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།
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ངོས་རང་རྒྱ་གར་གནའ་བོའ་ི རི ག་གཞུང་གི ་མགྲིན་ཚབ་པ་ཡི ན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༤ རྒྱ་གར་བ་ཚོ ས་ཕྱོགས་གཅི ག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་
ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༨

ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་ ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རི ང་གི ་གནའ་བོའ་ི རི ག་གཞུང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

འདས་པའི ་ ལོ ་ ངོ་ སུ མ ་སྟོང་ལྷག ་གོ ང ་ནས་

སེ མ ས་ཞི ་ གནས་དང་སོ ་ སོ ར ་རྟོག ས་པའི ་

ཆགས་འབུ་སྲིན་ཕྲ་མོ་དང་།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
ཐ་ན་བྱ་བྱིའུ་

ཡི ན་ཡང་བྱམས་བརྩེ་ལ་བར ནྟེ ་ནས་འཚོ ་
དགོས།

ཨ་རི འི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་དྲུ ང ་ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་
༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།

ུ ་ཨ་མའི་
འགྲོ་བ་མི ་ཞིག་ཡི ན་རང

བཞུ གས་སྒར་རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུ ང་ཕོ་བྲང་

བྱམས་བརྩེ་མེད་ན་འཚོ ་མི ་ཐུ བ། ང་ཚོ འ་ི མེ་

ཤེས་པའི་ཚོ གས་མི ་

ི ་འདིའ་ི སྒང་ལ་ཆོས་ལུགས་སོ་སོར་
འཛམ་གླང

ཚེ ་ནི་བྱམས་བརྩེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་དགོས།

ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུ ད་རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཀི ་ རི ་ ཤི ་ ནའི་
International Soci-

ལྟ་གྲུབ་མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོ ད་ཀྱང་། བྱམས་

ety for Krishna Consciousness (ISK-

གྷར
ོ ་གྷ་ོ པལ་དྷ་སེ་ལགས་དང་ལྷན་

དུ་ཐད་ཀར་བཀའ་མོ ལ་མཛད་སྐབས་བཀའ་

བརྩེ་དགོས་པ་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མས་གཅི ག་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ཨ་
གྱུར་གསུང་གི་འདུག   ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིས་ རི འི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་སྐུ་ཞབས་མ་ཡི ་ཀི ་པོམ་པེའ་ོ

དང་ལྷན་དམི གས་བསལ་བགྲོ་གླངེ ་བྱེད་རྒྱུ འི་

ལོ ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་ནས་དར་བའི་

CON)

སླབོ ་སྩལ་དོན།

ངོས་རང་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་

གོ་སྐབས་བྱུང་བས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་

འགྲོ་བ་མི འི་སེ མས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་

བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ ་བ་མེ ད་པར་ཅུང་ཙམ་

དེང ་རབས་རྒྱ་གར་བ་ཚོ ས ་ཕྱི འི ་ དངོས ་པོ་ སྣང་མེད་དུ་གཏོང་གི་འདུག   ངོས་རང་རྒྱ་
གཅིག་པུར་གལ་ཆེན་དུ་རྩི་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རདྗོ ་ གར་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་
ཀྱི་ཡོ ད། རྒྱ་གར་ཡུལ་འདིར་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་

ཙམ་ནས་འཚེ ་བ་མེད་པ་དང་སྙངི ་རའྗེ ་ི ལྟ་གྲུབ་

དར་འཕེལ་བྱུང་ཡོ ད།   དེ་ནི་རྒྱ་གར་སལ
ྲོ ་
རྒྱུན་གྱི་རི ག་གཞུང་ཞིག་རེད།

དེང་རབས་

གི་རས
ྗེ ་འབྲང་བ་ཞིག་ཡི ན།

དཔལ་དཔལ་

ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་གར་བ་
རེད། ཐ་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
རང་ཉིད་ཀྱང་རྒྱ་གར་བ་རེད།

ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བདྱེ ་རྒྱུའི་ལྷག་མཐོང་

དཔལ་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་
དག་གི་གལ་གནད་སྐརོ ་རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། ནམ་

ཟེར་ནའང་མི ་འདུག   གང་ལྟར་དཔྱད་སྒམོ ་ རྒྱུ ན་ངོས་ཀྱིས་ངོས་རང་རྒྱ་གར་གནའ་བོའི་
བྱ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་དར་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་ ལེགས་བཤད་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཡི ན་ཞེས་རྗོད་

གྱི ས་འཛམ་གླིང་མི ་མང་ལ་གནའ་དེང་ཟུང་
ུ ་པ་ཧ་
འབྲེལ་གྱི་ཤེ ས་ཡོ ན་སྤྲོད་ཐུ བ་པའི་ནས
ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

ཀྱི་ཡོ ད།

ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ གསུ ངས། །

ལ་མ་བརྟེན་པའི་ཐོག་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ ་

འཇིག་རནྟེ ་འདིར་འཚོ ་ བ་མེད་པ་ཞེས་པའི་སྐརོ ་རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

བཞི ན་པའི་འགྲོ་བ་མི ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་སགྲོ ་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་གཅིག་མ་ཟིན་ཙམ་
ཐད་ཀར་གསོལ་རས་གནང་བ།

ཅེས་

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ རབ་གནས་

རྒྱས་ཐེབ ས་རྩའི ་ འགན་འཛི ན་དབུ ་ དཀར་

དང་། ངས་ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་ལ་ཐུ གས་

རས་གནང་རྒྱུའི་བརྒྱུད་རི མ་ཕྱི་ལོ་

རོ གས་དངུལ་ཐད་ཀར་གསོ ལ་རས་གནང་

འཛུ གས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ ཨ་རི འི ་ རོ ག ས་

ཨ་རི འི ་ རོ ག ས་ཚོ ག ས་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་

ཐད་ལམ་ཀ་གསར་པ་ཞི ག་དང་འབ ྲེལ ་

ཁུ ང ས་ནས་ལས་བྱེད ་རྒན་པ་ཁག་གཅི ག ་

ཡོ ད། དེ་ཡང་ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་USAID

ཚང་སྐལ ་རྡོར ་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
ཚོ ག ས་དང་ལྷན ་མོ ས ་མཐུ ན ་མཚན་རྟགས་

རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ བ་དང་འབྲེལ ་གསོ ལ ་རས་འདིས ་

འཛུ གས་དབར་རོགས་དངུལ་གནང་ཕྱོགས་

ཐེབ ས་རྩའི ་ ལས་དོན ་གནང་ཕ ྱོག ས་དང་།

འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི འི་

ཁེངས་པ་བྱུང་ཡོ ད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

སླད་གཏོང་རྒྱུ་དང་།

ལས་གཞི་དེ་བཞིན་ལོ་

གཉིས་རི ང་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་རེད།

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར ་
བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་གིས།

ཨ་

རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་ནས་རོགས་དངུལ་གསོལ་

བོད་

བཀོད་ཡོ ད་པ་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

སྤལེ ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་གཞི ས་ཆགས་

གིས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་

འབྲེལ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་སྤྱི་ཚོ གས་

སླད་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ ་ ༩༩༧༡༢༤ ཐམ་

བྱས་པར་བརྟེན་ཨ་རི འི་རོགས་ཚོ གས་ནས་

རོ ག ས་ཡོ ང ས་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།

རྒྱས་ཐེབས་རྩར་ཐད་ཀར་གནང་ཡོ ད།

དངུ ལ ་གནང་སྟེ་ཡུ ན་རི ང་བསྒུ ག ས་པའི ་

སྲ་བརྟན་དང་རང་ཁ་རང་གསོ ་ཐུ བ་ཐབས་

པ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་

ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་

སྐབས་ ༡༤ ནས་བཟུང་ད་བར་འབད་བརྩོན་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ལ་ཐད་ཀར་རོ གས་
དགོས་འདུན་མངོན་འགྱུར་བྱུང་སོང་། ཞེས་

གཞི ་བྱས་པའི་ཨ་རི འི་རོགས་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་

ཨ་རི འ་ི རོགས་དངུལ་གསོལ་རས་འདི་བཞི ན་

བོད་མི འི་སྐད་ཡི ག་དང་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་

ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་འཛི ན་སྐངྱོ ་

ཟླ་ ༢ ནང་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་གནང་

བཞུ གས་སྒར ་རྡ་སར་ཆེ ད ་ཕེབ ས་ཀྱི ས ་བོད ་

གསུངས།

ནས་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་དང་།

༢༠༡༩

ཅེས་

ལམ་སྔར་ལྷག་དམ་ཟབ་བཟོས་ཡོ ད།

རས་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་དང་

ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛི ན་དང་ལས་
ཞེས་གསུངས།

ཨ་རི འི ་ རོ ག ས་ཚོ ག ས་ནས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

འཛུ གས་ལ་རོ གས་དངུལ་ཐད་ཀར་གསོ ལ་

ར་ཝང་ལ་ཀུ ན་ཕན་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་
སུ ་༸རྒྱལ་བའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨ་རི འ་ི གཞུང་གིས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ལ་ཨ་སྒརོ ་ས་ཡ་གཅི ག་མ་ཟིན་ཙམ་

Michael R. Pompeo མཆོག་གིས་རྒྱ་
ནག་དང་ཧོང ་ཀོ ང ་གི ་ གནད་དོན ་སྐར
ོ ་གསར་
འགོད ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་སྐབ ས་གསུ ང ་དོན །
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་རེས་གཟའ་ཟླ་
བ་ཉིན་སྲུང་བརྩི་གནང་ཡོ ད། ངས་མགོན་པོ་གང་
ཉིད་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་
འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཞེས་

མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་

སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་རག
ྟོ ་ཞི བ་གནང་སྟེ་འདོད་བླ་ོ

ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ཐེབ ས་རྩའི ་ འགན་
འཛི ན་དབུ ་ དཀར་ཚང་སྐ ལ ་ར ར
ྡོ ་ལགས་
ཀྱིས། ཨ་རི འ་ི རོགས་ཚོ གས་ནས་ཐད་ཀར་

རོགས་དངུལ་གསོལ་རས་གནང་བ་དེས་ཨ་

ལྕགས་བྱི་ལོའ་ི བོད་ཟླ་ ༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧
ཚེ ས་ ༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་ར་སྦང་ལ་ཀུན་
ཕན་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ ་བོད་མི འི་བླ་
ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དགུ ང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ ་གྱ་
ལྔར་ཕེབས་པའི་༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་
བརྩི་ཞུས་ཡོ ད།
གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཐོག་གཞིས་
དགོན་ཐུ བ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་དགེ་འདུན་པ་
རྣམ་པས་དཀར་ཕག
ྱོ ས་སྐངྱོ ་བའི་ལྷ་སྲུང་རྣམས་ལ་
འཕྲིན་བསྐལ
ུ ་ཞུས།
དེ་ནས་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༡༥ ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ པར་
མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེར་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་
ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་རྣམ་གཉིས་ནས་མཎྜལ་རྟེན་
གསུ མ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཐོག་
གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡུ མ་ཆེན་མོ་ཚོ གས་ཁང་དུ་
ཕྱིའི་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་པ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རནྟེ ་འབལ
ྲེ ་
མཚོ ན་བྱེད་གསོལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་འདེགས་འབུལ་
ཞུས་གྲུབ་མཚམས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་དུས་
ཆེན་ངོ་སྤྲོད་གསུ ང་བཤད་གནང་།
དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་མཆོག་གི ས་མར་མེ་ཞལ་

རི འི་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་དང་ ཕྱེ་གནང་སྟེ་༸སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ཀེག་ Cake
གཏུ བས་རྗེས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་གཙོ ས་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི གསུ ང་བཤད་གནང་།
རྒྱས་ཐེབ ས་རྩས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི ་ ཁག་ སྤྱིར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠
ལག་བསྟར་གནང་ཕག
ྱོ ས་ཐད་ཡི ད་ཆེས་དང་ འདི་གཞི ན་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེན་དྲན་གྱི ་
ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།

འདི་ག་ར་

གནས་སུ ་ཤི ང་སྡངོ ་དང་མེ་ཏོག་ཁྱོན་

༣༥༠༠

གདེང་ཚོ ད་སླབེ ས་པའི་བརྡ་ལན་ཤུ གས་ཆེ ན་ ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི ་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ནས་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོ ན་སླད། ས་
པོ་གནང་བ་རེད། ཅེས་གསུངས། །
འདེབས་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥
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ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ག་ྲྭ འཕྲིན་ལས་ཆོས་ལྡན་ནམ་བསམ་གྲུབ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

སར་དགེ་འདུན་པ་ ༡༦ ནས་ཞི་རྒོལ་གནང་ ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༡༥ ཙམ་ལ་དགོངས་པ་རྫོགས་ འདས་གྲོངས་སོང་བའམ།

ཡང་ན་བཙོན་

བ་ཁོངས་སུ་ཡོ ད། དེ་ནས་འཛི ན་བཟུང་བྱུང་ འདུག དམ་པ་ཁོང་རང་ལོ་ ༥༠ ནང་ཡི ན་ ཁང་ནས་གླ དོ ་བཀྲོལ་ཐོབ ་རྗེས ་རང་ཁྱི མ ་
རྗེས་གྲྭ་བཞི ་བཙོ ན་ཁང་དུ་ལོ ་གསུམ་ཁྲིམས་ འདུག

དུ་ ལོ ག ་ནས་ཉིན ་ཤས་རྗེས ་འདས་གྲོངས་

ཐག་བཅད། ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་བཀག་ཟིན་ཏེ་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་མི ་འཛི ན་བཟུ ང་ སུ ་གྱུ ར ་བའི ་ གནས་ཚུ ལ ་དེ་ རི གས་ཡང་

ྲི ས་ཐག་བཅད་འདུག
ནས་ལོ་བཞི་ཡི ་ཁམ

སྦྱོ ང ་མནར་གཅོ ད ་འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་

གླདོ ་བཀྲོལ་ཐོབ་ཀྱང་སླར་འཛི ན་བཟུང་བྱུང་ དང་བཙོ ན ་འཇུ ག་བྱས་པ་རྣམས་ལ་སྡུག ་ ཡང་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད།   ཉེས་བརྡུང་མནར་
བར་སྐབས་ཞི ག་ནས་ཁོང་ལ་གཅི ན་སྙའི ་ི ནད་ གཏོང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པར་བརྟེན ་ལུས ་སེ མས་

གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་རྗེས་བཙོ ན་
ཁང་དང་ཉེན ་རྟོག ་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ འདས་

དེ་མི ན་ཉེས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་ཡི ན་ན་ཉེན་རག
ྟོ ་པ་ཚོ ར་

།ཕ་ཡུལ་འཕན་པོ་རངྫོ ་ལྕང་ར་ཤང་ ལགས་དེ་ སྔ་ འབྲས་སྤུང ས་དགོན ་པའི་ བདེ་ གཞི་དྲག་སྐདྱེ ་མ་བང་བར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལུ ས ་ནད་གཅོང ་དང་ཡན་ལག་སྐྱོན ་ཅན་
ྱུ
ནས་ཡི ན་པ་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་ཟུ ར་བསམ་ དབྱངས་ཁང་ཚན་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་ཡི ན། ཕྱི་ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཐོ་རེངས་ བཟོས ་པ་སོ ག ས་ལ་བར ནྟེ ་ནས་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་
གྲུབ་བམ་ཆོ ས་མི ང་དུ་འཕྲིན་ལས་ཆོ ས་ལྡན་ ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་ལྷ་

ནད་གཅོ ང ་བཟོས ་རྗེས ་རང་ཁྱི མ ་དུ་ གླ དོ ་

གཞི ་ བྱུ ང ་བས་ད་ལོ འི ་ ལོ ་ མགོ ར ་ལྷ་ ས་མི ་ མི ་བདེ་བ་བཟོས་པ་དང་།

མང་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་གནང་ཡང་ནད་ བརྡུང ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བཏང་བར་བརྟེན ་ནས་

༄།

མི ང་ར ྗེ ས ་ངན་པ་ཕོག ་རྒྱུ ར་དོག ས་ནས་

བཀྲོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།   །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དབང་ཡོ ད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པས་ནབུ ་ཕྱོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཁ་ཁུ་སི མ་པོའ་ི ངང་
བཞུགས་ཐབས་མེད།
༄༅།

།ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་ སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཊེའ་ོ མཆོག་གིས།   རྒྱ་ནག་ ནག་གཞུང་གི ས་གཞི ས་ལུས་བོད་མི འི་ཐོག་

འདུ་འཚོ གས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན།

ཕྱི་ གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དད་དང་འབྲེལ ་ མནར་གཅོད་གཏོང་བྱེད་བཞི ན་པ་མཚམས་

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ཨི ་ཊ་ བའི ་ དར་ལྕག
ོ ་རྣམས་གཏོར ་བཤི ག ་བཏང་ འཇོག་བདྱེ ་དགོས། ཞེས་གསུང་།
ལི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཊེའ་ོ བ་ནི།

Matteo Lungi Bianchi

མཆོག་གིས།

ཐད་ཀར་བོད་མི འ་ི སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ཆོས་ གཞན་ཡང་སྐུ་ ཞབས་མེ ་ ཊེ འ ་ོ མཆོ ག ་གི ས །  

དད་དང་རི ག་གཞུང་ལ་རྩིས་མེ ད་རྡོག་རོལ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་

ཨི ་ཊ་ལི འི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ བཏང་བ་ཡི ན་པས།

ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ཞེས་པ་

གི ས ་བོད ་མི འི ་ ཐོག ་དབང་ཡོ ད ་དང་དྲག་ བདྱེ ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་དང་།   ཨི ་ ཞི ག་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་

གནོན་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་ ཊ་ལི འི་གཞུང་ཚུ ད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་སྡ་ེ བཟུང་། ཧོང་ཀོང་ནང་གི་རང་དབང་དང་།

པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཁ་ཁུ ་ སི མ ་པོའི ་ ངང་ ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དབང་ཆ་གཅི ག་ འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། རང་སདྲི ་རང་སྐངྱོ ་

སྡདོ ་ཐབས་མེད། ཅེས་གསུང་།

སྡུད་རི ང་ལུགས་ལ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་ གི ་གནས་བབ་སོགས་མེ ད་པར་ཆགས་ཡོ ད།

དེ་ ཡང་ཨི ་ཊ་ལི འི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ གྱིས་གླངེ ་སླངོ ་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་

ཅེས་གསུངས། །

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཨ་ཉ་སེང་སྒྲ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་ད་ུ
འཛམ་གླང
གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ།
༄༅།

།མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་

འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་
འདུ་ཐེངས་ ༤༤ འཚོ གས་བཞིན་པ་དང་

བསྟུན།

སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ ལྷན་ཁང་གི་ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་

འཐབ་རྩོད་སྤལེ ་རྒྱུའི་བརྡ་ཐོ།༽ ཟེར་བ་ཞིག་

གི ་ ལས་བ དྱེ ་འཕྲིན ་ལས་ཆོ ས ་སྐྱི ད ་ལགས་ གི ས་རྒྱུད་གཅི ག་ལམ་གཅི ག་དང་ཡར་རྒྱས་ སྤལ
ེ ་བ་ནས་བཟུང་མཚོ ་སྔནོ ་ཞི ང་ཆེ ན་ནང་

ཀྱིས། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ འཛུ ག ས་སྐྲུ ན་ལས་གཞི ར ་ཁ་གཡར་ནས་ ཆེ ན་རྫོང་མི ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི ས་ཁོར་
བོད་མཐོ་སྒང་གི ་འབྲོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་བོད་མི ་ ༢༡ འཛི ན་བཟུང་

བཙན་གྱིས་རང་གི ་ཕ་མེ ས་ཡང་མེ ས་ཀྱི་ས་ བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད།

དཔེར་ན།

ཕྱི་

ཐོག ་ནས་ས་ཆ་གཞན་ལ་གནས་སྤ་ོ བཅུ ག ་ ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་མཚོ ་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལས་གཞི་དེར་ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་ སྔནོ ་ཞི ང ་ཆེ ན ་མགོ་ ལོ ག ་ཁུ ལ ་འབྲིང ་རི མ ་

མཁན་བོད ་མི ་རྣམས་ཁ་བྲལ་རི ང ་ལུ ག ས་ མི ་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི ས་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་

པར་བརྩིས་ཏེ་ རྡུང ་རྡེག ་དང་བཙོ ན ་འཇུ ག ་ དཀྲུག་རྐྱེན་བསླངས་བ་སོ གས་ཀྱི་ཉེས་མི ང་
བྱས་དང་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡

འོག་ལྐགོ ་ཟ་རུལ་སུངས་ཐེར་འདོན་གནང་

དང་།

དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་མཉམ་འབལ
ྲེ ་
རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་

ཁང་དང་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་
ཡོ ངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཨ་ཉ་སེང་སྒྲ་

ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་
པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་

པའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་རོགས། ཞེས་འབོད་
སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

མཁན་ཨ་ཉ་སེ ང ་སྒྲ་ལགས་ལོ ་ བདུན ་གྱི ་

ནང་ ༼ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་གྱི་ཆེད་དོན་ བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོ ད། ཅེས་

ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་འབར
ྱོ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབར
ྱོ ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་རང་རེ་སྤྱི་ཚོ གས་ཁདྲོ ་ཚོ ང་ལས་གསར་དུ་འགོ་འཛུ གས་གནང་འཆར་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ཡོ ད་ཚོ ང་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་
འཆར་ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ ༡༠ བར་ཐོག་སྐདྱེ ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བདྱེ ་པ་དང་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ ༢༠ བར་ཐོག་སྐདྱེ ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢  བྱེད་པ་བཅས་རི མ་པ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་བུན་གཡར་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་ན།
འདོད་བླ་ོ ཡོ ད་མཁན་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་གླགོ ་འཕནྲི ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༤ འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་འབུལ་ཐུ བ་པ་དགོས་རྒྱུ།

གོང་གསལ་བུན་གཡར་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་ལས་རི མ་དང་ཆ་རྐནྱེ ་ཇི་དགོས་སོགས་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་བརྒྱུད་ཤེས་རགྟོ ས་ཡོ ང་རྒྱུ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠ ལ།།

གླགོ ་འཕནྲི ་ཁ་བྱང་།

tibetfinance@tibet.net

འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་བདྱེ ་ཀྱི་ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༨༢༡༩༦༧༥༩༣༢

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་ལྔར་
ུ ་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་བཀའ་ཤག་གི ་གསུང་བཤད།
ཕེབས་པའི་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དས
༄༅། །ལྷར་བཅས་སདྲི ་ཞིའ་ི གཙུག་རྒྱན།

འཛོ མས་པའི་དབུས་སུ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་

གཟུར་གནས་སྐ་ྱེ བོ་དུ་མ་མ་ཟད།

ཞི་བདེའ་ི དེད་དཔོན། ༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོ ངས་

བཞི ན་སྐུ་ན་གཞོན་དུས་ནས་འཛམ་གླིང་གི ་

ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། འཇིག་རནྟེ ་

རག
ྫོ ས་ཀྱི་མངའ་བདག

བོད་གངས་ཅན་

ལྗངོ ས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་མི འ་ི རྣམ་པར་རོལ་བ། བོད་མི ་
ཡོ ངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་། བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

དུ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་སེམས་ཁམས་རི ག་

ཡོ ད ་པ་བཅས་སྐུ་ ཚེ འི ་ ཐུ ག ས་བསྐྱེད ་དམ་

ཚད་མཐོ་པོ་ཐོབ་པའི་ཐོག བོད་རྒྱའི་དཀའ་

གླངེ ་རི མ་པ་གནང་འབྲས་སུ།

འཕྲིན ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ ར ་སྐ ང
ྱོ ་བཞི ན ་པར་སྐ ་ྱེ

ཚན་རྩལ་རི ག་གནས་སོགས་ལ་ཐུ གས་སྣང་

དགོངས་ཡངས་དཀྱེལ་ཆེ འི་སྒ་ོ ནས་བོད་རྒྱ་

དང་། ལྟ་གྲུབ་རྣམ་གཞག་བཅས་ཀྱིས་ཚན་

བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

༸མགོ ན ་པོ་ མཆོ ག ་སྐུ་ ན་གཞོ ན ་དུས ་བོད ་

བྱུས་བཟུང་གནང་མཛད་དེ། བོད་རི གས་
ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

འགྲུབ་ཐབས་སུ་ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ ༦༠ བརྒལ་

པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་གནང་མཛད།

དེ་

གནས་ཚུལ་སྤྱི་དང༌། བ་ྱེ བྲག་དེང་རབས་ཀྱི་

ཆེན་པོ་མཛད།

ས་ཡོ ངས་རྫོགས་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སུ་གྱུར་

རྒྱ་ནག་

གི ་ མཁས་པ་མང་པོ་ ནས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱོར ་
རྙགོ ་སེལ་ཐབས་སུ་ ༡༩༧༠ འགོ་སྟོད་ནས་

མི ་རི གས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

བོད་ཡི ག་ཐོག་ཕྱག་དེབ་ ༡༣༠ ལྷག་དང་།

དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོ ང་ཐབས་ཀྱི་

པ་འཕེལ་བཞི ན་པ་དེ་དག་༸མགོན་པོ་མཆོག་

སྨསོ ་ན། ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་

མོལ་རི མ་པ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

གསུ མ ་དབང་སྒྱུ ར་མཚུ ང ས་པ་མེ ད ་པའི ་

ཐབས་སུ་ལེགས་བཅོས་ལས་ཁུངས་བཙུགས་

བཅས་པ་ཕུལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་ལ། ༸གོང་

སྡ་ེ དཔལ་བཟང་པོ་མཆོ ག་ཕྱི ་ལུགས་དགུ ང་
གྲངས་བརྒྱད་ཅུ ་ གྱ་ལྔ ་ བཞེ ས ་པའི ་ སྐུ འི ་

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེ ན་གྱི་ཉིན་མོ ་ཁྱད་པར་
ཅན་འདིར ་མགོན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་སྒ་ོ གསུ མ ་
གུ ས ་པའི ་ ལྷ་ ཕྱག་གྲངས་མེ ད ་དང་བཅས་

སྟངས་གང་ཅི འི ་ ཐད་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་

ཏེ་གཞི ་རྩའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཁག་གནང་འགོ་

བཙུགས་ཡོ ད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་དམར་

པ་ཡོ ད ་པ་མཐོང ་ནས་དེང ་སང་ཚན་རི ག ་

ཁག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ མཇལ་འཕྲད་དང་།

བསལ་དོ་སྣང་དང་བགྲོ་གླངེ ་བདྱེ ་རྒྱུའི་འདུན་

ཨི ན་ཇིའ་ི ཐོག་

བསམ་འཆར་ཡི ག་ཆ་དང་འགྲེལ་བརྗོད ་

གི ས་དགོངས་ཡངས་དཀལ
ྱེ ་ཆེ འི་ཐོག་ནས་

གང་མང་སྐད་ཡི ག་མི ་འདྲ་བ་ ༢༠ ལྷག་

ས་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

བའི་གྲུབ་འབྲས་འབའ་ཞིག་ཡི ན་ལ།

མི ང་

དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོ ལ་གནང་རྒྱུ ར་དུས་རྟག་

གྱི ་ བཙན་དབང་འོག ་ནས་ཐར་ཐབས་སུ ་

ཏུ ་སྒ་ོ ཕ་ྱེ ཡོ ད། དེ་བཞིན་དུས་རྒྱུན་དུ་འཛམ་

དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་ཞི་འགྲིག་

གནད་དོན་ཆེ ་ཆུང་གང་དང་གང་ཡི ན་ཡང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་སོགས་ལ་ཞུ་སྐལ
ུ ་

ནང་དོན་རི ག་པའི་ངོས་

གང་གི ་ ཐུ ག ས་བསྐྱེད ་དམ་བཅའ་དེ་ དག་

པ་མང་པོས ་ནང་པའི ་ ལྟ་ གྲུབ་ལ་དམི གས་

དྲུག་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཐུ གས་
འགན་ལྕ་ི མོ་བཞེས་ཏེ། བོད་ནང་གི་གནས་

བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེ ས་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་སྲིད་

རི ག་པ་མང་པོར་ངེས་ཤེས་རྙདེ ་ཐུ བ་པ་བྱུང་

བོ་ཀུ ན་གྱི ས་ཆེ ས་དགའ་གུ ས་དང་བསྔགས་

གི ་ སྐུ་ ཚབ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་དང་གྲོས་

སྐྱོང ་ཡོ ང ་ཐབས་ཆེ ད ་༸མགོ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

པ་དང་དོན ་གྱི ་ སླད ་དུ་ མཚན་དངོས ་ནས་

ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞི ན་དགུང་ལོ་བཅུ་

ཆོས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ནང་པའི་ཚན་རི ག་

བར་ཆེད་ཕེབས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་མི ་སྣ་ཆེ་

སྐབ ས་གངས་ལྗངོ ས་ལྷ་ མི ་ཡོ ང ས་ཀྱི ས ་ཇི ་

དགོས་

ནང་པའི་

བཅར་མཛད་བཞེས་གནང་བ་ལྟར། མཛད་

ུ ་
ནས་ཚན་རི ག་ལ་ཕན་གྲོགས་བྱེད་རྒྱུ འི་ནས

མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
སྐ་ུ ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག

པ་གཙོ ་ བཟུ ང ་ཐོག ་བཀའ་བསྡུར ་དང་བགྲོ་

གླི ང ་ནང་མི ས་བཟོས ་པའི ་ རྩོད་རྙ ོག ་དང་

ཚན་རི ག་པ་དང་ལྷན་དུ་གྲོགས་འདྲིས་གནང་

དེང་

སང་ཚན་རི ག་པ་མང་པོས་༸གོང་ས་མཆོག་

ནི་ཚན་རི ག་པ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་
ཡོ ད།

༢༠༠

བརྒལ་བ་ལྗགས་

རྩོམ་མཛད་ཅིང་། ཕྱག་དེབ་དེའ་ི ཁྲོད་ནས་

ལ་བསྒྱུར་ཡོ ད། དེ་དག་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཁྱབ་
སྟེ་མི འི ་ སེ མ ས་ལ་ཞི ་ བདེ་ བསྐྲུ ན་རྒྱུ ར་ཕན་

ཐོག ས་རླ བ ས་ཆེ ན ་བྱུ ང ་དང་འབྱུ ང ་བཞི ན ་
ཡོ ད།

༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་གཞན་ཕན་སེ མ ས་

དེ་བཞི ན་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་འགྲོ་བ་མི ་

བསྐྱེད ་ཀྱི ས ་ཟི ན ་པའི ་ མཛད་རྗེས ་དེ་ དག་

ཆོ ས་ཁས་ལེ ན་མཁན་རྣམས་ལའང་སོ་སོའི་

པའི ་ སྐ ྱེ་ བོ་ དུ་ མས་ནད་བརྒྱ་སྨན ་གཅི ག ་ཏུ ་

ཐེར ་འབུམ་བདུན ་ལྷག་ཡོ ད ་པའི་ ཁྲོད ་ནས་

འཛམ་གླི ང ་ས་ཕ ྱོ ག ས་གང་སར་གནས་

དགའ་དད་སྤ་ྲོ གསུམ་གྱི ས་འཚམས་འདྲིའི་

ཡོ ང་ཐབས་སུ་ཁྱོན་ལོ་དགུ་ཙམ་ཐབས་ཤེས་

འགྲོ་བ་མི ་ ཁོ་ ནས་སེ ལ ་ཐབས་བྱེད ་དགོས ་

ི ་རའྗེ ི་རང་གཟུགས་འཕགས་
རྒྱལ་ཀུ ན་སྙང

གི ས་བོད ་མི འི་ཐོག་བཙན་དབང་དང་དྲག་

མོ ལ ་ཁོ ་ ནའི ་ ལམ་ནས་སེ ལ ་དགོ ས ་པའི ་

ཁམས་དང་མོ ས ་པར་འཚམས་པའི ་ ཆོ ས ་

ི ་གང་སར་གནས་པའི་གཟུར་
པར་འཛམ་གླང

ཡོ ད་ཀྱང་།

དང་རས
ྗེ ་སུ་ཡི ་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

བསླབ་བྱ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་། མི ་ཚེ ་བདེ་

ལོ་ཟླ་ ༢ ནང་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོནནྜ ་

མཚུངས་ཡོ ད་པ་བཞིན།

ཁང་གི ས ་ལུ ས ་སེ མ ས་སྲོག ་གི ་ བརྙ ན ་དེབ ་

བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མཆོ ག ་སྤྱན་རས་གཟི ག ས་ཀྱི ་ རྣམ་སྤྲུ ལ་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རི མ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་

སྐ་ྱེ འགྲོ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་

ཡོ ད་རྒུ་མཛད་ཀྱང་།

རྒྱ་དམར་གཞུང་

གནོན་ཇེ་ཆེར་བཏང་བ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་
མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ་ལ་ཡང་གནོད་པའི་ངན་བྱུས་

བཤམས་པ་བཅས་ལ་བརནྟེ ། མཐར་ཕྱི་ལོ་

པ་དང་།

དེ་ཡང་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་གྲོས་

རླབས་ཆེན་མཛད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་མཛད་
གནས་ཤེ ས ་ལྡན ་ཀུ ན ་གྱི ས ་བསྔག ས་བརྗོད ་

རབས་བར་ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་

༡༩༥༩ ལོར་སྐ་ུ འཁོར་དང་ལྷན་དུ་རང་ཡུལ་

བཞེས་པའི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་བརྩེ་བ་

དང་བཅས་པའི་དོན་དུ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་

ི ་ཞི ་བདེ་དང་སྐྱེ་འགྲོ་
མཆོ ག་གི ས་འཛམ་གླང

སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་བཞད་པ་བར་

བཙན་བྱོ ལ ་དུ་ ཕེབ ས་ར ྗེ ས ་བོད ་མི འི ་ ངོ ་

དམ་བཅའ་དང་པོར་བཟུང་སྟེ།

དབང་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་

ཡི ག་བཅས་འཛི ན་སྐྱོང ་སྤ ལ
ེ ་གསུ མ ་སླ ད ་

ཟབ་པའི་གང་གི ་གདུལ་ཞི ང་དུ་བདག་གི ར་

ཆེན་པོས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་གཟུགས་
མ་ཆད་པར་བནྱོ ་པ་དང། ཡང་སྒསོ ་༸རྒྱལ་

རྒྱལ་ལོ་ ༢༠༦༢ ཤི ང་ཕག་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

༥ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་

ངོ་ མཚར་བའི ་ ལྟས ་དུ་ མ་དང་བཅས་མདོ་

སྨད ་སྟག་འཚེ ར ་དུ་ ཡབ་ཆོ ས ་སྐ ང
ྱོ ་ཚེ ་ རི ང ་

དང་ཞལ་གས
ྱེ ་ཏེ། བོད་བསྟན་སདྲི ་མི ་རི གས་
བལ
ྱོ ་ལ་ཕེབས་གནང་མཛད།

བོ་དང་།

ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

དུ་སླབོ ་གྲྭ་ཟུར་འཛུ གས་དང་།

སྐད་

གཞིས་

ུ ་པ་གཅི ག ་
སྐྱི ད ་ཀྱི ་ ལམ་དུ་ འཁྲིད ་པའི ་ ན ས

ཀུ ན ་ལ་བདེ་ སྐྱི ད ་བསྐྲུ ན་རྒྱུ ་ཐུ ག ས་བསྐྱེད ་

གི ས ་དེ་ ལྟར ་ཡོ ང ་བར་ཐུ ག ས་བརྩོན་དང་།

ི ་གི་འགྲོ་
ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི འཛམ་གླང

མི འི ་ བྱམས་བརྩེ་དང་གཞན་ཕན་སོ ག ས་

ཡོ ང ་སླད ་འཛམ་གླིང ་ནང་གི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་

རྐནྱེ ་ཆེ་ཤོས་སྐྲུན་མཁན་འཚོ ་བཞུགས་མི ་སྣ་

འགྲོ་བ་

བཟང་པོའ་ི སྤདྱོ ་པ་ཁག་གོང་སྤལེ ་གཏོང་རྒྱུར་
མཛད་འགན་བཞེས་ཤི ང་།

བཟང་སྤདྱོ ་དེ་

གི ས་བོད ་མི འི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ དབུ ་འཁྲི ད ་

ཀྱི ་ སྐུ ་ དབང་ནས་ཕྱེད ་བགྲེས་ཡོ ལ ་དང་།

བསྔགས་བརྗོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མཐོ་པོ་
འཐོབ་བཞིན་ཡོ ད།

དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་

ལ་མ་བརནྟེ ་པའི་བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་བསླབ་གཞི ་དེ་

ལོར་བགྲེས་ཡོ ལ་ཆ་ཚང་བཞེས་

དག་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ི གནས་བབ་དང་བསྟུན་

ྲི ་མངའ་གསོལ་མཛད།
ཁར

བླནོ ་ཁྲི་ པ་ད་ཆ་སྲིད ་སྐྱོང ་མཚན་ཐོག་ནས་

ཙམ་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་མང་པོའི་ནང་དངོས་སུ་ལག་

དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་གཞུང་

ཆེ ན ་ཁག་ལ་གསན་བསམ་དབུ ་ འཛུ ག ས་
མཛད་ཅིང་།

དགུང་ལོ་ཉེར་བཞིར་ཕེབས་

སྐབས་གདན་ས་ཆེ ན་པོ་ཁག་གི ་སླབོ ་གཉེར་

བ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཆོ ས་ཀྱི ་རྒྱུ གས་ཐོག་
མ་དང་།

ལོ་གཅིག་གི་རས
ྗེ ་ལ་ལྷ་ལྡན་སྨནོ ་

ལམ་ཆེ ན་མོ ར་མཁས་པ་སྐར་ཚོ གས་ལྟ་བུ་

ཁག་གི ་ དབུ ་ འཁྲི ད ་མང་པོའི ་ ལྷན ་དུ་ ཞལ་

ཞེ་ གཉིས ་མེ ད ་ཀྱི ས ་མཇལ་མོ ལ ་དང་ལྷན ་
འཛོ མ ས་སོ ག ས་གནང་དང་གནང་བཞི ན ་

འཐོན་བཞིན་ཡོ ད།

ལོར་

བཞི ན་བསླབ་གཞི ་ཆེ ད་བསྒྲིགས་ཀྱིས་གཏན་

༢༠༡༡

དང་།

ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུ ན་འབྲེལ་དག་སྣང་

འབེབ ས་གནང་ཡོ ད ་པར་ཕྱོགས་ཀུ ན ་ནས་

༢༠༠༡

སླ བོ ་གྲྭ ་ ཁག་གི ་ བསླ བ ་གཞི འི ་ ནང་འཇོག ་

༡༩༤༠ ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་

དགུ ང་ལོ ་དྲུག་ནས་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་སྤྱི ་

༸གོང་ས་མཆོག་

ཕྱི་ལོ་

པའི་སལ
ྲོ ་དང་།

གཟེངས་བསྟོད་སོགས་གྲངས་ ༡༥༠ ལྷག་

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

ལུགས་ཕན་ཚུ ན་སྔར་ལྷག་མཐུ ན་འབྲེལ་ཇེ་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

མི ་འཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་གསེར་

འབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོ ད། ལྷག་པར་དུ་འདི་

དགོས ་པའི་ བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཇི ་ ཕེབ ས་

མའི ་ ཡང་སྲི ད ་འཁྲུ ལ ་བྲལ་དུ་ ངོས ་འཛི ན་

ས་ལྷ་སར་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་པ་དང། ཕྱི་ལོ་

པ་དང༌། སྙངི ་རྗེ། བཟོད་བསྲན་སོགས་ཀྱི་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་

མཚོ ན ་པའི ་ ཆོ ལ ་གསུ མ ་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་དང་

བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་

བཅས་པའི ་ སྤྱི ་ འཐུ ས་བསྐ ་ོ འདེམ ས་བྱེད ་

ཞུས་ཏེ་རི ང་པོར་མ་ཐོགས་པར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

སྦལ
ེ ་ཞི ་ བདེའི་ གཟེང ས་རྟགས་གཙོ ས ་པའི་

དག་དེང་རབས་ཀྱི་གཞི ་རི མ་དང་མཐོ་རི མ་

དང༌། ཡུམ་བདེ་སྐྱིད་ཚེ ་རི ང༌གཉིས་ཀྱི་སྲས་

སུ་སྐ་ུ འཁྲུངས་ཤི ང༌། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ གོང་

ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ་མི ་འདྲ་བ་མང་དག་ཅི ག་

ཆགས་དང་ཆོ ས་སྡ་ེ གསར་འཛུ གས་མཛད་
པ་མ་ཟད།

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ། སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ནོ་

པའི་མཛད་འཕནྲི ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ད་ཆ་ཆོ ས་

དུ་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་ཝཊ་ཀི ན་སི ་པར་སྐྲུན་
བ་མི འི་སེམས་ཁམས་ལ་བཟང་པོའི་ཤུ གས་

གྲགས་ཅན་བརྒྱ་བདམས་པའི་ཁྲོད་ནས་བོད་
ཀྱི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཨང་
དང་པོར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཁོ་ནས་ཀྱང་

མཛད་འཕྲིན་སྔར་ལྷག་རྒྱས་བཞི ན་པ་ངང་

བཟང་དུ་གྱུར་པའི་གྲུབ་འབྲས་རླབས་པོ་ཆེ ་

གིས་རྟོགས་ཐུ བ།

ཉེ་ དུས ་ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་

ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་
བོའ་ི རི ག་གཞུང་སྤྱི་དང་།

ཡང་སྒསོ ་བོད་

པས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི ་རི ང་གཅེས་ཉར་

ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་ལ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
༡༩

རྒྱ་ཁྱབ་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་འགྲོ་

བ་མི འི་སེམས་ཁམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་།

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བརྡ་

༢༠

བྱས་པའི་དཔལ་ནཱ་ལནའྡཱ ི་རི ག་པའི་གཞུ ང་ འཕྲིན ་འཕྲུ ལ ་ལས་ཡར་རྒྱས་རྩེ་མོ ར ་སོ ན ་

ཀར་འོས་འདེམས་བྱེད་རྒྱུ འི་ཁྲིམས་ལུགས་

བསྟར་བདྱེ ་འགོ་བཙུགས་ཡོ ད་པས། འབྱུང་
འགྱུར་ལོ ་རབས་ནང་༸མགོན་པོ་མཆོ ག་གི ་

པར་མི འི ་ རྣམ་དཔྱོད་གོ ང ་སྤལ
ེ ་གཏོང ་རྒྱུ ་ སྤྱོད་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་བསྔགས་འོས་སུ་གྱུར་

མི ་བཟང་པོ་དང་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་ལྡན་པ་

ཏེ། བོད་མི འ་ི ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་འགོ་འཁདྲི ་བཀའ་

འགོ་འཁྲིད་བཞི ན་པ་མང་ཚོ གས་ནས་ཐད་

ི ་
གཏན་འབེབས་མཛད་པ་སོགས་འཛམ་གླང
པའི་དུས་བསྟུན་མཛད་འཕནྲི ་བསྐྱངས་ཡོ ད།

༸མགོན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བོད་ཀྱི ་བདེན་དོན་

སླད ་དུ་ དུས ་གསུ མ ་གསལ་གཟི ག ས་ཀྱི ས ་

ི ་ནང་
མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པར་འཛམ་གླང

ནས་རྒྱ་གར་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ྱོ ས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཉིད་བཀོལ་
ལུགས་དེ་དག་ཆོས་ཁས་ལེན་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་ པའི་བཟང་ཕག

ི ་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་ ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འགྲོ་བ་མི ་རྣམས་འཕྲལ་
དང་། འཛམ་གླང

ཐུ གས་རེ་བཞི ན་མི ་རབས་གསར་པ་རྣམས་

ལ་ཆེས་མཁོ་བའི་དགོངས་གཞི ་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕུ ག ས་ཀྱི ་ དཀའ་སྡུ ག ་ལས་ཐར་ཕྱི ར ་དྲྭ ་

ཆགས་རྒྱུ་གདོན་མི ་ཟ།

པའི ་ སྐུལ ་མ་ཡང་ཡང་མཛད་བཞི ན ་པ་མ་ བཀའ་སླབོ ་བཅས་སྩལ་གནང་མཛད་དང་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

དག་སླར་གསོ་ཡོ ང་རྒྱུར་ཕག
ྱོ ས་གང་ས་ནས་ བའི་དུས་ཐོག་སྦྲང་ཆར་ཁོ་ན་ཡི ན།

ལྷག་པར་དུ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༣༠ ལྷག་རི ང་
གི ས་ཚན་རི ག་པ་གྲགས་ཅན་མང་པོའི་ལྷན་

འགྲོ་བ་མི ་ ཡོ ང ས་ཀྱི ས ་སླབོ ་སྦྱོང ་བྱེད ་འོས ་ ཐོག་ནས་བཀའ་དབང་དང་།

གསུང་ཆོས།

ུ ་བསྔལ་སེལ་
ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའ་ི རི ག་གཞུང་དེ་ མཛད་བཞི ན་པ་ནི་འགྲོ་བའི་སྡག
ཐུ གས་བརྩོན་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་མཛད་བཞི ན་ ང་ཚོ ས ་མེ ་ ཏོག ་གང་ལ་ཕོག ་པའི ་ ལྷ ་ སྐ ལ ་

4

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥

༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕངྲེ ་རི མ་བནྱོ ་སྤྱི་དང་།

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

ལྷག་ བུ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།
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ལུང་རགྟོ ས་ཀྱི་བསྟན་ གཞི ་ དེ་ ཉིད ་ཕོག ་པ་ལ་བརྟེན ་ནས་འདས་ གཅི ག་ཏུ ་བསྡམ
ོ ས་པ་ལས་ལྷག་པའི་གངས་

པར་དུ་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་སྤྱི ་ནོར་ འཛི ན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དང་།

གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་ ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་འཁྲིད་ཁོ་

གར་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ ས་པའི་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་དང་། གྲོས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ འགྲོ་བའི་ སྡུག ་བསྔལ་སེ ལ་བའི་སྨན ་གཅི ག་ འཛུ གས་ཀྱི ་ངོས་ནས་གདུང་སེ མས་མཉམ་ ན་ཡི ན་ལ། ཇི་སྐད་དུ་སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཇི་ ཚོ གས།

གི ས ་ཐུ ག ས་བརྩེ་བ་ཆེ ན ་པོས ་བོད ་གངས་ པུ་ཡི ན་ཡང་། བསོད་ནམས་ཟད་པའི་སྐ་ྱེ བོ་ བསྐདྱེ ་དང་བཅས། གཉན་རི མས་དེ་ཉིད་མ་ སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།
ཅན་པ་རྣམས་བསྐྱངས་དང་སྐ ྱོང ་བཞི ན ་ འགའ་རེས་ལྷ་ཆོ ས་མི ་ཆོ ས་གང་ནས་བལྟས་ འགོ་བའི་སྔནོ ་འགོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ།

།འགྲོ་བ་

།དེ་སྲིད་བདག་ནི་

།འགྲོ་བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་
པའི ་ བཀའ་དྲིན ་འཇལ་ཐབས་བྲལ་ཡང་། ཀྱང་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེ ས་མེ ད་པའི་ལས་ སྟོན་ཞུ ས ་པ་ཁག་ལ་མང་ཚོ གས་ནས་ལག་ གནས་གྱུར་ནས།
།ཅེས་གསུངས་པའི་བྱང་
༸མགོ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་བསྐ ྱེད ་དམ་ ངན་བསགས་པའི་ངན་འབྲས་རང་ཉིད་ལ་ བསྟར་འཐུ ས་ཚང་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་ སེལ་བར་ཤོག

བཅའ་དེ་ དག་གི ས ་འཛམ་གླིང ་ཡོ ང ས་ལ་ འཁོར ་རྒྱུ ་ལས་༸རྒྱལ་བའི ་ གསང་གསུ མ ་ པར་དུ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ཉམས་
ཕན་བདེ་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བོད་རི གས་ མཛད་འཕྲིན་ལ་གནོད་པ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མི ་ ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ནད་ཡམས་རྒྱ་ཁྱབ་མི ་ བཞེས ་མཛད་བཞི ན ་པ་ལྟར ་འགྲུབ་ཐབས་

རྒན་གཞོན་དར་གསུམ་གྱིས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ ཚུགས།

འོན་ཀྱང་སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་ཁ་ འགྲོ་བ་དང་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེ ན་བྱེད་ སུ་གང་གི ་གདུལ་ཞི ང་བོད་གངས་ཅན་པས་

ྱེ ་ནས་མཚན་སྨད ་ཞུ ་ མཁན་དང་། ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་སྩལ་ གཙོ ས་པའི་དད་ལྡན་མི ་རེ་ངོ་རེས་མགོན་པོ་
དང་སེ མ ས་ཀྱི ་ རྣམ་གཞག་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་ ལ་འཁ ར
པའི་ནང་པའི་ཚན་རི ག་ཐོག་ལ་སླབོ ་གཉེར་ དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ། རྒྱ་དམར་གཞུང་ པ་ཇི ་བཞི ན་བཀའ་གསུང་ཅི ་སྒྲུབ་ཞུ་དགོས་ མཆོ ག་གི ས་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀྱི་
ངེས་པར་དུ་བདྱེ ་དགོས།

ཚོ གས་སྒརེ ་ཡོ ངས་ལ་བོད་མི འ་ི

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ སྙིང ་ཐག་པ་
ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
མཐའ་དོན།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོ་

སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་གང་གི་གདུལ་བྱ་བདག་

ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི ་ ཚེ ་འདི ་ ཕྱི ་
གཉིས ་ཀྱི ་ མགོན ་སྐྱབས་དཔུ ང ་གཉེན ་དམ་

པར་སྐུ་ཚེ ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་
བརྟན་པའི་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་

བླང ་དོར ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་པ་རྣམས་བཀའ་ ཤི ང་། ༸མགོན་པོ་གང་གི་ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་

ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ལྷག་པར་དུ་འདི་ གི ་དགོས་འདུན་སྒྲུབ་མཁན་རི གས་བཅས་ལ་ པའི་འབོད་སྐལ

ལོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ བཟོད་བསྲན་ཞུ་ཐབས་བྲལ་བས། བོད་མི འ་ི མདོར་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ བཞི ན་བསྒྲུབ་རྒྱུ ར་དུས་རྟག་ཏུ ་འབད་བརྩོན་
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
གི ་ བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ ཆེན་པོ་མཆོག་ནི། འགྲོ་བ་མི འ་ི བཟང་སྤདྱོ ་ ཞུ་དགོས་པ་ནན་སྐལ

དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེ ད་ལྷུན་གྱི ས་

འགྲུབ་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་

དུ་གསལ་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཤུ གས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ ་

ལོ་ཡི ན་པ་བཞིན། ༸མགོན་པོ་མཆོག་གིས་ ངོ་རྒོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ལ། མི ་མང་གི་ངོས་ནས་

གོ ང ་སྤལ
ེ ་གཏོང ་མཁན་གྱི ་ ཀུ ན ་གསལ་ཁྲི ་ དེ་རི ང་གི ་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུ ད་ནས་སྤྱི་ནོར་

པའི་ ལས་གཞི ་ སྣ་ཚོ ག ས་ཡོ ད ་པ་རྣམས་རྒྱ་ ཡི ན།

ི ་སྤྱི་ལ་སྨན་པའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི་ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ལ།། །།
ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་འབལ
ྲེ ་གྱི་དེད་དཔོན་ཆེན་ གི ་འཛམ་གླང

ི ་ཞི་བདེ་དང་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
ཐུ གས་བསྐདྱེ ་དམ་བཅའ་ཁག་གཙོ་བོར་གྱུར་ ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ ་ གདུགས་ཉི་མ་དང་། འཛམ་གླང
ྱེ ་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་ པོ། བསྟན་འཛི ན་གྱི་སྐས

དགོངས་གཞི ་དེ་དག་འགྲུབ་ཐབས་སུ་ཁ་ཞེ་

མཆོག་ནི། བདག་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ ཡོ ངས་ལ་དུས་ཐོག་ཕྱི ར་བསྒྲགས་མ་བྱས་ འབྱེད ་ཆེ ན ་མོ ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང ་རི མ ་བྱོན ་

འགྱུར། ལག་བསྟར་གནང་མཁན་བཅས་
དང་། བོད་མི འ་ི བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱ་

གང་ཆེར་སྤལེ ་དགོས་པའི་སྐལ
ུ ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ི ་ ཀྱི་གཙུག་རྒྱན།
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ རི མས་ ༡༩ པའི་གནས་སྟངས་འཛམ་གླང

བོད་ཀྱི་མང་གཙོའ་ི སལ
ྲོ ་

ཀྱི ་ དཔྲལ་བའི ་ མི ག་དང་ཁོག ་པའི ་ སྙིང ་ལྟ་ པའི་དབང་གི ས་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ནང་ནད་ སྔནོ ་མ་རྣམས་ཀྱི ་ མཛད་པ་ཡོ ང ས་རྫོག ས་

གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།

བཅས། བཀའ་ཤག་གིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠

མཐུ ན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༥ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་
མཛད་སྒའོ ་ི ཉིན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གསུང་བཤད།
༄༅། །དེ་རི ང་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ རབ་ ཆུ་བོའི་རྒྱུ ན་བཞི ན་དུས་རྟག་ཏུ ་སྩོལ་གནང་ བསྐྱངས་གནང་།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སྐ་ུ ངལ་ བོད ་སྡ དོ ་རྒྱ་དམར་གྱི ་ ཞི ་ དྲག་འགོ ་ ལས་

ཀྱང་ཇི ་ལྟར་ཕ་མས་བུ་ཕྲུག་སྐང
ྱོ ་བ་བཞི ན།

བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་བྱི་ལོའ་ི ཟླ་ ༥ བཀའ་ད ནྲི ་ཆེ ་ བ་བདག་ཅག་རྣམས་ནས་ ཁྱད་བསད་ཀྱིས་ཐུ ན་མོང་དང་། ཐུ ན་མོང་ ཡོ ང ས་ལ་ཐབས་མཁས་འཕྲུ ལ ་མཛངས་
ྲེ ་ལམ་
ཚེ ས་ ༡༦ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ མ་ཡི ན་པའི ་ གཞུ ང ་ལུ ག ས་མཐའ་དག་ལ་ ཐུ གས་རའྗེ ་ི གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་འབལ

རི ང་པོར་མི ་ཐོགས་པར་གང་ལ་རེ་བའི་མི ག་

པའི་ མགོན ་༸སྐྱབས་བླ་ ན་མ་མཆི ས ་པ་ས་ དེ་ རི ང་སླ ར ་ཡང་ང་ཚོ ར་༸རྒྱལ་བའི ་ དན་རྟགས་སུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། ལ་དགོངས་ཡངས་བཟོད་བསྲན། འཚེ ་མེད་

བྱི ས ་ཁྲི ་ ཕྲག་མང་པོ་ འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ་

འཕགས་མཆོག་ འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ་དང་། མགོན་པོ་གང་གི་༸སྐ་ུ ཚེ འ་ི མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ་གངས་ཅན་མཁས་པ་ དམར་རང་ལ་མེ ས་འཚི གས་མེ ར་གཏུ གས་

གྱིས་མི ་ཕོངས་པའི་ཁར་མ་འོངས་བསྟན་པའི་

ྱོ ་ལས་
ྱོ ས་ས་ རི ང་བོད་མི ་རྣམས་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦར
སྨྲིག་འཛི ན་པ། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ ཀྱིས་མི ་ལང་ཡང་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བོད་ཤར་ཕག

ཆེན་པོ་བཞི ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་

ཚེ ས་ ༦ ཉིན་མོར། འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་ ཡི ན།

གསན་བསམ་སླ བོ ་གཉེར ་མཐར་སོ ན ་གྱི ་ དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་གདུག་རྩུབ་དྲག་སྤྱོད་

འབུ ར ་གཏད་དེ་ ཕེབ ས་ཞབས་སུ ་ བསྙག
ེ ས་
པའི་ཆོ ལ་གསུམ་བོད་མི ་སེ ར་སྐྱ་ཕོ་མོ ་རྒན་

ོ ་དམ་ ཞི ་བའི་ཐབས་ཚུ ལ་འབའ་ཞི ག་ལྷུར་བཞེས་ འདིར ་མི ་འཇི ག ས་པ་སྐྱབས་ཀྱི ་ སྦྱི ན ་པས་
སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་ཀྱི ་ མངའ་ འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི ་ ཆོ ་ འཕྲུ ལ ་སྨནོ ་ལམ་བཅས་སུ ་ གྲྭ་ སྐར
ོ ་སེ ལ ་ཐབས་རྒྱ་ དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། ཟས་གོས་གནས་མལ་
བདག གངས་ལྗངོ ས་སྐ་ྱེ འགྲོ་ཀུན་གྱི་མེ་ཏོག་ གོ་སྐབས་ཤི ག་ཐོབ་པར་ཚང་མར་འཚམས་ བཞེས་དང་འབྲེལ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་ ཀྱི ས ་བོད ་རྒྱའི ་ དཀའ་རྙ ག

གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ།

ཀྱི་འབལ
ྲེ ་ལམ་གནང་འབྲས་སུ་ལོ ་ངོ་དགུའི་

ཕྱག་ན་པད འྨོ ི ་ རྣམ་སྤྲུ ལ་སྡམ
ོ ་བརྩོན་ངུ ར ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མཛད་འཕྲིན ་རྣམས་བརྗོད ་ ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར།

ྲི ་པའི་མཛའ་ ཞི ག་ཏུ ་བཟུང་ནས་འདིར་རགས་ཙམ་ཞུ ས་ མཚམས་ནས་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཛུ ལ་ སྐྱོབ་ཐབས་མཛད།
པོ། འགྲོ་བ་ཡོ ངས་ཀྱི་མ་འདས

བཤེས་ཆེན་པོ།
དཔོན་ཆེན་པོ།

འཇིག་རནྟེ ་ཞི་བདེའ་ི དེད་ ན། གང་ཉིད་བོད་རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ དཔུང་འཇུག་བྱ་མགོ་བཙུགས་ཏེ།

བོད་ཀྱི་ འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ངན་ཇུས་དང་

བོད་འབངས་ཡོ ངས་ཀྱི་བླ་ ཤི ང་ཕག་ཟླ་བ་ ༥ ཚེ ས་ ༥ དང་། ཕྱི་ལོ་ ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་སྣུམ་ཟད་མར་མེ འི་

ན་མ་མཆི ས་པའི་དབུ་འཁྲིད་དང་བླང་དོར་ ༡༩༣༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་བོད་ལྗངོ ས་ཀྱི་ ངང་ཚུལ་ལྟར་ཐ་ཞན་དུ་གྱུར་ཏེ།

གངས་

དམག་སྐལ
ུ ། ལྐགོ ་གཡོ ་སོགས་ཟམ་མི ་ཆད་

པའི ་ ཐོག ་རྒྱལ་བའི ་ སྐུ་ ཕྱྭ ར ་བསྡ་ོ བའི ་ ངན་

མེ ་རོ་སླར་གསོའི་དམི གས་རྟེན་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་
པར་རང་རང་སོ་སོའི་བཀའ་སྲོལ་ཆོ ས་སྤྱོད་
ཉམས་བཞེས ་བཤད་སྒྲུ བ་ཀྱི ་ བྱ་བ་ཐམས་
ཅད་ཉམས་མེ ད་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཐུ བ་ཐབས་ཀྱི ་

བསྟི་གནས་ཁག་དང་། ལྷག་པར་བོད་ལྗངོ ས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ མངའ་ཁུལ་མདོ་སྨད་སྐ་ུ འབུམ་སྟག་འཚེ ར་དུ་ ལྗངོ ས་ཆོ ས་སྲིད་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་ལོ ་མངོན་
ུ ་མཐུ ་ མགོ ན ་པོ་ གང་
མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་ ཡབ་ཡུམ་རི གས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོ གས་པའི་ པར་བསྒྱུ ར་བའི ་ ན ས

ཇུས་བསྟུད་མར་བརྩམས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། བསྟན་སྲིད་ཀྱི ་བདེ་རྩར་དམི གས་ཏེ་མགོན་
བོད ་འབངས་རྣམས་ཀྱི ས ་༸རྒྱལ་བའི ་ སྐུ ་ པོ་ གང་གི ་ ཡང་དག་པའི ་ དབུ ་ འཁྲི ད ་འོག ་

བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ དང་བཅས་སྐ་ུ བལྟམས་ཤི ང་། དགུང་གྲངས་ མངོན་གསལ་དུ་གྱུར་པ་ན།

བྱ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་

ལམ་སྟོན་པ།

པོ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ཡོ ངས་སུ་སྨསོ ་ན་རྗེ་ སྲས་སུ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལྟས་དུ་མ་ ཉིད ་ལས་གཞན་སུ ་ ལ་ཡང་མ་མཆི ས་པ་
བོད་ལྗངོ ས་ལྷ་

ཤེས་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་སྲིད་གསུམ་དབང་ ༢ ལ་ཕེབས་སྐབས་༸རྒྱལ་དབང་གོང་མའི་ མི ་ ཡོ ང ས་ཀྱི ས ་མ་བགྲོས་བསམ་པ་གཅི ག ་
ུ ་མཐུ འི་ལྷ་བླའི་བཀའ་ལུང་ མཐུ ན་གྱིས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུ གས་སུ་བཏབ་
བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡ་ེ དཔལ་བཟང་ ཐུ གས་བསྐྱེད་ནས
སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་
པོ་མཆོག བོད་ལུགས་ལྟར་ན་དགུང་གྲངས་ བཞི ན་ཡང་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངོས་འཛི ན་ པ་བཞིན།

ཕྱྭ ར་རྒྱ་མི ས་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་གཡོ ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་ མང་གཙོ འི་གཞུང་གི ་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤི ག་གི ་
༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་རང་དབང་སྒརེ ་ལངས་
ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་དགོས་བྱུང་།

འོག་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།
གྱི་བསྟི་གནས་ཁག

ཤེས་ཡོ ན་

ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ་ཁག

དེ་རྗེས་ ཚོ ང་འཁོས་འདུ་འགོད་སོགས་ཆེད་འཛུ གས་

གནས་སྟངས་ཆེ ས་ཛ་དྲག་དང་ཉེན་ཚབས་ གནང་སྟེ་རྩ་ཆེ འི ་ རང་རེ འི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་

༨༦ དང་། ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ དགུ ང་གྲངས་བཅུ ་དྲུག་ལས་མ་སོ ན་ཀྱང་།

ཆེ་བར་གྱུར་སྟབས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣

གཞུང་། སྐད་ཡི ག་དང་གོམས་གཤི ས་བཟང་

ལྡན ་གྱི ་ ཉིན ་མོ ་ འདིར ་གཞི ས ་བ ྱེས ་བོད ་མི ་ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༤ དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ཟླ་ ༢ སྐྱོང་གི ་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཙན་པོས་

མཆོ ག་ནོར་གླིང་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

པ་སླར་གསོའ་ི ཆེད་རྒྱ་ཆེ་མུ་མེད་ཀྱི་ལས་དོན་

༨༥

ྲི ་པོ་བཞེས་པའི་བཀྲ་ཤི ས་རག
ཧལ
ྫོ ས་ སར་གདན་འད ྲེན་ཞུས། བོད་ལྕགས་འབྲུག་ རྒྱལ་དབང་གོང་མ་ན་རི མ་གྱི་མཛད་པ་འཕྲོ་

ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྒ་ོ གསུམ་མི ་ཕྱེད་དད་ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གྲུ་འཛི ན་གཉིས་པའི་གཞལ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་

པས་འཚམས་འདའྲི ི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ མེ ད ་ཁང་ཕོ་ བྲང་པོ་ ཏཱ ་ལའི ་ མི ་འཇི ག ས་ ཕན་བདེའི ་ རྩ་བ་ལུ ག ས་གཉིས ་ཁྲི མ ས་ཀྱི ་

ཡུལ་དུ་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་མ་ཕེབས་ཐབས་མེ ད་

མགོན་པོ་ གདོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་གསེར་གྱི་ཁྲི་འཕང་ འཁོ ར ་ལོ ས ་བསྒྱུ ར་བའི ་ རྒྱལ་ཐབས་སུ ་

བྱུང་།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་

ྱོ ས་བཅུར་གཡོ ་ཞི ང་གསན་བསམ་ གྱི ་ཁྱོན་མཐའ་དག་ལ་བཙན་བརྗིད་གསེ ར་
དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ བ་དན་ཕག

༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས་མགོན་

གྲངས་མེད་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།

གང་ཉིད་༸སྐ་ུ ཚེ ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་ མཐོན་པོར་མངའ་གསོལ་ཏེ་བཀྲ་ཤི ས་པའི་ མངའ་དབང་མཛད་དེ། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་

བརྟན་ཅིང་།

ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་མཚན་མོར་༸གོང་ས་

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་གསུང་གི ་བདུད་རྩི་དབྱར་གྱི་ སླབོ ་གཉེར་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་བདག་གི ར་ གྱི་བཀའ་ལུང་ལྷག་གེར་ཕབ་པ་ནས་བཟུང་།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ་གྱི ་ ས་ཐོག ་ཏུ ་
པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༢༤ ལས་སོན་མེད་

པོ་སོགས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་ཉམས་

དུ་མ་ཞི ག་མཛད་བཟང་གི ་བཀའ་དནྲི ་བསམ་
གྱིས་མི ་ཁྱབ་པ་སྐྱོང་བར་མཛད།

བོད་དོན་དཀའ་རྙག
ོ ་སེལ་ཐབས་སུ་བོད་རྒྱ་

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ནམ་ཞི ག་བོད་རྒྱ་

གཉིས་དབར་འབལ
ྲེ ་མོ ལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཤི ག་

བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་ལ་དམི གས་བསལ་ཐུ ག ས་

ནང་དོན་སྲིད་བྱུས་རོ བ་ཙམ་གཏན་འཁེལ་

རབས་དང་རི མ་པ་ཕེབས་བཞི ན་པར་འཛམ་

ཤར་ཚེ ་རང་བཙན་རྩོད་གླངེ ་མི ་གནང་རྒྱུ འི་

མཛད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་སྐབས་

དེའི་རྒྱ་དམར་གྱི་དབུ་འཁྲིད་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་

གི ས་བོད་རང་བཙན་ཕུད་དེ་མི ན་གྱི ་གནད་

དོན་ཐམས་ཅད་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཐག་
གཅོད་གནང་ཆོ ག་ཅེས་གྲོས་མགོ་བཏོན་པ་

ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོ ག་གི ས་སྐུ་ཚབ་སྔ་རྗེས་བཏང་གནང་

མཛད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨

ཁུ ར ་ཆེ ་ བཞེ ས ་ཀྱི ས ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་
གླི ང ་མི ་མང་ཕལ་མོ ་ ཆེ ས ་དོ་ སྣང་ཆེ ན ་པོ་
གནང་གི་ཡོ ད་པ་ལྟར།

བོད་མི ་རྩམ་གཟན་

ཡོ ངས་ནས་ངེས་པར་དུ་༸རྒྱལ་བའི་ཐུ གས་
བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ཆེ ན་པོ་བཞི ར་སླབོ ་སྦྱོང་

གནང་སྟེ་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེག ས་ཀྱི ་ དབུ ་ འོག ་

དཔུང་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ ་དེ་ནི་༸རྒྱལ་བ་དགྱེས་

དང་ར ྗེས ་སུ ་ སླབོ ་རྒྱུ ་ནི་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་སྲུ ང ་

Galwan

གཤོངས་སུ་རྒྱ་

དཀར་ནག་གཉིས ་ཀྱི ་ དམག་མི ་ཕན་ཚུ ན ་

ཀྱིས་ཡི ད་གཟབ་བྱ་རྒྱུ་ཚང་མར་འོས་འགན་ འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་ཨ་རི འ་ི ནང་ གདོང་གཏུ གས་འཐབ་རེ ས་བྱུ ང་སྐབས་རྒྱ་

ཡོ ད ་པའི་ རྒྱ་རི ག ས་རྐང་སྤལ
ོ ་བ་ཟུར ་པ་ཧོ་ གར་གྱི་དམག་མི ་ ༢༠ འདས་གྲོངས་སུ་

སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཟླ་མཇུག་ཙམ་ནས་རྒྱ་ ཧེ་ཏུ ང་དང་ཕྱུག་བདག་ཀོ་ཝི ན་ཀུ འི་སོགས་ ཕྱི ན ་པ་དང་གཞན་ཁག་ཅི ག ་ལ་རྨས་སྐྱོན ་
ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེ ད་པའི་ཏོག་དབྱི བས་ མཉམ་འབལ
ྲེ ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ཕོག་པ་བཅས་ལ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་
གཉན་རི མས་འཛམ་གླི ང ་ས་ཕྱོག ས་གང་ ༡༩༨༩

ལོའ་ི དྲུག་བཞིའ་ི དོན་རྐྱེན་གཙོས་ ཚོ གས་ནས་གདུང་སེ མས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ ་

མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་འཛམ་གླི ང ་

སར་ཁྱབ་གདལ་སོ ང ་སྟེ་ད་ལྟ་ ཟླ་ངོ་ བདུན ་ པའི ་ འཛམ་གླིང ་ནང་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་ བཞིན་ཡོ ད།
ལྷག་འགྲོ་བཞི ན་པའི་དུས་ཡུན་རི ང་པོ་དེའི་ རི མས་ཁྱབ་གདལ་དུ་བཏང་བ་སོགས་ཚད་ རང་རི གས་རྣམས་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་གྱར་ནས་

ཡོ ངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་

ཁག་གི ས་གཙོ ས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་ དྲག་པོ་བྱས་ཏེ།

ལྟར།

གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་འདིར་

ས་ཕ ྱོག ས་གང་སར་གནས་པའི་ མི ་ རི ག ས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

མི ་ཡོ ང ས་ནས་དགའ་དད་སྤྲོ་ གསུ མ ་གྱི ས ་

བཟུང་ནས་འགྲོ་བ་མི འ་ི ལྷན་སྐྱེས་བཟང་སྤྱོད་

གི་ཀུན་ཁྱབ་མཛད་འཕནྲི ་དང་། གལ་ཆེའ་ི

སྲུང་སྐབྱོ ་དང་། ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ།
དམག་འཐབ་དང་འཁྲུ ག ་རྩོད་ཞི ་ ཐབས་

དེ་དང་ཆབས་ མཚམས་གང་སར་རྒྱ་དམར་དཔུང་དམག་

དང་། དེ་རི གས་ཀྱི་ལྷན་དུ་བསམ་མེད་བོད་ ཡམས་ཁྱབ་གདལ་མི ་འབྱུ ང ་ཆེ ད ་སྤྱི ་ སྒར
ེ ་ ཉེ་ཆར་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་རྙགོ ་གླངེ ་རྐྱེན་

ཡོ ད།

བརྩི་ཞུ ་ བའི ་ དགོས ་དོན ་གྱི ་ སྙིང ་པོ་ ཡི ན་པ་

ུ ་པ་གོང ་སྤལ
ཀྱི ་ ན ས
ེ ་མཛད་ཐོག ་ཁོར ་ཡུ ག ་

ཏེ་ཆེ ད་གཉེར་ལས་འགན་ཡོ ད་མཁན་ཉུ ང་ བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མཛད་པ་འཕྲིན ་ལས་དག་དྲན་གསོ ་ དང་།

ནི་ མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་ཀྱི ས ་དེང ་གི ་ དངོས ་

ུ ་སྟོབས་གཞི ་ རྩར་
ནས་བྱམས་བརྩེའི ་ ན ས

དེར་བརྟེན་

ཡོ ངས་རག
ུ ་ དངུལ་དངོས་ཞལ་འདེབས་ཀྱིས་མཚོ ན་སྐམ་ གསུམ་ཞེས་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོ ང་བའི་འབོད་
ྫོ ས་སྐྱིད་ན་སྐྱིད་མཉམ་དང་། སྡག

རེར་ཚུ ད་ཉེན་ཆེ ་བས་དོགས་ཟོན་ཆེ ་བསྐྱེད་ ཐུ བ་གནང་གལ།

བླང་དོར་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ལ་བརྩི་འཇོག་

ཡོ ད།

ཁབ་ཆ་ཚང་མཚོ ན་མི ་ཐུ བ།

ཆོལ་གསུམ་ འབལ
ྲེ ་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ ་བོད་ཆོ ལ་ཁ་

ནམ་ཡང་གཞལ་ཐབས་མེ ད ་པ་ཞི ག ་ཡི ན།

ཡོ ན་ཅན་གྱི་མི ་སྣ་མང་པོས་དགའ་མོས་རྒྱབ་

བཟུང་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཤི ག་ཏུ ་གྱུར་

དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་།

ལས་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་གཅི ག་པུས་བོད་རྒྱལ་

ོ ་སླུ་བྲིད་འོག་སྐབས་ ཚང་མས་སྔནོ ་འགོ ག ་གི ་ ཐབས་ཤེ ས ་གང་ པས་གྷལ་ཝན་
རྣམས་བདག་ཅག་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་དུས་ མི ་འགའ་ཤས་མགོ་སྐར
བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྷ་སྐལ་ཁོང་དང་ཁོང་གི ་

དཀའ་རྙགོ ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཙོར་

པོའི ་ འོག ་བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ཆེ ན ་པོ་ བཞི ་ གཉིས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་རས
ྗེ ་

ཡི ན། འོན་ཀྱང་བོད་ཅེས་པ་དེ་བོད་ཆོལ་ཁ་

ཤས་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ ་ ཅི ག ་སོ ་ སོ འི ་ གནས་ཡུ ལ་གང་སར་ནད་ གི ས་བཙན་འཛུ ལ་བྱེད་ཐབས་བྱས་པ་དང་།

སྒ ར
ེ ་གང་ས་ནས་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གང་ལེ ག ས་

ཡོ ད་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་བོད་རྒྱའི་

གསུམ་ཡོ ངས་སུ་ཚུད་པ་ཞི ག་ལ་གོ་དགོས་པ་

ལྷན་ཚོ གས་ངོས་ནས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

མགོན་པོ་མཆོག་གི ་ཆོ ས་སྲིད་ཀྱི་རླབས་ཆེན་
མཛད་འཕྲིན ་མཐའ་ཡས་པའི་ བཀའ་དྲིན ་

སྐར
ྱོ ་ཐོབ་དང་འཐོབ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་སོ གས་

དགོས་གལ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བཅུ་ ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག དེ་བཞིན་མི ་མང་བཅས་ནས་
བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་དབུ་འཁྲིད་བཟང་ སོ་སོའ་ི གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་མང་

ཚང་མས་བླང ་དོར ་འགལ་འཛོ ལ ་མེ ད ་པ་ གཙོས་དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་། སྤྱི་སྒརེ ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

ཡོ ད་པ་དེ་དཀྲུག་གཏོར་གཏོང་རྒྱུར་དམི གས་ དང་ཞུ ་ བཞི ན ་པར་རྗེས ་སུ ་ ཡི ་རངས་དང་ བཟུང་བྱས་རྗེས་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་

སྟེ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཡང་དག་སྲིད་

འཐོབ་བཞིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཤེས་

བཏོན་གནང་བར།

བར་སོང་ང་ཚོ ས་གང་ཐུ བ་འབད་བརྩོན་ཞུ ་

དགོས།

ི ་རྒྱལ་
བྱུས་ཤི ག་ཏུ ་གྱུར་བར། འཛམ་གླང
ཁབ་མང་པོའི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་གི ས ་གཙོ ས ་སྤྱི ་

མི ་རྣམས་ཀྱི ་ སྙིང ་སྟོབས་ཉམས་དམས་སུ ་ བཞིན་ཡོ ད།
ུ ་བས་ གཞན་ཡང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་
འགྲོ་གཞི ་བཅས་ཀྱི་བྱ་བ་བརྩམ་མི ་རང

ན་སྡུག ་མཉམ་གྱི ་ རྡོག ་རྩ་གཅི ག ་ཏུ ་བསྒྲི ལ ་ ཟས་དང་རང་སྲུ ང ་ཡོ ་ བྱད་བགོ ་ འགྲེམས་ སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ུ ་པ་ངོམས་སུ་ཆོ ག་པ་ཞི ག་ སོ ག ས་ཀྱི ་ རོ ག ས་འདེག ས་གང་ཐུ བ ་ཞུ ས ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་བཙན་
པའི་མཆོ ད་སྤྲིན་དུ་འགྱུར་བའི་དགེ་བའི་རྩ་ བའི་གོང་བུའི་ནས

ཉིན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་སུ ་

སྤྱི་མོ ས་གྲོས་ཆོ ད་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་དྲན་དང་། ཁོང་

བླང་དོར་བཀའ་སླབོ ་རི མ་ཕེབས་ཁོངས་ནས་
ད་ལྟ་ལུང་འདྲེན་བྱེད་འདོད་པ་ཁག་གཉིས་

ི ་ནང་གི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ ལས་བརྒལ་བའི ་ བྱས་ཉེས ་ལ་སྐ ྱོན ་བར ྗོད ་ མི ་ལོ་
རི ང་འཛམ་གླང

༦༠

ལྷག་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་

དྲུག་བཞིའ་ི དུས་དྲན་ཉིན་ འདི ར ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ་གྱི ས ་
མི ་ རྒྱུ ་གཉིས ་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅི ག ་ མོར་རྒྱ་ནག་གསར་པ་ཞེས་པ་མགོ་བཙུགས་ གཙོ ས་པའི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་ཞི ག་
ཕྲད་དང་འཕྲད་བཞི ན་པར་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་ ཏེ་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ ་གསར་ གི ས ་ང་ཚོ ར ་སྐྱབས་བཅོལ ་གྱི ་ གནས་བབ་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ངོས་ནས་བླ་ོ འཚབ་ཆེ ན་ པའི ་ བསྒྲགས་གཏམ་ཞེ ས ་པ་ཞི ག ་ཡོ ང ས་ དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ཕན་གྲོགས་རྒྱ་གང་ཆེ ་

པོས་གདུང་སེ མས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ ་བཞི ན་ བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ལྟ་སྐུལ་སྒྲི ག་ གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་བརྟེན། རྒྱལ་
ཡོ ད།

ནད་ཡམས་ཀྱིས་སྒ་ོ རྒྱ་བསྡམས་པའི་ འཛུ གས་ཞེས་པའི་འཕདྲེ ་དར་ཁྱབ་བསྒྲགས་ ཁབ་དེ་དག་གི་གཞུང་མང་གཉིས་དང་། དེ་

སོ གས་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེར་སྨན་པའི་ཀུ ན་

ཆོ ལ ་ཁའི ་ འཐེན ་འཁྱེར ་དེ་ འདྲ་ནམ་ཡང་

དུས ་ཡུ ན ་ནང་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་ བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཕྲན་ མཚུ ང ས་བོད ་དོན ་ཐོག ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་
མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བོད ་ཀྱི ་ མཉམ་འབྲེལ་ཞེས་པའི་ནང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ མཁན་གྱི ་ གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་།

གྱི ས ་མི ་ཁྱབ་པ་བསྐྱངས་དང་སྐ ྱོང ་བཞི ན ་

ཤེ ས ་ཏོག ་ཙམ་ཡོ ད ་པ་ཡི ན་ན་ངའི ་ ཁ་ལ་

ི ་མི ་མང་རྣམས་ལ་སེམས་ཀྱི་ ཁོ་ པས་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ བོད་མི ་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་
པར་འཛམ་གླང

ཁྱབ་འགན་འཁུར་གྱི ་ མཛད་འཕྲིན ་བསམ་

པར་འཛམ་གླིང ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས ་ངོས ་

ཏེ་

“ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་འཁར
ྱེ ་དང་

བྱ་རྒྱུ་མེད།

གལ་ཏེ་ང་ལ་གྲོགས་པོའ་ི འདུ་

ཉོན་དགོས།“ ཞེས་དང་། ཡང་ “ང་

གླིང་ནོ་སྦལ
ེ ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དང་།

ལ་འཁྲུངས་སྐར་ཀྱི ་ལེ གས་སྐྱེས་ཡག་ཤོ ས་
དེ་ ཁ ྱེད ་ཚོ ས ་བསམ་པ་བཟང་པོ་ བྱ་རྒྱུ ་དེ་

གྱི་གཟེངས་རྟགས། ༢༠༡༢ ལོར་ཨི ན་ཡུལ་

ཡང་ཕེབས་བཞི ན་པའི་གསུང་གི ་བདུད་རྩི་

འཛི ན་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་འཛམ་

བླ་ ཆེ ན ་ཁག་བཅས་ནས་བོད ་མི ་ཙམ་མི ན་ ཆེ ན ་པོའི ་ མི ང་བཙན་གྱི ས ་བཅུ ག ་པ་དང་། ཚོ གས་པ་ཁག་དང་མི ་སྒརེ ་བཅས་ཚང་མར་
དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེ ན་བྱ་སྟངས་སོགས་ མཆོག་ལ་མ་གུས་པའི་ཚི ག་བེད་སྤདྱོ ་བྱས་པ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཀྱི ་ སྐར
ོ ་དྲྭ ་ ལམ་བརྒྱུ ད་ནས་བཀའ་དབང་ དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི ར་ངན་སྨྲས་མང་ མཐའ་དོན ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་
གསུང་ཆོ ས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་ དག་བྱས་པ་བཅས་རྩ་བ་ནས་འགྲིག་ཐབས་ མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་༸སྐུ་ཚེ ་༸ཞབས་པད་

ཞེས་ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་བོའ་ི རྒྱན་དུ་ཡང་

བཞིན་པར་བཀའ་དནྲི ་ཐུ གས་ར་ྗེ བླ་མེད་དུ་ཆེ་ མེ ད ་པར་སོ ང ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ བསྐལ ་བརྒྱར་བརྟན་ཅི ང ་ཐུ ག ས་ཀྱི ་ བཞེད ་

གྱི ་ ཇོན ་ཊེ མ ་པེལ ་ཊོ ན ་བཅས་ཀྱི ས ་མཚོ ན ་

དེ་དག་གི ་ཐོག་ལ་ཤར་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ འི་དམ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་ མེ ད ་ཅེ ས ་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་ སྤ ྲོད ་བཞི ན ་ བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་

གྱི་གཟེངས་རྟགས་དང་། ཆེས་མཐོའ་ི ཕྱག་

རྒྱུ་ནི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ལེ གས་སྐྱེས་མི ང་

དང་། ཨ་རི ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ ཞི ག ་གི ་ ཐོག ་ཐག་གཅོད ་བྱ་དགོས ་བྱུ ང ་ཚེ ་ འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧

བ་འབུལ་བཞེས་མཛད་གནང་ཡོ ད།

དེ་དོན་ཚང་མས་ལག་ལེ ན་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅི ག ་གི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་ གཉིས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་མཚོ ན་པའི་བོད་མི འི་སྒྲིག་

༢༠༠༧ ལོར་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གསེར་

འཛམ་གླི ང ་ནང་གི ་ ཆེ ས ་སྙན ་གྲགས་ཅན་
འཁྱེར་དང་གཟེངས་རྟགས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛི ན་སྐྱོང་གི ་འགན་
དབང་ཆ་ཚང་མི ་ མང་གི ས ་ཐད་ཀར་འོས ་

འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་འཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་

ཡི ན།“

བཅའ་དྲན་གསོ་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེ ན་བྱ་

དོན་མཚུ ངས་ཤོས་ཡི ན་པ་གདོན་མི ་ཟ་བས་
བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

དེ་ རི ང་གོ ་ སྐ བ ས་འདི ་ བརྒྱུ ད་ནས་གཞན་
གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཞུ་འདོད་པ་ནི།

རི ང་

མི ན་སྲི ད ་སྤྱི ་ གཉིས ་ཀྱི ་ འོས ་བསྡུ ་ ཆེ ན ་མོ ་

ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཚོ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་མོ ས་མཐུ ན་རྩ་བ་ནས་ དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་།

རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་ཆེད་ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡ་ ཡོ ད།

མི ་ཁག་ཅི ག ་ནས་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་ འཛུ གས་ཁོ་ནར་ཡོ ད།
འཐུ ས་མི འ་ི མཉམ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་པ་

IPAC

(Inter-Parliamentary Alliance on China)

ཞེས་གསར་འཛུ གས་གནང་བར་བོད་

རྩའི ་ མཛད་པ་འཕྲིན ་ལས་མང་དག་ཅི ག ་
བཅའ་ཆེ ན ་པོ་ བཞི ་ སྟེ་འགྲོ་བ་མི ་ ལ་གཅི ག ་

དབང་ལོ ངས་སྤྱོད་ཚད་ལྡན་ཡོ ང་ཐབས་སུ། ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤི ག་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་

ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་སྐུའི་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་

མཚུ ང ས་ཀྱི ་ བདེ་ སྐྱི ད ་བསྐྲུ ན་ཐབས་དང་།
ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་འབལ
ྲེ །

རི ག་འཛི ན་སྐངྱོ ་སྤལེ ་གསུམ།

བོད་ཀྱི་ཆོས་

རྒྱ་གར་གྱི་

གནའ་བོའི་རི ག་གཞུ ང་སླར་གསོ ་གནང་རྒྱུ ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་

བཅས་ཀྱི ས་གཙོ ས་འཛམ་གླིང་མང་གཙོ འི་ དེའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་བོད་གཞི ས་བྱེས་ ཚེ ས་ ༦ ལ།།  །།

སླབེ ས་ཉེར་ཡོ ད་པའི་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་ མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ནས་དགའ་
མི འི ་ བཅའ་ཁྲི མ ས་ནང་གསལ་བའི ་ བོད ་ བསུའ་ི འཚམས་འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཚོ གས་པ་

གནང་བའི་རྗེས་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་གཞི ་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་ཇི་འདྲ་ སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

ཀྱི ་ ཡུ ལ ་མི ་ རྣམས་ཀྱི ས ་མང་གཙོ འི་ འགན་ དེའི་བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་
སྒརེ ་ནད་སྤྱི་སྤུངས་ཀྱིས་ཆོ ལ་ཁ་ཆོ ས་བརྒྱུད་ གཏོང་བཞིན་པ་དང་།

བོད་མི ས་གཙོས་

དེར་གོ་བསྡར
ུ ་གང་

ཡང་མེ ད ་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི ་ གཞུ ང ་
འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་

དང་མི ་སྒར
ེ ་བཅས་སུས་ཀྱང་བོད་དོན་དང་
འབྲེལ་བའི་ཐག་གཅོད་རི གས་མི ་ཆོག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་

ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་
ཞབས་སི ་ཁོ་ཊི ་པེ་རི ་ (Scott Perry) ལགས་

ནང་ཁུ ལ ་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་ལ་དོ་ ཕོག ་འགྲོ་གཞི ་ གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ལ་དྲག་གནོན་དབང་ ཀྱིས་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་རང་སྐང
ྱོ ་ལྗངོ ས་
དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུ གས་དགོངས་ སྒྱུར་བྱེད་བཞི ན་པ་བཅས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ དེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་
འཁྲུག་གཞི། དེ་བཞིན་གཞིས་བཞུགས་བོད་ ཀྱི ་ཤུ གས་རྐྱེན་ཞི ག་སྤྲད་ཐུ བ་པའི་རེ ་བ་ཞུ ་ ལ་ངོས་འཛི ན་དགོས་སྐར
ོ ་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༢ ཙམ་
བཞུགས་སྒར་ད་ུ འབྱོར་བ།
༄༅།

།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁར
ྱེ ་ནས་

སོ ག ས་སྒ་ོ བརྒྱབ་དགོ ས ་བྱུ ང ་ཡོ ད ་པ་ལྟར །

ཡོ ད། རྒྱ་གར་ནང་ནད་ཡམས་ཕོག་མཁན་
ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ །

རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་འཛི ན་རི མ ་བཅུ ་ གཉིས ་

ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུ གས་དེ་བཞི ན་ཕྱིར་འཐེན་གནང་

ཡོ ད་སྟབས། སླབོ ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ི ཕ་མས་འབོད་

སྐུལ་ཞུ ས་པ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་
ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ས་སེ ་ལ་ཁུའི་དང་
སྦལ
ེ ་ཀོབ་བོད་ཁྱི མ་སླབོ ་སྤྱི ་དང་ལྷན་དུ་སླབོ ་

ཕྲུག་རྣམས་ཇི་ལྟར་སོ་སོའ་ི རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་
ཕེབས་ཆོ ག་མི ན་ཐད་གོ་བསྡུར་གནང་ཞི ང་།

སྐབས་དེར་སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་སེ་ལ་ཁུའ་ི

འཁོར་གྱི་མཐུ ན་རྐནྱེ ་དང་། རྡ་ས་ས་གནས་

ཀོབ་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༥ བཅས་ཁྱོན་སླབོ ་

འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ནས་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་

མཆེ ད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་འདི་

བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་ཀྱང་སྒ་ོ

བརྡལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུ གས་ལྷག་

བཞི ན་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཁྱབ་
ནང་དུའ ང་དེ་ བཞི ན ་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི ས ་ཛ་

དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྐབས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་
ནང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ས་ནད་ཡམས་

སྔནོ ་འགོག་སླད་ཤེ ས་ཡོ ན ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་

བརྒྱབ་ཡོ ད་པ་དང་།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་

མ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡་་་་་༡༥ བར་

འཛུ ལ ་ཆོ ག ་པའི ་ བཀའ་ཁྲོལ ་ལ་སོ ག ས་ཀྱི ་

ཕྲུག་ ༥༢ རྡ་སར་འབྱོར་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
ད་ཆ་སླ ོབ ་ཕྲུ ག་རྣམས་བོ ད ་མི འི ་ སྒྲི ག་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཤེ ས ་རི ག་ལས་

དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླི ང ་གི ་ འགོ ག ་དབྱེ་ ཟུ ར་

འགོ ་ འཛི ན་གྱི ས ་ཀངྒ་ར་མངའ་སྡ འེ ི ་ ནང་
མཐུ ན་རྐནྱེ ་བསྐྲུན་གནང་ཡོ ད།

ཁུ ང ས་དང་ཏོག་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་ཛ་

འཕར་འགྱངས་གནང་བར་བརྟེན ་འཛི ན་ དྲག་ངལ་སེ ལ ་ཚོ གས་ཆུ ང ་ཀྱི ་ ལམ་སྟོན་
རི མ་བཅུ་གཉིས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་རང་རང་

སོ་སོའ་ི སླབོ ་གྲྭར་མུ་མཐུ ད་བསྡད་དགོས་བྱུང་

བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༧ དང་སྦལེ ་

དང་། སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི་དང་ས་གནས་འགོ་

འཛུ གས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཤེ ས་རབ་

འཇོག་ཁང་དང་དབུས་སྣེ་ལེ ན་ཁང་གི ་ཟུར་

འཇོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མུས་ཡི ན་པ་བཅས། །

འཛི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུ ན་འགྱུར་འོག་ཕྱི་

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།

།བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྐབ ས་བསྟུན་དགོས ་མཁོ་ གཞི ་
བཟུང་ལས་བྱེད་ས་མི ག་སྟོང་པ་ཐོན་པར་ཁ་

སྐངོ ་ཆེ ད་གསར་འདེམས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་

ཐོན ་རི ག ས་ལ་དམི གས་བསལ་འདམ་ཀ་ ༢༽

འཛི ན་རི མ་བཅིས
ུ ་ཡན་གྱི་སླབོ ་ཐོན་

བཟང་བ་ཡོ ད།

ལག་འཁར
ྱེ ་ཆ་ཚང་དང་།

ལོ་ ༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞིང་ ༣༥ ལས་མ་

Certificate) བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

ཤེས་ཚད་ལག་

༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༢༠།༨།༡༠   ཉིན་རང་ འཁར
ྱེ ་ཨང་ཤོག་ (Marks Card & Degree

ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་ངོ་མ་དང་བཅས་གོང་

Gangchen Kyishong,

ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ།

Distt.Kangra(H.P)

གསལ་ཡི ག་ཆའི་ ངོ་ བཤུ ས ་ཁག་ལ་འབྲེལ ་

Dharamsala-176215

འདེམས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པའི་ཟུང་

E-mail: psc@tibet.net

ལས་བྱེད་

ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་

༤༽ རྒྱུགས་གཞི། བོད་ཡི ག་དང་།  ཨི ན་ དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་

དྲུང་གནས་རི མ་ཡན་སུ་རུང་གི ་དག་མཆན་
ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ། ༢༠༢༠

འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུ ས།

རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ་དང་། བོད་ཡི ག་ནང་འབལ
ྲེ ་

འགྱངས་མེ ད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞི ས་དང།

རྒྱུ་ཡི ན་ན།

གཤམ་གསལ་ས་མི ག་སོ་སོའ་ི

བརྒལ་བ་དགོས།

༣༽

འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་

ཞབས་འདེགས་ཞུ ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་ ཡི ག་སོ ་ སོ འི ་ ནང་འབྲི ་ རྒྱུ གས་དང་ངག་ དང་། གཉིས་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་ ཟླ ༨ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱབ་ཚོ དུ ་ ༥ པ་
བཤུས།

ཤེ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ རྩོམ་སྒྲི ག ་དང་ ཡོ ད་སླབོ ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་འབྲི་རྒྱུ གས་ ༤༽ སྐས
ྱེ ་ཚེ ས་ལག་འཁར
ྱེ ་ཡོ ད་ན་དང་། དེ་ ད་ལྟའི་སྡདོ ་གནས་སུ་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་
འབལ
ྲེ ་བའི་ལས་དོན་ཆེ ད་དམི གས་བཀར་ ལེན་རྒྱུ།

མི ན་རང་ལོ འི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཆེ ད་འཛི ན་རི མ་ ཁ་བྱང། ཁ་དཔར་ཨང་།   གླགོ ་འཕྲིན།

ྲེ ་ཡོ ད་ ༡༠ པའི་ལག་འཁར
དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ས་མི ག་ ༣ ཆེད་ ༥༽ འདེམས་རྒྱུགས་འཕདྲོ ་པར་འབལ
(E-mail) སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་
ྱེ ་གྱི་ངོ་བཤུས།
སླབོ ་ཚན་དེར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠% དང་། བོད་ ༥༽ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་གཛུ གས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསྟེན་ གསལ་དྲུ ང ་ཆེ འི ་ མཚན་བྱང་ཐོ ག ་ཕུ ལ ་
དགོས་ངེས་ཆ་རྐནྱེ ་གཤམ་གསལ།
༡༽ ལས་འགན། གཞི་རི མ་འོག་མ་དང་ ཨི ན་སོ་སོར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣% རེ་བཅས་ལོན་ ལས་ཁུ ང ས་ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་བོད ་སྨན ་ཁང་ འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་
བར་མའི ་ བོད ་ཡི ག་སླབོ ་དེབ ་རྩོམ་སྒྲི ག ་པ་ དགོས་པ་ཡི ན།

ཡོ ད་ན་དང་།

དེ་མི ན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་ བཀག་རས
ྱོ ་རི གས་
ྗེ ་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབར

ུ ་ནས་ནད་རི གས་མེད་པར་གཟུགས་ རྩིས་མེད་ཡི ན།
དང་། ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྤྱི་ གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རི གས་ གང་རང
ཚོ གས་ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲི ག་པ་དང་ ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང་།

སྦངྱོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ། གོང་གསལ་སླབོ ་ འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས།

ཚན་ཁག་གི་དགེ་རྒན་ རྣམས་ལ་རྒྱུས་སྟོན་ རྒྱ་

ཞུ་རྒྱུ།

(www.tibet.net)

ས་གནས་ བབ་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་ རྣམས་ལ་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཞི བ་

གཞུང་འབལ
ྲེ ་དྲ་ ཁ་གསར་སྟེང་རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་ འཇུ ག ་དང་འབ ལ
ྲེ ་འོས ་ཆོ ས ་ལྡན ་པ་ཚོ ར ་
ུ ་ སྦྱར་ཐོག་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ངོ་ དུས ་ཐོག ་འབོད ་བརྡ་བྱ་རྒྱུ ར་སྐབ ས་བསྟུན་
བཅས་གང་རང

ནས་བོད་ཡི ག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོ ད་པའི་

༢༽ ཤེས་ཚད། ཉུ ང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་ འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཕབ་ལེན་གྱིས་དོན་

སླབོ ་ཁང་ཞི ག་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་ ཚན་རྣམས་འཚེ མས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་
འབྱམས་ཐོན་པའམ། ཡང་ན་དེ་དང་མཉམ་ རས
ྗེ །

པའི་ལས་བདྱེ ་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་ནས་ ༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའ་ི ཕདྱེ ་པར་ཚོ ན་ལྡན་
ངོས ་ལེ ན ་རྩ་འཛི ན་འཕེར ་བའི ་ ཤེ ས ་ཚད་ ༢ རེ།

ལག་འཁར
ྱེ ་ཡོ ད་པ་ དགོས། ཀམ་པུ་ཊར་

ཤེས་ཚད་ཡོ ད་པ་དང་། དགེ་རྒན་འོས་སྦངྱོ ་

photo)

དུས་ཐོག་འབྱོར་རི གས་

(One passport & one stamp size

མ།

༦༽

ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་

རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་ འཁྱེར་གྱི ས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་

དོན་གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱི་བྱ་
སྤདྱོ ་ཐལ་སྐནྱོ ་མེད་པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་
(Character Certificate)

ངོ་མ།

ུ ་ནང་
༧༽ གལ་སདྲི ་སྤྱི་སྒརེ ་སྡ་ེ ཚན་གང་རང

གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བྱེད ་མུ ས ་རི ག ས་

ཡི ན་ན་སྡ་ེ ཚན་དེའ་ི འགན་འཛི ན་ནས་དགག་

པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་

འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧

ཚེ ས་ ༡༣ ལ།།
Secretary
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Central Tibetan Administration
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