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༡༩༥༩་༠༣་༡༠ ཉིན་མ7འ8་བོད་kyི་rgyལ་ས་lh་སའི་བོད་མིའི་རང་དབང་sgེར་ལངས་ཆེན་མོ།

spyི་zuར་ཆབ་brག་lh་མོ་skyབས།

༢༠༡༩་༠༣་༡༠  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 bl་མེད་kyི་uགས་འduན། གཟི་བrjིད་kyི་འགན་འrི། 

kuན་ཕན་gyི་ལམ་stོན།

༼༡༩༦༠་ལ7འ8་གsuམ་བcuའི་གsuང་འrིན་དང་པོར།༽  

“དེ་རིང་yི་ལོ་༡༩༦༠་zl་༣་ཚXས་༡༠་འདི་ནི་རང་རེ་བོད་མི་མང་ནས་lt་ལོག་ངན་གཡ7འ8་ལམ་du་

uགས་པའི་rgy་དམར་gyི་sིrད་དབང་གduག་rʦuབ་ཅན་ལ་ང7་r̀gལ་དང༌། བོད་sgེར་ལངས་རང་དབང་བskyར་

གས7འ8་དོན་du་ལས་འguལ་ཆེན་པོ་byས་ནས་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་duས་ཚXས་གཟི་བrjིད་ཅན་rjེས་drན་byེད་

འོས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཚང་མས་drན་གས7་byfད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བསམ་དགོས་པ་ནི་འཇིག་rtེན་འདིར་

ཡིག་རིགས་དང༌། ལོ་rgyuས་མ་དར་བའི་duས་skབས་ལ་su་ཞིག་suའི་ཁོངས་su་གཏོགས་མིན་gyི་གནས་

luགས་suས་kyང་བrོjད་པར་དཀའ་ཞིང༌། འོལ་ཚnད་du་བrjོད་kyང་rʦ་འཛqན་མི་འཕེར་ལ། ཡིག་རིགས་

དང་ལོ་rgyuས་kyི་sོrལ་དར་བ་ནས་བzuང་ན། yི་snོད་kyི་བཀོད་པ་ས་u་རི་brག་གངས་kyི་rw་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཆགས་uལ་དང༌། ནང་བcuད་kyི་སེམས་ཅན་གཙw་བ7་མ8་རིགས། skད། ཡི་གེ ཆས་གོས། མི་གཤིས། 

ཆོས་luགས་སོགས་sgོ་kuན་ནས་གསལ་པོར་ཤན་yེ་བའི་རང་རེ་བོད་རིགས་rnམས་རང་sིrད་རང་ཉིད་kyིས་

skyོང་བའི་rgyལ་ཁབ་sgེར་བཙན་གཙང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ7་st`ང་rག་གོང་གི་ཆོས་rgyལ་ཚwའz་duས་རབས་ནས་

བzuང་བོད་rjེ་རིམ་པ་དང༌། ྋrgyལ་དབང་sku་rེང་རིམ་པའི་བར་gyི་rgyལ་རབས་ལོ་rgyuས་ནས་གསལ་པོར་

rtོགས་གསལ་ltར་མ་ཟད། lhག་པར་ཉེ་བའི་ཆར་ཡང༌། rjེ་གོང་མའི་duས་skབས་su་འཛམ་gིlང་rgyལ་ཁབ་

འགའ་ཤས་དང་མཉམ་du་འdr་མཉམ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཆིངས་ཡིག་ཁག་བཞག་པ་སོགས་འཛམ་

gིlང་rིམས་sོrལ་དང་མuན་པའི་རང་sིrད་རང་skyོང་གི་rgyལ་ཁབ་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་པའི་ལོ་

rgyuས་suས་kyང་བsuབས་མི་uབ་པ་དང༌། ས་yuལ་gyི་བཀོད་པ་suས་kyང་sgrིབ་མི་uབ་པ་དེ་ltར་ཡང༌། rgy་

ནག་གི་ས་uལ་du་དམར་པོས་sིrད་དབང་བsgyuར་བ་ནས་བzuང་གཞན་sdེ་དབང་du་བsduས་པར་rེལ་གuང་

ངོ་ཚ་brལ་བའི་བསམ་sbyོར་drག་པོས་sŋར་rgy་ནག་གོང་མ་རིམ་པའི་duས་skབས་su་rgy་བོད་མཆོད་ཡོན་ལར་

rgyའི་འbrེལ་ལམ་ཆེ་uང་sn་ཚnགས་ཤིག་byuང་བའི་འbrེལ་བར་བsད་དེ་བོད་rgy་ནག་གི་ཁོངས་གཏོགས་
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ཡིན་uལ་མི་འdr་grལ་བsgrིགས་kyི་gེlང་མང་ཐོག་༡༩༤༩ ལོ་ནས་བོད་སར་རིམ་འǳuལ་gyིས་མཐར་

༡༩༥༠ བོད་lcགས་stག་ལོར་ཆབ་མདོར་drག་uགས་kyིས་བཙན་འǳuལ་byས་ཏེ། ༡༩༥༡ བོད་lcགས་

ཡོས་ལོར་བཟང་བཙnན་lt་buའི་དོ་དམ་du་གནས་པའི་རང་རེའི་sku་ཚབ་rnམས་ལ་rgy་དམར་gyིས་རང་

འདོད་ltར་brིས་པའི་grོས་མuན་ལ་རང་མིང་བཀོད་du་བcuག་ཅིང༌། rgy་དམར་ཁོ་རང་ཚnས་བཟོས་པའི་

rtགས་ཐེལ་ཞིག་བོད་གuང་གི་ཡིན་uལ་du་ཕབ་བcuག"

"་་་་དེས་ན་ང་ཚnས་སངས་rgyས་kyི་བstན་པ་དང༌། བོད་མི་རིགས་kyི་རང་དབང་བskyར་གས7འ8་ཆེད་du་luས་

sོrག་ཡལ་བར་དོར་བའི་spuན་zl་དེ་rnམས་kyི་བཀའ་drིན་rjེས་drན་gyིས་drིན་ལན་དང༌། drང་བདེན་རང་

དབང་ལ་དགའ་བའི་འཛམ་gིlང་མི་མང་གི་མduན་སར་ཡ་རབས་spyོད་བཟང་གི་མིག་དཔེར་འgyuར་ངེས་kyི་

sgོ་གsuམ་nuས་uགས་གང་ཡོད་གཅིག་tu་བsgrིལ་ནས་གཞན་དབང་མནར་གཅོད་rkyེན་ངན་gyི་rguད་པ་

མཐའ་དག་ལེགས་པར་བསལ་ནས་ཆོས་འbyོར་བདེ་skyིད་རང་དབང་གི་དཔལ་ཡོན་གང་myuར་ཐོབ་uབ་

པའི་འབད་བrོʦན་skད་ཅིག་kyང་མི་གཡེལ་བ་byེད་དགོས། དེ་ltར་byེད་པའི་འགན་འuར་གཙw་བ7་ན8་རང་

རེ་yིམ་མཚXས་རང་དབང་གི་yuལ་ཁག་tu་bོrས་འbyོར་བོད་མི་rnམས་ལ་འrི་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས་རེད། དེ་

ཡང་རང་རེ་ནང་པ་སངས་rgyས་པའི་rjེས་འjuག་rnམས་kyི་uན་མོང་མིན་པའི་yད་ཆོས་ltར་རང་གཞན་

འདི་yི་གཉིས་uང་sdིག་spyོད་kyི་ལས་ལམ་du་མི་འjuག་པར་ཞི་བདེ་drང་བདེན་gyི་ཐོག་ནས་uལ་དང་

མuན་པའི་rོʦད་པ་byས་ཏེ་rgy་དམར་gyི་uལ་དང་མི་མuན་པའི་by་spyོད་rnམས་འཛམ་gིlང་མduན་སར་

གསལ་rjེན་rོམ་stོན་gyིས་རང་yོགས་kyི་བདེན་པའི་དག་skyེལ་ཐོག རང་དབང་drང་བདེན་ལ་དགའ་བའི་

འཛམ་gིlང་rgyལ་ཁབ་rnམས་kyི་uགས་ཆེའི་rgyབ་skyོར་ལ་བrtེན་ནས་རང་རེའི་མཐར་uག་གི་དམིགས་yuལ་

འgruབ་པ་by་དགོས།་་་་"

 "rgy་དམར་ལ་རང་རེས་ང7་r̀gལ་byེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཅིག་སངས་rgyས་kyི་བstན་པ་འཇིག་པ་ལ་

མི་བཟོད་པར་uག་stབས་ཆོས་byེད་grw་རིགས་rnམས་ནས་རབ་tu་byuང་བའི་དགོས་དོན་ཚX་འདིའི་lt7་ག̀ས་

འyིད་ཐབས་lt་buར་སོང་ནས་བstན་འཛqན་གzuགས་བrན་ཙམ་du་gyuར་པ་མ་ཡིན་པར་duས་kyི་ཡང་

མཐར་བstན་པའི་sgོར་uགས་rnམས་མཁེ་ཉེན་གནས་uལ་དང༌། བོད་མི་spuན་zl་ཧ་ཅང་མང་པ7་ཞ8ག་

བstན་པ་འདིའི་ཆེད་du་luས་srོག་blོས་བཏང་byས་པའི་གནས་uལ་ལ་ཞིབ་tu་བསམས་ཏེ་རང་རང་གི་ཇི་

ltར་ཁས་blངས་པའི་sdོམ་པ་གsuམ་gyི་བཅས་མཚམས་rnམས་མིག་གི་འbrས་bu་ltར་གཅེས་sruང་ཐོག་sdེ་

snོད་གsuམ་gyི་འཆད་ཉན་དང༌། བslབ་པ་གsuམ་gyི་ཉམས་ལེན་rgyuད་stེང་du་བཀལ་ཏེ་rgyལ་བstན་འཛqན་
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skyོང་གི་འuར་འགན་ང7་lk`ག་མེད་པ་blངས་ཏེ་yིན་ཆད་བོད་yuལ་muན་gིlང་དེར་ཆོས་kyི་sgrོན་མེ་གསལ་

བར་འབར་uབ་པའི་འགན་ལེན་by་དགོས།

    དེ་byིངས་rnམས་ནས་spyིར་བཏང་kuན་spyོད་kyི་རིམ་པ་rnམས་yuལ་duས་གནས་uལ་དང་བstuན་ཏེ་བོད་

མི་རིགས་kyི་rkང་འdrེན་མིང་ཤས་su་མི་འgོr་བའི་བག་ཡོད་uལ་མuན་ཡ་རབས་kyི་ལམ་du་འjuག་པ་

དང༌། sgེར་gyི་ནད་drེག་spyིའི་གདོང་པར་མ་byuག་པར་spyི་དོན་བསམ་པ་gru་ནང་བཞིན་དགོས་པ་smོས་མེད་

ཐོག་ས7་ས7འ8་skབས་བབས་kyི་བsgruབ་by། འrལ་སེལ་lt7་ག̀ས་kyི་འཚn་ཐབས། uགས་yuལ་spyི་smན་gyི་ལས་

དོན། དེང་duས་kyི་ཤེས་རིག་sོlབ་sbyོང་སོགས་byེད་sgོ་གང་ཅིར་lhག་བསམ་duང་ལས་དཀར་ཞིང༌། བཟོད་

srན་lcགས་ལས་sr་བའི་འབད་བrོʦན་lhuར་ལེན་gyིས་བstན་པ་spyི་དོན་ཐོག་sོrག་བཏང་བའི་རང་རིགས་

gོrགས་མཆེད་rnམས་kyི་བཀའ་drིན་གསབ་uབ་པ་དང༌། རང་yuལ་rgy་ཆེའི་མི་མང་rnམས་གཞན་དབང་

ལས་gོrལ་བ། རང་གི་luང་པར་རང་དབང་རང་རིགས་རང་ཉིད་kyིས་ཅི་བདེར་ལོངས་su་spyོད་uབ་པ་

བཅས་གང་myuར་ཡོང་བའི་འབད་བrོʦན་lhོད་མེད་mu་མuད་skyེད་དགོས།།”

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !4



༼༡༩༦༡ ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ངོས་kyི་རེ་འduན་ལ། yི་ལོ་ ༡༩༦༠ zl་ ༡༠ ཕན་ལ་རང་གི་ཕ་yuལ་དང་brལ་ནས་yི་rgyལ་du་gyར་

དགོས་byuང་བའི་བོད་མི་stོང་rག ༥༦ ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས། དགེ་འduན་rnམས་ནས་འཕགས་པའི་

རིགས་བཞི་ལ་uལ་བཞིན་du་གནས་ཏེ་ྋrgyལ་བstན་རིན་པ7་ཆf་འཛqན་skyོང་spེལ་གsuམ་གནང་uབ་པ་

དང༌། ལོ་ ༡༦ མན་gyི་བོད་ruག་ཉིས་stོང་skོར་མཆིས་པ་rnམས་ནས་རང་གི་ཕ་མེས་kyི་ཤེས་ཡོན་བཟང་པོ་

rnམས་smོས་མེད་ཐོག དེང་duས་རིག་གསར་gyི་ཤེས་ཡོན་rnམས་kyང་འཛམ་gིlང་མི་རིགས་spyིའི་ཤེས་ཚད་

དང་མཉམ་པར་sོlབ་sbyོང་byེད་rgyu། ལོ་ ༢༠ skོར་gyི་ན་གཞོན་rnམས་བཟོ་ལས་sn་ཚnགས་པའི་sོlབ་sbyོང་

དང༌། ལས་ཀར་uགས་uབ་པ། དེ་ཡན་gyི་rgན་པ་rnམས་ས་ཞིང་ཐོག་གཞིས་ཆགས་སོ་ནམ་གཙn་gyuར་gyི་

ཐོན་skyེད་by་rgyu། ལས་ཀ་མི་འཕེར་ངེས་ཅན་gyི་ལོ་ན་ཆེས་rgན་པའི་རིགས་དང༌། ནད་གཅོང་རིགས་rgན་

གསོ་ཁང་du་འཚw་sky§ང་uབ་ཐབས་བཅས་kyི་རེ་འduན་དང་འབད་rོʦལ་byེད་བཞིན་པ་ཡིན་ན། ཚང་མས་

བསམ་uལ་དེ་དག་འgruབ་པ་ལ་རང་རང་གི་ངོ་skལ་du་gyuར་པའི་འuར་ལེན་མuན་འgyuར་yར་བ་gru་

འདེགས་kyིས་spyི་དོན་འgruབ་ཐབས་by་དགོས།"

"མདོར་ན། རང་ཅག་ཆོལ་ཁ་གsuམ་gyི་བོད་རིགས་su་གཏོགས་པ་ཚང་མས་བོད་མི་རིགས་རང་

དབང་གི་དོན་du་luས་sོrག་བཏང་བ་rnམས་kyི་བཀའ་drིན་དང༌། དེང་skབས་མནར་གཅོད་drག་པ7་my`ང་

བཞིན་པའི་spuན་zl་rnམས་kyི་snང་uལ་མ་བrjེད་ཡིད་kyི་ཐིག་ལེར་བཀོད་ནས་luས་kyི་by་spyོད། ངག་གི་smr་

བrjོད། ཡིད་kyི་འyེར་ས7་ཅ8་byས་པའི་དམིགས་yuལ་གཏད་སོ་གཅིག་tu་བzuང་stེ། བོད་ཆོས་sིrད་kyི་རང་

དབང་skyར་du་sgruབ་པའི་ཐབས་uལ་ལ་nuས་uགས་ཆིག་sgrིལ་gyིས་འjuག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།”

༼༡༩༦༢་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ང་ཚwའz་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་rnམས་myuར་du་ཐག་གཅོད་uབ་ཐབས་byེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་

ཆེ་ཞིང་lcི་བ་ཞིག་ང་ཚwའz་ཐོག་tu་ཡོད། yི་rgyལ་gyི་བཙན་གནོན་དང༌། མནར་གཅོད་འོག་ནས་མ་ཐར་བར་

ང་ཚwའz་rjེས་su་luས་པ་ཚwའz་རེ་དོན་sgruབ་དགོས་པ་དེ་དག་ང་ཚwའz་ལས་འགན་དང་པ7་ཡ8ན་པ་བrjེད་མི་

ruང༌། ང་ཚnས་sŋར་བཞིན་ཆིག་sgrིལ་དམ་ཟབ་byེད་དགོས་ཤིང༌། ང་ཚwའz་མduན་du་rgy་ཆེའི་ལས་དོན་ཞིག་

བsdད་ཡོད།"

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !5



༼༡༩༦༣་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་luས་spuན་zl་rnམས་ནས་ཉིན་གཅིག་ང་ཚwའz་བདེན་པར་rgyལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་པའི་ཡིད་ཆེས་དེ་

ནམ་ཡང་ཉམས་ཆག་མེད་པར་གནས་འduག ངའི་མི་མང་གི་sིང་stོབས་ནམ་ཡང་ཉམས་དམས་མི་uབ་

པ་དང༌། གduག་rʦuབ་ཅན་gyི་spyོད་ངན་དེ་དག་ནམ་ཡང་yuན་གནས་མི་uབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་tu་བrtན་

པ7་ཡ̀ད།" ཞེས་དང་། " བོད་kyི་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་ནི། འgོr་བ་མིའི་རིགས་kyི་ཐོབ་ཐང་དང༌། བོད་

མིའི་རང་དབང་གཞི་rʦར་བzuང་བའི་ཞི་ལམ་ཁོ་ན་ལས་མེད། དེང་སང་འཛམ་gིlང་གི་yོན་འདིར་མི་སེར་

spེལ་yuལ་rʦ་མེད་du་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པས་མི་རིགས་ཡོངས་rǳོགས་རང་དབང་དང་འdr་མཉམ་gyི་

ཁེ་དབང་ལ་spyོད་པའི་skབས་འདིར་བོད་rgy་ནག་གི་ཆ་ཤས་su་རེ་བས་བཙན་བzuང་byེད་པ་ནི་ཤིན་tu་ནོར་

འruལ་gyི་བསམ་uལ་དང་by་spyོད་ཡིན།"

༼༡༩༦༤་ལ7འ8་གsuང་འrིན་ནང་།༽

"ངའི་རེ་འduན་ལ་rgy་གར་དང༌། དེ་མིན་ས་གནས་གང་སར་ཡོད་པའི་ང་ཚwའz་མཛའ་gོrགས་rnམས་

kyི་རོགས་རམ་rgyབ་skyོར་ཐོག་ནས་ru་gu་rnམས་ལ་མེད་du་མི་ruང་བའི་ཤེས་ཡོན་sོlབ་sbyོང་ཐོབ་uབ་པའི་རེ་

བ་ཡོད། དེ་རིང་གི་duས་skབས་འདིར་rgy་དམར་kl་kl7འ8་མནར་གཅོད་འོག་ནས་ཐར་བ་rnམས་ལ་བrjོད་

rgyuར། ངེད་ཚn་ནས་རང་རང་ས7་ས7འ8་ཁེ་ཕན་གཅིག་pu་མ་ཡིན་པར་གཞིས་luས་བོད་མི་spuན་gོrགས་ཡོངས་

rǳོགས་kyི་ཁེ་ཕན་gyི་དོན་du་འབད་བrོʦན་ངེས་པར་byེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དཀའ་ཉེན་ཆེ་བའི་duས་ཚnད་

འདི་lt་buར་བོད་ལ་མི་མང་ནས་ཆོས་sིrད་རང་དབང་གི་ཆེད་du་rgyuན་མི་ཆད་པའི་འཐབ་འཛqངས་byེད་

བཞིན་ཡོད་པར་ང་ཚnས་rgyབ་གནོན་རོགས་རམ་གང་uབ་byེད་དགོས་པ་ནི་རང་ཅག་ཚང་མར་འrི་བའི་

ལས་འགན་ཡིན།" 

༼༡༩༦༥་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ད་རིང་ངོས་ནས་བོད་མི་ཚང་མར་རང་གི་ཕ་yuལ་ལ་ཞི་བདེ་རང་དབང་ཡོང་བའི་འབད་བrོʦན་

nuས་uགས་གང་ཡོད་kyིས་byེད་དགོས་པ་དང༌། འཛམ་gིlང་མི་མང་ཚnས་གནས་stངས་ཤིན་tu་ཐབས་

rduགས་པོ་དང༌། sduག་བsŋལ་gyིས་མནར་བའི་བོད་མི་ཚwའz་དོན་du་rgyབ་skyོར་ཡོང་བའི་འབོད་བskuལ་u་rgyu་

ཡིན།”

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !6



༼༡༩༦༦་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"འgོr་བ་མིའི་རིགས་བདེ་བར་འཚn་གནས་uབ་པ་ནི་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་kyི་ལམ་ལས་གཞན་du་

མེད་ལ། དེ་ཡང་ཕན་uན་gyི་གནས་stངས་གསལ་rtོགས་uབ་པ་དང༌། ཕན་uན་gyི་ཐོབ་ཐང་ལ་བrིʦ་

འཇོག་byེད་པ་དེ་ལས་lhག་པའི་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་མ་མཆིས་ཤིང༌། ངོས་ནས་ཟིང་འruག་གར་ཡོད་ལ་

ཞི་བདེ་འbyuང་uབ་པ་དང༌། rིམས་འགལ་དང༌། བཙན་འǳuལ་དང༌། བཙན་དབང་བཅས་ཡོད་པའི་

གནས་yuལ་གང་སར་ཡ་རབས་spyོད་བཟང་གི་yོགས་དེར་བདེན་པའི་rgyལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རེ་smོན་uགས་ཆེ་

byེད་བཞིན་ཡོད།"

༼༡༩༦༧་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"དེ་རིང་ནི་བོད་རང་བཙན་བskyར་གས7འ8་དོན་du་རང་srོག་གཏོང་མཁན་རང་རིགས་དཔའ་བོ་

rnམས་drན་གས7འ8་duས་ཚXས་གཟི་བrིjད་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཚnས་ཤིན་tu་rʦ་ཆེའི་རང་sོrག་bོlས་བཏང་

བའི་དམིགས་དོན་དེ་ང་ཚnས་drན་གས7་byfད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་sོrག་rག་བཏང་བའི་དམིགས་དོན་དངོས་

su་sgruབ་པའི་slད་du་uམ་པ་མེད་པའི་bོl་uགས་ཆེ་བskyེད་དགོས་པ་ནི་རང་རེའི་འོས་པའི་ལས་འགན་

ཡིན།"

"འཛམ་gིlང་ཞི་བདེ་spyི་དང༌། byེ་brག་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་duས་བདེ་ཞི་འཇགས་ཡོང་བའི་ཆེད་du་

stོབས་ldན་rgy་གར་rgyལ་ཁབ་དང༌། rgy་ནག་གཉིས་པ7འ8་དབར་ཞི་མuན་མཛའ་འbེrལ་དགོས་rgyu་དེ་ནི་ཤིན་

tu་གལ་ཆེ་གནད་ཆེ་རེད། འོན་kyང་ང་ཚwའz་བསམ་uལ་ལ་ཇི་sིrད་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་yི་rgyལ་

suས་kyང་drག་འǳuལ་དམག་འཇོག་མི་ཆོག་པའི་ཞི་བའི་rgyལ་ཁབ་གཙང་མ་ཞིག་tu་མ་gyuར་པ་དེ་sིrད་du་

ཚང་མས་འདོད་པའི་ཞི་བདེ་དེ་rʦ་བ་ནས་ཡོང་མི་uབ།"

༼༡༩༦༨་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"rgy་དམར་gyི་འོག་ནས་ཐར་བའི་ང་ཚn་skལ་ldན་མི་མང་ཚnས་rgyལ་གཅེས་རང་རིགས་བོད་མི་ཧ་

ཅང་མང་པོས་དེ་རིང་གི་ཉིན་དེར་རང་sོrག་བཏང་བའི་གཟི་བrjིད་ཅན་gyི་ལས་འགན་ཆེན་པོ་འདི་sgruབ་

ཐབས་byེད་དགོས་པ་stེ། ཚང་མས་duས་གཏན་du་bl7་rʦf་གཅིག་tu་sgrིམ་བཞིན་རང་དབང་ldན་པའི་བོད་du་

ལོག་rgyuའི་gr་sgrིག་འབད་བrོʦན་ཆེ་བskyེད་byེད་བཞིན་པ་ཡིན། དཔེར་ན། བོད་ruག་ཚn་མ་འོངས་པའི་རང་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !7



དབང་རང་བཙན་བོད་kyི་གཞི་rʦ་lt་bu་ཡིན་པར་lt་skyོང་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚnར་yོགས་གཅིག་ནས་རང་གི་

རིག་གuང་དང༌། ཆོས་དད། གོམས་གཤིས་བཟང་པ7འ8་rʦ་བ་གཏིང་ཟབ་འǳuགས་པ་དང༌། yོགས་གཞན་

ནས་དེང་རབས་ཡར་ཐོན་gyི་ཤེས་ཡོན་དང༌། འཛམ་gིlང་གི་རིག་གuང་ཤེས་ཡོན་མཐོ་ཚད་kyིས་yuག་པ་

ཞིག་ཡོང་བར་byེད་པ་སོགས་བསམ་bོl་དང༌། spyོད་བཟང་གཉིས་ཀ་ནས་ཡར་rgyས་འgོr་uབ་པའི་གོ་

skབས་བཟང་པ7་spr`ད་kyི་ཡོད། ཁོང་ཚn་གནས་stངས་འདི་ཐོག་ནས་འཚར་ལོངས་byuང་བ་ཡིན་ན། rjེས་su་

བོད་kyི་ཆབ་འབངས་ཤེས་nuས་ཅན་ཞིག་ཡོང་rgyu་མ་ཟད། རང་གི་rgyལ་ཁབ་དང་འgོr་བ་མིའི་རིགས་ལ་

ལེགས་ཆའི་ཞབས་འདེགས་u་མཁན་ཞིག་kyང་འbyuང་uབ་པ་ཡིན།"

"ཇི་sིrད་མིའི་རང་དབང་ལ་ཡིད་ཆེས་byས་པ་དེ་sིrད་du་བདེན་དོན་ལ་rgyབ་skyོར་གནང་rgyuར་ང་

ཚnས་ཡིད་ཆེས་u་བཞིན་ཡོད། ང་ཚw་བ§ད་མི་ཚnས་དོན་གནད་འདི་ཐོག་འuར་བrོʦན་ཆེ་བskyེད་དགོས་པ་

དང༌། ང་ཚnས་rgyuད་འཛqན་gyི་ལས་འགན་དེ་rgy་གར་ནང་འgruབ་uབ་པའི་ཆེད་du་mu་མuད་འབད་བrོʦན་by་

rgyuར་སེམས་ཐག་གཙང་མར་བཅད་ཡོད། མཆོག་གsuམ་uགས་rjེས་འgོr་བ་མ་luས་པར་བདེ་skyིད་འbyuང་

བའི་smོན་ལམ་བཅས"

༼༡༩༦༩་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་འཛqན་skyོང་byེད་པའི་གོ་skབས་བོད་མི་ཚnར་byuང་བའི་ཉིན་བོད་kyི་sིrད་གuང་ཇི་འdr་ཞིག་

འǳuགས་མིན་ནི་བོད་མི་ཚnས་ཐག་གཅོད་by་rgyu་མ་ཟད། ta་ལའི་bl་མས་འཛqན་skyོང་byེད་པའི་གuང་གི་

sོrལ་luགས་འདི་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ངེས་པ་མེད། མ་འོངས་པའི་བོད་kyི་ཐག་གཅོད་ནི་བོད་མི་མང་

རང་གིས་byེད་ངེས་ཡིན་ཅིང༌། lhག་པར་དེང་duས་kyི་ཤེས་ཡོན་sbyང་བrོʦན་byས་པའི་གཞོན་skyེས་ཡར་ཐོན་

ཅན་ཚwའz་བསམ་uལ་gyི་nuས་uགས་འདོན་ངེས་ཡིན། ང་ཚwའz་rག་པར་ཡོད་པའི་འགན་འuར་ཆེན་པོ་

འདིར་ཡིད་འཇོག་byས་ཏེ་དེང་duས་myuར་མgyོགས་ངང་འgyuར་བཞིན་པའི་འཛམ་gིlང་གི་གནས་uལ་ལ་དོ་

snང་byེད་དགོས་ཞེས་ངའི་མི་མང་ལ་འབོད་skuལ་u་rgyu་ཡིན། "

༼༡༩༧༠་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"དེས་ན། གནས་uལ་ཐམས་ཅད་stོན་sprིན་ltར་rnམ་པར་གཡ7་ཞ8ང༌། rgy་མཚwའz་rlབས་ltར་

འruགས་པའི་duས་ཚnད་འདི་འdrའི་skབས་su། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་gyི། ཞེས་པའི་དོན་ltར། 

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !8



བོད་རང་དབང་sgruབ་པའི་ལས་འགན་ཡོངས་rǳོགས་བོད་མི་རང་ནས་འuར་ཏེ་sgruབ་དགོས་པ་དང༌། lhག་

པར་གོང་smོས་ltར་བོད་rgy་ཆེའི་མི་མང་གི་ཐ་sད་གང་du་འདོགས་པའི་གཞིའམ། བོད་kyི་དོན་gyི་བདག་པ7་

བ̀ད་ནང་ཡོད་པའི་rgy་ཆེའི་བོད་མི་rgན་གཞོན་བར་མ་མཐའ་དག་ནས་དgr་བ7འ8་གནོན་བཙqར་དེ་lt་buའི་

འོག་tu་luས་srོག་གཏོང་བ་ལ་ཇི་མི་sམ་པར། བོད་རང་དབང་གི་དོན་du་འཐབ་rོʦད་དེ་འdr་byེད་པའི་

uལ་ལ་བསམས་ན། ང་ཚw་yz་rgyལ་རང་དབང་yuལ་du་གནས་འཁོད་བོད་མི་uང་ཤས་rnམས་sgyིད་luག་ལེ་

ལོ་དང་རང་མགོ་གང་ཐོན་du་sdོད་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད་པས། སེམས་uགས་kyི་ངར་མ་ཆག་ཅིང༌། ཆིག་

sgrིལ་gyི་ལག་གདང་མ་ཞིག་པར། བོད་རང་དབང་sgruབ་པའི་དོན་ལ་bl7་སfམས་གཅིག་sgrིལ་འབད་བrོʦན་

གཡ7་མfད་du་byེད་པ་གལ་ཆེ། འgོr་kuན་བདེ་ལེགས་kyིས་འཚn་བའི་smོན་འduན་བཅས།"

༼༡༩༧༡་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"དངོས་དོན་du་བོད་མི་ཚnས་rgy་མི་guང་brན་ལ་ང7་r̀gལ་byེད་དགོས་པ་ཡིན་ནའང༌། ངས་ནི་rgy་མི་

རིགས་ལ་ཞེ་sdང་ནམ་ཡང་byེད་མི་uབ། ངའི་ཡིད་ཆེས་ལ་བོད་kyི་རང་དབང་ནི་བོད་མི་rnམས་stོབས་

uགས་ཆེན་པོར་gyuར་པའི་མཚམས་ཡོང་ངེས་ཤིང༌། ཞེ་sdང་ནི་nuས་uགས་མིན་ལ། nuས་uགས་kyི་ldོག་

yོགས་su་གནས་པའི་skyོན་ཆ་ཞིག་རེད།" ཞེས་དང་། " ད་ltའི་ཆར་ངའི་མི་མང་གི་གནས་stངས་ཧ་ཅང་ཛ་

drག་འདི་འdrའི་skབས་su་ཞེ་sdང་byས་ན་ཡིད་ལ་sduག་བsŋལ་snོན་མ་ཞིག་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཡོང་མི་

uབ། ལར་ནས་ང་ཚnས་རང་ཉིད་ཅི་byེད་ནམ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ལ་ཞེ་sdང་ཅི་yིར་byེད། འགོ་

འrིད་པས་དབང་མེད་du་གcuན་འrིད་byས་པའི་rgy་མི་ས་ཡ་མང་པོ་ལ་ཞེ་sdང་ཅི་yིར་byེད། ང་ཚnས་དེ་

འdrའི་འགོ་འrིད་པ་rnམས་ལའང་ཞེ་sdང་ཅི་yིར་byེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་ཚnས་kyང་རང་གི་བདེན་

དོན་དང་rgyལ་ཁབ་kyི་ཆེད་du་དཀའ་sduག་མང་པ7་my`ང་ཡོད། ངེད་རང་ལ་ཞེ་sdང་གི་དོན་འgruབ་པར་ཡིད་

ཆེས་མེད་kyང༌། duས་rtག་tu་ཡིད་ཆེས་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཉིན་གཅིག་drང་བདེན་ལ་rgyལ་ཁ་ཐོབ་rgyu་དེ་

ཡིན།"

༼༡༩༧༢་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"དེས་ན། sŋར་ཕན་བོད་kyི་ལོ་rgyuས་rgyལ་རབས་དང༌། ད་ltའི་བོད་མི་rnམས་kyི་བསམ་uལ་གང་

གི་དབང་du་byས་ན་ཡང༌། བོད་kyི་གནས་stངས་ད་ltའི་འདི་muར་sduག་sgོམ་བrgyབ་stེ་sdོད་ཐབས་གཏན་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !9



ནས་མེད་ལ། འཛམ་gིlང་spyིའི་གནས་uལ་མང་པོ་འgyuར་ldོག་སོང་དང་འgོr་བཞིན་པ་ltར། rgy་ནག་rgyལ་

ཁབ་kyི་འགོ་འrིད་པ་དག་kyང་bluན་པོ་རང་བཤེད་ཅན་gyི་sdིག་པ་མིག་བʦuམས་lt་buའི་བrlང་spyོད་ལ་

ཉེས་དམིགས་su་རིག་stེ་drང་འbེrལ་rgyu་མཚན་ldན་པའི་བསམ་sbyོར་ཉན་ཤེས་ག7་ཤfས་ཅན་du་འgyuར་བའི་རེ་

བ་མཆིས་ཤིང༌། rd7་ད`ན་འོས་ཤིང་དགོས་ལ་འgruབ་tu་ruང་བའི་བོད་མི་རིགས་kyི་རང་དབང་བདེན་འbrས་

kyི་ཉི་མ་འཆར་ངེས་ཡིན། དེ་ltར་rtེན་ཅིང་འbེrལ་བར་འbyuང་བའི་འbrས་bu་rgyuའི་rjེས་su་འgོr་བ་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་པས་གཞིས་byེས་བོད་མི་kuན་ནས་lhག་བསམ་bl7་སfམས་གཅིག་tu་བsgrིལ་ནས་yuལ་duས་གནས་uལ་

དང་བstuན་ཏེ་མuན་པའི་rgyu་ཚnགས་uལ་བཞིན་sgruབ་དགོས་པ་ནི་གནད་kyི་དོན་པ7་ཡ8ན་ནོ།།"

༼༡༩༧༤་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"གsuམ་བcuའི་duས་drན་འདིའི་ང7་བ̀་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བོད་དོན་ཡིན། བོད་དོན་ཞེས་པ་གང་

ཡིན་ནམ། དེ་མི་རིགས་ཤིག་དང༌། rgyལ་ཁབ་ཅིག lt་བ་ཞིག་ལ་ང7་r̀gལ་byེད་པ་དེ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་

བཙན་byོལ་བ་uས་ཤས་ཤིག་གི་རང་ཉིད་kyི་ཁེ་ཕན་ཆེད་འབད་rོʦལ་byེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཨ་ཡིན་sམ་

ན། དེ་དག་གང་ཡང་མ་ཡིན། བོད་དོན་ནི་བོད་མི་མང་གི་དོན་དང༌། དེ་ཡང་བོད་མི་ས་ཡ་druག་གི་གནད་

དོན། མི་རིགས་ཤིག་གིས་རང་གི་མ་འོངས་པའི་མduན་ལམ་ཐག་གཅོད་ཇི་ltར་by་བའི་rʦ་དོན་ཡིན་པས། 

ཇི་sིrད་བོད་མི་ས་ཡ་druག་གི་འདོད་bོl་མ་ཁེངས་པ་དེ་sིrད་du་བོད་དོན་gyི་འཐབ་rོʦད་mu་མuད་ནས་by་

ངེས་ཡིན། 

    ངེད་རང་drང་བདེན་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་མེད་ན་འgོr་བ་མི་ཡི་རིགས་ལ་རེ་བའི་གཞི་

rʦ་གཏན་ནས་མེད་པར་འgyuར། བོད་དང༌། བོད་འdr་བ་rgy་མིའི་བཙན་དབང་འོག་uད་པའི་yིམ་མཚXས་

rgyལ་ཁབ་rnམས་ཐེ་བའི་rgyལ་ཁབ་su་འdr་ཞིག་ཡིན་kyང་ས7་ས7འ8་རང་དབང་གི་དོན་du་འཐབ་rོʦད་byེད་

པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།"

༼༡༩༧༥་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་kyི་གནད་དོན་འདི་དག་spyིར་rgyལ་spyིའི་sིrད་དོན་gyི་གནས་uལ་དང༌། lhག་པར་gིlང་ཆེན་ཨེ་

ཤ་ཡའི་ཞི་བདེའི་གནད་དོན་དང་འbེrལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པས་rgyལ་spyིའི་sིrད་དོན་འgyuར་འgོrས་མuན་

པའི་rluང་uགས་དང་འgོrགས་ནས་ང་ཚwའz་འཐབ་rོʦད་kyི་gru་གཟིངས་ཁ་ལོ་བsgyuར་ཏེ་བོད་རང་དབང་བདེ་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !10



ldན་gིlང་du་ལེགས་བgོrད་uབ་པའི་ཐབས་uལ་ལ་བོད་མི་ཚnས་ཁ་ཚqག་ཙམ་མིན་པར་བསམ་sbyོར་by་spyོད་

ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་uགས་skyེད་ཆིག་sgrིལ་byེད་དགོས།།"

༼༡༩༧༦་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་མི་ཚn། རང་yuལ་འrོག་མཁན་དgr་བོ་snང་མེད་du་བཞག་ནས་བོད་མི་ནང་uལ་ཚqག་skམ་

stོང་བཤད་kyིས་འཐེན་འyེར་byེད་པ་དང་གཅིག རང་རིགས་rgy་ཆེའི་མང་ཚnགས་kyི་བདེ་sduག་ལ་སེམས་

འuར་བོར་ཏེ་རང་ཉིད་གཅིག་pu་རང་མགོ་གང་ཐོན་byེད་པ་དང་གཉིས། ད་lt་བོད་མི་རིགས་spyིའི་བདེ་

sduག་གནས་stངས་ཛ་drག་གང་འdr་ཞིག་ཐོག་ཡོད་པ་ངོས་མ་ཟིན་པར། འbyོར་ldན་རང་དབང་ཅན་

གཞན་དག་ལ་དཔར་བཀབ་rgyས་sprོས་skyིད་འདོད་byེད་པ་དང་གsuམ་ནི། ཤིན་tu་འruལ་ཚབས་ཆེ་བས་

མནོ་བསམ་ནན་ཏན་གཏོང་དགོས། 

    དgr་yོགས་kyི་གནསstངས་ནས་བཤད་ན། རང་གིས་བཤད་པའི་skད་ཆ་དང༌། bིrས་པའི་ཡིག་ཆ། 

འཛqན་པའི་དམིགས་yuལ། མོས་པའི་lt་བ་ཐམས་ཅད་དང་ཡོངས་su་rgyབ་འགལ་gyི་by་spyོད་མང་པ7་ཞ8ག་

མི་འདོད་བཞིན་du་dwང་ལེན་byེད་དགོས་པའི་duས་skབས་ཤིག་ལ་sེlབས་འduག འཇིག་rtེན་gyི་uལ་luགས་

མཐའ་དག་rnམ་པར་གཡ7་ཞ8ང་འgyuར་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས། མuན་པའི་rkyེན་དང༌། བཟང་པ7འ8་duས་

skབས་uད་ཟོས་མ་བཏང་བར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་rོʦད་ལེན་byེད་པའི་sིང་stོབས་skyེད་དགོས་པ་མ་ཡིན་

ནམ། 

    ང་ཚnས་ལ7་རf་བཞིན་གsuམ་བcuའི་duས་drན་byེད་པ་འདི་གཞན་gyིས་rལ་འགེལ་byས་པ་དང༌། མཛXས་

ཆོས་དགའ་spr7འ8་ཆེད་du་ག་ལ་ཡིན། duས་drན་འདི་ལ་བrtེན་ནས་རང་གིས་རང་ལ་skuལ་lcག་byས་ཏེ་ད་

ltའི་ཆར་བོད་མི་རིགས་kyི་གནས་stངས་ཇི་ཡིན་drན་uབ་པ་ཞིག་དང༌། གནས་stངས་དེ་ལས་gོrལ་ཆེད་

བོད་རང་དབང་sgruབ་པའི་སེམས་uགས་གོང་ནས་གོང་མཐོར་spེལ་uབ་པ་byེད་དགོས། uམ་པ་དང༌། 

sgyིད་luག དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་kyིས་གཡོལ་བ། མཐའ་གཅིག་tu་གཞན་ལ་བrtེན་པ་བཅས་kyི་བསམ་

uལ་ཡོངས་su་spངས་ཏེ། དཀའ་ངལ་lhuར་ལེན་དང༌། རང་དོན་རང་གཅེས་kyི་sgོ་ནས་བོད་མི་རིགས་kyི་

རང་དབང་sgruབ་པའི་ཆེད་du་ཚང་མས་lhག་བསམ་nuས་uགས་ཆིག་བsgrིལ་byེད་དགོས།།”

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !11



༼༡༩༧༧་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ང་ཚnས་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་rོʦད་ལེན་byེད་པ་འདི་ནི། བོད་མི་ས་ཡ་druག་གི་རེ་འduན་

དང་མuན་ཞིང༌། ཐོབ་ཐང་དང༌། བབས་འོས་ཡོད་པ། drང་བདེན་ཅན་ཞིག་ལ་བrtེན། དམིགས་དོན་འདི་

དག་ཡོངས་su་sgruབ་པའི་ཆེད་du་བོད་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་bl7་སfམས་གཅིག་tu་བsgrིལ་ནས་sིང་stོབས་

uམ་པ་མེད་པའི་འབད་བrོʦན་ཆེ་བskyེད་byེད་དགོས། རང་ཅག་བོད་མི་rnམས་kyི་rོད་du་drང་བདེན་ལ་

བrིʦ་བkuར་དང༌། rgན་རབས་ལ་ཞེ་ས༑ དཀའ་sduག་ལ་བཟོད་བsrན། གཞན་ལ་ཕན་སེམས། sོམ་uང་

དམན་ས་འཛqན་པ། ངོ་ཚ་rེལ་ཡོད་སོགས་རང་རེའི་ཕ་མེས་ཡ་རབས་spyོད་བཟང་གི་མིག་ltོས་གོམས་

གཤིས་བཟང་པ7་ཇ8་sེད་ཡོད་པ་འདི་དག་བོད་མི་rgན་གཞོན་བར་མ་མཐའ་དག་ནས་yuལ་duས་གང་འdr་

ཞིག་ལའང་ཉམས་བrlག་མ་བཏང་བར་གཅེས་skyོང་ལག་ལེན་uལ་བཞིན་du་byེད་དགོས། གལ་ཏེ་འrལ་

sgང་ཁེ་grགས་r་མ7འ8་slད་གཡོ་rམ་མ་རབས་uལ་མིན་gyི་ལམ་du་uགས་ན༑ རང་ཉིད་kuན་gyིས་འy་

དམོད་kyི་yuལ་du་འgyuར་བ་smོས་ཅི། smr་ཤེས་དོན་ག7་མ8་ཡི་རིགས་su་skyེས་པའི་དགོས་དོན་མ་ཚང་བ་ཡིན་

པས།  ཚང་མས་ཡ་རབས་བག་ཡོད་spyོད་བཟང་ལ་duས་rtག་tu་uལ་བཞིན་གཞོལ་བ་གལ་ཆེ༎"

༼༡༩༧༨་ལ7འ8་suང་འrིན་du།༽

"lhག་tu་བོད་ནང་ནས་བོད་མི་yི་rgyལ་du་ཡོང་འདོད་ཡོད་མཁན་rnམས་yི་rgyལ་du་ཡོང༌། རང་གི་

ཕ་མ་spuན་gོrགས་འdr་ཡོད་ན་uག་འrད་byས། yི་rgyལ་du་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གནས་stངས་ལ་བltས། དེ་

ནས་བོད་du་yིར་ལོག་by་rgyu་དང༌། དེ་བཞིན་yི་rgyལ་du་ཡོད་པའི་བོད་མི་བོད་ནང་lt་བskོར་ལ་འgོr་འདོད་

ཡོད་མཁན་rnམས་ལ་ཡང་དེ་lt་buའི་གོ་skབས་ཤིག་byuང་ན། དེ་མཚམས་བོད་ནང་གི་གནས་uལ་དོན་དམ་

གསལ་rtོགས་ཡིད་ཆེས་ངེས་rེད་uབ་rgyu་མ་ཟད། དེ་ནི་འgོr་བ་མིའི་རིགས་kyི་ཡ་རབས་spyོད་བཟང་འོས་

བབས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག ལག་ལེན་ཡང་byེད་uབ་པ་ཞིག་རེད། rgy་མིས་དེ་ltར་མི་

byེད་པར་drིལ་བsgrགས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་rnམས་བོད་du་yིར་ལོག་དགོས་པའི་འབོད་བskuལ་byེད་

དོན་གང་ཡིན་ནམ། 

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !12



    མཐའ་དོན། uམ་པས་ཕོངས་ལས་gོrལ་མི་sིrད་པས། གངས་ཅན་བོད་མི་རིགས་rnམས་rgyལ་spyིའི་མི་

རིགས་གཞན་དག་དང་འdr་བར་རང་yuལ་རང་གིས་skyོང་uབ་པའི་དོན་du་ཚང་མས་sŋར་བཞིན་lhག་

བསམ་sིང་stོབས་uམ་མེད་འབད་བrོʦན་ཆེ་བskyེད་byེད་དགོས།།”

༼༡༩༧༩་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"་་་འོན་kyང་དེ་ཙམ་gyིས་ཆོག་མ་ཤེས་པར་ད་duང་sgོ་གང་ས་ནས་ཡར་rgyས་གོང་མཐོར་གཏོང་

དགོས་པའི་ཐོག lhག་པར་རང་རེ་བཙན་byོལ་du་འཁོད་sdོད་kyི་དམིགས་yuལ་ltེ་བ་ནི་rgy་ཆེའི་མི་མང་ས་

ཡ་druག་གི་བདེ་sduག་གི་གནད་དོན་ཡིན་པས་ཇི་sིrད་བོད་rgy་ཆེའི་མི་མང་གི་འདོད་bl7་ཡ̀ངས་su་ཁེངས་པའི་

བདེ་skyིད་རང་དབང་གི་དཔལ་ཡོན་མ་བཞད་པ་དེ་sིrད་du་འདས་པའི་ཉམས་myོང་གཞི་ལ་བཞག་stེ་uམ་

མེད་ཐབས་ཤེས་འབད་བrོʦན་ནམ་ཡང་མི་lhོད་པ་byེད་གལ་ཤིན་tu་ཆེ།"

༼༡༩༨༠་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"རང་རེ་byེས་འbyོར་བོད་རིགས་rnམས་ནས་རང་རིགས་གཞིས་luས་བོད་མི་rnམས་ལས་སེམས་

uགས་blངས་ཏེ་རང་རང་skབས་བབས་ལས་དོན་ཐོག་uགས་བskyེད་huར་བrོʦན་byེད་དགོས་པ་ལས། ཞེ་

lhོད་spyི་ཟོམ་འuས་ཤོར་བཏང་བ་ཡིན་ན་བོད་བstན་sིrད་kyི་དོན་du་ཐ་ན་རང་sོrག་kyང་bོlས་བཏང་བའི་

rgyལ་གཅེས་པ་དེ་དག་དང༌། དཀའ་ངལ་བrgy་rག་ལ་ཇི་མི་sམ་པར་lhག་བསམ་རི་བʦuགས་པ་ltར་

འgyuར་བ་མེད་པའི་གཞིས་luས་spuན་zlར་ངོ་གནོངས་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་rgyu་གདོན་མི་ཟ་བ་རེད།"

༼༡༩༨༡་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་ནི་རིག་གསར་དངོས་པ7འ8་ཡར་rgyས་rjེས་luས་ཆེ་ན་ཡང་ལ7་ཉ8ས་stོང་བrgལ་བའི་rgyལ་

རབས་ལོ་rgyuས་དང་ldན་པའི་ཤེས་རིག་yuག་པ7་ཡ`ད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། ཤེས་རིག་བཟང་

པ7འ8་གོམས་གཤིས་དེའི་དབང་གིས་རང་བཞིན་gyིས་བག་ཕེབས་པ་དང༌། sprོ་snང་ཆེ་བའི་མིའི་spyི་ཚnགས་

yད་ཐོན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ldན་གzu་བོར་གནས་པ་དག་གིས་བstོད་བsŋགས་དཔེར་མཚnན་byེད་བཞིན་པ་

འདི་ཡིན། འཛམ་gིlང་འདིར་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་གཅིག་gyuར་མཛའ་མuན་gyི་yིམ་ཚང་ཆེན་པ7་ཞ8ག་

ཆགས་rgyuའི་ཆ་rkyེན་མ་smིན་བར་spyི་ཚnགས་གང་དང་གང་ཡིན་kyང་རང་ཉིད་kyི་མི་རབས་ནས་མི་རབས་su་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !13



rgyuན་འཇགས་ཡོད་པའི་གོམས་གཤིས་དེ་གཞི་མར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དེང་duས་kyི་ཡར་rgyས་བsnན་uབ་

པ་ཞིག་དགོས་པས། ད་skབས་བོད་མི་ས་ཡ་druག་གི་བདེན་དོན་rོʦད་པའི་འགག་rʦ་གཅིག་ནི་བོད་kyི་uན་

མིན་ཤེས་རིག་གོམས་གཤིས་བཟང་པ7་spy8་ཚnགས་རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་rnམས་ཉམས་པ་མེད་པར་

rgyuན་skyོང་ཟབ་ནན་byེད་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།"

"མཐའ་དོན་ཁོང་rོས་ཁོང་rོ་འཇོམས་མི་nuས་ཤིང༌། འདས་པའི་ལོ་rgyuས་དེ་འདས་ཟིན་པས། དེས་

ན་skབས་བབས་མ་འོངས་པར་rgy་བོད་གཉིས་མཛའ་གcuགས་དམ་ལ་བཟང་པ7་ཞ8ག་གི་ངང་ནས་དོན་དམ་

པའི་བདེ་skyིད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅིག་དགོས་པ་ཕན་uན་གཉིས་yོགས་ནས་བཟོད་བsrན་ཁོག་ཡངས་དང་

འbེrལ་འབད་བrོʦན་byེད་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། kuན་ཕན་ཞི་བ་དང་བདེ་བ་ཡོང་བའི་smོན་ལམ་བཅས།།"

༼༡༩༨༢་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་kyི་གནད་དོན་འདི་ནི་མི་ལ7་st`ང་rག་བrgལ་བའི་ལོ་rgyuས་ldན་ཞིང༌། ཆོས་དང་རིག་གuང་

གིས་yuག་པའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་གནད་དོན་ཡིན་པ་དང༌། rgyལ་spyིའི་sིrད་དོན་འཕོ་འgyuར་gyི་གནད་དོན་

དང་འbrེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་དོན་གནད་ཅིག་ཡིན་པས། ངེས་པར་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་ཐག་

གཅོད་འgyuར་བ་ཞིག་ཡོང་དགོས་པ་ལས། ད་ltའི་གནས་stངས་འདི་muར་གནས་ཐབས་ནམ་ཡང་མེད། 

དེས་ན་བོད་མི་rnམས་ནས་ཁོག་ཡངས་ཞི་འཇམ་drང་བདེན་gyི་sgོ་ནས་མི་རིགས་རང་ཉིད་kyི་འrལ་yuན་

བདེ་skyིད་ཁེ་དབང་ཐོབ་ཐང་rnམས་rོʦད་ལེན་མཐར་yིན་པ་by་དགོས།།”

༼༡༩༨༣་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"དེས་ན་yོགས་གང་ནས་kyང་ཐེ་byuས་མེད་པར་བོད་མི་ས་ཡ་druག་ལ་རང་གི་uན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་རིག་གuང་གཅེས་འཛqན་byེད་པ་དང༌། ཡར་rgyས་གཏོང་བ། ཆོས་དད་རང་མོས་byེད་པ། ས7་ས7འ8་མ་

འོངས་པའི་མduན་ལམ་རང་ཉིད་ནས་ཐག་གཅོད་byེད་པ། རང་གི་ལས་དོན་རང་གིས་byེད་པ། ས7་ས7འ8་

འདོད་མོས་ཇི་ཡོད་ཁེངས་uབ་པ་བཅས་kyི་ཐོབ་ཐང་ངེས་པར་du་ཡོད་དགོས། ཐབས་ལམ་དེ་ནི་drང་

བདེན་དང༌། rgyu་མཚན་ldན་པ་ཞིག་ཡིན། ཐབས་ལམ་དེ་lt་bu་བrgyuད་ནས་འrལ་uགས་kyི་དཀའ་ངལ་

སེལ་uབ་པ་དང༌། འདོད་དོན་ལ་ཅི་དགར་spyོད་uབ་པ་ཡོང་ངེས་ཡིན།།"

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !14



༼༡༩༨༤་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"དེ་བཞིན་du་བོད་ཡིག་གི་གནས་uལ་ལ་མཚnན་ན། བོད་ཡིག་ཐོག་spyིར་བཏང་sgruང་གཏམ་ལོ་

rgyuས་འdr་rོʦམ་bིrས་དཔར་བskruན་byེད་པ་ཙམ་ལས། བོད་ཡིག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་sིrད་དཔལ་འbyོར་

སོགས་yuལ་luང་འཛqན་skyོང་གི་ལས་དོན་byེད་པའི་གོ་skབས་ད་duང་མ་ཐོབ་པར་skད་ཡིག་གཞན་ཞིག་

བེད་spyོད་byེད་བཞིན་པ་རེད། གནས་uལ་དེ་དག་གིས་བོད་yuལ་gyི་sིrད་དབང་བོད་ཡིག་མི་ཤེས་མཁན་gyི་

མི་རིགས་གཞན་ཞིག་གིས་འཛqན་gyི་ཡོད་པའི་rtགས་མཚན་གསལ་པོར་བstན་gyི་ཡོད་པས་མ་ཚད། ཆོས་

དད་རང་མོས་ཟེར་བ་དང༌། མི་རིགས་རང་skyོང་ཟེར་བའི་skད་ཆ་འdr་ཆགས་པ7་དf་ཚn་དངོས་དོན་ཐོག་མིང་

ཚqག་skམ་པ7་ཞ8ག་རང་ཡིན་པ་གསལ་པོར་མཚnན་པ་རེད།"

༼༡༩༨༥་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བསམ་uལ་མི་མuན་པ་rnམས་གསལ་པོར་བrjོད་རེས་byེད་པ་དང༌། rgyu་མཚན་sbyང་བཤད་byེད་

པ། འdr་མཉམ་གཉིསཕན་gyི་sgོ་ནས་gོrས་བsduར་byེད་པ་བཅས་kyི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་byuང་བ་ཡིན་ན་

ཐག་གཅོད་དེ་མིང་དོན་མuངས་པའི་ཐག་གཅོད་ཡིན། སེམས་kyི་ནང་ལ་གཞན་ཞིག་drན། ཁ་ནས་གཞན་

ཞིག་བཤད་པའི་ཐག་གཅོད་དེ་ནི་དངོས་འbེrལ་gyི་ཐག་གཅོད་མིན། rgyu་མཚན་དེ་འdr་ལ་བrtེན་ནས་ད་

ltའི་duས་ཚnད་འདིར་yོགས་ཕན་uན་གཉིས་ཀ་ནས་ཡང་ཡང་བསམ་uལ་བrjོད་རེས་byས་ཏེ་གནས་uལ་

ག7་rt`གས་གསལ་པ7་ཡ̀ང་ཆེད་འbེrལ་བ་དམ་ཟབ་byེད་rgyu་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་མཐོང་གི་འduག རིམ་བཞིན་མི་

དང་མིའི་དབར་འbེrལ་བ་ཇེ་བཟང་du་yིན་པ་བrgyuད། དཀའ་rོག་ཇི་འdr་ཞིག་ཡིན་ཡང་འdr་མཉམ་

གཉིས་མོས་kyི་ཐོག་ནས་སེལ་uབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བrtན་པ7་ཡ̀ད། འgོr་kuན་བདེ་དགེས་འཚn་བའི་smོན་ལམ་

བཅས།”

༼༡༩༨༦་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་ནི་ས་བབ་དང༌། མི་རིགས། རིག་གuང་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་rgyལ་ཁབ་གཞན་དག་གང་ཞིག་

ལས་ཐ་དད་ཡིན་kyང༌། ད་ltའི་གནས་བབ་མི་སེར་spེལ་yuལ་ཞིག་tu་ཆགས་ཡོད། བོད་མི་ཚw་yz་མིའི་

བཙན་འོག་tu་sdོད་འདོད་མེད་པ་བོད་du་lt་skོར་འgོr་མཁན་གzuར་གནས་ཕལ་མ7་ཆfར་མཐོང་uལ་byuང་

བཞིན་པ་ltར་རེད། བོད་kyི་བདེན་དོན་བsgruབ་rgyu་འདི་yི་ནང་rgyu་rkyེན་མང་པ7་ཞ8ག་འཛnམས་པའི་ཐོག་ནས་

ཡོང་དགོས་པ་དང༌། གཙw་ཆÄར་མི་རིགས་རང་ཉིད་kyི་uམ་པ་མེད་པའི་sིང་stོབས་དང༌། lhོད་པ་མེད་པའི་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !15



བrོʦན་འgruས་ལ་ltོས་པ་ཡིན་པས། མཐར་uག་གི་དམིགས་yuལ་བཟང་པོ་མ་འgruབ་བར་du་ཚང་མས་

sŋར་བཞིན་uམ་པ་མེད་པའི་sིང་stོབས་rgyuན་བཅངས་ཐོག་ནས་འrལ་སེལ་gyི་བདེ་བ་cuང་ཟད་ལ་ཆོག་

ཤེས་དང༌། lhོད་ཡངས་བག་མེད་kyི་དབང་du་ནམ་ཡང་མ་སོང་བ་ཞིག་ངེས་པར་du་byེད་དགོས།”

༼༡༩༨༧་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ང་ཚnས་འཐབ་rོʦད་byེད་པ་འདི་ནི་དེང་རབས་ཡར་ཐོན་ཅན་gyི་འgོr་luགས་ltར། ང་ཚnར་བོད་

kyི་ལོ་rgyuས་ནས་བཞག་པའི་རང་གི་drང་བདེན་gyི་ཐོབ་ཐང་rོʦད་པ་མ་གཏོགས། rgy་མི་རིགས་ལ་མི་དགའ་

བས་rʦོད་glེང་byས་པ་མིན། rgy་མི་guང་brན་gyིས་བོད་ལ་བཙན་འǳuལ་དབང་བsgyuར་byས་ཏེ་ལོ་བཞི་

བcuར་ཉེ་བ་སོང་བའི་duས་yuན་དེ་ནི་བོད་kyི་yuན་རིང་ལོ་rgyuས་ནང་གི་duས་ཚnད་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

དང༌། ཐབས་sduག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ན་ཡང༌། ལོ་རབས་བduན་cu་པའི་མjuག་tu་པེ་ཅིང་གི་འག7་r8ད་ཚnས་ང་

ཚn་དང་ཐད་ཀར་འbེrལ་བ་byེད་rgyuའི་འདོད་uལ་བཏོན་པར་ང་ཚnས་kyང་འbེrལ་བ་དང་ལེན་byས་པ་ཡིན།"

"དེང་skབས་བོད་གངས་ཅན་པའི་ཆོས་དང༌། ཤེས་ཡོན་རིག་གuང༌། གངས་ཅན་པའི་yuལ་luང་

བཅས་གནས་མི་uབ་པའི་ཉེན་ཁ་sŋར་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ནི། དང་པོ༑ ཆོས་དད་རང་མོས་ཟེར་བ་ནི་

གོམས་sོrལ་དང༌། དད་པའི་rnམ་པ་ཙམ་byེད་ཆོག་པ་ལས། ཟབ་པ་དང་rgy་ཆེ་བའི་ཆོས་uལ་འཆད་ཉན་

sོlབ་spེལ་byེད་rgyuར་དངོས་uགས་བrgyuད་གsuམ་ནས་དགག་ཆ་ཡོད་པར་བrtེན་རིམ་པས་rgy་མི་guང་brན་

gyིས་ཆོས་luགས་མཐའ་དག་rོmངས་དད་ལ་བrིʦས་ནས་འgེrལ་བཤད་rgyག་གི་ཡོད་པ་ltར་ནང་ཆོས་དེ་

ཡང་rོmངས་དད་ཙམ་ཞིག་ལ་sgyuར་gyི་འduག  གཉིས་པ། དཔལ་འbyོར་དང་sིrད་byuས་kyི་གནས་stངས་cuང་

ཟད་drག་tu་བཏང་ཡོད་ནའང༌། དོན་དངོས་ཐོག་གཞོན་skyེས་rnམས་ལ་ཤེས་ཡོན་sོlབ་sbyོང་byེད་པའི་

དགོས་ངེས་kyི་ཆ་rkyེན་དང་འབོད་skuལ་ཇི་བཞིན་མེད་པ་དང༌། spyི་ཚnགས་ནངཤོ་sbག་སོགས་བག་མེད་kyི་

spyོད་ངན་ཤེས་བཞིན་du་yབ་གདལ་འgོrར་བcuག་པ། sོlབ་sbyོང་ལ་དོ་uར་ཡོད་རིགས་kyི་མduན་ལམ་ལ་

by་ཐབས་sn་ཚnགས་kyིས་འགོག་rkyེན་བཟོས་པ་སོགས་kyིས་ཤེས་ཡོན་རིག་གuང་ཆེད་du་ཉམས་བslད་

བཏང་stེ་བོད་མི་rnམས་gེlན་པ་yu་གཅིག་tu་sgyuར་gyི་འduག གsuམ་པ། གངས་ཅན་བོད་kyི་མཐའ་དbuས་

yuལ་gru་du་མར་rgy་མི་ཧ་ཅང་འབོར་ཆེན་ཆེད་མངགས་sེlབས་འཁོད་kyིས་མgyོགས་myuར་གངས་ཅན་བོད་

kyི་yuལ་དེ་rgy་yuལ་ཞིག་tu་sgyuར་ཉེན་ཡོད་པ་བཅས་རེད། rgy་མི་རང་ཉིད་ནས་rgyལ་ཁབ་མི་རིགས་གཞན་

དག་ལ་མི་རིགས་དbyེ་འbyེད་དང༌། drང་བདེན་མིན་luགས་kyི་skyོན་བrjོད་byེད་བཞིན་du་ཁོང་ཚn་རང་ཉིད་
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kyིས་དབང་གནོན་byེད་པའི་luང་པའི་ནང་མི་རིགས་rʦ་བrlག་དང༌། རིགས་rgyuད་མཐོང་uང༌། མི་སེར་

spེལ་yuལ་gyི་ཉེས་spyོད་sduག་ཤོས་spེལ་rgyu་མཚམས་འཇོག་byེད་kyི་མེད་པ་རེད།"

    "བོད་དོན་ནི་rgyལ་spyིའི་གནད་དོན་མང་པོ་དང་འbེrལ་བའི་གཞི་rʦའི་sིrད་དོན་gyི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་

པས། sིrད་དོན་gyི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་མ་uབ་ན་དོན་sིང་ldན་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡོང་མི་

uབ། འདས་པའི་duས་རབས་ནང་ལའང་བོད་འདི་བཞིན་ཆབ་srིད་དང༌། ས་ཁམས་གང་ཐད་ནས་བར་

གནས་kyི་rgyལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁོར་yuག་དེའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཡང་གལ་ཆེའི་ཕན་nuས་ཆེན་པོ་

བཏོན་ཡོད། འདས་པའི་rgyལ་རབས་ལོ་rgyuས་ནང་གི་གནད་དོན་དེས་མ་འོངས་པར་ཡང་བོད་དོན་skོར་

འbེrལ་ཡོད་ཕན་uན་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་གཞི་rʦ་ཞིག་tu་gyuར་ཡོད། བོད་ནང་drག་པ7འ8་sgrིག་

འǳuགས་མེད་པ་བཟོ་rgyu་དང༌། ཞི་བདེའི་ས་uལ་ཞིག་tu་འgyuར་བ་byེད་rgyu་དེ་ནི་གོམ་པ་དང་པ7་ཞ8ག་རེད། 

དེ་ནི་ཨེ་ཤ་ཡའི་uལ་འདི་ཙམ་du་མ་ཟད། འཛམ་gིlང་ཡོངས་kyི་ཞེ་བདེར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་

རེད།"

༼༡༩༨༨་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་druག་ལ་བདག་པ་ཡིན། གuང་གི་ང7་བ̀་དང༌། spyི་ཚnགས་kyི་ལམ་luགས་ཐེ་

བའི་བོད་kyི་མ་འོངས་པའི་འgོr་stངས་rnམས་བོད་མི་རང་ཉིད་ལ་ཐག་གཅོད་byེད་du་འjuག་དགོས། sིrད་

དོན་དང༌། spyི་ཚnགས་kyི་sgrིག་འǳuགས་rjེས་luས་ཤིག་slར་གསོ་by་rgyuའི་རེ་འདོད་བོད་མི་su་ཞིག་ལ་མེད། 

ངས་དེ་sŋོན་ནས་ཐེངས་མང་ཤོད་myོང་བ་ltར། ta་ལའི་bl་མའི་ལམ་sོrལ་འདི་ཡང་mu་མuད་གནས་དགོས་

མིན་ནི་བོད་མི་དམངས་kyིས་ཐག་གཅོད་byེད་ངེས་ཡིན། བོད་དང་བོད་མི་དམངས་rnམས་དེང་duས་དང་

མuན་པའི་ཡར་rgyས་ཡོང་ཆེད་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙnར་ངེས་པར་du་བrིʦ་བkuར་byེད་དགོས།"

"འདས་ཟིན་པའི་ལ7འ8་ནང་du་rgyལ་spyིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚnར་གduང་སེམས་མཉམ་skyེ་དང༌། rgyབ་skyོར་

ཆེན་པོ་byས་པ་འདིས་ང་ཚwའz་མ་འོངས་པའི་མduན་ལམ་བཟང་པ7་ཞ8ག་ཡོང་rgyuའི་རེ་བ་གསར་པ་ཞིག་rེད་

པ་དང༌། བོད་ནང་གི་spuན་zl་དཔའ་བ7་ཚwས་འཚX་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་བrtེན་ནས་stོབས་uགས་ཆེ་ཞིང་

གduག་rʦuབ་ldན་པའི་rgy་མིའི་drག་པ7འ8་དpuང་དམག་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་པ་དེས་ང་ཚnར་skuལ་lcག་དང་

སེམས་འguལ་ཆེན་པ7་ཐfབས་byuང༌། དེ་ནི་ང་ཚn་ནང་པའི་རིག་གuང་དང༌། མི་རིགས་kyི་སེམས་nuས་གཅིག་

བsgrིལ་ཡིན་པའི་rtགས་མཚན་གསལ་པ7་ཞ8ག་རེད། uམ་པ་མེད་པའི་sིང་stོབས་དང༌། འgyuར་བ་མེད་
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པའི་སེམས་uགས་zuང་du་མེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཞིས་byེས་བོད་མི་ས་ཡ་druག་གིས་སེམས་ཐག་བཅད་དེ་

བོད་yuལ་བོད་མིས་བདག་skyོང་byེད་པའི་བདེན་དོན་མངོན་du་འgyuར་ཆེད་ཚང་མས་nuས་uགས་གང་ཡོད་

ལེགས་skyེས་su་འbuལ་དགོས། འཇིག་rtེན་kuན་tu་དགེ་བའི་smོན་འduན་བཅས།"

༼༡༩༨༩་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ད་ཉིན་ང་ཚwའz་rʦ་ཆེའི་drང་བདེན་gyི་rʦ་དོན་ལ་luས་sོrག་བཏང་བའི་བོད་མི་ཚnར་དམིགས་

བསལ་gyི་བsŋགས་བrjོད་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་བcu་rག་འགའ་ཤས་ནང་བོད་མི་ཚnས་དཀའ་sduག་myོང་

uལ་ནི་བོད་kyི་ལོ་rgyuས་ནང་གི་duས་ཚnད་sduག་ཤོས་ཤིག་ཡིན། བོད་མིའི་འཐབ་rོʦད་ནི་ས7་ས7འ8་རང་དབང་

གི་དོན་du་འདོར་ཐབས་མེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡིན་ལ། དམངས་གཙn་དང༌། འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། ཞི་

བདེའིདོན་du་ཡང་ཡིན། གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གuང་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་དང༌། 

rgyལ་ཁབ་ཅིག་འཚn་uབ་པའི་དོན་du་ཡིན། "

"འགལ་zl་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སེལ་rgyuར་འཛམ་gིlང་འག7་r8ད་འགའ་ཞིག་གི་by་spyོད་bl7་st`བས་དང་

ldན་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་byuང་ཡོད་ཅིང༌། ཞི་བདེ་དང༌། རང་byuང་ཁམས་sruང་skyོབ་དང༌། འཛམ་gིlང་གི་

དཀའ་rོག་ཁག་འgོr་བ་མིའི་གཤིས་spyོད་དང་མuན་པའི་ལམ་ནས་སེལ་uབ་rgyuར་རེ་བ་sŋར་ལས་lhག་པ་

ཡོད་པ་lt་bu་མཐོང༌། བོད་yི་ནང་du་གནས་པའི་བོད་མི་ཚn་ནས་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙn། ཞི་བདེ་

གོང་du་spེལ་བའི་ལས་འguལ་བrgyuད་གོང་གི་འgyuར་འgོrས་ལ་ཕན་gོrགས་uགས་snོན་rན་ཡོད་འདི་དག་

byེད་uགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་དགོས། འgོr་kuན་བདེ་བའི་smོན་ལམ་བཅས།"

༼༡༩༩༠་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ངའི་བསམ་པར་rgy་ནག་གིས་ru་su་དང༌། lhག་པར་du་sིrད་འཛqན་གྷོར་པ་ཅོབ་ནས་དཀའ་ངལ་

དེ་འdrའི་རིགས་སེལ་ཐབས་ལ་grོས་མོལ་དང༌། gu་བཤངས་byེད་luགས་ནས་བslབ་by་ངེས་པར་du་ལེན་

དགོས། rgy་ནག་གuང་ནས་rgy་རིགས་མིན་པའི་མི་རིགས་གཞན་དག་གི་ས་uལ་du་ཡོད་པའི་དཀའ་rོག་

rnམས་དཔལ་འbyོར་gyི་དཀའ་ངལ་གཅིག་pu་མ་ཡིན་པར། གཞི་rʦ་ཆབ་sིrད་kyི་དཀའ་rོག་ཡིན་stབས་

དེ་ཆབ་sིrད་བsgyuར་བཅོས་ཁོ་ནའི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་byེད་rgyu་གསལ་པོར་ཤེས་དགོས། བོད་kyི་གནད་

དོན་gyི་དཀའ་rོག་ཞི་བ་དང༌། rgyu་མཚན་ldན་པའི་sgོ་ནས་སེལ་slད་ངས་ཞི་བའི་gོrས་འཆར་དོན་ཚན་lŋ་

དང༌། སིtrས་སི་sbག་གི་གཏམ་བཤད་གཉིས་བཏོན་པ་ཡིན། "

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !18



"བོད་rgyའི་དབར་འbེrལ་བ་ཇི་འdr་ཞིག་ཡིན་ruང༌། འdr་མཉམ་དང༌། drང་བདེན། ཕན་uན་

གཉིས་ཕན་gyི་rʦ་དོན་ལ་ངེས་པར་གཞི་rʦ་འཛqན་དགོས་ཤིང༌། sŋར་yི་ལོ་ ༨༢༣ gyི་duས་skབས་su་བོད་

rgyའི་དbu་rིད་bl7་g̀rས་ཅན་ཚnས་བཞག་པའི་བོད་rgyའི་ཆིངས་ཡིག་lh་སའི་rd7་ར8ང་ལ་བrོkས་ཡོད་པའི་rʦ་

དོན་དེ་དག་ལ་ཡང་ངེས་པར་rʦ་འཛqན་byེད་དགོས། དེའི་ནང་གི་rʦ་དོན་གཅིག་ལ། བོད་བོད་yuལ་ན་skyིད། 

rgy་rgy་yuལ་ན་skyིད། ཅེས་འཁོད་ཡོད།

    ངས་bོl་ཕམ་ངང་བrjོད་rgyuར། བོད་མིའི་གནད་དོན་དེ་དག་ལ་rgy་མིའི་འག7་r8ད་ཚnས་lt་uལ་གསར་པ་

ཞིག་འཛqན་rgyu་lt་ཅི། བོད་མིའི་rོམ་skོར་དེ་དག་འཇིགས་su་ruང་བའི་དམག་དpuང་གིས་drག་གནོན་mu་

མuད་byེད་བཞིན་ཡོད། ན་ནིང་བོད་མིས་ང7་r̀gལ་rŋམ་stོན་byས་པ་ལ་lh་སར་drག་པ7འ8་rིམས་གཞི་བཀོད་

འདོམས་byས། དེ་ནས་zl་ཤས་rjེས་པེ་ཅིང་du་drག་པ7འ8་rིམས་གཞི་བཀོད་འདོམས་byས་པ་དེ་ཉེ་ཆར་yིར་

འཐེན་byས་འduག lh་སར་drག་པ7འ8་བཀོད་sgrིག་yིར་འཐེན་by་rgyu་ཕར་བཞག་བོད་མིར་བཙན་དབང་

ཆིངས་ཞགས་mu་མuད་དམ་པོར་sdོམ་བཞིན་ཡོད།"

"བོད་མི་ཚnར་གལ་ཆེ་བའི་གནས་uལ་གཅིག་ནི་ན7་བfལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་བstོད་kyི་by་དགའ་byuང་བ་དེ་

ཡིན། དེས་ང་grw་པ་ཉམ་uང་ཞིག་གི་གནས་stངས་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མེད་kyང༌། བོད་མི་ཚwའz་དོན་du་

ངོས་རང་ལ་དགའ་ཚnར་byuང༌། གང་ཡིན་ཟེར་ན། by་དགའ་དེས་བོད་མིའི་རང་དབང་དང༌། drང་བདེན་gyི་

འཐབ་rོʦད་byེད་luགས་ལ་བsŋགས་འོས་kyི་ངོས་འཛqན་byས་པ་ཞིག་རེད། ངོས་འཛqན་དེས་drང་བདེན་

དང༌། sིང་stོབས། སེམས་uགས་བཅས་ལ་བrེtན་ནས་རང་གི་luང་པ་བཅིངས་བkོrལ་གཏོང་rgyu་ལམ་

lhོངས་ཡོང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡང་skyར་ཇེ་བrtན་du་yིན་ཡོད། ང་ཚwའz་འཐབ་rོʦད་འདི་བཞིན་བོད་མི་ས་ཡ་

druག་གི་ཐོབ་ཐང་དང༌། རང་དབང༌། མ་འོངས་པའི་བདེ་skyིད་ཆེད་ཡིན་stབས་ང་ཚnས་དམངས་གཙwའz་

sgrིག་འǳuགས་ཁག་དང༌། དམངས་གཙwའz་ལམ་luགས་ཁག་ངེས་པར་sr་བrtན་ཆེ་ru་གཏོང་དགོས། 

    ངས་ཐེངས་མང་བrjོད་ཟིན་པ་ltར། དེང་duས་kyི་བོད་གསར་པའི་འǳuགས་skruན་དང༌། མི་དམངས་

ཡར་rgyས་slད་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙnར་བrིʦ་མཐོང་byེད་rgyu་གཙn་གལ་ཆེན་པ7་ཡ8ན། ༡༩༦༣ 

ལོར་ངས་བོད་kyི་དམངས་གཙwའz་rʦ་rིམས་ཤིག་གསར་གཏོད་byས་པ་དེས་ང་ཚnར་དམངས་གཙwའz་འgོr་

luགས་skོར་rʦ་ཆེའི་ཉམས་myོང་byuང་ཡོད། ད་duང་དམངས་གཙwའz་rnམ་པ་uགས་ཆེ་ru་གཏོང་དགོས་ཤིང༌། 

དེ་ཡང་བོད་མི་དམངས་kyི་spyི་འuས་དང༌། བོད་kyི་sིrད་གuང་རང་ལ་འgyuར་བ་གཏོང་དགོས། ང་ཚwའz་

sgrིག་འǳuགས་ཁག་དམངས་གཙw་ཇÄ་ཆེ་དང༌། nuས་པ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཆེད་མི་དམངས་kyི་བསམ་འཆར་བsdu་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !19



ལེན་byེད་བཞིན་ཡོད། ད་lt་བཙན་byོལ་gyི་གནས་skབས་དང༌། མ་འོངས་པར་བོད་ནང་du་རང་དབང་

དང་དམངས་གཙn་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་བ་byེད་rgyu་ནི་བོད་མི་ཚང་མར་འrི་བའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན། 

མ་འོངས་པར་རང་དབང་དང༌། དམངས་གཙn་ldན་པའི་བོད་གངས་ཅན་འཛqན་skyོང་གི་uར་འགན་གཙw་

བ§་rgy་མིའི་བཙན་འོག་བོད་ནང་ཡོད་པའི་ལས་byེད་ཚn་དང༌། ན་གཞོན་ཤེས་ldན་ཚwའz་rག་པར་ལེན་

དགོས། ང་ཚwའz་རང་དབང་དང༌། drང་བདེན་gyི་འཐབ་rོʦད་ལ་སེམས་uར་ཕན་gོrགས་དང༌། ཆབ་sིrད་kyི་

rgyབ་skyོར་གནང་མཁན་ཚང་མར་uགས་rjེ་ཆེ་u་rgyu་ཡིན།། "

༼༡༩༩༡་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"པེ་ཅིང་du་ ༡༩༨༩ yི་zl་ ༦ པར་sོlབ་ruག་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ནས་འགོ་འrིད་པའི་དམངས་

གཙwའz་ལས་འguལ་ལ་drག་གནོན་byས་པ་དེས་འrལ་sgང་ཕམ་ཉེས་ཙམ་ལས། uགས་rgyང་རིང་པོར་rgyའི་

མི་མང་གིས་རང་དབང་དང་དམངས་གཙwའz་ལས་འguལ་mu་མuད་byེད་rgyuར་uགས་rkyེན་ཐེབས་ཡོད། མ་

འོངས་པར་rgy་ནག་ནང་ཞི་བདེ་དང་ཆབ་srིད་sr་བrtན་ཡོང་མིན་ནི་rgy་མིའི་དམངས་གཙwའz་ལས་འguལ་དེ་

འgruབ་མིན་ཙམ་ལ་རག་luས་པ་ཞིག་མིན་པར། rgyའི་དབང་sgyuར་ལས་རང་དབང་ཐོབ་འདོད་kyི་rgy་མི་

རིགས་མ་ཡིན་པའི་མི་དམངས་ས་ཡ་མང་པ7་དf་དག་གི་རེ་བ་འgruབ་མིན་ལ་རག་luས་པ་ཞིག་ཡིན། 

    ཨེ་ཤ་ཡ་ཡོངས་ལ་ཞི་བདེ་sr་བrtན་དང་ཚང་མའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དམངས་གཙwའz་rgyལ་ཁབ་ཁག་གི་

མuན་yོགས་ཚnགས་sdེ་ཞིག་འǳuགས་དགོས། ཚnགས་sdེ་དེའི་ནང་rgy་ནག་གསར་པ་uགས་དགོས་ལ། rgyའི་

མི་སེར་spེལ་བའི་དབང་sgyuར་ལས་gོrལ་བར་འདོད་པའི་བོད་དང༌། ཤར་tuར་ཀི་སི་ཐན། ནང་སོག་བཅས་

དང༌། དེ་བཞིན་ཨེ་ཤ་ཡའི་མuན་yོགས་ཚnགས་sdེར་འǳuལ་འདོད་ཡོད་པའི་rgyལ་ཁབ་གཞན་rnམས་kyང་

uགས་ཆོག བསམ་uལ་འདི་ལ་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་byེད་དགོས་ཤིང༌། ང་ཚwའz་ལས་དོན་འདི་དངོས་su་

འgruབ་slད་ཨེ་ཤ་ཡའི་འག7་r8ད་གཞན་དག་དང་གནས་uལ་འདིར་མོས་bོl་ཅན་rnམས་ནས་གོ་བsduར་byེད་

པའི་རེ་བ་ཡོད།"

༼༡༩༩༢་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"དེང་སང་གི་འཛམ་glིང་rgyལ་ཁབ་ཕན་uན་གཅིག་ལ་གཅིག་བrtེན་ཡིན་པས་རང་ཉིད་གཅིག་

puར་ཡར་rgyས་འgོr་rgyu་lt་ཅི་གནས་uབ་པའི་རེ་བ་ཡང་མེད་ཅིང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་rgyལ་ཁབ་དང༌། མི་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !20



མང་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཞན་gyི་བཙན་དབང་དང་མི་སེར་spེལ་byེད་kyི་དབང་sgyuར་འོག་sdོད་འདོད་ནམ་

ཡང་མེད། ད་lt་rgy་ནག་གི་འག7་r8ད་ཚwའz་མduན་ལ་གདམ་ག་byེད་rgyuའི་འgོr་ལམ་གཉིས་གནས་ཡོད། 

    དང་པ7་ན8། ཆབ་sིrད་skyོང་uལ་rgy་ཆེ་gu་ཡངས་kyི་ཐོག་ནས་མང་གཙn་ཡང་དག་པའི་spyི་ཚnགས་su་བདེ་

བར་བskyོད་rgyu་དང༌། བཙན་དབང་འོག་zl་བsgrིལ་དང༌། བཙན་འǳuལ་byས་པའི་yuལ་luང་ཁག་ལ་རང་

དབང་འdr་མཉམ་gyི་ཐོབ་ཐང་sprད་དེ་འཛམ་gིlང་ནང་sgrིག་འǳuགས་གནས་stངས་གསར་པ་ཞིག་བཟོ་

དགོས་པ་དང༌། གཅིག་ཤོས་ནི་མི་གསོད་rག་sbyོར་gyི་sིrད་དབང་འཐབ་rོʦད་ནང་lhuངས་su་འjuག་rgyu་དེ་

ཡིན། འgོr་བ་མིའི་མི་འབོར་gyི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཟིན་པའི་ས་uལ་ལ་འདི་lt་buའི་གནས་uལ་byuང་ན་ཤིན་tu་

ཐབས་sky7འ8་གནས་uལ་ཡིན། rgy་yོགས་ནས་བོད་kyི་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་ལ་བསམ་bོl་དངོས་འbེrལ་

བཏང་ན། ང་ཚwའz་yོགས་ནས་lhག་བསམ་དང་འབད་བrོʦན་by་rgyuར་འདོད་མོས་ཡོད། ལོ་གsuམ་gyི་གོང་

du་བཏོན་པའི་སི་trས་སི་sbག་གི་grོས་འཆར་རང་བཞིན་nuས་མེད་ལ་gyuར་ཟིན་kyང༌། ཞི་མོལ་by་rgyuའི་

བསམ་uལ་བrtན་པ7་ཡ̀ད་པ་ནི་ངོས་རང་བོད་ནང་lt་skོར་ཞིག་tu་འgོr་rgyuའི་འདོད་uལ་བཏོན་པ་ནས་

གསལ་པ7་ཤfས་uབ། དེ་དག་rgy་yོགས་ནས་ཁས་ལེན་མ་byས་པར་bོl་ཕམ་byuང༌། 

    དེང་སང་བོད་kyི་དངོས་ཡོད་གནས་uལ་rnམས་ཤེས་rtོགས་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་ང་ཚnར་དོ་snང་དང༌། 

rgyབ་skyོར་ཡང་uགས་ཆེ་ru་འgོr་བཞིན་ཡོད། sŋ་ལ7འ8་ནང་ངོས་རང་yི་rgyལ་yuལ་ཁག་tu་བskyོད་དེ་sིrད་

དོན་gyི་དbu་rིད་མང་པོ་དང་མཇལ་skབས་ཁོང་ཚnས་དངོས་འbེrལ་ཤ་ཚ་དང་སེམས་uར་gyི་rnམ་འgyuར་

བstན་པ་དེས་ངོས་རང་ལ་སེམས་འguལ་ཆེན་པ7་ཐfབས་byuང༌། གuང་ཁག་གི་lt་uལ་བཟང་པ7འ8་འgyuར་

བ་དེ་rgy་ནག་ལ་མི་དགའ་བ་མ་ཡིན་པར་drང་བདེན་ལ་rgyབ་skyོར་byས་པ་ཞིག་tu་ངོས་འཛqན་byེད་kyི་ཡོད།"

"མ་འོངས་པའི་བོད་དེ་ཨེ་ཤ་ཡའི་sིང་དbuས་kyི་ཞི་བདེའི་བstི་གནས་ཤིག་དང༌། དེའི་ནང་འgrོ་

བ་མི་དང༌། sོrག་ཆགས་r་མོ་uན་ཆད། རང་byuང་skyེ་དངོས་དང་བཅས་པ་བskyེད་བsིrངས་མཛའ་མuན་

ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་su་གནས་པ་ཞིག་འbyuང་rgyu་ཡིན། དེས་གངས་ljོངས་skyེ་འgr7འ8་བདེ་skyིད་ཙམ་du་མ་

ཟད། rgy་དཀར་ནག་གི་མཛའ་འbེrལ་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་ཡིན། བོད་rgyའི་དབར་ཁ་ཞེ་གཉིས་

མེད་འdr་མཉམ་མཛའ་མuན་gyི་འbེrལ་བ་བཟང་པ7་ཞ8ག་byེད་uབ་ན། མི་རིགས་གཉིས་དབར་duས་རབས་

འདིའི་ནང་lhགས་པའི་འཁོན་འཛqན་rnམས་རིམ་བཞིན་སངས་uབ་པས་མ་ཚད། བོད་kyི་རིག་གuང་ཐོག་

ནས་rnམ་དpyོད་ldན་པའི་rgyའི་ན་གཞོན་ས་ཡ་མང་པ7འ8་བསམ་bl7འ8་ཞི་བདེར་ཕན་ཐོགས་rgy་ཆེ་sgruབ་uབ་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !21



ངེས། ང་ཚwའz་འབད་བrོʦན་ལ་བrེtན་ནས་ང་ཚwའz་rིམས་མuན་ཐོབ་ཐང་rnམས་མི་རིང་བར་skyར་གསོ་

uབ་པ་དང༌། ས་uལ་ཚང་མར་ཞི་བདེ་ཡར་rgyས་འbyuང་བའི་smོན་ལམ་བཅས།།"

༼༡༩༩༣་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་མིས་sིང་stོབས་དང༌། ཆོད་སེམས་བrtན་པ7འ8་sgོ་ནས་བཙན་དབང་དང་མི་སེར་spེལ་བའི་

ཐབས་ལམ་ལ་mu་མuད་གདོང་ལེན་byེད་བཞིན་པ་དང༌། བཙན་གནོན་དང་yབ་བsgrགས་ཇི་འdr་ཞིག་

byས་ruང་རང་དབང་དང༌། ཞི་བདེ། མིའི་བrིʦ་མཐོང་ldན་པ་བཅས་kyི་མི་ཚX་བskyལ་rgyuའི་འduན་པ་uང་du་

གཏོང་མི་uབ། duས་drན་འདིར་ང་ཚwའz་yuལ་gyི་རང་དབང་slད་du་luས་sོrག་བཏང་བའི་བོད་kyི་དཔའ་བ7་

ཕ7་མ̀་rnམས་ལ་guས་འduད་byེད་rgyu་དང༌། ང་ཚwའz་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་བskyར་གསོ་མ་uབ་བར་བོད་མི་མི་

རེ་ང7་རfར་འབད་འbuངས་huར་བrོʦན་sŋར་བས་ཆེར་བskyེད་byེད་དགོས་པའི་འབོད་skuལ་ཡང་byེད་rgyu་ཡིན། 

ང་ཚnས་འཛམ་gིlང་གི་འgyuར་འgོrས་དང་བstuན་ནས་དོན་གནད་བཞིར་དམིགས་བཀར་gyིས་འབད་བrོʦན་

byེད་དགོས་པ་stེ། 

    དང་པོ། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་kyི་gོrས་བsduར་ཞིག་བrgyuད་དེ་བོད་kyི་གནད་དོན་rnམས་ཞི་བའི་sgོ་ནས་ཐག་

གཅོད་ཡོང་ཐབས་su་ཕན་uན་གཉིས་ཕན་ཡོད་པའི་དོན་གནད་ལ་ང་ཚnས་rgy་ནག་གuང་དང་mu་མuད་

gོrས་མོལ་byེད་དགོས་པ་དང༌། གཉིས་པ། བོད་kyི་དཀའ་rོག་skོར་འཛམ་gིlང་མི་མང་ལ་ང7་spr`ད་byེད་rgyuའི་

ལས་དོན་uགས་ཆེ་ru་བཏང་ནས་འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བrʦི་sruང་དང༌། ཞི་འgིrག་skོར་rgy་ནག་གuང་

གི་lt་stངས་ལ་འgyuར་བ་གཏོང་ཐབས་su་rgyལ་spyིའི་སེམས་uར་དང༌། གནོན་uགས་ངེས་པར་ཡོང་བ་

byེད་དགོས། གsuམ་པ། བོད་ནང་གི་དཔལ་འbyོར་sིrད་byuས་དེས་བོད་kyི་རིག་གuང་གི་ང7་བ̀་yuན་གནས་

uབ་མིན་ལ་uགས་rkyེན་ཐེབས་rgyuར་བrtེན་འgyuར་འgོrས་དེ་དག་ལ་དོ་snང་ཡིད་གཟབ་byེད་དགོས། བཞི་

པ། བཙན་byོལ་བོད་གuང་འདི་མང་གཙwའz་ང7་བ̀་ཅན་དང༌། མང་གཙwའz་ལམ་sོrལ་gyི་གཞི་rʦ་sr་བrtན་

uགས་ཐབས་ལ་འབད་བrོʦན་ཆེར་བskyེད་byེད་དགོས།"

"མིའི་ལོ་rgyuས་གང་ལ་བltས་ན་ཡང༌། འgོr་བ་མིའི་རང་དབང་དང༌། མིའི་བrིʦ་མཐོང་གི་འདོད་

འduན་འདི་ལས་nuས་uགས་ཆེ་བ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་འདི་བཙན་དབང་དང་གཅིག་sduད་རིང་luགས་

kyི་གuང་ཚང་མས་གསལ་པ7་ཤfས་kyི་ཡོད། མིའི་luས་པ7་ཚX་གཡོག་tu་བཀོལ་བ་དང༌། བཙnན་ཁང་du་

འjuག་uབ་kyང༌། མིའི་bl7་སfམས་ནི་ནམ་ཡང་དབང་du་བsdu་བ་དང༌། ཕམ་ཉེས་གཏོང་uབ་པ་ཞིག་མིན། 

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !22



ཇི་srིད་ང་ཚnར་མིའི་ཆོད་སེམས་དང་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་དེ་srིད་du་ང་ཚwའz་འདོད་འduན་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་

rgyལ་ཁ་འཐོབ་rgyuའི་nuས་uགས་ldན་ཡོད།"

༼༡༩༩༤་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ངོས་kyི་yuལ་དང་མི་མང་གི་རང་དབང་དང༌། ཞི་བདེ། ཆེ་མཐོང་བཅས་skyར་གས7་ཡ̀ང་བའི་

འབད་བrོʦན་byེད་རིང༌། ངོས་ནས་duས་rtག་tu་དངོས་དོན་དང་མuན་པ་དང༌། བཟོད་བsrན། ངང་རིང༌། 

ཁོག་ཡངས་rgyང་རིང་བཅས་kyི་by་ཐབས་ཤིག་བzuང་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ ༡༤ རིང་ངོས་ནས་gོrས་མོལ་

by་འདོད་ཡོད་པའི་གསལ་བsgrགས་byས་པ་མ་ཟད། ༡༩༧༩ ལོར་ཏེང་ཞའ7་ཕ8ང་གིས་རང་བཙན་མ་

གཏོགསཔའི་གནད་དོན་གང་ཡང་འrོས་མོལ་byས་འuས་ཟེར་བའི་rʦ་དོན་དེའི་rgy་ལས་མ་བrgལ་བར་

དམའ་མཐའི་gོrས་འཆར་རིམ་པ་ཞིག་བཏོན་པ་དང༌། ༡༩༨༧ ལོར་བོད་skོར་ཞི་བའི་འཆར་གཞི་དོན་ཚན་

lŋ་དང༌། ༡༩༨༨ ལོར་སི་trས་སི་sbག་གི་gོrས་འཆར་དེ་གཉིས་ནང་བོད་རང་བཙན་མ་smrོས་པར་འgིrགས་

གཙwའz་བསམ་uལ་བཏོན་ཡོད་kyང༌། rgy་ནག་གuང་yོགས་ནས་དེ་skོར་gོrས་མོལ་འགོ་འǳuགས་kyི་ལས་

དོན་ཅི་ཡང་མ་byས་པའི་ཁར། བོད་དོན་gyི་དཀའ་rོག་ངོས་བོད་du་yིར་ལོག་byེད་yོགས་ཙམ་ལ་ངོས་

འཛqན་gyིས་བོད་དོན་གཞི་rʦའི་ཐོག་gོrས་མོལ་by་rgyuར་ཀ་ཀོར་གཡོལ་ཐབས་འབའ་ཞིག་byས་ཤིང༌། ངོས་

ནས་ཡང་ནས་ཡང་du་བཤད་ཟིན་པ་ltར། ངོས་བོད་du་yིར་ལོག་byེད་yོགས་དེ་ང་ཚwའz་rʦ་དོན་ངོ་མ་

གཏན་ནས་མིན་ཞིང༌། rʦ་དོན་ངོ་མ་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་druག་འཚn་གནས་uབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ང་ཚwའz་uན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གuང་དང་བོད་མིའི་ང7་བ̀་sruང་skyོབ་by་rgyu་དེ་ཡིན། 

    ང་ཚw་ག§་བsduར་by་rgyuའི་rmང་གཞི་ནི། བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་yuན་du་འཚn་rgyuར་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་rgy་

རིགས་ཕོན་ཆེ་བོད་ནང་འǳuལ་sdོད་byེད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་rgyu་དང༌། བོད་མིའི་གཞི་rʦའི་འgོr་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང༌། མང་གཙwའz་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ལ་བrིʦ་འཇོག་དགོས་rgyu། བོད་ནང་rduལ་rན་སོགས་drག་

པ7འ8་rེtན་གཞི་མེད་པ་བཟོ་rgyu། བོད་མིར་འbེrལ་ཡོད་kyི་ལས་དོན་ཚང་མ་བོད་མི་རང་ཉིད་ནས་byེད་པའི་

དབང་ཆ་དགོས་rgyu། yuལ་gyི་ཁོར་yuག་sruང་skyོབ་འuས་ཚང་by་rgyu་བཅས་ལ་གཞི་rʦ་འཛqན་དགོས་luགས་

གསལ་པོར་བrjོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚw་gr§ས་མོལ་byེད་པའི་skབས་su། rgy་yོགས་ནས་བོད་རང་skyོང་ljོངས་

ཟེར་བ་དེ་གཅིག་pu་མ་ཡིན་པར་གངས་ljོངས་ཡོངས་rǳོགས་uད་དགོས་luགས་ནན་ཏན་gyིས་བrjོད་

ཡོད།"

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !23



"ང་ཚwའz་rgyལ་ཁབ་kyི་ཆེད་du་འཐབ་rོʦད་ནང་འདས་gོrངས་སོང་བའི་བོད་མི་དཔའ་བོ་rnམས་

དང༌། rgy་མིའི་བཙnན་ཁང་ནང་དཀའ་sduག་myོང་བཞིན་པའི་བོད་མི་rnམས་ལ་དེ་རིང་rjེས་drན་by་rgyu་དང༌། 

བོད་ནང་གནས་stངས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་འདིའི་འོག་བོད་མི་spuན་zl་ཚnས་མི་མང་གི་རང་དབང་གི་

དོན་du་དཔའ་མཛངས་ldན་པའི་འཐབ་rོʦད་mu་མuད་byེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེར་ཡང་guས་འduད་ཡོད། 

    དེང་duས་འཛམ་gིlང་གི་གནས་stངས་དང༌། ལོ་rgyuས་འgyuར་འgོrས་དེ་ང་ཚwའz་rgyལ་ཁབ་kyི་རེ་འduན་

དང་མuན་པའི་yོགས་su་འgyuར་བ་འgོr་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་བོད་དོན་gyི་nuས་uགས་ཇེ་ཆེར་སོང་ཡོད། དེ་

འdrའི་འgyuར་འgོrས་kyི་uགས་rkyེན་མ་བཟོད་པར་rgy་མིས་ང་ཚwའz་བཙན་byོལ་གuང་གི་nuས་པ་གཅོག་

ཐབས་དང༌། བཙན་byོལ་བའི་ནང་དbyེན་sbyོར་དkruག་ཤིང་by་rgyuའི་འཆར་འགོད་byེད་བཞིན་པར་བrtེན། 

ང་ཚnས་ཕ་yuལ་གངས་ljོངས་kyི་བདེན་པའི་འཐབ་rོʦད་kyི་དམ་བཅའ་བrtན་པོར་བzuང་ནས་ཡིད་གཟབ་

ཡེངས་མེད་byེད་དགོས། 

    rgy་མིས་བོད་གངས་ཅན་པར་ཆབ་sིrད་ཐོག་བཙན་གནོན་དང༌། རིག་གuང་rʦ་བrlག དཔར་འbyོར་

དང༌། ཁོར་yuག་ལ་གཏོར་བཤིག་བཏང་stེ་རང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་spyོད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་byེད་དགོས་པའི་

duས་ཚnད་ཅིག་མgyོགས་myuར་འཆར་ངེས་ཡིན། ང་ཚnས་དམ་བཅའ་བrtན་བzuང་དང༌། དཀའ་ངལ་yད་

བསད་kyི་འབད་བrོʦན་byས་པའི་འbrས་buར། བཙན་འོག་tu་uད་པའི་ང་ཚwའz་ཕ་yuལ་དེ་རང་དབང་དང༌། 

ཞི་བདེ། གཟི་བrjིད་ldན་པའི་rgyལ་ཁབ་ཅིག་tu་འgyuར་ངེས་ཡིན། འོན་kyང་འཐབ་rོʦད་byེད་skབས་འཚX་

མེད་ཞི་བའི་ལམ་yོགས་བrtན་བzuང་by་rgyu་ཤིན་tu་གལ་ཆེན་པ7་ཡ8ན།"

༼༡༩༩༥་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ངོས་ནས་བོད་རང་བཙན་skོར་gu་བཤངས་byེད་stངས་ལ་བོད་མི་མང་པ7་ཞ8ག་གིས་skyོན་བrjོད་

byེད་kyི་ཡོད་པའི་ཐོག་ངོས་ནས་བཏོན་པའི་gོrས་འཆར་ལ་rgy་yོགས་ནས་བrd་ལན་uལ་བཞིན་མ་byས་པ་

དེས་kyང་བོད་མི་ཚnར་blོ་ཁ་མ་ཁེངས་པའི་སེམས་ཚབས་ཇེ་ཆེར་སོང་བར་བrtེན་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་sŋ་

ལ7་ང`ས་ནས་མི་མང་རང་ལ་ཐད་ཀར་skད་ཆ་drིས་ཏེ་ཐག་གཅོད་by་rgyuའི་བསམ་འཆར་བཏོན་ཡོད། ངོས་

ནས་བོད་རང་དབང་འཐབ་rོʦད་kyི་འག7་r8ད་byེད་པའི་རིང་འཚX་མེད་ཞི་བའི་ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་བrtེན་rgyu་

ཡིན། མ་འོངས་པའི་བོད་kyི་ཆབ་sིrད་ལམ་yོགས་ཅི་འdr་ཞིག་tu་འgོr་rgyuའི་skོར་བོད་མི་མང་ནས་བསམ་

gོrས་ཞིབ་བsduར་byེད་rgyu་འདི་ནི་ཤིན་tu་དོན་གལ་ཆེ་ཞིང༌། བོད་kyི་ལོ་rgyuས་ནང་འཁོད་rgyuའི་ལས་དོན་གལ་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !24



ཆེ་འདི་skོར་བོད་མི་ཚང་མས་ཡིད་ཟབ་གོ་བsduར་ཞིབ་lhuག་གིས་ཐག་གཅོད་byེད་དགོས། ད་ltའི་ཆར་བོད་

ནང་rgy་yབ་ཡོངས་བsgrགས་kyིས་བསམ་འཆར་བsdu་ཐབས་མེད་kyང༌། བོད་rgy་yབ་kyི་ང7་བ̀་མཚnན་པའི་

བསམ་འཆར་བsdu་rgyuའི་ཐབས་ལམ་འཚnལ་rgyu་དང༌། བོད་kyི་yི་རོལ་du་གནས་པའི་བོད་མི་rnམས་kyི་

བསམ་འཆར་ཡོངས་བsgrགས་luགས་མuན་gyིས་བsdu་rgyu་ཡིན།"

༼༡༩༩༦་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"kuན་གཟིགས་རིན་པ7་ཆfའི་ཡང་sིrད་skོར་ངའི་ངོས་ནས་rgy་ནག་གuང་དང་ཕན་uན་ག7་rt`གས་

གསལ་པ7འ8་sgོ་ནས་by་བ་མཉམ་sgruབ་byེད་uབ་པའི་འབད་བrོʦན་byས་kyང༌། rgy་ནག་གི་sིrད་byuས་

མrེགས་rʦuབ་ཅན་དེའི་འོག་པེ་ཅིང་ནས་kuན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ7་ཆfའི་ཁ་གཏད་kyི་ཡང་sིrད་ཅིག་

བskོས་ཏེ་ཁོང་ཚwའz་ཆབ་sིrད་kyི་lt་བ་བོད་མིའི་ཐོག་spyད་ནས་བོད་མིའི་གོམས་གཤིས་དང༌། ཆོས་yོགས་

kyི་sོrལ་rgyuན་བཅས་པར་བrིʦ་མེད་མཐོང་uང་དང་yད་གསོད་byས་ཡོད། དོ་snང་byེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་

rgy་ནག་གི་གuང་འbེrལ་གསར་འgyuར་ཁག་ནང་ད་ltའི་བོད་kyི་གནས་stངས་འདི་ལོ་རབས་བrgyད་cu་པའི་

ནང་པོལན་ཌའི་བཟོ་ལས་མང་ཚnགས་kyིས་ཆིག་sgrིལ་gyི་རང་དབང་rོʦད་ལེན་byས་པའི་duས་skབས་དང་

འdr་བར་བཤད་པ་དེས་rgy་ནག་གི་འགོ་འrིད་པའི་བསམ་bl7འ8་ནང་ཚnར་བ་ཇི་lt་bu་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་

པོར་མཚnན་uབ།"

"ངོས་རང་འgrོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་rgy་རིགས་spuན་zl་ཚn་རང་དབང་དང༌། མང་གཙn། 

ཡར་rgyས། བrtན་lhིང་བཅས་ལ་ལོངས་spyོད་uབ་rgyuའི་རེ་འདོད་uགས་ཆེ་ཡོད་ལ། ངོས་རང་ནང་པའི་

དགེ་slོང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་kyང་འཛམ་gིlང་གི་མི་འབོར་བཞི་ཆ་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པའི་rgy་ནག་rgyལ་

ཁབ་ལ་ལོ་rgyuས་ཐོག་གི་འgyuར་བ་uགས་ཆེ་ཞིག་འgrོ་rgyuའི་duས་མཚམས་su་slེབས་པར་བrtེན། འgyuར་བ་

དེ་ཆེས་ངན་པའི་ལམ་yོགས་ལ་འgr7་ད`གས་kyི་bོl་གཡེང་ཆེན་པ7་ཡ̀ང་གི་འduག གལ་sིrད་ཟང་ཟིང་དང༌། 

མི་གསོད་rག་sbyོར་gyི་གནས་uལ་byuང་ན་rgy་ནག་ནི་མི་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་མི་ས་ཡ་མང་པོར་bོl་yuལ་

du་མི་ཤོང་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་rgyuར་མ་ཟད། འཛམ་gིlང་གི་ཞི་བདེ་དང་བrtན་lhིང་ལའང་uགས་rkyེན་

ངན་པ་ཐེབས་sིrད་པ་ཡིན། 

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !25



    ངོས་རང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་yuལ་དང༌། བོད་མི་མང་གི་མ་འོངས་པའི་གནས་stངས་ཅི་

འdr་ཞིག་ཡོང་མིན་དེ་rgy་ནག་ནང་འgyuར་བ་ཅི་འdr་ཞིག་འgr7་མ8ན་ལ་རག་luས་པ་གསལ་པོ་མཐོང་གི་

འduག rgy་ནག་ལ་ཡོང་rgyuའི་འgyuར་བ་དེས་བོད་ལ་རེ་བ་དང་མduན་ལམ་གསར་པ་ཞིག་འbyuང་མིན་དང༌། 

rgy་ནག་རང་ཉིད་འགན་uར་ldན་ཞིང༌། ཡིད་ཆེས་འཕེར་བ་དང༌། ཞི་འཇམ། uལ་མuན་བཅས་kyི་rgyལ་

spyིའི་ཚnགས་མི་ཞིག་tu་འgyuར་uབ་དང་མི་uབ་ནི་rgyལ་ཁབ་གཞན་དག་གིས་rgy་ནག་ལ་འbེrལ་བ་byེད་

yོགས་ལའང་གང་ཙམ་རག་luས་ཡོད། ངོས་ནས་rgy་ནག་འདི་rgyལ་spyིའི་མང་གཙwའz་sgrིག་འǳuགས་ནང་

འjuག་དགོས་པ་ལས་ལོགས་su་དbyེ་ན་ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་skོར་ཡང་ཡང་བrjོད་ཡོད་ལ། གལ་ཏེ་དེ་

འdr་byས་ན་མིའི་བཟང་spyོད་དང་མི་མuན་ཞིང༌། ཆབ་sིrད་kyི་ཆ་ནས་kyང་ལག་ལེན་མི་uབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

དེར་བrtེན་ངོས་kyིས་rgyལ་spyིའི་yོགས་ནས་འགན་uར་ldན་པའི་གཞི་rʦའི་sིrད་byuས་བrtན་པ7་ཞ8ག་བzuང་

stེ་rgy་ནག་དང་འbེrལ་བ་byེད་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་བrjོད་བཞིན་པ་ཡིན། 

    པེ་ཅིང་གི་གནམ་བདེ་sg7་མ̀ར་byuང་བའི་གནས་uལ་དེས་rgy་ནག་མི་མང་ལ་མི་རིགས་གཞན་དག་དང་

འdr་བར་རང་དབང་དང༌། མང་གཙn། འdr་མཉམ། འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་དོན་གཉེར་by་འduན་

ཡོད་པའི་rnམ་འgyuར་གསལ་པོར་མཚnན་ཡོད་ཅིང༌། ཆབ་sིrད་kyི་དབང་ཆ་མེ་མདའི་ཁ་ནས་ཐོབ་rgyuའི་

sོlབ་གསོ་བrgyབ་པའི་rgy་ནག་གི་ན་གཞོན་ཚnས་རང་གི་དམིགས་yuལ་drག་ལས་spངས་ཏེ་sgruབ་པ་དེར་ངོས་

རང་ཧ་ཅང་དགའ་ཚnར་ཆེན་པོ་byuང༌། ཆབ་sིrད་kyི་འgyuར་བ་བཟང་པ7་ཞ8ག་ཡོང་བའི་དམིགས་yuལ་དེ་

འཚX་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་བrtེན་ནས་བsgruབ་དགོས་པར་ངོས་རང་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། འཚX་མེད་ཞི་

བའི་ལམ་བrgyuད་grོས་མོལ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་མ་འོངས་པའི་གནས་stངས་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཆེད་ངོས་ནས་

rgy་ནག་གuང་ལ་གོ་བsduར་ཐབས་ཤེས་འབད་བrོʦན་mu་མuད་byས་ཡོད།"

"དེ་རིང་གི་duས་drན་འདིར་འཛམ་glིང་གང་སར་ང་ཚwའz་grོགས་པ7་ཚwས་བོད་མིའི་དོན་du་ཞི་བའི་

ལས་འguལ་sn་མང་spེལ་gyི་ཡོད་པ་དེར་ངས་ཚང་མར་uགས་rjེ་ཆེ་u་rgyu་ཡིན། ལས་འguལ་དེ་རིགས་rgy་

ནག་ལ་མི་དགའ་བའི་དབང་གིས་spེལ་བ་མིན་པ་rgy་ནག་གི་འགོ་འrིད་ཚnས་ངོས་འཛqན་uབ་པའི་རེ་བ་

ཡོད། ལས་འguལ་དེ་རིགས་kyི་དམིགས་yuལ་ནི་rgy་ནག་གི་འགོ་འrིད་དང༌། མི་མང་ཚnར་བོད་མིར་ལོ་

rgyuས་ཐོག་ནས་rིམས་མuན་gyི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་rnམས་ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་འབོད་skuལ་uས་པ་ཞིག་ཡིན། 

" 

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !26



༼༡༩༩༧་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ང་རང་ཚnས་འགན་uར་ldན་པའི་འཚn་བ་uལ་ldན་ལ་spyོད་uབ་པའི་ཆེད་du་བསམ་bོl་གསར་པ་

གཏོང་rgyu་ནི་གལ་ཆེན་པ7་ཡ8ན། གལ་ཏེ་ང་ཚnས་duས་ལས་ཡོལ་ཟིན་པའི་lt་བ་དང་བསམ་bོl་rgyuན་འཛqན་

byེད་པ་དང༌། yོན་ཡོངས་kyི་གནད་དོན་ལ་བསམ་bl7་མ8་གཏོང་བར། རང་དོན་ཁོ་ན་sིང་བཅངས་བཅས་

byས་པ་ཡིན་ན་རང་རེའི་དམིགས་yuལ་བཟང་spyོད་ཡར་rgyས་འgr7་མ8་uབ། བསམ་bl7་དf་འdr་གཏོང་མཁན་

gyི་མི་མང་པ7་ཡ̀ད་ན་དེ་ནི་ཕན་uན་གཅིག་ལ་གཅིག་rtེན་པའི་འཛམ་gིlང་འདི་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་kyི་spyི་

ཚnགས་ཤིག་tu་འཕོ་འgyuར་འgོr་rgyuའི་འགལ་rkyེན་ཡིན།"

"stོན་པ་uགས་rjེ་ཅན་gyིས་འཚX་མེད་ཞི་བ་དང༌། byམས་པ་དང་sིང་rjེའི་ལམ་stོན་གནང་བ་གཞིར་

བzuང་ང་ཚnས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་kyི་ཚX་sོrག་ལ་བrེʦ་གduང་བཅངས་ནས་drག་འཐབ་kyི་རིགས་

spོངས་དགོས་པ་ltར། འཚX་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འདི་ནི་ང་ཚw་བ§ད་མིའི་rʦ་དོན་sgruབ་པའི་ཐབས་ལམ་

བཟང་ཤོས་དང༌། uགས་rgyང་རིང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ7་ཡ̀ད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། དོན་དངོས་

ཐོག་sgruབ་uབ་པ་ཞིག་kyང་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།"

"བོད་མི་མང་rnམས་གduག་rʦuབ་kyི་drག་གནོན་ཤིན་tu་ཆེན་པ7་ཞ8ག་myངས་དང་myོང་བཞིན་ཡོད་

kyང༌། ཁོང་ཚnས་sduག་ruས་དང༌། sིང་stོབས། བཟོད་བsrན་བཅས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་byས་ཡོད། ད་duང་ཡང་

drང་བདེན་མིན་པའི་by་spyོད་དང༌། drག་གནོན་ལ་ང7་r̀gལ་byེད་skབས་au་uག་ཐབས་ཟད་kyི་གནད་དོན་ཅི་

འdr་ཞིག་byuང་ruང་drག་པ7འ8་ལམ་ལ་བskyོད་མི་ruང་ཞེས་ངས་བོད་མི་rnམས་ལ་འབོད་skuལ་u་rgyu་ཡིན། 

གལ་sིrད་ང་ཚnས་འཁོན་འཛqན་དང༌། ཐབས་ཟད་kyི་drག་པ7འ8་ལམ་du་uགས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚn་ཡང་

མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་ཚn་དང་འdr་བར་smད་འོས་kyི་གནས་su་lhuང་ངེས་ཡིན། 

    འཇིགས་skuལ་byེད་པ་དང༌། བཙན་དབང་གཏོང་བ། drག་uགས་བེད་spyོད་byེད་པ་བཅས་ནི་མནར་

གཅོད་གཏོང་མཁན་gyི་ལམ་sོrལ་ཡིན་ཞིང༌། ང་ཚwའz་འཐབ་rོʦད་kyི་གཞི་rtེན་ནི་བདེན་དོན་དང༌། drང་

བདེན། rgyu་མཚན་ཡང་དག་པ་བཅས་ལ་བrtེན་དགོས། འདི་ནི་ང་ཚwའz་ལག་ཆ་nuས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། ད་

lt་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་duས་skབས་འདིར་ང་ཚnས་སེམས་uགས་དང༌། ཤེས་རབ། བཟོད་བsrན་བཅས་ལ་

བrtེན་ནས་འབད་བrོʦན་ཆེན་པ7་byfད་དགོས་པ་ཡིན་པས་དེ་ltར་འབོད་skuལ་u་rgyu་ཡིན། བོད་མི་མང་གི་

རང་དབང་ཆེད་du་luས་sོrག་དོར་བའི་དཔའ་བ7་ཕ7་མ̀་rnམས་ལ་guས་འduད་དང༌། smོན་ལམ་བཅས།།”

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !27



༼༡༩༩༨་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ང་ཚwའz་འཐབ་rོʦད་kyི་ལམ་yོགས་འgyོད་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་su་ངོས་ནས་མང་མོས་འོས་

བsdu་by་rgyuའི་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་དེ་skོར་ན་ནིང་བཙན་byོལ་du་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང༌། དེ་བཞིན་བོད་

ནང་གི་མི་མང་གི་བསམ་འཆར་གང་uབ་བsdu་ལེན་byས་པ་དང༌། ཁོང་ཚwའz་བསམ་འཆར་ཇི་ltར་byuང་

བའི་ནང་ནས་མང་མོས་གཞི་rʦར་བཞག་stེ་བོད་མི་མང་spyི་འuས་gོrས་ཚnགས་kyི་ཐོག་ནས་gོrས་ཆོད་

བཞག་པ་དེའི་ནང་མང་མོས་འོས་བsduའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་by་rgyu་yིར་འཐེན་ཡོང་བ་དང༌། ངོས་ནས་

གང་དགེའི་ཐག་གཅོད་byེད་དགོས་ཞེས་འཁོད་འduག མི་མང་ནས་ངོས་ལ་རེ་བ་དང༌། ཡིད་ཆེས་bོlས་

འགེལ་དེ་lt་bu་byས་པ་ལ་uགས་rjེ་ཆེ་བrjོད་rgyu་ཡིན། 

    བོད་དོན་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་su་དbu་མའི་ལམ་འདི་དངོས་ཡོད་གནས་uལ་དང་མuན་ཞིང༌། ལག་

ལེན་འཁེལ་uབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་ནས་ངོས་འཛqན་byེད་kyི་ཡོད། ལམ་yོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་

རིགས་ལ་མེད་du་མི་ruང་བའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཡོང་བ་དང༌། rgy་ནག་གིས་གལ་ཆེར་lt་བའི་གཅིག་gyuར་དང་

བrtན་lhིང་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་ཡིན་པར་བrtེན། ངོས་ནས་ལམ་yོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་mu་མuད་

rgy་ནག་གི་འག7་r8ད་ཚnར་འbེrལ་མuད་uབ་པའི་འབད་བrོʦན་by་rgyu་ཡིན།"

༼༡༩༩༩་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"འདས་པའི་མི་ལོ་བཞི་བcuའི་རིང་rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་ལ་རང་འདོད་ltར་དབང་sgyuར་byས་

ཡོད་ཅིང༌། པཎ་ཆེན་རིན་པ7་ཆf་sku་གོང་མས་ ༡༩༦༢ ལོར་yོགས་བsdོམས་གནང་བའི་ཡིག་འbru་rི་

བduན་gyི་sན་uའི་ནང་rgy་མིས་བོད་ནང་གduག་rʦuབ་བཙན་དབང་ཇི་ltར་byས་པའི་ལོ་rgyuས་rnམས་གསལ་

པོར་འཁོད་ཡོད་པ་དང༌། དེ་rjེས་རིག་གནས་གསར་བrjེ་ཟེར་བའི་ལས་འguལ་skབས་གཏོར་བཤིག་དང༌། 

མི་མང་གིས་sduག་བsŋལ་ཇི་ltར་myངས་པ་ཡོངས་grགས་ltར་bོl་ཕམ་ཡིད་sky7འ8་རང་བཞིན་ལས་མ་མཆིས་

པས་ཞིབ་གསལ་བrjོད་འདོད་མེད། ༡༩༨༩ ལོར་པཎ་ཆེན་རིན་པ7་ཆf་sku་གཤེགས་ཉེར་གནང་བའི་ཡོངས་

yབ་གsuང་བཤད་ནང༌། བོད་ཡར་rgyས་བཏང་ནས་ཐོབ་པའི་ཁེ་ཕན་ལས། གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང༌། 

བོད་མིས་དཀའ་sduག་myངས་པའི་gyོང་guན་ཆེ་བ་byuང་luགས་གསལ་པོ་གsuངས་ཡོད།"

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !28



"rgyའི་དབང་འཛqན་པ་ཚnས་བོད་མིས་མི་འདོད་པའི་rnམ་འgyuར་བstན་པ་འདིའི་འbyuང་rʦ་བོད་kyི་

ཆོས་དང་རིག་གuང་ལ་uག་པར་ངོས་འཛqན་byས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་kyི་ང7་བ̀་དང༌། རིག་གuང་གི་sིང་པོ་

rnམས་ཉམས་དམས་rʦ་བrlག་tu་གཏོང་rgyuའི་དམིགས་yuལ་བzuང་stེ་འབད་བrོʦན་byེད་བཞིན་འduག 

བོད་བཅིངས་འgོrལ་བཏང་luགས་བཤད་དེ་མི་ལོ་lŋ་བcu་སོང་ཡང༌། བོད་kyི་rོʦད་rོག་གསོན་uགས་

ཆེན་པོར་གནས་ཏེ་ད་duང་ཡང་དཀའ་ངལ་སེལ་uབ་མེད། བོད་དང་rgy་ནག་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་

གཏན་ནས་མེད་པའི་ད་ltའི་ལམ་yོགས་འདི་གའི་ཐོག་mu་མuད་yིན་ན་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་མི་uབ་

ལ། rgy་yོགས་ལ་ཡང་བrtན་lhིང་དང་ཆིག་sgrིལ་འbyuང་མི་uབ་ཅིང༌། rgyལ་spyིའི་ནང་rgy་ནག་གི་མིང་མཐོང་

ལ་ཡང་གནོད་rkyེན་ཡོང་ངེས་ཡིན། བོད་rgyའི་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་ནི་འགན་uར་blངས་ཏེ་rgyu་མཚན་

ldན་པའི་gོrས་མོལ་by་rgyu་ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད།"

"བོད་rgyའི་དཀའ་rོག་འདི་ནི་lt་བ་འdr་མིན་དང༌། spyི་ཚnགས་kyི་ལམ་luགས་འdr་མིན་ལས་byuང་

བ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་གོམས་གཤིས་rིང་པ་དང༌། གསར་བrjེའི་བར་gyི་འགལ་བས་byuང་བ་ཞིག་མིན་ལ། 

འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་གཅིག་pu་ཡང་མིན། དེ་ནི་duས་རབས་མང་པ7འ8་གོང་ནས་ཡོད་པའི་

rgyལ་རབས་ལོ་rgyuས་དང༌། རིག་གuང༌། མི་རིགས་kyི་ང7་བ̀་བཅས་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་yད་ཆོས་དང་

འbེrལ་བའི་གནད་དོན་དཀའ་rོག་གཏིང་ཟབ་ཅན་ཞིག་ཡིན། ༡༩༧༨ ལ7འ8་ལོ་མjuག་གི་duས་skབས་

བཞིན་དཀའ་rོག་ཚབས་ཆེ་འདི་དག་ངོ་uག་gོrས་མོལ་byས་ཏེ་སེལ་ཐབས་byེད་དགོས་པ་དང༌། ཐོག་མར་

བོད་rgy་བར་ཡིད་ཆེས་བrlག་པའི་ཚnར་snང་མེད་པ་བཟོ་དགོས། དེ་ནི་ཉིན་གཅིག་ལ་བཟོ་uབ་པ་ཞིག་

མིན་པས་ཕན་uན་ངོ་འrད་ཐོག་lhག་བསམ་rnམ་དག་ངང་gོrས་མོལ་byས་ཏེ་སེལ་ཐབས་byེད་དགོས།"

"ངའི་རེ་བ་ནི་བོད་rgyའི་gོrས་མོལ་གང་མgyོགས་འགོ་འǳuགས་uབ་པ་ཞིག་དང༌། བོད་མི་རིགས་

ལ་རང་sིrད་རང་skyོང་གི་ཐོབ་དབང་ཚད་ldན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཆོས་དང༌། རིག་གuང༌། skད་ཡིག spyི་

ཚnགས་kyི་དཔལ་འbyོར་སོགས་ཡར་rgyས་གཏོང་uབ་པ་དགོས་rgyu་འདི་ཡིན། དbu་མའི་ལམ་yོགས་འདི་ལ་

བrtེན་ནས་rgy་ནག་མི་མང་sིrད་གuང་ནང་བrtན་lhིང་ཆིག་sgrིལ་ཡོང་rgyu་དང༌། བོད་མི་རིགས་ལ་ཡང་ཞི་

བདེ་དང༌། མིའི་ཐོབ་ཐང་ldན་པའི་sgོ་ནས་མི་ཚX་skyེལ་rgyuའི་གོ་skབས་ཡོང་བ་by་rgyuར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་

ཡིད་ཆེས་ཡོད། rgy་yོགས་ནས་drང་བདེན་gyི་ལམ་ནས་བོད་rgyའི་དཀའ་rོག་སེལ་བ་ཡིན་ན། ངོས་ལ་བོད་

rgy་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་bོlས་འགེལ་byེད་པའི་གོ་skབས་འདི་བzuང་stེ་བོད་rgy་ཁ་brལ་du་མི་འgོr་

བའི་འབོད་skuལ་byེད་uབ།"

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !29



༼༢༠༠༠་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"ང་ཚn་duས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་duས་འགོར་slེབས་ཡོད། འདས་པའི་duས་རབས་ཉི་u་པར་

byuང་བའི་གནས་uལ་ལ་གཞིགས་ན། འgོr་བ་མིའི་yི་དངོས་པོ་ཡར་rgyས་ཤིན་tu་ཆེན་པ7་y8ན་ཡོད། དེ་དང་

ཆབས་ཅིག་yuལ་luང་དང༌། མི་མང་rnམས་ལ་འrད་པའི་དཀའ་rོག་rnམས་ཞི་མོལ་gyི་ལམ་ནས་སེལ་

ཐབས་མ་byས་པར་drག་spyོད་ལག་བstར་byས་པའི་དབང་གིས་མི་མང་པ7འ8་luས་sོrག་དང༌། snོད་བcuད་

བཅས་པར་གཏོར་བཤིག་ཉམས་ཆག་ཚབས་ཆེ་byuང་ཡོད་པར་བrེtན་duས་རབས་ཉི་u་པ་དེ་དམག་འruག་

དང༌། འཐབ་rོʦད་kyི་duས་རབས་lt་bu་ཞིག་tu་gyuར་ཡོད་པ་འདིའི་ཉམས་myོང་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚnར་rʦ་ཆེའི་

བslབ་by་ཐོབ་ཡོད། drག་spyོད་ཐོག་ནས་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་byས་པ་དེ་དག་uགས་བrtན་yuན་གནས་

ཤིག་མི་ཡོང་བ་གསལ་པོར་བstན་ཡོད། ཕན་uན་ག7་r̀tགས་བཟང་པ7་ཡ̀ང་ཐབས་ནི་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་

ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་byེད་kyི་ཡོད། duས་རབས་གསར་པ་འདི་ང་ཚnས་ཞི་བདེ་དང༌། gོrས་མོལ་gyི་duས་

རབས་ཤིག་ཡོང་བ་byེད་དགོས།"

"ད་ltའི་ཆར་ཡང་པཎ་ཆེན་རིན་པ7་ཆfའི་ཡང་sིrད་དguང་ན་uང་ŋu་དེ་བཟང་བཙnན་lt་buར་བཞག་stེ་

འཛམ་gིlང་ནང་ཆབ་sིrད་kyི་བཙnན་པ་uང་ཤོས་ཤིག་tu་gyuར་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ7་ཡ̀ད། bོl་འཚབ་

ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ༑ བོད་kyི་དཔལ་འbyོར་sg7་མ̀་དbyེ་stེ་rོམ་རའི་དཔལ་འbyོར་du་བsgyuར་བའི་གོ་skབས་བzuང་

ནས་rgy་མི་ཧ་ཅང་མང་པ7་ཞ8ག་བོད་ནང་mu་མuད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་smད་ཚnང་ཁང་དང༌། 

rgyན་rེʦད་ཁང༌། ཆང་ཁང༌། རོལ་གཞས་ཁང་སོགས་yབ་གདལ་འgrོ་བཞིན་པ་དེ་ལ་གuང་ནས་མངོན་

མེད་kyི་skuལ་lcག་byེད་kyི་ཡོད། དེ་དག་གིས་བོད་མིའི་spyི་ཚnགས་kyི་ལམ་luགས་བཟང་པོ་ཁག་དང༌། མི་

རིགས་kyི་རང་གཤིས། ཡ་རབས་kyི་kuན་spyོད་བཅས་པར་གནོད་འཚX་དང༌། བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་kyི་

luང་པའི་ནང་grངས་uང་མི་རིགས་su་འgyuར་rgyu་བཅས་kyི་ཐད་drག་uགས་ལས་lhག་པའི་nuས་པ་འདོན་

gyི་ཡོད།"

"དེ་sŋ་ ༡༩༤༩། ༡༩༥༠། ༡༩༥༩ ལོ་བཅས་kyི་duས་skབས་su་rgy་ནག་གི་དཔོན་རིགས་su་ཞིག་

གི་བསམ་bl7འ8་ནང་yི་ལ7་ཉ8ས་stོང་ལོར་sེlབས་skབས་kyང་བོད་དོན་gyི་དཀའ་rོག་འདི་mu་མuད་གནས་

kyི་རེད་བསམ་པ་byuང་མེད། ད་ཆ་skབས་དེའི་ང་ཚwའz་མི་རབས་rnམས་ཕལ་ཆེར་ཡལ་ཉེ་བ་དང༌། མི་

རབས་གཉིས་པ་དང་གsuམ་པའི་duས་skབས་ལ་sེlབས་ཡོད། དེ་ltར་duས་ཚnད་སོང་ཡང་བོད་དོན་འཐབ་

rོʦད་kyི་སེམས་uགས་mu་མuད་ཇེ་ཆེའི་ངང་གནས་པ་འདིས་བོད་དོན་འདི་མི་གཅིག་དང༌། མི་རབས་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !30



གཅིག་གི་ཁེ་ཕན་gyི་འཐབ་rོʦད་མིན་པ་གསལ་པོར་བstན་ཡོད། དེར་བrtེན་འbyuང་འgyuར་gyི་མི་རབས་

གསར་པ་ཚnས་kyང་བོད་རང་དབང་གི་འཐབ་rོʦད་གཅེས་འཛqན་ཆེན་པོས་འབད་བrོʦན་mu་མuད་byེད་

ངེས་ཡིན། གང་ltར་ནམ་ཞིག་དངོས་ཡོད་གནས་uལ་འདི་rgy་ནག་གི་འག7་r8ད་ཚnས་ངོས་ལེན་byེད་དགོས་

པ་ཞིག་ཡོང་rgyu་ཡིན།"

"དེ་རིང་གི་གོ་skབས་འདི་བrgyuད་ངོས་ནས་བོད་དོན་ལ་rgyབ་skyོར་གནང་མཁན་sིrད་གuང་དང༌། 

gོrས་ཚnགས་kyི་འuས་མི། གuང་འbེrལ་མིན་པའི་ཚnགས་པ་ཁག ཆོས་luགས་ཁག མི་sgེར་མང་པ7་ཞ8ག་

ཡོད་པ་བཅས་ལ་uགས་rེj་ཆེ་u་rgyu་ཡིན། དེང་skབས་spyི་byེའི་གནས་uལ་ཤེས་མཁན་rgy་ནག་གི་spuན་zl་

ཚwའz་ནང་ང་ཚnར་གduང་སེམས་མཉམ་བskyེད་དང༌། rgyབ་skyོར་byེད་མཁན་ཇེ་མང་du་འgོr་བ་འདི་ནི་གལ་

གནད་ཆེན་པ7་ཞ8ག་དང༌། ང་ཚwའz་སེམས་uགས་འཕེལ་བའི་དམིགས་བསལ་gyི་rgyu་rkyེན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚnར་

rgyབ་skyོར་གནང་མཁན་ཚnས་དེ་རིང་འཛམ་gིlང་གི་ས་yོགས་གང་སར་duས་drན་sruང་བrིʦ་གནང་གི་ཡོད་

པར་ངོས་ནས་འཚམས་འdrི་དང་sིང་ཐག་པ་ནས་uགས་rjེ་ཆེ་u་rgyu་ཡིན། lhག་པར་du་ད་ཕན་མི་ལོ་བཞི་

བcuའི་རིང་rgy་གར་གuང་དང་མི་མང་ནས་ང་ཚnར་འgrན་zl་brལ་བའི་རོགས་རམ་rgyབ་skyོར་གནང་བ་ལ་

ངས་བོད་མི་མང་གི་མgིrན་ཚབ་byས་ཏེ་sིང་ནས་uགས་rjེ་ཆེ་u་rgyu་ཡིན། བོད་རང་དབང་གི་ཆེད་du་རང་

sོrག་bོlས་གཏོང་byེད་མཁན་དཔའ་བ7་ཕ7་མ̀་rnམས་ལ་guས་འduད་དང༌། བོད་མི་མང་གི་sduག་བsŋལ་

མgyོགས་ནས་myuར་du་སེལ་བའི་smོན་ལམ་བཅས།།”

༼༢༠༠༡་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"yི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་kuན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ7་ཆfས་rgy་ནག་གuང་ལ་ཡིག་འbru་rི་བduན་

ཡོད་པའི་sན་u་ཞིག་འbuལ་གནང་མཛད་པའི་ནང་skབས་དེའི་བོད་yོན་ཡོངས་kyི་གནས་stངས་ཐབས་

sduག་གང་འdr་ཡོད་པ་གསལ་པོ་འགོད་པ་གནང་ཡོད། དེ་rjེས་yོགས་འགའ་ཤས་ཐད་ཡར་rgyས་སོང་ཡོད་

kyང༌། གཞི་rʦའི་བོད་kyི་གནས་stངས་mu་མuད་དཀའ་ངལ་ཛ་drག་ངང་གནས་ཡོད། བོད་kyི་དཀའ་rོག་

འདི་rgyuན་པར་rgy་ནག་གuང་rgyལ་spyིའི་ཐོག་ངོ་ཚ་ཁ་skyེངས་ཡོང་rkyེན་ཞིག་དང༌། rgy་ནག་མི་མང་spyི་མuན་

rgyལ་ཁབ་kyི་བrtན་lhིང་དང༌། ཆིག་sgrིལ་ལ་གནོད་skyོན་ཡོང་བའི་གཞི་rʦ་ཞིག་tu་gyuར་ཡོད།"

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !31



"གལ་ཏེ་བོད་ནང་བོད་མི་rnམས་ལ་བདེ་skyིད་དངོས་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན༑ rgy་ནག་གuང་གིས་

བོད་ནང་མང་མོས་འོས་བsduའི་ཐོག་ནས་རང་གི་མduན་ལམ་ཐག་གཅོད་by་rgyuའི་གོ་skབས་sprོད་rgyuར་དཀའ་

ངལ་ཡོང་མི་ཤེས། དེང་skབས་གuང་འbེrལ་མིན་པའི་བོད་མིའི་ཚnགས་པ་ཁ་ཤས་ནས་བོད་ནང་མང་མོས་

འོས་བsdu་byེད་དགོས་པའི་འདོད་uལ་འདོན་gyི་ཡོད། ཁོང་ཚnས་བོད་kyི་གནད་དོན་འདི་ཐེངས་གཅིག་ལ་

ཐག་གཅོད་གཙང་མ་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་rnམས་ལ་ས7་ས7འ8་

མduན་ལམ་རང་དབང་ldན་པའི་མང་མོས་འོས་བsduའི་ཐོག་ནས་འདེམས་ཆོག་པའི་གོ་skབས་sprོད་rgyu་དེ་

ཡིན་པ་དང༌། བོད་མི་rnམས་ལ་རང་གི་འདོད་uལ་ངོ་མ་བrjོད་ཆོག་པ་དང༌། རང་ཉིད་kyི་གནད་དོན་རང་

ཉིད་kyིས་ཐག་གཅོད་byེད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་sprོད་དགོས་ཞེས་བrjོད་kyི་ཡོད། ངོས་ནས་kyང་rgyuན་པར་

བོད་kyི་མ་འོངས་པའི་མduན་ལམ་gyི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བོད་མི་མང་རང་གིས་byེད་དགོས་པར་ངོས་

འཛqན་byེད་kyི་ཡོད་པ་ltར། དེ་འdrའི་མང་མོས་འོས་བsduའི་gruབ་འbrས་ལ་ངས་ཡོངས་su་rgyབ་skyོར་by་rgyu་

ཡིན།"

"བོད་rgy་གཉིས་kyི་rgyལ་རབས་ལོ་rgyuས་ཐོག་གི་འbེrལ་བའི་གནས་stངས་དེ་མ་མཐའ་ནས་བrjོད་

kyང་rgy་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚwའz་stབས་བདེའི་བrjོད་uལ་ལས་ཆེས་rོག་འཛqངས་ཆེ་བ་ཡོད། བོད་འདི་

མི་ལ7་ཉ8ས་stོང་བrgལ་བའི་རིང་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐ་དད་du་གནས་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་uལ་

འདི་ཁས་མི་ལེན་ཐབས་མེད་ཡིན། ལོ་rgyuས་ནི་ལོ་rgyuས་རང་ཡིན་པས་འདས་པའི་གནས་uལ་suས་kyང་

འgyuར་བ་གཏོང་མི་uབ། ལོ་rgyuས་ཐོག་བོད་kyི་གནས་བབ་གང་འdr་ཡིན་མིན་ནི་ལོ་rgyuས་དང༌། rིམས་

luགས་མཁས་པ་ཚnས་ཐག་གཅོད་byས་ན་ཡག་ཤོས་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་rgyuས་གནས་stངས་གང་འdr་ཡིན་

མིན་ལ་མ་ltོས་པར་ང་རང་གི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པའི་གནས་stངས་ལ་བསམ་bོl་གཏོང་གི་ཡོད། 

    rgy་ནག་མི་མང་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་དbu་rིད་མའ7་ཙX་tuང་དང༌། krau་ཨན་ལེ། ཏེང་ཞའ7་ཕ8ང་དང༌། 

huau་ཡའོ་པང་བར་gyི་དbu་rིད་རིམ་པས་ཡང་ཡང་བོད་kyི་གནས་བབ་འདི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་

བཞིན་དང༌། དམིགས་བསལ་gyི་གནས་stངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པའི་ར་sprོད་གསལ་

ཤོས་ནི་yིལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བོད་rgy་གཉིས་བར་rgyལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་luགས་གཉིས་kyི་རིགས་པའི་

གuང་luགས་ཐེངས་དང་པོར་མཚnན་པར་byེད་པའི་gོrས་མuན་དོན་ཚན་བcu་བduན་བཞག་པ་དེ་ཡིན། 

rgy་ནག་གuང་གིས་gོrས་མuན་དེ་འdr་rgy་ནག་མི་མང་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་ཞིང་ཆེན་དང༌། ཆ་ཤས་

གཞན་གང་དང་ཡང་བཞག་myོང་མེད་་་"

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !32



༼༢༠༠༢་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"མིའི་spyི་ཚnགས་ཤིག་ཡིན་yིན་ཕན་uན་བསམ་bོl་དང༌། ཁེ་ཕན་མི་མuན་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་

rgyu་ངེས་པ་ཡིན། འོན་kyང་དེང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་uལ་ལ་ང་རང་ཚn་ཚང་མ་འཛམ་glིང་uང་ŋu་འདིའི་

ཐོག་ཕན་uན་གཅིག་ལ་གཅིག་བrtེན་gyིས་མཉམ་du་གནས་དགོས་པ་ཡིན། དེས་ན་མི་sgེར་དང༌། spyི་

ཚnགས། rgyལ་ཁབ་བཅས་ཕན་uན་བར་བསམ་bོl་དང༌། ཁེ་ཕན་མི་མuན་པའི་དཀའ་rོག་ཡོད་པ་rnམས་

སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་མuན་sgrིལ་དང༌། rnམ་དpyོད་ldན་པའི་བསམ་bོlས་kuན་ནས་བslངས་

ཏེ་ཞི་འgིrགས་ཡོང་བའི་gོrས་མོལ་by་rgyu་འདི་ཡིན། དེར་བrtེན་ང་ཚnས་ཉམས་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་byས་ཏེ་འཚX་

བ་མེད་པའི་sgོ་ནས་rོʦད་rོག་rnམས་སེལ་rgyuའི་ལམ་sོrལ་གསར་གཏོད་kyིས་དར་spེལ་uགས་ཆེ་གཏོང་

དགོས་པར་མ་ཟད། དེའི་ཆེད་du་འgr7་g̀rན་ཡང་rgyལ་sruང་དམག་དpuང་གི་འgr7་g̀rན་དང་མuངས་པ་ཞིག་

གཏོང་དགོས།"

"བོད་kyི་གནད་དོན་ཐད་ངོས་kyི་ལངས་yོགས་ནི་གསལ་པ7་ཡ8ན། ངོས་ནས་ལན་མང་བrjོད་ཟིན་

པ་ltར། བོད་རང་བཙན་rོʦད་kyི་མེད། བོད་ལ་རང་sིrད་རང་skyོང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅིག་དགོས་ཞེས་

བrjོད་kyི་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་མི་མང་ལ་རང་ཉིད་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་du་རང་གི་spyི་ཚnགས་དཔལ་

ཡོན་དང༌། uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང༌། རིག་གuང༌། skད་ཡིག འཚn་བའི་གོམས་sོrལ་བཅས་sruང་

skyོབ་byེད་ཆོག་པ་ཞིག་དགོས་rgyu་དེ་ཡིན། དེ་ltར་ཡོང་བ་byེད་པ་ལ་མེད་du་མི་ruང་བའི་ཆ་rkyེན་ནི། བོད་མི་

མང་ལ་ནང་གི་རང་sིrད་རང་skyོང་byེད་ཆོག་པ་དང༌། རང་དབང་གི་sgོ་ནས་རང་གི་spyི་ཚnགས་དང༌། 

དཔལ་འbyོར། རིག་གuང་བཅས་འǳuགས་skruན་byེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ངེས་པར་དགོས་པ་ཡིན།"

༼༢༠༠༣་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"མ་འོངས་པའི་བོད་འདི་ཆོས་luགས་རིས་མེད་དང༌། མང་གཙwའz་ལམ་luགས་ཅན་ཞིག་དགོས་

པར་ངོས་ནས་rgyuན་tu་ཡིད་ཆེས་byེད་kyི་ཡོད། དེར་བrtེན་ང་ཚwའz་འཐབ་rོʦད་འདི་བོད་kyི་spyི་ཚnགས་rིང་

པའི་ལམ་sོrལ་བskyར་གསོ་by་rgyuའི་དམིགས་yuལ་རེད་ཅེས་skyོན་འǳuགས་byེད་པ་ནི་མངོན་suམ་ལ་བsོན་

པ་རེད། བོད་ནང་དང༌། དེ་བཞིན་བཙན་byོལ་du་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་rོད་du་བོད་kyི་ལམ་luགས་rིང་པ་

duས་ཚnད་ལས་ཡོལ་ཟིན་པས། དེ་དག་བskyར་གསོ་by་འduན་su་ལའང་མེད་ཅིང༌། དེ་ལས་ldོག་stེ་ང་ཚw་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !33



ཐ§ག་མར་བཙན་byོལ་du་sེlབས་མ་ཐག་པ་ནས་བོད་མིའི་spyི་ཚnགས་འདི་མང་གཙn་ཅན་du་འgyuར་འགོ་

བʦuགས་པ་ནས་བzuང༌། yི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བཙན་byོལ་བོད་མིའི་ཆབ་sིrད་kyི་འག7་r8ད་མི་མང་ནས་ཐད་

ཀར་འོས་འདེམས་byས་པའི་བར་མང་གཙwའz་འཕེལ་རིམ་མཐར་སོན་པ་byuང་ཡོད། slད་མར་ཡང་ང་ཚnས་

བོད་མི་མང་ཚnགས་kyི་rོད་du་མང་གཙwའz་ལམ་sོrལ་gyི་བསམ་bl7་ག̀ང་འཕེལ་གཏོང་rgyuར་mu་མuད་ལས་

འguལ་uགས་ཆེ་spེལ་rgyu་ཡིན།"

༼༢༠༠༤་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བར་ལམ་ནས་rgy་གར་དང༌། rgy་ནག་གཉིས་བར་gyི་འbེrལ་བ་གོང་འཕེལ་འgོr་བ་འདི་ཡང་ངོས་

kyི་bl7་st`བས་གོང་du་འཕེལ་བའི་གནས་uལ་ཞིག་ཡིན། འཛམ་glིང་ཐོག་གི་མི་འབོར་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་

rgyལ་ཁབ་rgy་དཀར་ནག་གཉིས་kyི་བར་ལ་བསམ་ཤེས་དང༌། ག7་r̀tགས་ldན་པའི་འbེrལ་ལམ་བཟང་པ7་

ཞ8ག་དགོས་rgyu་འདི་ནི་འཛམ་gིlང་spyི་དང༌། byེ་brག་ཤར་gིlང་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཞི་བདེ་བrtན་lhིང་ལ་དགོས་གལ་

ཆེན་པ7་ཡ̀ད་པར་ངོས་ནས་rgyuན་du་ངོས་འཛqན་byེད་kyི་ཡོད། rgy་གར་དང༌། rgy་ནག་གཉིས་བར་gyི་འbེrལ་བ་

བཟང་du་yིན་པ་ཡིན་ན། དེས་ཆབ་sིrད་kyི་ཁོར་yuག་བཟང་པ7་ཞ8ག་བskruན་ཏེ་བོད་kyི་གནད་དོན་ཡང་ཞི་

བའི་sgོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་rgyu་ཡིན། rgy་གར་གuང་གི་ངོས་ནས་བོད་kyི་དཀའ་rོག་

འདི་ཞི་བའི་sgོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་rgyuར་ཕན་nuས་kyི་རང་བཞིན་ldན་པའི་ལེགས་skyེས་འbuལ་uབ་rgyu་

དང༌། དེ་ltར་འགན་uར་བཞེས་དགོས་ངེས་ཡིན་པར་ངས་ངོས་འཛqན་byེད་kyི་ཡོད། 

    ངོས་kyི་"དbu་མའི་ཐབས་ལམ"འདི་rgy་གར་gyིས་བོད་ཐོག་འཛqན་པའི་sིrད་byuས་དང་མuན་པ་ཞིག་ལ་

ངོས་འཛqན་གནང་འོས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདིས་rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་sgrོམ་

གཞིའི་ནང་གནས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་kyི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་byེད་kyི་ཡོད་པས་ཡིན། byེད་ཐབས་འདི་

ལ་བrtེན་ནས་བོད་kyི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་uབ་པ་ཞིག་byuང་ན༑ rgy་གར་དང༌། rgy་ནག་བར་ཡོད་པའི་

rོʦད་གཞི་མང་པ7་ཞ8ག་རང་བཞིན་སེལ་uབ་པ་ཡོང་rgyu་ཡིན།"

༼༢༠༠༥་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་kyི་ལས་དོན་ཐད་ངོས་རང་འbེrལ་བ་ཡོད་པ་ནི་རང་ཉིད་sgེར་gyི་ཆབ་sིrད་གོ་གནས་དང༌། 

ཐོབ་ཐང་rོʦད་rgyuའམ། ཡང་ན་བཙན་byོལ་བོད་གuང་གི་ཐོབ་ཐང་rོʦད་ཆེད་མིན་པ་yི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !34



གuང་འbེrལ་གསལ་བsgrགས་kyིས་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། དེ་ཡང་ནམ་ཞིག་ང་ཚnར་རང་དབང་གང་

འཚམས་byuང་stེ་བོད་du་ལོག་rgyu་byuང་བའི་གནས་skབས་su་ངོས་ནས་གuང་གི་ལས་གནས་གང་ruང་ངམ། 

ཡང་ན་ཆབ་sིrད་kyི་གོ་གནས་གཞན་གང་ཡང་འཛqན་rgyu་མིན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ད་ltའི་བཙན་byོལ་བོད་

གuང་འདི་ཡང་yིར་བsdu་by་rgyu་ཡིན་ཞེས་དང༌། བོད་kyི་rʦ་བའི་འགན་འuར་བོད་ནང་ལས་ཀ་byེད་muས་

rnམས་ནས་rkང་འགན་blང་དགོས་པ་གསལ་པོར་བrjོད་ཡོད།"

༼༢༠༠༦་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་ཁོངས་su་ཡོད་པའི་grངས་uང་མི་རིགས་lŋ་བcu་ང་

lŋའི་ནང་མི་འབོར་མང་grས་su་uད་པའི་བོད་རིགས་rnམས་ནི་grངས་uང་མི་རིགས་གཞན་དང་མི་འdr་

བའི་ས་བབས་དང༌། ལོ་rgyuས། skད་ཡིག རིག་གuང༌། ཆོས་དང་yuལ་གོམས་གཤིས་luགས་བཅས་གང་གི་

ཆ་ནས་ཆེས་yད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འཛམ་gིlང་ཚང་མས་མuན་snང་du་gruབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། rgy་ནག་མི་

དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་འདས་པའི་མཐ7་ར8མ་gyི་དbu་འrིད་མང་པོས་ངོས་འཛqན་གསལ་པོ་གནང་

ཡོད། ངོས་kyི་རེ་འduན་ནི་བོད་རིགས་spyི་བོ་གནམ་བstན་ཡོངས་su་rǳོགས་པར་རང་yིམ་རང་བདག་དང༌། 

རང་sིrད་རང་skyོང་གི་གནས་བབ་མིང་དོན་མuངས་པ་ཞིག་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གཅིག་pu་ཡིན། རེ་འduན་དེ་

ནི་rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་rʦ་rིམས་ནང་ཆ་rkyེན་ཡོད་པ་དང༌། བsgruབ་uབ་པ་ཞིག་ཡིན་

stབས། rིམས་དང་མuན་པ། འོས་ཤིང་འཚམས་པ། rgyu་མཚན་དང་ldན་པ༑ གཞིས་byེས་བོད་མིའི་མངོན་

འདོད་དང་མuན་པ་ཞིག་ཡིན།"

༼༢༠༠༧་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"བོད་རིགས་ས་uལ་ཁག་tu་མི་རིགས་kyི་ལ་ཞེན་མ་དོར་བར་བོད་མིའི་དོན་དམ་gyི་ཁེ་ཕན་

བsgruབ་ཆེད་འབད་rོʦལ་rgyuན་འyོང་byེད་མཁན་gyི་བོད་རིགས་ཏང་མི་དང༌། འག7་r8ད་ལས་byེད། ལག་

rʦལ་ཆེད་ལས་པ་སོགས་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་gyི་འཚམས་འdrི་དང༌། yེད་ཚnས་sིང་stོབས་ཆེན་པོས་

རང་གི་མི་རིགས་kyི་ཞབས་འདེགས་གང་uབ་sgruབ་པ་ལ་sིང་ནས་ཡི་རངས་བsŋགས་བrjོད་byེད་kyི་ཡོད། 

དེ་མuངས་གཞིས་བuགས་བོད་མི་མང་ཚnགས་rnམས་kyིས་དཀའ་ཉེན་འཛXམས་མེད་kyི་sgོ་ནས་མི་རིགས་

kyི་ང7་བ̀་དང༌། རིག་གuང༌། skད་ཡིག་བཅས་པ་མི་ཉམས་rgyuན་འཛqན་དང༌། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་

བsgruབ་ཆེད་lhག་བསམ་དང་sིང་stོབས་rgyuན་skyོང་byེད་uབ་པ་འདིར་ཡི་རངས་བsŋགས་བrjོད་དང༌། 

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !35



slད་kyང་uམ་པ་དང་ལེ་ལོ། rnམ་གཡེང་གི་དབང་du་མི་གཏོང་བར་huར་བskyེད་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་ཡིད་

ཆེས་ཡོད། གཞིས་byེས་བོད་རིགས་ཚང་མས་bl7་rʦf་གཅིག་sgrིལ་ཐོག་མི་རིགས་འdr་མཉམ་དང༌། མི་རིགས་

མuན་sgrིལ་gyི་ལམ་ནས་བོད་མི་རིགས་kyི་འduན་ལམ་བrtན་པ7་ཞ8ག་བskruན་uབ་པའི་བskuལ་འདེགས་byེད་

rgyu་ཡིན"

༼༢༠༠༨་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyིས་bོl་འཚབ་byེད་yuལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་བོད་kyི་rིམས་

མuན་བདག་དབང་གི་གནས་བབ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་rོʦད་མེད་rིམས་མuན་ཡོང་ཐབས་གཙw་བ7་ན8་rgy་ནག་

གuང་གིས་བོད་རིགས་མི་མང་rnམས་འདོད་bl7་ཁfངས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་rེད་པའི་sིrད་byuས་ཤིག་བzuང་

དགོས་པ་དེ་ཡིན། དེ་འdrའི་ལམ་ནས་གཉིས་མོས་kyི་འgིrགས་ཆགས་ཤིག་byuང་ན་ངའི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་

མོས་མuན་ཡོང་ཐབས་kyི་འབད་བrོʦན་by་rgyu་ཡིན་པ་ལན་མང་བrjོད་ཡོད།"

"བོད་རིགས་གནས་yuལ་rnམས་su་རང་skyོང་ljོངས་དང༌། རང་skyོང་uལ། རང་skyོང་rǳོང་སོགས་

kyི་མིང་བཏགས་ཡོད་kyང༌། དེ་དག་ནི་རང་skyོང་གི་མིང་ཚqག་stོང་པ་ལས། རང་skyོང་གི་དོན་sིང་ཅི་ཡང་

མེད་པར་ས་གནས་ལ་rgy་རིགས་kyིས་uལ་དེའི་གནས་uལ་མི་ཤེས་ཤིང༌། མའ7་ཙX་tuང་གིས་གsuངས་པ་

ltར་rgy་རིགས་ཆེན་པ7འ8་རིང་luགས་འཛqན་ནས་དབང་འཛqན་byས་པའི་rkyེན་gyིས་མི་རིགས་kyི་ཁེ་ཕན་ཆ་

ཚང་བ་བsgruབས་མ་uབ་པ་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་uལ་མ་ཡིན་པར་བཅོས་མའི་rnམ་འgyuར་བཟ7་sgr8ག་

གི་sིrད་byuས་grངས་uང་མི་རིགས་smོས་ཅི། rgy་ནག་rgyལ་ཁབ་kyི་ཆིག་བsgrིལ་དང་བrtན་lhིང་ལ་གནོད་

skyོན་ཆེན་པ7་ཡ̀ང་གི་ཡོད་པས། ཏེང་ཞའ7་ཕ8ང་གིས་གsuངས་པ་བཞིན་དོན་དམ་gyི་དངོས་ཐོག་བདེན་

འཚnལ་དགོས་གལ་ཆེ།

    ངོས་ནས་rgyལ་spyིའི་ཐོག་བོད་མིའི་བདེ་sduག་གི་གནས་uལ་འgེrལ་བrjོད་byས་པར་rgy་ནག་གuང་གིས་

མི་འདོད་པའི་skyོན་བrjོད་uགས་ཆེ་byེད་kyི་ཡོད་kyང༌། བོད་rgy་གཉིས་smན་gyི་ཐག་གཅོད་ཅིག་མ་byuང་

བར་ངོས་ལ་ལོ་rgyuས་དང་བཟང་spyོད་kyི་འོས་འགན་ཡོད་stབས་བོད་མི་མང་གི་མgིrན་ཚབ་པ་རང་དབང་

ཅན་ཞིག་mu་མuད་byེད་rgyu་མཚམས་འཇོག་byེད་ཐབས་མེད། གཞི་rʦའི་བཙན་byོལ་བོད་མིའི་ཆབ་sིrད་kyི་

འག7་r8ད་མང་ཚnགས་kyིས་འོས་བsduའི་ལམ་ནས་འདེམས་sོrལ་འགོ་uགས་ཟིན་པ་ltར། ངོས་རང་yེད་

rgས་ཡོལ་gyི་གནས་བབས་su་ཡོད་པ་kuན་gyིས་ཤེས་གསལ་ཡིན།"

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !36



༼༢༠༠༩་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་yི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་kyི་rgyལ་ས་lh་སར་rgy་དམར་gyི་བཙན་གནོན་

ལ་མ་བཟོད་པར་བོད་མིས་ཞི་བའི་ང7་r̀gལ་byས་ནས་ལོ་lŋ་བcu་hིrལ་པོ་འཁོར་བའི་duས་ཚqགས་ཡིན་པ་

དང༌། sŋ་ལ7འ8་གsuམ་བcuའི་rjེས་ཆོལ་གsuམ་བོད་kyི་ས་uལ་ཡོངས་yབ་tu་byuང་བའི་ཞི་rོgལ་byེད་མཁན་

ཕལ་མ7་ཆf་yི་ལོ་ ༡༩༥༩ rjེས་su་skyེས་འཚར་byuང་བའི་ན་གཞོན། རང་དབང་བོད་kyི་གནས་བབ་myོང་

ཚnར་མེད་མཁན་ཡིན་ནའང༌། བོད་kyི་rʦ་དོན་ཐོག་lhག་བསམ་འgyuར་མེད་མི་རབས་ནས་མི་རབས་rgyuན་

གནས་ཡོད་པ་ནི་spོབས་པ་skyེ་གཞི་དང༌། rgyལ་spyིའི་ནང་བོད་དོན་ལ་དོ་snང་ཡོད་མཁན་ཚnར་sིང་stོབས་

འཕེལ་rkyེན་ཞིག་tu་gyuར་ཡོད། skབས་དེར་rkyེན་ལམ་du་སོང་བ་དང༌། sduག་sbyོང་མནར་གཅོད་myོང་མཁན་

rnམས་kyིས་མཚnན་ད་བར་བstན་sིrད་kyི་དོན་du་luས་sོrག་ཤོར་མཁན་དང༌། sduག་sbyོང་myོང་མཁན་ཚང་

མར་rjེས་drན་དང་མཆོག་གsuམ་གསོལ་འདེབས་byེད་དགོས"

"ངོས་ནས་rgy་རིགས་spuན་zl་rnམས་ལ་འབོད་skuལ་sŋ་rjེས་byས་པ་ltར་ད་རེས་slར་ཡང་rgy་རིགས་

spuན་zl་ཡོངས་ལ་བོད་དང་བོད་མིའི་skོར་rgy་གuང་གི་འyོག་བཤད་drིལ་བsgrགས་ཁོ་ནར་ཚད་འཛqན་མི་

byེད་པར་གzu་བ7འ8་bོlས་གནས་uལ་ངོ་མ་ཇི་ཡིན་བrtག་དpyད་གནང་stེ་མི་རིགས་ཁ་brལ་འགོག་ཐབས་

དགོས་པའི་འབོད་skuལ་བskyར་ནན་byེད་kyི་ཡོད་ཅིང༌། བོད་མི་ཚང་མས་kyང་rgy་རིགས་rnམས་དང་མཛའ་

འbེrལ་གོང་མཐོར་spེལ་ཐབས་rgyuན་ldན་byེད་དགོས།

ང་ཚn་བཙན་byོལ་du་འbyོར་ནས་ལོ་lŋ་བcu་སོང་བའི་duས་yuན་ལ་yི་བltས་byེད་skབས་བཟང་ངན་gyི་

གནས་uལ་མང་པ7་ཞ8ག་byuང་ཡང༌། མད7་ད`ན་བོད་kyི་གནད་དོན་rʦ་བrlག་tu་མ་སོང་བར་rgyལ་spyིའི་ནང་

sŋར་lhག་དོ་snང་ཆེ་བའི་གནས་uལ་ཞིག་tu་བsdད་ཡོད་པ་ནི་gruབ་འbrས་ཆེན་པ7་ཡ8ན་པ་དང༌། གནས་

བབ་འདིའི་ཐོག་ནས་བདེན་པ་དང༌། འཚX་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་བrgyuད་འབད་བrོʦན་mu་མuད་byེད་ན་

རིང་མིན་བདེན་མཐའ་གསལ་rgyuར་ཐེ་ཚnམ་མེད།

གuང་མང་བཙན་byོལ་du་འbyོར་ནས་ལོ་lŋ་བcu་འཁོར་བའི་skབས་འདིར་བོད་མིའི་གནས་yuལ་rgyལ་ཁབ་

ཁག་གི་བkིrན་rེjས་drན་དང་འbེrལ་yuལ་rིམས་ལ་བsruང་བrིʦ་དང༌། བཙན་byོལ་བོད་མི་rnམས་གནས་

yuལ་ས་གནས་ཁག་གི་yuལ་luང་དེ་དང་དེའི་spyི་ཚnགས་ལ་ཞབས་འདེགས་གང་nuས་sgruབ་ཐབས་byེད་

དགོས། དེ་བཞིན་བོད་kyི་rʦ་དོན་sgruབ་ཐབས་དང༌། ཆོས་རིག་འཛqན་skyོང་གི་ལས་དོན་ཐོག་འདས་པའི་

byuང་བ་ལས་ཉམས་myོང་blངས་ཏེ་འbyuང་འgyuར་gyི་འཆར་snང་དང།byེད་yོགས་ག7་sgr8ག་byེད་དགོས། ངོས་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !37



ནས་rgyuན་du་རེ་བ་བཟང་ས་དང༌། gr་sgrིག་sduག་ས་ནས་byེད་དགོས་ཞེས་བrjོད་kyི་ཡོད་པ་ltར། ད་ཆ་rgy་

ནག་ནང་དང་rgyལ་spyིའི་གནས་བབ་གང་ནས་གཞིགས་ruང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ལ་ཉེ་བའི་རེ་བ་

བrgyབ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། ཅི་stེ་ད་duང་ང་ཚwའz་འཐབ་rོʦད་duས་yuན་རིང་པ7འ8་བར་གནས་དགོས་

byuང་ཚX་དེའི་gr་sgrིག་kyང་ཚགས་uད་ངེས་པར་du་byེད་དགོས། དེའི་ཆེད་བོད་yི་ནང་ཡོངས་ནས་གཙw་བ7་

ཤfས་ཡོན་sོlབ་sbyོང་དང༌། yད་མཁས་མི་sn་གས7་sky`ང༌། མང་ཚnགས་ལ་ཁོར་yuག་དང༌། འrོད་བstེན། 

འཚX་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་gyི་ག7་rt`གས་དང་ལག་ལེན་གོང་མཐོར་spེལ་དགོས།།"

༼༢༠༡༠་ལ7འ8་གsuང་འrིན་du།༽

"འདས་པའི་ལོ་བcu་rག་du་མའི་རིང་དཀའ་ངལ་འགལ་rkyེན་ཇི་ཙམ་ཞིག་byuང་ཡང་བོད་མི་

རིགས་kyི་sིང་stོབས་དང༌། ཆོད་སེམས། ཡ་རབས་བཟང་པ7འ8་གཤིས་luགས་སོགས་བོད་kyི་uན་མིན་ང7་

བ̀་rgyuན་འཛqན་byེད་uབ་པ་མ་ཟད། གཞོན་skyེས་མི་རབས་གསར་པ་rnམས་kyིས་kyང་བོད་མིའི་བདེན་དོན་

འཐབ་rོʦད་rgyuན་འཛqན་byེད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཆེས་ངོ་མཚར་rmད་du་byuང་བའི་གནས་uལ་ཞིག་ཡིན། 

བཙན་གནོན་འཇིགས་snང་འོག་གནས་པའི་གཞིས་luས་བོད་མི་ཡོངས་kyི་sིང་stོབས་དང་lhག་བསམ་ལ་

དམིགས་བསལ་ཡི་རངས་བsŋགས་བrjོད་byེད་rgyu་ཡིན།"

"ནང་ཆོས་གཞི་rʦར་byས་པའི་བོད་kyི་རིག་གuང་ནི་བོད་མི་ཙམ་du་མ་ཟད་rgy་ནག་གིས་མཚnན་

པའི་འgོr་བ་མིའི་རིགས་spyི་ལའང་ཞབས་འདེགས་sgruབ་uབ་པའི་nuས་པ་ldན་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བrtེན་

གཞིས་byེས་བོད་མི་ཡོངས་ནས་དངོས་པོ་འǳuགས་skruན་gyི་yིའི་ཡར་rgyས་ཁོ་ནར་མག7་བ7་མ8་འཁོར་བར་

ནང་རང་རེའི་sོrལ་rgyuན་དང་དེང་རབས་kyི་ཤེས་ཡོན་གཉིས་ldན་ཞིག་ཡོང་བར་བོད་མི་spyི་དང༌། lhག་པར་

ན་གཞོན་rnམས་kyིས་sོlབ་sbyོང་ལ་འབད་བrོʦན་lhོད་མེད་kyིས་yད་ལས་པ་དང༌། རིགས་གཅིག་rkང་

འཛqན་པ་གང་མང་ཐོན་ཐབས་byེད་གལ། མི་རིགས་spyི་དང༌། lhག་པར་བོད་རིགས་ནང་uལ་དམ་གཙང་

ཆིག་བsgrིལ་དགོས་པ་གནད་kyི་དོན་པོར་སོང་བས་དོན་uང་རིགས་ལ་rོʦད་འruག་མི་byེད་པར་ཕན་uན་

བཟོད་བsrན་བསམ་ཤེས་kyིས་མཛའ་མuན་ལ་rgy་དམ་ཟབ་tu་གནས་གལ་ཆེ་བའི་skuལ་མ་ནན་ཏན་by་rgyu་

ཡིན།"

"དགའ་spོབས་byེད་འོས་པ་ཞིག་ལ་གཉིས་smན་དbu་མའི་ལམ་gyི་sིrད་byuས་དང་བོད་མིའི་drང་

བདེན་gyི་ལངས་yོགས་ལ་ཨ་རིའི་sིrད་འཛqན་gyིས་མཚnན་པའི་འཛམ་gིlང་rgyལ་ཁབ་མང་པ7འ8་ཆོས་sིrད་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !38



kyི་དbu་rིད་དང༌། spyི་ཚnགས་ཚnགས་པ་ཁག མང་ཚnགས། lhག་པར་rgy་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚwའz་rོད་ནས་

མོས་མuན་rgyབ་skyོར་uགས་ཆེ་byེད་མཁན་ལ7་རf་བཞིན་ཇེ་མང་du་འgོr་བཞིན་ཡོད། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་kyི་

གནད་དོན་འདི་བོད་rgy་མི་རིགས་གཉིས་kyི་འཁོན་rོʦད་ཅིག་མིན་པར། rgyའི་དམར་པ7འ8་དབང་འཛqན་པའི་

གཡོན་ཐལ་ལམ་yོགས་kyི་sིrད་byuས་ལས་byuང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་བདེན་དོན་ར་འrོད་ཡོང་བཞིན་ཡོད། yི་

ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ཞི་rོgལ་byuང་བ་ནས་བzuང་rgy་ནག་གི་yི་ནང་du་གནས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་

པ7་ཞ8ག་གིས་བོད་དོན་skོར་drང་བདེན་gyི་rོʦམ་ཡིག་བrgyད་བrgy་བrgལ་བ་ཞིག་bིrས་ཡོད། ངོས་རང་yི་

rgyལ་yuལ་gru་ཁག་tu་skyོད་skབས་rgy་རིགས་spyི་དང༌། lhག་པར་sོlབ་ruག་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ7་ང`་uག་

skབས་ཤ་ཚའི་གduང་སེམས་དང་rgyབ་skyོར་uགས་ཆེ་ཡོང་གི་འduག བོད་rgyའི་དཀའ་rོག་འདི་མཐར་uག་

མང་ཚnགས་ལ་བrེtན་ནས་སེལ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་stབས་ངོས་ནས་rgyuན་པར་rgy་རིགས་མང་ཚnགས་ལ་

འbེrལ་ལམ་gyིས་ཕན་uན་ག7་rt`གས་spེལ་ཐབས་byེད་བཞིན་ཡོད། དེ་luགས་གཞིས་byེས་བོད་མི་ཡོངས་

ནས་kyང་rgy་རིགས་མང་ཚnགས་ལ་མཛའ་བrེʦའི་འbེrལ་ལམ་དང༌། བོད་kyི་དངོས་ཡོད་བདེན་དོན་དང་ད་

ltའི་གནས་uལ་ཤེས་rtོགས་ཡོང་ཐབས་kyི་འབད་བrོʦན་mu་མuད་byེད་གལ།"

༼༢༠༡༡་ལ7འ8་གsuམ་བcuའི་གsuང་འrིན་ཆ་ཚང་།༽

༄༅། །yི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་kyི་rgyལ་ས་lh་སར་rgy་དམར་gyི་བཙན་གནོན་ལ་བོད་མི་མང་

གིས་ཞི་rོgལ་byས་ནས་ལོ་lŋ་བcu་ང་གཉིས་འཁོར་བ་དང༌། yི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་kyི་ས་uལ་ཡོངས་su་

འཚX་མེད་ཞི་བའི་gyེན་ལངས་byས་ནས་ལོ་གsuམ་འཁོར་བ་བཅས་kyི་duས་ཚqགས་yད་པར་ཅན་འདིར་

བོད་མི་རིགས་དང་rgyལ་བstན་ཆབ་sིrད་kyི་དོན་du་luས་sོrག་དོར་བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་rnམས་ལ་rjེས་

drན་བsŋ7་sm`ན་དང༌། ད་ltའང་བཙན་འོག་tu་sduག་sbyོང་མནར་གཅོད་myོང་བཞིན་པ་rnམས་ལ་གduང་

སེམས་མཉམ་བskyེད་kyི་འཚམས་འdrི་སེམས་གས7་ཡ̀ད། དེ་བཞིན་བོད་རིགས་འདས་གསོན་rnམས་kyིས་

མཚnན་skyེ་འgr7་ཡ̀ངས་ལ་འrལ་yuན་kuན་tu་དགེ་བའི་smོན་འduན་uགས་drག་byེད་rgyu་ཡིན།

མི་ལོ་druག་cu་བrgལ་བའི་རིང་རང་དབང་brལ་ཞིང་བཙན་གནོན་sduག་sbyོང་དང་འཇིགས་snང་

rgyuན་ཆད་མེད་པའི་འོག་གནས་པའི་བོད་མི་rnམས་kyིས་བོད་kyི་ཆོས་དང་རིག་གuང༌། ཡ་རབས་བཟང་

པ7འ8་གོམས་གཤིས་སོགས་བོད་མིའི་uན་མིན་ང7་བ̀་ཉམས་མེད་rgyuན་འཛqན་byས་པར་མ་ཟད། གཞོན་skyེས་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !39



མི་རབས་གསར་པ་གནའ་བ7འ8་རང་དབང་བོད་kyི་གནས་བབ་rgyuས་མངའ་མེད་པ་ཚnས་kyང་sིང་stོབས་

དང་lhག་བསམ་uམ་པ་མེད་པའི་sgོ་ནས་བོད་མིའི་བདེན་དོན་འཐབ་rོʦད་kyི་rgyuན་འཛqན་byེད་བཞིན་ཡོད་

པ་ནི་ངོ་མཚར་བsŋགས་འོས་kyི་གནས་དང༌། བོད་མི་རིགས་kyི་གཟི་བrjིད་དང་rlབས་ཆེན་gyི་byས་rjེས་

བཅས་ཡིན་པས་ལེགས་ས7འ8་དbuགས་དbyuང་ཡོད།

དོན་དངོས་ཐོག་ས་ཡི་གོ་ལ་འདི་ནི་དེའི་stེང་du་གནས་པའི་མང་ཚnགས་ལ་དབང་བ་དང༌། rgy་ནག་མི་

དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyང་དེའི་yuལ་མི་duང་yuར་བcu་གsuམ་ལ་དབང་བ་ཡིན་པས་yuལ་gyི་བདག་

པོ་མང་ཚnགས་ལ་ཆབ་sིrད་དང་དཔལ་འbyོར། spyི་ཚnགས་བཅས་kyི་དངོས་ཡོད་གནས་uལ་rnམས་ཤེས་

rtོགས་byེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། མང་ཚnགས་kyི་གནས་uལ་ཤེས་ན་དེ་དག་ལ་ལེགས་ཉེས་འbyེད་པའི་rnམ་

དpyོད་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེར་བrtེན་མང་ཚnགས་kyི་གནས་uལ་ཇི་བཞིན་ཤེས་rtོགས་ཡོང་rgyu་

བཀག་འགོག་byེད་ པ་ནི་འgོr་བ་མིའི་spyོད་uལ་དང་འགལ་བ་ཡིན། lhག་པར་rgy་ནག་གི་དབང་འཛqན་པ་

ཚnས་དམར་ཤོག་ཚnགས་པའི་lt་gruབ་དང་sིrད་byuས། ལས་རིམ་བཅས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཡང་དག་པ་

ཡིན་པར་ངོས་འཛqན་byེད་kyི་ཡོད། དེ་ltར་ཡིན་ན་ཡང་དག་པའི་གནས་uལ་མང་ཚnགས་kyིས་ཤེས་su་

འjuག་དགོས་པ་ལས་sb་གསང་byེད་དགོས་དོན་མེད།

དཔལ་འbyོར་དང་དམག་uགས་སོགས་འཛམ་gིlང་འདིའི་ཐོག་stོབས་ཆེན་rgyལ་ཁབ་kyི་ང7་བ̀་

འbuར་du་འཐོན་བཞིན་པའི་rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་དབང་འཛqན་པ་ཚnས་གuང་འbེrལ་

gyི་ལས་དོན་ཅི་འdr་ཞིག་ཡིན་ཡང་yི་གསལ་ནང་གསལ་by་rgyu་ཤིན་tu་གལ་ཆེ་ཡིན། lhག་པར་འཛམ་gིlང་

གི་མི་འབོར་ཆེ་ཤོས་kyི་rgyལ་ཁབ་rgy་ནག་ལ་rgyལ་spyིའི་ཐོག་འgོr་བ་མིའི་spyི་ཚnགས་ལ་ཞབས་འདེགས་དང་

མuན་འgyuར་བsgruབ་rgyuའི་nuས་པ་rlབས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་uལ་བཞིན་བེད་spyོད་ཡོང་བ་byེད་པ་ལ་rgyལ་

spyིའི་spyི་ཚnགས་kyི་ཡིད་ཆེས་དང་guས་བrིʦ་ཐོབ་པ་དགོས། དེ་ནི་ང7་lk`ག་མེད་པ་དང༌། drང་བདེན། yི་

གསལ་ནང་གསལ་བཅས་མེད་ན་ཡོང་མི་uབ་པས་དེ་དག་sgruབ་ཐབས་byེད་དགོས། འཛqན་skyོང་གི་ལས་

དོན་yི་གསལ་ནང་གསལ་byuང་ན་lkོག་ཟ་ruལ་suངས་དང་ཉེ་དགའ་yོགས་lhuང་གི་by་ངན་འགོག་uབ། yི་

གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་ཆེད་མི་rnམས་ལ་smr་བrjོད་དང་གསར་འrིན་gyི་རང་དབང་དགོས་rgyu་ཧ་ཅང་

གལ་གནད་ཆེན་པ7་ཡ8ན། rgy་ནག་གི་དཔལ་འbyོར་ཡར་rgyས་དང་rmང་གཞིའི་འǳuགས་skruན་གང་འཚམས་

byས་ཡོད་པ་དེ་དག་བsŋགས་འོས་kyི་རང་བཞིན་དང༌། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཆབ་sིrད་kyི་ལམ་sོrལ་ཡང་

རང་དབང་gu་ཡངས་kyི་yོགས་su་བཅོས་བsgyuར་by་rgyu་གལ་ཆེན་པ7་ཡ8ན། འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནས་rgy་ནག་
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ནང་ཆབ་sིrད་ཐད་gu་ཡངས་kyི་བཅོས་བsgyuར་དགོས་པའི་བསམ་uལ་འདོན་མཁན་ལས་རིགས་ཁག་གི་

མཁས་དབང་སོགས་གལ་ཆེའི་མི་sn་ཇེ་མང་du་འgrོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། lhག་པར་sིrད་bོlན་wuན་ca་པའ7་

ཡ8ས་ཆབ་sིrད་ལམ་luགས་བཅོས་བsgyuར་དགོས་པའི་དགོངས་uལ་ཡང་ཡང་གsuངས་པ་བཅས་ནི་དོ་

snང་byེད་འོས་པའི་གལ་ཆེའི་མངོན་rtགས་ཤིག་ཡིན་པས་ཡི་རངས་བsŋགས་བrjོད་ཡོད།

rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་ནི་མི་རིགས་sn་མང་ལས་gruབ་པའི་rgyལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་

ཅིང༌། skད་ཡིག་དང་རིག་གuང་rnམ་grངས་yuག་པ7་ཡ̀ད། མི་རིགས་ས7་ས7འ8་རིག་གuང་དང་དེ་དག་གི་

གཞི་rtེན་skད་ཡིག་དང་བཅས་པ་མི་ཉམས་rgyuན་འཛqན་དང་sruང་skyོབ་by་rgyu་ནི་rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་

མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་མི་རིགས་sིrད་byuས་དང་མuན་པར་མ་ཟད། rʦ་rིམས་kyི་ནང་duའང་གསལ་པོ་འཁོད་

ཡོད། བོད་kyི་skད་ཡིག་ནི་ནང་པའི་ཆོས་དང་lt་gruབ། ཚན་རིག་བཅས་kyི་རིག་གuང་དཔལ་na་ལེndrའི་

sོrལ་rgyuན་ཡོངས་su་rོǳགས་པའི་མདོ་rgyuད་བstན་བཅོས་ཆ་ཚང་བuགས་པའི་skད་ཡིག་གཅིག་pu་དེ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་ཚད་མ་རིག་པའི་གuང་luགས་ཆ་ཚང་དང་དེའི་འཆད་ཉན་gyི་rgyuན་བོད་kyི་skད་ཡིག་ནང་མ་

གཏོགས་མེད། ནང་པ་སངས་rgyས་པའི་དཔལ་ཡོན་ནི་འཇིག་rtེན་skyེ་འgr7་ཡ̀ངས་kyི་ཕན་བདེའི་གཞི་rʦ་

ཡིན་པ་དེ་དག་sruང་skyོབ་དང་དར་spེལ་by་rgyu་ལས་ldོག་stེ། དངོས་uགས་ཅི་རིགས་ནས་ད7་ཕ`ག་དང་

ཉམས་དམས་གཏོང་བ་ནི་མི་rnམས་kyི་ལེགས་ཉེས་འbyེད་པའི་rnམ་དpyོད་kyི་bl7་མ8ག་ཆེད་གཉེར་gyིས་མེད་

པ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ནམ་uགས་རང་གཞན་ཡོངས་ལ་གནོད་པ་ཡོང་rgyuར་བrtེན་ངེས་པར་

མཚམས་འཇོག་byེད་དགོས།

rgy་ནག་དbuས་གuང་གིས་བོད་kyི་བrtན་lhིང་དང་འཕེལ་rgyས་གཉིས་ནི་yuན་རིང་བདེ་འཁོད་kyི་གཞི་rʦ་

ཡིན་པ་ཡང་ཡང་བrོjད་བཞིན་du་བོད་ས་ཡོངས་su་ད་ltའང་དམག་མི་yོན་ཆེ་འgེrམས་འཇོག་གིས་དམ་

drག་sŋར་ལས་lhག་པ་byས་ཏེ་བོད་མི་rnམས་འཇིགས་snང་དང་དངངས་skrག་འོག་sdོད་དགོས་པའི་གནས་

stངས་འདི་བrtན་lhིང་དང་འཕེལ་rgyས་ལ་གནོད་rgyu་ལས་མེད་ཅིང༌། lhག་པར་ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ནང་rོʦམ་

པ་པོ་དང༌། sན་ངག་པ། rོʦམ་sgrིག་པ། sgyu་rʦལ་བ། ཁོར་yuག་sruང་skyོབ་པ་སོགས་བོད་མི་དpyོད་ldན་མང་

པོ་འཆར་གཞི་ldན་པའི་sgོ་ནས་འཛqན་བzuང་དང༌། བཀག་ཉར། rིམས་ཞིབ་ཚད་ldན་དང་དན་rtགས་

གསལ་པ7་མfད་པར་ “rgyལ་ཁབ་kyི་sིrད་དབང་མག7་rt8ང་sོlག་པའི་ ” ཆབ་sིrད་kyི་ཉེས་འǳuགས་byས་ཏེ་

བཙnན་འjuག་rིམས་ཆད་བཅད་པ་འདི་དག་ནི་ཆེས་blོ་ཕམ་འbyuང་གཞི་དང༌། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་ཅན་

rnམས་kyི་རང་དབང་drང་བདེན་gyི་smr་བrjོད་བཀག་ཆེད་གduག་rʦuབ་ཆེ་བའི་drག་གནོན་gyི་ཐབས་ལམ་
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ལག་བstར་byས་པ་དེས། བོད་kyི་བrtན་lhིང་དང་འཆམ་མuན་ལ་གནོད་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཟོ་

བཞིན་ཡོད། དེ་མuངས་ཉེ་བའི་ཆར་rgy་ནག་ནང་duའང་yuལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་sruང་བའི་rིམས་rོʦད་པ་དང༌། 

རང་དབང་གི་rོʦམ་པ་པ7་ས̀གས་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོ་འཛqན་བzuང་དང༌། བཀག་ཉར། rིམས་ཆད་

བཏང་བ་བཅས་ནི་ཆེས་bོl་ཕམ་gyི་གནས་su་gyuར། rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་དbu་rིད་

rnམས་kyིས་གནས་uལ་འདི་དག་ལ་བskyར་ཞིབ་ནན་པོ་དང་འbེrལ། sིrད་དོན་gyི་ཉེས་མིང་འོག་འཛqན་

བzuང་བཙnན་འjuག་byས་པ་rnམས་འrལ་du་gོlད་བkོrལ་ཡོང་བའི་འབོད་skuལ་ནན་པོ་by་rgyu་ཡིན།

དམིགས་བསལ་བོད་དོན་དཀའ་rོག་གི་གནད་དོན་ལ་མཚnན་ན། rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་དོན་

དཀའ་rོག་མེད་uལ་དང༌། དཀའ་rོག་ནི་ta་ལའི་bl་མ་sgེར་gyི་གནད་དོན་ཡིན་uལ་བrjོད་kyི་ཡོད། དོན་

དངོས་ཐོག་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་luས་སེམས་གཉིས་ཀར་བཟོད་མི་uབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང༌། 

གuང་འཛqན་པའི་sིrད་byuས་ལ་འདོད་bོl་མ་ཁེངས་པའི་གནས་uལ་uགས་ཆེ་ཡོད་པ་ནི་བོད་kyི་ས་uལ་

གང་ས་ནས་ཡོང་བའི་sky་སེར་ཕ7་མ̀་rgན་གཞོན་དbyེ་བ་མེད་པ་དང༌། ལས་རིགས་དང་འཚn་ཐབས་grལ་

རིམ་འdr་མིན་བཅས་kyི་མི་ཚང་མས་གཅིག་gyuར་gyིས་myོང་ཚnར་བrjོད་kyི་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ltར་བrjོད་

མཁན་gyི་ཁོངས་su་rgy་རིགས་དང་yི་rgyལ་yuལ་skོར་sprོ་འཆམ་པ་སོགས་kyང་ཡོད།

བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་ཡིད་ཆེས་bོlས་འགེལ་མ་uབ་པར་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོས་yuལ་མི་ཚང་མའི་

by་spyོད་ལ་ཞིབ་འjuག་དོ་དམ་ནན་པ7་byfད་པ་དེ་ནས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་stངས་གསལ་པོར་

མཚnན་ཡོད། དེ་sŋོན་ངོས་ནས་ལན་མང་བrjོད་myོང་བ་ltར་གལ་ཏེ་བོད་མི་rnམས་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པར་

བདེ་skyིད་uན་suམ་ཚnགས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་དག་rgyལ་spyིའི་ནང་དང༌། yི་sdོད་བོད་མི་ཡོངས་བཅས་ལ་

གསལ་stོན་byེད་དགོས་པ་ཡིན། བཙན་byོལ་བོད་མིའི་བདེན་དོན་འཚnལ་བའི་lt་skོར་ཚn་ཁག་དེ་sŋོན་ལོ་

རབས་བduན་cu་པ་དང་བrgyད་cu་པའི་ནང་བskyོད་པ་ltར་དང༌། yོགས་མuངས་rgyལ་spyིའི་gོrས་ཚnགས་kyི་

འuས་མི་དང༌། གསར་འགོད་པ། ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་kyང་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ས་ཡོངས་su་

དངོས་ཡོད་གནས་uལ་ཞིབ་འjuག་ཆེད་འgོr་rgyuའི་གོ་skབས་བskruན་དགོས། དེ་འdrའི་ཞིབ་འjuག་གི་ལམ་

ནས་བོད་ནང་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་དོན་དངོས་ར་འrོད་byuང་ན། ང་ཚwའz་ངོས་ནས་གང་ཡང་gེlང་rgyu་མེད།

དངོས་byuང་ཉམས་myོང་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། འདས་པའི་ལོ་རབས་lŋ་བcu་པའི་ནང་མའ7་ཙX་

tuང་སོགས་gོrས་མuན་དོན་ཚན་བcu་བduན་འཇོག་skབས་kyི་དbu་rིད་rnམ་པ་དང༌། དེ་rjེས་ལོ་རབས་

བrgyད་cu་པའི་ནང་huau་ཡའོ་པང་སོགས་kyིས་བོད་kyི་ཐོག་འཛqན་པའི་sིrད་byuས་དང་lt་uལ་དེ་དག་rgyuན་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !42



མuད་གནས་ཡོད་ན། བོད་དོན་ཙམ་du་མ་ཟད་rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་དཀའ་rོག་མང་

པ7་ཞ8ག་kyང་དཀའ་ཚXགས་མེད་པར་སེལ་uབ་ཡོད་པ་smོས་མ་དགོས། འོན་kyང་stབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་

ལ་གཡོན་ཐལ་ལམ་yོགས་kyི་sིrད་byuས་ལ་བrtེན་ནས་དེ་དག་ལམ་du་སོང་མེད། ད་ཆ་མི་ལོ་བcu་rག་lŋ་

druག་འདས་པའི་མཚམས་འདིར་དཀའ་ངལ་rnམས་དེ་བས་གཏིང་ཟབ་tu་དང་rོག་འཛqངས་ཆེ་ru་སོང་

ཡོད།

མཐོ་sgང་du་གནས་པའི་གངས་ཅན་བོད་kyི་yuལ་ནི་ཤར་gིlང་ཡོངས་su་འབབ་པའི་u་བ7་ཆfན་པོ་

rnམས་kyི་འbyuང་uངས་དང༌། སའི་གོ་ལའི་snེ་མོ་གsuམ་པ་lt་buའི་འyག་རོམ་gyི་གནས་གཞི། ཤར་gིlང་གི་

ཆར་ཞོད་ལ་ཚnད་འཛqན་gyི་nuས་པ་ldན་པ་བཅས་kyི་ས་uལ་yད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཁོར་yuག་ཉམས་

ཆག་སོང་ན་rgy་དཀར་ནག་གཉིས་དང༌། དེའི་ས་འbེrལ་yuལ་ཁམས་གཞན་ཡོངས་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེན་པ7་

ཡ̀ང་གཞིར་བrེtན། བོད་kyི་ས་uལ་ཁག་གི་ཁོར་yuག་ལ་བདག་གཅེས་གཏན་ནས་མེད་པར་གང་byuང་

གཏེར་ཁ་sŋོག་འདོན་དང༌། u་བོ་བཀག་བskyིལ། ཤིང་ནགས་གཅོད་འbེrག་སོགས་byེད་པ་ནི་ཤིན་tu་མ་

འོས་པ་ཡིན་པས་འrལ་du་མཚམས་འཇོག་byེད་དགོས། ད་lt་ཉམས་ཆག་ཚབས་ཆེ་འgོr་བཞིན་ཡོད་པའི་

བོད་kyི་ཁོར་yuག་ནི་འgོr་བ་མིའི་ རིགས་སོགས་skyེ་དངོས་sོrག་ཆགས་མང་པ7་ཞ8ག་འཚn་གནས་དང་འbེrལ་

བ་དམ་པ7་ཡ̀ད་པས། rgy་ནག་དbuས་སའི་གuང་དང༌། མང་ཚnགས་བཅས་ནས་དོ་snང་གིས་ཛ་drག་གི་ཉེན་

skyོབ་by་rgyu་ཤིན་tu་གལ་ཆེ་ཡིན།

ང་ཚwའz་ངོས་ནས་བོད་kyི་གནད་དོན་འgིrག་ཆགས་ཡོང་ཐབས་su་གཉིས་smན་དbu་མའི་ལམ་gyི་

sིrད་byuས་དམ་འཛqན་ཐོག དbuས་འཐབ་yོགས་གཅིག་gyuར་gyི་ལས་kyི་snེ་མོ་བ་rnམས་ལ་rgy་ནག་མི་

དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་rʦ་rིམས་kyི་ཆ་rkyེན་ཁག་གཞིར་བzuང་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་རེ་

འduན་གསལ་ཞིང་ཞིབ་པ་ང7་spr`ད་byས་ཟིན་ruང༌། ད་བར་དོན་མuན་gyི་ལན་གསལ་གང་ཡང་མ་byuང་བར་

མ་ཟད། བོད་དོན་ཐག་གཅོད་by་rgyuའི་འduན་པ་ཡོད་པའི་མངོན་rtགས་གང་ཡང་མ་མཐོང་stབས། ང་ཚwའz་

འgེrལ་བrོjད་དང་དགོས་འduན་གསལ་བཤད་ཁག་rgy་ནག་གuང་གི་གོང་རིམ་དbu་rིད་ལ་བཅོས་slད་

མེད་པའི་u་བrgyuད་byེད་kyི་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚnམ་gyི་གནས་su་gyuར།

བོད་rgy་མི་རིགས་གཉིས་ནི་sིrད་པ་ཆགས་ནས་བzuང་yིམ་མཚXས་su་གནས་པའི་spuན་zl་lt་buའི་མཆེད་

gོrགས་kyི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། ཆབ་sིrད་དབང་འཛqན་པ་rnམས་kyི་by་spyོད་དབང་གིས་མི་རིགས་

གཉིས་དབར་འཁོན་འཛqན་དང་sdང་zuག་byuང་ན་གཏན་ནས་མི་འོས་པར་མ་ཟད། lhག་པར་ཕན་uན་འཚX་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !43



བའི་by་བ་r་མོ་ཙམ་byuང་ན་རང་གཞན་གཉིས་uང་ཡོང་rgyu་ལས་མ་འདས་པས། བོད་རིགས་ཡོངས་ནས་

rgy་རིགས་kyིས་མཚnན་མི་རིགས་ཚང་མར་མཛའ་མuན་དང་གཅིག་ཕན་གཅིག་gོrགས་kyི་sgོ་ནས་བོད་མིའི་

uན་མིན་byམས་བrེʦ་ཡ་རབས་kyི་བཟང་spyོད་མ་ཉམས་པ་དགོས་rgyu་ཤིན་tu་གལ་ཆེ། yི་sdོད་བོད་rgyའི་མི་

རིགས་དབར་sŋར་lhག་འbེrལ་ལམ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབད་rོʦལ་byས་དང་byེད་

བཞིན་ཡོད་པར་gruབ་འbrས་kyང་མི་དམན་པ་ཐོབ་ཡོད། གཞིས་sdོད་བོད་རིགས་rnམས་kyིས་kyང་དེ་

མuངས་kyི་འབད་འbuངས་byེད་དགོས།

ཉེ་ཆར་byང་ཨཕ་རི་ཀ་དང་yuལ་luང་གཞན་མང་པོར་འཚX་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རང་དབང་དང་མང་

གཙwའz་rོʦལ་sgruབ་byས་པ་དེ་དག་བsŋགས་པར་འོས་ཤིང༌། འཚX་བ་མེད་པ་དང༌། མི་མང་གི་nuས་stོབས་ལ་

ངོས་ནས་rgyuན་du་ཡིད་ཆེས་byེད་kyི་ཡོད། བཟང་འbrས་kyི་myu་gu་འདི་དག་གས7་sky`ང་གི་འbrས་bu་smིན་པའི་

ljོན་ཤིང་du་འgyuར་བའི་smོན་འduན་byེད་དགོས།

ངོས་རང་uང་duས་ནས་ཡིད་ལ་བrnག་པའི་མངོན་འདོད་བོད་མིའི་ཆབ་sིrད་kyི་རང་བཞིན་ཡང་

དག་པའི་མང་གཙwའz་ལམ་du་བsgyuར་rgyuར་བོད་du་sིrད་དབང་བzuང་བ་ནས་འབད་rོʦལ་གང་uབ་byས་ཏེ་

གཞི་རིམ་gyི་འgyuར་བ་རེ་zuང་བཏང་ཡང་gruབ་འbrས་ཆེན་པོ་མ་ཐོན། བཙན་byོལ་du་འbyོར་བ་ནས་བzuང་

འབད་rོʦལ་ཅི་ཡོང་byས་ཏེ་ད་ཆ་བཙན་byོལ་བོད་མིའི་བཅའ་rིམས་kyི་sgrོམ་གཞིའི་འོག་spyི་འuས་དང་

བཀའ་bོlན་rི་པ་མང་ཚnགས་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་by་rgyuས་མཚnན་དེང་རབས་kyི་མང་གཙwའz་མཚན་

ཉིད་དང་ཆ་ལག་ཡོངས་su་rǳོགས་པ་ཞིག་བཙན་byོལ་བོད་མིའི་spyི་ཚnགས་su་དངོས་su་ལག་བstར་uབ་པ་

byuང་ཡོད། ད་duང་མང་གཙwའz་འཕེལ་རིམ་ཡོངས་su་rǳོགས་པ་ཡོང་ཆེད་ངོས་ནས་མིང་གནས་rjེས་འbེrལ་

gyི་མི་རིགས་དང་འཛqན་skyོང་གི་འག7་r8ད་byེད་མ་དགོས་པར་བོད་མིའི་ཆབ་sིrད་kyི་ལས་དོན་མཐའ་དག་

མང་ཚnགས་kyིས་རང་དབང་གི་sgོ་ནས་འོས་འདེམས་byས་པའི་འག7་r8ད་rnམས་kyིས་byེད་uབ་པ་དགོས་rgyu་

yི་ལ7་ཆ8ག་stོང་དgu་བrgy་druག་cu་རེ་grངས་ནས་བzuང་ཡང་ཡང་skuལ་འདེད་ལམ་stོན་byེད་བཞིན་པ་ltར་

ད་ཆ་དེ་དག་དངོས་su་ལག་བstར་by་rgyuའི་duས་ཚnད་smིན་པར་མཐོང་stེ། ད་རེས་འདི་zlའི་yི་ཚXས་ ༡༤ 

ནས་འགོ་འǳuགས་by་rgyuའི་skབས་བcu་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་spyི་འuས་lhན་ཚnགས་kyི་ཚnགས་duས་བcu་

གཅིག་པའི་ཐོག་འrིན་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བཅའ་rིམས་kyིས་གཙnས་rིམས་sgrིག་ཁག་ལ་གཞི་rʦའི་བskyར་

བཅོས་by་དགོས་rnམས་byེད་དགོས་པའི་ལམ་stོན་byས་ཏེ་ཆབ་sིrད་kyི་དབང་luང་ཡོངས་rǳོགས་འོས་

འདེམས་byས་པའི་འག7་r8ད་rnམས་ལ་rིʦས་sprོད་by་rgyuའི་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཡིན། གནས་uལ་འདི་བrgyuད་
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ལམ་ཁག་ནང་གསལ་བsgrགས་byuང་བ་ནས་བzuང་བོད་yི་ནང་གང་སར་གནས་པའི་མང་ཚnགས་དང༌། 

sgrིག་འǳuགས་ཁག མི་sgེར་མང་པོ་བཅས་kyིས་ངོས་ལ་sŋར་བཞིན་ཆབ་sིrད་kyི་འགན་འuར་mu་མuད་

byེད་དགོས་པའི་རེ་skuལ་ནན་པོ་byuང་ཡང༌། ངོས་kyིས་sིrད་དབང་rིʦས་sprོད་by་rgyuའི་བསམ་uལ་འདི་འགན་

འuར་byེད་འདོད་མེད་པའམ། སེམས་uགས་ཆག་པ། བོད་མིའི་བདེན་དོན་gyི་འཐབ་rོʦད་bོlས་བཏང་བ་

བཅས་གཏན་ནས་མིན་པར་བོད་མི་རིགས་kyི་འrལ་uགས་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆེད་du་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་

པས་yེད་ཚwའz་རེ་skuལ་དང་ལེན་by་ཐབས་མ་byuང་ཡང༌། བོད་མི་ཡོངས་kyིས་ཇི་sིrད་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་bོlས་

འགེལ་ཡོད་པ་དེ་sིrད་du་ངོས་རང་བོད་kyི་yuལ་མི་ཞིག་ཡིན་པས་རང་འགན་ངེས་པར་བsgruབ་rgyuར་བrtེན། 

རིམ་བཞིན་གནད་དོན་འདིའི་དགག་དགོས་rgyu་མཚན་rnམས་ག7་rt`གས་kyིས་ངོས་kyི་ཐག་གཅོད་ལ་མོས་

མuན་དང་ལེན་byེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

drང་བདེན་ལ་དགའ་བའི་rgyལ་ཁབ་ཁག་གི་དbu་rིད་དང་ལས་kyི་snེ་མོ་བ། gོrས་ཚnགས་kyི་འuས་

མི། ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌། རང་དབང་དོན་གཉེར་བ། བོད་དོན་rgyབ་skyོར་ཚnགས་པ་ཁག་སོགས་kyིས་duས་

yuན་རིང་པ7འ8་བར་ཡིད་ཐང་མ་ཆད་པ་དང༌། rgy་གuང་གི་གནོན་uགས་དང་བsuན་གཙXར་འdr་མིན་ལ་ཇི་

མི་sམ་པར་བོད་མི་རིགས་kyི་འཐབ་rོʦད་ལ་བདེན་པའི་rgyབ་skyོར་lhག་བསམ་rnམ་དག་དང༌། ཁ་ཞེ་

གཉིས་མེད་kyིས་གནང་མཁན་འཛམ་gིlང་ཤར་nuབ་kyི་rgyལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་grངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དེ་རིང་གི་གོ་skབས་འདི་བzuང་stེ་བཀའ་drིན་rjེས་drན་gyིས་uགས་rjེ་ཆེ་ཞེས་བrjོད་rgyu་

ཡིན། lhག་པར་rgy་གར་gyི་མང་ཚnགས་དང་དbuས་སའི་གuང་འཛqན་པ་rnམ་པས་བཙན་byོལ་བོད་མིའི་

བདེ་དོན་དང༌། བོད་kyི་ཆོས་རིག་sruང་skyོབ། བོད་མིའི་uགས་འduན་sgruབ་ཐབས་བཅས་ལ་sgོ་kuན་ནས་

མuན་འgyuར་རོགས་skyོར་གཡ7་མfད་rgyuན་འyོངས་གནང་བའི་བཀའ་drིན་ནམ་ཡང་བrjེད་ཐབས་མེད། skyེ་

འgr7་ཡ̀ངས་ལ་འrལ་yuན་དགེ་བའི་smོན་འduན་བཟང་པོ་བཅས། akyའི་དགེ་sbyོང་ཆོས་smr་བ་ta་ལའི་bl་

མ་skyེ་rེང་བcu་བཞི་པ་བstན་འཛqན་rgy་མཚnས། yི་ལོ་ ༢༠༡༡ zl་ ༣ ཚXས་ ༡༠ ལ།། །།
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zuར་snོན། 

༢༠༡༢་ནས་༢༠༡༩་བར། བཀའ་ཤག་གི་གsuམ་བcuའི་duས་drན་གsuང་བཤད་ལས་བtuས་པ།

"ན་ནིང་spyི་ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆབ་sིrད་kyི་sku་དབང་rིʦས་sprོད་

གནང་rgyuའི་བཀའ་ཕེབས་byuང་skབས། བོད་མི་ཚnར་bོl་འཚབ་ཆེན་པོ་byuང་stེ་དགོངས་པ་བskyར་བཞེས་

ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་kyང་uས་ཡོད། ད་ཆ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་rlབས་ཆེའི་དགོངས་པ་དང་ཐག་

གཅོད་དེ་དག་ལ་འཛམ་gིlང་ཡོངས་kyིས་ངོས་འཛqན་དང་བsŋགས་བrjོད་u་བཞིན་ཡོད། rgyལ་ཁབ་ཁག་

བཞི་བcu་lhག་ནང་གནས་sdོད་byེད་མཁན་བཙན་byོལ་བོད་མི་ཚnས་རང་དབང་དང་drང་sོམས་kyི་ལམ་

ནས་spyི་འuས་དང་བཀའ་bོlན་rི་པའི་འོས་བsduའི་ལས་རིམ་ནང་uགས་ཏེ། rlབས་ཆེའི་འཕོ་འgyuར་དེ་

འཇམ་lhིང་ངང་ལེགས་gruབ་byuང་ཡོད།"

"བོད་མིའི་འཐབ་rོʦད་ནི་rgy་ནག་མི་མང་ངམ་rgyལ་ཁབ་ལ་ཁ་གཏད་byས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། rgy་

ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་sིrད་byuས་ལ་ཁ་གཏད་byས་པ་ཞིག་ཡིན། rgy་གuང་ནས་བོད་ནང་

གི་གཞི་rʦའི་དཀའ་ངལ་gyི་གནས་stངས་ལ་ངོས་ལེན་byེད་དགོས་པ་དང་། དཀའ་ངལ་དེ་དག་drག་པ7འ8་

ཐབས་ལམ་gyིས་སེལ་མི་uབ་པ་ལའང་ངོས་འཛqན་byེད་དགོས།"

"yི་ལོ་ ༢༠༡༢ འདི་བོད་དོན་rgyབ་skyོར་gyི་ལོར་བrིʦ་rgyu་དང་། ལོ་འདིའི་ནང་བོད་མི་དང་བོད་དོན་rgyབ་

skyོར་བ་ཚnས་ས7་ས7འ8་གནས་yuལ་rgyལ་ཁབ་kyི་དbuས་དང་མངའ་sdེའི་འuས་མི་ཚnར་བོད་དོན་skོར་དང་། 

བོད་ནང་གི་ད་ltའི་གནས་stངས། rgy་ནག་གuང་གི་sིrད་byuས་འཛqན་stངས། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་

མིའི་sgrིག་འǳuགས་kyི་ལངས་yོགས་ཇི་ཡིན་སོགས་འgེrལ་བཤད་byས་ཏེ་ག7་rt`གས་uབ་པ་བཟོ་དགོས། 

བོད་དང་བོད་མིའི་rʦ་དོན་rgyབ་skyོར་ཆེད་gོrས་ཆོད་གཏན་འབེབས་ཡོང་ཐབས་དང་། བོད་skོར་བgr7་glfང་

ག7་sgr8ག བོད་མིའི་དbu་འrིད་དང་sgrིག་འǳuགས་kyི་ཆེ་མཐོང་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ལས་འguལ་spེལ་

ཐབས་བཅས་གནང་དགོས།”༼༢༠༡༢༽

"ད་ltའི་ཆར་བོད་ནང་drག་གནོན་gyི་གནས་stངས་ཛ་drག་ཆེ་ཤོས་su་sེlབས་ཡོད་པ་ནི། རང་luས་

མེར་sེrག་mu་མuད་མང་du་འgོr་བཞིན་པ་ལས་གསལ་པ7་rt`གས་uབ། yི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བzuང་ང་ཚnས་

ཤེས་rtོགས་byuང་བར་བོད་མི་ ༡༠༧ gyིས་རང་luས་མེར་sེrག་བཏང་བ་དང་། yི་ལོ་ ༢༠༡༢ zl་ ༡༡ པའི་
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ནང་rgy་ནག་དམར་ཤོག་ཚnགས་པའི་ཚnགས་ཆེན་བཅོ་བrgyད་པ་ཚnགས་པའི་skབས་ཁོ་ནར་ ༢༨ byuང་

ཡོད།”༼༢༠༡༣༽

"yི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བzuང་ད་བར་བོད་ཆོལ་ཁ་གsuམ་ནང་རང་luས་མེར་srེག་གནང་མཁན་ 

༡༢༦ byuང་ཡོད། ང་ཚnས་ཚབས་ཆེའི་ལས་འguལ་འདི་རིགས་མ་spེལ་རོགས་ཞེས་འབོད་skuལ་རིམ་པ་uས་

kyང་རང་luས་མེར་srེག་mu་མuད་འbyuང་བཞིན་པ་རེད། རང་luས་མེར་srེག་གནང་rgyuར་ང་ཚnས་མོས་

མuན་byེད་kyི་མེད་ནའང་ཁོང་ཚwའz་མངོན་འདོད་ལ་rgyབ་skyོར་byེད་kyིན་ཡོད།"

"བཙན་byོལ་gyི་གནས་stངས་ནི་ངེས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དང་། བཙན་བzuང་ནི་མི་རིགས་kyི་

ངོས་འཛqན་rʦ་མེད་འgr7་ཉfན་ཆེ་བའི་ཛ་drག་གི་གནས་stངས་ཤིག་ཡིན་པར་བrtེན། གཞིས་དང་byེས་kyི་

གནས་བབ་མི་འdr་བའི་འོག་འཚར་ལོངས་byuང་བའི་མི་རབས་གསར་པ་ཚnར་བོད་དོན་འཐབ་rོʦད་mu་

མuད་rgyuན་skyོང་by་དགོས་པའི་འགན་འrི་བབས་ཡོད། དེ་ཡང་uགས་rgyང་རིང་པ7འ8་ཐབས་byuས་kyི་uལ་

du་བོད་མིའི་spyི་ཚnགས་kyི་བསམ་bl7འ8་འyེར་yོགས་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་རང་rky་འཕེར་བའི་

རང་ཁ་རང་གས7་ཡ`ང་ཐབས་by་དགོས། ལོ་lŋ་བcu་lhག་yིན་པའི་འཐབ་rོʦད་ལམ་lhོང་ཡོང་བར་མི་

གཞན་gyི་རོགས་skyོར་ཁོ་ནར་བrtེན་ན་འgིrག་ཐབས་མེད་ཅིང་། ད་ཆ་ང་ཚnས་གདེང་spོབས་ldན་པའི་sgོ་

ནས་འགོ་འrིད་kyི་ལས་འགན་uར་uབ་པ་by་དགོས་པ་ཡིན། དེ་འdr་སོང་ཙང་spyི་sgེར་གཉིས་ཀས་nuས་

པ་མཉམ་ruབ་by་rgyuའི་duས་ལ་sེlབས་ཡོད།

དེ་ltར་ཡོང་བར་ཤེས་ཡོན་ནི་rmང་གཞི་ཡིན། གནའ་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་zuང་du་འbrེལ་ཏེ་བོད་མི་

རིགས་kyི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡ་རབས་བཟང་པ7འ8་གuང་བsrངས་ཏེ་བོད་མིའི་བདེན་དོན་འཐབ་rོʦད་

rgyuན་skyོང་by་དགོས། spyི་ཚnགས་ཤེས་ཡོན་ldན་པ་ཞིག་byuང་ན་རང་ཁ་རང་གས7་ཡ̀ང་uབ་པ་དང་། nuས་

འཇོན་ldན་ཞིང་འཛqན་skyོང་ཚགས་uད་པ། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་བདེན་དོན་འཐབ་rོʦད་ལའང་rgyལ་spyིའི་

ནང་rgyབ་skyོར་sŋར་lhག་ཐོབ་rgyu་ངེས་པ་རེད།

བོད་མིའི་sgrིག་འǳuགས་ནི་གཞིས་byེས་བོད་མི་ཡོངས་kyི་bོl་གཏད་བཅོལ་yuལ་gyི་sོrག་ཤིང་lt་bu་

ཡིན་stབས། ༧གོང་ས་མཆོག་དང་sgrིག་འǳuགས་དེ་ལས་lhག་པ་ཞིག་མེད་stབས་ཆིག་sgrིལ་gyི་nuས་པ་མ་

ཉམས་པ་byེད་rgyu་ནི་དོན་gyི་sིང་པ7་ཡ8ན། མི་རབས་གཞོན་པ་ཚnས་འགན་uར་མང་ཙམ་blང་rgyuར་གཞེན་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !47



skuལ་u་rgyu་དང་། གསར་གཏོད་རང་བཞིན་ཅན་gyི་ལས་འཆར་དང་sིrད་byuས་ཁག་mu་མuད་spེལ་rgyu་

ཡིན།”༼༢༠༡༤༽

"བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་དོན་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་su་ཁ་brལ་མ་ཡིན་པར་མིང་དོན་

མuངས་པའི་རང་skyོང་ཡོང་ཐབས་kyི་གཉིས་smན་དbu་མའི་ལམ་gyི་sིrད་byuས་mu་མuད་ལག་བstར་byས་

དང་byེད་muས་ཡིན། འདི་ལ7་y8་zl་ ༡ པ7འ8་ནང་བོད་rgy་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚnགས་uང་གི་ཚnགས་འdu་བskོང་

ཚnགས་uས་ཏེ་བོད་ནང་གི་གནས་stངས་དང་rgyལ་spyིའི་ཆབ་sིrད་kyི་འgyuར་འgོrས་བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ་

འbེrལ་མོལ་skོར་བསམ་ཞིབ་gོrས་བsduར་ཞིབ་lhuག་byས་ཡོད་ཅིང་། བོད་མིའི་འག7་r8ད་kyིས་༸གོང་ས་

༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་sku་ཚབ་དང་rgy་ནག་གuང་གི་འག7་r8ད་དབར་འbེrལ་མོལ་gyི་ལམ་ནས་

བོད་དོན་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་by་rgyu་དེ་ཉིད་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བrtན་པ7་byfད་

བཞིན་ཡོད།”༢༼༠༡༥༽

"གོ་ལའི་ཁོར་yuག་sruང་skyོབ་པ་དང་ཚན་རིག་པ་kuན་gyིས་མཐོ་sgང་བོད་kyི་གལ་གནད་skོར་ངོས་

འཛqན་byེད་kyི་ཡོད་kyང༌། བོད་ནང་ཤིང་ནགས་འbེrག་གཅོད་དང༌། གཏེར་ཁ་བsŋོག་འདོན། འyག་རོམ་

བu་ཚད་ཇེ་མgyོགས་སོང་བ། ཚན་རིག་དང་མི་མuན་པའི་u་རགས་བrgyབ་པ་སོགས་ལ་བrtེན་ནས་ཁོར་

yuག་ལ་གསབ་tu་མེད་པའི་གནོད་skyོན་ཆེན་པོ་byuང་ཡོད་པ་བskyར་བrjོད་byེད་rgyu་ཡིན། བོད་kyི་ཁོར་yuག་

sruང་skyོབ་byེད་དགོས་པའི་rgyu་མཚན་མཐོང་བ་ལ་བrtེན་ནས་rgyལ་spyིའི་གནམ་གཤིས་gོrས་བsduར་ཚnགས་

འdu་ཁག་tu་rgyuན་མuད་gེlང་sོlང་byེད་muས་ཡིན། sŋ་ལོ་ཕ་རནསི་rgyལ་སར་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འgyuར་

ldོག COP 21 གི་ཚnགས་འduར་ཕེབས་པའི་rgyལ་ཁབ་འdr་མིན་gyི་ཚnགས་uགས་པ་rnམས་ལ་འཛམ་

gིlང་གི་དོན་du་མཐོ་sgང་བོད་kyི་ཁོར་yuག་གི་གལ་གནད་ཇི་ཡིན་དོན་ཚན་བcuའི་ལམ་ནས་འgེrལ་བཤད་

byེད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་འgེrམས་spེལ་byས་ཡོད་པ་དེ་བrgyuད་མཉམ་འbེrལ་rgyལ་ཚnགས་དང༌། rgy་ནག་གི་

sིrད་གuང༌། rgyལ་spyིའི་spyི་ཚnགས་བཅས་ལ་མི་འབོར་duང་yuར་མང་པོ་དང་sོrག་ཆགས་grངས་ལས་འདས་

པ་འཚn་གནས་kyི་གཞི་rtེན་གཙང་u་མང་པ7འ8་འbyuང་uངས་sruང་skyོབ་slད་ཛ་drག་གི་ཐབས་ལམ་འདོན་

དགོས་པའི་བskuལ་མ་mu་མuད་byེད་kyིན་ཡོད།”༼༢༠༡༦༽

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !48



"བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བsgrགས་ཇི་ཡོད་སོགས་kyི་གནས་stངས་skོར་rgyལ་spyིའི་sན་ཐོ་ཁག་ནས་

kyང་གསལ་rtོགས་uབ་rgyu་རེད། དེ་ཡང་yི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལ7འ8་ཨ་རིའི་གuང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་

འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་skོར་gyི་sན་ཐ7འ8་ནང་། rgy་ནག་ནི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་དམིགས་བསལ་དོ་snང་

དགོས་པའི་rgyལ་ཁབ་ ༩ ཐེར་འདོན་byས་པའི་ནང་uད་ཡོད་པ་མ་ཟད་གནས་stངས་sŋ་ལོ་ལས་ཇེ་sduག་

tu་yིན་པ་ཡང་འཁོད་འduག དེ་བཞིན་yི་ལོ་ ༢༠༡༥།༡༦ ལ7འ8་rgyལ་spyིའི་ཉེས་ཡང་ཚnགས་པའི་sན་ཐ7འ8་

ནང་ཡང་། rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་kyི་དགོན་sdེ་ཁག་ལ་དམ་བsgrགས་uགས་ཆེ་byེད་kyི་ཡོད་པ་བsdོམས་

བrgyབ་འduག དེ་མuངས་མང་གཙn་དང་། ཆབ་sིrད་རང་དབང། འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་rtོག་

ཞིབ་byེད་མཁན་ཨ་རིར་rtེན་གཞི་byས་པའི་གuང་འbེrལ་མ་ཡིན་པའི་ཚnགས་པ་grགས་ཅན་རང་དབང་

ཁང་པ་ཞེས་པའི་yི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལ7འ8་sན་ཐ7འ8་ནང་du་ཡང་། ཆབ་sིrད་དང་spyི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

stངས་འཛམ་gིlང་ནང་sduག་ཤོས་ནང་ནས་sduག་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་དེ་བོད་ཡིན་པ་མཐའ་བsdོམས་གསལ་

པོ་བrgyབ་འduག"

"༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རེ་བ་བཟང་ས་དང་gr་sgrིག་sduག་ས་ནས་byེད་དགོས་པའི་བཀའ་sོlབ་རིམ་ཕེབས་

བཞིན། བཀའ་ཤག་གི་lŋ་དང་lŋ་བcuའི་ཐབས་byuས་འོག་ནས་འbyuང་འgyuར་ལོ་lŋའི་ནང་དbu་མའི་ལམ་gyི་

sིrད་byuས་གཞིར་བཞག་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མuངས་པའི་རང་skyོང་ཡོང་ཐབས་དང་། འbyuང་

འgyuར་ལོ་lŋ་བcuའི་རིང་བོད་མིའི་sgrིག་འǳuགས་mu་མuད་sr་བrtན་rgyuན་གནས་uབ་པ་byས་ཏེ་བོད་མིའི་

རང་དབང་འཐབ་rོʦད་rgyuན་skyོང་byེད་rgyu་ཡིན། འོན་kyང་བོད་མིའི་rʦ་དོན་ལ་གནོད་གཞི་༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་གཞི་མེད་མཚན་smད་u་མཁན་rgy་ནག་གuང་གི་rgyuགས་yིའམ་དོལ་rgyལ་rjེས་འbrང་པ་ཁ་ཤས་kyི་

གཙnས་smr་བrjོད་རང་དབང་ཁ་ལ་འyེར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་zuར་ཟ་byེད་མཁན་བོད་མི་རེ་zuང་ཡོད་

པ་ཚwའz་ཐ་ཤལ་gyི་byེད་བབ་དེ་རིགས་ལ་མཐའ་གཅིག་tu་ང7་r̀gལ་དང་གདོང་ལེན་byེད་rgyu་ཡིན། byེད་བབ་

དེ་རིགས་ནི་བོད་མི་ནང་uལ་དkruགས་ཤིང་དང་། དgr་དགའ་གཉེན་sduག་ཡོང་གཞི་ཡིན་པས་མཚམས་

འཇོག་ངེས་པར་byེད་དགོས་པ་བskyར་བrjོད་byེད་rgyu་ཡིན།

yི་ལོ་༢༠༡༧་ལོ་འདི་བཞིན་བོད་མིའི་sgrིག་འǳuགས་ནས་ལས་འguལ་gyི་ལོར་sruང་བrིʦ་byེད་rgyu་

ཡིན་པ་ltར་བོད་ནང་གི་ཛ་drག་གནས་stངས་སོགས་rgyལ་spyིའི་ནང་ང7་spr`ད་དང་ག7་rt`གས་rgy་གང་ཆེ་spེལ་

བའི་ཐོག་ནས་rgyབ་skyོར་sŋར་lhག་ཡོངས་ཐབས་byེད་rgyu་ཡིན། དེ་བཞིན་yི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལ7་ན8་བོད་མི་rnམས་

བཙན་byོལ་du་འbyོར་ནས་མི་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་drན་གས7འ8་duས་ཚqགས་ཤིག་ཡིན་ན། rgy་བལ་འbruག་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !49



གsuམ་གཙn་gyuར་བོད་མི་གནས་sdོད་by་yuལ་gyི་rgyལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་བཀའ་drིན་rjེས་drན་gyི་ང7་བ̀ར་sruང་

བrིʦ་u་rgyu་ཡིན།”༼༢༠༡༧༽

"spyི་ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་duས་rgyuན་du་རེ་བ་བཟང་ས་དང་gr་sgrིག་

sduག་ས་ནས་byེད་དགོས་པའི་བཀའ་sོlབ་ཕེབས་བཞིན་པ་ltར། yི་ལོ་ ༢༠༡༧ zl་ ༡༠ པའི་ནང་rgyལ་spyིའི་

གནས་ཚད་ldན་པའི་ ༥།༥༠ འཆར་snང་གི་ཚnགས་འdu་ཆེན་པ7་ཞ8ག་བskོངས་ཡོད། ཚnགས་འdu་དེའི་ནང་

དོན་གཙw་བ7་ན8་དbu་མའི་ལམ་gyི་sིrད་byuས་གཞིར་བཞག་rgy་ནག་གuང་དང་gོrས་མོལ་འགོ་འǳuགས་uབ་

ཐབས་kyིས་ལོ་lŋའི་ནང་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མuངས་པའི་རང་skyོང་ཡོང་ཐབས་འབད་བrོʦན་

byེད་rgyu་དང་། ཅི་stེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་rgyuར་ལོ་lŋ་བcu་duས་འགོར་byuང་ན་ཡང་བོད་མིའི་sgrིག་

འǳuགས་འདི་mu་མuད་sr་བrtན་rgyuན་གནས་uབ་པ་byས་ཏེ་བོད་མིའི་རང་དབང་འཐབ་rོʦད་rgyuན་skyོང་

byེད་rgyuའི་uགས་འཆར་ཞིག་ཡིན། rgy་ནག་གི་ངོས་ནས་བོད་kyི་གནད་དོན་འདི་བཞིན་duས་འgyངས་byས་

ནས་ཡལ་འgོr་བའི་uགས་དམིགས་ནི་duས་ནམ་ཡང་མི་འgruབ་པའི་rིʦས་ལོག་ཅིག་ཡིན་པ་ང7་spr`ད་གསལ་

པ7་byfད་rgyu་ཡིན།"

"དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བོད་རིགས་གཞོན་skyེས་rnམས་གནའ་དེང་zuང་འbེrལ་gyི་ཤེས་

ཡོན་gyི་yuག་པའི་འདབ་ཤོག་གཉིས་ldན་ཡོང་rgyuར་uགས་བrོʦན་དང་བཀའ་sོlབ་རིམ་ཕེབས་ltར། 

གཞིས་byེས་གཉིས་su་འཁོད་པའི་མི་རབས་གསར་པ་ཚnས་དེང་duས་kyི་ཤེས་ཡོན་དང་། yད་པར་བོད་མི་

རིགས་kyི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་skད་ཡིག་དང་། ཆོས་དང་རིག་གuང་ལ་sbyངས་པ་byས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་

kyི་ང7་བ̀་མ་བrlག་པ་དང། བོད་kyི་ལོ་rgyuས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚwའz་མེས་པོ་དང་མི་རབས་rgན་པ་ཚwའz་

sku་ལས་ཇི་བskyོན་rnམས་drན་པའི་yuལ་du་བཞག་stེ་rʦ་དོན་ཐོག་mu་མuད་uགས་snོན་rgyག་དགོས་པའི་

འབོད་skuལ་byེད་rgyu་ཡིན།”༼༢༠༡༨༽

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !50



ད་ལོ་༢༠༡༩་ལ7འ8་བཀའ་ཤག་གི་གsuང་བཤད་ཆ་ཚང།

 
༄༅། །yི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལ;འ<་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་བོད་kyི་rgyལ་ས་lh་སར་ཆོལ་གsuམ་བོད་མི་སེར་sky་ཕ;་མF་rgན་གཞོན་rི་rག་བrgལ་

བས་མ་བgོrས་བསམ་པ་གཅིག་མuན་gyི་sgོ་ནས།   rgy་གuང་གིས་བོད་ས་rིམས་འགལ་gyིས་བཙན་བzuང་དང་བོད་མིའི་ཐོག་མི་sོpyད་ལས་
འདས་པའི་drག་གནོན་byས་པ་ལ་ཞི་བའི་sgེར་ལངས་byས་པའི་བོད་kyི་ལོ་rgyuས་ཐོག་བrེjད་du་མེད་པའི་ཉིན་མ;་ཞ<ག་ཡིན་ཞིང།   lhག་པར་བོད་
མི་ཚZའ[་blོས་གཏོང་གི་sིང་sོtབས་དང་ཆོད་སེམས་ལ་ཡི་རངས་དང།  rgy་གuང་གི་drག་གནོན་འོག་འདས་gོrངས་su་gyuར་པ་rnམས་ལ་my་ངན་
rེjས་drན་bེyད་དགོས་པའི་duས་ཚcས་ཤིག་kyང་ཡིན།  དེ་ཡང་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདིར་བོད་མི་ཚeས་rོdག་rʦ་གཅིག་བsིgrལ་gyིས་rgy་དམར་གuང་
གིས་བོད་མིར་བཙན་དབང་གduག་rʦuབ་byས་པར།   “བོད་ནི་བོད་མིའི་ཡིན།  ta་ལའི་bl་མའི་དབང་ཆར་ཐེ་byuས་bེyད་པ་མཚམས་འཇོག་
དགོས།”   ཞེས་སོགས་ཞི་བའི་sgོ་ནས་བོད་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་གསལ་འདོན་byས་པ་དང།  བོད་མིའི་འདི་yི་གཉིས་kyི་མགོན་skyབས་sིpy་
ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དgr་ལག་tu་མ་ཤོར་བར་sruང་skyོབ་uབ་ཡོད་པར་དགའ་sོpབས་bེyད་ཆོག་པའི་duས་ཚqགས་
ཤིག་དང།  lhག་པར་དེ་རིང་ནི་བོད་བstན་srིད་མི་རིགས་kyི་དོན་du་luས་srོག་ལོངས་sོpyད་blོས་བཏང་གནང་མཁན་gyི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་
འདས་གསོན་ཡོངས་kyི་ཆེད་du་my་ངན་rེjས་drན་དང་guས་བtuད་u་rgyuའི་duས་ཚqགས་ཤིག་kyང་ཡིན།

མི་ལོ་ ༦༠ ཐམ་པའི་རིང་rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་མི་sོpyད་ལས་འདས་པའི་གduག་rʦuབ་drག་གནོན་དང་འgོr་བ་མིའི་གཞི་
rʦའི་ཐོབ་ཐང་བrdལ་བ ཤིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འཆར་གཞི་དང་ldན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་kyི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གuང་
skད་ཡིག་བཅས་བོད་མི་རིགས་kyི་ང;་བF་rʦ་མེད་བཟོ་ཐབས་རིམ་པ་byས་ཡོད།  བོད་kyི་འbོrག་པས་གཙeས་མི་མང་ས་ཡ་གཉིས་lhག་ཙམ་བཙན་
དབང་གིས་གཞིས་sp;་byzད་du་བcuག་sེt་srོལ་rgyuན་gyི་འཚe་བའི་ལམ་luགས་rʦ་མེད་དང་རང་དབང་ངང་འཚe་བ་sེkyལ་rgyuའི་གོ་skབས་དང་མuན་
rkyེན་མེད་པ་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

ཨ་རིར་rེtན་གཞི་bེyད་པའི་འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་rོtག་ཞིབ་ཚeགས་པས་འདི་ལ;འ<་ལོ་འཁོར་sན་ཐ;འ<་ནང་། rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་
kyི་bl་ན་མེད་པའི་དbu་འrིད་spyི་ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་guས་དང་rgyབ་skyོར་bེyད་མཁན་ཡིན་པའི་དོགས་གཞི་
ཙམ་byuང་ནའང་ཁོང་ཚeར་ནག་ཉེས་གཡོགས་ནས་sོkyན་བrjོད་ཐེར་འདོན་bེyད་དགོས་པ་rgy་ནག་rgyལ་ཡོངས་ནང་བཀོད་yབ་byས་ཡོད་sོkར་
གསལ་བཀོད་byས་ཡོད།  དེ་ཙམ་མ་ཟད།  བོད་མི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བsŋ;་rtzན་དང་skyབས་rེtན་འbuལ་མཁན་uན་ཆད་ཁ་brལ་བར་ངོས་
འཛqན་bེyད་stངས་འདིས་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་ཤིན་tu་གསལ་པ;་ཡ<ན།  གཞན་ཡང་ཨ་རིར་rེtན་གཞི་bེyད་པའི་རང་དབང་ཁང་པའི་sན་
ཐོར་བོད་ནི་ལོ་བཞི་བstuད་མར་རང་དབང་དམ་བsgrགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པར་གསལ་འདོན་byས་འduག་པ་དང།  དེ་བཞིན་rgyལ་མཚམས་མེད་
པའི་གསར་འགོད་ཚeགས་པས་kyང་།  བོད་ནང་གསར་འགོད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བsgrགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ;་ཡFད་པ་དང་།  གསར་འགོད་པ་
བོད་ནང་འgr;་འFང་bེyད་rgyu་ནི་byང་ཀ;་ར<་ya་ལས་kyང་དོ་དམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་འདོན་byས་ཡོད།

rgy་ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་rʦ་rིམས་ནང་མི་རིགས་ཁག་ཚང་མར་རང་ཉིད་kyི་skད་ཡིག་བེད་spyོད་དང་དར་rgyས་
གཏོང་rgyuའི་རང་དབང་འགན་sruང་byས་ཡོད་པ་ltར་བkིrས་དབང་yuག་གིས་བོད་kyི་skད་ཡིག་sོbyང་sོpyད་bེyད་rgyuའི་ཐོབ་ཐང་sོprད་དགོས་པའི་u་
འབོད་byས་པར་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་kyིས་ལོ་lŋའི་བཙeན་འjuག་byས་ཡོད་པ་དང།  དེ་བཞིན་བོད་རིགས་ལོ་uང་slོབ་མ་rnམས་ལ་guང་གསེང་
skབས་uལ་ས;་ས;འ<་དགོན་sེd་ཁག་tu་བོད་kིy་skད་ཡིག་ཞོར་འrིད་bེyད་པ་ལའང་rིམས་འགལ་ཡིན་luགས་བrོjད་དེ་བཀག་sོdམ་bེyད་པའི་
གནས་uལ་ཐོན་བཞིན་འduག

rgy་གuང་གིས་drw་མིག་ཅན་gyི་དོ་དམ་drw་བ་ཟེར་བ་བrgyuད་དངོས་uགས་བrgyuད་གsuམ་ནས་བོད་མིའི་ཐོག་yོགས་ཡོངས་ནས་དོ་
དམ་དང་lt་sruང་bེyད་བཞིན་དང་།  དེ་བཞིན་yི་ལོ་  ༢༠༠༨  ལོ་ནས་བzuང་བོད་ནང་གི་gོrང་yེར་དང་gོrང་བrdལ་ཙམ་མ་ཟད་luང་uག་ཁག་གི་
ལམ་ཁ་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་ཞིབ་བ ཤེར་ས་ཚqགས་བʦuགས་ནས་བོད་མིའི་འgr;་འFང་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་དོ་དམ་bེyད་ཅིང།  བོད་རང་skyོང་
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lོjངས་ཟེར་བའི་ནང་ཞིང་འbོrག་ས་uལ་ཁག་ལ་གཏན་sོdད་ལས་དོན་ཚeགས་uང་ཟེར་བ་བཏང་ནས་མཉམ་ཟ་དང་། མཉམ་sོdད། མཉམ་ལས་
bེyད་ཅེས་ཞིང་འbོrག་མི་མང་གི་luས་དང་gིrབ་མ་ltར་འbེrལ་ནས་lt་sruང་bེyད་པ་དང།  གཞན་ཡང་གཉིས་ldན་duད་འbེrལ་ཟེར་བའི་བཀོད་
yབ་འོག་ནས་buས་ཕ་དང།  bu་མོས་མ།  གཅེན་གcuང་བཅས་དབར་ཕན་uན་སོ་lt་bེyད་du་བcuག་sེt་ཕ་bu་སོགས་kyི་བར་ལའང་ཡིད་ཆེས་མི་
uབ་པའི་གནས་stངས་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

གོ་ལའི་lོh་byང་གི་snེ་གཉིས་uད་འyགས་རོམ་མང་ཤོས་ཡོད་པའི་བོད་kyི་མཐོ་sgང་ནི་འཛམ་gིlང་གི་snེ་གsuམ་པར་ཡོངས་
grགས་ངོས་འཛqན་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་grངས་duང་yuར་མང་པ;འ<་འཚe་ན་u་བ;་ཆzན་པོ་མང་པ;འ<་འbyuང་uངས་kyང་ཡིན་པས།  བོད་kyི་མཐོ་sgང་
གི་ཚ་dོrད་འཕར་བཞིན་པའི་གནས་stངས་དེ་ནི་ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་འབོར་duང་yuར་མང་པ;འ<་འཚe་ན་ཙམ་du་མ་ཟད་འཛམ་gིlང་yོན་ཡོངས་kyི་
གནམ་ག ཤིས་འgyuར་ldོག་གི་rgyu་rkyེན་གཙZ་བ;་ཞ<ག་kyང་ཆགས་ཡོད། rgy་ནག་གuང་གི་ཁོར་yuག་sruང་skyོབ་kyི་srིད་byuས་skyོན་ཅན་དེ་ལ་བrེtན་
ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་དངོས་kyིས་yuག་པའི་བོད་kyི་མཐོ་sgང་དེ་ཉིད་གཏེར་ཁ་བsོŋག་འདོན་དང་u་མཛeད་rgyག་yuལ་gyི་lེt་བ་ཞིག་tu་བsgyuར་
ཡོད་པ་དེ་ནི་བོད་kིy་ཁོར་yuག་ཉམས་ཉེས་འgr;་rkyzན་གཙZ་བ;་ཞ<ག་ཡིན་པས་rgy་གuང་ནས་ལས་གཞི་དེ་དག་འrལ་du་མཚམས་འཇོག་bེyད་
དགོས།

rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་མི་རིགས་kyི་ང;་བF་དང་བཅས་པ་rʦ་མེད་བཟ;་ཆzད་ཞི་drག་གི་srིད་byuས་ཇི་ཙམ་ལག་བstར་byས་kyང་། བོད་
མི་རིགས་kyི་sིང་sོtབས་དང་།  ཆོད་སེམས་ཇེ་བrtན་du་སོང་ནས་rgy་གuང་གི་srིད་byuས་ལ་ཞི་བའི་sgོ་ནས་གདོང་ལེན་དང།  བོད་མི་རིགས་kyི་
མངོན་འདོད་གསལ་འདོན་bེyད་slད།  ལོ་རབས་lŋ་བcu་པའི་འག;་stFད་du་བཙན་འǳuལ་འགོག་ཐབས་རིམ་byས་མཐར་yི་ལོ་  ༡༩༥༩  ལ;འ<་
གsuམ་བcuའི་sgེར་ལངས་ཆེན་མོ་དང་།  ལོ་རབས་druག་cu་པ་དང་བduན་cu་པའི་ནང་du་guང་rgོལ་gyི་ལས་འguལ།  དེ་བཞིན་ལོ་རབས་བrgyད་cu་
པའི་ནང་གཞི་rgy་ཆེ་བའི་lh་སའི་ཞི་rgོལ་བཅས་rོdག་rʦ་གཅིག་བsིgrལ་gyི་sgོ་ནས་བོད་མིའི་རང་དབང་འཐབ་rོʦད་rgyuན་མuད་byས་ཡོད།
lhག་པར་yི་ལོ་  ༢༠༠༨  ལོར་མི་རབས་གསར་པས་འགོ་འrིད་པའི་བོད་ས་ཡོངས་yབ་ས་bིy་ཞི་rgོལ་ཆེན་མོ་བrgyuད་བོད་མི་མང་གི་sིང་sོtབས་
དང་ལ་rgy་འཛམ་gིlང་མི་མང་གིས་མduན་སར་གསལ་sོtན་byས་ཤིང་།  བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚeས་rgy་ནག་གuང་གི་drག་uགས་kyིས་བོད་མིའི་
འབོད་sgr་rnམས་བཀག་འགོག་bེyད་མི་uབ་པ་དང་བོད་མིའི་ཡིད་kyི་དམ་བཅའ་ཡ་ཡོར་གཏོང་མི་uབ་པའི་བrd་ལན་གསལ་པོ་བཏང་ཡོད།
rgy་ནག་གuང་གིས་བཙན་དབང་མནར་གཅོད་བཟོད་ཐབས་brལ་ནས་yི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༡༥༣ kyིས་རང་luས་མེར་srེག་བཏང་
བའི་ཁོངས་ནས་ཨ་མདོ་rŋ་པ་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༢༣ ཅན་gyི་rd;་པF་ལགས་ནི་རང་luས་མེར་srེག་གཏོང་མཁན་rེjས་ཤོས་དེ་ཡིན། རང་luས་
མེར་srེག་གཏོང་མཁན་ཕལ་མ;་ཆzས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འdེrན་u་
དགོས་པའི་བོད་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་གསལ་འདོན་byས་ཡོད།

rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་མིར་མི་ལོ་  ༦༠  ཐམ་པའི་རིང་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཡོ་srང་bེyད་rgyuའི་ཚབ་tu་བོད་མིའི་
ཐོག་ད་duང་དམ་བsgrགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཆེད།   “ཏང་གི་sgr་གzuགས་བོད་ནང་ཚང་མས་མཐོང་ཐོས་uབ་པ་བཟོ་rgyu་དང་།  དgr་འཛqན་sོtབས་
uགས་དང་ta་ལའི་ru་ཚeགས་kyི་sgr་གzuགས་rʦ་བ་ནས་མཐོང་ཐོས་མི་uབ་པ་བཟོ་rgyu།  དེ་བཞིན་བོད་གསར་པའི་sོkར་dིrལ་བsgrགས་བrgy་ཆ་ 
༡༠༠  ཐམ་པ་rgyལ་མཚམས་kyི་yི་yོགས་ལ་གཏོང་rgyu་ཡིན་”ཟེར་བ་ནི་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བsgrགས་sŋར་བས་ཆེ་ru་གཏོང་rgyu་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་
རེད།
ང་ཚZའ[་མི་ཐོག་གོང་མ་rnམས་ལོ་  ༦༠  ཡི་གོང་བཙན་bོyལ་du་འbོyར་skབས་མ་འོངས་པའི་མduན་ལམ་ངེས་བrtན་ཞིག་མེད་ནའང།  sིpy་ནོར་
༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དbu་འrིད་ལམ་sོtན་འོག  ང་ཚe་འgyེལ་ས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་གཞིས་ཆགས་དང་།  slོབ་grw 
དགོན་sེd་སོགས་kyི་rmང་གཞི་གསར་འǳuགས་དང་འbེrལ་བོད་མི་རིགས་kyི་ཆོས་དང་རིག་གuང་ཉམས་པ་slར་གསོ་དང་མ་ཉམས་rgyuན་
འཛqན་bེyད་uབ་པ་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་gིlང་sིpyའི་ཕན་བདེའི་slད་དར་sེpལ་གཏོང་uབ་པ་byuང་བ་བཅས་ལ་བrེtན་ནས་འཛམ་gིlང་ནང་gruབ་
འbrས་ལེགས་ཤོས་སོན་པའི་བཙན་bོyལ་sིpy་ཚeགས་ཤིག་ཆགས་ཏེ་མི་sོmན་རང་skyིད་དང་།  lhག་པར་བོད་kyི་ལོ་rgyuས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་
kyི་duས་skབས་འདིའི་རིང་གཞིས་བuགས་བོད་མིས་གཙeས་འཛམ་gིlང་གི་rgyལ་ཁབ་གང་སར་གནས་sdོད་བོད་མི་rnམས་ནས་མི་རིགས་kyི་ཤ་
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ཞེན་ལ་rgy་བrtན་བzuང་ཐོག་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་byས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་kyི་བདེན་དོན་ཇེ་གསལ་དང།  བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གuང་
skད་ཡིག་སོགས་slར་གསོ་དང་rgyuན་འཛqན་ཐོག་gruབ་འbrས་ཇི་ཐོན་ལ་དགའ་sོpབས་ཡི་རངས་bེyད་དགོས་པ་ཞིག་tu་gyuར་ཡོད།  བོད་དང་བོད་
མིར་མuན་འgyuར་རོགས་sོkyར་གནང་མཁན་ཚeགས་sgེར་ཡོངས་ནས་kyང་བོད་མིའི་rlབས་ཆེའི་gruབ་འbrས་ལ་བsŋགས་བrོjད་bེyད་yuལ་du་
ཞིག་tu་gyuར་ཡོད།

sིpy་ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་uགས་rgyང་རིང་པ;འ<་དགོངས་བཞེད་དང་མuན་པར་བོད་མིའི་sིgrག་འǳuགས་
འདི་བཞིན་མང་གཙZའ[་ལམ་luགས་su་བsgyuར་uབ་པ་དང་།  མང་གཙe་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་yི་ལོ་  ༢༠༡༡  ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་
ཆབ་srིད་kyི་sku་དབང་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་byས་པའི་འགོ་འrིད་ལ་rིʦས་sོprད་གནང་ཡོད།  བོད་མིའི་sིgrག་འǳuགས་ནི་གཞིས་བuགས་
བོད་མི་rnམས་དང་དེ་བཞིན་yི་rgyལ་rgyལ་ཁབ་ ༤༠ ཙམ་du་གནས་བཞིན་པའི་བོད་མི་ཡོངས་kyི་ངོ་ཚབ་ཆགས་ཡོད། yིའི་rgyལ་ཁབ་བcu་གsuམ་
ནང་sku་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་uངས་བʦuགས་ཡོད་པ་དང་།  དེ་བཞིན་rgy་བལ་འbruག་གsuམ་ནང་གཞིས་sgར་  ༧༡  དང་།  དགོན་sེd་ཆེ་uང་
grངས་ ༢༧༦ slོབ་grw་grངས་ ༦༨ གཞིས་sgར་དེ་དག་ནང་smན་ཁང་དང་rgས་གསོ་ཁང་བཅས་ཇི་ཡོད་ལའང་lt་skyོང་bེyད་བཞིན་ཡོད།
བོད་དང་བོད་མིར་rgyབ་skyོར་ལ་མཚeན་ན། ཉི་ཧོང་གི་gོrས་ཚeགས་འuས་མི་ ༩༠ ཡོད་པ་ནི་བོད་དོན་rgyབ་skyོར་ཚeགས་པའི་gོrས་ཚeགས་འuས་
མིའི་ཚeགས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཅེཀ་sིpy་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་gོrས་ཚeགས་གོང་འོག་གཉིས་ནས་འuས་མི་ ༥༥ lhག་ཡོད་པ་ནི་
ཡ;་རFབ་ནང་grངས་འབོར་མང་ཤོས་ཡིན། དེ་བཞིན་rgyལ་ཁབ་ ༤༠ བrgལ་བའི་ནང་grངས་འབོར་མང་uང་ལ་མ་lོtས་པར་gོrས་ཚeགས་འuས་
མི་དང། rgyལ་ཁབ་ ༥༤ ཡིན་ནང་བོད་དོན་rgyབ་skyོར་བ་ཚeགས་sgེར་མང་པ;་ཡFད་པ་བཅས་ནི་དགའ་sོpབས་bེyད་འོས་པ་ཞིག་ཡིན།
sŋ་ལོ་rgy་ནག་ནང་གི་འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་stངས་ཐོག་duས་བཀག་བskyར་ཞིབ་ཐེངས་གsuམ་པ་དེ་bེyད་skབས་མཉམ་འbེrལ་rgyལ་
ཚeགས་kyི་འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་lhན་ཁང་ནང་ཡོད་ཨ;་ས<་kr;་ལ<་ཡ་དང། ཨ;་ས<་kིr་ཡ། sེbལ་ཇམ། ཁེ་ན་ཌ། ཌེན་མཀ།ཕ་རན་སེ། འཇར་མེ་
ནི།  ཉི་ཧོང།  ནིau་ཛq་ལེནཌ།  suཝེ་ཌན།  suད་སི།  ཨིན་ལེན།  ཨ་རི་བཅས་kyིས་rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་ནང་འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བrdལ་
བ ཤིག་ཚབས་ཆེ་གཏོང་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་rnམ་པ་uགས་ཆེ་བstན་ཡོད་པའི་ཐོག་འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བrdལ་བ ཤིག་
གཏོང་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་བrd་བskuལ་byས་ཡོད།

དེ་མuངས་rgy་ནག་གི་མི་སེར་ཨ་རིའི་ནང་འgོr་བskyོད་ཆོག་པ་བཞིན་ཨ་རིའི་མི་སེར་rnམས་kyང་བོད་ནང་འgོr་བskyོད་ཆོག་པའི་
rིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་byས་པ་བrgyuད།  rgy་ནག་གuང་གིས་ཨ་རིའི་གuང་འཛqན་མི་sn་དང་གསར་འགོད་པ་བོད་ནང་འgོr་rgyuར་བཀག་
sོdམ་bེyད་པ་ltར་ཨ་རི་གuང་ནས་kyང་rgy་ནག་གི་གuང་འbེrལ་མི་snའང་ཨ་རིའི་ནང་ལ་འǳuལ་འjuག་rgyu་མིན་པའི་གཏན་འབེབས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།  lhག་པར་ཨ་རིའི་srིད་འཛqན་ཌོ་naལཌ་ཊམ་མཆོག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡར་རོགས་skyོར་gyི་rིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་byས་པའི་ནང་
བོད་མིའི་རིག་གuང་sruང་skyོབ་དར་sེpལ་དང་།  དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན།  ཁོར་yuག་sruང་skyོབ་དང་rgyuན་གནས་uབ་པའི་འǳuགས་skruན་sོkར་རོགས་
དŋuལ་གནང་rgyu་rིམས་ཡིག་ནང་uད་ཡོད་པ་དེས་བོད་ཐོག་གཡོ་བ་མེད་པའི་rgyབ་skyོར་ཡོད་པ་བstན་ཡོད།

rgy་ནག་གuང་གིས་ཨ་རི་སོགས་ལ་མཉམ་འbེrལ་དང་gོrས་མོལ་bེyད་དགོས་ཟེར་བ་ནི་ཁ་བ ཤད་ལག་ལེན་མི་མuངས་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་ང་ཚeས་ཤེས་kyི་ཡོད།  གལ་srིད་མཉམ་འbེrལ་དང་gོrས་མོལ་gyི་ཐོག་ནས་འཛམ་gིlང་ཞི་བདེ་བskruན་rgyuར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཡིད་ཆེས་
bེyད་kyི་ཡོད་ན་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དེ་དག་ལག་ལེན་དངོས་su་བstར་ཏེ་བོད་kyི་དཀའ་rོག་སེལ་rgyuར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པ;འ<་sku་
ཚབ་དང་gོrས་མོལ་འགོ་འǳuགས་bེyད་དགོས།  ༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་གཉིས་smན་དbu་མའི་ལམ་gyི་
srིད་byuས་བrgyuད་rgy་ནག་མི་དམངས་sིpy་མuན་rgyལ་ཁབ་kyི་rʦ་rིམས་དགོངས་དོན་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མuངས་པའི་རང་skyོང་
དགོས་པ་བskyར་བrོjད་bེyད་kyི་ཡོད།  ༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་sku་ཚབ་rnམ་པ་rgy་ནག་གuང་གི་sku་ཚབ་དང་མཉམ་du་
gོrས་མོལ་འགོ་འǳuགས་bེyད་rgyuར་gr་sིgrག་ཡོད་པ་ནན་བrོjད་bེེyད་rgyu་ཡིན།

rgy་ནག་གuང་གིས་duས་ཚeད་རིམ་སོང་བོད་kyི་གནད་དོན་ཡང་རིམ་པས་རང་ཡལ་འgr;་རz་bེyད་kyི་ཡོད་kyང་།  ང་ཚe་བཙན་bོyལ་བ་
ཆགས་ནས་sིpy་ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་uགས་rེjའི་བཀའ་dིrན་འོག་བོད་kyི་ཆོས་དང་།  skད་ཡིག  རིག་གuང་

གsuམ་བcuའི་duས་drན། !53



བཅས་ཉམས་པ་slར་གསོ་དང་མི་ཉམས་rgyuན་འཛqན་bེyད་uབ་པའི་ཐོག་ནས་འཛམ་gིlང་ནང་ངོམས་ཆོག་པ་དང་ཚང་མས་ཆ་འཇོག་འཕེར་བ། 
དེ་བཞིན་གཞོན་skyེས་ཚe་གནའ་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་zuང་ldན་gyི་མི་རབས་ཤིག་ཆགས་uབ་ཡོད་པ་བཅས་བཙན་bོyལ་བ་འdr་འdrའི་ནང་ནས་མི་
འdr་བ་ཞིག་ཆགས་uབ་ཡོད།  དེ་ལ་བrེtན་ནས་གཞིས་བuགས་rgy་ཆེ་མི་མང་ནས་རེ་བ་མ་བrlགས་པར་blོ་གཏད་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
དང།  གཞིས་བuགས་བོད་མི་rnམས་ནས་kyང་rོdག་rʦ་གཅིག་བsིgrལ་ཐོག་དཀའ་ངལ་གང་འdr་ཞིག་འrད་kyང་sིང་sོtབས་ནམ་ཡང་མ་uམ་
པར་རང་srོག་uན་blོས་བཏང་གིས་གདོང་ལེན་byས་ཏེ་བོད་མི་རིགས་kyི་ལ་rgy་བrtན་པོར་བzuང་ནས་བuགས་པ་དེས།  ང་ཚe་རང་དབང་luང་
པར་ཡོད་པའི་བཙན་bོyལ་བ་rnམས་kyི་sིང་sོtབས་འཕེལ་གཞི་ཆགས་ཡོད།  དེར་བrེtན་rgy་ནག་གuང་ལ་བོད་མི་རིགས་ནམ་གནས་kyི་བར་
བོད་kyི་བདེན་དོན་འཐབ་rོʦད་mu་མuད་གནས་rgyu་ཡིན་པ་བrd་ལན་གསལ་པ;་sprFད་rgyu་ཡིན།

བོད་དང་བོད་མིར་མི་ལོ་  ༦༠  ཐམ་པའི་རིང་གཡོ་བ་མེད་པའི་rgyབ་skyོར་གནང་བར་བཀའ་dིrན་rེjས་drན་མཚeན་ཆེད་du་འདས་ལོ་ 
༢༠༡༨  དེ་བཞིན་བཀའ་dིrན་rེjས་drན་gyི་ལོར་sruང་བrིʦ་uས་ཐོག་rgy་གར་གཙe་gyuར་བོད་མི་གནས་sོdད་by་yuལ་rgyལ་ཁབ་དང་ས་uལ་ས;་ས;འ<་
གuང་མང་ལ་བཀའ་dིrན་rེjས་drན་uས་པ་ཡིན།  དེ་རིང་གོ་skབས་འདི་བrgyuད་བོད་མི་rnམས་ལ་བkིrན་ཤིན་tu་ཆེ་བའི་rgy་གར་དbuས་སའི་
གuང་མང་དང་།  rgyལ་sིpy་yོན་ཡོངས་ལ་གནས་པའི་བོད་དང་བོད་མིའི་བདེན་དོན་ལ་rgyབ་skyོར་གནང་མཁན་gyི་གuང་དང།  དbu་འrིད། 
gོrས་ཚeགས་དང་gོrས་ཚeགས་kyི་འuས་མི།  དེ་བཞིན་ཚeགས་sgེར་བཅས་ཡོངས་ལ་slར་ཡང་sིང་ནས་uགས་rེj་ཆེ་u་rgyu་དང་ཆབས་ཅིག  ཇི་
srིད་བོད་གཞིས་bེyས་གཉིས་མཉམ་འཛeམས་མ་byuང་བར་du་rgyབ་skyོར་mu་མuད་གནང་བའི་རེ་skuལ་ཡང་u་rgyu་ཡིན།

བོད་ནང་གི་ཛ་drག་གི་གནས་stངས་ལ་བསམ་ན་ང་ཚeས་ལས་དོན་byས་པ་ལས་bེyད་rgyu་མང་བ་བsdད་ཡོད།  དེར་བrེtན་བཀའ་
ཤག་གིས་yི་ལོ་ ༢༠༡༩ འདི་བཞིན་ལག་བstར་དམ་བཅའི་ལོར་ཡོངས་yབ་གསལ་བsgrགས་u་rgyu་ཡིན། ང་ཚeས་བོད་མི་མང་གི་བདེ་དོན་དང་། 
བོད་ནང་རང་དབང་slར་གསོ།  བོད་མི་rnམས་ལ་འdr་མཉམ་gyི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཡོང་slད་དང་།  lhག་དོན་sིpy་ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་gru་འཛqན་གཉིས་པའི་ཕོ་brང་པོ་ta་ལར་གདན་u་byས་ཏེ་མི་འཇིགས་གདོང་lŋས་བཏེགས་པའི་གསེར་gyི་rི་འཕང་མཐོན་པོར་
༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་uབ་པའི་ཆེད་sŋར་lhག་འབད་བrོʦན་ཆེ་བskyེད་by་rgyuའི་དམ་བཅའ་བrtན་པ;་byzད་དགོས་པ་ནན་བrོjད་bེyད་rgyu་
ཡིན།

མཐའ་དོན།  བོད་kyི་bl་ན་མེད་པའི་དbu་འrིད་sིpy་ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་sku་ཚc་༸ཞབས་པད་བskལ་བrgyར་
བrtན་ཅིང་uགས་kyི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་lhuན་gyིས་འgruབ་པ་དང་།  གཞིས་bེyས་བོད་མི་མཉམ་འཛeམས་kyི་skལ་བཟང་གི་
ཉི་མ་མgyོགས་ནས་myuར་du་འཆར་བའི་sོmན་འduན་uགས་drག་u་rgyu་བཅས། srིད་skyོང་གིས་yི་ལོ་ ༢༠༡༩ zl་ ༣ ཚcས་ ༡༠ ལ་sེpལ།། །།
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བོད་མི་དམངས་sིpy་འuས་lhན་ཚeགས་kyི་གsuང་འrིན། 

 ༄༅། །yི་ལོ་ ༢༠༡༩ zl་ ༣ ཚcས་ ༡༠ འདི་ནི་བོད་མི་rnམས་kyིས་rgy་ནག་དབང་འཛqན་པར་ཞི་བའི་ང;་rgFལ་byས་ནས་ལ;་ངF་   ༦༠ 
འཁོར་བའི་duས་ཚqགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་yི་ལོ་ ༡༩༤༩ zl་ ༡༠ ཚcས་ ༡ ཉིན་rgy་ནག་དམར་ཤོག་ཚeགས་པས་rgy་
ནག་མི་དམངས་spyི་མuན་rgyལ་ཁབ་གསར་འǳuགས་byས་rེjས་rgy་དམག་གིས་བོད་ས་བཅིངས་gོrལ་གཏོང་rgyuའི་མིང་འདོགས་འོག་བོད་ནང་
བཙན་འǳuལ་gyིས་བོད་ས་ཡོངས་rོjགས་ཧམ་བzuང་by་འགོ་བʦuགས་པ་རེད། duས་དེ་ནས་བzuང་sེt་ལ;་ངF་དgu་lhག་ཙམ་རིང་skབས་དེའི་བོད་
གuང་དང་༸གོང་ས་༸sku་rེང་བcu་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་rgy་ནག་དམར་གuང་མཉམ་gོrས་མོལ་gyི་ལམ་ནས་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་
འབད་བrོʦན་རིམ་མuད་byས་ཡོད་kyང་། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གuང་ལ་བཀའ་བsduར་བཀའ་འrོལ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་rgy་
དམར་གuང་གིས་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་kyིས་འག;་r<ད་པའི་བོད་གuང་གི་gོrས་མོལ་sku་ཚབ་ཚeགས་uང་ལ་བཙན་དབང་འོག་
gོrས་མuན་དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བའི་ཡིག་ཆར་yི་ལོ་ ༡༩༥༡ zl་ ༥ ཚcས་ ༢༣ ཉིན་ས་rtགས་འགོད་du་བcuག་པ་དང་། gོrས་མuན་དོན་ཚན་ 
༡༧ ནང་མ་drང་བའི་yོགས་གཅིག་sེt་rgy་དམར་གuང་གི་དགོས་འduན་དང་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་། བོད་གuང་གི་
sku་ཚབ་ངོས་ནས་mu་མuད་rgy་དམར་གuང་དང་gོrས་མོལ་by་ཐབས་byས་kyང་དོན་འbrས་མ་སོན་པ་མ་ཟད། བོད་གuང་ལ་gོrས་མuན་དོན་
ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་དེ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཡོངས་yབ་གསལ་བsgrགས་bེyད་དགོས་པའི་uགས་གནོན་ཡང་sprད་མཐར། བོད་གuང་གི་gོrས་
མོལ་sku་ཚབ་ཚeགས་uང་ནས་ ༡༩༥༡ zl་ ༩ ཚcས་ ༢༤ ནས་ ༢༦ བར་gོrས་མuན་དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་དེ་ཡོངས་yབ་གསལ་བsgrགས་
གནང་དགོས་byuང་། བོད་གuང་གིས་ཆ་rkyེན་དོན་ཚན་ ༣ བཏོན་གནང་བར་rgy་དམར་གuང་གིས་ངོས་ལེན་གནང་ཚc་བོད་གuང་ནས་gོrས་
མuན་དོན་ཚན་ ༡༧ ལ་ངོས་ལེན་གནང་rgyu་ཡིན་པའི་gོrས་འགོ་བཏོན་པར། rgy་དམར་sku་ཚབ་kyིས་བོད་ས་ཡོངས་rོǳགས་zl་sིgrལ་ཆེད་ཟི་rོན་
དང་། ཀན་su། yu་ནན། མཚZ་sŋ¼ན་བཅས་su་གནས་sོdད་བོད་རིགས་rnམས་ནས་བསམ་gོrས་བsdu་ལེན་gyིས་rེjས་su་zl་sིgrལ་by་ཆོག་བrོjད་པ་
དང་། དེ་rེjས་ནས་rgy་དམར་གuང་གི་དམག་མི་rི་ཚe་གཉིས་lhག་བོད་དbuས་uལ་du་བslེབས་ཏེ་རིམ་gyིས་བོད་ས་ཡོངས་rོǳགས་rgy་ནག་མི་
དམངས་བཅིང་gོrལ་དམག་དpuང་གི་དམ་drག་འོག་uད་དེ་བོད་ལ་gོrས་མོལ་by་rgyuའི་sgོ་གཅིག་kyང་མེད་པར་བཟོས་stབས། ༸spyི་ནོར་གོང་
ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་མིའི་rོད་མི་གསོད་rག་sོbyར་རིགས་མི་ཡོང་བ་དང་gོrས་མuན་ནང་གསལ་བོད་དོན་གནད་དོན་
ཁག་ལག་བstར་ཡོང་ཐབས་བཅས་kyི་slད་gོrས་མuན་དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བར་rgyབ་skyོར་མ་གནང་ཐབས་མེད་byuང་བ་རེད།  
 རིམ་gyིས་བོད་ནང་du་rgy་དམག་གི་grངས་ཚད་sŋར་ལས་མང་du་སོང་བས་མ་ཚད་དམག་མི་དེ་དག་འཚe་གནས་yིར་བོད་མི་yིམ་
ཚང་དག་གི་བཟའ་འbru་ཕོན་ཆེ་བཙན་དབང་གིས་rgy་དམག་ལ་rིʦས་འbuལ་bེyད་du་བcuག་པ་དང་། བཟའ་འbruའི་རིན་གོང་ldབ་བcu་spར་བ་
སོགས་kyིས་བོད་མིའི་འཚe་བར་ད;་ཕFག་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད། rgyu་མཚན་དེ་དག་ལ་བrེtན་ནས་བོད་མི་ཚeས་མི་འདོད་པའི་rnམ་འgyuར་ལ་སོགས་
ང;་rgFལ་gyི་rnམ་པ་རིམ་པས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་བཞིན་rgy་དམར་གuང་ནས་kyང་དེར་དཔག་པའི་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་drག་ཆེ་ru་བཏང་sེt་བོད་
གuང་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་sku་དབང་ལ་ཐེ་byuས་bེyད་འགོ་བʦuགས་པ་དང་། ཨ་མདོ་དང་ཁམས་yོགས་kyི་བོད་མི་ཚZའ[་འཚe་བའི་rེtན་
གཞིར་བཙན་དབང་གིས་བsgyuར་བཅོས་མང་དག་byས། རིག་གuང་བstི་གནས་མང་པོ་གཏོར་བ ཤིག་བཏང་། བོད་rgy་གཉིས་དབར་ཟིང་
འruག་རིམ་byuང་rkyེན་པས་བོད་མི་མང་པོ་དམར་བསད་བཏང་བ་དང་། བཙeན་du་བcuག་rེjས་མཐོང་rgyu་མེད་པ་དེ་འdr་ཡང་མང་པོ་byuང་ཡོད། 
བོད་མིའི་rgོལ་uགས་རིམ་པས་བོད་དbuས་uལ་du་འཕེལ་ཏེ་མཐར་uག་དེར་yི་ལོ་ ༡༩༥༩ zl་ ༣ ཚcས་ ༡༠ ཉིན་བོད་kyི་rgyལ་ས་lh་སར་rgyལ་
ཡོངས་བོད་མིའི་sgེར་ལངས་ཆེན་མ;་ཞ<ག་byuང་བ་རེད། དེ་ཉིན་rgy་དམར་gyིས་བོད་རིགས་spuན་zl་མང་པ;འ<་ཚc་srོག་འrོག་པ་དང་། rmས་པ། 
བཙeན་du་བcuག་པ། rduང་rེdག་drག་པོ་བཏང་བ་སོགས་དmyལ་བ་མི་yuལ་du་myངས་པ་lt་buའི་མནར་གཅོད་བསམ་yuལ་ལས་འདས་པ་བཏང་sེt་
དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་མི་ལོ་ ༦༠ hrིལ་པོ་འཁོར་བཞིན་ཡོད། rgyལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མ;་དz་དག་གིས་གཙeས་ད་བར་བོད་བstན་srིད་མི་
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རིགས་kyི་ཆེད་du་luས་srོག་blོས་གཏོང་གནང་མཁན་rgyལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མ;་ཡFངས་ལ་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་བོད་གཞིས་bེyས་གཉིས་su་
གནས་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ནས་rjེས་drན་དང་། duས་ད་ltའང་བོད་ནང་rgy་ནག་དམར་གuང་གི་ངན་པའི་srིད་byuས་འོག་མནར་གཅོད་
mོyང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་spuན་zl་rnམས་ལ་གduང་སེམས་མཉམ་skyེད་དང་uགས་གསོ་བཅས་u་rgyu་ཡིན། 
 yི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལ;འ<་rgyལ་ཡོངས་sgེར་ལངས་rེjས་ནས་འདས་ལོ་druག་cuའི་ནང་rgy་ནག་དམར་ཤོག་རིང་luགས་པས་བོད་ས་ཡོངས་
rོǳགས་drག་པོས་ཧམ་བzuང་byས་ཏེ་བོད་མི་ས་ཡ་མང་པོ་duས་མིན་rkyེན་འདས་su་བཏང་ཡོད། བོད་kིy་sོnད་བcuད་ཡོངས་rོǳགས་rʦ་མེད་
གཏོང་ཆེད་ཐོག་མར་ ༡༩༥༦ ལོར་མང་གཙe་བཅོས་sgyuར་དང་། ༡༩༦༦ ལོ་ནས་རིག་གནས་གསར་བrེj། ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༨༥ བར་དཔལ་
འbོyར་sgོ་དbེy། ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༩༡ བར་བོད་rgy་ནག་གི་ཆ་ཤས་su་བsgyuར་rgyu་ལོ་lŋ་ཚན་བduན་པའི་ལས་འཆར་ལ་སོགས་པའི་srིད་byuས་འdr་
མིན་འོག་བོད་kིy་དགོན་sེd་grw་ཚང་ཁག་མང་པོ་གཏོར་བ ཤིག་བཏང་བ་དང་། བོད་མི་ནང་uལ་འཐབ་འཛqང་bེyད་du་བcuག་sེt་ནང་uལ་
གསོད་རེས་bེyད་du་བcuག་པ། ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༧༣ བར་བོད་ནང་sŋར་byuང་མ་mོyང་བའི་mu་གེ་ཚབས་ཆེ་byuང་rkyེན་བོད་མི་sོtང་rག་ ༣༤༠ 
lhག་lོtགས་ཤིར་ཐེབས་su་བcuག་པ།  བོད་kyི་རང་byuང་ཁོར་yuག་ལ་སེར་sn་མེད་པར་གཏོར་བཅོམ་བཏང་བ་དང་ད;་མ<་sོམས་པའི་བsgyuར་
བཅོས་sn་ཚeགས་byས་པ། rgy་མི་ས་ཡ་མང་པ;་བFད་ནང་འོར་འdེrན་gyིས་བོད་དེ་rgy་དམར་gyི་མི་སེར་spེལ་yuལ་du་བsgyuར་ཐབས་byས་པ། མད;་
དFན་rgy་དམར་གuང་གི་བཙན་དབང་གིས་བོད་མི་རིགས་kyི་ང;་བF་འཛམ་gིlང་མཐོ་sgང་བོད་ནས་rʦ་མེད་དམ་rgy་རིགས་su་བsgyuར་rgyu་སོགས་kyི་
ངན་byuས་sn་ཚeགས་sgruབ་slད། rgy་ནག་དམར་ཤོག་གuང་འཛqན་པ་ཚeས་བོད་ཐོག་འཛqན་པའི་srིད་byuས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་sduག་ཇེ་rʦuབ་tu་བཏང་
sེt་གཞིས་luས་བོད་རིགས་spuན་zl་rnམས་བཟོད་glགས་མེད་པར་gyuར་ཏེ་ཆོལ་གsuམ་བོད་མི་ཚeས་སེམས་uགས་དང་sིང་sོtབས་ལ་
འཇིགས་uམ་མེད་པར་དམ་ཚqག་གོང་bu་ཆིག་བsིgrལ་gyི་sgོ་ནས་བོད་kyི་rʦ་ཆེའི་ཆོས་དང་རིག་གuང་། skད་ཡིག་སོགས་ཉམས་པ་སོར་uད་
དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་slད་rgy་གuང་གི་ངན་པའི་srིད་byuས་ལ་rnམ་པ་འdr་མིན་gyི་ལམ་ནས་gyེན་ལངས་རིམ་པ་byས་ཡོད། 
 yི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནང་བོད་kིy་rgyལ་ས་lh་སར་བོད་མི་ཚeས་གཞི་rgy་ཆེ་བའི་ང;་rgFལ་skད་འབོད་byས་པར་rgy་ནག་གuང་གིས་drག་
གནོན་ཚབས་ཆེ་byས་rkyེན་བོད་མི་མང་པོ་འཛqན་བzuང་དང་དམ་drག་uགས་ཆེ་byས་པ་མ་ཟད། ༡༩༨༩ zl་ ༣ ནང་lh་སར་drག་པ;འ<་rིམས་
གཞི་བsdམས། དེ་བཞིན་yི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་གsuམ་yོན་du་rོǳང་ཁག་དgu་བcu་lhག་ནས་rgy་གuང་གི་བཙན་དབང་ལ་ཞི་བའི་ང;་
rgFལ་gyི་ལས་འguལ་ཆེན་མ;་ཞ<ག་sེpལ་ཡོད། skབས་དེར་rgy་གuང་གིས་drག་གནོན་byས་ཏེ་བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་། rmས་
skyོན་ཕོག་པ། དŋuལ་gyི་rིམས་ཆད་ཕོག་པ། དེ་བཞིན་མང་པོ་བཙeན་du་བcuག་པ་བཅས་byuང་ཡོད། དེ་ནས་བzuང་rgy་ནག་དམར་ཤོག་གuང་
འཛqན་པ་ཚeས་བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་དང་དགོས་འduན་snང་མེད་དང་yད་གསོད་mu་མuད་byས་པར་སོང་yི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བzuང་ད་བར་བོད་ནང་
rgyལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མ;་yFན་བsོdམས་grངས་ ༡༥༣ ནས་རང་luས་མེར་བsrེགས་kyིས་rgy་གuང་ལ་ཞི་བའི་ང;་rgFལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
དེའི་ཁོངས་ནས་rmས་skyོན་ཕོག་པ་དང་གར་སོང་ཆ་མེད་སོང་བ་grངས་ ༢༢ དང་ ༡༣༡ འདས་gོrངས་su་yིན་པ་བཅས་ཡིད་sky;འ<་གནས་uལ་
byuང་ཡོད། ཡང་sིང་rgy་དམར་གuང་གིས་བོད་བཙན་བzuང་byས་པ་ནས་བzuང་ད་བར་མི་ལོ་ ༦༠ སོང་བའི་རིང་གཞིས་luས་བོད་མི་ཚeར་རང་
yuལ་ནང་འgོr་འduག་sོpyད་གsuམ་gyི་གཞི་rʦའི་འgོr་བ་མིའི་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡེ་ནས་མེད་པར་མནར་གཅོད་drག་པོ་ཚད་མེད་བཏང་
དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད། 
 བཙན་bོyལ་du་འདས་པའི་ལོ་ ༦༠ ནང་sིpy་ནོར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐོག་མར་yི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལ;འ<་zl་ ༣ ཚcས་ 
༣༡ ཉིན་rgy་གར་gyི་ས་ཐོག་tu་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་ནས་བzuང་བོད་rgyལ་ཁབ་kིy་sོnད་བcuད་ཡོངས་su་rོǳགས་པའི་uགས་rgyང་ལ་uགས་
དགོངས་ཆེ་བཞེས་kིyས་rgy་དམར་གuང་གི་གduག་rʦuབ་ཅན་gyི་srིད་byuས་ལ་འཚc་མེད་ཞི་བའི་sgོ་ནས་གདོང་ལེན་དང་། བོད་kིy་རིག་གuང་
བཟང་པོ་དག་མི་ཉམས་rgyuན་འཛqན་དང་ཉམས་པ་slར་གསོ། བོད་མིའི་ང;་བF་sruང་skyོབ་བཅས་kyི་ཆེད་བཙན་bོyལ་ནང་མང་གཙZའ[་ཀ་བ་གsuམ་
ldན་gyི་བོད་མིའི་sིgrག་འǳuགས་དང་། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག དགོན་sེd་grw་ཚང་ཁག ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གuང་བsིt་གནས་slོབ་ཁག་
བཅས་གསར་འǳuགས་kིyས་བོད་བstན་sིrད་ལ་ཕན་པའི་rlབས་ཆེན་gyི་མཛད་འrིན་བskyངས་གནང་བས་ད་skབས་བོད་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་
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གང་མང་བཙན་bོyལ་du་འཚར་ལོངས་uབ་པ་byuང་བ་ནས་བོད་kyི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། མི་རིགས་kyི་ང;་བF་sruང་skyོབ་uབ་པའི་དགེ་
མཚན་ཆེན་པོ་byuང་ཡོད། 
 ༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་yི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ཙམ་ནས་བོད་rgy་གཉིས་ཐད་ཀར་gོrས་མོལ་gyིས་བོད་kyི་དཀའ་
rོག་སེལ་rgyuའི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་ltར། yི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་rgy་ནག་གི་དbu་rིད་ཏེང་ཞའ;་ཕ<ང་ནས་བོད་rgyའི་དཀའ་rོག་སེལ་yོགས་
བོད་རང་བཙན་ལས་གཞན་པའི་གནད་དོན་གང་གི་ཐོག་tu་gོrས་མོལ་byས་ན་འgིrགས་པ་དང་། gོrས་མོལ་gyི་sg;་མ;་yzས་ཡོད་ཅེས་བrོjད་ཡོད་
stབས། འདས་པའི་བོད་kyི་གནས་stངས་ཇི་ltར་ཡིན་མིན་ལ་མ་lོtས་པར་ད་ltའི་བོད་kyི་ཛ་drག་དཀའ་ངལ་སེལ་uབ་པ་དང་། བོད་rgy་གཉིས་
མ་འོངས་པར་uགས་rgyང་རིང་པོར་ཞི་བདེ་མuན་གནས་ཡོང་བའི་དགོངས་ཡངས་དkེyལ་ཆེའི་གཉིས་smན་དbu་མའི་ཐབས་ལམ་gyི་ཐོག་ནས་
བོད་rgyའི་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་rgy་ནག་གuང་དང་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་gyི་ལམ་ནས་ཐབས་ཤེས་འབད་བrོʦན་ཡོད་rgu་གནང་ཡོད། འོན་
kyང་rgy་ནག་གuང་གིས་བོད་kིy་གནད་དོན་འདི་༸གོང་ས་མཆོག་sku་sེgར་gyི་གནད་དོན་ཞིག་tu་བsgyuར་ཐབས་bེyད་པ་དང་བོད་yོན་ཡོངས་kིy་
དཀའ་ངལ་གནས་stངས་ཁས་ལེན་མ་byས་པར་ཡལ་ཡོལ་འབའ་ཞིག་གིས་duས་ཚeད་འuལ་ཐབས་byས་པར་བrེtན། yི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་བོད་
rgy་གཉིས་gོrས་མོལ་གནང་slད་གཉིས་smན་gyི་དགོངས་གཞི་ཨ་རིའི་gོrས་ཚeགས་kyི་འgོr་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་lhན་ཚeགས་ཐོག་ཞི་བའི་gོrས་
འཆར་དོན་ཚན་lŋ་བཏོན་གནང་བ་དང་། དེ་rེjས་ ༡༩༨༨ ལོར་ཕ་རན་སིའི་gོrང་yེར་སི་trས་སི་བག་tu་yu་རོབ་gོrས་ཚeགས་ཐོག་གོང་གསལ་
gོrས་འཆར་sོkར་rgyས་བཤད་kyི་གsuང་བཤད་གནང་ཡོད། བོད་rgy་གཉིས་smན་དbu་མའི་ལམ་gyི་srིད་byuས་དེ་ཉིད་བོད་མི་མང་sིpy་འuས་lhན་
ཚeགས་kyི་gོrས་ཚeགས་ནས་yི་ལོ་ ༡༩༩༧ zl་ ༩ ཚcས་ ༡༨ ལ་sིpy་མོས་kyིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞིག་དང་། srིད་byuས་དེ་ཉིད་ལག་ལེན་
འཁེལ་ཐབས་su་yི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བzuང་ ༢༠༡༠ བར་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པ;འ<་sku་ཚབ་དང་rgy་ནག་གuང་གི་sku་ཚབ་དབར་འbེrལ་
མོལ་ཐེངས་དgu་དང་ནང་luགས་gོrས་བsduར་ཐེངས་གཅིག་བཅས་byuང་ཡོད། ༢༠༡༠ ནས་rgy་ནག་གuང་གིས་mu་མuད་gོrས་མོལ་གནང་rgyuར་
བསམ་ཤེས་གནང་མེད་kyང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་sིgrག་འǳuགས་kyི་ངོས་ནས་gོrས་མོལ་གནང་rgyuའི་gr་sིgrག་ཨང་གསར་mu་མuད་
གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་rgyའི་དཀའ་rོག་སེལ་ཐབས་བཟང་ཤོས་དེ་gོrས་མོལ་gyི་ལམ་ནས་ཡིན་པ་rgy་གuང་ནས་བསམ་ཤེས་kyིས་gོrས་
མོལ་ཡོང་བའི་ཁོར་yuག་slར་skruན་དགོས་པའི་ནན་skuལ་u་བཞིན་ཡོད། 
 བོད་kyི་བདེན་དོན་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རང་དབང་འཐབ་rོʦད་ལ་ཨ་རི་དང་། yu་རོབ། rgy་གར་གཙeས་པའི་འཛམ་gིlང་rgyལ་ཁབ་ཁག་
གི་གuང་དང་། gོrས་ཚeགས། གuང་འbེrལ་དང་གuང་འbེrལ་མིན་པའི་ཚeགས་པ་ཁག བོད་དོན་rgyབ་skyོར་ཚeགས་པ་བཅས་kyི་གཙeས་rgyལ་
sིpyའི་ཚeགས་པ་ཁག་དང་མི་sgེར་སོགས་མང་པ;་ཞ<ག་གིས་བsŋགས་བrོjད་དང་rgyབ་skyོར་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད། yི་rgyལ་ཁག་tu་
ཡོད་པའི་rgy་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་མང་གཙZ་ད¼ན་གཉེར་ཅན། དེ་བཞིན་rgy་ནག་ནང་ཡོད་པའི་rgy་རིགས་གzuར་གནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་
མང་པོས་ཡི་རང་བsŋགས་བrོjད་kyིས་rgyབ་skyོར་u་བཞིན་ཡོད། དེ་འbེrལ་འཛམ་gིlང་མཉམ་sེbrལ་rgyལ་ཚeགས་kyིས་གཙeས་yིའི་rgyལ་ཁབ་ཁག་
མང་དག་ཅིག་གི་gོrས་ཚeགས་ཁག་ནང་བོད་དོན་ཐོག་གuང་འbེrལ་gོrས་ཆོད་རིམ་པར་འཇོག་uབ་པ་byuང་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་གི་གནས་
stངས་ཆེས་ཛ་drག་tu་འgyuར་བཞིན་པའི་གནས་uལ་rོtག་ཞིབ་uབ་rgyuར་ཕན་པའི་བོད་ནང་ཕར་འgོr་uར་འོང་གི་rིམས་འཆར་ (The 
Reciprocal  Access  to  Tibet  Act)  ལ་yི་ལོ་ ༢༠༡༨ zl་ ༡༢ ཚcས་ ༡༡ ཉིན་ཨ་རིའི་gོrས་ཚeགས་གོང་མས་rgyབ་skyོར་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་དང་། ༢༠༡༨ zl་ ༡༢ ཚcས་ ༡༩ ཉིན་ཨ་རིའི་srིད་འཛqན་gyིས་rིམས་ཡིག་དེར་མཚན་rtགས་བཀོད་དེ་rིམས་su་གཏན་
འབེབས་གནང་uབ་པ་byuང་ཡོད། rིམས་ཡིག་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་stངས་འཛམ་gིlང་མི་མང་གིས་གསལ་rོtགས་
uབ་rgyu་དང་གཞིས་བuགས་བོད་མི་ཚZའ[་གནས་stངས་བཟང་yོགས་su་འgyuར་བའི་རེ་བ་u་བཞིན་ཡོད། 
 འདས་པའི་ལ;་ངF་ ༦༠ རིང་rgy་ནག་དམར་ཤོག་srིད་གuང་གིས་བོད་གངས་ཅན་ljོངས་kyི་snོད་བcuད་ཡོངས་rǳོགས་གཏོར་
བ ཤིག་གིས་བོད་rgyལ་ཁབ་དེ་འཛམ་gིlང་གི་ས་rའི་ནང་ནས་མཐོང་rgyu་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་kིy་ངན་byuས་འdr་མིན་sn་ཚeགས་byས་དང་bེyད་muས་
kyང་། བོད་གཞིས་bེyས་གཉིས་su་གནས་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ནས་འདས་པའི་duས་yuན་དེའི་རིང་རང་དབང་འཐབ་rོʦད་དང་མི་རིགས་kyི་ང;་བF་
དང་། skད་ཡིག རིག་གuང་། གོམས་ག ཤིས་བཟང་པ;་སFགས་མི་ཉམས་rgyuན་འཛqན་gyི་འབད་བrོʦན་lོhད་མེད་གནང་བར་བrེtན་ད་ltའི་
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གནས་skབས་su་བོད་བstན་srིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་གསོན་པོར་གནས་uབ་པ་དེ་ནི་ལ;་ངF་ ༦༠ rེjས་kyི་བོད་མི་ཚZའ[་rgyལ་ཁ་ཡིན་པར་ངོས་
འཛqན་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་གཙZ་བ¼་༸གོང་ས་༸skyབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མི་rgན་རབས་rnམ་པས་lhག་བསམ་གཟོལ་མེད་
kyིས་sku་ལས་བskyོན་པའི་འbrས་བཟང་ལ་སོང་དེ་རིང་གི་གོ་skབས་འདི་བrgyuད་བཀའ་dིrན་bl་མེད་du་ཆེ་ཞེས་གསོལ་འདེབས་u་rgyu་ཡིན། 
skད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་kyི་srོག་rʦ་དང་། འཚc་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ནི་བོད་kyི་བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་འབའ་ཞིག་ཡིིན་པ་བཅས་
ལ་བrེtན། duས་rgyuན་du་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་slོབ་ཇི་ཕེབས་གཞི་rʦར་བzuང་sེt་བོད་མི་རིགས་kyི་ང;་བF་དང་། skད་ཡིག རིག་གuང་
སོགས་མི་ཉམས་rgyuན་འཛqན་དང་ཉམས་པ་སོར་uད་slད་བོད་མིའི་sིgrག་འǳuགས་དང་། དགོན་sེd་grw་ཚང་། slོབ་grw གuང་འbེrལ་དང་
གuང་འbེrལ་མིན་པའི་ཚeགས་པ་skyིད་sduག གཞིས་ཆགས་ཁག་བཅས་ས;་ས;འ<་ནང་ཡོད་པའི་ལས་kyི་snེ་མོ་བས་གཙeས་དགེ་བʦuན་rnམས་
དང་། slོབ་ruག གཞིས་མི་མང་ཚeགས་བཅས་ཚང་མས་བོད་kyི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་sིང་sོtབས་uམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ས;་སFར་
འrིས་པའི་ལས་འགན་rnམས་འuས་ཤོར་མེད་པར་rgyuན་srིང་དགོས་པའི་འབོད་skuལ་u་rgyu་ཡིན། 
དེ་བཞིན་rgy་གར་གuང་མང་གིས་གཙeས་བོད་དོན་ལ་rgyབ་skyོར་གནང་མཁན་གuང་དང་། gོrས་ཚeགས ཚeགས་sེd། ཤེས་ཡོན་ཅན། གསར་
འgyuར་ལས་རིགས་kyི་མི་sn། མི་མང་། slོབ་ruག rgy་རིགས་བཅས་ནས་ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་kyིས་rgyབ་skyོར་གནང་བར་གོ་
skབས་འདི་བrgyuད་ནས་uགས་rེj་ཆེ་u་rgyu་ཡིན། 
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