�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་ནང་གི་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་ལས་འ�ལ་དང་དེའི་�བ་འ�ས་�ོར།
གནས་�ལ་�ིང་བ�ས།

Source: http://mrdivis.yolasite.com

�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་མི་རིགས་ནག་པོ་བ་ཚ�་ནི། ༡༩༤༨
ནས་བ�ང་མི་རིགས་དཀར་པོ་མིན་པའི་མང་
ཚ�གས་ལ་གཉའ་གནོན་�ེད་པའི་མི་རིགས་ད�ེ་
འ�ེད་�ི་�ིམས་�གས་ཤིག་གི་འོག་གནས་ཡོད།
�ི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར། མི་རིགས་ནག་པོའ�་གཞོན་�ེས་
ལས་འ�ལ་བ་ཚ�ས་ཕར་�ོལ་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་
གསར་པ་ཞིག་བཙལ་ཏེ། �ད་མེད་ཚ�གས་པ་དང་།
Posters of the United Democratic Front (UDF) calling for support ofthe consumer boycotts
ཡེ་�འི་�་ཁང་ཚ�གས་པ། �ེད་རིགས་ཚ�གས་པ།
�ང་ལམ་ཚ�གས་པ་སོགས་གཞི་རིམ་མི་དམངས་�ི་�ིག་འ�གས་ ༦༠༠ བ�གས་ཡོད་པ་དེ་ནི་གཉའ་གནོན་འགོག་�ོལ་�ི་�ོབས་�གས་�ེ་
བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། �ི་ལོ་ ༡༩༨༥ �་ ༥ པའི་ནང་། པོར་�ི་ ཨེ་ལི་ཛ�་བྷེཐ་ མི་རིགས་ནག་པོའ�་�ིག་འ�གས་�ིས་མི་རིགས་དཀར་པོས་
འཛ�ན་�ོང་�ེད་པའི་ཚ�ང་ཁང་ཁག་ནས་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་�ེད་པའི་བསམ་�ལ་བཏོན་པ་རེད། འགའ་ཤས་�ིས་ལས་འ�ལ་དེ་གང་
མ�ོགས་མགོ་འ�གས་�་འདོད་�ང་ཡོད་པ་དང་། འགའ་རེས་ནི་ལས་འ�ལ་ལམ་�ོང་ཡོང་བ་�ེད་པ་ལ་འ�ལ་�གས་�ེད་མཁན་མི་འབོར་
ངེས་ཅན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོགས་�ི་བསམ་�ལ་བཏོན་ཡོད། ལས་འ�ལ་གོ་�ོག་པ་ཚ�ད་ས་གནས་�་མི་རིགས་ནག་པོ་མི་�ངས་
༥༠༠༠༠༠ ཡོད་པ་�མས་མཉམ་�གས་�ེད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་�ས་ཚ�ད་གང་འཚམ་ཞིག་འགོར་�་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་དང་ཆབས་ཅིག་
གཟའ་འཁོར་རེའི་འདས་མཆོད་�བས་�ི་འ�་འཛ�མས་བ�ད་ནས་ལས་འ�ལ་�ོར་�ལ་�ོང་�ས་ཏེ། �ི་�་བ�ན་པའི་ནང་ལ་མི་མང་མཉམ་
�གས་བ�་ཆ་བ�་ཆགས་ཡོད་པའི་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་མགོ་བ�གས་ཡོད་པ་རེད། ལས་འ�ལ་�ི་ཐོག་མའི་དགོས་
འ�ན་ནི། “ལས་གནས་�་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་པ་དང་། �ི་པའི་�ིག་འ�གས་ཁག་གི་ནང་ནས་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་པའི་རིགས་
མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་པ་དང་། �ོང་བ�ལ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་དམག་མི་�མས་�ིར་འཐེན་�ེད་དགོས།” ཞེས་པ་དེ་རེད། �ེས་�་ཁོང་
ཚ�ས་ནེལ་སིན་མན་ཌ་ལ་�་�འི་ཆབ་�ིད་བཙ�ན་པ་�མས་�ོད་�ོལ་གཏོང་དགོས་ཟེར་བའི་དགོས་འ�ན་གསར་�ོན་�ས་�ས་ཡོད།
�ིད་ག�ང་གིས་འ�ལ་�་�ལ་ཁབ་�ི་ཛ་�ག་�ིམས་གཞི་�བ་བ�གས་�ས་ཏེ། མི་མང་གི་ལས་འ�ལ་ལ་ཡ་ལན་�ོག་ཡོད་པ་དང་། མི་
རིགས་ནག་པོ་གནས་�ོད་�ེད་སའི་�ོང་བ�ལ་ཁག་�་�ག་པོའ�་དམག་ད�ང་མངགས་ཏེ་�ངས་འཛ�ན་དང་དམ་བ�གས་�ས་པ་མ་ཟད།
མི་མང་བ�་�ག་མང་པོ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། vལས་འ�ལ་དེས་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་པ་ཁག་ལ་དཔལ་འ�ོར་�ི་
�ོང་�ན་ཕོག་ཡོད་�བས། ཁོང་ཚ�ར་འདོད་མོས་མེད་བཞིན་�། ལས་འ�ལ་བ་ཚ�འི་�ོགས་�་ལངས་དགོས་�ང་ཡོད་ལ། ཚ�ང་པ་མང་པོ་
ཞིག་གིས་�ིད་ག�ང་ལ་གནད་དོན་�་ག�གས་�ས་ཏེ། �ིད་ག�ང་གི་ངོས་ནས་ལས་འ�ལ་བ་ཚ�འི་དགོས་འ�ན་ངེས་པར་�བ་དགོས་
པའི་�ལ་འདེད་�ང་�ས་ཡོད་པ་རེད། ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་�ེལ་ནས་�་བ་བཞི་�ིན་པའི་�ེས་�། �ོང་བ�ལ་ཁག་�་
འཚ�་བའི་�མ་པ་ཅན་�ི་གནས་�ལ་�ང་བའི་�ངས་འབོར་མང་�་�ིན་པ་དང་། ལས་འ�ལ་�ི་�ེ་�ིད་མཁན་མང་པོ་བཙ�ན་ཁང་�་�ད་
པར་བ�ེན། ངོ་�ོལ་བ་ཚ�ས་གལ་ཏེ་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་ཁང་བདག་པོ་ཚ�ས་མི་རིགས་ནག་པོའ�་མགོ་�ིད་�མས་བཙ�ན་ཁང་ནས་�ོད་
�ོལ་ཡོང་�བ་པ་�་�བ་ཚ�། ཁོང་ཚ�འི་ངོས་ནས་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་�ི་�་བ�་གཉིས་ནས་�ི་�་ག�མ་པའི་བར་�ིར་
འཐེན་�་�འི་ཁས་ལེན་�ས་པ་རེད། དེ་ནི་�ས་�བས་དེའི་རིང་ལས་འ�ལ་མཚམས་འཇོག་�ས་པ་ཡིན་ན། མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་པ་
ཚ�ར་ཁེ་བཟང་རག་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་འ�ལ་བ་ཚ�ར་མཚ�ན་ནའང་ཡེ་�འི་འ�ངས་�ར་�ས་�ོན་�བས་�་ལས་འ�ལ་ནང་མཉམ་
�གས་�ེད་མཁན་�ི་�ངས་འབོར་�ང་�་འ�ོ་�ིད་པའི་གནས་བབ་དེ་ལས་གཡོལ་�བ་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་རེད། v�ེས་ལ་ལས་འ�ལ་�ི་
མགོ་�ིད་ཚ�་�ོད་�ོལ་�ང་བ་དང་དམག་ད�ང་�མས་�ིར་འཐེན་�ས་པ་རེད།
�བས་དེར། �ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ོན་ཡོངས་�ི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�ས་རེ་�ལ་�ས་པ་བཞིན། ཨ་རི་དང་�་རོབ་�ི་ནང་�་�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ིད་
ག�ང་ལ་དཔལ་འ�ོར་�ི་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་�ི་འ�ེལ་�ིད་�ས་གཏན་འབེབས་དང་�ས་པ་ཆེ་�་འ�ོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། �ི་�ལ་�་ཡོད་

པའི་ལས་འ�ལ་�ི་མ�ན་�ོགས་པ་ཚ�འི་གནོན་�གས་འོག �ལ་�ིའི་�ིད་ག�ང་ཁག་དང་། མཉམ་འ�ེལ་ཁེ་ལས་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་དག་
གིས་�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ིད་ག�ང་ལ་�བ་�ོར་�ེད་�་�ིར་འཐེན་�ེད་བཞིན་ཡོད། �་ ༤ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་ནས་�་མ�ད་པའི་�་བ་ཁ་ཤས་རིང་
ལ། �ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ོང་�ེར་པོར་�ི་ཨེ་ལི་ཛ�་བྷེཐ་ཡི་ནང་�་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་བ�ར་�་མགོ་འ�གས་�ས་ཡོད།
ཁོང་ཚ�འི་དགོས་འ�ན་�ི་ཐད་ལ་བཟང་�ོགས་�ི་�བ་འ�ས་གང་ཡང་སོན་མེད་པར། �ིད་ག�ང་གི་�ག་གནོན་�གས་ཆེ་�་�ིན་པ་དང་།
མི་དམངང་�ོང་�ག་མང་པོ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པའི་�ེན་�ིས་ལས་འ�ལ་དེ་རེ་ཞིག་མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་པར་�ར། ངོ་�ོལ་བ་ཚ�འི་
དམིགས་�ལ་ཆ་ཚང་འ�བ་མེད་�ང་། ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་�ི་ཚ�གས་གཞན་པའི་ནང་�་དར་�བ་�ིན་པ་དང་། མི་
རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་པའི་�ིད་ག�ང་གི་�ིམས་མ�ན་གནས་བབ་འཐོར་ཞིག་སོང་�ེ། �ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་མི་རིགས་ནག་པོ་དང་། ཁོང་ཚ�འི་
�ི་ཚ�གས་�ིག་འ�གས་�ི་ལག་�་དབང་ཆ་ཐོབ་པའི་འ�ར་བ་འ�ོ་མགོ་�གས་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་ལས་མི་�ེད་པའི་ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་
�ས་དེའི་བ�ད་རིམ་ནང་། �ང་པ་�ོན་ཡོངས་�ི་མི་མང་འབོར་ཆེན་མཉམ་�གས་�ས་ཤིང་། �ིའི་�ལ་ཁབ་ཁག་གི་ངོས་ནས་�་མ�ད་དེ་
དཔལ་འ�ོར་�ི་གནོན་�གས་�ད་པ་ལ་བ�ེན་ནས། མཐའ་མར། �ི་ལོ་ ༡༩༩༠ མགོ་�ོད་�། མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ལམ་�གས་�ེལ་
མཁན་�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ིད་ག�ང་དེ་མགོ་�ིང་�ོག་ཡོད་པ་རེད།

ལས་འ�ལ་�ོད་�ི་གནད་དོན་གཙ�་བོ།

�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་ནང་�། �ིམས་ཐོག་ནས་མི་རིགས་དཀར་ནག་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་པའི་ག�ག་�བ་ཅན་�ི་ལམ་�གས་དེས། མི་རིགས་དཀར་
པོ་མིན་པའི་�ལ་མི་གཞན་པ་ཚ�ར་ཤེས་ཡོན་དང་། �ོད་ཁང་། འ�ོད་བ�ེན་�་�ོང་། �ི་དམངས་ཞབས་�་ལ་སོགས་པའི་གཞི་རིམ་ཐོབ་
ཐང་ཁག་འ�ོག་ཡོད་ལ། ཐལ་ཆེ་བའི་�ག་པོའ�་དམག་�གས་ལ་བ�ེན་ནས་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ལམ་�གས་དེ་ལག་བ�ར་�ས་ཡོད།

ལས་འ�ལ་མགོ་འ�གས་�ེད་མཁན།

�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ོང་�ེར་པོར་�ི་ཨེ་ལི་ཛ�་བྷེཐ་ཡི་ནང་གནས་�ོད་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�ས་�ེ་�ིད་འོག་ནས་ལས་འ�ལ་འདི་བ�མས་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་�ལ།

�ི་དམངས་�ི་མ�ན་�ེན་ཁག་མི་རིགས་ཚང་མར་འ�་མཉམ་�ི་ཐོག་ནས་�ོད་དགོས་པ་དང་། �ོང་བ�ལ་ཁག་ནས་དམག་ད�ང་�ིར་
འཐེན་�ེད་དགོས་པ། མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བ་�་�་དེ་ལས་འ�ལ་�ི་ཐོག་མའི་དམིགས་�ལ་ཡིན།དེ་ནས་རིམ་པས་
ཛ་�ག་གི་�ིམས་ཁག་�གས་�ིར་བ�་�་དགོས་�་དང་། ཆབ་�ིད་བཙ�ན་པ་�མས་�ོད་�ོལ་ཡོང་བ་དགོས་�འང་ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་
�ལ་�ས་�་བཞག་པ་�ང་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ི་འཐབ་�ས།

�ིམས་མ�ན་དང་�བ་ཆེ་བ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མི་དམངས་ལས་འ�ལ་ཆགས་ཡོད། ཉོ་ཚ�ང་མི་�ེད་པའི་ཐབས་�ས་བ�ད་ནས་མི་རིགས་
དཀར་པོའ�་ཚ�ང་བདག་ཚ�ར་ནན་�ལ་�ས་ཏེ། ཁོང་ཚ�འི་ངོས་ནས་�ང་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ལམ་�གས་�ེལ་མཁན་�ི་�ིད་ག�ང་ལ་
གནོན་�གས་�ོད་�་བ�ག་ནས། ངོ་�ོལ་�ི་དགོས་འ�ན་ཁག་ལེགས་འ�བ་ཡོང་བའི་ཐབས་�ས་མང་པོ་བེད་�ོད་བཏང་ཡོད། གཞན་�ལ་
�ིའི་�ིད་ག�ང་ཁག་དང་མཉམ་འ�ེལ་ཁེ་ལས་བཟོ་ཚ�ང་ཁང་སོགས་ལ་
གནོན་�གས་�ད་པ་དེ་ཡང་གཞི་�་ཆེ་བའི་ལས་འ�ལ་�ི་ཆ་ཤས་གལ་
ཆེན་ཞིག་ཆག་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ི་གནས་�ངས།

ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་འཆར་གཞི་དང་�ན་པའི་ལས་
འ�ལ་�ས་རེད། �ི་ལོ་ ༡༩༨༥ �་ ༥ པའི་ནང་�། པོར་�ི་་ཨེ་ལི་ཛ�་
བྷེཐའི་ནང་གི་མི་རིགས་ནག་པོའ�་མི་སེར་ཚ�གས་�ེའི་�ོད་�ི་�ད་མེད་
�ེ་ཁག་ཅིག་གིས་ལས་འ�ལ་དེ་�ེལ་�འི་བསམ་�ལ་ཐོག་མར་བཏོན་

Source: gettyimages.com

པ་རེད། དེ་ནས་གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་�་བ་གཅིག་རིང་གི་�ས་ཚ�ད་བཏང་ནས་ལས་འ�ལ་ལ་�བ་�ོར་འཚ�ལ་བའི་ལས་དོན་�བ་ཡོད། �ོ་ཨ་�ེ་
རི་ཁའི་�ལ་ཡོངས་ནང་ལ། �ིད་ག�ང་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བའི་མི་�མས་ལ་འདས་མཆོད་�ེད་�་དེ་བ�ན་�ག་རེའི་�ེད་�ོ་�་�་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་�ིད་ག�ང་གིས་བཀག་�ོམ་�ས་མེད་པའི་མི་མང་གི་འ�་འཛ�མས་གཅིག་�་དེ་ཡང་ཆགས་ཡོད། �ས་�ན་འ�་
འཛ�མས་དེའི་ཐོག་�། མི་མང་�ོང་�ག་མང་པོས་གཞས་དང་ཞབས་�ོའ�་ལམ་ནས་�་ངན་དང་ངོ་�ོལ་�ེད་�ི་ཡོད། པོར་�ི་་ཨེ་ལི་ཛ�་བྷེཐའི་
ནང་གི་ལས་འ�ལ་གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་མི་མང་གི་འ�་འཛ�མས་འདི་དག་བེད་�ོད་བཏང་�ེ། ཡིད་འ�ལ་ཐེབས་པའི་གཏམ་བཤད་�ེལ་བ་དང་།
མང་ཚ�གས་�མས་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་ནང་མཉམ་�གས་དགོས་པའི་གནད་འགལ་གསལ་བཤད་དང་། �ོང་བ�ལ་ཁོ་ནའི་
ནང་�་ཉོ་ཆ་�ག་དགོས་པའི་�ལ་�ོང་�ས་ཡོད། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཚ�ང་ཁང་ཚ�ས་ས་གནས་མི་མང་ ༥༠༠༠༠༠ ལ་འདང་བའི་མཁོ་ཆས་
གསོག་�བ་�ས་པ་དང་། ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེར་བ�་ཆ་བ�་ཐམ་པས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་མགོ་བ�གས་པ་རེད།
ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་འ�ོ་བཞིན་པའི་�བས་�། ལས་འ�ལ་བ་དང་�ལ་མི་ཚ�ས་ཚ�གས་�ང་གི་འ�ེལ་ལམ་བ�ད་དེ་ལས་
འ�ལ་�ི་འགན་འ�ི་བགོ་བཤའ་བ�བ་�ེ། མགོ་�ིད་ཚ�འི་�ེང་�་ཡོང་ངེས་པའི་�ག་གནོན་�ི་ཉེན་ཁ་�ང་�་གཏོང་བར་འབད་བ�ོན་�ས་ཡོད།

གནད་དོན་�ི་�ོམ་གཞི།

གནད་དོན་དེ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ལམ་�གས་དེའི་ག�ག་�བ་ཆེ་ལ་�ང་བདེན་མིན་པའི་�ིམས་�གས་དང་། དེ་བཞིན་�ོ་ཨ་�ེ་རི་
ཁའི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚ�་ལ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ེད་པ་དང་། དམག་ད�ང་གི་�ག་གནོན་�ེད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཐོག་
ནས་�ོམ་གཞི་བ�ངས་ཡོད།

ལས་འ�ལ་�ི་མགོ་�ིད་དང་། མཉམ་�གས་པ། མི་�་�ག་�ས་ཐེ་བའི་མ�ན་�ོགས།

མགོ་�ིད།

རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་པའི་ན་གཞོན་མགོ་�ིད་དང་། ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་འ�ེལ་མ�ད་ཚ�གས་�ང་གི་གོ་�ིག་པ་�་ཞབས་�ཁ་སེ་ལི་
ཇེ་ཁིག

ཆབ་�ིད་པ་པོ་པོ་ མོ་ལེ་�ེ་དང་། མི་སེར་�ིག་འ�གས་ ༦༠༠ ལས་�བ་པའི་ཚ�གས་�ེ་ཨ་མ་�ེ་
དམངས་གཙ�་ཆིག་�ིལ་ཚ�གས་པའི་ལས་འ�ལ་གོ་�ིག་པ་�མས། དམངས་གཙ�་ཆིག་�ིལ་
ཚ�གས་པའི་ཡན་ལག་ཅིག་�ེ།
ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་བསམ་�ལ་འདོན་མཁན་�ི་�ད་མེད་ཚ�གས་པ་ཞིག

ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་ལ་�ངས་འཛ�ན་�ེད་མཁན་�ི་འགན་�ར་མཁན་�ེ་ཀེ་
སི་ཝ་ གྷ་ཝེ་ནི་�་�འི་པོར་�ི་་ཨེ་ལི་ཛ�་བྷེཐའི་�ད་མེད་ཚ�གས་པའི་གོ་�ིག་པ་ཚ�།

མཉམ་�གས་པ།

Mkhuseli Jack

ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་�ེད་མཁན་�ི་་མི་རིགས་ནག་པོ་མི་�ངས་�་འ�མ་དང་།

མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ལས་འ�ལ་བ་ཁ་ཤས་དང་། དམངས་གཙ�་ཆིག་�ིལ་ཚ�གས་པའི་གོ་�ིག་པ་ཇེ་ནེ་ཐི་ཆེ་རི་�་�།

མི་�་�ག་�ས་�ི་མ�ན་�ོགས་པ།

ཡེ་�འི་ཆོས་དཔོན་ཌེ་སི་མིན་�་�་མཆོག་གིས་མི་མང་�མས་ལ་ལས་འ�ལ་དེ་འཚ�་མེད་ཞི་བའི་ངོ་བོར་གནས་དགོས་པའི་�ལ་མ་
�ས་པ་དང་།

�ིད་ག�ང་དང་�ན་�་�ོས་མོལ་�ེད་མཁན་ཚ�ང་དོན་ཚ�གས་པ་དང་། མི་རིགས་དཀར་པོ་ཡིན་པའི་ཚ�ང་ཁང་གི་བདག་པོ་�མས།
(ཁོ་ཚ�་ནི་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་དཔལ་འ�ོར་�ི་གནོན་�གས་དེའི་དབང་གིས་འདོད་པ་མེད་�ང་། �་�ག་ཐབས་ཟད་�་�ར་ཏེ།
མཐའ་མ་དེར་མི་མང་གི་མ�ན་�ོགས་པ་ཆགས་པ་རེད།)�ིས་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་ལས་འ�ལ་�ེལ་བའི་�བས་�་ཨེ་ཊི་ཨན་ཊི་དང་།
ཨཡི་བྷི་ཨེམ། �ོར་ཌི། ཇེ་ནེ་རལ་མོ་�ོར། ཇེ་ནེ་རལ་ ཨི་ལེ་ཁི་�ི་རེ་ཁི། �་ནག་བཅས་མཉམ་འ�ེལ་ཐོག་�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ིད་ག�ང་གི་
�ག་གནོན་ལ་དཔལ་འ�ོར་�ི་ཉེས་ཆད་ལག་བ�ར་�ེད་པའི་�ེ་�ིད་�ས་ཡོད། (འདི་ཚ�་ནི་�ལ་�ིའི་འཛད་�ོད་པས་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་
འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་�ི་གནོན་�གས་འོག་འདོད་མོས་མེད་བཞིན་�་མི་མང་གི་མ�ན་�ོགས་པར་�ར་བ་�མས་རེད།)

�ལ་�ིའི་�ིད་ག�ང་གི་མགོ་�ིད་ཁག་གིས་ལས་འ�ལ་�ི་མགོ་�ིད་པ་དག་འཛ�ན་བ�ང་�ས་པ་དང་།
�གས་ཐད་ལ་�ོན་བ�ོད་�ས་ཡོད།

མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལམ་

ལས་འ�ལ་�ི་དམིགས་འབེན།

༡༽ �ིད་འཛ�ན་པི་ཌབ�་ བྷོ་ཐ་དང་། �ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་�མས་དམིགས་འབེན་�་བ�ང་ཡོད།

༢༽ �ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་�མས་ལ་�གས་�ེན་�ོད་�བ་མཁན་�ི་ས་གནས་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་བདག་ཚ�་ཡིན།

ལས་འ�ལ་�ི་ཁ་གཏད་ས།

�ིད་འཛ�ན་པི་ཌབ�། བྷོ་ཐ་དང་། �ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ིད་ག�ང་གི་དཔོན་རིགས་གཞན་དག དམག་མི་དང་ཉེན་�ོག་པའི་ད�ང་�ེ། སོ་སོའ�་མི་
རིགས་ནི་མི་རིགས་གཞན་ལས་�ད་�་འཕགས་པ་ཡིན་བསམ་པའི་�་�ལ་འཛ�ན་མཁན་�ི་མི་རིགས་དཀར་པོ་�མས། གཞན་ད་�ང་མི་
རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལ་མོས་པ་དང་�བ་�ོར་�ེད་མཁན་�ི་�ལ་མི་�མས་བཅས་ཡིན།

ལས་འ�ལ་�ི་ཐབས་�ས།

མང་ཚ�གས་མཉམ་�གས་ཐོག་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་�ེད་པ་དེ་ཐབས་�ས་གཙ�་བོ་ཆགས་ཡོད། མགོ་�ིད་ཚ�ས་མི་རིགས་དཀར་
པོའ�་ཚ�ང་བདག་ཚ�་དང་མཉམ་ལས་�ེད་པ་དང་། མི་རིགས་ནག་པོའ�་�ི་ཚ�གས་�ི་ངལ་�བ་མེད་པར་བཟོ་བའི་དགོས་མཁོ་གཉིས་ངོས་
འཛ�ན་�ས་ཐོག་ཐབས་�ས་�ན་པའི་�ོ་ནས་ལས་འ�ལ་མགོ་བ�གས་པ་དང་དེ་ནས་�ོས་མོལ་ཡོང་ཆེད་ལས་འ�ལ་མཚམས་བཞག་
པ་རེད།

ངོ་�ོལ་འ�་འཛ�མས་དང་། ག�ང་གིས་བཀག་�ོམ་�ས་མེད་པའི་འ�་འཛ�མས་ནི་བ�ན་�ག་རེའི་འདས་མཆོད་�ི་�ས་�བས་དེ་ཁོ་ན་
ཡིན་པས། གོ་�ིག་པ་ཚ�ས་ལས་འ�ལ་�ི་�ས་�ན་�ིལ་པོའ�་རིང་ལ་འ�་འཛ�མས་�ི་�ས་�བས་དེ་བེད་�ད་དེ། ལས་འ�ལ་ལ་�བ་
�ོར་འཚ�ལ་ཐབས་�ས་ཡོད།
གཞས་གཏོང་བ་དང་། ཞབས་�ོ་འ�བ་པ། མང་ཚ�གས་ལ་གཏམ་བཤད་�ེལ་བ།
�ོས་མོལ།

�ང་ལམ་གཙང་བཟོ་སོགས་ས་གནས་�ིད་ག�ང་གིས་མ་བ�ར་པར་�ག་ཡོད་པའི་ལས་དོན་འ�ས་ཚང་�བ་�བ་པ་�ེད་ཆེད། དོ་
མཉམ་པའི་�ིག་འ�གས་བ�ན་པ།
�ི་�ལ་�་བ�ོད་དེ།�ལ་�ིའི་�ེང་གི་མ�ན་�ོགས་ཚ�འི་�བ་�ོར་འཚ�ལ་བ་སོགས་�ས་ཡོད།

�ོས་ཚ�གས་�ི་འ�ས་མི་ཞིག་གིས། དཔལ་འ�ོར་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་ནི་�ས་ད་�འི་བར་�་�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་ནང་གི་མི་
རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་�ིད་ག�ང་ལ་�ོལ་བའི་ཆེད་�་བེད་�ོད་བཏང་བའི་མཚ�ན་ཆ་ཡག་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་བ�ོད་ཡོད་ལ། མི་མང་�ོང་�ག་
�་མས་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་ཚ�ང་ཁང་ནས་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་�ེད་པའི་ལས་འ�ལ་དེ་�བ་�་ཆེ་བའི་ལས་འ�ལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
བཟང་�ོད་དང་�ན་པའི་�ོ་ནས་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལམ་�གས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་འ�ལ་ཞིག་ཆགས་�བ་ཆེད། འཚ�་མེད་ཞི་
བའི་ཐབས་�ས་�་དོན་�་བ�ང་ཡོད། ཐབས་�ས་དེ་མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལམ་�གས་�་མ�ད་གནས་པར་མ�ན་འ�ར་�ེད་མཁན་�ི་མི་
རིགས་དཀར་པོའ�་�ི་ཚ�གས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་�་དང་། ལས་འ�ལ་རིགས་�ོང་བ�ལ་ལས་བ�ལ་ཏེ་གཞི་�་ཆེན་པོར་འཕེལ་�ས་འ�ོ་བའི་
གཞི་�་�་དམིགས་ཡོད། ལས་འ�ལ་དེར་ས་གནས་མི་མང་�་འ�མ་�ག་མཉམ་�གས་�ས་པ་དེས་�ེ་བོ་�ེར་ལ་ཕོག་པའི་�ན་�ན་�ི་ཉེན་
ཁའི་རིགས་ཇེ་�ང་�་གཏོང་�བ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། ལས་འ�ལ་�ི་བ�ད་རིམ་དེའི་ནང་ནས་མི་�ེར་མང་པོར་བ�ན་གཙ�ར་དང་། འཛ�ན་
བ�ང་། མེ་མདས་བ�བ་པ་སོགས་�ང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་ལས་འ�ལ་བ་�ི་དང་། �ག་པར་�་མི་རིགས་ནག་པོའ�་གཞོན་
�ེས་མི་རབས་�མས་ལ་�ིད་ག�ང་གིས་དམིགས་འབེན་�་བ�ང་ཡོད་པ་དང་འ�ེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་�ང་ཡོད།

ཁ་གཏད་པའི་བ�་ལན།

�ིད་ག�ང་གིས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་ཛ་�ག་གི་�ིམས་གཞི་�བ་བ�གས་�ས་པ་དང་། �ག་པོའ�་དམག་ད�ང་གིས་�ོང་བ�ལ་ཁག་
བཙན་བ�ང་�ས་པ། རང་�ིམ་ནས་�ི་ལ་ཐོན་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་�བ་བཏང་བ། མི་དམངས་�ེབ་འཛ�ན། འ�ོ་བ�ོད་བཀག་�ོམ།

མི་མང་�ོང་�ག་�་མ་བཙ�ན་�་བ�ག་པ།

གསར་ཤོག་ཁག་བཀག་�ོམ།

ཉེན་�ོག་པ་དང་�ི། དམག་ད�ང་གི་�ག་གནོན་བཅས་ལ་བ�ེན་ནས་ངོ་�ོལ་ལས་འ�ལ་�ག་གནོན་�ས་ཡོད།

གསང་བའི་�ོ་ནས་ཛ་�ག་�ིམས་གཞི་གཅིག་�བ་བ�གས་བ�ད། ཉེན་�ོག་པས་ཚ�ང་དོན་མ�ན་ཚ�གས་དང་། མི་རིགས་ནག་
པོའ�་མི་སེར་�ིག་འ�གས། ཡེ་�འི་�་ཁང་ལ་སོགས་པ་བ�ོག་བཤེར་�ས་ནས། གནས་�ལ་ག�ང་བཞེས་དང་མི་དམངས་འཛ�ན་
བ�ང་བཅས་�ས་ཡོད།

ཐོག་མའི་ཆར། ལས་འ�ལ་�ི་མགོ་�ིད་དག་མི་མང་གི་�ིག་འ�གས་མང་པོའ�་ནང་�་ཁ་འཐོར་ནས་བ�ད་ཡོད་པས་འཛ�ན་བ�ང་
�་�་ཁག་པོ་�ང་ཡོད་�ང་། �ེས་�་�ིད་ག�ང་གིས་མགོ་�ིད་�མས་རེ་རེ་ནས་ངོས་འཛ�ན་�བ་པ་�ང་�ེ་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཡོད།
གཞོན་�འི་མགོ་�ིད་དང་ལས་འ�ལ་གོ་�ིག་པ་�ཁ་སེ་ལི་ཇེ་ཁིག་ལགས་ཐེངས་མང་པོར་འཛ�ན་བ�ང་�ས་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་
གཅིག་རང་�ིམ་�་བཟང་བཙ�ན་�་བཞག་�ོང་ཡོད་པ་རེད། (ཁོང་གི་བཙ�ན་འ�ག་དེ་ཆེས་མཐོའ�་�ིམས་ཁང་ནས་�ིས་མེད་བཏང་
བའི་�་མཚན་�ིས། ལས་འ�ལ་�ི་�ས་�གས་ཆེ་�་�ིན་པ་རེད།)

བ�ད་ལམ་དང་བ�་འ�ིན་མ�ན་འ�ར།

�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་ནང་གི་མི་རིགས་དཀར་པོའ�་གསར་འ�ར་བ�ད་ལམ་ཁག་གིས། མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལ་ངོ་�ོལ་ལས་འ�ལ་�ོར་
�ི་གནས་�ལ་གང་ཡང་�ེལ་�ི་མེད། དེ་ནི། མི་རིགས་ནག་པོའ�་�ོང་བ�ལ་ཁག་�་འ�ང་བཞིན་པའི་དོན་�ེན་དང་། �ིད་ག�ང་
གི་�ག་གནོན་�ེད་�ངས་ཁག་མི་རིགས་དཀར་པོ་�མས་�ིས་ཧ་མ་གོ་བ་ཡོང་བ་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་ཞིག་རེད།
མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་ལམ་�གས་ལ་�ོལ་བའི་ལས་འ�ལ་�ི་དང་། �ད་པར་�་ཉོ་ཚ�ང་
�ཁ་སེ་ལི་ཇེ་ཁིག་གིས། གཏམ་བཤད་
མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་ཁག་གསར་ཤོག་དང་། བ�ན་འ�ིན། �ང་འ�ིན། དཔེ་དེབ།
ཅིག་གི་ནང་�། ༼ང་ཚ�འི་ཅ་དངོས་ཉོ་
�ོས་གར། རོལ་ད�ངས་བཅས་བ�ད་དེ་�བ་�ེལ་�་བཏང་བ་དེས། �ལ་�ིའི་ངོས་ནས་
ཚ�ང་�ོབས་�གས་དེ་ང་ཚ�འི་མ་འོངས་
�བ་�ོར་ཡོང་བར་�ས་པ་ངེས་ཅན་ཐོན་ཡོད།
པའི་མ�ན་ལམ་ཐག་གཅོད་�ེད་�ི་�ེ་
ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་�ེལ་�བས་�། ཚ�ང་དོན་ཚ�གས་པའི་ཚ�གས་གཙ�་ མིག་�་�ར་ནས། �ང་པ་འདིའི་ནང་
�འོ་ནེ་གྷིལ་སིན་�ིས་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་ལས་འ�ལ་�ི་མགོ་�ིད་ཚ�ར་�ག་འ�ད་
གི་ང་ཚ�འི་ལས་དབང་ཐག་གཅོད་�ེད་
�ས་�ེས་གསར་འགོད་པ་ཚ�ར་�ད་ཆ་བཤད་པ་དེས། ཚ�ང་པའི་�ེ་ཁག་གིས་�ིད་ག�ང་ ངེས་རེད།༽ ཅེས་མི་ཚ�གས་ལ་བ�་
དང་མཉམ་�་�ོས་མོལ་�ེད་པར་རམ་འདེགས་�ས་ཡོད།
ལན་�ད་ཡོད་པ་རེད།

ལས་འ�ལ་�ི་�བ་འ�ས།

ཛ་�ག་གི་གནས་བབ་དང་ཐལ་ཆེའི་�ག་གནོན་འོག་ནས་ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེ་ ༡༩༨༦ ལོར་�ེལ་མཚམས་འཇོག་
དགོས་�ང་ཡོད་པ་རེད། ཉོ་ཚ�ང་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་འ�ལ་དེས་གཙ�་གནད་�་བ�ང་བའི་དམིགས་�ལ་ཆ་ཚང་ལེགས་འ�བ་�བ་
མེད་�ང་། མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལ་�ོལ་བར་མཉམ་ལས་མི་�ེད་པའི་ཐབས་�ས་�ེལ་བ་བ�ད་ནས་�ིད་ག�ང་ལ་གནོན་�གས་ངེས་
ཅན་ཞིག་�ོད་�བ་ཡོད་པ་དང་། མི་རིགས་ནག་པོའ�་མི་མང་དང་མི་མང་གི་�ིག་འ�གས་�ི་ལག་པར་དབང་ཆ་ཐོབ་�་བ�ག་པ་མ་ཟད།
མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་�ི་གནད་དོན་དེ་�ལ་�ིའི་གནད་དོན་ཆགས་པ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། �ལ་�ིའི་མ�ན་�ོགས་པའི་ངོས་ནས་དཔལ་
འ�ོར་�ི་གནོན་�གས་�ད་པ་དང་། བ�ད་ལམ་ཁག་�་གནས་�ལ་དེ་�གས་ཆེར་�བ་�ེལ་བཏང་བལ་བ�ེན་ནས། མཐའ་མར། མི་
རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལམ་�གས་ལ་�ོལ་བའི་ལས་འ�ལ་དེས་�ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ིད་ག�ང་མགོ་�ིང་�ོག་�བ་པ་�ང་ཡོད། ཡིན་ནའང་།
མི་རིགས་ད�ེ་འ�ེད་ལམ་�གས་�ི་ལོ་�ས་�ི་�ང་བ་དེས། �ོ་ཨ་�ེ་རི་ཁའི་�ི་ཚ�གས་གནས་བབ་དང་�ིད་ག�ང་གི་ལས་དོན་མང་པོ་
ཞིག་ལ་�ས་ད་�་ནའང་�གས་�ེན་བཟོ་ཡི་ཡོད་པས། �ང་པ་འདིའི་ནང་ལ་མཚ�ན་ན། �ང་བདེན་དང་འ�་མཉམ་�ི་ཆེད་�་ཡིན་པའི་
ལས་འ�ལ་དེ་ད་�ང་�་མ�ད་ནས་གནས་ཤིང་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།། །།

