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ཚ�གས་�ས། ༢༠༡༡ ལོའ �་�་བ་  ༣  ཚ�ས་  ༢༦  རེས་གཟའ་�ེན་པ། �་ཚ�ད།   ༡༠:༣༠ 

�ི་ལོ་   ༢༠༡༠/༢༠༡༡   ལོའ �་�བས་བ�་བཞི་པའི་འ�ས་མིའི་ཚ�གས་ཐེངས་   ༦  ཚ�གས་འ�འི་མ�ོན་བ�། 

ཚ�གས་�ལ། འ�་རིག་མི་མང་ཚ�གས་ཁང་། 

    

བ�ོད་གཞི། 

༡  ཚ�གས་གཙ�འི་ག�ང་བཤད། 

༢  �ང་�ོགས་�ོལ་མ་ལགས་�ིས་མི་མང་འཇར་�ང་གི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་�་གནང་དགོས་དོན་ག�ངས་པ། 

༣  ༣   ས་གནས་འགོ་འཛ�ན་ཆོས་�བས་པ་ཚ�་བ�ན་བསམ་�བ་ལགས་�ིས་ག�ངས་་དོན།   

༤  �ི་ལོ་  ༢༠༡༠  ལོའ�་�་བ་  ༢  ཚ�ས་  ༢༧  ཉིན་�ི་འ�ས་མི་ཚ�གས་འ�འི་ཚ�ག་ཐོ་གཏན་འབེབས། 

༥  ༢༠༡༡  ལོའ�་�་བ་  ༣  ཚ�ས་  ༡༠  ཉིན་�ི་ལས་འ�ལ་ལ་�ར་ཞིབ། 

༦  རེ་ཀོན་དགོན་�་ཚ�གས་པའི་�ོ་�ོན་�ོར། 

༧  བོད་ནང་�ལ་�ིའི་�ོགས་ཞིབ་ཚ�གས་�ང་ཞིག་གཏོང་�ར་མི་མང་གིས་ལས་འ�ལ་�ེལ་�ོགས་�ོར། 

༨  མ་ད�ལ་�བ་གསོག་�ེད་�ོགས་�ོར། 

༩  འ�ངས་�ར་�ས་ཆེན་�ོར།  

 ༡༠   �་ཚ�གས་�ོར།   

 

༡༽  ཚ�གས་གཙ�ས་ས་གནས་ཆོས་�བས་པ་ལགས་དང་འ�ས་མི་�མས་ལ་མཚམས་འ�ི་བ�ིས་བདེ་ལེགས་�ས། 

༢༽  �ང་�ོགས་�ོལ་མ་ལགས་�ིས་མི་མང་འཇར་�ང་གི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་�་གནང་དགོས་པའི་�ྟུ་མཚན་ག�ངས་དོན།  

ངས་�་བ་གཅིག་གི་གོང་ལ་ཚ�གས་གཙ�་གཞོན་གཉིས་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་�ས་པ་ཡིན།  དེ་�ོན་ང་ཐོག་མར་འཇར་�ང་ལ་འོས་ 

འདེམས་གནང་�བས་ངས་བོད་�ད་ཡག་པོ་ཤེས་�ི་མེད་�གས་�ས་པ་ཡིན།  

་�བས་དེར་འ�ས་མི་གཞན་འགར་འཇར་�ང་གི་འོས་འ�གས་གནང་�བས་འཇར་�ང་�ེད་�ི་མིན་ག�ངས་སོང་། འོན་�ང་ངས་�ེད་�ི་མིན་ 

ཞེས་ལབ་�བ་མ་སོང་།  ད་�་ང་ལ་�ད་བ�་མི་འ�ོད་པའི་དཀའ་ངལ་འ�ད་�ི་འ�ག  

དེ་ནས་ངས་དགོངས་པ་�་དགོས་པའི་�་མཚན་གཉིས་པ་ནི་�ི་ལ་བིལ་ཚ�གས་�ང་གི་འ�ས་མི་གཅིག་དདགོངས་པ་�ས་སོང་། �ས་ཙང་ང་ 

ལ་དཀའ་་ངལ་འ�ད་�ི་རེད།  �བས་དེར་ཚ�གས་གཙ�ས་ག�ངས་དོན།  

�་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚ�ས་ཐོག་མར་དོ་དག་སོ་སོར་བཀའ་�ི་�ས་དེ་ནས་ 

འོས་འདེམས་�ས་པ་ཞིག་རེད།   

འོན་�ང་�ོལ་མ་ལགས་�ིས་ད་བར་�ག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བར་�གས་�ེ་�་�་ཡིན།དེ་�ེས་ཚ�གས་གཙ�ས་ 

�་�ོལ་ལགས་�་འཇར་�ང་གནང་�བ་མིན་�ིས་པར་་�་�ོལ་ལགས་�ིས་ག�ངས་དོན་ངས་ད་བར་ལས་གནས་ཤིག་་འ�ེར་བཞིན་ཡོད། 

�ས་ཙང་ང་ཚ�ས་་ཚ�ག་ཐོ་�ག་མཁན་གཞན་ཞིག་འཚལ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་�ི་འ�ག་བཅས་ག�ངས།  

དེ་ནས་འ�ས་མི་གཅིག་གིས་�ད་བ�་མི་འ�ོད་པ་དེར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་རེད།  

འོན་�ང་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།དེ་ནི་བོད་�ང་དང་འཇར་�ང་གཉིས་འ�ས་མི་ཚ�གས་ཐེངས་རེར་ཚ�ག་ཐོའ �་འ�་དོན་�མས་ཕན་�ན་མ

�ན་མིན་མཉམ་�ོས་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་བཅས་ག�ངས།  

http://www.tibetswiss.c/�
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དེ་ནས་�་�ོལ་ལགས་�ིས་འཇར་�ང་གནང་�ར་ཁས་ལེན་གནང་�ེ་ཁོང་གི་མིག་�འི་ད�ལ་གཉེར་�ི་ལས་གནས་་འ�ེར་མཁན་ད�ལ་གཉེ

ར་གཞན་ཞིག་དགོས་�གས་ག�ངས་པ་བཞིན་ ཤ་བ་ཚ�་རིང་ལགས་�ི་མོས་ཐོག་ད�ལ་ལ་འོས་འདེམས་�ས། 

 

༣   ས་གནས་འགོ་འཛ�ན་ཆོས་�བས་པ་ཚ�་བ�ན་བསམ་�བ་ལགས་�ིས་ག�ངས་་དོན།  

འདི་ལོའ �་བཀའ་�ིའི་འོས་འདེམས་ལ་བོད་མི་དེབ་�ེལ་�ེད་མཁན་བ�་ཆ་ ༦༧  ཙམ་ལས་�ང་མི་འ�ག  དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ིས་�་དེབ་�ེལ་ 

�ེད་མཁན་མི་བ�་ཙམ་ལས་�ང་མེད།  �ོན་མ་ལས་མང་བ་གང་ཡང་མི་འ�ག  དེ་�ས་ཡོ་རོབ་�ོས་མི་ཕེབས་ཡོད།  

ང་ཚ�་དང་ཟ�ར་དཔང་�མས་�ིས་འོས་ཤོག་་�ངས་ཀ་བ�བ་པ་ཡིན། ཇར་མི་ནི་དང་་ཨི་�་ལིག་སོག་ས་�་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་�ི་འོས་ཤོག 

འོན་�ང་འོས་བ�འི་�བ་འ�ས་དེ་�ི་�་ ༤  ཚ�ས་  ༡༣་ 

ཉིན་�བ་བ�གས་གནང་གི་རེད།་དེ་�ར་འགོར་བའི་�་མཚན་ནི་འ�ག་དང་བལ་�ལ་སོགས་�་འོས་འདེམས་�ེད་�ོགས་ཐད་དཀའ་ངལ་མི་�

ང་བ་ཞིག་འ�ད་�ི་ཡོད་ས་རེད།   དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ནི་བ�་སར་་�ོས་ཚ�གས་ཚ�གས་འ�་�་ག�མ་པའི་ནང་ཚ�གས་པ་རེད།     

༧་གོང་ས་མཆོག་བ�ེལ་ཡོལ་གནང་�ོགས་དེའི་ལས་འཆར་ཚ�གས་�ང་ཞིག་ཆེད་འ�གས་གནང་པ་རེད།  

ཚ�གས་�ང་དེའི་ནང་བཀའ་�ི་དང་�ི་འ�ས་ཚ�གས་གཙ�་གཞོན་གཉིས།  �ི་འ�ས་པད་མ་འ�ང་གནས། �ི་འ�ས་�་ 

མོ་�བས་ལགས་སོགས་ཡོད་པ་རེད།  �་བ་བཞི་པའི་�་མ�ག་ཙམ་ལ་�ལ་ཡོངས་ཚ�གས་འ�་ཞིག་བ�ོང་ཚ�གས་གནང་གི་རེད་དེ་�ས་འདི་ 

ནས་�་འ�ོ་དགོས་མིན་ཚ�གས་གཙ�་གཞོན་ལ་�་གི་ཡིན།  འདི་ལོའ �་�་བ་  ༨  དེ་དེ་རིང་འདིར་་དམིགས་བསལ་འ�ེལ་བ་ཆགས་ཡོད། 

འཇེ་ནི་བར་�་�འི་མི་གཅིག་གིས་བོད་པའི་ཆོས་ཚ�གས་གཅིག་བ�གས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་འ�ས་�ངས་�ོ་མང་�་ཚང་ལ་�ོས་མ�ན་ 

བཞག་་�ེ་�་ཚང་དེས་ཆོས་ཚ�གས་དེར་འགེ་འ�ན་པ་གཏོང་�ར་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད།  ༧གོང་ས་མཆོག་�་བ་  ༨  པའི་ནང་ཆོས་ཚ�གས་དེ་ 

ད�་འ�ེད་གནང་བར་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་གིས་འ�ས་�ངས་�ོ་མང་�་ཚང་ལ་�ོས་མ�ན་བཞག་ནས་དེར་མི་འ�ོ་གཏོང་གི་རེད།  

དེ་ནས་བཅའ་�ལ་ལག་�ེར་་�ོར་དེ་ཡིན།  �ོན་མ་ནས་�ས་པ་ཡིན།  ག་དེབ་་ལ་བཀོལ་�ོད་�ི་�ས་�ན་�ོགས་�་ཡོད་པ་རེད།དེར་བ�ེན་ 

ཚ�གས་མི་�མས་པས་ལག་དེབ་�ི་�ས་�ན་�ོགས་མིན་�ོགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་།  བཅའ་�ལ་ལག་་དེབ་མེད་མཁན་�མས་ཚ�ས་ 

འགེངས་ཤོག་བ�ངས་ཏེ་�ག་ཚང་མགོན་དགའ་ལ་གནང་རོགས་གནང་།  ང་ཚ�ས་ལག་དེབ་རག་ཐབས་�ེད་�ི་ཡིན།  

དེ་ནས་ང་ཚ�ས་འ�ས་མི་སོ་སོའ �་ལོ་�ས་རེ་གནང་རོགས་�ས་པ་ཡིན། 

དེའི་ཐད་ང་ཚ�ས་དཔེ་མཚ�ན་ཞིག་�ིས་ཡོད་�ང་དེ་རིང་འདིར་�ེར་�་བ�ེད་འ�གངས་�ིས་�་ད�ལ་ཆོག  

�་བ་བཞི་པར་ང་�་གར་ལ་འ�ོ་དགོས་ཡོད་དེར་བ�ེན་ཚ�གས་འ�ར་བཅར་�བ་�ི་མེད།     �་གར་�ི་ཐོངས་མཆན་�་�ས་ 

འགེངས་ཤོག་�ངས་�བས་དེའི་�ེང་་བ�ན་འཇག་དང་གནས་�བས་གཉིས་�ི་ཁ་�ང་ཡོད་�བས་གཏན་འཇགས་ཁ་�ང་ལས་ད་�འི་ཁ་�ང་ 

ཞེས་པ་དེ་མ་བ�ངས་རོགས་གནང་�་རོགས།  བཅའ་�ལ་ལག་དེབ་�ོར་གཞན་ཞིག་ནི་ཉིས་�ོང་བ�ད་ལོར་�ག་ཡང་གཅིག་གནང་པ་རེད།  

�ས་ཙང་བཀའ་�ི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེའི་�བས་ལ་བཅའ་�ལ་ལག་དེབ་བ�་�ོགས་ལ་�ག་ཡང་གནང་གི་མ་རེད།  �ད་སི་ནང་�ིད་ལས་ 

�ངས་�ིས་�་བ་གཉིས་པའི་ནང་ང་ལ་་�ག་འ�ད་གནང་་�གས་ག�ངས་པ་བཞིན་ངས་ཁོང་གི་�ིས་�་བཅར་བ་ཡིན།  

�བས་དེར་ཁོང་གིས་བོད་པ་�བས་བཅོལ་པ་མང་པོ་ཞིག་�་གར་ནས་ཡོང་པ་ཡིན་པ་དང་།   

འགའ་ཤས་�ི་�ག་�་�ན་མ་འདིར་གར་ལེན་ཡོད་པ་�གས་སོགས་མ�ེན་�ི་ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་མི་འགའ་ཤས་�ི་དེབ་གསེར་པོའ �་འ�་བ�

ས་�ང་ཡོད་�གས་ག�ངས་སོང་།དེ་བཞིན་�་ཁོང་ཚ�ས་མི་དེ་རིགས་ཕར་�ོག་�ར་�་གར་ག�ང་ནས་རོགས་རམ་�་གི་ཡོད་�གས་ག�ང

ས་སོང་།ངས་ཁོང་ལ་བོད་པ་�མས་འདིར་ད�ལ་�ད་ནས་ཡོང་བ་དང་ཁོང་�མས་�་གར་�འང་�བས་བཅོལ་བ་ཡིན་�གས་�ས་པ་ཡིན།  

དེར་བ�ེན་དིར་འ�ོར་ཟིན་པའི་མི་�མས་�ིས་བཟང་�ོད་ལ་དོ་�ང་གནང་རོགས་གནང་བཅས་ག�ངས། 
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༤  �ི་ལོ་  ༢༠༡༠  ལོའ �་�་བ་  ༢  ཚ�ས་  ༢༧  ཉིན་�ི་འ�ས་མི་ཚ�གས་འ�འི་ཚ�ག་ཐོ་གཏན་འབེབས། 

�ོན་�ིས་འ�ོ་�ོན་�མས་བོད་ཡིག་ཚ�ག་ཐོའ �་ནང་གསལ་པོ་�བས་ཁ་�ངས་གསལ་པོ་འ�ི་དགོས་པ་དང་་དེ་བཞིན་བོད་ཡིག་ཚ�ག་ཐོའ �་ནང་ 

གཡང་ཆེན་ལགས་དང་ག�་�ོན་ལགས་སོགས་མི་མི་འ�་བ་གཉིས་འ�ག་པ་དེ་བཟོ་དགོས། 

  ༥  ༢༠༡༡  ལོའ �་�་བ་  ༣  ཚ�ས་  ༡༠ ཉིན་�ི་ལས་འ�ལ་ལ་�ར་ཞིབ། 

ཚ�གས་གཙ�ས་ག�ངས་དོན་མི་མང་དང་གཞོན་�།�ད་བོད་མཇའ་འ�ེལ་ཚ�གས་པ་�མས་�ིས་�་ག�ང་ལ་�ན་�་�ལ་བ་ཡིན། 

ག�མ་བ�འི་�ས་�ན་�བས་འཇར་མི་ནིནས་�་མི་�་དང་་ཧང་ཀ་རི་ནས་གཅིག་སོག་པོ་གཅིག་བཅས་འཕེབས་འ�ོར་�ང་ཡོད།  

བོད་ག�ང་གིས་དེང་སང་དོན་གཅོད་རེར་�་མིར་འ�ེལ་བ་གནང་མཁན་རེ་བ�ོ་བཞག་གནང་ཡོད།    གོང་�ས་�་རིགས་དེ་དག་འཇར་མན་ 

ནས་བྷན་�་འ�ོར་�བས་ཡོང་�བས་བྷན་ཚ�གས་�ང་གིས་གོ་�ིགས་�ས་པ་དང་ཁོ་ཚ�འི་མ�ོན་ཁང་གི་གནས་�་མི་རེར་་�ོར་ ༣༥ རེད་། 

དགེ་བདེ་ཚང་པ་སངས་ལགས་�ིས་�་རིགས་�མས་ལ་ཞལ་ལག་རིན་མེད་གནང་པ་མ་ཟད་མ�ོན་ཁང་གི་�་ཆའང་ཁོང་གིས་གནང་གི་ཡིན་ 

ཟེར་�ི་འ�ག་འོན་�ང་ང་ཚ�་མི་མང་ནས་�ོད་�ར་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་རེད།  

�་རིགས་དེ་དག་འཇར་མན་ནང་འ�ོར་�ེས་ང་ཚ�ར་ཡིག་གེ་ཞིག་བཏང་�ེ་་དེའི་ནང་ང་ཚ�་ཚང་མས་མང་གཙ�འི་ཐད་འབད་བ�ོན་གནང་གི་ཡོད་

པ་རེད་དེ་བ�ེན་ང་ཚ�་དགའ་པོ་�ང་ག�ངས་འ�གངས་�ང་ཡིག་གེ་ཞིག་བཏང་པ་ཡིན་ལ་�ོ་བཟང་བ�ིས་ལགས་�འང་�ལ་ཡོད།  

�ན་�་�ལ་�ོགས་ཐད་ང་ཚ�ར་དཀའ་ངལ་གཅིག་�ད་པ་ནི་ཡིག་གེའི་ནང་ང་ཚ�ས་ང་ཚ�ས་མིང་དོན་མ�ངས་པའི་རང་�ིད་་རང་�ོང་ལས་རང་

གཙང་མར་བ�ོད་�ི་མེད་�གས་བ�ོད་ཡོད་�བས་གཞོན་�འི་ངོས་ནས་ཚ�ག་འ�་དེ་དག་�ིར་བ�་�ེད་དགོས་�གས་བ�ོད་སོང་�ས་ཙང་ང

ས་་ཁོང་ཚ�ར་ང་ཚ�ས་�ན་�་གཉིས་ལོགས་�་འ�ལ་་ན་འ�ས་མིན་�ིས་པར་མཉམ་�་ད�ལ་�ི་ཡིན་�གས་ག�ངས་སོང་།  

�ས་�ན་�ི་འབོད་ཚ�ག་�མས་གངས་གཞོན་ཚང་�མ་�ལ་་ལགས་�ིས་བཟོས་པ་བཞིན་ངས་�ང་དེར་མོས་མ�ན་�ིས་གཏན་འབེབས་ 

�ས་པ་རེད།     

དེ་�ོན་�ལ་བཟང་�ལ་མཚན་ལགས་�ིས་ག�མ་བ�འི་�ས་�ན་�བས་མི་མང་ལང་�་མ་བཏང་ན་ལེགས་�ལ་ག�ངས་སོང་དེར་བ�ེན་ངས་

�ིས་�་�ི་འ�ས་ལ་དེའི་ཐད་བཀའ་�ི་�་གི་ཡིན་བཅས་ག�ངས།  

དེ་ནས་ཚ�གས་གཞོན་�ིས་མཛད་རིམ་ནང་�ོས་གར་�ིས་ག�མ་བ�་�ན་�་གཏོང་�་ཡིན་�གས་གསལ་ཡོད་མོད་ 

ས་གནས་ས་ཐོག་�་་བ�ེབས་�བས་ཁོང་ཚ�ས་གཏོང་ཤེས་�ི་མེད་�གས་ག�ངས་སོང་དེར་བ�ེན་མི་མང་ལང་�་གཏོང་དགོས་�གས་བ�ོད་

པ་ཡིན།  

ཁོང་ཚ�ས་ནམ་�ན་ནས་མི་མང་ལང་�་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེར་བ�ེན་ངས་བསམ་པར་ཁོ་ཚ�ས་མི་མང་ལང་�ང་གཏང་ན་འ�ིག་གི་རེད་བས

མ་�ང་། འོན་�ང་བཙན་�ལ་�་་མི་དང་�ི་མི་ཞེས་པ་གཉིས་ད�ེ་བ་འ�ེད་དགོས།  

དེ་ནས་འ�ས་མི་གཅིག་གིས་ག�མ་བ�་�ས་�ན་�བས་�ལ་�་གཞན་�་བོད་པ་ཚ�ས་མི་མང་ལང་�་དེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།    

མི་མང་འགས་་མི་མང་ལང་�་གཏོང་ཆོག་གི་མེད་�གས་�་ཡིས་ག�ངས་�གས་དང་ག�ང་འ�ེལ་བཀའ་བཀོད་ཡིན་ན་ག�ང་འ�ེལ་�བ་ 

བ�གས་གནང་དགོས་�གས་ག�ངས་�ི་འ�ག་ག�ངས་པར་ཚ�གས་གཙ�ས་�བས་བ�་གཉིས་པའི་�བས་�་�ོ་བཟང་ལགས་ཚ�གས་གཙ�་ 

གནང་�བས་�ལ་བཟང་�ལ་མཚན་ལགས་�ིས་ང་ཚ�ར་མི་མང་ལང་�ང་མ་བཏང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་�གས་ག�ངས་སོང་དེར་བ�ེན་དེ་�ས་ང་ 

ཚ�ས་གཞས་དེ་བཏང་མེད།  འ�ས་མི་གཅིག་གིས་ག�མ་བ�འི་�ས་�ན་དང་མི་མང་ལང་�་གཉིས་ཚ�ག་གི་ཐོག་ནས་དོན་གཅིག་་ཆགས་ཡོད་ 

ག�ངས།དེ་ནས་ཚ�གས་གཙ�ས་ང་ཚ�ར་བྷན་ནང་ཆོག་མཆན་རག་�་དེར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འ�ད་སོང་ཆོག་མཆན་རག་�ེས་ཉེན་�ོགས་པས་ 
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�ས་�ན་འཕར་མ་�ར་མ་འགའ་ཡང་་གཏམ་བཤད་�་�ར་འགོག་�ེན་བཟོས་སོང་པར་ག�ངས་པར་འ�ས་མི་གཅིག་གིས་ག�མ་བ�་�ས་�

ན་དེ་ལོ་�ར་�ས་ཚ�ད་གཅིག་ལ་འཁེལ་�ི་ཡོད་�བས་ང་ཚ�ས་ལོ་གཅིག་གི་་གོང་ལ་ཆོག་མཆན་�ས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་ནེ�་ཡོག་�འང་དེ་ 

�ར་གནང་གི་ཡོད་ས་རེད།  

བྷན་དགེ་བདེ་པ་པངས་ལགས་�ིས་ད་རེས་�མ་�་�ས་�ན་�བས་ང་རང་གི་ག་རེ་�ེད་�བ་པ་དེ་སེ་མན་དེ་རེད་མོས་རོགས་པ་ཡག་པོ་གནང་

གི་ཡོད་པ་རེད་ཁོང་གི་རོགས་པ་བོད་པ་རེད།  

འོན་�ང་ཁོང་གིས་ང་བ�ད་ནས་ཁོང་ལ་རོགས་པ་གནང་་རོགས་ལབ་་དགོས་པའི་བ�་འ�་པོ་ཞིག་བཏང་གི་འ�ག་བཅས་ག�ངས།  དེ་ནས་ 

ཚ�གས་གཞོན་�ིས་དེ་ཉིན་ས་ཆ་�ར་པོ་ཞེས་པ་དེའི་ཐོག་�ང་�གས་�ོར་ལ་བསམ་�ོ་གཏོང་�བ་མེད་ཉེན་�ོགས་པས་ང་ཚ�ར་�ང་བ�གས་ 

བེད་�ོད་�ེད་ཆོག་གི་མེད་�གས་ག�ངས་ཡོད་པ་རེད།དེ་ང་ཚ�འི་ནོར་འ�ལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�སུ་ན་འ�ིག་གི་རེད། �ོ་བཟང་ཉི་མ་ལགས་ 

�་རིགས་�ེ་མཚན་�ི་�ག་ལས་གནང་མཁན་རེད།  ཁོང་་ངའི་འ�ིས་�་ཕེབས་ནས་ཁོ་ཚ�ར་འ�ེལ་འ�ིས་�ས་ན་ལེགས་�ལ་ག�ངས་པ་ 

བཞིན་ངས་�ོ་བཟང་ཉི་མ་ལགས་བ�ད་ནས་ངོས་�ོད་�ས་པ་དང་�གས་�ེ་ལནའང་་གང་ཙམ་་�ས་པ་ཡིན།  དེ་ནས་འ�ས་མི་གཅིག་གིས་ 

ཡིད་བཞིན་ནོར་�་ལགས་�ིས་ང་ཚ�ར་�་མི་རིགས་ལ་འ�ེལ་བ་�ེད་་དགོས་�གས་ག�ང་གི་ཡོད་པ་བཞིན་འ�ེལ་བ་�ེད་�བས་འ�ོ་�ོན་ 

གཏོང་དགོས་�ི་ཡོད།  འོན་�ང་�་ངོ་དོན་གཅོད་ལགས་�ིས་འ�ོ་�ོན་གཏོང་�་མེད་�གས་ག�ངས་སོང་།  

དེ་�ེས་འ�ས་མི་ཞིག་གིས་�་རིགས་དང་འ�ེལ་བ་བ�ེད་�་དེ་ཡག་པོ་�ང་ཡོད་པ་རེད་དེ་ངའི་བསམར་པར་ག�མ་བ�འི་�ས་�ན་དེ་ང་ཚ�་ 

བོད་པས་�ས་�ན་�ེད་པའི་ཉི་མ་ཞིག་རེད།  དེར་བ�ེན་�་རིགས་ལ་འ�ལེ་བ་�ེད་�བས་�་བ་བ�་གཉིས་པའི་ཚ�ས་བ�་ཉིན་གནང་ན་ཡག 

པོ་ཡོད་ས་རེད།  དེའི་ཐད་ང་ཚ�འི་མི་མང་�ོད་བསམ་འཆར་ཡོང་གི་འ�ག དེ་ནས་ཚ�གས་གཙ�ས་ག�མ་བ�འི་�ས་�ན་�བ་�ི་གནས་�ལ་དེ་ 

ཨར་�ོ་དང་བྷི་ལི་དེ་བཞིན་ལང་ཏའོ་ཚགས་པར་སོགས་�ི་�ེང་མཐོན་ཡོད་པ་དང་་ཚགས་པ་དེ་དག་གི་�ེང་བོད་མི་ཚ�ས་་རང་བཙན་གཙང་མ་ 

མར་་བ�ོད་ལེན་�ེད་�ི་ཡོད་�གས་གསལ་འ�ག་�བས་་ངས་ཁོ་ཚ�ར་ཚགས་པར་�ེང་གི་གནས་�ལ་ཡོངས་�ངས་�ིས་པར་ཁོང་ཚ�ས་གས

ར་འ�ར་�ེ་གནས་ཁང་ནས་གནས་�ལ་རག་�གས་ལས་གང་ཡང་གསལ་པོ་ག�ངས་མ་སོང་འོན་�ང་�ིས་�་གསལ་པོ་ག�ངས་�་ཡིན་�

གས་ག�ངས་སོང་།  

གྷ་ལ་�་སི་ནས་�ར་�་�ོབས་�ལ་ལགས་�ིས་འབོད་ཚ�ག་�ར་�ང་སོགས་བཟོས་ཏེ་མི་མང་ལ་�ལ་�་དང་དེ་བཞིན་�ང་ 

�གས་དགོས་ཚ�་མི་མང་ལ་གཡར་པོ་གནང་�་ཡིན་�གས་ག�ངས་སོང་།   

༦  རེ་ཀོན་དགོན་�་ཚ�གས་པའི་�ོ་�ོན་�ོར། 

ཚ�གས་གཞོན་�ིས་དེའི་ཐད་མང་པོ་�་�་མེད།  གཙ�་བོ་རེ་ཀོན་ཚ�གས་�ང་གིས་འགན་�ེར་ནས་�ག་ནས་ཡག་པོ་གནང་སོང་བས་་མི་མང་ 

གིས་མངགས་བ�ོད་གནང་སོང་།  

དེ་ཉིན་རག་པའི་ཞལ་འདེབས་དེའི་�ིས་�་�མས་�་�ོན་ལགས་�ིས་གཙང་བཟོས་གནང་�ེ་དགོན་པའི་ཆོས་ 

མཛད་ལགས་�་�ལ་བ་ཡིན།  

དགེ་འ�ན་པའི་ཞལ་ལག་དང་ཚ�གས་སོགས་�ི་�ོ་�ོན་�ད་པའི་�ག་འ�ོ་�ད་�ོར་ཉིས་བ�་བ�་༢༡༠�མས་ 

ཆོས་མཛད་ལགས་�་འ�ལ་ཏེ་ཞེ་ད�འི་�བས་�གས་�ོན་གནང་རོགས་�སུ་པ་ཡིན།  དེ་ནས་འ�ས་མི་ཞིག་གིས་རེ་དཀོན་དགོན་�་ཆོས་ 

འ�ེལ་�ི་ལས་དོན་ཡོད་རིགས་ལ་ཚ�གས་�ང་ག�མ་རེས་མཉམ་ལས་�ིས་�ག་ལས་གནང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་�གས་ག�ངས་པ་དེར་ 

�ི་མོས་�ང་།  

དེ་ནས་ཚ�གས་གཙ�ས་ཉེ་�ས་ང་དང་ཚ�གས་གཞོན་ལགས་གཉིས་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་�་མ�ན་�་བཅར་ནས་ང་ཚ�འི་�ིགས་འ�གས་�ི་ 

ལས་འ�ལ་དང་དེ་མིན་�ི་གནད་དོན་�མས་�ས་�བས་ཁོང་ངོས་ནས་�བ་�ོར་གང་ལེགས་གནང་�་ཡིན་�གས་ག�ངསསོང་།   
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༧  བོད་ནང་�ལ་�ིའི་�ོགས་ཞིབ་ཚ�གས་�ང་ཞིག་གཏོང་�ར་མི་མང་གིས་ལས་འ�ལ་�ེལ་�ོགས་�ོར། 

ཚ�གས་གཙ�ས་ལས་འ�ལ་ཐོག་མ་དེ་�ི་�་  ༥  ཚ�ས་  ༣༠  ཉིན་�ི་�་ཚ�ད་  ༡༡་༣༠  འགོ་འ�གས་�་�་དང་དེར་མི་མང་་མང་པོ་འ�་ 

བ�ོང་ཆེད་གཞས་པ་�གས་ཅན་�་�་བ་ཞེས་པ་ཁོང་ཆེད་འབོད་�ས་ཏེ་ལམ་�ོན་དང་མཉམ་�་�ད་�ོར་༢༥༠༠�ལ་�་�ས།  

དེ་ནས་གྷ་རེ་�་བ་ཁོང་ཨར་གྷོ་སོགས་�་�ད་�གས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཁོང་ལ་འབོད་�ལ་�ས་པ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཉེ་�ས་ཁས་ལེན་ 

གནང་སོང་།  ཁོང་གིས་ད་རེས་ད�ལ་དགོས་�གས་གང་ག�ངས་མ་སོང་འོན་�ང་ང་ཚ�ས་ལམ་�ོན་འ�ལ་�་ཡིན་�གས་�སུ་པ་ཡིན།  

ད་རེས་ལས་འ�ལ་ཐོག་མ་དེར་འཇེ་ནི་བར་གནམ་�་ཞིག་�ས་ཏེ་ནམ་མཐོངས་�་གཏོང་ཐབས་�་�འི་འཆར་གཞི་ཡོད།  

དེ་བཞིན་�གས་�ར་གནམ་�་བ�་�ངས་ཤིག་གཏོང་ཐབས་�་�་དེ་ཡིན་ལ་དེར་འ�ོ་�ོན་�ད་�ོར་་༤༠༠ཙམ་ཡིན་བཅས་ག�ངས།  

དེ་ནས་�ང་�ན་ཉི་མ་ལགས་�ིས་མཆོག་�ན་�ལ་བཟང་ལགས་�ིས་�གས་�ང་དགོས་ཚ�་ཁོང་གིས་བཟོ་ཐབས་གནང་�་ཡིན་�གས་ཡིག་

ཐོག་ནས་ག�ངས་�བས་ངས་ལས་དོན་ཚ�གས་�ང་ལ་�ས་�ེས་ཁོང་ལ་ཡིག་ལན་�ལ་བ་ཡིན། 

ཉེ་�ས་ཁོང་གི་ཡིག་ལན་ནང་ཁོང་ལ་�གས་�ང་ 

བཟོ་�འི་ཉམས་�ོང་ཡོད་�ང་�་མེད་�ོད་གོས་ཉོ་�ོགས་སོགས་ལ་ཉམས་�ོང་མེད་�གས་ག�གས་སོང་།འོན་�ང་ཁོང་གིས་དེའི་ཐད་�ད་

གཅོད་གནང་�ེ་བ�ན་�ག་�ེས་མར་ག�ངས་�་ཡིན་�གས་ག�ངས་སོང་བཅས་ག�ངས།     

དེ་ནས་ཚ�གས་གཙ�ས་མཁའ་ད�ིངས་ནས་�ི་བ�གས་�་�ོགས་ཐད་ཚ�གས་གཞོན་ལགས་དང་�ང་འ�ར་གནམ་�་དེ་�་�ོན་ལགས།  

�ི་�གས་�ི་འགན་�་བྷེ་ཡིས་འགན་གནང་རོགས་ག�ངས། 

�་་བ་�ལ་མཚན་ལགས་མི་�ེར་�ིས་ཐོག་ནས་�་རེར་ཐེངས་རེ་འཇེ་ནི་བའི་�ལ་ཚ�གས་མ�ན་�་ར་�ངས་�ག་ཚལ་�འི་ལས་ 

འ�ལ་དེར་ང་ཚ�འི་ངོས་ནས་�བ་�ོར་ཡོད་ལ་དེའི་ཆོག་མཆནའང་་མི་མང་གིས་�ས་པ་རེད། 

ཁོང་རང་�ག་འཚལ་�བས་�ི་�གས་ཡིག་ཆ་འ�ེམས་�ེན་གནང་�་ཁག་པོ་ཡོད་�བས་མི་མང་ངོས་ནས་ཡིག་ཆ་་འ�ེམས་�ེལ་�ེད་མཁན་

མི་�་ཞིག་ནར་གཏོང་�བ་་ན་ཡག་པོ་ཡོད་�གས་ག�ངས་པ་དེར་འ�ས་མི་ཞིག་གིས་དེའི་མི་འ�ོ་འཇི་ནི་བ་ཚ�གས་�ང་གིས་གནང་�་དང་རེ་

ཀོན་དགོན་�ི་ལས་དོན་དེའི་ནང་ཇི་ནི་བ་་འ�ལ་�གས་གནང་མི་དགོས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་�གས་ག�ངས།  

དེ་ནས་ས་གནས་ལའོ་སན་�ི་འ�ས་མི་ག�ངས་དོན་ང་ཚ�་ད�ས་དང་ས་གནས་གཉིས་ཀ་�ི་དོན་ཡིན་�བས་འཇེ་ནི་བ་དང་ལའོ་སན་སོགས་

ནས་རེ་ཀོན་སོགས་�་ཡོང་�ར་འ�ོ་�ོན་སོགས་�ེད་�ི་དཀའ་ཁག་ཡོད་པ་རེད་དེར་བ�ེན་ང་ཚ�་ས་གནས་ཚ�གས་�ང་གཉིས་�ིས་ས་གནས་

དེ་གར་ལས་དོན་ག་རེ་ཡོད་པ་�མས་བ�བ་ཐབས་�ས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་ལགས་ག�ངས། 

�བས་དེར་ཚ�གས་གཙ�ས་ལས་འ�ལ་རེར་ཆོག་མཆན་གསར་པ་རེ་�་དགོས་�ི་ཡོད་པ་ 

རེད་དེར་བ�ེན་�་བ་གཅིག་�ོན་ལ་ང་ཚ�ར་འ�ེལ་ལམ་གནང་རོགས་གནང་ག�ངས་།དེའི་འ�ོ་�ོན་ས་གནས་རང་ངོས་ནས་གཏོང་�་ཡིན་�

གས་མོས་མ�ན་ཡོད་མཁན་མི་༢༡  མོས་མ�ན་མེད་མཁན་གཅིག་༡  བར་བ�གས་  ༢    

༨༽  མ་ད�ལ་�བ་གསོག་�ེད་�ོགས་�ོར། 

ཚ�གས་གཙ�ས་�ིས་པར་མི་རེར་ཞལ་འདེབས་�ད་�ོར་བ�་རེ་གང་མ�ོགས་རག་ཆེད་་�ིས་པས་ཚ�གས་�ང་སོ་སོར་འབོད་�ལ་མང་ཙམ་�་

དགོས་�གས་ག�ངས།  

ཚ�གས་གཙ�ས་�་མ�ད་ནས་ཆོལ་ག�མ་དང་�ད་མེད་སོགས་ལ་ཞལ་འདེབས་�ོང་བར་ལན་འདེབས་གང་ཡང་་གནང་ 

མ་སོང་ལ་�ད་བོད་མཛའ་འ�ེལ་ཚ�གས་པས་དེ་�ོན་�ི་འ�ོ་�ོན་�ིས་�་སོགས་དགོས་�གས་ག�ངས་པར་�ལ་ཡོད་�ང་ཞལ་འདེབས་གང

་ 
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ཡང་གནང་མ་སོང་། གཞོན་�ས་ཞལ་འདེབས་གནང་�བ་�ི་མེད་�གས་ག�ངས་སོང་། 

གཞོན་�ས་ང་ཚ�ར་�ས་འཁོར་དབང་ཆེན་�ི་�ད་�ོར་�ོང་�ག་�་བ�་ཡོད་�གས་དང་དེ་བཞིན་�་�་འང་འ�ོ་�ོན་མང་པོ་འ�ོ་�གས་ག�

ངས་པ་དེར་ལན་�ག་གི་མིན་ཚ�གས་གཙ�ས་བཀའ་�ི་གནང་བར་་ལན་�ག་མི་དགོས་ཟེར་མཁན་  ༡༧  དང་ལན་�ག་དགོས་ཟེར་མཁན་༦  

བར་བ�གས་  ༢ �ོ་བི་དོ་རོབ་མཚན་ཚ�གས་ཁང་གི་�ི་�བ་འགན་འ�ེར་མཁན་ཚ�གས་གཞོན་ལགས།  

འ�ངས་�ར་�ས་ཆེན་�བས་�ང་�ོགས་�ོལ་མ་དང་ཚ�་རིང་ཤ་བ་་བ�་�ེལ་�ལ་བཟང་ལགས་།  

ཧཕོན་ས་ལི་བསོད་ནམས་སོགས་་�ིས་ད�ལ་བདག་ཉར་བཐད་འགན་�ེར་�།   

 

 ༩༽  འ�ངས་�ར་�ས་ཆེན་�ོར།  འ�ངས་�ོར་�ས་ཆེན་གོ་�ིག་གནང་མཁན་ཚ�གས་�ང་ནི་བྷ་སལ་  གྷ་ལ་�་སི་  �ར་པན་ཏལ་ 

་རེ་ཁོན་་་བྷན་  �ོ་ཁ སི་བིལ།  སོགས་ཡིན་�བས་ཚ�གས་�་ངདེ་དག་དང་�ན་ལས་ནས་ད�ལ་གཉེར་དང་�ིས་པ་གཉརཻ་པ་�མས་གང་ 

མ�ོགས་ཚ�གས་འ�་ཞིག་བ�ོང་ཚ�གས་�་�འི་འབད་བ�ོན་�་�་་ཡིན།  ཚ�གས་གཙ�ས་ངས་�ོ་བཟང་ལགས་ལ་་དེ་ཉིན་�ི་�ི་�བ་འགན་ 

ལེན་པ་གགནང་རོགས་�ས་པ་ཡིན། དེར་བ�ེན་�ོ་བཟང་ལགས་�ིས་�ག་ལས་ག་རེ་གནང་པ་དེ་དག་་ང་ཚ�ར་ག�ངས་རོགས་གནང་། 

འ�ས་མི་གཅིག་གིས་�ོ་ལོ་ཐང་དེ་མི་མང་གི་ཡིན་�བས་འ�ངས་�ར་�བས་མི་མང་གི་ད�ལ་བཟོ་ཆེད་�ོ་ལོ་ཐང་དེ་མི་མང་གིས་བདག་ཉར་

�ི་�ོ་ལོའ �་�ེད་རིགས་གཉེར་ན་དགེ་མཚན་ཡོད་�གས་མི་མང་�ོད་ནས་ག�ང་གི་ཡོད་�གས་ག�ངས་སོང་།   

༡༠༽   �་ཚ�གས་�ོར།   

འཇར་ཕན་ནང་འ�ང་བའི་�ེན་ངན་འ�ད་པ་དེར་མི་མང་གིས་ཐོག་ནས་ག�ང་སེམས་མཉམ་�ེད་�ི་ལས་འ�ལ་ཞིག་�ེལ་�་ཡིན་མིན་དང་ 

དེ་བཞིན་བོད་ནང་�་�ན་ཚ�གས་ལགས་�ིས་རང་ཉིད་མེར་བས�ེགས་བཏང་བ་དེར་ང་ཚ�འི་ངོས་ནས་ལས་འ�ལ་ཅི་འ�་ཞིག་�ེལ་�་ཡིན་མི

ན་ཐད་འ�ས་མི་ཞིག་གིས་འཇར་ཕན་མི་མང་ལ་ག�ང་སེམས་མཉམ་�ེད་མཚ�ན་ཆེད་ང་ཚ�ས་ཁོ་ཚ�འི་ག�ང་ཚབ་མ�ན་�་མཆོད་མེའམ་ 

མེ་ཏོག་�ེར་ཏེ་�ིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ངེས་རེད་ག�ངས།  

འ�ས་མི་གཅིག་གིས་�་�ན་ཚ�གས་�ི་ཆེད་འ�་རིག་�་ག�ང་གི་ག�ང་ཚབ་མ�ན་�་ཕེབས་ན་ལེགས་�ལ་ག�ངས།  

དེ་ནས་འ�ས་མི་གཅིག་གིས་བོད་ནང་གི་དོན་�ེན་དེའི་ཆེད་�་ནག་ག�ང་ཚབ་མ�ན་�་�ད་འབོད་�ེད་དགོས་ 

�གས་དང་འཇར་པན་ག�ང་ལ་མེ་ཏོག་ཞིག་དང་ཡིག་གེ་ཞིག་དེ་བཞིན་ད�ལ་�ན་�་བ�་�བ་ཐབས་གནང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་�གས་ 

ག�ངས། 

བོད་�་�་�ན་ཚ�གས་ལགས་ལ་�བ་�ོར་མཚ�ན་ཆེད་མི་མང་�མས་འ�་རིག་�་ག�ང་གི་མ�ན་�་མར་མེ་�ོམ་�རོ་དང་�ན་�་འ�ལ་བར་ 

འ�ོ་དགོས་དགོས་མིན་བསམ་�ལ་བ�ས་པར་་�འི་ག�ང་ཚབ་མ�ན་�་མར་མེ་�ོམ་�ོར་�་�ར་�ི་མོས་�ང་།   

མཐའ་དོན་ཚ�གས་གཙ�་དང་ཚ�གས་གཞོན་གཉིས་འཇར་ཕན་�ི་ག�ང་ཚབ་�་�ག་�ིས་ཤིག་མཉམ་�ེར་�ིས་ཕེབས་�ར་�ི་མོས་�ང་།  

འ�ས་མི་གཅིག་གིས་ཚ�གས་�ང་རེ་ནས་�ད་�ོར་�་བ�་རེ་བ�ས་ཏེ་འཇར་པན་ག�ང་ཚབ་ལ་འ�ལ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་�གས་ག�ངས་པ་

དེར་མོས་མ�ན་ཡོད་མཁན་  ༡༥  ་དང་མོས་མ�ན་མེད་མཁན་ག�མ  ༣  བར་བ�གས  ༤བཅས་མང་མོས་�ང་། 

མཐར་ཚ�གས་གཙ�ས་ཚ�གས་�ང་གི་ལས་�ངས་འདི་གཙང་མ་བཟོ་�འི་འགན་དེ་ཚ�གས་�ང་རེ་རེས་�ེར་རོགས་གནང་།   

དེ་རིང་དང་པོ་ཨར་གྷོ་ནས་འགོ་འ�གས་�་ཡིན་�གས་ག�ངས།�ོ་ཡིན།�ོས་གར་ལ་དཔལ་འ�ོར་�ི་དཀའ་ངལ་ཡོད་�བས་�་བ་བ�ན་ 

པའི་ནང་�་◌ོས་གར་ནས་ཁ་ལག་འཚ�ང་�འི་ལས་འ�ལ་ཞིག་གཉེར་�་ཡིན་�བས་དེའི་ཐད་ཁོ་ཚ�ར་མི་མང་�ོད་ནས་རོགས་�ོར་གནང་�ར་

�བས་འ�ག་�་གི་ཡོད་�གས་�ར་མ་བ�ན་འཛ�ན་ལགས་�ིས་ག�ངས་པར་བ�་�ེལ་�ལ་བཟང་ལགས་དང་།  

http://www.tibetswiss.c/�
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ཚ�གས་གཙ�་དང་ཚ�གས་གཞོན།  རོང་པོ་ཡ་མ་ཚང་བ�ན་�མ།  �་�ོལ་དང་�ང་�ན་ཉི་མ།  

བ�ིས་ཁང་གསར་ཡོན་ཏན་�་མཚ�་སོགས་�ིས་དང་�ང་ཁས་ལེན་�ས། 

ཚ�ག་ཐོར་འགོད་མཁན་�ན་ཡོན་ཏན་�་མཚ�།།   
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