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ཡིག་ཆ་ཨང་།  ༧ 

 

བདོ་ནང་ག་ིཛ་/ག་གནས་1ངས་ཐགོ་ག3ང་འ5ེལ་ག8ང་སེམས་མཉམ་བ;ེད་<་ི=ོས་ཆོད། 

 

!ནོ་%ངེ་། 

༄༅། །བོད་གངས་ཅན་0་ིཞིང་འདིར་5་ིལོའ 7་!ོན་8་ལ་ོ9ངས་ ༡༢༧ ལ་=ལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་B་ིབཙན་པ་ོ=ལ་Bིར་མངའ་

གསོལ་ནས་Dར་=ལ་བཙན་པོའ 7་=ལ་རབས་དE་བFེས་པ་དང་། ད་ེནས་རིམ་པས་ཆོས་=ལ་མེས་དབོན་Hམ་གIམ་གཙJ་

བོར་Kར་པའ་ིབཙན་པ་ོHམས་Lིས་བོད་L་ིཆོས་Mིད་L་ིམངའ་ཐང་=ས་པ་མཛད་ད་ེཤར་%ིང་དEས་མའ་ིནང་Pོབས་ཆེན་=ལ་

ཁབ་ཅིག་R་Kར་ཡོད་པ་ལ་ོTས་Lིས་བདེན་དཔང་Uས་ཡོད། ད་ེVེས་ས་W་དང་། ཕག་Y། རིན་Dངས། Z་ེཔ་གཙང་པ། དགའ་

[ན་ཕ་ོ\ང་བཅས་Lིས་བོད་L་ིཆོས་Mིད་L་ིམངའ་དབང་བ]ར་ཏ་ེལ་ོTས་_ན་རིང་[ན་པའ་ིབོད་=ལ་ཁབ་འད་ིཉིད་ཆོས་དང་། 

`ད་ཡིག རིག་གaང་བཅས་Lིས་bག་པའ་ིcིམ་མཚeས་=ལ་ཁབ་Hམས་དང་5་ིའ\ེལ་0་ིMིད་fས་Lང་ཡོད་པའ་ིརང་དབང་

རང་བཙན་0་ི=ལ་ཁབ་ས་ོསོར་གནས་ཡོད་པ་བgོན་མེད་ཡིན།  

འོན་Lང་5་ིལ་ོ ༡༩༤༩ ལོར་=་ནག་དམར་གaང་གིས་བོད་ལ་jག་པོའ 7་བཙན་འkལ་Uས་ཏ་ེ5་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་

བོད་%་ི'ོད་བ(ད་ཡོངས་,ོགས་བཙན་བ0ང་1ས་ནས་བོད་མིའ་ིཆོས་5ིད་གཉིས་%་ིད7་8ིད་9་ིནོར་༸གོང་ས་༸<བས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་?་གར་འཕགས་པའ་ིAལ་C་བཙན་1ོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་Dང་བ་དང་། གང་ག་ིཕེབས་Fེས་G་ཆོས་བHད་ཁག་ག་ིJ་ཆེན་Kམ་པ་

དང་བོད་གLང་ག་ིལས་'་ེའཛNན་མཁན་ཁག་ཅིག་དང་བོད་མ་ི8་ིབ?ད་ཙམ་བཙན་1ོལ་C་ཕེབས་འ1ོར་Dང་ཡོད། Cས་Pབས་Q་Fེས་

G་བོད་ནང་?་གLང་གིས་བོད་མ་ིའ7མ་བ(་གཉིས་Rག་Cས་མིན་Sེན་འདས་G་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དགོན་U་ེV་ཚང་ ༦༠༠༠ Rག་

གཏོར་བཅོམ་བཏང་བ། Z་གGང་[གས་\ེན་རིགས་དང་། ]ག་དཔ་ེ^་ཆེན་རིགས་མེར་བ5ེགས་བཏང་བ་སོགས་_ག་`ོང་ཚད་མེད་

བཏང་a་ེབདོ་མ་ིKམས་ཆསེ་ཡ་ང་བའ་ིདཀའ་_ག་ཚད་ལས་འདས་པ་cངས་དགསོ་Dང་བའ་ིCས་Pབས་<་ིགཡའ་བ་ཞགི་e་fར་ཡོད།  

?་གLང་གིས་ད་བར་བོད་བཅིངས་འgོལ་དང་། དམངས་གཙh་བཅོས་བiར། རིག་གནས་གསར་བF་ེཟེར་བ་སོགས་མིང་1ང་

'་ཚhགས་འོག་བོད་%་ི'ོད་བ(ད་གཉིས་%་ིདཔལ་ཡོན་ལ་ཉམས་kད་ཚད་མེད་བཏང་aེ། བོད་མ་ིKམས་ལ་?ལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་%་ི

lོབ་གས་ོསོགས་བསམ་Jོའ N་རང་དབང་ལ་ཐབས་ལམ་'་ཚhགས་%་ིn་ོནས་བཅོས་བiར་བཏང་བ། ད་ེབཞིན་?་གLང་གིས་བོད་ནང་

oགས་ལམ་གསར་བpན་དང་། གནམ་ཐང་གསར་?ག འqལ་ལམ་གསར་བཟ་ོདང་?་<ེད་སོགས་ལ་བrད་ད་ེབོད་ནང་ཡར་?ས་%་ི

འsགས་བpན་tེལ་ཡོད་uལ་vོག་བཞིན་ཡོད་%ང་། དོན་C་མཐའ་wང་དམག་ག་ིལས་གཞ་ི?་<ེད་དང་། ?་མིའ་ིམ་ིའབོར་t་ོxགས་ཆ་ེ

y་གཏོང་བ། བདོ་ནང་ག་ིརང་Dང་གཏརེ་ཁ་བQགོ་འདནོ་དང་། ནགས་ཚལ་གཅདོ་འzགེ་སོགས་རང་Dང་ཁརོ་Aག་ལ་གཏརོ་བཅམོ་ཚད་

ལས་བ{ལ་བ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ནའང་བོད་མ་ིKམས་%ིས་རང་མ་ིརིགས་%་ིའC་ཤེས་དང་། Pད་ཡིག་རིག་གLང་ལ་གཅེས་

འཛNན་ནམ་ཡང་དརོ་མདེ་ཅངི་Jསོ་གཏངོ་ཆནེ་པསོ་Hན་འཛNན་གནང་བཞནི་ཡདོ། 

]ི་ལོ་ ༢༠༢༠ ~་ ༨ ཚ�ས་ ༢༨ དང་ ༢༩ ཉིན་gངས་གཉིས་རིང་བོད་�ོངས་ལས་དོན་Pོར་�ི་བLགས་མོལ་ཚhགས་འC་

ཐེངས་བCན་པ་ཟེར་བ་པ་ེཅིང་C་ཚhགས་ཤིང་། ཚhགས་འCའ་ིཐོག་?་ནག་ག་ི5ིད་འཛNན་ཞ་ིཅིན་ཕིང་གིས། Cས་རབས་གསར་པའ་ིནང་

ངེས་པར་C་མེས་?ལ་གོང་7་གཅིག་fར་wང་<ོབ་1ེད་དགོས་པ། མཐའ་མཚམས་<ོང་བར་Qོན་ལ་བོད་བ\ན་Rིང་ཡོང་བར་1ེད་

དགོས་པ། མ་ིརིགས་མ[ན་vིལ་ལ་xགས་'ོན་?ག་དགོས་པ། མང་ཚhགས་ལ་lོབ་གས་ོདང་8ིད་aོན་1ེད་དགོས་པ། ཁ་zལ་ལ་ང་ོ

{ོལ་1ེད་དགོས་པ། བོད་བHད་ནང་བaན་ད་ེ�ང་ག་ོཅན་C་འfར་བར་Zལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་%་ིགཏམ་བཤད་tེལ་ཡོད། ད་ེ
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དག་མདོར་�ིལ་ན་བོད་མ་ིཚhས་?་ནག་དམར་ཤོག་ཚhགས་པར་ཡིད་ཆེས་དང་Jོས་འགེལ་ཡོང་ཐབས་%་ི5ིད་Dས་ཁ་ོན་tེལ་དགོས་པ་

བFདོ་བཞནི་ཡདོ།  

]་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་?་ནག་?ལ་5ིད་9་ི�བ་ཁང་ཟེར་བས་•]་ིལ་ོ ༡༩༥༡ ནས་བོད་�ོངས་G་k་ཡངས་དང་འsགས་བpན་

འཕེལ་?ས་•ཞེས་?བ་ཤ་དཀར་པ་ོཟེར་བའ་ིདེབ་བཏོན་པའ་ིནང་བོད་ནང་ལ་ོང་ོ ༧༠ རིང་�ང་གཞིའ་ིའsགས་བpན་ཡར་?ས་དང་། 

ཆོས་དད་རང་དབང་། ཤེས་ཡོན་འཕེལ་?ས། བོད་%་ིལ་ོHས་%་ིགནས་བབ་?་ནག་དང་ཁ་zལ་ཐབས་མེད་པའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་uལ་

�ིས་མ་ིབདེན་�ན་vིག་ག་ི�ངས་�ང་མེད་པའ་ི�བ་བvགས་1ེད་བཞིན་ཡོད།  དོན་དངོས་ལ་བོད་ནང་C་གཞ་ི^འ་ིའg་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་

གང་ཡང་མེད་པ་དང་། བོད་%ི་Pད་ཡིག་lོབ་8ིད་དང་། རིག་གLང་། ཁོར་Aག་བཅས་ལ་བདག་གཅེས་%ི་ལས་འkལ་tེལ་མཁན་

Kམས་ལ་?་གLང་ནས་8ིམས་འགལ་C་བ^ིས་ཏེ་ཉེས་མེད་བཙhན་འ�ག་1ེད་བཞིན་པ། དགོན་Uེ་ཁག་e་རང་ལ་ོ ༡༨ མ་ཟིན་ན་V་

བ�ན་C་འsལ་Lགས་མ་ིཆོག་པ་དང་། དགོན་པའ་ིཉ་ེའgམ་C་ལས་དོན་y་ཁག་ཟེར་བ་ཆེད་འsགས་%ིས་ཆོས་]ོགས་%་ི1ེད་n་ོཁག་

ལ་aངས་འཛNན། འC་ཁང་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་ག་ིZ་པར་ཙམ་ཡང་vིག་གཤོམ་མ་ིཆོག་པ་དང་། ད་ེལས་�ོག་a་ེ?་གLང་ག་ིའག་ོ8ིད་

Kམས་%་ིའ�་པར་བཙན་�ིས་vིག་གཤོམ་1ེད་དགོས་པ། ]་ིལ་ོ ༢༠༠༧ ལོར་བཀའ་^་ཨང་�་པའམ་བོད་བHད་ནང་བaན་�་ིJ་�ལ་

ཡང་5ིད་ད་ོདམ་1་ཐབས་ཟེར་བའ་ིvིག་5ོལ་བཟོས་པ་སོགས་%ིས་བོད་%་ིམ[ན་མིན་ཆོས་�གས་%་ིལམ་5ོལ་Kམས་ལ་^ིས་མེད་

�ོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་ཤེས་[བ། ?་གLང་གིས་བོད་%་ིལ་ོHས་ལ་འ�ོག་བཤད་

%ིས་བོད་ནང་བཙན་འsལ་དང་བོད་བཙན་བ0ང་1ས་པ་ད་ེཉིད་8ིམས་མ[ན་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བ^ོན་1ེད་བཞིན་ཡོད་%ང་?ལ་

9འི་ི9་ིཚhགས་ནང་དངསོ་བདནེ་གང་ཡང་�བ་མ་ི[བ། 

འདས་པའ་ིལ་ོང་ོ ༧༣ རིང་?་གLང་གིས་བོད་མ་ིརིགས་རིག་གLང་དང་བཅས་པ་^་མེད་བཟ་ོབཞིན་པ་དང་། བོད་མིའ་ིའg་ོ

འCག་9ོད་གGམ་དང་། Aལ་5ོལ་གོམས་གཤིས་བཅས་པར་དམ་�ག་ཆ་ེy་བཏང་བར་བ\ེན་བོད་མ་ིཚhས་ཞ་ི{ོལ་རིམ་པ་1ས་ཤིང་། 

Rག་པར་C་]་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་ཁ་གGམ་ནས་ས་1་ིཞ་ི{ོལ་ཆེན་མོའ N་ལས་འkལ་གཞ་ི?་ཆ་ེབ་tེལ་བས། Pབས་དེར་?་

གLང་ནས་མཉམ་འzེལ་?ལ་ཚhགས་%་ིའg་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ི8ིམས་ཡིག་དང་ཡོངས་G་འགལ་ཏ་ེབོད་མ་ིKམས་འཛNན་བ0ང་བཀག་

ཉར་དང་། བཙhན་འ�ག མ་ི9ོད་ལས་འདས་པའ་ིགཅར་�ང་དང་_ག་`ོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མ་ིaོང་�ག་

མང་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་C་fར་པ་དང་། བོད་མི་བ?་�ག་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད། དེ་བཞིན་]ི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་V་བ�་བྷེ་

ལགས་%ིས་རང་�ས་མེར་བ5ེགས་བཏང་གནང་བ་ནས་བ0ང་]་ིལ་ོ ༢༠༢༢ ~་ ༢ ཚ�ས་ ༢༥ ཉིན་ན་གཞནོ་གཞས་པ་ཚ�་དབང་ནོར་7་

ལགས་%ིས་རང་�ས་མེར་བ5ེགས་བཏང་གནང་བཅས་གཞིས་�ས་བོད་མ་ིསེར་<་gངས་ ༡༥༦ ནས་རང་�ས་མེར་བ5ེགས་%ིས་

ཚད་མཐ་ོབའ་ིཞ་ིབའ་ིང་ོ{ོལ་གནང་aེ། ''?ལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་འ�ེན་L་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།'' ཞེས་དང་། ཡང་

ཁག་ཅིག་ནས་བོད་རང་བཙན་�་ི?ལ་ཁབ་ཅེས་སོགས་%་ིPད་འབོད་གནང་ཡོད་yང་། ?་གLང་ནས་བོད་མ་ིKམས་%་ིམངོན་འདོད་

བ�བ་H་�་ཞོག་བོད་དང་བོད་མིར་འཛNན་པའ་ི5ིད་Dས་ལ་ད་�འ་ིབར་C་བཟང་]ོགས་%་ིའfར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད་ཅིང་། ད་ེལས་

�ོག་a་ེབོད་མིའ་ིའg་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་དང་། �་བFོད་རང་དབང་། བོད་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལ་^ིས་མེད་�ོག་རོལ་བཏང་བ། བོད་%་ི

Pད་ཡིག་`ོང་9ོད་ལ་དམ་�ག་xགས་ཆེར་1ེད་བཞིན་པའི་ཁར་9ི་Pད་ཅེས་?་Pད་བཙན་�ིས་`ོང་9ོད་1ེད་C་འ�ག་པ། བོད་

བHད་ནང་བaན་�ང་ག་ོཅན་C་བiར་བའ་ིཁ་]ོགས་xགས་ཆ་ེy་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས་རང་རེས་ཁ་ཚ་དགོས་གeགས་%་ིགདོང་ལེན་

1་གཞ་ིཞིག་e་fར་ཡོད། 

བོད་ནང་དམ་�ག་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་uལ་ཇ་ིབཞིན་ཤེས་ཐབས་དཀའ་བ་དང་། བོད་ནང་ག་ིབོད་མིས་]་ི]ོགས་ལ་འzེལ་

བ་1ས་པར་བrད་ད་ེབཙhན་འ�ག་བཀག་བ<ིལ་སོགས་1ེད་བཞིན་ཡོད་པར་བ\ེན། ཨ་རིའ་ིརང་དབང་ཁང་པའ་ིrན་ཐོར་ལ་ོབ�ད་མར་

བོད་ན་ི]ི་མི་བ<ོད་མ་ིཆོག་པའི་འཛམ་�ིང་ནང་ག་ིAལ་�ང་གཉིས་པ་དེར་ངོས་འཛNན་1ས་ཡོད། Cས་Pབས་གང་Cའང་བོད་ནང་C་

གསར་འགོད་པ་དང་། ?ལ་9ིའ་ིཆབ་5ིད་མ་ི'་སོགས་རང་དབང་གིས་འg་ོབ<ོད་བཀག་Uོམ་དང་། གལ་5ིད་ར་ེ0ང་བ<ོད་ཆོག་ཚ�་
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དེར་?་གLང་གི་གLང་འzེལ་མི་'ས་མཉམ་8ིད་%ི་དོ་དམ་འོག་བ<ོད་དགོས་པ་མ་ཟད། ?་གLང་གིས་བོད་དེ་འ1ོར་འzིང་གི་9ི་

ཚhགས་དང་། ཤེས་དཔལ། ཞ་ིམ[ན། མཛ�ས་_ག་བཅས་%ིས་ ག་པའ་ི9་ིཚhགས་རིང་�གས་དེང་རབས་ཅན་�་ིབོད་�ོངས་གསར་པ་

ཞིག་འsགས་pན་1ེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བFོད་%ང་། དོན་C་ཁ་ཞེ་མི་མuངས་པའི་1་9ོད་ཁོ་ན་tེལ་བཞིན་ཡོད་པ་Hན་�ན་�་7་

ཆགས་ཡདོ།  

ད་ེཡང་དཔེར་ན། ]་ིལ་ོ ༢༠༢༡ n་ ༡༢ ནང་=་གaང་གིས་ཁམས་\ག་མག་ོདགའ་[ན་རབ་བoན་Hམ་=ལ་%ིང་

དགནོ་པའ་ིpབ་དབང་ག་ིq་བFན་མཐ་ོཚད་r་དs་བt་ག་ོདs་ཅན་ཞགི་དང་། V་ེབuན་Uམས་པ་མགནོ་པའོ 7་q་བFན་r་ ༣༠ 

ཅན་ཞིག མ་ཎ་ི8ང་འཁོར་བཞ་ིབt་ཞ་ེx། དགོན་པའ་ིyོབ་z་དང་། z་ཤག་འགའ་བཅས་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

yར་ཡང་ཁམས་\ག་མག་ོ|ལ་0་ིFིང་མ་ཆ་ནང་དགོན་8་s་}འ་ིq་བFན་ཐོག་བ~ེགས་གIམ་ཅན་ཞིག་Lང་གཏོར་བཤིག་

བཏང་ཡོད། 5་ིལ་ོ ༢༠༢༡ n་ ༡༡ ནས་བ�ང་=་ནག་གaང་ག་ིyོབ་གས་ོདང་ཡར་=ས་སོགས་ལ་བgད་ད་ེ\ག་མག་ོ|ལ་0་ི

མ་ིམང་ལ་མ་ི�ོད་ལས་འདས་པའ་ིགཉའ་གནོན་0་ི�ག་�ོང་མནར་གཅོད་བཏང་དང་གཏོང་�ས་ཡིན་པ་མ་ཟད། \ག་མག་ོ

དགོན་པའ་ིམཁན་པ་ོདཔའ་དགའ་དང་། 5ག་མཛJད་ཉ་ིམ། z་བPན་འཛ7ན་ཉ་ིམ། z་བ�་ཤིས་�་ོVེ། ད་ེབཞིན་q་བFན་0་ི�་ོ

བ�ོས་པ་�་མ་ོགཡང་Wབས་དང་། ནོར་པ་ཚe་རིང་བསམ་Yབ་སོགས་འཛ7ན་བ�ང་བཀག་ཉར་Uས་ཡོད། \ག་མག་ོ|ལ་8་

གཏོར་བཤིག་བཏང་བའ་ིq་བFན་0་ིཔར་རིགས་དང་རང་ག་ི~་བའ་ི�་མ་༸གོང་ས་༸Wབས་མགོན་ཆེན་པོའ 7་q་པར་ཡོད་མེད་

ས་གནས་_ལ་མ་ིHམས་L་ིཁ་པར་ལ་!ོག་བཤེར་སོགས་Lིས་མཚJན་པའ་ིjག་གནོན་Uེད་བཞིན་ཡོད། 5་ིལ་ོ ༢༠༢༡ n་ ༨ 

ཚeས་ ༡༥ ཉིན་\ག་མག་ོ�ོང་གནས་ནང་དགོན་པའ་ིz་བPན་འཛ7ན་ནོར་E་དང་། དབང་ཆེན་ཉ་ིམ་བཅས་འཛ7ན་བ�ང་Uས་པ་

དང་། 5ི་ལོ་ ༢༠༢༡ n་ ༡༡ ཚeས་ ༢༠ ཡས་མས་ཤིག་ལ། བོད་_ན་ནན་=ལ་ཐང་�ོང་ཡང་ཐང་Zེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་

རིགས་གཞོན་�་�་ོ[ན་དང་། ཤེས་རབ་གཉིས་=་ནག་ཉེན་oོག་པས་འཛ7ན་བ�ང་Uས། 5་ིལ་ོ ༢༠༢༢ n་དང་པོའ 7་ནང་\ག་

མགོར་=་གaང་ཉེན་oོག་པས་ཆབ་མདོ་\ག་གཡབ་�ོང་གི་བོད་མི་ནོར་མཚJ་དང་། ཨ་བཟང་། �ོ་B་བཅས་གནས་`ོར་ལ་

བWོད་དེ་5ིར་ལོག་`བས་བོད་མི་དེ་དག་གི་ཁ་པར་!ོག་བཤེར་Uས་ཏེ་ཁ་པར་ནང་ཆབ་Mིད་དང་འ\ེལ་བའི་འj་པར་ཉར་

ཚགས་Uས་ཡོད་�ལ་0ིས་འཛ7ན་བ�ང་བཀག་ཉར་Uས་ཡོད། 5་ིལ་ོ ༢༠༢༢ n་དང་པོའ 7་ཚeས་ཤར་ཙམ་ལ་\ག་མག་ོདགོན་

པའ་ིདག་ེའ8ན་པ་བ�་ཤིས་�་ོV་ེའཛ7ན་བ�ང་Uས་ཡོད།   

ད་ེབཞིན་5་ིལ་ོ ༢༠༢༠ n་ ༡༠ ཚeས་ ༢༦ ཉིན་བོད་མ་ི~ོམ་པ་པ་ོ9གས་ཅན་�་ོཤེས་རབ་=་མཚJ་=་ནག་ཉེན་oོག་

པས་%་ོEར་8་Bིན་R�་9ོང་cེར་ནས་འཛ7ན་བ�ང་བཀག་ཉར་Uས་ཏ་ེགར་ཡོད་ཆ་མེད་8་Kར་ཡོད་པ་དང་།   ད་ེVེས་5་ིལ་ོ 

༢༠༢༡ n་ ༡༢ པའ་ིནང་གནས་�ལ་5ིར་ཐོན་`བས་5་ིལ་ོ ༢༠༢༡ n་ ༢ ཚeས་ ༣ ཉིན་�་སའ་ིའ\ིང་རིམ་མ་ིམང་Bིམས་ཁང་

ཟེར་བ་ནས་ཁོང་ལ་=ལ་ཁབ་ཁ་\ལ་0་ིཉེས་བuགས་འོག་ལ་ོབt་བཙJན་འ�ག་U་Tའ་ིBིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།  ད་ེ!་5་ིལ་ོ 

༡༩༩༨ ལོར་=་ནག་གaང་གིས་�་བ་|ལ་8་=ལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཞེས་པའ་ིལས་འsལ་�ེལ་`བས་ཁོང་གིས་�་ིནོར་

༸གོང་ས་༸Wབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིq་པར་བཤམས་ཡོད་�གས་བVོད་ད་ེབཙJན་འ�ག་ལ་ོགIམ་རིང་Uས་ཡོད་པ་

དང་། 5ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ 7་ས་Uི་ཞི་�ོལ་ཆེན་མོའ 7་`བས་�་སར་=་ནག་གི་ཉེན་oོག་པས་ཁོང་འཛ7ན་བ�ང་Uས་ནས་ལོ་ངོ་

གཅིག་ཙམ་རིང་བཀག་ཉར་Uས་ཡོད། གོང་གསལ་ཤེས་oོགས་fང་བར་བོད་མ་ི9ངས་ ༡༤ ཙམ་ཉེས་མེད་འཛ7ན་བ�ང་དང་

བཀག་ཉར་བཙJན་འ�ག་བཅས་Uས་ཡོད། 
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ད་ེབཞིན་5་ིལ་ོ ༢༠༢༡ n་ ༤ ཚeས་ ༢༢ ཉིན་བོད་རང་Wོང་�ོངས་~་འkགས་��་ཟེར་བ་ནས་sང་\ན་ཏང་ཡོན་

0ིས་ཆོས་ལ་དད་པ་མ་ིUེད་པའ་ིU་�ོད་ཚད་གཞ་ི(ཚJད་�འ་ིལག་བPར) ཞེས་པའ་ི�ིག་གཞ་ིའ9ེམས་�ེལ་Uས་ཏ་ེབོད་ནང་

ཏང་ཡོན་ཟེར་བའ་ིབོད་རིགས་Hམས་sང་\ན་ཏང་ཟེར་བའ་ིབཀའ་ལ་ཉན་ནས་དེའ་ིVེས་I་འ\ང་དགོས་པ་དང་། ཆོས་5ོགས་

L་ིUེད་�་ོགང་ཡང་Uེད་མ་ིཆོག་པའ་ིབཙན་ཤེད་Uེད་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེ!ོན་བོད་རང་Wོང་�ོངས་ཟེར་བའ་ིཁོངས་བོད་མ་ིHམས་L་ི

ཁ་པར་ནང་Tན་8་ནས་`ད་ཆ་བཤད་པ་དང་པར་རིས་གཏོང་རེས་Uེད་པ་སོགས་L་ིཞིབ་བཤེར་ཆེད་Z་ེཚན་གསར་པ་ཆེད་

བuགས་Lིས་ཞིབ་བཤེར་འ�ལ་ཆས་ནང་བོད་མ་ིམ་ིར་ེང་ོརེའ་ིཁ་པར་ཨང་9ངས་བtག་ནས་ཞིབ་བཤེར་Uེད་བཞིན་ཡོད་པ་

སགོས་ན་ིབདོ་མ་ིHམས་ལ་འ9་ོབ་མའི་ིགཞ་ི~འ་ིཐོབ་ཐང་ཡ་ེནས་མེད་པ་གསལ་པ་ོཡནི།  

ད་ེ�ར་གཞིས་�ས་¡ན་~་Kམས་%ིས་?་གLང་ག་ིགཉའ་གནོན་དང་བ¢་zིད་%་ི5ིད་Dས་རིམ་པ་tེལ་བར་མག་ོབ་ོནམ་ཡང་

མ་ི£ར་བར་སེམས་xགས་ཆེར་བ<ེད་དང་། Jོས་གཏོང་ཆེན་པོས་ལས་འkལ་tེལ་བ་Kམས་¤ད་ཟོས་ནམ་ཡང་མ་ིའg་ོབར་སེམས་

xགས་བ<ེད་གཞ་ིཞིག་e་fར་བས། བོད་མ་ིཡོངས་%ིས་བོད་%་ིབདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཆེད་འབད་བ^ོན་Qར་Rག་L་དགོས་པ་

དང་། བོད་མིའ་ིvིག་འsགས་དང་། ཚhགས་པ་<ིད་_ག་ཁག མ་ིnེར་སོགས་ནས་ལས་འkལ་tེལ་དང་tེལ་¥ས་ཐོག བོད་མ་ིམང་9་ི

འ[ས་Rན་ཚhགས་%་ིgོས་ཚhགས་ཚhགས་Cས་རིམ་པའ་ིནང་C་གCང་སེམས་མཉམ་བ<ེད་%་ིgོས་ཆོད་རིམ་པ་བཞག་ཡོད་ལ། ?ལ་

9ིའ་ི�ོན་ཡོངས་ནས་%ང་བོད་དོན་ཐོག་?ལ་ཁབ་མང་པོས་གLང་འzེལ་?བ་<ོར་�་ིgོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། བvགས་གཏམ་tེལ་བ། 

སེམས་འཚབ་ཡོད་པའ་ིགཏམ་བཤད་གནང་བས་མཚhན་?་ནག་གLང་ལ་བོད་ནང་C་དམ་�ག་ཅན་�་ི5ིད་Dས་མ�ོགས་ནས་¦ར་C་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའ་ིར་ེའCན་དང་། བོད་?འ་ིདཀའ་§ོག་སེལ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་ག་ིZ་ཚབ་དང་Rན་gོས་མོལ་གནང་དགོས་

པའ་ིའབོད་Zལ་ཡང་xགས་ཆ་ེགནང་བཞིན་ཡོད། ད་ཐེངས་`བས་ ༡༧ པའ་ིབོད་མ་ིམང་�་ིའpས་�ན་ཚJགས་L་ི9ོས་ཚJགས་

ཚJགས་8ས་གཉིས་པ་འདིའ་ིཐོག་ནས་Lང་ག8ང་སེམས་མཉམ་བWེད་དང་འ\ེལ་གལ་ཆེའ་ི9ོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་པར་

མཐངོ་། 

 

9སོ་ཆདོ། 

༡། ?་ནག་དམར་གLང་ག་ིབཙན་འsལ་�ག་གནོན་གCག་¨བ་འོག་བོད་བaན་5ིད་མ་ིརིགས་ཆེད་�ས་5ོག་ལོངས་9ོད་དང་

བཅས་པ་Jོས་གཏོང་གནང་བའི་?ལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཡོངས་%ི་Rག་བསམ་དང་rིང་aོབས་ལ་ཡི་རངས་དང་། 

འཕགས་མཆོག་9ན་རས་གཟིགས་%་ིགCལ་ཞིང་བོད་གངས་ཅན་�ོངས་G་<ེས་ཤིང་བོད་བaན་5ིད་ཆེད་�ད་Dང་མཛད་

Fསེ་འཇགོ་གནང་ཡངོ་བའ་ི©ནོ་འCན་དང་xལ་�ས་ནང་མ་ི�སོ་བཅས་ཡོངས་ལ་[གས་གས་ོL་H།  

༢། ]་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་ཁམས་\ག་མགོའ 7་5ོགས་I་དགའ་[ན་རབ་བoན་Hམ་=ལ་%ིང་དགོན་པའ་ིpབ་དབང་ག་ིq་

བFན་མཐ་ོཚད་r་དs་བt་ག་ོདs་ཅན་ཞིག་དང་། V་ེབuན་Uམས་པ་མགོན་པོའ 7་q་བFན་r་ ༣༠ ཅན་ཞིག མ་ཎ་ི

8ང་འཁོར་བཞ་ིབt་ཞ་ེx། དགོན་པའ་ིyོབ་z་བཅས་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། \ག་མག་ོ|ལ་0་ིFིང་མ་ཆ་

ནང་དགོན་8་s་}འ་ིq་བFན་ཐོག་བ~ེགས་གIམ་ཅན་ཞིག་Lང་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་བཅས་ན་ི=་གaང་གིས་

yར་ཡང་ག8ག་�བ་ཅན་0ི་རིག་གནས་གསར་བVེའི་ལས་འsལ་བWར་ལོག་Uེད་བཞིན་པ་དེ་རིགས་འ�ལ་8་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། =ལ་�ིའ་ིནང་jིལ་བ�གས་དང་འ\ེལ་=་གaང་ག་ིU་�ོད་ད་ེདག་ཐེར་འདོན་Uེད་

དགསོ། 
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༣། པཎ་ཆེན་q་�ེང་ ༡༡ པ་དག་ེའ8ན་ཆོས་L་ིཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་དང་། ~ོམ་པ་པ་ོ9གས་ཅན་�་ོཤེས་རབ་=་མཚJ་

སོགས་བོད་L་ིཆབ་Mིད་བཙJན་པ་Hམས་L་ིཚe་Mོག་ལ་འགན་|ར་དགོས་པ་མ་ཟད། བཙJན་ནས་%ོད་9ོལ་0ིས་ཁོང་

Hམ་པའི་འ9་ོབ་མིའི་གཞི་~འི་ཐོབ་ཐང་Hམས་ལོངས་I་�ོད་བtག་དགོས་པ་ནན་qལ་U་T་དང་། མཉམ་འ\ེལ་

=ལ་ཚJགས་འ9ོ་བ ་མིའི་ཐོབ ་ཐང ་�ན་ཚJགས་Lི་འགན་འཛ7ན ་ མ་q་མི་ཤེལེ་བྷཤེ་ལེཌི་ (Michelle 

Bachelet)མཆོག་འད་ིལོའ 7་5་ིn་ ༥ པའ་ིནང་ཤར་Rར་ཀ་ིས་ིཐན་8་གཟིགས་`ོར་yད་ཆེད་ཕེབས་གནང་གཏན་

འཁེལ་བ་བཞིན་བོད་ནང་8འང་ཕེབས་ཐབས་གནང་དགོས་པའ་ིའབོད་བqལ་a་T། 

༤། བོད་ན་ིལ་ོTས་གནས་བབ་ཐོག་ནས་=་ནག་ག་ིཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན་ནའང་ད་�འ་ིའཆར་བོད་=འ་ིདཀའ་Fོག་སེལ་

བའ་ི[་ེམིག་�་E་ན་ི�་ིནོར་༸གོང་ས་༸Wབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིདགོངས་བཞེད་བཞིན་བོད་=་གཉིས་ཕན་

དE་མའ་ིལམ་0་ིMདི་fས་ལག་བPར་Uས་ཏ་ེབདོ་=་9སོ་མལོ་0སི་ཞ་ིའ9ིག་ཡོང་ཐབས་U་དགསོ།  

༥། བོད་L་ིཆོས་དང་། རིག་གaང་། `ད་ཡིག་Hམས་ལ་ོང་ོPོང་�ག་མང་པོའ 7་རིང་བོད་མ་ིHམས་L་ིང་ོབ་ོམཚJན་pབ་པའ་ི

གཅེས་ནོར་རིན་ཐང་\ལ་བ་ཞ་ེགཅིག་ཆགས་ཡོད། =་གaང་ནས་ད་ེདག་ལ་sས་བ~་ིདང་རིན་ཐང་ངོས་འཛ7ན་0ིས་

yོབ་Bིད་ལས་གཞ་ི=་བWེད་དང་། ནང་ཆོས་L་ིལམ་Mོལ་Hམས་ལ་ཆབ་Mིད་L་ིབM་ེ�ད་མེད་པ་གནས་ཐབས་U་

དགོས། གལ་Mིད་=་གaང་ནས་�་མpད་ད་ེདག་ལ་~ིས་མེད་�ོག་རོལ་བཏང་ཚe་ཁ་\ལ་རིང་�གས་L་ིU་�ོད་ང་ོ

མ་ན་ི=་གaང་རང་ཉིད་L་ིདབང་འཛ7ན་པ་Hམས་Lསི་�ལེ་བར་ངསོ་འཛ7ན་U་T།  

༦། བོད་རང་བཙན་ཤོར་བ་ནས་བ�ང་=་གaང་གི་བཙན་གནོན་འོག་གཞིས་བaགས་བོད་མི་Hམས་ན་ིད£ལ་བ་མི་

_ལ་8་འཕོས་པ་�་Eའ་ི�ག་�ོང་མནར་གཅོད་Bོད་གནས་བཞིན་ཡོད་ནའང་། བོད་མ་ིརིགས་L་ིgིང་Pོབས་དང་། 

ཆོད་སེམས། ལ་=་སོགས་ལ་འKར་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལ་རང་རེ་བཙན་Uོལ་བོད་མི་Hམས་Lིས་མིག་དཔེ་

�ངས་ཏེ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང¤ གཞིས་Uེས་མཉམ་འཛJམས་ཡོང་ཆེད། བཀའ་�་ིགཉིས་ནས་

¥་ེའBིད་Lིས་=ལ་�ིའ་ིནང་གཞ་ི=་ཆ་ེབའ་ིབོད་དོན་a་གRག་ག་ིལས་འsལ་ཞིག་�ལེ་གནང་T། 

༧། =་གར་གaང་མང་གཉིས་Lིས་བོད་མ་ིབཙན་Uོལ་བ་Hམས་ལ་གཞལ་8་མེད་པའ་ིབཀའ་jིན་Wོང་བར་pགས་V་ེཆ་ེa་

T་དང་། ད་ེབཞིན་=ལ་�ིའ་ིནང་གaང་དང་།  9ོས་ཚJགས།  གaང་འ\ེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚJགས་པ། མ་ི�ེར་བཅས་

དང་། �ག་པར་8་ཨ་རིའི་གaང་དང་9ོས་ཚJགས་གཙJས་=ལ་ཁབ་མང་པོས་བོད་དོན་དང་འ\ེལ་བའི་Bིམས་ཡིག་

དང་།  9ོས་ཆོད་རིམ་པ་གཏན་འབེབས་Lིས་བོད་མིའ་ིབདེན་དོན་འཐབ་~ོད་ལ་=བ་Wོར་!ར་�ག་གནང་དང་གནང་

བཞིན་པར་བཀའ་jིན་�་མེད་8་ཆ་ེa་T་བཅས་L་ི�་ིམོས་9ོས་ཆོད་8།     བོད་མ་ིམང་�་ིའpས་�ན་ཚJགས་Lིས་

5་ིལ་ོ ༢༠༢༢ n་ ༣ ཚeས་ ༡༥ ལ།། 
 

 

གོང་གསལ་'ོས་ཆོད་འད་ིབཞིན་/བས་ ༡༧ པའ་ིབོད་མ་ིམང་4་ིའ5ས་6ན་ཚ8གས་9་ི'ོས་ཚ8གས་ཚ8གས་:ས་ ༢ པའ་ིཐོག་4་ིམོས་9ིས་གཏན་

འབབེས་གནང་། @་ིལ་ོ ༢༠༢༢ B་ ༣ ཚDས་ ༡༥ ལ།། 

 


