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རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི ་རྩ་

ཁིམས་ཀི་སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་
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ཇར་མན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་

གི་ཆེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོག་རྡ་ས་གངས་སྐིད་

ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རེན་

ཚོགས་ཁང་དུ་ཇར་མན་གོས་ཚོགས་ (Bund-

estag) ཀི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་ཀ་ལ་འོ་ཌི་རོ་

ཐི་ Ms.Caudia Roth མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

དང་ཕི་དིལ་བཀའ་བོན་བདེ་སྐིད་ཆོས་དབྱངས་

མཆོག དེ་བཞིན་ཇར་མན་གོས་ཚོགས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ Tibet 

Initiative Deutschland མཆོག དེ་བཞིན་

ཕི་འབེལ་དང་དིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས། 

གཞན་ཡང་བོད་དབྱིན་རྒྱ་གསུམ་དང་ཇར་མན་

གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་

པ་སོགས་ཁོན་གསར་འགོད་པ་མི་གངས་ ༢༠ 

ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཐོག སིད་སྐོང་བོ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་གིས་ངོ་སྤོད་གནང་དོན། སྤིར་ལྕམ་

སྐུ་མཆོག་ཇར་མན་གོས་ཚོགས་ནང་གི་ལྗང་

ཁུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལན་འགའ་གནང་

མོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེང་དུས་ཀི་རོལ་དབྱངས་

ལའང་དགའ་པོ་དང་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་

ཞིག་ཡིན། ཕོགས་མཚུངས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་འགོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པ་

མ་ཟད། ཇར་མན་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་

གི་ཚོགས་གཙོ་ཡང་གནང་མོང་ཡོད་པ་དང་

སྦྲགས། ཨ་རབ་ཡུལ་གྲུའི་ནང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྲུང་སྐོབ་དང་སོག་ཁིམས་གཅོད་རྒྱུའི་ལམ་

སོལ་ལ་དགག་པ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་

ཀང་ཡིན། ཐེངས་འདིར་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་འདི་

གར་ཕེབས་རྒྱུར་ཇར་མན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་

ཚོགས་པས་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་གནང་བ་དེར་

བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་རེས་

ཇར་མན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་

སྐུ་ཀ་ལ་འོ་ཌི་རོ་ཐི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་དོན། ང་རང་དེ་རིང་འདིར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་

བ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ང་རང་འདིར་བོད་

མིའི་གོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་

ཐོག་ནས་བཅར་བ་ཡིན། སྤིར་ངས་ལོ་ངོ་ ༢༥ 

གོང་ནས་བོད་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་མོང་ཡོད། སྐབས་

དེར་ང་རང་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་གི་ལྗང་ཁུ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན། དེ་ནས་ཟུང་བོད་

ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕད་ཡང་ཡང་བྱུང་ཡོད། དེར་བརེན་

དེ་རིང་ང་རང་འདིར་བཅར་སྐབས་བསམ་བོ་གུ་

ཡངས་པོ་ཞིག་དང་བོ་བདེ་པོའི་ཐོག་ནས་ཡོང་

བ་ཡིན། ངས་དེ་རིང་རྡ་སར་བཅར་ནས་བོད་

མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསྔལ། ཁེད་ཚོའི་

མིག་ཆུ་དང་འཛུམ་གདངས་སོགས་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་གོགས་མོ་

ཞིག་གིས་དེ་སྔ་ང་ལ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པ་

རྣམས་བརེད་རྒྱུ་མེད། བརེད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་

ཚོའི་ཚེ་སོག་ཤོར་རྒྱུ་རེད། ཅེས་གཏམ་དཔེ་

ཞིག་དང་སྦྲགས་འགོ་བ་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་

མི་གཞན་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པ་རྣམས་

ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཞུ་

དགོས་པ་གསུངས་བྱུང་། དེར་བརེན་གལ་ཏེ་

ང་ཚོས་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པའི་མི་རིགས་

རྣམས་བརེད་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་རིམ་བཞིན་རྩ་མེད་

དུ་འགོ་རྒྱུ་རེད། བོད་མི་ཚོས་རང་བཙན་དང་

ཁ་བལ་རྩོད་ཀི་མེད། ཁོང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་

གི་སིད་བྱུས་འོག་རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་

ལྡན་ཞིག་རྩོད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརེན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་བསམ་ཤེས་བྱས་ནས་

བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས། 

བོད་མི་དེ་དག་གིས་རྒྱ་རིགས་ལ་དག་བོར་

བཟུང་ནས་སྡང་ཟུག་བྱེད་ཀི་མེད། དེ་ལས་ལྡོག་

སེ་བོད་མི་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་ལྷན་

གོགས་པོའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་བཞིན་ཡོད། ཅེས་

སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བསྟུན་གསར་

འགོད་པའི་དི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ ༥༦ པ་དང་རྒྱས་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅།།ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་གངས་ཅན་

བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོལ་གསུམ་བོད་མི་

སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་གོས་བསམ་པ་གཅིག་

མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བར་ཞི་

རོལ་ཆེད་རང་དབང་སྒེར་ལངས་བྱས་པའི་དུས་

དན་ཐེངས་ ༥༦ པ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་དཔའ་མོའི་ཉིན་མོར་དུས་དན་མཛད་སྒོ་སྲུང་

བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་

ཉིན་གི་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཐོག་གཞུང་འབེལ་

གི་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་སྐབས་

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་

གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། རང་དབང་

ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་

པ། བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམ་པས་གཙོས་

ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། ཕི་རྒྱལ་

ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགོན་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་སི་

ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ། སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོགས་སྐིད་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་སེར་

སྐ་མི་མང་། སོབ་ཕྲུག་སོགས་ཁོན་མི་གངས་

སོང་ཕག་བརལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་མཛད་

སྒོ ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་ཀི་ཚང་མས་

སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་དར་མཁའ་

དབྱིངས་སུ་སྒེང་འཛུགས་གནང་སྐབས།བོད་

ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། དེ་

ནས་བོད་དང་བོད་མིའི་རྩ་དོན་ཆེད་གཅེས་

པའི་ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་དང་བཅས་པ་བོས་

གཏོང་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་

ཀི་བཀའ་དིན་རེས་དན་དང་མ་ངན་གུས་འདུད་

སད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་གྲུབ་བསྟུན་

བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་གསུམ་བཅུའི་

དན་གླུ་བཏང་གྲུབ་མཚམས་བོད་མི་མང་སྤི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་

བཤད་གནང་། དེ་རེས་ཇར་མན་གོས་ཚོགས་

ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་ (Hon. Ms. 

Claudia Roth,Vice 

President of Ger-

man Bundestag) 

མཆོག ་གིས ་གསུང ་

བཤད་གནང་།དེ་ནས་

བོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་

དབུ་འཁིད་དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐོང་བོ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་། དེ་

ནས་བོད་ཀི་ཟློས་གར་

ཚོགས་པ་ནས་བདེན་

ཚིག་སོན་ལམ་གསུང་

བསྐུལ་དང་འབེལ་ཚང་

མས་ཕག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་མཉམ་དུ་འུར་

འདོན་གནང་སེ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོ་གོལ་

ཡོད་ཀང་མི་དམངས་རྣམས་གལ་སྒིག་ཏེ་རྔམ་

སོན་ཁོམ་སྐོར་གནང་ཡོད།།

 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་སོན་ལམ་

ཆེན་མོར་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་གི་སྔ་དོ་

ཚོུད་ ༦།༣༠ ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་

ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡང་སེང་དུ་གསོ་

སྦྱོང་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་གྲུབ་མཚམས་ཆུ་ཚོད་ 

༨ ཐོག་གསུང་ཆོས་ར་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པོ་ཆེར་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་

དབུས་སེར་སྐ་མི་གངས་ ༦༠༠༠ བརལ་བར་(སྐེས་

རབས་སོ་བཞིའི།)བཀའ་ཆོས་སྔོན་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་

སྤོད་ཀི་བཀའ་སོབ་སྩལ། 

སིད་སྐོང་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས།

༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་༡༡ ནས་ཚེས་ 

༡༥ བར་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་

སྐོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཕ་རན་སི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་

སིར་ཡུ་རོབ་གོམ་འགོས་ཆེན་མོའི་ལས་འགུལ་ནང་

མཉམ་ཞུགས་དང་གསུང་བཤད་གནང་ཆེད་གཞུང་

འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་འདུག 

 དེ་ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྡ་ས་ནས་གྷ་གལ་བརྒྱུད་ལྡི་ལིར་

ཕེབས་འབྱོར་གནང་། ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་པེ་

རི་སིར་ཕེབས་འཐོན་གིས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་འབྱོར་

གནང་རྒྱུ། ཕི་ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༡༤ བར་ས་གནས་སུ་

ལས་རིམ་ཁག་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་པེ་རི་སི་ནས་

ལྡི་ལིར་ཕེབས་འཐོན་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ལྡི་ལི་

བརྒྱུད་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་

བཅས།། 

དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་ཞི་བའི་རྔམ་སོན་

གནང་བ།

༄༅། །འདི་གར་བཞུགས་སྒར་ཀིརིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་

ཚང་གི་བོད་གནས་འབེལ་མཐུད་པ་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་

ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་ཀིས་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༨ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་ཕེད་

ཀའི་སེང་བོད་མདོ་སད་རྔ་བ་ཀིརི་དགོན་པའི་རང་ལོ་ 

༡༨ ལ་སོན་པའི་གྲྭ་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་

ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁ་

བཏགས་སེར་པོ་ཞིག་བསྒོན་ཏེ་མགོ་ཐོག་ཏུ་འཕར་

ནས་”༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་

དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དང་འད་མཉམ་དགོས།“ 

ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རྔ་བ་རོང་མཁར་གི་

གཞུང་ལམ་སེང་གོམ་འགོས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཅུང་མ་

འགོར་བར་ཉེན་རོག་པ་འབྱོར་སེ་ཁོང་བཙན་ཁིད་བྱས་

ཡོད་འདུག དེའི་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་མ་

བྱུང་།

 ཁོང་ནི ་རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཡུལ་ཚོའི ་

ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའི་ཕ་བཀྲ་རྒྱ་དང་། མ་རིག་གོ་

གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་ཞིང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྔ་བ་

ཀིརི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཏེ་ལོ་སྔོན་མའི་ནང་

སྔོན་འགོའི་འཛིན་གྲྭ་ཁག་མཐར་ཕིན་ཡོད་འདུག་པ་

བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡2

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ནོར་ཕྱུག་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གནང་བར་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསར་འགོད་བསྒགས་གཏམ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ བོད་

རབ་གནས་ཤིང་ལུག་ལོའི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་

ཚེས་བཅོ་ལྔ་སེ། ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཉིན་གི་

མཚན་མོར་བོད་མདོ་སད་རྔ་པ་རོང་སྤོ་ཚིགས་

ཡུལ་ཚོའི་རྡོ ་བ་སྡེ་པའི་བུད་མེད་ནོར་ཕྱུག་

ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི ་ནོར་འཁྲུལ་དང་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་དག་གནོན་སིད་བྱུས་ལ་

ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་

སེ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག ནོར་ཕྱུག་

ལགས་ནི་དི་ཕུ་དགོན་གི་ལྷ་སྡེ་མ་ཎི་སྐབས་

ཚང་གི་ཕ་ཚེ་བདག་དང་། མ་འོད་སྒོན་གཉིས་

ཀི་བུ་མོ་ཡིན་པ་དང་། རང་ལོ་ ༤༧ ལ་སོན་

ཡོད་འདུག ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་དཔའ་

རྩལ་ཟེར་བ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་ཕུན་

ཚོགས་དང་། བུ་མོ་མངྒ་། བུ་མོ་ཚེ་འཛིན་སྐིད་

བཅས་བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་འདུག་ཅིང་། ཁོ་

མོས་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

ཚེ་ཞབས་པད་བརན་པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་

དམར་ཟས་རྩ་སངས་བྱས་ཡོད་འདུག 

 ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་

གཏོང་སྐབས་མཚན་མོ་ཡིན་རྐེན་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་

ཡི་ལག་ཏུ་ཤོར་མེད་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་

འཕོག་བྱེད་པར་དོགས་ནས་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉིན་

གི་སྔ་དོ་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའི་མི་མང་གིས་འཕལ་

དུ་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་འདུག ད་ཆ་ས་

གནས་སུ་ཉེན་རོག་པས་དམ་དག་ཤུགས་ཆེར་

བྱས་པར་བརེན་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་

རོགས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་འདུག  

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ནོར་ཕྱུག་ལགས་ཀིས་

རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བ་འདི་ནི། ཕི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ནས་བཟུང་བོད་ཆོལ་

ཁ་གསུམ་གི་ཁོན་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་

གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ད་

བར་ཤེས་རོགས་ར་སྤོད་གསལ་པོ་བྱུང་བའི་

བོད་མི་ ༡༣༦ པ་དང་། དེའི་ཁོད་འདས་གོངས་

སུ་ཕིན་པ་ ༡༡༧ པ། རྔ་པ་རོང་ཁོང་ནས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་

གནང་མཁན་ ༣༧ པ་དང་། རྔ་པ་རོང་ཁོངས་

ནས་བུད་མེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་

མཁན་ ༥ པ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་རྒྱ་གཞུང་

ལ་ཞི་རོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་

མཁན་ཐོག་མ་དེ་བཅས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་

རེད། གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༨ ཉིན་གི་བོད་ནང་གི་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 

༡།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སད་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་

པའི་གྲྭ་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁ་བཏགས་སེར་

པོས་ལྕིབས་ཏེ་མགོ་ཐོག་ལ་འཕར་ནས་“རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། 

བོད་ལ་རང་དབང་དང་འད་མཉམ་དགོས།” 

ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རྔ་པ་རོང་མཁར་

གི་གཞུང་ལམ་སེང་གོམ་བགོད་གནང་སེ་ཅུང་

མ་འགོར་བར་ཉེན་རོག་པ་འབྱོར་སེ་ཁོང་བཙན་

ཁིད་བྱས་པ་དང་། ཉེ་ཆར་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གང་

ས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་སྐུ་ཡི་ག་སོན་བརྩི་སྲུང་བྱས་པ། ཆོ་

འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཉིན་བོད་བསན་སིད་མི་རིགས་

ཆེད་གསོལ་བ་སོན་ལམ་བཏབ་པ་སོགས་

གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ཀི་ཆོད་སེམས་

དང་སིང་སོབས་ལ་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པར་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་

སེལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

 བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་རིམ་བཞིན་གསར་འགོད་

བསྒགས་གཏམ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་སེལ་ཏེ་རྒྱ་

གཞུང་ལ་དམིགས་བསལ་རེ་འདུན་རིམ་པ་

བཞིན་བཏོན་ཡོད་པ་རྣམས་ད་བར་ལག་བསར་

གང་ཡང་བྱས་མེད་པར་བརེན། དེ་སྔོན་དགོས་

འདུན་བཏོན་ཟིན་པ་རྣམས་སར་ཡང་དན་སྐུལ་

དང་འབེལ། ད་ལན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ནོར་

ཕྱུག་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་

བཏང་བ་འདི་ནི་ད་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཚོགས་

ཆེན་གཉིས་ཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་

འཁེལ་ཡོད་པར་བརེན། རྒྱ་གཞུང་ནས་གནད་

དོན་འདིར་དོ་སྣང་གིས་ད་བར་རྒྱ་གཞུང་གིས་

དག་གནོན་དང་། སླུ་བིད། སྡིགས་གཏམ་

སོགས་གང་ལའང་མ་འཛེམས་པར་བོད་མི་

རྣམས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་ཞི་

རོལ་མཚམས་མ་ཆད་པ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་

རྐེན་ཇི་ཡིན་དང་། ཞི་རོལ་གནང་མཁན་རྣམས་

ཀི་ཞལ་ཆེམས་ལ་བདག་སྤོད་སོགས་བྱས་ཏེ་

ད་ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་

མི་དགོས་པའི་སིས་བྱུས་ཤིག་འཛིན་རན་པའི་

དུས་ལ་བབ་པ་ནན་སྐུལ་བྱེད་ཀི་ཡོད། གཞན་

ཡང་ད་བར་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་ཞི་རོལ་གང་

གནང་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་དག་གནོན་བྱེད་རྐང་

དང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ པ་

སེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་བོད་ས་ཡོངས་

སུ་དག་དམག་སྔར་ལས་མང་བ་འགེམས་

འཇོག་བྱས་པ་དེ་དག་ནི་མེས་རྒྱལ་ཁིམ་ཚང་

ཆེན་མོ་ཞེས་པ་དེ་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་གི་

སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན་འདོད་རྩ་བ་མེད་པའི་

རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་མངོན་ཅིང་། དག་གནོན་དང་

སུན་གཙེར་གི་རྣམ་པ་དེ་འད་བཟོད་མ་ནུས་

པར་ཞི་རོལ་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་རིམ་པ་

སེལ་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་པར་བརེན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རྐེན་རྩ་དེ་དག་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་

ནས་དོན་དམ་པའི་ཞི་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་གི་

སྤི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

དང་བཅས། བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ལ།།

ཇར་མན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་གི་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

བོད་མིའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ 

རྡ་ས་ཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་

ཅིང་།  ཉིན་དེར་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་ཇར་མན་

གོས་ཚོགས་ German Bundestag ཀི་

ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་ཀ་ལའོ་ཌི་ཡ་རོ་ཐི་ Ms 

Claudia Roth མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་

གི་མཛད་གཙོ་རྣམས་དང་། བོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེས་

གཙོས་སི་ཞུ་བ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་བོད་མི་

དང་རྒྱ་རིགས།  ཨ་རི་བ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། ཐེ་

ཝན། ཉི་འོང་བཅས་ཕི་རྒྱལ་བ་ཁག་གཅིག་ 

དང་། སོབ་ཕྲུག་སོགས་ཁོན་མི་གངས་སོང་

ཕག་ལྔ་ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བོད་ཀི་ཟློས་

གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་མཛད་སྒོ་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།  སྐ བ ས ་

དེར་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་ཇར་མན་གོས་ཚོགས་

ཀི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་དང་བཙན་གནོན་

ལ་ད་བར་འཚེ ་མེད་ཞི ་བ་དང་བཟོད་སན། 

བསམ་ཤེས་བཅས་ཀི་ཐོག་ནས་བདེན་པའི་

འཐབ་རྩོད་གནང་བར་ལེགས་གསོའི་བསྔགས་

བརོད་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་

སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ནས་བོད་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་

ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་སྒོམ་གཞིའི་

འོག་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་གི་གནས་

བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐོབ་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ་

སྐོར་དང་།  ཉིན་དེ་ནི་བོད་མི་རྣམས་ལ་བྱུང་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་

བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱལ་

སྤིའི་ཁོན་ཡོངས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་དན་དམིགས་བསལ་

ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་སྐོར་དང་། ལྕམ་སྐུ་རང་

ཉིད་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་

གལ་ཆེའི་ཉིན་མོར་དངོས་སུ་རྡ་སར་བཅར་

ནས་བོད་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བར་

དམིགས་བསལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་སྐོར་

སོགས་གསུངས།   དེ་ཡང་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་

གིས་གསུམ་དུས་སྐབས་ཀི་གསུང་བཤད་

གནང་སྐབས་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་སྐོར་

གསུང་དོན། བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ནི་འཛམ་གིང་

སྤི་དང་ལྷག་པར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁོན་ལ་ཧ་ཅང་

གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརེན་

བོད་འདི་འཛམ་གིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ། ཞེས་

གགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཆུ་མཛོད་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཀང་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ཀི་

རྒྱུག་ཆུའི་ཐོག་གང་བྱུང་ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་པ་

དེས་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ཡུལ་གོམས་དང་རིག་

གཞུང་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་

མ་ཟད། བོད་ཀི་རྒྱུག་ཆུ་ཁག་ལ་རེན་ནས་འཚོ་

གནས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་

རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན། རྒྱ་ནག ཀེམ་བོ་ཌི་

ཡ། ལའོ་སི།  ཐ་ཡི་ལེན་ཌི་སོགས་ནང་དེ་སྔ་

རྒྱུག་ཆུ་ཡོད་པ་རྣམས་སྐམ་ནས་ད་ཆ་བྱེ་ཐང་

གི་ངོ་བོར་གྱུར་ཉེན་གི་མཚམས་སུ་བསེབས་

ཡོད།  ཅེས་དང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་

ཉིན་མོ་འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའི་

ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན།  ཉིན་མོ་འདིས་ང་ཚོར་ལོ་

རྒྱུས་ཀི་ཉེན་བརྡ་དང་། ད་ལྟའི་ལས་འགན་དན་

གསོ་གཏོང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་གི་

མདུན་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

ཤིག་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་དེ་རིང་གི་ཉིན་

མོ་འདི་ནམ་ཡང་བརེད་རྒྱུ་མེད། རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་

ཚོགས་ཀིས་བོད་མིའི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་

དེ་དན་པའི་ཡུལ་ནས་བརེད་མི་ཡོང་ངམ་སམ་

པའི་ངོས་ལ་སེམས་ཁལ་ཡོང་བཞིན་འདུག 

དེར་བརེན་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་བོད་མིའི་

དང་བདེན་གི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གི་སྐིད་

སྡུག་མཉམ་མོང་བྱེད་དགོས་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་

ཡིན་པ་ལས་བཟང་ངན་གི་ཚོར་བ་གང་ཡང་

མེད་པར་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་སྡོད་ཐབས་མེད། དེར་

བརེན་དེ་རིང་ངོས་ཀིས་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་

ལ་བརྡ་ལན་ཞིག་སྤོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི། ཁེད་ཚོས་

བོད་མི་རྣམས་ནམ་ཡང་བརེད་མི་རུང་། གལ་

ཏེ་བརེད་པ་ཡིན་ན།  བོད་མི་ཚོ་མུ་མཐུད་

ནས་ཚེ་སོག་ཤོར་

རྒྱུ་རེད།  དེ་ཡང་

ནོ ་བེལ ་ཞི ་བདེའི ་

ག ཟེ ང ས ་ ར ག ས ་

བཞེས་མོང་མཁན་

སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལི་ཝི་

སེལ་ Elie Wea-

sel མཆོག་གིས་

མནར་གཅོད་མོང་

མཁན ་ དེ ་ བརེ ད ་

པ་ཡིན་ན། མནར་

གཅོད་ཐེངས་མ་གཉིས་པ་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། ཅེས་གསུང་པར་བརེན་ང་ཚོས་བརྩེ་

བའི་བོད་མི་གོགས་པོ་རྣམས་ནམ་ཡང་བརེད་

མི་རུང་། དེང་སྐབས་འཛམ་གིང་ནང་དམག་

འཁྲུག་དང་འཚེ་མའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་

སེལ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་མི་དང་

རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་

འཆམ་མཐུན་གི་བསབ་བྱ་འདོན་གནང་མཛད་

མཁན་དབུ་ཁིད་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་

བོད་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆོག་

ཡིན།  མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་དགོངས་

པའི་འཆར་སྣང་ལ་ཡོད་པའི་འཛམ་གིང་ནི། 

མནར་གཅོད་དང་ཞེ་སྡང། འཚེ་བ་སོགས་མེད་

པར་བྱམས་བརྩེ་དང་དང་བདེན། བཟོད་སན། 

འཆམ་མཐུན་གི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་སྐྲུན་ཐབས་

མཛད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞེས་གསུང་པ་མ་ཟད། ལྕམ་

སྐུ་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་བོད་མིས་རང་

ལུས་མེར་སེག་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་

གནས་སངས་སྐོར་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་བོད་མིའི་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་

སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་

ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་

བ་སོགས་ལ་བརེན་ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༡༣༦ 

རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་སེ་ཞི་རོལ་ཤུགས་

ཆེ་གནང་འདུག ངོས་ཀི་དེ་རིང་གོ་སྐབས་

འདི་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་

ཤུགས་ཆེ་ཞིག་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི། ད་བར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་བཙོན་

པ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་རྣམས་

འཕལ་དུ་གོད་བཀྲོལ་བཏང་ནས་བོད་མི་རྣམས་

རང་ཡུལ་ནང་རང་དབང་དང་ཆེ་མཐོང་ལྡན་

པའི་ཐོག་ནས་རང་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་སྲུང་སྐོབ་དང་དར་སེལ་གནང་འཇུག་

དགོས། ཞེས་སོགས་ཀི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་གི་

གསུང་བཤད་གནང་འདུག 

 སྤིར་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཇར་

མན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ལ་

རྡ་སར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་སྐུ་མགོན་

དུ་ཕེབས་གནང་ཡོང་བ་དེ་སྔ་མཇལ་འཕད་

སྐབས་མགོན་འབོད་ཞུས་པ་ལྟར།  ལྕམ་སྐུ་

མཆོག་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག  ཇར་མན་

གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་

གཞི་རྩའི་ཇར་མན་གོས་ཚོགས་ནང་ལྗང་གུ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མོང་ཡོད་པ་མ་

ཟད།  ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཐོག་རྒྱལ་སྤིའི་ཁོན་

ཡོངས་སུ་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་

ཞིག་ཀང་ཡིན་འདུག
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བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ པའི་ཐོག་བོད་མི་མང་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད།
༄༅། །དེ་རིང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀི་

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་དམར་གིས་བཙན་གནོན་

བྱས་པར་བོད་མི་མང་གིས་རང་དབང་སྒེར་

ལངས་ཆེན་མོའི་ཞི་རོལ་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ཧིལ་

པོ་ ༥༦ འཁོར་བའི་དུས་དན་དང༌། བོད་ཀི་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཉིན་མོ་ཡང་

ཡིན་པ་ལྟར། ཁོ་བོས་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། བོད་བསན་སིད་

མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་

དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་བོས་གཏོང་གནང་བའི་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་སིང་

སོབས་དང་མཛད་བཟང་ལ་རེས་དན་དང༌། ད་

ལྟའང་རྒྱ་དམར་གི་དག་གནོན་སིད་བྱུས་འོག་

སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མོང་བཞིན་པ་རྣམས་

ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེད་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།

 ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་འགོ ་

བཙུགས་མ་ཐག་ནས་བོད་གངས་ཅན་ཞིང་གི་

སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རོགས་ཟ་སེམས་བཅངས་

ཏེ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་ཁོན་ཡོངས་སུ་

དག་པོའི་དཔུང་འཇུག་རིམ་བྱས་ཀིས་བོད་མི་

འབུམ་ཕག་མང་པོའི་ཚེ་སོག་ཕོགས་པ་མ་ཟད། 

བོད་ཀི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་

ཁིད་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་ལའང་འགལ་རྐེན་བརྩམ་ལ་

ཉེ་བའི་སྐབས་ཏེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༡༠ ཉིན་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱལ་གཅེས་

བོད་མི་སོང་ཕག་མང་པོས་མ་བགོས་བསམ་

པ་གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་དང་

། རྒྱ་ཡི་དབང་འཛིན་པར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི་

རོལ་རྔམ་སོན་ཁོམ་སྐོར་གནང་བ་དེ་ནི་བསུབ་

ཏུ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དཔང་རགས་ཤིག་ཏུ་

ཆགས་ཡོད། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་དུ་

དབང་བསྒྱུར་བྱས་རིང་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་བདག་

དབང་ལ་འཁོག་བཤད་དང་། ཐུན་མིན་རིག་

གཞུང་ལ་བསེས་ལྷད། ཆོས་དད་ཀི་རང་དབང་

བཙན་འཕོག སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་

བཅོམ། འགོ་བ་མི་ཡི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ། སྨྲ་

བརོད་རང་དབང་ལ་བཀག་སྡོམ། དཔལ་འབྱོར་

ཡར་རྒྱས་ལ་ཁག་དཀྲི། མི་སེར་སེལ་བའི་ངན་

བྱུས། བོད་རིགས་གཅིག་གྱུར་ལ་ཁག་བགོས། 

བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་ཁད་གསོད་བྱས་པ་

སོགས་ལས། དོན་དམ་བོད་ཀི་དགོས་མཁོ་

དང་བསྟུན་པའི་སིད་བྱུས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ད་

བར་ལག་ལེན་དུ་མ་བསར་བར་མ་ཟད། དག་

གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ཁོ་ན་

བཟུང་བར་བརེན། བོད་ཀི་མི་རབས་གསར་

རྙིང་བརེས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ཞི་རོལ་གནང་བའི་རིམ་པ་ད་བར་མཚམས་

ཆད་མོང་མེད་ཅིང། ད་དུང་ཇི་སིད་བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་མཚམས་ཆད་མི་

སིད་པའི་གལ་གནད་འདི་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་དབང་

འཛིན་པ་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་

ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་བོད་

གངས་ཅན་པའི་རྒྱལ་སིད་ཆོས་སིད་ཀི་ཐུགས་

འགན་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་བོད་རྒྱའི་གནད་

དོན་མཐུན་འགིག་ཡོང་ཆེད་བོད་གཞིས་བྱེས་

གཉིས་སུ་ཐུགས་ཁུར་རིམ་བཞེས་མཛད་ཅིང་། 

ནོ་སེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རགས་ཀིས་གཙོས་

རྒྱལ་སྤིའི་མཚན་སན་ཆེ་བའི་གཟེངས་རགས་

བརྒྱ་ཕག་བརལ་བ་བཞེས་གནང་མཛད་དེ་བོད་

དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་མཛད་འཕིན་

བ་ན་མེད་པ་བསྐངས་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་རིམ་པས་ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་

པའི་བྱེད་ཕོགས་འབའ་ཞིག་སེ་མཐའ་ན་རྒྱ་

གཞུང་རང་ཉིད་ཀི་འདོད་དོན་ལྟར་མེ་མདའི་

སོ་ཁ་ནས་བཞག་བཅུག་པའི་གོས་མཐུན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་ཚུན་ཆད་བརྡལ་བཤིག་

བཏང་བ་དང་། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་

པོའི་ངན་ཁག་ཡོངས་རོགས་མི་བཞི་ཤོག་ཁག་

ལ་བཀལ་རེས་བསྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་དང་། སིད་

བྱུས་ལྷུག་གཏོང་སོགས་ཀི་མིང་འདོགས་སྣ་

ཚོགས་བྱས་ཡོད་ནའང་། དོན་དངོས་བོད་དོན་

ལ་སན་པའི་སིད་བྱུས་ཡང་དག་ཅིག་ད་བར་

བཟུང་མེད་པར་བརེན་ ༡༩༨༧ ལོར་བོད་ཀི་

མི་རབས་གཉིས་པ་དང་། ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཀི་

མི་རབས་གསུམ་པ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དར་

དམར་འོག་ཏུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་

བའི་བོད་ཀི་མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ཀིས་

སྣེ་ཁིད་དེ། སར་ཡང་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སས་

གཙོས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་ཁོན་ཡོངས་

ནས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི་

རོལ་རིམ་བསྟུད་བྱ་དགོས་ཐུག་ཡོད་པ་དང་། 

 ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ བར་གནས་ཚུལ་ཁ་

གསལ་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་བོད་མི་ ༡༣༦ 

གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་

བསེགས་བཏང་སེ་དེའི་ཁོད་འདས་གོངས་སུ་

ཕིན་པ་ ༡༡༧ ཆགས་ཡོད་པ་སོགས་སྔར་ཞི་

བདེ་ལྷིང་འཇགས་སུ་གནས་པའི་བོད་ཆོས་ལྡན་

གི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ཡང་དེང་སྐབས་ཁག་དི་བོ་

བའི་དམར་གསོད་ཀི་བཤས་ར་ལྟ་བུར་འགྱུར་

དགོས་པའི་རྐེན་རྩ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་

འཛིན་པའི་དག་གནོན་གི་སིད་བྱུས་དང་། རྒྱ་

གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བྱེད་ཕོགས་ལ་

ཐུག་ཡོད། རྒྱ་དམར་གི་དག་གནོན་སིད་བྱུས་

དེའི་འོག་བོད་མི་འབུམ་ ༡༢ ལྷག་གི་ཚེ་སོག་

ཤོར་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་སྡུག་སྦྱོང་བཙོན་

འཇུག་གི་དག་གནོན་འོག་དམལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་

འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་མནར་གཅོད་མངས་དང་མོང་

བཞིན་པའི་བོད་མིའི་གངས་ཚད་ནི་སུས་ཀང་

ཚོད་འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། 

རྒྱལ་སྤིའི་སིད་གཞུང་ཁག་དང་། གོས་ཚོགས། 

གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སོགས་སྡེ་

ཚན་མ་འད་བ་མང་པོ་དང་། དབུ་ཁིད་རིམ་པ་

བཅས་ཀིས་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་

ཀི་བདེན་དོན་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་དང་། གོས་

ཆོད་རིམ་འཇོག དཔལ་འབྱོར་གི་མཐུན་རྐེན་

སོགས་བསྐྲུན་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་

བོད་དོན་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་

དཔུང་གཉེན་དང་། བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་

གནང་བའི་བཀའ་དིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་། དོན་དངོས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

གསལ་ཐབས་ཀི་འགན་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་པ་རང་

ཉིད་ཀིས་ཁུར་དགོས་པ་ལྟར་གཞིས་བཞུགས་

བོད་མི་རྣམས་ཀི་སིང་སོབས་དང་། ཆོད་

སེམས་ལ་གསལ་འདེབས་ཞུ་དགོས་མ་མཆིས་

པ་དང་།   སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་

ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་

དབུ་ཁིད་བ་ཆེན་ཕལ་ཆེར་སོགས་ཆོས་སིད་

ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་མང་པོ་ཞིག་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་

སེ། རྒྱ་གར་གཙོས་པའི་རང་དབང་ཡུལ་ལུང་

ཁག་ཏུ་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ཀི་

ངོ་བོ་འཛིན་སྐོང་སེལ་གསུམ་ཆེད། མང་གཙོའི་

ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གི་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

དང་། བོད་མིའི་འདུ་སྡོད་གཞིས་ཆགས་ས་

བརན། བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའི་གནས་གཞི་དར་

རྒྱས། བོད་དོན་བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་དིལ་

བསྒགས། གཞོན་སྐེས་ཡོངས་ལ་གནའ་དེང་གི་

ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦྱོང་སྤད་དེ་སིད་དོན་གི་སྐབས་

བཅོལ་བ་གཞན་དང་མ་འད་བར་ཆོས་སིད་

གང་ཐད་ནས་གྲུབ་འབས་གང་ལེགས་ཐོན་ཡོད་

ཀང་། མི་རབས་གོང་མ་རྣམས་ཀི་མཛད་རེས་

དང་དམིགས་ཡུལ་དེ་དག་མི་རབས་གསར་པ་

ཚོས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས་པས་ཕོགས་

ཡོངས་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་འཐུས་

ཤོར་དུ་མ་སོང་བ་དགོས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་

དུ་མི་རིགས་ཀི་སོག་རྩ་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་མི་

རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་ཡིན་པས་རང་རེ་བཙན་

བྱོལ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་

གཞོན་སྐེས་སྤི་དང་། བྱེ་བག་ཏུ་ནུབ་ཕོགས་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བོད་

རིགས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ཀིས་བོད་ཀི་སྐད་

ཡིག་ལ་འབད་འབུངས་ཆེར་བསྐེད་མ་གནང་

ཚེ་ཉིན་ཞིག་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པའི་བོད་པ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཆེན་པོ་འདུག་པས། གཞིས་

བཞུགས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ཀིས་

རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནོན་འོག་སྐད་ཡིག་སྲུང་

སྐོབ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཇི་གནང་ལ་མིག་དཔེ་

བལྟས་ཏེ། རང་གིས་རང་ལ་ངོ་གནོང་མི་དགོས་

པའི་བོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པར་བརྩོན་ལེན་

བྱ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡོད།

 འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་

རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་གསར་པ་ཚོས་དབང་

བསྒྱུར་བྱས་རིང་རྒྱལ་ཁབ་སྐོང་བར་མཐའ་

མཚམས་སྐོང་དགོས་པ་དང་། མཐའ་མཚམས་

སྐོང་བར་བོད་ཁུལ་བརན་ལྷིང་དགོས་སྐོར་

སོགས་ལ་བསད་དེ་བོད་རང་སྐོང་ལྗོངས་ཟེར་

བའི་གཙོས་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་ཕོགས་

གང་སར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁི་ཚོ་

མང་པོ་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་ལས་

དོན་རུ་ཁག་སོགས་གཏན་སྡོད་བྱས་ནས་བོད་

མི་རྣམས་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་སོ་ལྟ་

བྱས་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་ཆོས་ལུགས་ཀི་བཤད་སྒྲུབ་

ཉམས་བཞེས་ལ་སུན་གཙེར་དང་། ཆབ་སིད། 

སྨྲ་བརོད་རང་དབང་། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་སྤོད་

སྒོ་ཁག འགྲུལ་བསྐོད་ཀི་རང་དབང་སོགས་

ལའང་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་

བཞིན་པ་དང་། ད་དུང་རུལ་སུངས་ལ་རོག་

ཞིབ་ཅེས་པ་དང་སྦྲེལ་ནས་བོད་མི་མང་པོར་ཏཱ་

ལའི་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པ་ཟེར་བ་སོགས་ཉེས་

འགེལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ་བོད་ཀི་བདེན་དོན་

དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་བྱ་

དབང་མེད་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་ནང་དུ་ཡང་

མུ་མཐུད་ཛ་དག་ངང་གནས་མུས་སུ་ཡོད་ཐོག་

བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་སོགས་ཀི་

ངོ་རོལ་གནང་དགོས་ཆགས་ཡོད་ལ། གཏེར་

ཁ་བསྔོག་འདོན་དང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་སྐོན་

མཚམས་ཆད་མེད་ཅིང་། མ་མཐའ་བདུན་ཕག་

རེ་རེ་ལའང་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་

འཇུག་མཚམས་ཆད་མེད་པ། བོད་ཀི་དངོས་

བྱུང་ལོ་རྒྱུས་རྫུན་བཟོ་བྱས་པའི་བརྙན་འཕིན་

བརྒྱུད་སོན། དམིགས་བསལ་དག་དམག་གི་

མེ་མདའི་འོག་བོད་མི་ཁག་ཅིག་དམར་བསད་

བཏང་བ་བཅས་མེས་རྒྱལ་ཁིམ་ཚང་ཆེན་མོ་

ཞེས་གགས་པ་དེའི་ནང་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་

སོགས་ཀི་བྱེད་ཕོགས་ཆ་མ་སོམས་པ་དེས་

བོད་ཁུལ་བརན་ལྷིང་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོའི་རྒྱལ་སྤིའི་འགོ་བ་

མི་ཡི་རོག་ཞིབ་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པོའི་སན་

ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་མུ་

མཐུད་ཡོད་གནས་གསལ་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གི་

དཔོན་རིགས་ཚོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་

དང་། ཁ་བཤད་དོན་གནས་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་

བསར་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་པ་ནན་སྐུལ་བྱེད་

ཀི་ཡོད། རང་རེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་

ཀིས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ལས་འགུལ་

རིགས་མཚམས་མ་ཆད་པ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་

ཡང་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་ལ་སོང་། འདས་པའི་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་པའི་སྤི་འཐུས་

ཁག་ཆ་བགོས་ཀིས་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་

པོར་ཆེད་བསྐོད་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་

ལ་ཐུག་འཕད་ཀིས་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་

བསེགས་གཙོས་ད་ལྟའི་ཛ་དག་གནས་སངས་

སྐོར་ངོ་སྤོད། མ་འོངས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་

ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀི་ཞུ་གཏུག་རིམ་བྱས་ལ་

དོན་འབས་གང་ལེགས་སོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་

པ་དང་། ལྷག་དོན་རྒྱ་གར་གི་སྐབས་ ༡༦ པའི་

གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་གསར་ཕེབས་

དང་འབེལ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གི་འཐུས་མི་ 

༡༠༠ ལྷག་ལ་ཐུག་འཕད་ཀིས་རྒྱ་གར་གོས་

ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་

པ་སར་གསོ་ཞུས་ཏེ་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་

ཞུས་ཟིན་ཡོད།

 ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་

སངས་ཞི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་དང་། བོད་དོན་གི་

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཆེད་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་

བོད་རྒྱ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་

གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ལ་

འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་བརེན། རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་ཁིད་

ཚོས་ཀང་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྲི་མེད་པར་

དུས་ཚོད་ལ་དམ་འཛིན་གིས་བོད་རྒྱ་འབེལ་

མོལ་མྱུར་དུ་མཐུད་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་བྱེད་

ཀི་ཡོད། དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་

ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་དིན་

བ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་

ཀིས་གཙོས་བོད་དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་རྒྱབ་

སྐོར་གནང་མཁན་དང་། བོད་མི་ཚོར་མཐུན་

རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། 

ཚོགས་པ། མི་སྒེར་བཅས་ལ་གཞིས་བྱེས་བོད་

མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ་བ་མེད་དུ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 མཐའ་དོན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་དེ་

བཞིན་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་

ངོས་ནས་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོར་

བརྩི་སྲུང་ཞུས་ཡོད་པ་བཞིན། བོད་མི་མང་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་ཀིས་བསན་འགོའི་དོན་དུ་རླབས་ཆེན་

གི་དགོངས་གཞི་དང་། མཛད་འཕིན་བསྐངས་

གནང་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་ཚུན་ཆད་དན་

ཚོར་ཆེན་པོའི་ཐོག་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་བ་

མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་། སར་ཡང་ཁམས་

གསུམ་བསན་འགོའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་

༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་མི་འགྱུར་

བརན་པར་བཞུགས་པའི་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་

ཏུ་འདེབས་པ་བཅས།

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ 4

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ པའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་

སེལ་བའི་ཡོངས་ཁབ་གསུང་བཤད།
༄༅། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞི་བའི་རང་དབང་

སྒེར་ལངས་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༦ འཁོར་བའི་

ཉིན་མོ ་འདིར་གཞིས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོངས་

དང་འཛམ་གིང་གང་སར་གནས་པའི་བོད་ཀི་

གོགས་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདི་ཞུ་བ་དང་

ཆབས་ཅིག ད་བར་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་

དོན་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་བོས་བཏང་བའི་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཡོངས་དང་། 

ད་ལྟའི་ཆར་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པ་རྣམས་

ལ་རེས་དན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 དེ ་རིང ་གི ་ཉིན ་མོ ་འདི ་ནི ་བོད ་

རིགས་སྤི་བོ ་གནམ་བསན་ཡོངས་ནས་ཇི ་

སིད་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་གི་བར་

བོ་སོབས་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་བོད་མིའི་བདེན་

དོན་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་

བསྐར་ནན་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡིད་ཆེས་བརན་

པོའི་སྒོ་ནས་འཇུག་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་དན་གསོ་

ཞུ་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཀང་རེད།

 ད ་ལྟའི ་ཆར ་བོད ་ནང ་ཕོགས་

གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་

ཆེ་རུ་བཏང་སེ་ཛ་དག་ཇེ་ཆེར་གནས་ཡོད་པ་

དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་དག་གནོན་ལ་ཇི་མི་

སམ་པར་བོད་མིའི་སིང་སོབས་ཞུམ་པ་མེད་

པར་གནས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་ལ་ཞི་རོལ་ཆེན་མོ་

བྱུང་བའི་རེས་དང་། རང་ལུས་མེར་སེག་གི་ཞི་

རོལ་མུ་མཐུད་བྱུང་བའི་དབང་གིས་བོད་ཁུལ་

ཡོངས་ལ་དམ་བསྒགས་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་

པ་དང་། ཁད་པར་ས་གནས་ཕན་ཚུན་དབར་

འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུར་སུན་གཙེར་དང་དམ་

བསྒགས་ཆེན་པོ་བྱེད་མུས། དཔེར་ན་གོང་

ཁེར་ཆེ་ཁག་ཏུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་སྐབས་ས་

སྲུང་ལམ་འགག་རིམ་པ་མང་པོ་བརྒྱུད་དགོས་

སབས་ངོ་སྤོད་ལག་ཁེར་དུས་རག་ཏུ་མཉམ་

དུ་འཁེར་དགོས་པར་བརེན་བོད་མི་ཚོས་ངོ་

སྤོད་ལག་འཁེར་ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་མ་

བལ་བར་འཁེར་ན་མ་གཏོགས་གང་དུའང་

འགོ་ཆོག་གི་མི་འདུག ཅེས་བརོད་བཞིན་

ཡོད། གང་ལྟར་རང་གི་ལུང་པར་རང་ཉིད་

གར་འགོའི་རང་དབང་མེད་པའི་གནས་སངས་

ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཐ་ན་རྒྱ་རིགས་ཡུལ་

སྐོར་སྤོ་འཆམ་པའི་ཁོད་ནས་ཀང་བོད་ནང་གི་

གནས་སངས་ནི་དམག་སར་སེབས་པ་དང་

གཅིག་མཚུངས་རེད་འདུག་ཅེས་བརོད་ཡོད།

 ཁད་པར་སྔ་ལོ ་རྒྱ་ནག་དབུས་

གཞུང་ནས་གཞིས་ཀ་རྩེ་དང་ཆབ་མདོ་གཉིས་

གོང ་ཁེར ་གི ་ངོ ་བོར ་བསྒྱུར་རྒྱུའི ་གསལ་

བསྒགས་བྱས་པ་ནི་སེམས་འཚབ་སྐེ་གཞིར་

སྣང་། དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་དེང་རབས་

ཀི་ཡར་རྒྱས་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་

ཡིན་ནའང། ད་བར་གི་ཉམས་མོང་ལ་གཞིགས་

ན་དེ་འདའི་ཡར་རྒྱས་ཀིས་བོད་མིའི་ཐོག་ཁེ་

ལས་གོང་ཆེ་བ་བྱུང་ཡོད། གོང་ཁེར་གི་རྣམ་

པ་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་འབས་

བུར། བོད་མིར་དཔལ་འབྱོར་གི་གོ་སྐབས་འད་

མཉམ་མ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། ཡུལ་གི་བདག་པོ་ངོ་

མ་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྤི་ཚོགས་ཀི་གལ་ནས་

མཐའ་ལ་འབུད་འགོ་ཡི་ཡོད། དེའི་དཔེ་མཚོན་

གསལ་ཤོས་ནི་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ཡིན།

 ལྷ་སའི་ཉེ་ཁོར་དུ་གོང་ལག་གསར་

པ་འཛུགས་སྐྲུན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་

གི་ཞིང་ཆེན་མང་པོ་ནས་མི་འབོར་ཕོན་ཆེན་

གནས་སོས་བྱས་རྐེན། བོད་མི་ལས་ཕི་ནས་

སེབས་པའི་ཕོགས་མིའི་གངས་འབོར་ལྡབ་

ཁ་ཤས་ཀིས་མང་བ་ཆགས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

སན་གགས་ཆེ་བའི་བོད་མིའི་ཆོས་རིག་ཀི་ལྟེ་

གནས་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་གོང་

ཁེར་གཞན་དང་འད་བར་གྱུར་ཟིན་པ་རེད། 

དེར་བརེན་གཞིས་ཀ་རྩེ་དང་ཆབ་མདོ་གཉིས་

ཀང་ལྷ་ས་དང་འད་བར་བོད་མིའི་ཆོས་རིག་

གོམས་སོལ་སྲུང་སྐོབ་བྱ་ཡུལ་མེད་པར་འགྱུར་

ཉེན་ཆེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་གནའ་བོའི་

ཞིང་འབོག་གི་འཚོ་བར་ཡང་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་

ཐེབས་བཞིན་པར་ཡང་སེམས་འཚབ་ཡོད།

 གོང་གསལ་བོད་ནང་གི ་གནད་

དོན་རྣམས་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ཚེགས་

ཡོད་ཀང་། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་མཉམ་རུབ་ཐོག་

ཆོད་སེམས་བརན་པོའི་སྒོ་ནས་འབད་བརྩོན་

བྱས་ན་དཀའ་ངལ་མཐའ་དག་གདོང་ལེན་བྱེད་

ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། འདས་པའི་དུས་

སུའང་མདུན་མཆོངས་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་དང་དེ་

བཞིན་རིག་གནས་གསར་བརེར་གགས་པའི་

སྨོན་པའི་བྱ་སྤོད་སེལ་སྐབས་ཀང་བོད་མིའི་

སིང་སོབས་ཞུམ་པ་མེད་པར་གནས་ཡོད་ཅིང་

། དེ་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ལྷ་སར་དག་

པོའི་ཁིམས་གཞི་བསྡམས་པ་དང་། ཁ་བལ་ལ་

ངོ་རོལ་གི་མིང་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་རྡུང་

རྡེག་ཚ་ནན་གི་ལས་འགུལ་སེལ་བ། གཞན་

ཡང་ནུབ་རྒྱུད་ཐོན་སྐེད་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་སོགས། 

མདོར་ན་འདས་པའི་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་བརལ་བའི་

རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་

མཐུད་ཀིས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ལས་

འགུལ་རིམ་པ་སེལ་ཡོད་རུང་བོད་མི་རིགས་

ཀི་སིང་སོབས་དང་ལ་རྒྱ་ཉམས་ཉེས་འགོ་རྒྱུ་

ལས་ལྡོག་ཏེ་གོང་མཐོར་འཕེལ་ཡོད། དཔེར་

ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རེས་དན་ཞུ་བཞིན་པ་ཕི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་བྱུང་བའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་

ཀི་ལས་འགུལ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་

རྒྱ་ཁབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ས་བྱི་ཞི་རོལ་ཆེན་མོས་

མཚོན་ལོ ་ངོ ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་བསྟུད་

མར་བྱུང་བའི་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་གི་ལས་འགུལ་

རིམ་པ་དང་ལྷག་དོན་ད་བར་བོད་མི་བརྒྱ་ཕག་

བརལ་བས་རང་ལུས་མེར་སེག་གནང་བ་

བཅས་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་བདེན་དོན་འཐབ་

རྩོད་མུ་མཐུད་གནས་ངེས་ཡིན་པ་གསལ་པོར་

མཐོང་ཐུབ།

 ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་ཆབ་སིད་ཀི་

གོ་རོགས་དང་མི་རིགས་ཀི་ལར་ཞེན་ཆེ་རུ་

འགོ་བཞིན་པ་ནི་བོ་སོབས་སྐེ་གཞིར་སྣང་། དེ་

ཡང་བོད་ནང་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་

པའི་འཁེར་ཕོགས་དང་། སན་ངག་མཁན་ཚོའི་

སན་རྩོམ་གི་ནང་དོན་དང་གླུ་གཞས་ཀི་ཚིག་

དོན། རི་མོ་བས་བིས་པའི་རི་མོའི་མཚོན་དོན་

སོགས་ཕོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་བོད་མིའི་

གཅིག་སྒིལ་གི་ནུས་སོབས་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་

ཡོད། རི་ཁར་དབྱར་རྩ་དགུན་འབུ་འཐུ་མཁན་

གི་མི་མང་དཀྱུས་མ་ནས་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་

མཁན་དང་དེ ་བཞིན་ཞིང་པ་དང་འབོག་པ། 

མཁས་པ་དང་སྒྱུ་རྩལ་བ། དགེ་འདུན་པ་དང་

བཙུན་མ་སོགས་ཚང་མས་བོད་མི་རིགས་ཀི་

ཆེ་མཐོང་དང་། བོད་མིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ངོ་བོ་སྲུང་སྐོབ་དར་སེལ་ཡོང་ཐབས་ལ་སེམས་

ཁུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་

བ་འདི་དག་གིས་རིམ་བཞིན་བོད་མིའི་མངོན་

འདོད་སྒྲུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཡོང་རྒྱུ་

ཡིན།

 ལོ ་འདིར ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བོད་རང་སྐོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་དབུ་བརྙེས་ནས་

ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་བྱེད་སྒོ་སེལ་འཆར་ཡོད་

པ་དང་། བོད་ནང་རང་ཁིམ་རང་བདག་ཡོད་

ཚུལ་གི་དིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་རུང་། དིལ་བསྒགས་བྱས་པ་ལྟར་གི་རང་

ཁིམ་རང་བདག་ཡོང་བར་བོད་ཀི་འཛིན་སྐོང་

འགན་དབང་བོད་མིར་སྤོད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་

མཚུངས་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གངས་

ཉུང་མི ་རིགས་ཀི ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི ་རྒྱ་

རིགས་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཀི ་སྐད་ཡིག་སོབ ་སྦྱོང ་བྱེད ་དགོས་ཚུལ་

སོགས་བཤད་འདུག་ཀང་། ཉེ་སྔོན་མདོ་སད་

ཁུལ་དུ་ས་གནས་དཔོན་རིགས་ཀིས་དོན་ཚན་

ཉི་ཤུ་ཅན་གི་བརྡ་ཁབ་ཅིག་བཏང་བའི་ནང་བོད་

མིའི་ཆོས་རིག་དང་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་

སྔར་ལྷག་དམ་བསྒགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་

པོར་འཁོད་འདུག་པར་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་བྱ་

དགོས་པར་སྣང་།

 དེ་མཚུངས་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་

པའི་བོད་མིའི་ཆོས་རིག་གོམས་གཤིས་དང་ཡ་

རབས་བཟང་སྤོད་རྣམས་མི་ཐོག་ནས་མི་ཐོག་

བར་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས་གཤིས། དེང་

གི་ཆར་བོད་ནང་སྤི་སྒེར་གཉིས་ཀར་གོང་གུན་

ཆེ་བའི་བག་མེད་པའི་ཀུན་སྤོད་ནང་ཁུལ་ཤ་

ལན་སོག་རེས་དང་། གང་བྱུང་ཤོ་སག་རྒྱན་

རྩེད་དང་ཆང་རག་རིགས་ལ་སྤོད་མཁན་ཉུང་

དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་འདུག་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་རིགས་མི་ཡོང་

བ་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་

པར་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནུས་ཤུགས་བསྒིལ་རྒྱུ་ནི་

གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་སབས། བོད་མི་ཚང་མས་

གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྩིས་ཏེ་མུ་མཐུད་ཕར་གྲུ་

མཉམ་འདེགས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་དོན་

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་ཁ་བལ་མ་ཡིན་པར་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཡོང་ཐབས་

ཀི་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་མུ་

མཐུད་ལག་བསར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། 

འདི་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༡ པོའི་ནང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་

ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་

ཚོགས་ཞུས་ཏེ་བོད་ནང་གི་གནས་སངས་དང་

རྒྱལ་སྤིའི་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་འགོས་བཅས་

ལ་གཞིགས་ཏེ་འབེལ་མོལ་སྐོར་བསམ་ཞིབ་

གོས་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་བྱས་ཡོད་ཅིང་། བོད་

མིའི་འགོ་ཁིད་ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་འགོ་ཁིད་དབར་འབེལ་མོལ་གི་ལམ་ནས་

བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉིད་

ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་

བརན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

 འདིའི་ཐད་ཉེ་སྔོན་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་

ལས་ཁུངས་ཀི་མགིན་ཚབ་པས་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་

རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་དབར་འབེལ་མོལ་བྱ་རྒྱུར་

རྒྱབ་སྐོར་གི་གསལ་བསྒགས་སེལ་འདུག་པར་

རེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་གསལ་

བསྒགས་ནང་འབེལ་མོལ་གི་འབས་བུ་བཟང་

པོ་འདིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ཡོད་པའི ་མི ་རིགས་ཚང་མར་ཁེ ་

ཕན་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

ཀི་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་འབེལ་

མོལ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས་

ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་།

 དེ་མཚུངས་སིད་འཛིན་ཨོ་བ་མ་

མཆོག་ནས་ཀང་། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་དོའི་

སོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་མཛད་སྒོའི་སྐབས་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་

བྱམས་བརྩེ་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་གི་དབུ་

ཁིད་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ལ་

བརེན་ནས་ང་ཚོར་འགོ་བ་མིའི་ཆེ་མཐོང་དང་

རང་དབང་སྐོར་གེང་སོང་བྱེད་དགོས་པའི་

སེམས་སྐུལ་ཐེབས་ཀི་འདུག ཅེས་གསུངས་

པར་ཡང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་

བོད་དོན ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ ་ཡིན་པའི ་

ངོས་འཛིན་ཇེ་ཆེར་འགོ་བཞིན་པ་དང་། བོད་

དོན་སྐོར་གེང་སོང་བྱ་རྒྱུའི་སྡིངས་ཆ་དང་གོ་

སྐབས་མང་དུ་འགོ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་

མིའི ་སྒིག་འཛུགས་ནི ་ཡང་དག་པའི ་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་བྱེད་མཁན་གི་

སྒིག་འཛུགས་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ངོས་འཛིན་དང་གདེང་འཇོག་འཐོབ་བཞིན་

ཡོད། མང་ཚོགས་ཀི་མཉམ་ཞུགས་ལ་བརེན་

ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོ་ཚགས་

ཚུད་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་སབས་མ་འོངས་པར་ཡང་

མང་གཙོའི་ལས་རིམ་ནང་མང་ཚོགས་ནས་མུ་

མཐུད་ཆ་ཤས་མང་ཙམ་བང་རྒྱུའི་སྐུལ་མ་བྱ་

རྒྱུ་ཡིན།

 འདི་ལོ་འཛམ་གིང་གང་སར་བོད་

མི ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ནས་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕི་

ལུགས་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་

ག་སོན་མཛད་སྒོ་རྒྱས་པ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་

ཡོད།

 དེ ་ ཉི ན ་ ང ་ ཚོ ས ་ ༸ གོ ང ་ ས ་

༸སྐབས ་མགོ ན ་ཆེ ན ་ པོ ་ མཆོག ་སྐུ ་ཚེ ་

༸ཞབས་པད་བརན་པ་དང་ཐུགས་བཞེད་མ་

ལུས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་ཡོང་ཆེད་སོན་ལམ་

གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་མི་རིགས་ཀི་

ཁད་ནོར་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཡ་རབས་

བཟང་པོའི ་གཤིས་སྤོད་དང་གོམས་སོལ་

རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་

བསྐེད་དགོས།

 ད་རེས་ཀི ་གོ ་སྐབས་འདི ་དང་

བསྟུན་ནས་འཛམ་གིང་གང་སར་གནས་པའི་

བོད་མིའི་བདེན་དོན་ལ་ཤ་ཚ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་

མཁན་གི་ཚོགས་སྒེར་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་དོན་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་

མང་གཉིས་ནས་ད་བར་གཏོང་ཕོད་ཆེན་པོའི་

སྒོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བར་

སིང་དབུས་ནས་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།

 དེང་སྐབས་འཛམ་གིང་གང་སར་

དག་ལས་དང་འཁྲུག་རྩོད་ཤུགས་ཆེར་ཁབ་

བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་

ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་བརེན་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། 

རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་

བྱ་འོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པའང་གསལ་

བརོད་བྱ་འདོད་བྱུང་།

 མཐའ་དོན་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་

བརན་ཅིང་། ཐུགས་བཞེད་མ་ལུས་ལྷུན་གིས་

འགྲུབ་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་

དུ་གསལ་སེ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀི་

སྐལ་བཟང་ཉི་མ་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་སོན་འདུན་

ཤུགས་དག་དང་བཅས།

སིད་སྐོང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 

ལ།།



པར་ངོས་ལྔ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་༡ ཚེས་༢༡ ཕི་ཟླ་༣ ཚེས་ ༡༡ 5

ཙི་ཙིར་ངན་བྱས། ཕ་ཁང་ལ་མེ་བརྒྱབ། ༼བོད་ཀི་གསང་སྒྲུང་༽ཞེས་ནང་འགལ་སྤུངས་གསོག་གི་
བརྙན་འཕིན་འཁབ་གཞུང་ལ་དཔྱད་པ།

བུ་རོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག

 ༼བདུན་ཕག་སྔོན་མའི་འཕོས།༽

 བཞུགས་ཁིར་བཞུགས། ལོ་ཙཱ་བ་བརྒྱུད་

ཕན་ཚུན་འཚམས་འདི་བཀའ་མོལ་སོགས་

གནང་”། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་“ སྔར་རྒྱ་

བོད་དབོན་ཞང་གི་འབེལ་བ་བྱུང་སེ་ཆིངས་ཀི་

རྡོ་རིང་བཙུགས་ཚུལ། ལྷག་པར་རྒྱལ་མཆོག་

ལྔ་པའི་སྐབས་མན་ཇུ་གོང་མ་དང་པོ་ཧྲུན་ཀྲེ་

དང་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་བ་བྱུང་སེ་རྒྱལ་ཁབ་

གཉིས་གཅིག་ཕན་གཅིག་གོགས་ལས། རྒྱལ་

ཁབ་གཅིག་གི་འོག་ལ་གཅིག་མིན་པ། བར་

ལམ་ཟི་ཁོན་དང་ཡུན་ནན་གི་དཔོན་རིགས་

འགའ་ཤས་ནས་རྒྱ་བོད་མཆོད་ཡོན་གི་འབེལ་

བར་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཀིས་བོད་ས་རྒྱ་ཁོངས་

ཡིན་རྐང་ལྟ་བུས་ས་སད་བརྡབས་གསིགས་

སོགས་དབང་ཡོད་ཚད་མེད་བཏང་སྐོར་”དང་

“དེང་སྐབས་ཁམས་ཕོགས་ཟ་བེད་བརྡབས་

གསིགས་གཏོང་བཞིན་པའི་རྒྱ་རིགས་དཔོན་

དམག་གཅིག་རྐང་མ་ལུས་པ་འཕལ་དུ་ཕིར་

འཐེན་དང་། བོད་རྒྱ་མཆོད་ཡོན་ཕན་ཚུན་

སྐོང་རེས་ཀི་གནས་ལ་བརེན་དབྱིན་བོད་ཚོང་

དོན་སྐོར་རྒྱ་ཕོགས་ནས་ཀང་ལེགས་རྒྱུ་གང་

ཆེའི་ཕན་ཆར་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་ཞིབ་

གསུངས་གནང་བ་འཁོད་འདུག་ཅིང་།” གོང་མ་

ཀོང་ཤུའི་མཆོག་ནས་ཀང་། “རྒྱ་བོད་མཐུན་

ལམ་བཙན་པོ་ཡོང་བ་དང་། སྔར་སོལ་གི་

རེས་སུ་འབངས་པའི་རྒྱ་བོད་གཉིས་པོ་བརན་

ཅིང་རྒྱུན་འཁོངས་ཡོང་བ་བྱ་དགོས་ཞེས་པའི་

བཀའ་ཤོག་དང་། གསེར་གི་པང་ལེབ་ཀི་ངོས་

ལ། ནུབ་ཕོགས་ཀི་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་སྐེས་

བུ་སངས་རྒྱས། ཞེས་པའི་མཚན་འཕར་གི་

གཟེངས་བསོད་། མན། རྒྱ། བོད། སོག་བཅས་

པའི་ཡི་གེའི་ཤན་སྦྱར་དང་གནང་སྐེས་རྒྱ་ཆེ་

བཅས་ཕུལ་གནང་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་

གི་མཚོན། བོད་སོག་དངོས་འབུལ་སམ་མཐོ་

འབུལ་གནང་བ་དང་འབེལ་མཐིང་ཤོག་ལ་

གསེར་བིས་ཀི་ཐུགས་སོན་བསྔགས་བརོད་

ཀང་བསྩལ་ཡོད་འདུག ”ཅེས་འཁོད་དོན་དེ་

དག་ལས་གོང་གི་“ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པོས་མན་ཇུ་གོང་མར་མཇལ་

ཕག་ཕུལ་འདུག་”ཅེས་པའི་རྫུན་གཏམ་གི་

མཐིལ་ཡོངས་སུ་བརོལ་བ་རེད།

 ༢། གོང་མཚུངས་བོད་ཀི་གསང་

སྒྲུང་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕིན་ལེའུ་དང་པོ་མུ་

མཐུད་། “འོག་གི་ཐག་པ་འཐེན་་མཁན་གཉིས་

ཀིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བཅུ་གསུམ་པ་དགོངས་པ་

རོགས་པ་རེད།” ཅེས་བཤད་པ་དེ་ནས་འཁབ་

གཞུང་ནང་གི་བརོད་བྱ་གཙོ་བོ་གཞན་ཞིག་

བསན་ཁུལ་བྱས་པ་དེ་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་དབང་ལ་བརེན་ནས་རང་

མཁོ་དེ་ལེན་བྱས་པའི་བོད་ཀི་ཉེ་བའི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་༼༡༩༣༣༽ ལོའི་བོད་

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དགོངས་པ་རོགས་

རེས། བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནང་རྒྱལ་ཚབ་སུ་

བསྐོ་དགོས་མིན་སྐོར་བཀའ་བོན་བདེ་ལེགས་

དང་། བཀའ་བོན་རིན་ཆེན་ཟེར་བའི་དབར་

དབང་ཆའི་འཐབ་རྩོད་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་བཅོས་

མའི་གསང་སྒྲུང་ཞིག་བསན་པ་སེ། “བཀའ་

བོན་བདེ་ལེགས་ཟེར་བས། རྒྱ་ནག་དབུས་

གཞུང་གི་“བཀའ་རྩ་”དང་། བོད་ཀི་སྔར་སོལ་

འགོ་སངས་ལྟར་རྒྱལ་ཚབ་གཅིག་འཕལ་དུ་

བསྐོ་དགོས་པ་ལྟར་འོས་མིའི་ནང་སྤན་གསལ་

ཀུན་འཕེལ་བསྐོ་དགོས་ལུགས་བཤད་པར། 

དེ་མ་ཐག་རང་ཉིད་སིད་ཚབ་བྱ་འདོད་ཆེ་བའི་

“བཀའ་བོན་རིན་ཆེན་”ཟེར་བས་ངོ་རོལ་བྱས་

ཏེ། སྤན་གསལ་ཀུན་འཕེལ་ལགས་སུ་༸གོང་

ས་མཆོག་སྙུན་གཞི་བཞེས་པ་བཀའ་ཤག་ལ་

སན་གསན་མ་ཞུས་པ་དང་ ད་དུང་༸གོང་ས་

མཆོག་གོ་བུར་དགོངས་པ་རོགས་པ་དེ་ཁོས་

སྡུག་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་ཉེས་བཙུགས་

བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་འོས་གཞིའི་ཁུངས་ནས་

ཕིར་སྤད་དེ། དེའི་ཚབ་ལོ་ན་ཆུང་ཞིང་། ལྷ་སའི་

སྐུ་དག་ནང་ཁུལ་གི་གནས་སངས་གང་ཡང་

མི་ཤེས་པ། བཀའ་བོན་རིན་ཆེན་ཟེར་བ་ཁོ་

པ་དང་ཉེ་འབེལ་ཆེ་བའི་རྭ་སྒེང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་

པའི་དབང་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་སིད་ཚབ་ལ་

བསྐོས་”ཚུལ་བསན་པ་དེ་རེད།

 བོད་ཀི ་ལོ ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་བའི ་

དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ནི། “རྒྱལ་དབང་

མཆོག་གཤེགས་ཏེ་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་རིང་སིད་

བོན་དང་། བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཕག་

ལས་གནང་ཞིང་། དེའི་སྐབས་ཆོས་ཀི་དབུ་

ཁིད་མཛད་པོ་རྒྱལ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་མིན་

བོད་ལྗོངས་སྤི་ཚོགས་ལ་བཀའ་སྡུར་གནང་

བར། ཕལ་ཆེར་ནས་བ་སྤྲུལ་ཞིག་༸རྒྱལ་

ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་གིས་སིད་བོན་གང་མདུན་

མཆོག་ནས་ཕག་རོགས་གནང་ན་ལེགས་ཚུལ་

བོ་གོས་གཅིག་མཐུན་གིས་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་

ལས་ཐོག་མི་ཉག་ཨ་མི་ཡེ་ཤེས་དབང་ལྡན་

དང་། རྭ་སྒེང་ཧུ་ཐོག་ཐུ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་

བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཕུར་ལྕོག་ཡོངས་

འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསན་བྱམས་པ་ཚུལ་

ཁིམས་གསུམ་གི་མཚན་ཤོག་གཟན་རིལ་རྩེ་

འཕགས་མཆོག་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རེའི་སྤན་སྔར་སིད་

བཀའ་དང་། དྲུང་རྩིས། ཚོགས་འཐུས་བཅས་

པའི་དབུས་སུ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་བྱམས་པ་

ཆོས་གགས་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་སོན་བདེན་

ཚིག་ཐོག་གཟན་རགས་མཛད་པར་རྭ་སྒེང་ཧོ་

ཐོག་ཐུ་ཆེན་པོ་ཐོན་པ་ལྟར་། ཤིང་ཁི་ ༡༩༣༤ 

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ ༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་

བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀི་ཁིར་ཕེབས་པ་དང་། སིད་

བོན་གང་མདུན་གུང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་

ནས་ཕག་རོགས་གནང་བ་རེད་”ཅེས་དངོས་

དོན་གསལ་པོར་འཁོད་ཅིང་། དེ་ནས་“སྐུ་

བཅར་ཀུན་འཕེལ་ལགས་སུ་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐོར་སིད་

བོན་དང་བཀའ་བོན་རྣམས་ལ་འཕལ་འཕལ་

སན་སེང་གནང་མ་ཐུབ་པའི ་ལེ ་ཐོག་དང་

། གསོལ་སན་འབུལ་བཞེས་སོགས་ཨེམ་ཆི་

བྱམས་པ་དང་། གནས་ཆུང་སྐུ་བསེན་སོགས་

ལའང་ལེ་ཐོག་ཕན་བུ་རེ་བྱུང་ནས་སྐུ་བཅར་

ཀུན་འཕེལ་ལགས་ཀོང་པོ་རྩེ་སྒང་ཁུལ་དེ་མོ་

ཆབ་ནག་དགོན་ལ་རྒྱང་འབུད་བཏང་བ་སོགས་

བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུས་འཁྲུན་ཐག་བཅད་

པ”གསལ་འདུག་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་དེང་དུས་ཀི་བརྙན་

ཕབ་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ནས་འཁོག་བཤད་རྫུན་བཟོ་

ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་། འཛམ་གིང་དུ་གགས་པའི་ 

བོད་ཀི་སིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཤོག་

ལྷེའི་ནང་འཁོད་པའི་དངོས་དོན་རྣམས་རང་

འདོད་བཞིན་བསེ་ལྷད་གཏོང་ས་མེད་པ་གསལ་

སོན་བྱུང་ཡོད།

 བོད་ཀི་གསོ་རིགས་སན་དཔྱད་

སྐོར་རོངས་པའི་ཧམ་བཤད་ལ་དངོས་དོན་

གིས་དགག་ལན།

 ༣། བརྙན་འཕིན་རྒྱུན་མཐུད་

འཁབ་གཞུང་དེའི་ནང་། “བདེ་ལེགས་བཀའ་

བོན་གི་སས་འཆི་མེད་རྒྱལ་པོ་ཀ་སྦུག་ནས་

ཕིར་ལོག་བྱས་པའི་ལམ་བར་ཤར་སད་གཞིས་

ཁ་ཟེར་བ་ནས་བསུ་མི་ཡོང་མཁན་མེད་སབས། 

བདེ་ལེགས་སས་ཀི་བན་གཡོག་རྐང་འཛུགས་

ཟེར་བ་གཞིས་ཁར་ལྟ་བར་བཏང་ནས་གཞིས་

ཁའི ་ཉེ ་འགམ་དུ་སེབས་སྐབས་མི ་རོའི ་དི ་

མས་ཁེངས་ཏེ། གཞིས་ཁའི་ནང་མི་སེར་བན་

གཡོག་ཚང་མ་ཚ་བའི་ནད་ཕོག་སེ་ཤི་ཡོད་

པ་དང་། གཞིས་གཉེར་ཡང་ནད་ཕོག་སེ་་ཤི་

ལ་ཁད་གྱུར་ཡོད་པ་རྐང་འཛུགས་ཀི་མཐོང་

སེ། འཕལ་དུ་ས་དེ་ནས་ཕིར་ལོག་གིས་བདེ་

ལེགས་སས་འཆི་མེད་རྒྱལ་པོར་གཞིས་ཁའི་

མི་རྣམས་ཚ་ནད་ཕོག་སེ་་འདས་གོངས་ཕིན་

འདུག་པས། ཕར་གཞིས་ཁའི་ནང་བསྐོད་ན་

འགོ་ནད་འཕོག་རྒྱུ་བཤད་དེ་འཆི་མེད་རྒྱལ་པོ་

སོགས་ལུང་སོང་ཞིག་ནང་ཚུགས་བབ་ནས་

བསྡད་ཁུལ་བསན།

 འོན་ཀང་། གོང་དུ་ཤར་སད་

གཞིས་ཁའི་གཞིས་གཉེར་གཙོས་བན་གཡོག་

ཚང་མ་ཚ་བའི་ནད་ཕོག་སེ་ཤི་བ་དང་། མཇུག་

ཏུ་བཀའ་བོན་བདེ ་ལེགས་ཁོ ་རང་ཡང་ཚ་

བའི་ནད་ཕོག་སེ་སྐུ་རིམ་དང་མཆོད་འབུལ་

ག་ཚོད་བྱས་ཀང་མ་ཕན་པར་ཐ་མ་འདས་

གོངས་སུ་གྱུར་ཚུལ་དེ། བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་

ལོ་རྒྱུས་དང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིགས་པའི་སན་

དཔྱད་ལ་རོངས་པའི་ཧམ་བཤད་འབའ་ཞིག་

ཏུ་ཟད། ལེ་ཚན་དེ་འཁབ་གཞུང་དེའི་ནང་ཆེད་

དུ་བསན་པའི་དགོས་དབང་ནི། བོད་རྙིང་པར་

སན་བཅོས་ཀི་མཐུན་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པར་

མི་ལ་ནད་ཕོག་ན་ཤི་རྒྱུ་ལས་ཐབས་མེད་པའི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁུངས་མེད་ཆབ་སིད་ཀི་

དིལ་བསྒགས་རྣམས་དངོས་ཡོད་ཡིན་ཁུལ་

བྱས་འདུག་ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ནི། 

༼ཚ་བའི་ནད་ལ་བསིལ་བཅོས་དང་། གང་

པོའི་ནད་ལ་དོད་བཅོས་བྱེད་དགོས་༽པའི་

གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་

སན་དཔྱད་མཁས་པ་ཚོས་འདས་པའི ་ལོ ་ 

༩༠༠ སྔོན་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་སེ་ཚ་ནད་

བཅོས་ཐབས་ཀི་མཚོན་སན་དཔྱད་སྐོར་བཻཌཱུ་

རྱ་། སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་སན་གཞུང་སོད་སད་

གཉིས་རྩོམ་སྒིག་གིས་པར་ཤིང་བརྐོས་ཡོད། 

༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཕི་

ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་ལྷ་སར་སན་རྩིས་ཁང་དངོས་

སུ་བཙུགས་གནང་བ་དང་། རྭ་སྒེང་རྒྱལ་ཐོག་

སྐབས་༼༡༩༣༩༽ལོར་གདན་ས་ཁག་དང་

བོད་དམག་ན་གཞོན་སན་རྩིས་སོབ་མཁན་

འདེམས་གསེས་ཀིས་སྐ་སེར་སན་སོབ་གཞུང་

ཕོགས་ནས་བསྐོས་པ་ཚང་མར་དམག་དཀྱུས་

ཀི་ཕོགས་ཐོབ་གསོལ་སྩལ་གནང་སེ། སན་

རྩིས་ཁང་ཐོག་མར་འཛུགས་དུས་དགེ་སོབ་

གངས་ ༢༥ ཙམ་ནས་མི་རིང་བར་ ༡༠༠ ལྷག་

འཕར་བ་དང་ཕིས་སུ་སན་སོབ་གངས་ ༡༠༠༠ 

ལྷག་གསོ་སྐོང་གནང་ཡོད་པས། དེས་གདན་

ས་གསུམ་གི་གཙོས་པའི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་

། སོད་མངའ་རིས་ཁུལ། དབུས་གཙང་། དྭགས་

ཀོང་། མདོ་སོད་སད་གཉིས་བཅས་ལ་གཞུང་

དང་། སྒེར་པའི་སན་པས་ཁབ་ཅིང་ཡོད་པ་དེ་

དག་གིས་སན་གི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་དང་། སན་

སྦྱོར་བཟོ། འདུལ་བཅོས་བྱེད་པའི་ལག་ལེན་

དང་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་ཕིན་

ནས་ཉམ་ཐག་ནད་པའི་དོན་དུ་ཞབས་འདེགས་

གང་ལེགས་ཞུས་ཏེ ་ནད་བཅོས་སོག་སྐོབ་

ཀི་ནུས་པ་ཆེས་ཆེར་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག 

གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་ཀིས་ལོ་རེའི་ནད་ཡམས་

སྔོོན་འགོག་ཆེད་སྔོན་ཚུད་ནས་སྐར་རྩིས་དེབ་

འགོད་དང་དཔར་འགེམས་བྱས་པ། གཞུང་

དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་། མང་ཚོགས་བཅས་ནས་

ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀིས་སྐུ་རིམ་དང་དབྱངས་

འཆར། ཟློག གླུད་བརངས། རིམས་སྲུང་། སྒོ་

དགུ་ཆིག་སྒིལ་གི་སྲུང་འདུད་སོགས་ལས་

གྲུབ་པར་བརེན། བོད་མི་རིགས་ཀི་བདེ་ཐང་

སྲུང་སྐོབས་འགན་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་སེ། སྐབས་

དེ་དུས་མི་ཚོགས་ཆེ་བའི་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ནང་

སན་རྩིས་ཁང་དུ་སན་བཅོས་བྱེད་མཁན་མང་

ན་མི་གངས་ ༥༠ ཡས་མས་ལས་མེད། དེ་

ཡང་ནད་གཞི་ཕལ་ཆེ་བ་འབྲུམ་དང་ཁག་ཤེད་

ཙམ་ལས་མེད་ན། གོང་གསལ་བོད་ཀི་གསང་

སྒྲུང་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕིན་ནང་། ཚ་བའི་ནད་

ཀི་མཚོན་པའི་འགོ་ནད་ཆེན་པོ་བྱུང་སེ་གཞིས་

ཁ་གཅིག་གི་མི་ཚང་མ་སྡེབ་ཤི་བརྒྱབ་པའི་

གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་དེ་སྔའི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་བྱུང་མོང་མེད་པའི་ཁུངས་མེད་རྫུན་གཏམ་

འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བྱུང་། དེ་

ལས་དེང་དུས་སན་བཅོས་འཕོད་བསེན་ཡར་

རྒྱས་ཆེན་པོ་བཏང་ཚུལ་མ་ཎི་བགང་བགང་

དིལ་བསྒགས་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཀང་། དོན་དམ་དུ་

ཕི་ནས་རྒྱ་མི་འབོར་ཆེ་གནས་སོ་བྱེད་པ་དང་

། ཆབས་ཅིག་ཟ་ཆས་རྣམས་རས་འགྱུར་བསེ་

ལྷད་ཤུགས་ཆེ་བཏང་བ། འཁོར་ཡུག་སགས་

བཙོག་ཆེ་བ། གཞུང་གི་དག་གནོན་སིད་

བྱུས་དང་། མི་ཕན་ཚུན་འགན་རྩོད་ཀི་གནོན་

ཤུགས་འོག་མི་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་

སྔར་མེད་ནད་ཡམས་གོ་ནད་དང་། མཆིན་

ནད། ཕོ་སྐྲན། སིང་གི་ན་ཚ། ཟ་ཁུ་གཅིན་སིའི་

ནད། AIDS འགོ་ནད་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་

པོ་དར་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་ཉིན་ལྟར་ནད་པ་

ཉམ་ཐག་མང་པོ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་། 

སན་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐེན་ཡོད་མཁན་ཚོ་

ལའང་། རྒྱའི་སན་ཁང་ནང་སྐད་ཀི་གོ་བརྡ་མི་

འཕོད་པ། ནད་གཞི་གང་ཡིན་བརྩད་མི་ཆོད་པ། 

སན་རིན་ཆེན་པོ་སྤོད་དགོས་ཀང་ནད་གཞི་

དག་སྐེད་ཡོང་རྒྱུའི་ཚབ་སན་པས་ལག་རྩེད་

རྩེ་ཡུལ་དུ་གྱུར་ནས་འདས་གོངས་ཤོར་སྐབས་

ཁ་མཆུ་རྒྱག་ཡུལ་མེད་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་

ཅི་ཆེའི་གནས་སུ་གར་བ་དངོས་བདེན་ཆགས་

ཡོད།

མཚུངས་དཔེ་གཞན་འདེན་གིས་དཔའ་བོས་

མཛེས་མ་སྐོབ་ཚུལ་གི་སྒྲུང་།

 ༤། བོད་ཀི་གསང་སྒྲུང་ཞེས་པའི་

བརྙན་འཕིན་མུ་མཐུད། བདེ་ལེགས་སས་

འཆི་མེད་རྒྱལ་པོ་ཕར་གཞིས་ཁའི་ནང་བསྐོད་

ན་འགོ་ནད་ཕོག་རྒྱུ་བཤད་དེ་འཆི་མེད་རྒྱལ་

པོ་སོགས་མི་མེད་ལུང་སོང་ཞིག་ནང་ཚུགས་

བབ་ནས་བསྡད་པའི་སྐབས། བཀའ་བོན་

རིན་ཆེན་གི་སས་དགེ་ལེགས་ཟེར་བས་ལོག་

ཏུ་མི་བཏང་སེ་འཆི་མེད་རྒྱལ་པོ་ཚུར་ལོག་

ཡོང་སའི་ལམ་བར་ལྕགས་ཟམ་ཞིག་ཡོད་ས་

དེར་འབར་རས་བཞག་ཡོད་པ་གས་གཏོར་

གིས། བདེ་ལེགས་སས་གཅིག་པོར་ཆུའི་

ནང་ལྷུངས་ཏེ་གཡོག་པོ་ཚོས་ག་ཚོད་བཙལ་

ཡང་། གསོན་པའི་མི་དང་ཤི་བའི་རོ་མ་བརྙེད་

པར་བརེན། གཡོག་པོ་རྐང་འཛུགས་གིས་

ལམ་བར་ནས་གྲྭ་བཀྲིས་དང་སས་འཆི་མེད་

རྒྱལ་པོ་གཉིས་མི་གཅིག་ལྟར་འད་པོ་ཡོད་

པ་ཐུག་ནས། ཕག་མཛོད་དབང་ཕྱུག་གིས་

བདེ་ལེགས་གཟིམ་ཤག་སྐོབ་ཆེད་གྲྭ་བཀྲིས་

སས་འཆི་མེད་རྒྱལ་པོར་བརྫུས་སུ་འཇུག་པ་ 

དང་། ལྕམ་ཆུང་ཚེ་བདེ་སྐིད་ལ་རང་གི་བཟའ་

ཟླ་་འདས་གོངས་ཕིན་ནས་ཁིམ་ཚང་སྐོང་

མཁན་གི་བརྒྱུད་པའི་སྐེས་པ་མེད་ན། ཁིམ་

གཞིས་མི་གཞན་གི་བཙན་འཕོག་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་

ཁ་ཆེན་པོ་འཕད་པའི་སྐབས། “བདེ་ལེགས་

སས་”གོ་བུར་ཕི་ནས་ནང་ལ་སེབས་ཚུལ་

གིས། མཚམས་འདིར་དཔའ་བོས་མཛེས་

མ་སྐོབ་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ཚེ་བདེ་སྐིད་དང་

བདེ་ལེགས་གཟིམ་ཤག་འཕོག་རྩིས་བྱེད་པར་

ཡོང་མཁན་བཀའ་བོན་རིན་ཆེན་གི་སས་དགེ་

ལེགས་ཅི་བྱ་ལྟོས་མེད་དུ་གྱུར་སེ། ལྕམ་ཆུང་ཚེ་

བདེ་སྐིད་ལ་རང་ཉིད་དང་བདེ་ལེགས་གཟིམ་

ཤག་སྐོབས་ཐུབ་པར་དགའ་བ་སྐེས། ཚེ་བདེ་

སྐིད་ཀིས་རང་གི་མདུན་ལ་ཡོད་པའི་སས་

འཆི་མེད་རྒྱལ་པོ་དེ་གྲྭ་བཀྲིས་ཀིས་བརྫུས་

པའི་གནས་བབ་ངོ་མ་ཤེས་རོགས་བྱུང་ནའང་

རིན་ཆེན་བཀའ་བོན་གི་གཙོས་སྐུ་དག་ཕན་

ཚུན་དབར་ཕིའི་འཐབ་རྩོད་དང་། བདེ་ལེགས་

གཟིམ་ཤག་ནང་ཕག་མཛོད་དབང་ཕྱུག་ནས་

ཇག་པ་དང་ངན་འབེལ་གིས་བུ་མོ་ལྷ་མཛེས་

 ༼འཕོས་བདུན་ཕག་རེས་མར་གཟིགས།༽



པར་ངོས་དྲུག་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡6

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཕགས་ཡུལ་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གིང་གི་རེན་དང་

བརེན་པ་བཅས་པར་རབ་གནས་མཛད་པ།
༄༅། །སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་འཕགས་ཡུལ་གདན་ས་

དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གིང་གི་དབུ་བ་ཀྭན་

ཏིང་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་

སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་

བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གི་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༡༥ ཙམ་

ལ་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གིང་དུ་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་སྐབས་བྱམས་མགོན་ཀྭན་ཏིང་

ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་

བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་

གཞན་གཉིས།  བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོོག ཆོས་རིག་བཀའ་

བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག ཚོགས་གཞོན་

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག 

ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི ་སྒོལ་མ་མཆོག 

འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་

མཆོག སྤི་ཁབ་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་མགོན་

པོ་ཕུན་ཚོགས་མཆོག སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

ཁག་གཅིག གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

སྐིད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། ཕི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་

ཁག ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་བཅར་བ་བཅས་

ཁོན་མི་གངས་ ༡༠༠༠ ལྷན་འཛོམས་ཀིས་

དབུས་སུ། དགོན་པའི་མཁན་བ་སྤྲུལ་དང་

གྲྭ་དམངས་སོགས་ནས་སེར་སྦྲེངས་གཟབ་

རྒྱས་ཀིས་དཔལ་སྤུངས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀིས་སྣང་

གསལ་ཞལ་ཕེ་དང་རེན་གསུམ་ལ་རབ་གནས་

མཛད་དེ་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་བསྟུན། བྱམས་

མགོན་ཀྭན་ཏིང་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་འདེགས་

འབུལ་ཞུས་རེས་དབུ་མཛད་འཕིན ་ལས་

འགྱུར་མེད་ལགས་ཀིས་མཛད་རིམ་ངོ་སྤོད་ 

དང་། བྱམས་མགོན་ཀྭན་ཏིང་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདིའི་གསུང་བཤད་

གནང་བའི་གནང་། 

 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་ནས་

དུས་སུ་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་སྩལ་བར་བརེན་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་

གསུམ་གིས་གཙོས་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོའི་ནང་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

འགོ་བ་ཀུན་གི་བདེ་སྐིད་ཀི་གཞི་མ་ཀུན་མཁེན་

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བོད་ཀི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སར་གསོ། 

འཛམ་གིང་ཁོན་ཡོངས་དང་དམིགས་བསལ་ཁ་

བ་རི་བའི་ཆོས་རིག་གཅིག་ཏུ་འདེས་པའི་སྐེས་

བུ་སྤི་བྱེ་བག་ཡོངས་ལ་ཡ་རབས་སྤོད་ཚུལ་

དང་མཐུན་པའི་ཀུན་སྤོད་དང་། གཞན་ཕན་གི་

ལྷག་བསམ་ལྡན་པའི་ཀུན་སོང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་

ལུང་ཚན། ཆོས་དང་མི་རིགས་ཕན་ཚུར་བར་

བརྩི་བཀུར་སྐོང་རེས་དང་མཛའ་མཐུན་ཡོང་

བར་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀིས་བ་ན་མེད་

པའི་མཛད་འཕིན་བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་པར་

ཐུགས་རེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མགོན་

པོ་གང་གི་ཐུགས་རེ་སྐབས་འོག་ནས་ནམ་ཡང་

མི་འདོར་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོད། དེ་

ནས་མཁན་པོ་གཡུལ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཕུན་

ཚོགས་ལྔ་ལྡན་གི་བཤད་པ། མཁན་པོ་རྒྱལ་

མཚན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གདན་སའི་ངོ་

སྤོད། སོབ་དཔོན་ཀར་གགས་པ་ལགས་ཀིས་

མདོ་དང་འབེལ་བའི་ཆོས་བཤད། དཔལ་སྤུངས་

རིག་གནས་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་མ་ཆོས་དབྱིངས་

ཀུན་ཁབ་ལགས་ཀིས་གསོ་བ་རིག་པའི་བྱུང་

རིམ་བཤད་པ། སོབ་མ་ངག་དབང་ལགས་ཀིས་

རྩིས་རིག་པའི་བྱུང་རིམ་བཤད་པ། སོབ་མ་

ཤེས་རབ་དི་མེད་ལགས་ཀིས་སྒ་རིག་པའི་བྱུང་

རིམ་བཤད་པ་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་སན་སྒོན་

ཞུས་རེས་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། ནང་ཆོས་འདི་བཞིན་

འཛམ་གིང་གིས་རྩ་ཆེན་ཞིག་དང་དོ་སྣང་བྱེད་

ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས། ང་ཚོས་ད་ལྟའི་

གནས་སངས་འདིའི་ཐོག་ནས་དེ་ཡར་རྒྱས་ཇི་

ལྟར་གཏོང་དགོས་མིན་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག ངས་ནམ་

རྒྱུན་དུ་འདི་ལྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོའི་ཆོས་

བརྒྱུད་ཆེན་པོ་སོ་སོའི་ནང་གྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་

བྱེད་ཕོགས་དེ་བསེས་ལྷད་དང་འགྱུར་བ་མེད་

པ་སོགས་ཀི་གནའ་སོལ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་

སབས། དེ་དག་གཞིར་བཞག་ཐོག་དེང་གི་དུས་

རབས་དང་མཚུངས་པའི་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་

བྱེད་སངས་ཀིས་གཙོས་གང་ཅིའི་ཐད་བསྐར་

ཞིབ་དང་གསར་གཏོད། དེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཇི་

ལྟར་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་སྐོར་དགོངས་

པ་བཞེས་པ་བརྒྱུད་ང་ཚོས་དུས་རབས་ ༢༡ 

པའི་ནང་པ་ཞིག་ཆགས་ཐབས་བྱེད་དགོས། 

ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།

 དེ ་ནས་སྤི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ ་

སེན་པ་ཚེ ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་རེས། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་

སྩལ་དོན།

 ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དབུས་པའི་

མཁས་དབང་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དེ་བཞིན་དགེ་

འདུན་པ་དང་མི་དམངས་ཡོངས་ལ། ལོ་རྒྱུས་

ཀི་ཐོག་ནས་བྱས་རེས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སི་

ཏུ་སྐུ་ཕེང་རིམ་བྱོན་གིས་བསན་པ་དང་འགོ་

བའི ་དོན་དུ་མཛད་འཕིན་ཆེན་པོ ་བསྐངས་

ཡོད་པ་དེའི་རེས་སུ་བཟུང་སེ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུང་

ཆུང་སྐབས་སུ་རུམ་གཏེགས་ནས་རྡ་རམ་ས་

ལར་ཕེབས་སྐབས་སོབ་གཉེར་སྐོར་དམིགས་

བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་སོང་། རིན་པོ་ཆེ་

སོབ་གཉེར་ཐོག་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་བཞིན་

དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསར་ནས་གཞི ་མེད་

ས་ཞིག་ལ་རེན་གཞི་འདི་ལྟ་བུ་འཛུགས་སྐྲུན་

གནང་། སྤིར་དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་བརྒྱབ་

མཁན་མང་པོ་འདུག འོན་ཀང་བསབ་པ་སོབ་

གཉེར་ཐོག་དམིགས་བསལ་ནུས་ཤུགས་སྒིམ་

གནང་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། ནམ་རྒྱུན་ངོས་

ཀིས་འདི་ལྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། ནང་

པ་ཚོ་བཤད་མི་དགོས་པར། སྤིར་བཏང་རྒྱ་

གར་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའི་རྣ་ལྕོག་ལ་

ནཱ་ལེནྡྲ་བརོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཤེས་ཡོན་གི་

བསི་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་བོ་ལ་འཆར་གི་རེད་

མ་གཏོགས་དགེ་འདུན་པ་གང་ཙམ་ཚོགས་

ནས་ཞལ་འདོན་གནང་བཞིན་པ་བོ་ལ་ཤར་

གི་མེད་པ་བཞིན་བོད་པའི་དགོན་པ་ཞེས་མིང་

འཐོན་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཡང་ཤེས་ཡོན་གི་བསི་

གནས་ཤིག་ཡིན་བསམས་པ་བོ་ལ་ཤར་ཐུབ་

པ་བྱ་དགོས། 

 འདིར་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་ཁུར་

བཞེས་ཏེ་དངོས་འབེལ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་

ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་རིག་

པའི་གནས་ལྔ་ལ་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་

བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བཤད་སྒྲུབ་

ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ལུང་རོགས་ཀི་བསན་པ་

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་

ཡོང་རྒྱུར་རིན་པོ་ཆེས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ལག་

ལེན་ཐོག་བསར་བ་བྱུང་འདུག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

རེད་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 གོང་དུ་ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་གིས་

གསུངས་པ་བཞིན། ངོས་ཀིས་མགོ་སོད་ནས་

རེ་བ་བཟང་ས་དང་ག་སྒིག་སྡུག་ས་ནས་བྱེད་

དགོས་ཞེས་རག་པར་བཤད་ཀི་ཡོད། རེན་གཞི་

འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ནི། ང་ཚོས་ལས་ཀ་མང་པོ་

ཞིག་མགོ་སོད་ལ་འཆར་གཞི་ལྡན་པ་ཡག་པོ་

ཞིག་ཡོད་ནའང་། རིམ་པས་འཆར་ཅན་ཐོག་

ཕིན་པ་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་མི་ཡོང་

བར་མུ་མཐུད་སྤུས་ཀ་ཞན་དུ་མི་འགོ་བ་སྤུས་

ཀ་བཟང་དུ་འགོ་བར་ཐུགས་ཁུར་སྐེད་དགོས།

ང་ཚོར་མེས་པོ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐོན་ནས་ཤེས་

ཡོན་རིགས་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་

ནས་འཛམ་གིང་སྤི་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་

ཐུབ་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན་གང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་

ལག་ལེན་བསར་ནས་མི་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་དགོས། 

ཞེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སོབ་སྩལ། 

 གོ ང ་ཚེས ་ ཉི ན ་གི ་ཕེ ད ་ཡོལ ་

༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དཔལ་

སྤུངས་བཤད་གྲྭ་ལུང་རིགས་འཇམ་དཔལ་གིང་

གི་སོབ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་དབུ་མ་དང་ཤེར་

ཕིན་གི་གཞུང་དང་འབེལ་བའི་རགས་གསལ་

གཟིགས་འབུལ་དང་། དཔལ་སྤུངས་རིག་

གནས་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་

བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་བགོ་གེང་། དཔལ་སྤུངས་

ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་གིང་གི་བཙུན་མ་ཁག་

གཅིག་གིས་བསྡུས་གཞུང་བོ་གསལ་ཉེར་མཁོ་

ལས་རྒྱུ་འབས་ཆུང་ངུའི་རྣམ་གཞག་གི་རགས་

གསལ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

news agency 
གསར་འགྱུར་ངོ་ཚབ་ཁང༌།

རླུང་འཕིན་རྒྱང་སིང་བྱེད་པོ་དང༌། དུས་དེབ། ཚགས་ཤོག་

བརྒྱུད་ལམ་སོགས་སུ་རྒྱལ་སྤི་དང་རྒྱལ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་

ཇི་འབྱུང་མཁོ་སྤོད་བྱེད་མཁན་གི་སྒིག་འཛུགས་ཤིག

oath of office  
ལས་ཁུར་དམ་བཅའ།

སྐེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ལས་སྣེའི་འགན་ཁུར་ལེན་མ་ཞུས་གོང་

དུ་དང་བདེན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ།

one world order  
འཛམ་གིང་གཅིག་གྱུར་འགོ་ལུགས།

འཛམ་གིང་གི་ཁོམ་ར་དང་ཚོང་ལས་ཐད་ཕན་ཚུན་བརེན་རེས་

ཀི་རྣམ་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད། ཁབ་ཚད་དང་ལག་ལེན་གི་ཆ་

ནས་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སིད་གཞུང་འཛུགས་པ།

open society  
གུ་ཡངས་སྤི་ཚོགས།

རང་དབང་དང་ཆོས་ལུགས་གུ་ཡངས་ཀི་སྒོམ་གཞི་ལྡན་པའི་

སྤི་ཚོགས་ཤིག

ovation  

དགའ་བསུའི་ཐལ་སྒ།

མང་ཚོགས་ཀིས་མོས་མཐུན་ངོས་ལེན་ལྟ་བུ་མཚོན་དོན་དུ་

སྤོ་སེམས་ཆེན་པོའི་ཐལ་སྒ་ཤུགས་ཆེ་སྒོག་ཚུལ།

overestimate  
ཚོད་དཔག་མཐོ་ཐལ།

གང་ཞིག་གི་ཆ་ཚད་དང༌། རིན་གོང་སོགས་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་

ཚོད་དཔག

ownership  
བདག་དབང༌།

བྱ་དངོས་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་

ཐོབ་ཐང༌།

paramilitary  
དཔུང་དམག གབས་དམག

དམག་དཔུང་ལྟར་སྒིག་འཛུགས་བྱས་ཀང་གཞུང་འབེལ་

དམག་དཔུང་གི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པའི་དཔུང་སྡེ་ཞིག

patriotism  
རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས། 

རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས།

རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་སྲུང་སྐོབ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་

ཞེན་གི་འདུ་ཤེས།

pesticide  

གནོད་འབུ་གསོད་བྱེད།

དམིགས་བསལ་གི་འབུ་སིན་དང༌། གནོད་འབུ་གསོད་བྱེད་དུ་

བེད་སྤད་པའི་རས།

policy holder  
འགན་བཅོལ་བྱེད་མཁན། གན་བདག

ཉེན་སྲུང་གན་ཡིག་བདག་ཏུ་འཛིན་མཁན་གི་གང་ཟག་གམ་

སྒིག་འཛུགས་ཤིག

political asylum  
སིད་དོན་སྐབས་བཅོལ། 

ཆབ་སིད་སྐབས་བཅོལ།

ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་བཞག་པའི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་སིད་

གཞུང་ཞིག་གིས་སྤོད་པའི་སྲུང་སྐོབ།

polling station  
འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས།

འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་འཕེན་རྣམས་ཀིས་འོས་ཤོག་འཕེན་

སའི་ཁང་པའམ་ས་ཁུལ།

portfolio  
ཁབ་ཁོངས་འགན་དབང༌།

གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བོན་ཆེན། བཀའ་བོན་

སོགས་ཀི་གོ་གནས་སམ་ལས་འགན།

post mortem  
པུར་ཞིབ། རོ་དཔྱད།

འཆི་བའི་རྒྱུ་རྐེན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རོགས་ཐུབ་ཐབས་སུ་གཤིན་

པོའི་ལུས་པོར་བརག་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།

promissory note   
ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ།

དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུའམ། ཡང་ན་དགོས་པ་ནམ་

བྱུང་ལ་མ་དངུལ་སྤོད་འཇལ་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གིས་ས་རགས་

བཀོད་པའི་གན་རྒྱ།

qualitative research  
སྤུས་ཚད་ཉམས་ཞིབ།

སྒིག་འཛུགས་ཤིག་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་

ཚོགས་པའི་ཐད་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ཁུར་དང༌། བསམ་བོའི་

འཁེར་སོ། གཤིས་སྤོད་སོགས་དང་འབེལ་བའི་ཁོམ་རའི་ཞིབ་

འཇུག

questionnaire 
འདི་རྩད་རེའུ་མིག

གནད་དོན་བྱེ་བག་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེད་

མང་ཚོགས་ལ་འདི་རྩད་བྱ་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་ཞིག

quick assets  
སྒྱུར་སའི་ཁར་དབང༌།

དངུལ་རྐང་དང་དངུལ་སར་ཐོག་ཁ་སྒྱུར་བྱེད་ས་བའི་ཁར་

དབང་གཞན་ཁག

quorum  
དགོས་ངེས་གངས་ཚད།

ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོག་ཐུབ་པའམ། ཡང་ན་གནད་དོན་ཞིག་

ཐག་གཅོད་ཐུབ་པར་ཉུང་མཐར་དགོས་ངེས་ཀི་འཐུས་མིའི་

གངས་འབོར།

ཨིན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།


