
དཔྱད་ཞིབ་མདོར་བསྡུས།

ཧྲང་ཧེའི་ཧ་ཝར་དི་བསི་གནས།        ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠-༡༢ ཉིན།

TGAPFORUM
 TIBET GOVERNANCE AND PRACTICE

བོད་ཀྱི་བདག་སོྐང་དང་ལག་ལེན་སོར་གྱི་གེང་སེགས།
西 藏 治 理 与 实 践 论 坛

གཙོ་གཉེར།

ཟུར་གཉེར།

བོད་ཡུལ་གི་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་དང་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ། ས་ཁོངས་བདག་སྐོང་སོར།

སིད་ཇུས་ཀི་ངོས་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་དང་མདུན་ལོངས་གེང་བ།



༢༠༡༣ལོའི་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས། ཚོགས་འདུའི་སིང་དོན།

བོད་ཡུལ་གི་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་དང་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ། ས་ཁོངས་བདག་སྐོང་སོར། 

སིད་ཇུས་ཀི་ངོས་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་དང་མདུན་ལོངས་གེང་བ།

TGAPའམ་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སར་གི་གེང་སེགས་ནི།   བོད་ཀི་བདག་སྐོང་ཐད་འཕྲད་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་དག་ཤེས་

རོགས་དང་རྒྱུས་ལོན་འོངས་པར་ལོ་རེར་སེལ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཡིན།  བོད་ནང་གི་སིད་ཇུས་ལ་གོ་བསྡུར་ཏེ་ཞིབ་

འཇུག་བེད་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་གེང་སེགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།    བོད་དང་འཛམ་གིང་གི་ས་ཆ་གཞན་ནས་ཕེབས་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་

དང་མཁས་པ། སིད་ཇུས་གསར་གཏོད་མཁན་སོགས་གདན་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ཏེ་ཡུལ་གྲུ་དེ་གར་འགྱུར་བ་ཐེབས་བེད་ཀི་དོན་གནད་

དག་ལ་བགོ་གེང་བ་བ་ཡིན།  ཕི་ལོ༢༠༡༣ལོའི་ཟླ་བརྒྱད་པར་སེལ་བའི་ཉིན་གསུམ་གི་ཚོགས་འདུའི་རིང་།  TGAPཡིས་བོད་ཡུལ་

གི་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་དང་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཕོགས་ལ།   བསམ་བོ་གསར་བ་དང་བེད་ཐབས་གསར་བ་བཀོལ་ཅིང་།  དེ་འབེལ་གི་

སིད་ཇུས་ལ་བོ་འདོན་པ་སོགས་བས།

   

བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས་སབས་གཉིས་པས།  བོད་ཁུལ་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་ཐོན་

ཁུངས་དོ་དམ་ཐད་ཀི་གནད་དོན་དང་དེ་འབེལ་གི་སིད་ཇུས་ལ་དམིགས་གཏད་བས།   གེང་སེགས་འདིས་མདོ་དབུས་

མཐོ་སྒང་ནི་སའི་གོ་ལའི“སེ་གསུམ་པ”ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་།   ས་ཁོན་ཡོ་རོབ་ནུབ་མར་དོ་ཞིང་།  གནམ་གཤིས་

ཀི་འགྱུར་བག་ཤིན་ཏུ་རོད་པའི་རང་བྱུང་གི་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་དང་སྐེ་དངོས་ར་བ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་པ་སོན་

འགོར་བས་ཏེ་དཔྱད་གེང་བས།   ༢༠༡༣ལོའི་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་དང་ས་ཁམས་རིག་པ།   

བེད་སྤོད་དཔལ་འབོར་རིག་པ།   འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་བཅས་ཀི་མཐོང་སེ་ནས། བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་

སོ་སོའི་བར་གི་འབེལ་བ་དང་དེ་ཉིད་ཀི་འགྱུར་བ་ལ་རོག་ཞིབ་བས་ཡོད་ཅིང་། སྤི་ཚོགས་གཞན་དག་གིས་བཅིངས་

པའི་ལྟ་ཚུལ་ལའང་བསམ་གཞིགས་བས་ཡིན། ཁད་

པར་དུ།  ད་ཐེངས་ཀི་གེང་སེགས་འདིས་གནམ་གཤིས་

ཀི་འགྱུར་ལོག་དང་ཆུ་བོའི་འབབ་ཡུལ་གི་དོ་དམ།  ས་

ཁོངས་ཀི་བཀོལ་སྤོད།   ཕྱུགས་རའི་དོ་དམ་སོགས་ཀི་

མཐའ་འབས་དང་ཤུགས་རྐེན།   དཀའ་ངལ་བཅས་ལ་

དམིགས་པ་ཆེ་རུ་གཏད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ནས་ཡིན་

པའི་ཚན་རིག་པ་དང་ས་ཁམས་རིག་པ་བ། བེད་སྤོད་

དཔལ་འབོར་རིག་པ་བ།   འཕེལ་རྒྱས་ཉམས་ཞིབ་པ་

སོགས་གདན་དྲངས་ནས་གོང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་ཀིས་བསྐེད་པའི་སིད་ཇུས་ཀི་གནད་དོན་ལ་བགོ་གེང་བས།   

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ།   གཞིས་སོད་བོད་མིའི་ཁོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་པ་དང་ཁོར་ཡུག་སོབ་གསོ་བ་ཡང་གདན་

འདྲེན་བས་ཏེ། ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་བབ་དང་སྦྱར་ནས་གོང་གསལ་གནད་དོན་འདི་རིགས་སེལ་ཐབས་གེང་བ་ཡིན། 

གཤམ་གི་སིད་ཇུས་རང་བཞིན་གི་བསམ་འཆར་འདིས་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་དཔྱད་གེང་གྲུབ་འབས་མཚོན་ཡོད་།  

    

 

tgapforum.org

དཔྱད་ཞིབ་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༣ལོའི་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས།



སྤི་ལོ༢༠༡༣ལོའི་ཟླ༨པའི་ཚེས༡༠དང༡༡། ༡༢བཅས་ཉིན་གསུམ་

གི་རིང་ལ། ཧྲང་ཧེའི་ཧ་ཝར་དི་བསི་གནས་ཀིས་བརོད་གཞི་ལ་

བོད་ཡུལ་གི་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་དང་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ། ས་

ཁོངས་བདག་སྐོང་སོར།   སིད་ཇུས་ཀི་ངོས་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་

དང་མདུན་ལོངས་གེང་བ། ཞེས་པའི་བོད་ལོངས་བདག་སྐོང་དང་

ལག་བསར་དཔྱད་གེང་འཚོགས་འདུ་བསྡུས། 

ཡི་ཆིན། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་སྐེ་དགུ་གོང་བརྡལ་རྒྱ་ལ་སེ་བའི་ཏང་ཁག་འགོ་ཁིད། དང་

དབལ་ཤུལ་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རེ། རྨ་འབི་རྫ་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་གི་སྐེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་

སྲུང་སྐོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཡིག
   
     ཚོགས་འདུ་དེར་རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཞིབ་

འཇུག་ལྟེ་གནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་རྩ་

འཛུགས་གཙོ་སྒྲུབ་གནང་བ་དང་།  མ་གཅིག་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་

པ་དང་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་ལམ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།  ཨོ་སི་ལོའི་

ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་རང་དབང་གི་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་

པ།  རོར་རི་ཝ་ཤིང་ཊོན་སོབ་ཆེན་གི་ཨི་ལིའོ་ཐི་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་

བབ་སོབ་གིང་།   ཧ་ཝར་དི་སོབ་ཆེན་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཞིབ་འཇུག་

གིང་གི་ཧེར་བྷན་ཁུ་ལྟེ་གནས་བཅས་ཀི་མཉམ་འབེལ་འོག་སྒྲུབ།  

ཚོགས་ཐོག་ཏུ་མེ་གིང་བང་མ་དང་ཨོ་གིང་། ཀྲུང་གོ(ཞང་ཀང་

དང་ཨོ་མན་འདུ།) བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་དང་ས་གནས་ཀི་ཆེད་

མཁས་པ། ཞིབ་འཇུག་པ་བཅས་གདན་ཞུ་ལྟར་ཞུགས་ཏེ། བོད་

ལོངས་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ། ས་གནས་

བདག་སྐོང་དང་ལག་བསར་གི་བརོད་གཞི་ལ་ཐོལ་བརལ་རང་

བཞིན་གི་ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་གེང་སེལ། དཔྱད་གེང་གི་རྨང་གཞི་ལ་

མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཨང་རིམ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས།  གནམ་གཤིས་ཀི་འགྱུར་བག་ཤིན་ཏུ་རོད་པའི་རང་བྱུང་

གི་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་དང་སྐེ་དངོས་ར་བ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་

པ་སོན་འགོར་བས་ཏེ་དཔྱད་གེང་བས་པ་དང་།  རང་བྱུང་ཚན་

རིག་དང་སྐེ་ཁམས། བེད་སྤོད་དཔལ་འབོར་རིག་པ་དང་འཕེལ་

རྒྱས་ཞིབ་འཇུག་བཅས་ཀི་ཕོགས་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ།         

    ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་

ཁོར་ཡུག་དང་ས་ཁུལ། ས་གནས་བདག་སྐོང་སོགས་དཀའ་

གནད་སོ་སོའི་བར་གི་འབེལ་འདྲེས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ས་ཚོགས་ལ་ཞིབ་

དཔྱད་བས། བེ་བག་གི་བརོད་གཞི་ལ་མཁའ་དབུགས་འགྱུར་

ལོག་དང་ཆུ་ཁུངས་དོ་དམ། ས་ཞིང་བེད་སྤོད། རྩྭ་ཐང་བདག་སྐོང་

། གཞན་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཚོང་རར་ཕོགས་པའི་རང་བཞིན་

བཅས་ཀིས་སེ་ཁིད་པའི་ཐོལ་བརལ་དང་ཤུགས་རྐེན། ཕན་ནུས་

སོགས་འདུ། དཔྱད་གེང་སེང་སྐེ་ཁམས་རིག་པ་བ་དང་སྤི་ཚོགས་

རིག་པ་བ། མི་རིགས་རིག་པ་བ། ས་ཁམས་རིག་པ་བ། བེད་སྤོད་

དཔལ་འབོར་རིག་པ་བ། འཕེལ་རྒྱས་རིག་པའི་ཆེད་མཁས་པ་

བཅས་བསྡུས་ཏེ། ལས་སྒོ་འདི་དག་གིས་སེ་ཁིད་པའི་སིད་ཇུས་

གནད་དོན་བཅས་ལ་དཔྱད་གེང་བས། དཔྱད་གེང་སེང་ད་དུང་བོད་

ཁུལ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་བོར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་ཁོར་ཡུག་

སོབ་གསོ་སོགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་འབེལ་ཡོད་འཐུས་

ཚབ་མི་ས་སོགས་ཀིས་གོང་དུ་ཞུས་པའི་གནད་དོན་རིགས་ལ་

དངོས་དོན་རང་བཞིན་གི་ཕག་ལས་དང་ཐག་གཅོད་བེད་ཕོགས་ཀི་

ཕན་ནུས་བཅས་སྒོག་སེལ་བས།

 

    

     ཚོགས་ཐོག་ཏུ་“བོད་ལོངས་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་ཐོན་

ཁུངས་དོ་དམ། ས་ཁོངས་བདག་སྐོང་སོར། སིད་ཇུས་ཀི་ངོས་ཐད་

ནས་དཀའ་ངལ་དང་མདུན་ལོངས་གེང་བ་”ཞེས་པའི་བརོད་གཞི་

གཞིར་བཟུང་སེ། ཀྲུང་གོའི་སིད་གཞུང་གིས་བཏོན་པའི་སྐེ་ཁམས་

དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་སྐུལ་འདེད་དང་སྐེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་

གསོ་སྦྱོང་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཐབས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞི་རྩའི་སིད་

ཇུས་སོགས་མཚམས་སྦྱོར་འོག ཀྲུང་གོའི་སིད་གཞུང་གིས་མཚོ་

བོད་མཐོ་སྒང་ལ་ཕན་ནུས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྲུང་སྐོབ་ནུས་ཤུགས་

འདོན་རྒྱུ་ཁག་ཐེག་བས་ཤིང་། སོལ་རྒྱུན་ཀི་རིག་གནས་སྐེ་ཁམས་

འདུ་ཤེས་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་སྲུང་སྐོབ་བ་འགུལ་ལ་

ཞུགས་ཏེ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བས་པའི་གལ་ཆེའི་རང་

བཞིན་སོགས་ནན་ཏུ་བསན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཛམ་གིང་གི་
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དཔྱད་ཞིབ་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༣ལོའི་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས།



དཔྱད་ཞིབ་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༣ལོའི་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས།

མཁའ་དབུགས་འགྱུར་ལོག་དང་སྤི་ཚོགས་འགྱུར་ལོག་ལམ་

ལུགས་འགྱུར་ལོག་སོགས་ཀིས་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་སྤི་ཡོངས་ཀི་ 

སྐེས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོས་པའི་སོར་ཡང་བསན་ཏོ།། 

ཀྲུང་གོའི་བཅོས་བསྒྱུར་སྒོ་འབེད་བས་པའི་ཚུན་ལ་ས་རེས་སུ་བྱུང་

བའི་རྩྭ་ཐང་འགེབས་སྲུང་དང་བདག་སྐོང་ཕོགས་ཀི་སིད་ཇུས་བགོ་

གེང་བས་ཤིང་། རྩྭ་ཐང་གི་འགན་སྲུང་གཏན་ཉར་ལམ་ལུགས་དང་

ཕྱུགས་བསྒྱུར་རྩ་གཏོང་། རྩྭ་ཐང་གི་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་ཀི་གཟེངས་

རགས་ལམ་ལུགས་སོགས་སིད་ཇུས་ཀི་མི་འདང་ས་དང་སྐོན་ཆ། 

གཞན་བཅོས་བསྒྱུར་བེད་དགོས་པའི་ཕོགས་བཅས་ཀང་བསན། 

མི་འདང་ས་དང་སྐོན་ཆ་འདི་དག་ལ་སིད་ཇུས་གཏན་འབེབས་ཀི་

ཕོགས་ལྷུང་དང་ལུང་འཛིན་འདུ་ཤེས། ད་དུང་སིད་ཇུས་ཁིམས་

སོལ་གི་ལག་ལེན་ཐོན་མེད་པའི་གནད་དོན་ཡོད།

 

     

ཀྲའོ་ཧྲུའུ་ཆིན། རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་འཕེལ་རྒྱས་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཀི་མི་རིགས་

དར་སེལ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ།

     ཆེད་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བོད་ལོངས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གི་

ཕྱུགས་བསྒྱུར་རྩ་གཏོང་གི་ལས་ཕོགས་དང་རྩྭ་ཕྱུགས་འདྲ་མཉམ་

གི་བ་དགའི་གཟེངས་རགས་དཔེ་གཞིར་བཟུང་སེ། མཚོ་བོད་

མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་

ཕོགསནས་ཁ་གཏད་པའི་ལམ་ལུགས་གསེད་དཀྲོལ་བས། ས་

གནས་སོ་སོའི་སིད་གཞུང་དང་གཞུང་ཕོགས་ཀིས་ཀྲུང་དབང་

སིད་ཇུས་ཀི་སིང་བོའི་སྒུལ་ཤུགས་ལག་བསར་བེད་རྒྱུ་ནི།   སིད་

གཞུང་རིམ་པའི་རེ་བ་ལེགས་འགྲུབ་དང་སིད་ཇུས་ཀིས་སྤྲད་པའི་

གནོན་ཤུགས་སེལ་ཐབས་ཡིན་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ཕན་ནུས་ལན་

པའི་སྒོ་ནས་སིད་ཇུས་རང་སེང་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་གནད་

དོན་སེལ་ཐབས་མིན། འདི་ཡིས་དོན་དངོས་ལ་མི་འབོར་བའི་སིད་

ཇུས་ཀི་རྒྱུན་མི་རིང་ལ། ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་ཁུངས་ཀི་དོན་དངོས་

གནས་ཚུལ་ཁབ་སྒོག་བེད་མ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། སིད་ཇུས་

ལེགས་བསྒྱུར་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན།

 

    ཚོགས་ཞུགས་ཀི་ཆེད་མཁས་པ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་པ་གིས་

མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བེད་ནི། རྒྱལ་

ཡོངས་དང་ཐ་ན་འཛམ་གིང་གཅིག་གྱུར་གི་ཁེ་ཕན་ལ་འབེལ་བས། 

མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་སར་གསོའི་སྒིག་འཛུགས་རྩ་

ཁིམས་ལྟར་སྒྲུབ་འཛུགས་བས་ཚེ་ད་གཟོད་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་

སྐེ་ཁམས་ལ་སྲུང་སྐོབ་ཀི་འགན་སྲུང་ནུས་པ་ཆེས་ཆེར་ཐོན་ཐུབ། 

མིག་སར་མཐོ་སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཉེན་ཁའི་རང་བཞིན་

གསལ་བཤད་བས་ཟིན། རིགས་མི་འདྲ་བའི་སྐེ་ཁམས་ཐོན་ཁུངས་

ལ་ཚད་མེད་པའི་སྒོ་ནས་སང་དོགས་མེད་པར་འཛད་སྤོད་དང་

སིགས་སད་ཀིས་གཏོར་བརླག་བས་པ་ཡིས། ང་ཚོའི་སྐེ་ཁམས་

མ་ལག་ལ་ལོ་རྒྱུས་སེང་བྱུང་མ་མོང་བའི་གཏོར་བརླག་ཐེབས་ཏེ། 

སྐེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སར་གསོའི་ལམ་ལུགས་གཏན་འཛུགས་བེད་

པ་ནི་འཕི་མེད་ཀང་ས་མེད། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གི་སབས་བཅོ་

བརྒྱད་པའི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སེང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་སྐེ་

ཁམས་དཔལ་ དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་གི་འཐབ་ཕོགས་དམིགས་

འབེན་གཏན་ཁེལ་བས། དེའི་ཕིར་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་ 

ཁོར་ཡུག་སར་གསོའི་སྒིག་འཛུགས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ནི། 

གནས་ལུགས་ལྟར་ན་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་

བརྒྱད་པའི་དགོངས་དོན་ལས་བེ་བག་གི་ལས་འགན་གཅིག་དངོས་

སུ་ལག་བསར་བས་པ་ཡིན། 

     ཆེད་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐེས་ཁམས་གནས་སོར་གནད་

དོན་ལ་བརྩི་མཐོང་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་བགོ་གེང་མང་པོ་བས་ཤིང་།  

གཅིག་གྱུར་གིས་མིག་སའི་སྐེ་ཁམས་རིགས་ཀི་བ་བར་དཔྱད་ཞིབ་

བས་ནས་བལྟས་ན། ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སེང་ནས་དེ་ལ་

སྐོན་མང་ཞིང་ཁེ་ཕན་ཆུང་བ། ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཕྱུགས་
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གངས་ཇེ་ཉུང་ལ་བཏང་བ་དེས་རྩྭ་ཐང་གི་ཉེན་ཁ་སེལ་མེད་པར། 

ཕྱུགས་ཟོག་གཏན་འགོག་བས་པས་རྩྭ་ཐང་གི་སྐེ་ཁམས་སར་

གསོའི་བདེ་ཐང་ལ་ཕན་པ་ཅི་ཡང་མེད་ཚུལ་བསན་ཞིང་། ཚོགས་

ཐོག་ཏུ་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་འདིར་གཞི་རིམ་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་

མཁན་རྣམས་ལ་ལྟ་ཚུལ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་། ཁོང་རྣམས་ཀིས་རྩྭ་

ཐང་རང་ངོས་ལ་ཡོད་པའི་སྐེ་ཁམས་ནུས་པ་དང་རྒྱུན་རིང་ངང་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་བས་པའི་ཉམས་མོང་ཟུང་འབེལ་གིས། དངོས་

དཔང་ག་ནོམ་པའི་སྒོ་ནས་འབོག་མི་དང་དེའི་རུ་སོར་བའི་རིག་

གནས་ཀིས་རྩྭ་ཐང་གི་སྐེ་ཁམས་ལ་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཚུལ་

བདེན་དཔང་བས། ཆབས་ཅིག་བ་འགུལ་རང་བཞིན་གི་གནས་

སོར་དང་ཕྱུགས་འཕྲི་སོགས་འབེལ་ཡོད་སིད་ཇུས་ལ་ཁ་གཏད་

ཀིས་དགག་པ་བཏང་། 

     ཚོགས་ཞུགས་ཀི་ཆེད་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ད་དུང་སྐེ་

ཁམས་གནས་སོར་གི་འཐབ་ཕོགས་ཀིས་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་ 

དང་འབོག་མི་མང་ཚོགས་ཀི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཐག་གཅོད་བས་

མེད་པར། ལས་གཞི་དེ་ལག་བསར་བེད་པའི་གོ་རིམ་ཁོད་ལག་

རྩལ་གི་ཐེ་གཏོགས་དང་།  བཟོ་སྒྲུབ་ཀི་སྐུལ་འདེད་སོགས་ལ་

དོ་ སང་ཆེན་པོ་བས་འདུག་པར་བསན་པ་དང་།   བོད་ཁུལ་གི་

སྐེ་ཁམས་གནས་སོར་བ་བས་དོན་དངོས་སེང་ཕི་དངོས་པོའི་སེང་

ནས་བོད་མི་གོང་ཁེར་ཅན་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་མི་གངས་ཀི་ཚད་ཐིག་ཇེ་

མང་ལ་བཏང་། ཡིན་ནའང་གནས་སོར་གིས་དེ་འབེལ་གི་མཁར་

གོང་གི་ཁིམ་ཐོ་དང་ལས་ཐོབ་སོགས་ཐག་གཅོད་བས་མེད་ལ། 

ལས་གནས་ཀི་བཟང་ངན་ནི་གཙོ་བོ་སིད་གཞུང་ལ་རྒྱབ་རེན་གིས་

འཚོ་བའི་གསབ་དངུལ་བངས་ནས་འཚོ་བ་སྐེལ་བཞིན་ཡོད་པས། 

ལས་ཐོབ་དང་ལས་གནས་མེད་པའི་ཡུལ་སོར་བའི་མི་དག་

གནས་སོར་དང་དབུལ་ཕོངས། སྡུག་འབངས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་

ཀི་དཀའ་ངལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བཞིན་པ་ལས་དེ་དག་དང་བལ་

ཐུབ་མེད། སོལ་རྒྱུན་གི་འབོག་པའི་འཚོ་སངས་གཙོར་བས་པའི་

སྤི་ཚོགས་སྒིག་གཞི་ཉམས་ཞིག་ཏུ་སོང་རེས། གནས་སོར་མི་

ཚོགས་ལ་ད་དུང་ཕན་ནུས་ལན་པའི་གོང་སེའི་འཚོ་བ་དང་སྒིག་

གཞི་ཚུགས་མེད་ལ། སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་མ་ལག་དེ་ཉིད་ད་དུང་

གནས་སོར་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་ཁབ་མེད། འོན་ཀང་མ་གཞིའི་རུ་

སོར་བའི་འབོག་པའི་རིག་གནས་དང་འཚོ་བ་དེ་གཏན་སོད་རང་

བཞིན་གི་འཚོ་བས་ཚབ་བས་འདུག་པས།  མི་སེམས་བོང་བོང་

བོར་བསྒྱུར་འདུག གསར་སར་ཁིམ་གཞིའི་བས་མེད་ཅིང་། གནས་

སར་གོང་སེ་ཡི་དད་མོས་དང་རིག་གནས་འདོད་འདུན་སོགས་

སོམས་སྒིག་དང་ཡོངས་ཁབ་དུ་ཚིམས་པར་བས་མེད།   དཔྱད་

གེང་སེང་གི་བསམ་འཆར་མང་པོ་བཏོན་པའི་བརོད་གཞི་གཞན་

ཞིག་ནི་གོང་སེས་གཙོ་ཁིད་བས་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོང་གི་

རྣམ་པ་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཚོགས་ཐོག་ཏུ་གཞི་རིམ་

གི་འཇོན་ཐང་མི་སས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་དཔེ་གཞི་གཞིར་

བཟུང་སེ།  འབོག་མི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ནི་

དོན་དངོས་ལ་འབོར་ཞིང་ས་གཞིའི་རྩ་བ་བརན་བརླིང་བྱུང་བའི་

བེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བས་ལ།   དེའི་སེང་

ཕུགས་བསམ་ལན་པའི་རིག་གནས་སྐེ་ཁམས་འདུ་ཤེས་ཀིས་

རྒྱབ་བརེན་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཟབ་ཚད་དང་ཁབ་ཚད་

གང་ཐད་ནས་གཞན་གིས་བསྒྲུན་མི་ནུས་པའི་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ་

བསན།  ཡིན་ནའང་། བོད་ཁུལ་གི་ས་མཁེགས་བརན་སྲུང་གི་

ཤུགས་རྐེན་དབང་གིས། ས་གནས་མང་ཤོས་ནས་དམངས་ཁོད་

གོང་སེ་མང་ཤོས་སུ་ ད་དུང་རིག་གནས་སྐེ་ཁམས་འཛུགས་སྒྲུབ་

ཀིས་རྩ་འཛུགས་བས་པའི་འགུལ་བསྐོད་ཀི་སོང་ཆ་ཡོངས་བཙུར་

གནོན་དང་གཞི་རིམ་གོང་སེའི་རྩ་འཛུགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཚོར་

བ་སྐེན་པོ་ཆགས་བཞིན་འདུག་པས། སབས་ལ་ལར་བ་འགུལ་

འགའ་རེ་ལ་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་ཀིན་མེད།

མར་ཀ་ཨེ་ལི་ཡོཊ། ཧར་ཝར་སོབ་ཆེན་གི་རྒྱ་ནག་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཀི་

དགེ་རན་ཆེན་མོ།
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དཔྱད་ཞིབ་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༣ལོའི་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས།

      ཅིན་ཝེ། ཀྲུང་དབང་ཏང་གི་སོབ་གྲྭའི་དགེེ་རན་ཆེན་མོ།



  བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་གི་སོབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་པ།

ཆེད་མཁས་པ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གིས།  འབོག་པ་ནང་དུ་ཞུགས་

པའི་གོང་སེའི་སྲུང་སྐོབ་ནི་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆེས་གལ་ཆེ་

བ་སེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དཔལ་འབོར་

འཕེལ་རྒྱས། གཞན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་སོགས་བོད་ཁུལ་གི་ རྨང་

གཞིའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གནད་འགག་ཡིན། ཞིང་འབོག་མི་སེར་

གིས་སྐེ་ཁམས་བདག་སྲུང་ལ་ཧུར་བརྩོན་གི་ནུས་ཤུགས་འདོན་

པ་དང་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོབ་ཀི་བ་འགུལ་ལ་ཕན་ནུས་ལན་པ་གསོ་

སྐོང་བ་ཆེད། ཇི་ལྟར་ས་གནས་སིད་གཞུང་དང་ཞིང་འབོག་མི་

སེར། གཞན་སེ་དམངས་ལས་བེད། གྲྭ་བ། ཚོང་བ་སོགས་གོང་

སེ་ཡི་འཐུས་མིའི་བར་འབེལ་འདྲིས་ཀི་བ་སྤོད་ལ་སྐུལ་འདེད་ཡོང་

བར་ཞིབ་འཇུག་བ་དགོས། བོད་ཁུལ་གི་དཔེ་གཞི་དེ་ཀྲུང་གོའི་

མངའ་ཁོངས་ནས་བལྟས་ན་ཐུན་མོང་གི་རང་བཞིན་ལན་པ་ཞིག་

རེད་ལ། བོད་ཁུལ་ནས་ཁོར་ཡུག་བདག་སྐོང་བས་ཏེ་ཐོབ་པའི་

ཉམས་མོང་དང་བསབ་བ་ཡིས། ཀྲུང་གོ་ཡོངས་ཀི་སྐེ་ཁམས་སྲུང་

སྐོབ་དང་ཞང་གོང་བདག་གཉེར་བེད་པར་དཔེ་གཞིར་བཟུང་ཆོག་

པའི་དོན་སིང་ལན།

 ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབས་འདི་དག་གཞིར་བཟུང་སེ། 

བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས་ལས་སིད་

ཇུས་དཔྱད་གེང་གོས་ཚོགས་ཀིས་གཤམ་གི་སིད་ཇུས་རང་བཞིན་

གི་བསམ་འཆར་འགའ་བཏོན་པ་སེ།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་ཁིམས་ལུགས་འཐུས་ཚང་། ལམ་ལུགས་

ཆ་ཚང་ཅན་དུ་གཏོང་བ།

   མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་ལ་ཐོག་མར་ཁིམས་ལུགས་

འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་ནས་ཤུགས་སོན་དགོས། མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་

གི་སྐེ་ཁམས་གནས་ཚུལ་དངོས་ལ་གཞིགས་ཏེ། <<ཀྲུང་ཧྭ་

མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁ་གསབ་

ཁིམསལུགས>>ལྟར་གཏན་འཁེལ་བེད་དགོས་ཤིང་།  <<ཀྲུང་

ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩྭ་ཐང་བཅའ་ཁིམས་>>དང་ 

<<ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐོབ་ཁིམས་ལུགས>>ལ་བཟོ་བཅོས་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་

དགོས།  ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་གིས་གསབ་དངུལ་སྤྲོད་ཚད་ཇེ་

ཆེར་གཏོང་བར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་མ་ཟད།  ནོར་སིད་བགོ་

བའི་ལམ་ལུགས་དང་སྐེ་ཁམས་ཁ་གསབ་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱུན་

མཐུད་རང་བཞིན་ལན་དགོས། སིད་གཞུང་གིས་སྤི་བའི་ཐོན་རྫས་

ཉོ་བའི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་ཆོག་པ་བས་ཏེ། སིད་གཞུང་མ་ཡིན་

པའི་རྩ་འཛུགས་སམ་ཞང་དང་གོང་བརྡལ་གི་རིམ་པ་དང་པོའི་སིད་

གཞུང་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོང་དང་།  དགེ་ཕོགས་ཀི་ཞབས་ཞུ་

སོགས་ཉོ་རུ་འཇུག་དགོས། དེར་མ་ཟད། ཁིམས་འཛུགས་ཀི་རྣམ་

པའི་སེང་ནས་རྨ་འབྲུ་རྫ་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་ཁུལ་དུ་རྨོ་འདེབས་

ས་སོག་བེད་པ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བཀག་འགོག་བས་ཏེ།  སོན་

ཆད་ཀི་ཞིང་ས་ཡང་རྩྭ་ཐང་གི་རྣམ་པར་སར་གསོ་བེད་རྒྱུར་གཏན་

འབེབས་བེད་དགོས། གཞན་ཁིམས་འཛུགས་དང་སིད་འཛིན་གི་

བེད་ཐབས་སྤད་དེ་བོད་ཁུལ་དུ་འབག་བཙོག་ཆེ་བའི་ལས་རིགས་

གཏན་འགོག་བེད་དགོས་པ་དང་།  བོད་ཁུལ་གི་ཆུ་རྒྱུན་གཙོ་བོར་

ཆུ་རགས་འཛུགས་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བེད་དགོས།  ལམ་ལུགས་

གསར་གཏོད་བེད་དགོས་སེ། དཔེར་ན། ནུས་ཁུངས་སོག་འདོན་

གི་ཕོགས་ལ།  ས་ཁུལ་དེའི་འབོག་དམངས་ཀིས་མ་རྐང་བསྡུས་

ཏེ་མ་རྐང་ཀུང་ཟི་དང་མཉམ་ལས་ཁང་བཙུགས་ཆོག  བོད་ཁུལ་

གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོང་དང་། གནས་སོའི་ཡུལ་མི། གོང་ཁེར་ཅན་

གི་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཚད་སོགས་ཇེ་ཉུང་དང་། ཚོད་འཛིན་བས་ཏེ།  

ཚད་ལན་གི་ཁོམ་རའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་དགོས།  ཁོམ་རའི་དཔལ་

འབོར་ནི་ཀུན་ནུས་མ་ཡིན་པས་མ་དངུལ་མུན་འཐོམས་ཀིས་རྒྱ་

བསྐེད་པར་ཚོད་འཛིན་བེད་དགོས།

tgapforum.org

དཔྱད་ཞིབ་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༣ལོའི་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས།



ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་ས་གནས་འབོག་དམངས་ཀིས་ཟབ་

ཞུགས་གཙོ་བོ་བེད་པ།

   ཕན་ཡོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་ནུས་ཁུངས་དོ་དམ་དེ་

གཙོ་བོ་ས་གནས་དེ་གའི་མི་ནུས་ལན་གི་ཟབ་ཞུགས་དང་ཐབས་

ཇུས་ཀི་གོ་རིམ་ལ་བསེན་དགོས།  དེའི་ཕིར།  ཐབས་ཇུས་ཀི་གོ་

རིམ་ཁོད་དུ། སིད་གཞུང་དང་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀིས་ནན་ཏན་

སྒོས་ས་ཁུལ་དེ་གའི་མི་ཡི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོང་དང་། ནུས་ཁུངས་

ངོས་འཛིན། ནུས་ཁུངས་བེད་སྤོད་བས་པའི་ཉམས་མོང་ལ་གཟབ་

ཉན་དང་བསྡུ་ལེན་བེད་དགོས། འདི་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་

མཇུག་འབས་ཀིས་ས་གནས་སིད་གཞུང་དང་དཔོན་པོའི་ཁེ་ཕན་

ལ་ཕོག་ཐུག་བཟོ་སིད་མོད།  སིད་ཇུས་ཀི་སོན་དཔག་རང་བཞིན་

གི་ངོས་ནས་བལྟས་ན། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཟབ་ཞུགས་བེད་

ནུས་པ་དང་ཐབས་ཇུས་འདོན་ཐུབ་པར་ས་ཆ་དང་སེགས་བུ་

གཉིས་ཀ་བསྐྲུན་ནུས་པའི་དོན་སིང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ལན། 

རྩྭ་ཐང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་སོག་སིང་དུ་གྱུར་བའི་གྲུབ་ཆ་གསུམ་འདོན་

འོས་ཏེ།  འབོག་དམངས་དང་།  ཕྱུགས་ཟོག རྩྭ་ཐང་གསུམ་ནམ་

ཡང་ཁ་འབལ་མི་རུང་བའི་ངོས་ནས།  ད་ལྟ་སྤོད་བཞིན་པའི་སིད་

ཇུས་ལ་ཡང་བསྐར་ངོས་འཛིན་དང་ཕིར་འདང་རྒྱག་འོས་ལ།  

<<རྩྭ་ཐང་དོ་སོམས་>>དང་<<སྤི་སའི་སྐོ་གར>>གི་གཞུང་

ལུགས་དེ་རྩྭ་ཐང་ཕྱུགས་ལས་ཁབ་ཁོངས་ཁོད་ཀི་སྤོད་སྒོ་རང་

བཞིན་ཡོད་མེད་ལའང་ཡང་ཞིབ་ལྟ་བེད་འོས། དེང་རབས་ཅན་

དང་ཁོམ་ར་ཅན་གི་ཤུགས་རྐེན་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་རྐེན་གི་

འོག་ཏུ། ཁོམ་ར་དང་སིད་ཇུས། མངའ་སེའི་ལུགས་སོལ་ལམ་

ལུགས་སོགས་ཕན་ཚུན་བརེན་ཅིང་འབེལ་ཡོད་ལ། ཕན་ཚུན་ལ་

ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པའི་འབེལ་བ་ཡོད།  འདི་ལྟ་བུའི་སད་ཆ་དང་

ལྟ་ཚུལ་ཁོ་ནའི་འོག་ཏུ། ད་གཟོད་རྒྱུན་མཐུད་རང་བཞིན་གི་དཔལ་

འབོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་ནུས་ཁུངས་དོ་དམ་མངོན་འགྱུར་བེད་ཐུབ།

རྣམ་རྒྱལ། མཚོ་སོན་པོ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དོ་དམ་ས་ཚིགས་ཀི་འགན་འཛིན་པ།

སིད་གཞུང་གིས་དམངས་ཁོད་རྩ་འཛུགས་གི་ཐོབ་ཐང་ངོས་ལེན་

བེད་དགོས་པ། 

 བོད་ཁུལ་གི་སིད་གཞུང་ཁག་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཁུལ་

དང་རྫོང་རིམ་པས་མངའ་སེ་ཁུལ་དུ་རྩ་འཛུགས་ཡོད་པའི་སྐེ་

ཁམས་སྲུང་སྐོང་བ་འགུལ་དང་། དམངས་ཁོད་ནས་རྩ་འཛུགས་

བས་ཏེ་ཟབ་ཞུགས་བས་པ་རྣམས་ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན་མངོན་

གསལ་དོད་པའི་དོན་དག་གི་གས་སུ་བརྩིས་ཏེ།  ཚོད་འཛིན་ནན་

མོ་དང་བཀག་འགོག་བེད་ཀིན་ཡོད། ༢༠༡༡ལོའི་ཟླ༡༡པར་རྒྱལ་

སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་གིས་རྨ་འབི་རྫ་གསུམ་མགོ་ཁུངས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་

རིམ་པའི་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོང་ཚོད་ལྟའི་གནས་གཞི་འཛུགས་པ་ལ་

ཆོག་མཆན་གནང་བའི་འབེལ་ཡོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ལས་གསལ་བོར་

བཏོན་ཡོད་དེ།  རོང་འབོག་མང་ཚོགས་ཀིས་གཞི་རྐང་བས་པའི་

སྲུང་སྐོབ་ལམ་ལུགས་འཛུགས་པར་རོག་ཞིབ་བེད་དགོས་པ་

བཤད་ཡོད། དེ་བས། དོན་དངོས་ཀི་སེང་ནས་རོང་འབོག་མི་

དམངས་རང་ཉིད་ཀིས་བཙུགས་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཚོགས་

པ་དང་མ་གཞི་ནས་དམངས་ཁོད་དུ་ཡོད་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་

ཚོགས་པ་སོགས་མདོར་ན་རྒྱལ་ཁབ་གི་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོང་

འཐབ་ཇུས་ཀི་དམིགས་འབེན་དང་འཆར་འགོད་ལ་འཚམ་པའི་

ཁོར་ཡུག་བདག་སྐོང་བ་འགུལ་ལ་ཞུགས་པར་ཁས་ལེན་དང་རྒྱབ་

སྐོར་བེད་འོས།  མིག་སར་བོད་ཁུལ་དུ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐེ་

ཁམས་ཀི་གནད་དོན་དང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་

གི་རྩ་བའི་གནད་དོན་ནི། ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་འབེལ་ཡོད་སེ་

ཁག་གིས་རོང་འབོག་མང་ཚོགས་གཞི་རྐང་ཡིན་པའི་ངོས་ལེན་

འདང་མེད་པདང་། དམངས་ཁོད་རྩ་འཛུགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁས་

ལེན་མ་བས་པ་དེར་ཐུག་འདུག  རྩ་འཛུགས་ཡོད་པ་ནས་རིམ་
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དཔྱད་ཞིབ་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༣ལོའི་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས།
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གནས་ཀི་
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ཆེན་མོ།



བཞིན་སིད་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་རྩ་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་སུ་སྒོ་འབེད་

པའི་གོས་གཞི་འདོན་པ་ལ།  ཐོག་མར་སིད་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་རྩ་འཛུགས་ནས་མགོ་རྩོམ་དགོས།

ལིས་ཞོན་ཀྲི། སི་ཁོན་ཞིང་ཆེན་སྤི་ཚོགས་ཚན་རིགས་ཁང་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་

ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་སོ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་གཞོན་པ།

བོད་ཁུལ་གི་སྐེ་ཁམས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འཆམ་མཐུན་བདག་སྐོང་

དང་འབེལ་བའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་དང་སོབ་གསོ་གཏོང་ཚད།

  མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐེ་ཁམས་ཁོར་

ཡུག་གི་ཁད་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་བཤད་ན། མཚོ་འཕགས་

དམའ་བའི་ས་ཁུལ་ནས་གསོག་པའི་སྐེ་ཁམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དེ་

སབས་བདེའི་སྒོ་ནས་བོད་ཁུལ་ཡོངས་ལ་དཔེར་ལེན་མི་རུང་ཞིང་།  

དེ་ལ་ཚན་རིག་པ་དང་རོང་འབོག་མང་ཚོགས་ཀི་ལག་ལེན་དངོས་

ཀི་ཁོད་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་དེ་ར་སྤྲོད་དང་རོག་ཞིབ་

བེད་དགོས། དེ་ནི་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལྟ་བ་དོན་ཐོག་ཏུ་

འཁོལ་བར་བེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀི་ལམ་ཕོགས་རྒྱུན་འཁོངས་

བེད་པའི་ལག་ལེན་ཞིག་ཡིན། དུས་ཐུང་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་སེལ་

དགོས་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལ། རྩྭ་ཐང་སྐེ་ཁམས་དོ་སོམས་ལ་

གཞིགས་ནས་རྩྭ་ཐང་གི་ཐེག་ཚད་དང་བསྟུན་ནས་ཕྱུགས་ལས་དོ་

དམ་བེད་དགོས་ཤིང་།  སེ་དམངས་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཞུང་དོན་གོས་

མོལ་ལམ་ལུགས་དང་མངའ་སེའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོང་གི་འགོ་ཁིད་

གཙོ་སྐོང་བེད་པའི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་དགོས།  དེར་མ་ཟད། 

ལོ༢༠རིང་གི་བོད་ཁུལ་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོང་གི་ཤེས་ལན་མི་

སའི་འཆར་གཞི་འགོད་དགོས་ལ།   ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོང་གི་ཆེད་

ལས་ཅུང་བཟང་བའི་མཐོ་རིམ་སོབ་གིང་གིས་མ་མཐའ་ཡང་ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐོང་ཆེད་ལས་བས་པའི་བོད་རིགས་སོབ་ཆེན་པ་

༥༠༠ལྷག་སྐེད་བསིང་བ་དགོས།  

རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་མི་

རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཚན་ཁག་གིས་རྨ་འབི་རྫ་གསུམ་༼ཆུ་དམར ༽

ས་ཁུལ་དུ་སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐོང་ཕོགས་བསྡུས་ཚོད་ལྟའི་སིད་ཇུས་

ཞིབ་འཇུག་དང་དངོས་སྦྱོང་མཛུབ་སོན་རེན་གཞི་འཛུགས་དགོས་

པ།

    ཆུ་དམར་ཆུ་བོ་ནི་”ཀྲུང་ཧྭའི་ཆུ་ཡི་མཆོད་རེན”དུ་གགས་པའི་

རྨ་འབི་རྫ་གསུམ་གསུམ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་

བྱུང་སྲུང་སྐོང་ས་ཁུལ་གི་གས་སུ་གཏོགས་ཅིང་།  འབི་ཆུའི་བང་

རྒྱུད་ཀི་གལ་ཆེའི་ཆུ་རྩ་གསོ་སྐོང་ཁུལ་ཞིག་ཀང་ཡིན། དེ་ནི་སྐེ་

ཁམས་ཅུང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ།  སྐེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཤིན་ཏུ་

ཞན།  ཆུ་དམར་ཞང་ཏང་ཨུའི་སིད་གཞུང་གིས་རྨ་འབི་རྫ་གསུམ་

འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ཕོགས་བསྡུས་ཚོད་ལྟའི་གོས་གཞི་ལག་ལེན་དང་།  

རྒྱལ་ཁབ་སྐེ་ཁམས་འཛུགས་སྐྲུན་དཔེར་སོན་གི་བསམ་ཕོགས་ལ་

རེས་མཐུད་དེ།  ཆུ་དམར་ཞང་འཛུགས་སྐྲུན་བས་ནས་སྐེ་ཁམས་

ཡ་རབས་དཔེ་སོན་ཞང་གོང་དུ་འགྱུར་བར་འབད་བརྩོན་བེད་པར་

སེམས་ཐག་བཅད། དེའི་ཕིར།  ཞང་ཏང་ཨུའི་སིད་གཞུང་གིས་

མཚོ་སོན་ཞིང་ཆེན་གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐོབ་མཐུན་ཚོགས་གདན་འདྲེན་དང་།  སྐེ་ཁམས་ཡ་

རབས་ཞང་སེའི་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་གནས་འཛུགས་པ་

དང་འཁོར་སྐོད་བས་པ་བརྒྱུད།  རང་ས་གནས་གི་ལག་ལེན་གི་

རྨང་གཞིའི་སེང་ནས་ཁོར་ཡུག་ཞན་པའི་ས་ཁུལ་དུ་སྐེ་ཁམས་

ཡ་རབས་གནས་གཞི་འཛུགས་པའི་བགོད་ལམ་གསར་བ་བཏོད།  

འོན་ཀང་།  ཆུ་དམར་ཞང་གིས་བདག་གཉེར་བེད་བཞིན་པའི་སའི་

རྒྱ་ཁོན་ལ་སྤི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ཁི༢ལྷག་ཡོད་པ་དང། འབོག་དམངས་

ཀི་སོད་གནས་ཅུང་ཐར་ཐོར་ཡིན་པའི་རྐེན་གིས་འགིམ་འགྲུལ་དང་

ཆ་འཕྲིན་ཅུང་སབས་མི་བདེ་བ་མ་ཟད།  ཕི་ཕོགས་དང་མཉམ་

འབེལ་བེད་པའི་གཞི་ཟམ་མེད། དེའི་ཕིར།  ང་ཚོས་རྒྱལ་སིད་སྤི་

ཁབ་ཁང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་མི་རིགས་འཕེལ་

རྒྱས་ཚན་ཁག་གིས་རྨ་འབི་རྫ་གསུམ་༼ཆུ་དམར༽ས་ཁུལ་དུ་སྐེ་

ཁམས་སྲུང་སྐོང་ཕོགས་བསྡུས་ཚོད་ལྟའི་སིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་

དང་དངོས་སྦྱོང་མཛུབ་སོན་གི་རེན་གཞི་འཛུགས་པའི་རེ་འདུན་

ཞུས་པ་ཡིན། 

དཀོན་མཆོག་པ་སངས། ཝིན་ལོ་ཁུ་ཀྲུང་གོའི་ལས་གཞིའི་ལས་གཞིའི་འགན་འཛིན།

དཔྱད་ཞིབ་མདོར་བསྡུས། ༢༠༡༣ལོའི་བོད་ཀི་བདག་སྐོང་དང་ལག་ལེན་སོར་གི་གེང་སེགས།
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