས་བྱས་ན་དགོ ན ་སྡ ་ེ ལྟ་བ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་དབུ་མ། ཐེག་དམན་
༦༠༠༠ ལྷག་ཡོ ད་པ་དང་། ས་དགེ་བཀའ་ གྱི་ལྟ་བ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་མངོན་པ།

ཐེག་

ུ ་རབ་ རི མ་པ་ནང་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ༩༩% ཡན་རྩ་ ཏེ་རབ་ཏུ ་བྱུང་འདོད་ན་ངེས་པར་དུ་རང་ལོ་
མེད་པ་བདྱེ ་ཅིང་། ཡུལ་མི ་སུ་ཡི ན་རང

དགེ་པའི་ལས་དང་བསོ ད ་ནམས་བསགས་

པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛི ན་བདྱེ ། སྔར་

ངལ་རྩོལ་ པ། གཞི་རི མ་གྱི་སླབོ ་གསོ༼རྒྱ་ཡི ག༽བརྒྱུད་

རེ་དང་དེ་ལས་མང་བ་ཡོ ད། དེ་བཞིན་སདྲི ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོའ་ི ནང་ནས་བཟུང་ཆོས་ ལས་དགོན་སྡ་ེ གཞན་ལ་ཞུགས་མི ་ཆོག

ལྔ་

ཕྱུག་མཆོག་དམན་སུ་རབ་ཏུ ་བྱུང་ཡང་དེར་
ཡི ་རང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ལས་དགག་

རི གས་མི ་དམངས་ཀྱིས་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ མཁན།

ཆ་

ཏུ ་བདྱེ ་སལ
ྲོ ་མེད།

ཕྱི ས ་སུ ་རྒྱ་དམར་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི ར་ ཆོག

གཞུང་དང་དགོན་པའི་ངོས་ནས་ཕོ་མོ་དབུལ་ ལུགས་དད་མོས་སླར་གསོ་བྱས་རྗེས། བོད་ པ། བྱས་ཉེས་བསགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་

པ་དང་བཀག་འགོག་ནི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་

བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་ཕག་ལོ་སྟེ་སྤྱི་

བོད་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ཏུ ་ཁྱབ་བསྡད་ དེ་ འཛི ན་གྱི ་ སྐྱེས ་བུ ་ དམ་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་

ལས་དགའ་ལྡན་དགོན་པར་དགེ་འདུན་པའི་

ཡོ ད། འདི་རྣམས་ལས་གདན་ས་གསུམ་ནི་ དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གི ས་ཐུ ན་མོ ང་དང་ཐུ ན་

འཛི ན་བཟུང་།

བསྒྱུར་བཀོད། བཙན་དབང་གིས་སྐྱ་སར་ རི མ་ངེས་པར་འགྲོ་དགོས། བཞི་པ། ད་
བོད་མི འི་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ནས་རབ་བྱུང་གཅི ག་ ཕབ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་གཅི ག ་ཀྱང་ལྷག ་མེ ད ། དུང་ས་གནས་རང་གི ་དགོན་པར་ཞུགས་རྒྱུ ་

རྙིང ་དང་གཡུ ང ་དྲུ ང ་བོན ་དང་བཅས་པའི་ དམན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཤེས་པའི་ཆེ ད་དུ་འདུལ་བ་
ཆོ ས་ལུགས་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་ཁག་གི ་དགོན་སྡ་ེ ནི་ སྦྱང་དགོས་པ་ཡི ན།

གསོད་དང་།

གསུམ་

ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི གོང་དུ་གདན་ས་གསུམ་
ཞལ་གྲངས་ ༥༤༠༠ ལྷག་ཙམ ཡོ ད་པ་

ཏང་ལ་དགའ་ཞེན་དང་མེས་རྒྱལ་

ཀྱི ས ་དཀའ་ལས་དུ་ མ་བརྒྱབ་སྟེ་ དགོན ་སྡ་ེ ལ་དགའ་ཞེན་ཡོ ད་མཁན་ཡི ན་དགོས།

གང་མང་བསྐྱར་བཞེངས་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་། རྐྱེན་ལྔ་པོ་འདི་ཚང་ན་གཞི ་ནས་གྲྭ་པ་བདྱེ ་
ཆ་རྐྱེན་ལྔ་པོ་དེ་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་

དམ་བསྒྲགས་ཉིན་རེ འི་བཞི ན་ཆེ ་རུ་བཏང་ གནས་ཚུ ལ་དང་རབ་བྱུང་བའི་འགྲོ་ལུགས་
སྟེ་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནི་གནོད་འཚེ ་ཕོག་ས་ཆེ ས་ དང་མི ་མཐུ ན་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་རྒྱབ་འགལ་
དུ་སོང་ཡོ ད།

ཤོས་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད།

མི ག་སྔར་བོད་ཡོ ངས་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནང་ ༸གོ ང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་གི ས ་ངོས ་

པའི་དགོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆུ་འགོ་ལྟ་བུའི་ གནད་སྨིན ་བྱས་ཏེ་ མཁས་པའི ་ ཕ་མཐར་

དང་། འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་ ༤༠༠༠
ལྷག་ཙམ། སེ་ར་དགོན་པར་དགེ་འདུན་པར

བཅའ་སྡདོ ་ལས་བྱེད་མངགས་གཏོང་དང་། འཛི ན་གནང་བའི་བོད་ཀྱི ་བླ་ཆེ ན་དབུ་ཁྲིད་

གས
ྱེ ་པའི་དགོན་ལག་རྣམས་ནི་མཐའ་ཡས་ ཏ། བཀའ་བཞི་པ། བཀའ་བཅུ་པ། རབ་

པ་ཚི ག་མཛོ ད་དང་ལོ ་རྒྱུས་དེབ་ཐར་སོགས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དུས་མཚུངས་སུ་ཏང་གི་སྲིད་ དགུ ང ་གྲངས་དྲུ ག ་ལ་ཕེབ ས་པའི་ འཁྲུ ང ས་

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ ་བོ་རི ་བོ་དགེ་ལུགས་ མི ན ་གྱི ་ རི ག ་པའི་ གནས་ཀུ ན ་ལ་སྦྱངས་པ་
མ་དགོན་ཡི ན་ལ།

གདན་ས་གསུམ་ལས་ སོན་པ་ན་མཁན་པོ་དང། སླབོ ་དཔོན། པཎ་ྜི

༩༩༠༠ སྐརོ ་ཡོ ད་ལགས། ཞེས་བཀོད་ཡོ ད་

གནས་ཚུལ་ཡི ན།

གྱི་བོད་དབང་སྒྱུར་བྱས་རས
ྗེ ། བོད་ཀྱི་དགོན་

པའི ་ དགོ ན ་པ་དེ་ དག་རྒྱལ་གཅེ ས ་རི ང་ རེད།

ལས་མི ག་མཐོང ་ལག་ཟི ན ་གྱི ་ དོན ་དངོས ་

བོད་དབུས་གཙང་དང་།

ཁམས།

འོན་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོའ་ི ནས་རྒྱ་དམར་

ཁྱབ་གདལ་དུ་སོང་ཡོ ད།

དུས་རབས་བཅོ་ ས་དགེ་ བཀའ་རྙིང ་སོ ག ས་རི ས ་སུ ་ མ་ཆད་

མདོ་ གི ་ཡོ ན་གནས་དང་འཚམ་པའི་མཚན་རྟགས་

སྨད། ཐ་ན་སོག་ཡུལ་བཅས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ ་ ཀྱི་ཐ་སྙད་མི ་འདྲ་བ་ཇི་སྙདེ ་ཅི ག་བཏགས་ཏེ་
བརྒྱད་པའི ་ སྐབ ས་ནས་བཟུ ང ་དགེ་ ལུ ག ས་ པའི་ ཆོ ས ་སྡ་ེ ཆེ ན ་པོ་ རྣམས་ཀྱི ་ ཁྲོད ་དུ་ དར་
པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོ་ནར་དགོན་སྡ་ེ
ཡོ ད་པ་དང་།

༣༤༧༧ ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

སྡ་ེ དང་རབ་བྱུང་པར་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་བྱུང་མ་

མྱོང་བའི་བྱུར་ཉེས་ཕྲད་དང་འཕྲད་བཞི ན་

ཡོ ད།

ད་ལྟ་གདན་ས་གསུམ་ལས་དགའ་

པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་

ལུ ག ས་ཀྱི ་ སླབོ ་གསོ ་ སྤལ
ེ ་ས་དང་ཡུ ལ ་སྐར
ོ ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི ་ མ་ནི ་ འཛམ་གླི ང ་ཐོག ་

སྤྲོ་འཆམ་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ ་བསྒྱུར།

དེ་ཡང་ བཙན་གཤེད་ངང་གར་སོང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཁོ་ནའི་ནང་བཤད་ན་ བའི་གདྱོ ་གཞི འི་ཁདྲོ ་ལོ ་ན་ཆུ ང་ཤོ ས་དང་།

མཚན་ མེད་མཁན་༢༦༠ ། སེ་ར་དགོན་པར་ད་ལྟ་

གཅི ག་ནང་ལྕུང་ཀའི་ཚང་ལ་ཕོ་རོག་འཛུ ལ་ གང་ཡོ ད་དམ། བྱམས་སྙངི ་རྗེ་དང་ལྡན་པ།

ུ ་གི་དགོན་པ་རེ་ཡོ ད་ངེས་ཡི ན། དེ་ གནས་དེ་ ནི་ ནང་རི ག ་ཤེ ས ་བྱའི ་ རྩེར་སོ ན ་
གང་རང

གང་མང་ཡོ ད།

དབེན་ཞིང་ཁྱད་དུ་འཕགས་ ད་དུང་གསལ་ཆ་མེ ད་པའི་ངང་གནས་མུ ས་

དགོན་སྡ་ེ ༡༧༠༠ ཡོ ད་པ་དང་། དགོན་པའི་ མཚན་གནས་མཐོ་ཤོས། གར་སོང་ཆ་མེད་

༣༡༦༢༠༠ ལྷག་ལ་སླབེ ས། དེ་བཞིན་བོད་ ཁདྲོ ་ཀྱི་ཆེས་མཐོ་བའི་བསླབ་གནས་ཐོབ་ཐང་ ༤༨༠ དང་། འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་ད་ལྟ་
ཀྱི ་ས་གནས་གང་དུ་ ཕྱི ན ་ཀྱང་མི ་ དམངས་ ངམ་གཟི ་ བརྗི ད ་ངོ་ མཚར་བ་དེ་ ནི་ དགའ་ ཚོ གས་གྲལ་དུ་ཚུད་ཡོ ད་མཁན་ ༥༠༠ ཚུད་

ཡང་ས་ཁུ ལ ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ་ ལ་དགོ ན ་ཆེ ན ་རེ ་ པའི་མངོན་རྟགས་ཤི ག་ཡི ན།
དང་། དེའ་ི ཁོངས་གཏོགས་སུ་དགོན་ལག་ ཙོང་ཁ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ།

ཐབས་དང་།

ལྡན ་དགོན ་ལ་དགེ་ འདུན ་པའི ་ ཞལ་གྲངས

ྲོ ་རྒྱུ ན་སླབོ ་གསོ འི ་ ལམ་ལུ ག ས་
དགེ་འདུན་པའི་ཞལ་གྲངས་ བོད ་ཀྱི ་ ས ལ

ཀྱི ་ དད་མོ ས ་དང་བས ྟུན ་ནས་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ ལྡན་ཁ་ྲི བའི་མཚན་གནས་ཡི ན་ལ།

པའི་ ལས་དོན ་ཡོ ང ས་རྫོག ས་སྟངས་འཛི ན་ བཅུ ་ གཅི ག ་པ་དགེ ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི ་ མ་

ཇུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་ཏེ། ཆབ་སྲིད་ སྐར་ཉིན་མོ ར་བཙན་ཁྲིད་ཀྱིས་གར་སོང་ཆ་
ཡི ག་ཆས་ནང་པའི་བཀའ་བསྟན་གྱི་ཚབ་བདྱེ ་ མེད་དུ་གྱུར་ནས་མི ་ལོ་ ༢༤ སོང་ཡང་།

ཀྱི ་ མཚན་མོ འི ་ མཁའ་དབྱི ང ས་སུ ་ དུང ་ཟླ་ འབྱམས་པ། ལྷ་རམས་པ། ཚོ གས་རམས་

ི ་བས་ྲེ པ། རྡོ་རམས་པ་སོགས་རང་
བསྐརོ ་བའི་སྐར་ཚོ གས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཞི ན་ པ། གླང

དགོན་སྡརེ ་བཅའ་སྡདོ ་ལས་བྱེད་ཚོ ས་དགོན་ གཉིས ་པ་ཀུ ན ་གཟི ག ས་པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཕྲེང་

དེ་ཡང་ར་ྗེ

སེ་འབྲས་

བཅའ་སྡདོ ་ལས་བྱེད་ཀྱང་ ༧༠༠༠ ལྷག་ལ་ དུ་ གྱུ ར ་བའི་ དུས ་ཡུ ན ་རི ང ་ཤོ ས ་དེ་ ཆགས་
སླབེ ས་ཡོ ད། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་ ཡོ ད། བྱིས་པ་ལོ་དྲུག་ཅན་ཞིག་ལ་ནག་ཉེས་

ཚོ གས་གྲལ་དུ་ཚུད་ཡོ ད་མཁན་ ༥༠༠ དང་ བ་ལྟར་དགོན་སྡརེ ་བཅའ་སྡདོ ་ལས་བྱེད་པ་ནི་ སེམས་ཅན་བདེ་བར་འགོད་མཁན་གྱི་ཆོ ས་
ཚུད་མེད་མཁན་ ༢༠༠ ཡོ ད་ཚུལ་འདུག དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་ལས་ཀྱང་ ལུ ག ས་ཀྱི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་ཅི ག ་ལ་ནག་ཉེས ་གང་
འདི ་ ད་དུང ་དགེ ་ འདུན ་པར་སྐུ ལ ་འགྱེད ་ མང་བ་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ལས་བྱེད་ ཡོ ད་དམ། རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛེ མ་ཟོན་གང་

འདིར་དགེ་ལུགས་གཙོ་ དགའ་གསུམ་གྱི་དགེ་འདུན་པའི་ནང་ནས་ལྷ་ གཏོང་སྐབས་ཀྱི་ཞལ་གྲངས་ཡི ན་ཞིང་། དོན་ པས་དགོན་པའི་ལས་དོན་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་ལ་ཐེ་ ཡང་མི ་བྱེད་པར་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མི ་ལོ ་
ཐ་ན་དགོན་པ་ཁག་གཅིག་

༢༠ ལྷག་ལ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རེད། འདི་

ུ ་ན། དགའ་ལྡན་དགོན་ལ ༩༡±༡% སྡདོ ་ལས་བྱེད་ཚོ འི་གཉའ་གནོན་འོག་དགོན་
ོ ་ བསྡར
དགོན། བླ་བྲང་དགོན། ཀིར་ྟི དགོན་སོགས། རུ ང ་ཞི ག ་ལ་ཞུ ག ས་ནས་དེའི ་ དགེ ་ བསྐས
ཁམས་ཕག
ྱོ ས་སུ་སྡ་ེ དགེ་དགོན་དང་། ལི ་ དང་། དབུ་མཛད། མཁན་པོ། མཁན་ཟུར་ ཇེ་ཉུ ང་དུ་སོང་ཡོ ད་པ་དང་། འབྲས་སྤུངས་ པ་རྦད་དེ་སྒ་ོ བརྒྱབ་ཡོ ད། དཔེར་ན་འབྲི་ར་ུ

སོང་བ་མ་ཟད། དེ་བས་ཚབས་ཆེ་བ་ནི་རྒྱལ་

བྱས་ཞུ་ན། དཔེར་ན་མདོ་སྨད་ཕག
ྱོ ས་སུ་སྐ་ུ ལྡན་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོའ་ི སྐབས་སུ་དགེ་བཤེས་ དངོས་ཐོག་འདི་འདྲ་མེ ད་པ་གསལ་པོ་ཡི ན། གཏོགས་བྱས།

ྗེ ། རྒྱུད་གྲྭ་སདྟོ ་སྨད་གང་ དགེ་ འདུན ་པའི་ ཞལ་གྲངས་འདི་ སྔནོ ་དང་ ནང་དམག་མི ་དང་། ཉེན་རྟོག་པ། བཅའ་
འབུམ་དགོན་དང་། བྱ་ཁྱུང་དགོན། རོང་བོ་ ཀྱི་གོ་མི ང་ཐོབ་རས
ཐང་བྱམས་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དགོན། དཀར་ བཅས་རི མ་བཞི ན་གནང་རྗེས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ དགོན་ལ་ ༨༧±༥% ཇེ་ཉུ ང་དུ་སོང་བ་དང་། རྫོང་གི་ལྟར་མོས་དགོན་པ་དང་། རབ་བརྟན་
ྲི ་མངའ་ སེ་རར་ ༩༥% ཇེ་ཉུ ང་དུ་སོང་། གདན་ དགོན་པ་སོགས། “རྒྱལ་གཅེས་རི ང་ལུགས་
མཛེ ས་དར་རྒྱས་དགོན་སོགས།
དབུས་ པ་འཕོ་འདས་བྱུང་ན་དེའ་ི གསར་ཁར

ྲི ས་དང་རྒྱབ་འགལ་
ནི་རྒྱ་ནག་རང་གི ་རྩ་ཁམ

སྤྱིའི་མི ་ཆོ ས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་སྤདྱོ ་ཁྲིམས་
ལུགས་དང་རྦད་དེ་འགལ་བསྡད་ཡོ ད། ད་ཆ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་དེར་ལུགས་མཐུ ན་གྱི་འགྲེལ་

4

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨

བཤད་ཅིག་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ད་དུང་འཛེ མ་ཟོན་གཏན་

ནས་མེད་པར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

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

སྒྲིག་ཀྱང་བྱས་བསྡད་ཡོ ད། བདྱེ ་སྟངས་འདི་ སུ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ན་པོའི་གཏོར་བཤི ག་ཐེངས་ལྔ་

བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ལ་འཚེ ་བའི་བྱ་སྤདྱོ ་

རྒྱ་ དམར་གཞུང་ནས་༼བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ ནང་གྲྭ་ཤག་ཁྱོན་གྲངས་ ༢༢༠༠ བཤི ག་

གི ས་ཆོ ས་ལུགས་དད་མོ ས་རང་དབང་སྲིད་

ུ ་པ་
མཇུ ག་འབྲས་ནི ་ ལྡ ག
ོ ་ཕ ྱོ ག ས་ཀྱི ་ ན ས
ཐོན་ཏེ།
མཐར་གཏུ གས་ན་སོ་སོའ་ི ངོ་
གདོང་ངོ་མར་དེ་ཕྱིར་བཏོན་བྱས།
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ཧ་ཅང་དགོད་བ་ྲོ བ་ཞིག་མ་ཡི ན་ནམ།

རྒྱ་ བཏང་། དེ་ཡང་ ༢༠༠༡ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༦

སྤལེ ་བཞིན་པ་རེད།

འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་ངོས་འཛི ན་མཛད་པའི་པཎ་ཆེ ན་ངོ་མ་ དམར་གཞུ ང ་གི ས ་རང་ཉིད ་ཀྱི ས ་༸གོ ང ་ གྱི་སྤྲུལ་སྐའུ ་ི ཡང་སདྲི ་དོ་དམ་བདྱེ ་ཐབས། ༽ པ་དང་། ༢༠༠༢ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནང་གྲྭ་
དགེ་འདུན་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མ་རྩིས་མེ ད་དུ་བཏང་ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་འདེབས་བྱས་པ་མ་ ཟེར་བ་གཏན་འབེབས་དང་། གོ་སྐབས་འདི་ ཤག་ ༢༠ ལྷག་བཤི ག ༢༠༡༦ ལོའ་ི ཕྱི་

ལས་རྦད་དེ་རྒྱབ་འགལ་ཆགས་ཡོ ད། མདོར་

མི ་སྐྱ་སེ ར ་རྣམས་ལ་ཡོ ང ས་གྲགས་ཐོག ་ ཚོ ས་གོང་ཚད་མཐོ་པོ་བླངས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་རྫུན་ བཤི ག་བཏང་། ༢༠༡༧ ལོའ་ི ཟླ་ ༤ ནང་གྲྭ་

འདུན་པའི་གནས་བབ་རྒྱ་དམར་གྱིས་དབང་

ཤེ ད་ངང་སྐུར་འདེབས་བྱེད་བཅུག་གི ་ཡོ ད། དུས ་མཚུ ང ས་སུ ་ ས་ཁུ ལ ་རང་བཞི ན ་དང་ མཉམ་དུ་ གྲྭ་ བཙུ ན ་སྟོང ་ཕྲག་མང་པོ་ ཡང་

ཡང་གཙོ ་བོ་དགེ་འདུན་པའི་ཞལ་གྲངས་ཀྱི་

ས།ྟེ དབང་ཤེད་བསྙནོ ་ཧམ་ངང་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་ཆོ ས ་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ ཆོ ་ ག་དང་ས ལ
ྲོ ་
རྒྱུན་རི ག་གནས་དང་རྒྱབ་འགལ།

དམངས་ཀྱི་སེམས་ཚོ ར་ལ་སྣང་མེད།
བདེན་རྫུན་སྒྲིག་དང་།
འཇུག

བོད་མི ་

མི ་

ལེགས་ཚབ་ངན་

རང་འདོད་མཐའ་སྐལ
ྱེ ་ངང་ཆབ་

སྲི ད ་ཀྱི ་ པཎ་ཆེ ན ་རྫུ ན ་མ་ཞི ག ་བསྐ་ོ གཞག་
བྱས་པ་མ་ཚད།

གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་ཀྱིས་

ཟད།

བོད་ནང་གི་དགོན་སྡ་ེ གཙོས་བོད་ དང་བསྟུན ་ཏང་སྲིད ་ཁག་གི ་ དཔོན ་རི ག ས་ ཟླ་ ༧ ནང་ཁྱོན་གྲྭ་ཤག་ ༤༧༢༥ གཏོར་

རྫུན་ ཤག་ ༣༢༢༥ རྩ་གཏོར་བཏང་ཡོ ད་པ་རེད།
༸གོ ང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་ལ་བཙན་ མས་ངོ་མ་དཀྲུག་པའི་གནས་སུ་སླབེ ས་ཡོ ད། གྲྭ ་ ཤག་གཏོར ་བཤི ག་བཏང་བ་དང་དུས ་
བོད ་མི འི ་ འདི་ ཕྱི ་ གཉིས ་ཀྱི ་ སྐྱབས་གནས་ མ་འབོར་ཆེན་བཟོ་ཐབས་བྱས་པས།

ི ་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་གི ་
ཐ་ན་བཙུ ན ་མ་ཚོ ར ་གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ རྒྱལ་ཡོ ངས་རང་བཞི ན་གྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཡོ ད་ མཉམ་དུ་སླབོ ་གླང

ཇུས་དང་ལག་བསྟར་ལ་འགན་སྲུང་ཞེས་པ་

ན་བོད ་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་དགོན ་སྡ་ེ ཁག་དང་དགེ་

སྒྱུར་མ་བྱས་གོང་དང་ད་ལྟ་གཉིས་བསྡུར་ན་
གནམ་སའི་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་

ཆ་ནས་སྔནོ ་རྒྱ་མཚོ ་ལྟ་བུ་དེ་ད་ལྟ་རྫིང་བུ་ཞིག་

ི ་གི་མི ་གྲངས་
པར་ལ་རྡོག་བརྫི ས ་གཏོང ་བཅུ ག ་པ་དང་། པའི་ སྤྲུ ལ་སྐུ་ ངོ་ མ་རྣམས་སྒ་ོ ཁ་ནས་བཀག་ ཡོ ད། སྲིད་གཞུང་ནས་སླབོ ་གླང
ཏཱ ་ལའི་ བླ་ མར་དད་པ་མི ་བྱེད ་པའི ་ མནའ་ ས་ྟེ ནང་དུ་འཛུ ལ་མི ་ཆོག་པ་དང་། ཡང་ན་ ༥༠༠༠ ལས་ཉུ ང་བའི་ཚད་བཀག་བཟོས་

ནས་སྔནོ ་ཚགས་ཚུ ད་གོ་རི མ་ལྡན་པའི་ཆོ ས་

ཅུ་ཕྱིར་ཐོན་དགོས་པ་གསལ་པོ་མཚོ ན་ཐུ བ།

གཞུ ང ་གི ས ་གང་འདོད ་ངང་ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་

ཏུ ་གྱུར་ཚར་བ་དང་། དགོན་པ་དོ་དམ་གྱི་ཆ་

གན་དམ་བཅའ་བཞག་བཅུག་པ། བོད་མི འ་ི ཏང་གི ་ཁ་ལ་མི ་ཉན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་དག་སྔ་

པ་དེས་སླབོ ་གླིང་གི ་གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་གནས་མཆོ ག་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་དམར་

ཐོག ་བོད ་རྒྱ་ཆེ འི ་ མི ་དམངས་རྣམས་ལ་

སྒྲིག་གཤོམ་བཀག་འགོག་དང་།

༢༠༡༩ ལོའ་ི ཟླ་ ༦ པར་ཡ་ཆེན་དགོན་ནས་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཤི ག་ཏུ ་བསྒྱུར། ཆོས་ཕྱོགས་

རྫུན་མར་དད་པ་བདྱེ ་འཇུག་གི་ཡོ ད། རྒྱ་
དམར་གཞུ ང ་གི ས་ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ དགོ ས ་

མའོ། ཏེང་། ཅང་། ཧུ འུ། ཞིས་བཅས་ཀྱི་འདྲ་ མེད་བཟོ་ཐབས་དང་།

བོད ་ཁུ ལ ་དུ་ པཎ་ཆེ ན ་རྫུ ན ་མར་ཐུ མ ་སྒྲི ལ ་
ཏེ་འགྲེམ་ཚོ ང་བདྱེ ་ཅིང་།

བཙན་དབང་

ཆ་རྐྱེན ་གང་ཡང་མེ ད ་པའི ་ འོག ་པཎ་ཆེ ན ་

མཁོའི་ཆེ ད་ལོ ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་རི ང་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་ཚད་ལས་འདས་
པའི་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་དང་། “ཏཱ་ལའི་

ཁྱི མ་ཚང་ནང་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུ་པར་ ས་ནས“སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས”བཅུག་གི ་
དེའ་ི ཚབ་ ཡོ ད་པ་རེད།

དོན་དངོས་ཐོག་བོད་བརྒྱུད་

ཏུ ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ ནང་བསྟན་གྱི ་ ཡང་སྲིད ་ལམ་ལུ ག ས་དེ་ རྩ་
བོད་མི ་གྲྭ་བཙུན་

ཟེར་བ་སོ གས་ཆེ ས་ཐ་ཤལ་གྱི ་ཚི ག་བརྗོད་

འབུད་བཏང་བའི་བཙུན་མ་ཚོ ་ཕྱོགས་གཅི ག་ བསམ་སྒམ
ོ ་གསུ མ ་མཛད་པ་དེ་ ཚབ་ཏུ ་ད་

དེ་བཞིན་དགོན་པ་

ཏུ ་བསྡས
ུ ་ནས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་སླབོ ་ ལྟ་རྒྱལ་གཅེས་རང་ལུགས་ལ་བཙན་དབང་

ྲི ས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ ར་ཅན་དུ་ གྱུ ར ་ནས་འཇི ག ་རྟེན ་པའི་ བྱ་བ་
རགྟོ ་བྱུང་ཚེ ། ཁམ

འདས་པ་ཞིག་ལ། དེ་སྔནོ ་བཙུན་མ་དེ་ཚོ ར་ གནས་ཀྱི་ལྟ་ེ བ་དང་འདུ་འཛི ་མེ ད་པའི་ཁྱད་

པར་འགེལ་བཅུག་གི་ཡོ ད། གལ་སདྲི ་༸གོང་ བདྱེ ་པར་ཚད་བཀག

ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ པར་སྒྲིག་གཤོམ་ཡོ ད་པ་ཤེས་ དང་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི ་བྱ་བ་སྤལ
ེ ་ས་ཁག་ཚོ ང་

ནི་ལྡགོ ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད། འོན་ ཕྱོགས་སུ་ཁ་སྒྱུར་བ་དེ་དག་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བླ་ མ་ནི་ ཆོ ས ་གོས ་ག ྱོན ་པའི ་ སྤྱང་ཀི ་ དང་། ཀྱང་རྒྱ་དམར་གཞུ ང ་གི ས ་ཕྱོག ས་གཅི ག ་ བསྟན་ཡོ ངས་སུ་རྩ་མེ ད་དུ་གཏོང་ཆེ ད་ཡི ན།
མི ་གདོང ་སྤྱང་སེ མ ས་ཀྱི ་ གདོན ་འདྲེ་ ་་་་

གྲྭ་བཙུན་གང་མང་ཕྱིར་འབུད་བཏང་། ཕྱིར་ ཀྱི་བྱེད་སྒའོ ི་ཆ་ནས་སྔནོ ་གཞུང་ཆེན་ལ་ཐོས་

ི ་ཐོག་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་
ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མ་འོངས་ཡང་སྲིད་དེ་རྒྱ་ མི ག་སྔར་འཛམ་གླང
ུ ་ནང་བསྟན་
དམར་རང་གི ས་ཐག་གཅོད་ངོས་འཛི ན་བདྱེ ་ ནང་པའི་ལྟ་ེ གནས་སེར་རྟ་བླ་རང

གསོ་སྤྲོད་བཞིན་ཡོ ད།

བསམ་ཡུལ་ལས་ གིས་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་བཅུག

སྔནོ ་རི ག་

དམག་ཆས་གཡོ ག་ས་ྟེ བཙན་དབང་གིས་རྒྱལ་ འཕགས་ཀྱི་དབེན་གནས་གདན་ས་རྣམས་ད་
གཅེས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་བསདྟོ ་གླུ་ལེ ན་བཅུག་ ལྟ་ཡུལ་སྐར
ོ ་སྤྲོ་འཁྱམ་དང་ཚོ ང་ལས་ཀྱི ་ལྟ་ེ

པ་མ་ཟད།

གཞན་ཡང་སྡངི ས་ཆའི་སྟེང་གྲྭ་ གནས་ཤི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་རེད།

ཆས་གྱོན་ཏེ་ངག་ནས་གླུ་ལེན་དང་ལུས་ཀྱིས་     ཤར་ཙོང་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལྡན་གྱིས།

རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་ཡང་ཡང་བཤད་ཀྱིན་ཡོ ད་ལ་གྲ་ སླབོ ་གླིང་དང་ཡ་ཆེ ན་དགོན་བཅས་སྔ་རྗེས་

གར་འཁྲབ་བྱེད ་བཅུ ག ་གི ་ ཡོ ད ་པ་སོ ག ས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་ཚུ ལ ་གྱི ་ རྣམ་འགྱུ ར ་བཏོན ་པ་ དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི ་གསར་འགོད་པ་དགུ ་པོ་

ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ངོས་འཛི ན་བྱ་

འཁོད་མེད།   རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་

ྲེ ་ཡོ ད་
རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོན་ཌི ་སི ་རུ་རྟེན་གཞི ་ བསྟན་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་སུས་ཀྱང་ངོས་ལེན་བདྱེ ་ ཕྲག་གཅི ག ་གི ་ ནང་ཚུ ད ་ལ་འབ ལ

གུ ང ་བྲན་རི ང ་ལུག ས་པ་ཞི ག ་གི ས ་བླ་ སྤྲུ ལ་

ནང་བསྟན་གྱི ་ བླ་ སྤྲུ ལ་ཡང་སྲིད ་ཀྱི ་ མཚན་

བེད་སྤྱད་ནས་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བྱས་

ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སྲིད་གཞུང་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་བདག་ཐོབ་རྩ་བ་ནས་མེད་སྐརོ ་གསུངས།

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཨ་ ནི།  བོད་མི ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་བརྒྱུད་ནང་

དེ་ དག་རྒྱ་གར་ནང་ཕྱི ར ་ལོ ག ་རྗེས ་བདུན ་

བྱས་པའི་བསམ་བླའོ ་ི བང་མཛོ ད་

གསར་ཤོག་དགུའ་ི འགོ་བརདྗོ ་དུ། ༸གོང་ས་

CSIS

ཐབས་རྩ་བྲལ་རེད།

ཞེ ས ་པའི ་ བས ྟི་ གནས་ཁང་དུ་ ཕེབ ས་ནས། སྤྱི ར ་དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་ སྲི ད ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་

བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ གཞུ ང ་གི ས ་གནས་དུས ་ཚོ ད ་རྩིས་འོག ་ཉེ་ ཡང་སདྲི ་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་བདག་དབང་དེ་

རྒྱུ་ཡི ན་ཚུལ་བཤད་ཡོ ད།

ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་

ཡང་སདྲི ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ནི་བླ་ོ ཡུལ་
༣༠༠

ཞེ་གཏན་ནས་མི ་མཚུངས་པའི་དངོས་འགལ་

བསྒྲགས་བྱས་ནས་གཞུ ང ་གི ས ་ངོས ་ལེ ན ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་བྲན་ཆོས་མེད་སྨྲ་བས་༸རྒྱལ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཙམ་ལ་བོད་བརྒྱུད་

དེ་ནི་ཁུ་བྷ་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་

ལམ་རྒྱ་གར་ནས་ཆེ ད ་མངགས་གསར་ རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁོ་ནར་ཡོ ད་སྟབས།  རྒྱ་གར་

ཙམ་གྱི ་ མི ང་གཞུ ང ་ཆེ ད ་མངགས་ད ྲིལ ་

དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་

ནས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་སོགས་སུ་གཟིགས་སྐརོ ་ ཞིང་།

བྱས་ཚུལ་བྱས་ཡོ ད།  ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་

འགོད ་པ་དགུ ་ བོད ་ནང་མགྲོན་འབོད ་བྱས་ གཞུ ང ་གི ས ་དེའི་ ཐོག ་ཐེ་ བྱུ ས ་བྱེད ་མི ་ རུང ་
གལ་ཏེ་བྱས་ཚེ ་རས
ྗེ ་འབྲས་ངན་པ་

ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་བཀོད་ཡོ ད། ད་དུང་གསར་

ཤོ ག་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དྲིལ་བསྒྲགས་བླནོ ་ཆེ ན་

Cuba

ཡུལ་གྱི་དམར་པོའ་ི

ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་གྲངས་ ༦༠༠ ཙམ་གི་ སྲིད་འཛི ན་ཕི་ཌལ་ཀེ་སི ་ཊོ་

Fidel Castro

བང་མཛོ ད་གཙོ ་ཆེ ་བ་ཞི ག་གི ་འགན་འཛི ན་

ཡི ན་ཟེར་བ་ཁོང་གི ས་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཐོག་

སྤྲུལ་ ༡༣༠༠ ཙམ་གྱི་མཚན་གཞུང་ཞིག་ ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག །
གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག

འདུག

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཁོ་ནའི་མཚན་

རྒྱ་ནག་ནང་གི་བོད་ཐོག་བསམ་བླའོ ་ི

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་ས་

ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུ ང་ལ་བོད་བརྒྱུ ད་ འཁདྲི ་པ་མ་ཟད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ ལྷ་སར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་དང་
ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་རྩད་ དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་

བྱ་རྒྱུ འི་ བདག་དབང་རྩ་བ་ནས་མེ ད ་པ་མ་ གཅོད་ལམ་ལུགས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ་ ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་

དེ་དག་ཁུངས་ལྡན་ཡི ན་ཚུལ་དང་། འབྱུང་ ཀྱང་སྤྲད་འདུག
སུ ་ བསམ་བཞི ན ་སྲི ད ་པ་བཟུ ང ་བ་མེ ་ ཏོག ་ འགྱུར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་ གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ལི ན་སི ་གྷྲམ་
ལྷག་པར་བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་

གང་ལ་ཕོག ་པའི ་ ལྷ་ སྐལ ་འཕགས་མཆོ ག ་ སྲིད་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ འི་བདག་ཐོབ་ཡོ ངས་

མཆོག

པ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་ ཐོག་ནས་ཡོ ད་ཚུ ལ་གྱི་ཧམ་བཤད་སྣ་ཚོ གས་

༢༠༠༧

པོ་མཆོ ག་ལྟ་བུའི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ བྱས་ཡོ ད།

བའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་འཁྲབ་སནྟོ ་

མི ང་བསྒྲགས་ཀྱང་།   མི ་རི ང་བར་ལོ་དེའ་ི ཡི ས་ཡེ ་ཤུ འི་བླ་ཆེན་སྤབོ ་བདམ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་

བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེའ ང་ལུང་འདྲེན་བྱས་

འཇི ག་རནྟེ ་དབང་ཕྱུག་མི འི་རྣམ་པར་རོ ལ་ རག
ྫོ ས་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་ལ་དེ་སྔ་ལོ་རྒྱུས་

ཁོ་ན་ཡི ན།   

གཞོན ་པའི ་ སྐད ་ཆ་ལུ ང ་འདྲེན ་བྱས་པ་མ་

ཟད།

ཟད།

གཞུ ང་ནང་གཞག་མི ་ཕོད་པའི་༸རྒྱལ་བའི་

ལས་འདས་པའི ་ ཧམ་བཤད་ཁོ་ ན་མ་ཟད།   ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཟེར་བ་ནི་ཁ་

སྐརོ ་གསུང་བཤད་དང་དྲི་བར་ལན་འདེབས་
གནང་འདུག

གི ས ་གཏན་འབེབ ས་བྱས་པའི ་ བོད ་བརྒྱུ ད་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་ སྲིད ་གཞུ ང ་གི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་
ལོར་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ལྔ་པ་ཟེར་བ་

ཞི ག་བསྒྲགས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་བརྒྱུད་

ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་གྲངས་འབོར་སྤར་ནས་བླ་ བཤད་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད།  ཅེས་སོགས་

འོན་ཀྱང་མཚན་གཞུང་དེའ་ི ནང་དུ་༸གོང་ས་

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ནང་ལོ་ངོ་བདནུ ་ཅུའ་ི རི ང་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ལམ་ལྷངོ ས་བྱུང་མེད་པ་རྒྱ་མི ་དཔོན་རི གས་ཚོོ ར་
ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོ ད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨

སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་འཇར་མན་
གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ཚན་

སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་

གཞུང་། ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་སྲུང་སྐབྱོ ་

རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་ སྲིད ་གཞུ ང ་གི ས ་ལོ ་ ངོ་
བདུན་ཅུ་ཙམ་གྱི་རི ང་བོད་ནང་ལག་བསྟར་

གི ས་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་དང་འཚམས་ སྐ་ུ ཞབས་ཕྲེངྐ་ཧེན་རི ག་

Frank Heinrich

པའི་ སྲིད ་བྱུ ས ་ཤི ག ་འཛི ན་དགོས ་པ་འདུག མཆོ ག ་གི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་
ཅེས་རྒྱ་ནག་དཔོན་རི གས་ཁྲོད་བསམ་ཚུ ལ་ མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཞུ་དོན། ང་ཚོ འ་ི སྐ་ུ

པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གསུམ་བཞུ གས་

དེ་འདྲ་འདུག ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

ཉིད་ཀྱི ་བཀའ་སླབོ ་ཐོས་སྐབས་ང་ཚོ ་འདིར་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཁན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གསུ མ་པོ་

ཚོ ་འདིར་བཅར་བ་ནི་བོད་མི འི་ཕྱོགས་ནས་

ཧེན་རི ག་

ང་ཚོ ས་ཐེང ས་འདི ར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་

སྒར ་དུ་ བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་

ཐེངས་འདིར་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁར་བཅར་ ཡོ ང་བའི་དགོས་དོན་ཚང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་།  ང་

ི ་ཞེན་ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ ཞབས་ཕྲེངྐ་
ནི།   རྙང

མཆོ ག ་གི ་ གཟི མ ་ཆུ ང ་མཇལ་བཅར་ཞུ ས ་

འདུག   སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

ཀྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བའི་སྙངི ་པོར།   དེང་

Frank Heinrich

མཆོག་དང་།

ལྗ ང ་ཁུ ་ཚོ གས་པའི ་ གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

དགོས་འདུན་གང་ཡོ ད་ཉན་འདོད་ཆེད་ཡི ན།   

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་

སྐབས་རྒྱ་ནག་དེ་བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་སབྟོ ས་

མི ་ལྕམ་སྐ་ུ མར་གྷ་རེ་ཏི་བྷ་ོ སོ་

ནང་པ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོ ད་པ་བརྗོད་

མང་གཙོ ་ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ ཡོ ད་སྟབས། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འགྲོ་བསྐྱོད་དམ་

ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱ་མི ་
ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།   ང་ཚོ ས་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་འཇར་མན་ལྟ་
བུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཚོ ས་བོད་དོན་

༄༅།

།འདི་གར་དཔལ་འབར
ྱོ ་ལས་

Bause  

ཆེ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེ་དག་ཕན་ཐོགས་
ཧ་ཅང་འདུག

རྒྱུགས་གཞི།

ལྕམ་སྐ་ུ ཨུ་ལེ་ཝོ་གི་

༤། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསནྟེ ་ གཞག་བྱས་པའི་ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་ཡན་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་བོད ་སྨན ་ སུ ་ རུང ་གི ་ དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད ་པ་

ཁང་ཡོ ད་ན་དང༌།

དགོས་ངེས་ཆ་རྐནྱེ །

ཤེ ས ་ཚད་ཨང་ཤོ ག ་དང་ལག་འཁྱེར ་

༡། ཉུ ང་མཐར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་

བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་

བོད ་མི འི ་ དྭ ང ་བླང ས་དཔྱ་དངུ ལ ་ལག་

པའམ་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་
འཁར
ྱེ ་ཚད་ལྡན་ཡོ ད་པ།

དེབ་

འཕེར་བ་དགོས་རྒྱུ།

ངོ་བཤུས།

༢། བོད ་ཨི ན་གཉིས ་ཀ་བྲི ས ་ཀླ ག
ོ ་རང་སྐྱ་
༣།ཀམ་པུ ་ ཊར་གྱི ་ ཤེ ས ་ཚད་གང་ལེ ག ས་
ཡོ ད་པ།

Green Book

ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་

པོ་དང༌། གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་

༣།

༥།

དོ་བདག་རང་ངོས་ནས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་
པ་བཅས་ལ་ཉིན་གླ་མེད།

ཞུ ་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་ཁག་ལ་འདི་

ནས་ཞི བ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་ཆོ ས་ལྡན་

བབ་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་ བདག་སོ་སོར་འབལ
ྲེ ་བ་གནང་བདེའ་ི སླད་ཁ་

ལམ་ནས་འདེམས་བསྐ་ོ བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་

Medical Certificate

ཁ་གསར་ བྱང༌། གླགོ ་འཕྲིན།   ཁ་པར་ཨང་བཅས་

སྟེང ་རང་ཉིད ་ཀྱི ་ འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་

འཚང་སྙ ན ་ནང་ཁ་གསལ་འགོ ད ་དགོ ས །

འཁོད་པ་ངོ་མ།

རི གས་ངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མི ན།

འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་ ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན།

བྱ་སྤྱོད ་ཐལ་སྐྱོན ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་སྦྱོར ་ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ་ཉིན་གླའི་རྩ་འཛི ན་
Character Certificate

མཉམ་འབུལ་དགོས།

ངོ་མ་བཅས་ དགོ ང ས་དོན ་ལས་ཉིན ་རེ ར ་ཉིན ་གླ ་ སྒ ར
ོ ་

གོང་གསལ་ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས་

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་ ཁག་ལ་འབྲེལ ་ཡོ ད ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་

ཆོག་པའི་ལག་འཁར
ྱེ ་གྱི་ངོ་བཤུས། RC

༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠

ཐོག་སྨན་པའི་ལས་དམ་དང༌། ས་རྟགས་ དུས ་བཀག་རྗེས ་འཚང་སྙ ན ་ཕུ ལ ་འབྱོར ་

Class 12 certificate  གྱི་ངོ་བཤུ ས།

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༣ ཚེ ས་ ༣༡

Attestation ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་

ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་ཞུས་འདུག །

ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་ཚོུད་ ༥ པ་

སྦར
ྱོ ་

གཤམ་ ༡། འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་སམ་མཐའ་མའི་

བླ་ོ ཡོ ད་རི གས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུ ས།

དེ་མི ན་སྨན་ཁང་

འགོ ས ་ནད་རི གས་མེ ད ་པར་གཟུ གས་ འགྱངས་མེད་འདི་གར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། དོ་

མཛོ ད་ནང་འཇོག་ཆེད་ཉིན་གླའ་ི ལས་བདྱེ ་ ༡ མཉམ་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ།
གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

མཆོག་ བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ང་ཚོ ས་ཐོག་མ་ཉིད་

མེད་པར་བརནྟེ །   བོད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ ཆུ ང ་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ རྙི ང ་ཞེན ་ཚོ ག ས་པའི ་

ཁུངས་སུ་དཔྱ་དེབ་འགེངས་ཤོ ག་དང་ཡི ག་ ལྡན ་རི ག ས་ནས་འཚང་སྙན ་འགེང ས་ཤོ ག་
ཆ་ Scanned གནང་ས་ྟེ ཀམ་པུ་ཊར་གྲངས་ མཉམ་གཤམ་གསལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་ངེས་པར་
བསྐ་ོ གཞག་གནང་འཆར་ཡི ན་ན།

Ms. Ule Vogi

བྱས་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ད་ཆ་ལམ་ལྷངོ ས་བྱུང་ བཅས་ཡི ན་འདུག   སྐབས་དེར་ཚོ གས་

གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་

ཞུས་པ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

མཆོག   དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོ གས་ སྲིད་སྐྱོང་སོ གས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་

ཉིན་གླའ་ི ལས་བྱེད་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

ཁུ ང ས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད ་དོན །   བོད་ཨི ན་གཉིས་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་འབྱོར་ལས་

Margaret

ནམ།

ལས་བདྱེ ་འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོ

༦༥༠།༠༠ འཐོབ་རྒྱུ། གཞུང་འབྲེལ་གུང་

སེ ང ་དང་རེ ས ་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉི་ མའི ་ གུ ང ་

པ་ཚོ ར་འབོད་བརྡ་དང་འབྲེལ་ངག་རྒྱུ གས་
ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་

འཁར
ྱེ ་གྱིས་འབར
ྱོ ་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་
བཅས། །

To,
The Secretary
Department of Finance
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong
Dharamsala - 176215
Email: <dataunit@tibet.net

སེང༌། དེ་མི ན་ལས་ཁུངས་གླ་ོ བུར་སྒ་ོ རྒྱབ་པ་

དང༌། དམི གས་བསལ་གུང་སེང༌། དེ་བཞིན་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་མི ་སྣ་དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ གཟིགས་སུ་ཕེབས་འབར
ྱོ ་སྐབས། བོད་མི འ་ི
ཉིན ་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་གི ་སྐུ་ཚབ་
ཞབས་ཧ་ྥི རན་ཀི་

Frank Heinrich

ད་ལྟའི ་ བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཕྱི ་ འབྲེལ ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་

དྲུང་ཆུ ་སྐྱ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་
ནས་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་

གི ་གནས་སྟངས་དང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་

སྣེ་ཤན་པ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱི ས་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་པ་དང་སྦྲགས་

གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛི ན་ལམ་

ལགས་ མི ་སྣ་དྲུ ག ་བཞུ ག ས་སྒར ་རྡ་སར་འཚམས་ པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་ཕྱི་དྲིལ་

རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་

ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།    གསོལ་ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།

ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པ།

རྒྱ་ནག་

ལུ ག ས་ལ་ཐེ་ བྱུ ས ་བྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་
ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས་པ་མ་ཟད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་འཇར་མན་གྲོས་

དེ་རི ང་སྟེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱབ་བོད་མི འ་ི

གི ་ སྐུ ་ ཚབ་མི ་སྣ་དྲུ ག ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་དང་བཀའ་བླ ནོ ་རྣམ་ སྐར
ོ ་གླངེ ་སླངོ ་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་དགོས་པའི་

ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་

འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་དང་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་རྣམ་པས་བོད ་དོན ་
ུ ་ཡང་གནང་འདུག་པ་བཅས།
པས་བཀའ་ཤག་ཚོ གས་ཁང་དུ་ འཇར་ འབོད་སྐལ

མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་ འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་མཆོ ག ་ལ་

ཆུ ་ ཚོ ད་གཅི ག ་དང་ཕྱེ ད ་ཀའི ་ རི ང་ཐུ ག་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་འཇར་

ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

དགོང་ད ྲོ་

གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་དང་། བཀའ་

འཇར་མན་

འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།   སྐབས་དེར་
མན་གྲོས་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་

།
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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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གཞི ས་བྱེས་ཡོ ངས་ཀྱིས་བོད་རི གས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འད་ུ ཤེས་འཛི ན་བཞི ན་པ་འདི་ནི་བརྟན་བཞུགས་ངོ་མ་རེད།
གང་ལྟར་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་གྱི་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

གཞུ ང་ལ་དགའ་ཞེན་བྱས་ནས་ལྷག་བསམ་

དང་།

གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་

བརྟན་བཞུགས་ངོ་མ་འདི་རེད།

ནས་དེ་ལྟར་བསྡད་པ་རེད།

༡༣ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཤངས་

སྙིང ་ས བྟོ ས་ཞུ མ ་པ་མེ ད ་པར་གནས་ཡོ ད །
གཞི ས་བྱེས་མི ་མང་ཡོ ངས་ནས་ལྷག་བསམ་

མཐའ་གསལ་བར་ཚང་མས་གང་ཡོ ད་བྱེད་

འཚོ ་ བོད ་དུ་ ཕེབ ས་ནས་བསྟན་པ་འཛུ ག ས་

རྒྱུ འི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ ་བཞེས་པའི་སྐབས་ཕྱི་

ང་ཚོ ་བཙན་

བཞིན་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ ་རྒྱ་

ནང་གི ་འགལ་རྐྱེན་མང་པོ་འཕྲད་དེ་སྐུ་ངལ་

དུ་འབྱོར་དུས་ངོ་ཤེ ས་པ་གནམ་དང་ས་མ་

དང་ས་མ་གཏོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད།

ཆེ འི་ཐུ གས་བསྐྱེད་སྨནོ ་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་

ཀྱང་ཚང་མས་སེམས་ཤུ གས་སྐྱེས་ནས་ངོས་

པོ་ཞི ག་ལ་བོད་ཀྱི ་གནས་ཚུ ལ་ཤེ ས་མཁན་ སྐབ ས་དེར ་མཁན་ཆེ ན ་གྱི ས ་ཆོ ས ་རྒྱལ་ལ་

བལ
ྱོ ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐོག་མར་བཙན་བལ
ྱོ ་

གར་དུ་འབར
ྱོ ་དུས་ངོ་ཤེས་པ་ཧ་ལམ་གནམ་ ཧ་ཅང་འཕྲད་པ་རེད།

སླབོ ་དཔོན་རི ན་པོ་

ི ་དང་། སྤྱི་མཐུ ན་
དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླང

གཅིག་ཏུ ་དཀར་བ་དང་།

འབྲུག་སྡདོ ་བོད་མི ། མདོ་སདྟོ ་ཆུ་བཞི་སྒང་
དྲུག
ཞབས་ཟུར་རབ་སྒང་བསོད་ནམས་

རི ང ་འདིར ་བརྟན་བཞུ ག ས་འབུ ལ ་མཁན་

ཁ ྱེད ་རང་ཚོ ས ་བོད ་རྒྱ་ཆེ ་ མི ་མང་གི ་ ཚབ་

ནས་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་བཀའ་

དུས་དེ་སྔ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

དགོས་གསུངས་ནས་གདན་ཞུ ་འབར
ྱོ ་དུས་

པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་སྐུ་ ཚེ ་ མི ་ འཇི ག ་རྡོ་ར འ
ྗེ ི་

ནང་ཡི ན་པ་ཡོ ད། བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཕ་ྱེ

རྒྱུ་དབུ་བཙུགས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། གང་ལྟར་

མཉམ་འབལ
ྲེ །

སྨན་ཤོད་གོ་འཇོ་མི ་མང་།

དཔལ་འབར
ྱོ ་ནང་མི ་བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་
བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་ས།ྟེ

མགོན་

ི ་གཏེར་བདག་
ཁམས་སུ་བརྟན་ཕྱིར་སྨནི ་གླང

དད་པ་དང་དམ་

ཐོག་ནས་ངོས་ལ་བླ་ོ གཏད་དང་རེ་བ་བཅོལ་

དང་རི ག་གཞུང་། དེ་བཞིན་བོད་དོན་བདེན་

ཚི ག་གཡོ ་བ་མེད་པར་གནས་པ་རེད།

དེ་

བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། བོད་རྒྱ་ཆེ་མི ་མང་ཞེས་བརདྗོ ་

བཞུ ག ས་རྒྱས་པ་ཞི ག ་བསྟར་འབུ ལ ་ཞུ ས ་

ཚོ འི ་ སྐབ ས་ལ་བོད ་མི ་སྤྱི ་ བོ་ གནམ་བསྟན་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད་
༨།༣༠ ཙམ་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རྡོ་ར་ྗེ སླབོ ་

མང་པོ་ཆགས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ ་སངྟོ ་ གྲུབ་པའི ་ དབང་ཕྱུ ག་རི ག་སྔ ག ས་འཆང་
སླབོ ་དཔོན་རི ན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་གནང་

སླབོ ་དཔོན་རི ན་པོ་ཆེ ་བོད་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་

མཁན་སླབོ ་ཆོ ས་གསུམ་ཞེས་བོད་ཀྱི་གཙུག་
ལག་ཁང་མང་ཆེ ་བའི་ནང་མཁན་སླབོ ་ཆོ ས་

གསུམ་གྱི་རི ་མོ་ཡོ ད་པ་རེད།

རྫོགས་པ་དེ་དག་ཕལ་ཆེ ར་སྔར་ཆོ ས་རྒྱལ་

ཡོ ངས་རྫོགས་གོང་བུ་གཅི ག་གྱུར་བྱས་ནས་
གནས་ཡོ ད།

བར་སྐབས་ནས་བོད་སི ལ་པོ་

ཆགས་ཏེ་ཁ་ཐོར་བའི་བཟོ་ལྟ་བུ་རེད། དཔེར་

ཆེ་མཆོག་དང་། དགའ་ལྡན་ཁ་ྲི ཟུར་རི ན་པོ་

ན་ངོས་རང་སྐྱེས་སའི་ལུང་པར་ཆ་བཞག་ན།
པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཁོ་རང་ཚོ ་ནང་

སྐྱ་གདོང་ཚང་ཞབས་དྲུང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག

ཡོ ད་པའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཞེས་བརྗོད་དུས་

དཔོན ་སྐྱབས་རྗེ་ གྱང་ཁང་སྤྲུ ལ་སྐུ་ རི ན ་པོ་

༦༠

བའི་བོད་ཕྱི་མ་ཞེས་པ་དེ་མ་རེད།

ཆོ ལ ་ཁ་གསུ མ ་གྱི ་ བོད ་རི གས་ཡོ ང ས་སུ ་

ཡོ ད།

ཀྱིས་ཚར་མར་འབོད་སྐལ
ུ ་བྱས་ལོ་ངོ་

ི ་ཤར་ནབུ ་ལྷ་ོ བྱང་མང་ ལ་ཚུ ར་ཕེབས་རྒྱུ ་དབུ་བཙུགས་ཟིན་པ་རེད།
དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

ཡོ ད ་པའི ་ ཤི ང ་སྟག་སི མ ་ལའི ་ ཆི ངས་ཡི ག་

གླིང ་པའི ་ གཏེར ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ནང་ནས་ཚེ ་ སྒྲུ བ་

ཡང་སྙངི ་ཀུན་བསྡས
ུ ་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྒ་ོ ནས་བརྟན་

གཏོགས་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རེད། འོན་

ལྷག ་ཙམ་ཕྱི ན ་པའི ་ རི ང ་དེར ་ང་ཚོ ་ བཙན་

དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ ་ བའི ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་སྐརོ ་ཐོས་བསམ་སྒམ
ོ ་

ཕྲག་རི ང་མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ས་རྒྱ་གར་ གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བའི་ཐོག་ནས་ཐོས་པས་སྒྲོ་

ི ་འདིའི་སྟེང་བཙན་ ནས་ཚུ ར ་བསྣམས་ཕེབ ས་པའི ་ དཔལ་ནཱ ་ འདོགས་བཅད།
བྱོལ་བ་དེ་དག་འཛམ་གླང

བསམ་པས་ངེས་པ་རྙདེ །

ོ ་པས་ཉམས་མངྱོ ་བརྒྱུད་ལ་སྐ་ྱེ རྒྱུའི་ཐོས་
བྱོལ་བ་ས་ཡ་བྱེ་བ་མང་པོ་ཡོ ད་ཀྱང་ང་ཚོ ་ ལེ ནྡྲ འི་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཀྱི ་ ཚད་མ་རི ག ་པ་གཙོ ་ སྒམ
བོད་མི ་ནང་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་བ་ནང་བཞི ན་

ོ ་གསུམ་བོད་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་
བོར་གྱུར་པའི་གཞུང་དེ་དག་སླབོ ་སྦྱོང་འབུལ་ བསམ་སྒམ

ཚོ ་བཙན་བྱོལ་བ་བྱས་ནས་སོ ་སོ འི་ལུང་པ་

ཡི ག་རང་གི ་ཐོག་ནས་གཞུང་དེ་དག་ཚང་མ་ པའི་གཞི ་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་

པའི ་ ཆོ ས ་ལ་དད་པ་ཡོ ད ་ནའང་དབུ ས ་ལ་

སྡགོ ་སྒྲིལ་པོ་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཧ་ལམ་མེད།

བོད་མི འ་ི

རྒྱུས་མངའ་ཁནྱོ ་ནས་མེད། ང་ཚོ འ་ི དཔོན་པོ་
ྲི ་པ་ཡི ན་ན།  པ་ཱ ལགས་དང་
སུ་རེད་ཅེས་དས

བྲལ་ནས་གནས་ཡོ ད ་ནའང་ང་ཚོ འི ་ ཆོ ས ་ ཤེས་པར་བྱ་དགོས་པ་དང་།

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཐོག་ནས།   ང་ཚོ འ་ི དཔོན་པོ་ཟི་ལི ང་གི་མཱ་

གནས་སྐབ ས་འདིའི ་ སྟེང ་ནས་རྩ་བ་བཟུ ང ་ ཡི ག་ཏུ ་བསྒྱུར་ནས་བསླབ་དགོས་པའི་ལམ་ དཔལ་ནཱ ་ལེ ནྡྲའི་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་
སྟོན་གནང་ཡོ ད། ངོས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་པ་ཁ་ཤས་ འདི་གཞི ་དངོས་པོའི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་
ནས་བསྡད་ཡོ ད།

དེ་ ནས་ཁམས་ཕྱོག ས་སུ ་ ཆ་བཞག་ནའང་

རུ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཐུ ག ས་ཁུ ར ་ཧ་ཅང་བཞེས ་

ཆེ་མཆོག འཛི ་སྒར་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག ས་
སྨན་རི ་དཔོན་སླབོ ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག
ི ་མཁོ་ཁྱིམ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག
གླང

སྨནི ་

སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་
རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ།

གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་སྡ་ེ
ཁག་གི་འགན་འཛི ན། གཉུ ག་མར་གནས་པ་

ཨ་ལ་ལགས་ཀྱིས་རང་བཞི ན་བཅོས་མི ན་གྱི་
པུ་ཕང་ཡི ན་ཞེས་ཟེར་གྱི་རེད།

རྒྱ་སྡ་ེ དང་བོད་སྡ་ེ གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་བསྡད་པ་

དང་གླ་ོ བུར་དུ་ལྷགས་པའི་གྲྭ་བཙུ ན་སྔགས་

རེད།

གྲངས་ས ང
ྟོ ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ལྷ ན ་འཛོ མ ས་

མཐའ་མར་ཀམ་ཐོག ་གྲུ་ཁ་ཕན་ཆད་ཚུ ན ་

གསུམ།
ཐོག

དེ་བཞིན་མི ་མང་བཅས་ཁནྱོ ་མི ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

མི ང་ཁོ་རང་རྒྱ་སྡ་ེ དང་བོད་སྡ་ེ ཞེས་

ས་མཚམས་ངེས ་མེ ད ་ངང་བསྡད ་པ་རེ ད །

ཆད་བརྩིས་ཏེ་ང་ཚོ ར་གནས་བབ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཕོ་བྲང་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་

བོ་བྱུང་བ་རེད།

སོ ར ་བདེ་ བར་འཁོད ་པ་དང་བས ནྟུ ་བཀའ་

ང་ཚོ ར་སྤྱིའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོ ང་དུས་ང་

ཆེད་མངགས་ཕེབས་པའི་སེར་སྐྱ་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་

ཚང་མར་འཚམས་འད་ྲི ཞུ་གི་ཡོ ད། དེ་རི ང་

གྱུར་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོ ད། བོད་ནང་དུ་ཡི ན་
ནའང་གང་ལྟར་ཆོ ལ་ཁ་གསུམ་གཅི ག་སྒྲིལ་

དང་། སྤྱི་མཐུ ན་མཉམ་འབལ
ྲེ ། སྨན་ཤོད་

བཞིན་ཧ་ལམ་བརདྗོ ་ཆོག་གི་རེད།

དུ་གདན་ཞུ ས་ཀྱིས་བཞུ གས་ཁྲིར་༸ཞབས་

སླབོ ་སྩལ་དོན། འདི་གར་བརྟན་བཞུགས་ལ་

འདིར ་ཤངས་དགའ་ལྡན ་ཆོ ས ་འཁོར ་གླིང ་

གོ་འཇོ་མི ་མང་། འབྲུག་སྡདོ ་བོད་མི ། མདོ་
སདྟོ ་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག ཞབས་ཟུར་རབ་སྒང་

བསོ ད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ནང་མི ་བཅས་

ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་རྒྱུ ་གནང་
བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

བོ་བྱུང་བ་རེད།

དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་སྐ་ྱོ
འོན་ཀྱང་བར་སྐབས་ནས་

ཚོ ་ ཚང་མས་སེ མ ས་ཤུ གས་གོང ་བུ ་གཅི ག་

སྔར ་ཆོ ས ་རྒྱལ་ཚོ འི་ སྐབ ས་སུ ་ ཡོ ད ་པ་ནང་

གཅིག་

གྱུར་དང་། གཅིག་སྒྲིལ། དམ་ཚི ག་ཧ་ལས་
པ་རེད། ང་ཚོ ་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་ཡོ ད་པ་ཚོ ར་ཆ་
བཞག་ནའང་སྐབས་རེ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དབར་
སྐད་ཆ་ཕྲན་བུ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་ཆོས་ཉིད་རེད།

ཆེ ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོ གཏང་ན་གོང་བུ་གཅི ག་

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཕག
ྱོ ས་གཅིག་ནས་ང་ཚོ ར་

གྱུར་ཧ་ལས་པ་རེད།
དེ་རི ང་འདིར་ཆ་བཞག་ནའང་རྣམ་པ་ཚོ ས་

ཆེ ་མི ་མང་གཙོ ་བོར ་གྱུར ་པའི་ བྱེས་འཁོད ་

བརྟན་བཞུ ག ས་གནང་བ་འདི ་ ལྟ ར ་རེ ད །

པ་ཚང་མས་བོད་རི གས་ཡི ན་སྙམ་པའི་འདུ་

གཡོ ་བ་མེད་པ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ དཀའ་ངལ་ཆེ ་ བའི་ དུས ་ཚོ ད ་ལ་སླབེ ་
བདེན་པ་ཡོ ད།

གཉིས་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་

ི ་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ཡོ ད་
མི ་མང་འཛམ་གླང
ཤེ ས ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་སོ ་ སོ འི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག་

ང་

ི ་འདིའི་སྟེང་ནང་
རྒྱུ་གསར་གཏོད་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ ནས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླང
ལེགས་སྦྱར་ འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན།

དང་རི ག་གཞུ ང ་དེ་ དག་བཙན་བྱོལ ་བའི ་ གྱི་གཞུང་དུ་ཡོ ད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཁག་བོད་ དྲག་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད།

འགོ་སདྟོ ་ནེ་ར་ུ བཞུགས་པའི་སྐབས་རེད། ནེ་

ཀྱིས་བརྗོད་གསལ་ལྟར་ན། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ རྒྱག་རྒྱུ་ཡོ ད།

བོད་པ་

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་

དེང་སྐབས་ཀྱི་རི ག་གནས་

འཚོ ་རང་ཉིད་བགྲེས་སོང་ཡི ན་ཡང་བོད་སྐད་ གསར་པའི་ནང་ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་

སོང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་ཆ་ དང་བོད་ཡི ག་ལ་ཐུ གས་སྣང་ཆེ ན་པོ་གནང་
རྐནྱེ ་གཙོ་བོ་ཤེས་ཡོ ན་རེད། བོད་མི ་ན་གཞོན་ སྟེ།

པའི་

quantum physics

སྐརོ ་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

སླབོ ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་རི གས་ལ་ཐུ གས་ ཚད་རྡུལ་དངོས ་ཁམས་རི ག ་པ་ནི་ སེ མ ས་

ཅེས་གོ་རྒྱུ་དང་བཤད་ ཙམ་པའི ་ གྲུབ་མཐའ་དང་དབུ ་ མའི ་ གྲུབ་
པོ་ རེ ད ་ཅེས ་ནེ་ རུ ས ་ངོས ་ལ་གསུ ང ་མྱོང ་། མཁན་འདུག   གང་ལྟར་བསམ་ཡས་སུ་སྒྲ་ མཐའ་འབྲེལ་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན། ཚད་
ཚོ ས ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་སླབོ ་སྦྱོང ་བྱ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་ སྣང་གནང་བ་རེད།

ི ་ཞེས་བསྟན་བཅོས་བསྒྱུར་ རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པ་ནི་དེ་སྔ་ནས་བོད་
རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ས ་ཐུ ག ས་འགན་བཞེ ས ་ བསྒྱུར་ལོ་པཎ་གླང
ནས་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ལོ གས་སུ་བཙུགས་པ་ སའི་སྡ་ེ ཚན་ཞི ག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས་དེའི་ ལ་དར་ཡོ ད། དེ་ཡང་ངོས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་པ་རྒྱ་

རེད། འགྲོ་གྲོན་དེ་དག་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
གཏོང་གི་ཡོ ད་པ་རེད།

ནང་དཔེ་ ཆ་བསྒྱུ ར་རྒྱུ འི ་ འགན་ཁུ ར ་ནས་ གར་བ་ཚན་རི ག་མཁས་པ་ཞིག་ཡོ ད། ཁོང་

རྒྱ་གར་གཞུང་ནི་ རི མ་པས་བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏི་བརྒྱ་ཙམ་དང་ གི ས ་ཚད་རྡུལ་དངོས ་ཁམས་རི ག ་པ་ཞེས ་

བོད་ བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཅས་ པ་ནི་ ན བུ ་ཕྱོག ས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རི ག ་གནས་
དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བར་རེ་བ་བཟང་ས་ ཁནྱོ ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་སུམ་ གསར་པ་ཆགས་ཡོ ད། ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་

ཧ་ལས་པའི་བཀའ་དནྲི ་ཆེན་པོ་ཡི ན།
ནས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་།

གྲ་སྒྲིག་སྡག
ུ ་ས་ བརྒྱ་ཙམ་དེ་དག་སྐད་ཡི ག་གཞན་ལ་བརནྟེ ་ ༢༥༠༠ གོང་ནས་བྱུང་ཟིན་པ་རེད། ཅེས་

ནས་བདྱེ ་དགོས་སྟབས། ང་ཚོ ས་འཐབ་རྩོད་ མི ་དགོས་པར་སོ་རང་གི ་སྐད་ཡི ག་ཐོག་ནས་ དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཚི ག་ཁ་ཤས་མར་
འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ ་འདི་མི ་རབས་གཅི ག་ རང་རྐྱ་འཕེར་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག
གཉིས་རི ང་འགོར་བ་ཡི ན་ན་ཡང་།

སྐྱོར་བཞིན་ངོས་ལ་བརྗོད་བྱུང་།

བོད་ སྔ་ མོ ་ ཡི ན་ན་རྒྱ་གར་གྱི ་ ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ གཙུ ག ་ ང་ཚོ ་བོད་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཆ་

དོན་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་མི ་རབས་ནས་ ལག་ཁང་དེ་ཉིད་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་བསྟི་གནས་ཧ་ ཚང་བ་ཞི ག་དར་ནས་མི ་རབས་དེ་དག་གི ་
མི ་རབས་དགོས་པ་ཡི ན་པས་གཞི ས་ཆགས་ ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་ རི ང་བོད་གངས་ཅན་པའི་སྙངི ་སྟོབས། རྣམ་
ཁག་དེ་དག་བཙུགས་པ་རེད། མི ་རབས་བར་ྗེ ཐོན་པའི་མཁས་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོ ད། ད་ལྟ་ དཔྱོད་ཅན་དེ་ འདྲའི་ མཁས་པའི་ དབང་པོ་

འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ འདིར་འདོན་བཞི ན་པའི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ མང་པོ་ཞི ག་གི ས་མི ་རབས་ནས་མི ་རབས་

འདི ར ་ཡོ ང ་མཁན་བཙན་བྱོལ ་བ་དེ་ དག་ ལ་སོ གས་པ་དེ་ཚོ འི་གྲས་ནཱ་ལེ ནྡྲ་ནས་ཐོན་ བསྟན་པ་འདི་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་བྱས་
ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་རག
ྫོ ས་ཟིན་པ་རེད། མི ་ པ་ཤ་སྟག་རེད། ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་ ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་གནས་པ་རེད།

ལྷག་བསམ་གཅི ག་ཏུ ་དཀར་བའི་ཐོག་ནས་

རབས་གསར་པ་དེ་དག་གི ས་མཇུག་མཐུ ད་ བ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་བསྟན་འགྱུར་ནང་མང་ཆེ ་ དེང ་སྐ བ ས་འཛམ་གླི ང ་འདི འི ་ སྟེང ་ཚན་

འདིས་བོད་རྒྱ་ཆེ་མི ་མང་གི ་དད་པ་དམ་ཚི ག་

ཁུར་བླངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།

དེ་བཞིན་

ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཁྱེད་རང་ཚོ ་དེ་དག་

ནས་བོད ་སྤྱི ་ བའི ་ བསྟན་སྲི ད ་སླ ད ་སེ མ ས་ བ་ཡོ ད།

གཙོ་བོ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ འ་ི རི ག་པ་ཡི ན་ནའང་དོ་ སྣང་བ ྱེད ་རྒྱུ ་ཞི ག ་

ི ་ ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་རེད། མཁན་སླབོ ་ཆོས་ ཆགས་འདུག ངོས་ཀྱིས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ ༤༠
འཛམ་གླང
སླབོ ་ མཚམས་ནས་ཚན་རི ག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པ་
ས་གནས་གང་དུ་ཡོ ད་ནའང་བོད་རི གས་དེ་ གསུམ་ཞེས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ །

དག་གི ས་བོད་ཀྱི ་ཚབ་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་

དཔོན་ཐུ གས་རྗེ་ཅན།

མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ རེད། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR), CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

