བཀའ་%ར་'ོ་བཟང་+ན་-གས་ལགས་!ི་ལོ་$ས་ ངོ་$ོད་མདོར་བ)ས།
༄༅།། བཀའ་%ར་'ོ་བཟང་+ན་-གས་ལགས་ནི་ ༡༩༦༥ ལོར་%་གར་ལ་འ#ངས་པ་དང་། ལོ་ན་ ༥ སོན་%བས་
!ོབ་%ར་བ'ོད་དེ་ཐོག་མར་ཅོག་ར་ཏ་"ོབ་!་ནས་འཛ$ན་རིམ་བ*་པ་བར་དང་། དེ་ནས་མ་!་རི་གཏན་(ོབ་ན
ས་འཛ%ན་རིམ་བ'་གཉིས་ཐོན། !ོབ་!་སོ་སོའི་ནང་(ོབ་!་དང་ཁང་ཚན་$ི་&ོབ་!ག་ལེགས་ཤོས་(ི་*་དགའ་
ཐོབ་སོན་'ང་ཡོད། དེ་$ེས་ཅན་(ི་གྷར་མཐོ་/ོབ་ནས་1ིད་དོན་ཚན་རིག་དང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཉེ་བའི་ག9ག་ལ
ག་རམ་འ&མས་པ་)ོབ་མཐར་སོན་ཡོད།
༡༩༩༠ ཐོག་མ་བོད་(ི་གཞོན་,་-ན་ཚ#གས་!ི་!ི་$བ་&ང་ཆེའི་ལས་འ-ར་གནང་། དེའི་!ེས་ག&ང་འ)ེལ་
མིན་པའི་ཚ"གས་པ་བོད་%ི་འ(ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ.་འཕེལ་2ས་4ེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛ8ན།
བོད་%ལ་ཡོངས་མང་གཙ-་ཚ-གས་པའི་2ི་3བ་ཚ-གས་གཞོན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་-འི་
ཚ"གས་མིའི་)ང་ཆེ་སོགས་'ི་འགན་%ར་'ས། དེ་ནས་བོད་མི་མང་(ི་འ*ས་དང་། དཔལ་%ན་བཀའ་*ི་
!ོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་)ོན། !ང་ཨ་རིའི་༧ གོང་ས་མཆོག་གི་
!་ཚབ་དོན་གཅོད། ད་#འི་ཆར་ཨ་རིའི་བོད་+ི་ཐེབས་/འི་འགན་འཛ3ན་4ི་འགན་འ5ར་6་བཞིན་ཡོད།
མདོར་ན་བཀའ་%ར་'ོ་བཟང་#ན་%གས་ལགས་ནི་མི་ལོ་ ༣༠ !ག་རིང་རང་རེའི་)ི་ཚ+གས་ནང་གལ་གནད་ཆེ་
བའི་%ིག་འ'གས་མང་པོའི་ནང་ཐེག་པ་རིམ་འཛ2གས་3ིས་འགོ་4ིད་3ི་ལས་འ7ར་8་མཁན་:ི་ཤེས་ཡོན་དང་།
འཇོན་ཐང་། !ག་བསམ་སོགས་(ན་པའི་ཐོག འཛ#ན་&ོང་དང་། ཆབ་$ིད། !ི་འ%ེལ། རོགས་ད'ལ་ཐབས་འཚ-ལ།
བོད་!འི་ཆབ་'ིད་)ི་གནས་-ངས་/ོར་ལ་མ4ེན་!་དང་ཉམས་7ོང་8ན་ག9མ་ཚ;གས་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།
!ལ་$ིའི་འ'ེལ་ལམ་དང་ཆབ་.ིད་!ི་ལས་འ%ལ།
བཀའ་%ར་'ོ་བཟང་+ན་-གས་ལགས་ནི་ད"ས་བོད་མིའི་!ིག་འ&གས་(ི་)ི་*ིལ་བཀའ་%ོན་དང་།
༧གོང་ས་མཆོག་གི་*་ཚབ་དོན་གཅོད། བོད་%ི་འ(ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ(་འཕེལ་-ས་
!ེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛ*ན། ད"ས་བོད་'ི་གཞོན་,་-ན་ཚ/གས་'ི་0ི་1བ་2ང་ཆེ་སོགས་'ི་ལས་འ8ར་:་
!ན་རིང་བོད་*ི་གནད་དོན་དང་། དེ་བཞིན་(ལ་#ིའི་&ེང་)ེགས་འ,་མིན་ཐོག་%བ་'ོར་རག་ཐབས་དང་
གོ་$ོགས་&ེལ་)བ་པ་,ང་བ་མ་ཟད། བོད་!་ཆབ་$ིད་'ི་གནད་དོན་+ོར་བ"ོ་%ེང་ཚ)གས་འ-་གོ་.ིག་དང་།
བོད་དོན་&ོར་(ིལ་བ+གས་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེའི་རིགས་པར་བ3ན་!་#བ་པ་&ང་ཡོད།

དེ་ཡང་བཀའ་)ར་མཆོག་/ང་ཨ་རིའི་$་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་འ.ར་0་1བས་༧གོང་ས་4བས་མགོན་ཆེན་པོ་མ
ཆོག་%ང་ཨ་རིར་ཆིབས་བ,ར་ཐེངས་ ༡༣ གོ་$ིག་འ'ས་ཚང་+་'བ་པ་.ང་བ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་&ིད་འཛ)ན་
ལས་$ངས་དང་'ི་)ིད་ལས་$ངས། ཨ་རིའི་&ོས་ཚ*གས་འ,ས་མི་བཅས་0་བོད་དོན་3་ག4གས་དང་།
ཁེ་ན་ཌའི་ག)ང་དང་,ོས་ཚ$གས་འ'ས་མི་བར་ལ་བོད་/ི་གནད་དོན་1ད་འ2ེལ་ག4ག་ཡང་ཡང་7་'བ་པ་

!ང་ཡོད། བོད་%ི་འ(ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ.་འཕེལ་2ས་4ེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛ&ན་'ི་ལས་
འ"ར་%ས་"བས་བོད་ནང་གི་འ,ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་"ོར་ཞིབ་འ1ག་དང་2ན་ཐོ་འདོན་3ེལ།
ཡ་ང་བའི་གཞིས་*ས་+ན་"འི་དངོས་ཡོད་གནས་,ངས་-ོར་མཉམ་འ1ེལ་4ལ་ཚ6གས་7ི་ཚ6གས་འ8་རིམ་པའི་
ནང་$ེང་&ོང་དང་)བ་+ོར་ཐོབ་ཐབས་/ི་1གས་3ོན་དང་། !ལ་ཚ%གས་(ི་ཚ%གས་འ+་ཁག་ལ་མཉམ་
!གས་%ིས་བོད་%ི་གནད་དོན་དང་བོད་ནང་གི་འ-ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་0ོར་གཏམ་བཤད་དང་གོ་4ོགས་
!ེལ་%བ་པ་(ང་ཡོད།
བོད་%ི་གཞོན་*་+ན་ཚ-གས་%ི་/ི་0བ་1ན་ལས་གནང་4བས་ཆབ་6ིད་%ི་ལས་འ8ལ་མང་དག་:ེལ་བའི་ནང་
གཞིས་&་ཆེ་བའི་ཞི་བའི་གོམ་འ-ོས་ལས་འ/ལ་0ི་1ོ་2ིག་ཚ4གས་5ང་གི་7ང་ཆེ་དང་མ-ིན་ཚབ་གནང་:ེ་མི་མ
ང་གི་ལས་འ(ལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་.ེལ་/བ་པ་2ང་ཡོད་པ་རེད།
བོད་%འི་འ(ེལ་ལམ་དང་ཞི་མོལ།
དཔལ་%ན་བཀའ་!ི་$ར་པ་!ོབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་3ོན་ལས་འ6ར་
!་#ན་རིང་བོད་+་ཞི་མོལ་ལ་/ན་པའི་+་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དབར་ཚ%གས་འ
!་གོ་%ིག་'ས་པ་མ་ཟད། འཐབ་%ོགས་གཅིག་འ+ར་!ི་!ོན་ཆེན་གཞོན་པ་གཙ+ས་!་ག$ང་གི་དཔོན་རིགས་
ཁག་དང་&ག་འ"ད་%ིས་བོད་*་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བ1ོན་3ས་ཡོད། !ི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་
༢༠༠༦ བར་དང་། དེ་ནས་&ི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་ད་བར་བོད་(་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚ.གས་0ང་གི་ཚ.གས་མིའི་
འགན་འ%ར་'་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
དཔལ་འ&ོར་འ)་འགོད་དང་'ི་ཚ*གས་འ,གས་བ.ན།
བོད་མིའི་(ིག་འ*གས་,ི་དཔལ་འ/ོར་བཀའ་2ོན་གནང་5བས་ག6ང་གི་7ོན་8ིས་ཐེངས་དང་པོ་འཕར་
!ང་$ོགས་(་)ིད་,བ་པ་!ང་བ་མ་ཟད། ག"ང་གི་དཔལ་འ*ོར་གནས་/ངས་མངོན་གསལ་ཡར་
!ས་བཏང་'བ་པ་)ང་ཡོད། ཚ"ང་ལས་ཁག་)ེར་བདག་ཅན་0་བ!ར་!འི་ག&ང་གི་(ིད་*ས་ཁག་འ-ས་ཚང་
ལག་ལེན་བ'ར་ནས་རང་ག+ང་,་ལོན་མེད་པ་བཟོས་པ་དང་། !ག་པར་&་བོད་*ི་ཚ-ང་པའི་!ན་ཚ-གས་
དང་བོད་མིའི་)ད་ཚ+ང་,ན་ཚ+གས་བཅས་གསར་འ2གས་3བ་པ་5ང་6ེ་བཙན་འ9ོལ་ནང་གི་བོད་པའི་ཚ+ང་པ་
ཚ"འི་བར་འ(ེལ་ལམ་,བས་བདེ་བ/ན་ཡོད།

དེ་བཞིན་ད#ས་བོད་མིའི་*ིག་འ,གས་-ི་དཔལ་འ0ོར་ཡོང་4ངས་དམིགས་5ེན་གཙ9་བོ་བོད་མིའི་ད:་;ལ་བ
!་འ$ལ་&ི་ལམ་)གས་ཡར་.ས་/ིས་ལག་དེབ་གསར་པ་དང་ད5་6ལ་ལག་དེབ་/ི་ཐོ་འགོད་དེང་རབས་དང་
མ"ན་པ་བཟོས་ཏེ་ད-་.ལ་བ0་ལེན་གནང་3ོགས་ཚགས་5ད་དང་ཚད་6ན་ཅན་8་བ9ར་ཡོད།
!ི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་ཨ་རིའི་བོད་+ི་ཐེབས་.འི་འགན་འཛ1ན་ལས་འ3ར་4་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། !བས་འདིའི་
རིང་བཙན་(ོལ་ནང་གི་ཚ-གས་/ེ་ཁག་མང་པོར་རོགས་ད5ལ་ཐབས་འཚ-ལ་དང་རོགས་རམ་8བ་པ་9ང་

ཡོད་ཅིང་། !ག་དོན་'་བོད་མིའི་,ི་ཚ"གས་ནང་འ'གས་(ན་ལས་འཆར་མང་དག་ལ་.བ་0ོར་དང་།
!་གར་དང་ བལ་$ལ་ས་གནས་ཁག་མང་པོར་ཆེད་བཅར་0ིས་ལས་འཆར་ཁག་ལ་4ོག་ཞིབ་དང་
མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་ལ་གཟིགས་,ོགས་.བ་པ་1ང་ཡོད། དེ་བཞིན་རང་རེའི་+ི་ཚ-གས་0ི་ག1ང་འ2ེལ་མིན་པ
འི་ཚ"གས་པ་ཁག་དང་བ)ང་འ+ེལ་.ིས་0ི་ཚ2གས་3ི་ལས་འཆར་མང་དག་ལ་7བ་8ོབ་གནང་ཏེ་ཤེས་ཡོན་དང་།
འ!ོད་བ#ེན། !ི་ཚ%གས་འ)གས་བ+ན་སོགས་ལ་/གས་0ོན་1ག་2བ་པ་4ང་ཡོད།
འཛ#ན་&ོང་དང་*ི་ཚ-གས་བདེ་དོན།
བཀའ་%ར་མཆོག་མི་ལོ་ ༣༠ !ག་རིང་རང་རེའི་)ི་ཚ+གས་ནང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ག2ང་དང་ག2ང་
འ"ེལ་མིན་པའི་*ིག་འ,གས་མང་པོའི་ནང་འགོ་འ0ིད་2ི་འགན་འ3ར་5ས་དང་5་བཞིན་པར་བ8ེན་འཛ:ན་
!ོང་གི་ཉམས་*ོང་དང་$ི་ཚ'གས་*ི་གནད་དོན་ཆེ་/་ལ་ཆ་1ས་ཆེན་པོ་ཡོད། !ི་ལོ་ ༡༩༩༦
ལོར་བོད་མི་མང་)ི་འ+ས་-་འདེམས་ཐོན་1ང་2བས་བཙན་4ོལ་བོད་མིའི་བཅའ་7ིམས་8ི་དགོངས་
དོན་དང་། ད"ས་བོད་མིའི་*ིག་འ,གས་-ི་.ིམས་*ིག་དང་0ིད་1ས་ཁག བཙན་འ&ོལ་བོད་མིའི་,ོས་ཚ/གས་
!ི་ལམ་&གས་དང་འགན་འ-ར་སོགས་ལ་0ས་མངའ་གཏིང་ཟབ་4ང་ཡོད། བཀའ་ཤག་བ'གས་)ན་རིང་&ན་
ཁང་ཆེ་བ་ག(མ་དཔལ་འ&ོར་དང་། !ི་$ིལ། འ"ོད་བ'ན་བཅས་+ི་འཛ#ན་!ོང་ལས་དོན་ཡོངས་*ོགས་
འགན་འ%ར་'ས་པ་མ་ཟད།ག'ང་གི་0ོན་2ིས་!ངས་འཛ#ན་གང་ལེགས་&བ་པ་)ང་ཡོད།

འ"ོད་བ'ེན་བཀའ་+ོན་,ི་ལས་0ན་རིང་བོད་3ི་གསོ་བ་རིགས་པའི་'ན་པའི་)ན་ཚ+གས་གསར་འ!གས་$བ་
པ་དང་། བོད་མིའི་འ$ོད་བ#ེན་བ!་#ོང་&ི་དང་ཡང་*ོས་,་མ་དང་.ིས་པའི་འ1ོད་བ3ེན་ཐོག་དམིགས་
བསལ་%གས་'ོན་བ*བ་+ེ་ཕན་འ/ས་ཐོན་པ་2ང་ཡོད། !ག་པར་&་བོད་*ི་ཐེབས་/འི་འགན་འ2ར་3ས་
པའི་%བས་བོད་མིའི་+ི་ཚ-གས་ནང་འ1ོད་བ2ན་དང་། ཤེས་ཡོན། འཚ#་%ེན་ཡར་%ས་ཡོངས་ཐབས་ལ་,གས་
!ོན་ཆེན་པོ་བ!བ་ཡོད།
མདོར་བ#ས་ན་བཀའ་%ར་'ོ་བཟང་+ན་-གས་ལགས་ནི་མི་ལོ་ ༣༠ !ག་རིང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་'ིི་བོ་ག*ག་+་བ,ར་ཏེ་ད0ས་བོད་མིའི་3ིག་འ4གས་5ི་6ིད་7ས་དང་ལམ་&ོན་
!ི་$་ལས་མ་བ)ལ་ཞིང་། བོད་པའི་(ི་ཚ#གས་&ི་གལ་ཆེའི་ཚ#གས་,ེ་ཁག་གི་འགན་འཛ0ན་དང་།
ད"ས་བོད་མིའི་*ིག་འ$གས་&ི་(་ཚབ་དོན་གཅོད། བཀའ་%ོན། !ི་འ%ས་བཅས་)ི་ལས་འ+ར་-ས་པའི་
!བས་%་བོད་དང་བོད་མིའི་,་དོན་དང་། ཁེ་ཕན། དགོས་མཁོ་བཅས་གཞི་"ར་བཞག་%ེ་བོད་)ི་+ད་ཡིག་དང་།
ཆོས་རིག་(ང་*ོབ་དང་དར་#ེལ། བོད་པའི་(ི་ཚ*གས་ཡར་/ས་དང་!ན་གནས་&་བ(ན།
བོད་དོན་&ིལ་བ)གས་དང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་བཅས་2ི་ལས་དོན་ལ་3ག་བསམ་དང་འབད་
འ"ངས་ཆེན་པོའི་ཞབས་.་/བ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་4ན་5ིས་མ6ེན་གསལ་8ར་ལགས་ན། ད་#ང་ཡང་
!་མ$ད་&ར་ལས་*ག་པའི་འབད་བ0ོན་དང་བོད་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ཞབས་.ི་གང་0བ་1་2འི་
ཆོད་སེམས་དང་འ*ན་པ་-གས་/ག་ཡོད་མཁན་ཞིག་4ང་ཡིན་པ་རེད།།

བཀའ་%ར་'ོ་བཟང་+ན་-གས་ལགས་ནས་མི་ལོ་ ༣༠ !ག་རིང་ཆབ་'ིད་དང་། འཛ#ན་&ོང་།
!ི་ཚ%གས་སོགས་ལ་*ན་པའི་འགན་འ !ར་$ས་པ་གཤམ་གསལ།
• བོད་%ི་ཐེབས་*འི་ཚ-གས་གཙ-་0ི་ལོ་ ༢༠༡༨ !་ ༩ ད་#འི་བར།
• བོད་%ི་ཐེབས་*འི་,ན་ལས་འགན་འཛ1ན་2ི་ལོ་ ༢༠༡༢ !་ ༩ པ་ནས་ ༢༠༡༣ !་ ༢༠༡༧ !་ ༡༢ བར།
• ནི#་ཡོག་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་,འི་.ང་ཆེ་དང་དེ་/ེས་ཚ1གས་མི་2ི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༩ བར།
• !ང་ཨ་རིའི་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་,ིག་འ-གས་!ི་$་ཚབ་དོན་གཅོད་,ི་ལོ་ ༢༠༠༩ !་ ༩ ནས་ ༢༠༡༣ !་ ༨ བར།
• བོད་%་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚ(གས་*ང་གི་ཚ(གས་མི་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༦ བར་དང་ ༢༠༡༢ ནས་ད་བར།
• ད"ས་བོད་མིའི་*ིག་འ,གས་-ི་དཔལ་འ0ོར་བཀའ་3ོན་5ི་ལོ་༢༠༠༡ !་ ༩ ནས་ ༢༠༠༦ !་ ༨ བར།
• ད"ས་བོད་མིའི་*ིག་འ,གས་-ི་.ི་!ིལ་བཀའ་(ོན་ ༢༠༠༥ !་༣ ནས་ ༢༠༠༦ !་༨ བར།
• ད"ས་བོད་མིའི་*ིག་འ,གས་-ི་འ.ོད་/ེན་བཀའ་3ོན་4ི་ལོ་ ༢༠༠༡ !་ ༩ ནས་ ༢༠༠༥ !་༢ བར།
• བོད་%ི་འ(ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ.་འཕེལ་2ས་4ེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛ8ན་9ན་ཚ.གས་%ི་ཚ.གས་གཞོན་<ི་ལོ་༢༠༠༡
!་ ༡༢ ནས་ ༢༠༠༥ !་ ༡༠ བར།
• བོད་%ི་འ(ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ.་འཕེལ་2ས་4ེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛ8ན་9ི་ལོ་༡༩༩༦ !་༡༠ ནས་༢༠༠༡ !་༩ བར།
• བོད་མི་མང་(ི་འ*ས་,ི་ལོ་ ༡༩༩༦ !་ ༥ ནས་ ༢༠༠༡ !་ ༩ བར།
• བོད་%ལ་ཡོངས་མང་གཙ-་ཚ-གས་པའི་ཚ-གས་གཞོན་ ༡༩༩༦ !་༨ ནས་ ༢༠༠༡ !་༩ བར།
• ཧིན་བོད་མཛའ་འ+ེལ་ཚ$གས་པའི་*ང་གཞོན་ ༡༩༩༥ !་ ༩ ནས་ ༡༩༩༧ !་ ༡ བར།
• བོད་%ི་གཞོན་*་+ན་ཚ-གས་%ི་/ི་0བ་1ང་ཆེ་ ༡༩༩༣ !་༥ ནས་ ༡༩༩༥ !་ ༥ བར།
• བོད་%ི་གཞོན་*་+ན་ཚ-གས་%ི་/ི་0བ་1ང་གཞོན་དང་འཛ5ན་6ོང་1ང་ཆེ་9ི་ལོ་ ༡༩༩༠ !་ ༤ ཚ"ས་ ༡༩༩༣ !་ ༥ བར།
• ཅན་$ི་གྷར་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འ,ལ་ཚ.གས་0ང་གི་ཚ.གས་གཙ.་2ི་ལོ་ ༡༩༨༨ !་ ༨ ནས་ ༡༩༨༩ བར་ !་༧ བར།
• ཅན་$ི་གྷར་ས་གནས་གཞོན་,འི་.ང་ཆེ་2ི་ལོ་ ༡༩༨༧ !་ ༤ ནས་༡༩༨༨ !་ ༧ བར།

