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༄༅།།བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་རོབ་ཙམ་�ེང་བ།
�ོན་�ེང་།
�ིར་བོད་ནི་“གངས་རི་མཐོན་པོའི་ནི་ད�ས།། �་བོ་ཆེན་པོའི་ནི་མགོ། �ལ་མཐོ་ས་གཙང་།།”ཞེས་བོད་�ི་བཙན་པོ་�ི་རལ་
པ་ཅན་དང་། ཐང་�ལ་རབས་�ི་གོང་མ་��་�ང་གཉིས་�ིས་�ི་ལོ་༨༢༣ ལོར་མཉམ་�་ཆིངས་བ�ིགས་ནས་བ�གས་པས་�་སའི་
ག�ག་ལག་ཁང་མ�ན་�ི་�ོ་རིང་གི་ཤར་ངོས་�་གསལ་བ་�ར། བོད་ནི་འཛམ་�ིང་གི་ཡངས་�ེར་གནས་ཤིང་། གངས་རི་མང་པོའི་
མཐའ་ནས་ཡོངས་�་�ོར་ཞིང་རི་མཐོ་ལ་ས་གཙང་བར་མ་ཟད་ཤར་�ིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་�་བོ་དག་གི་འ�ང་�ངས་དང་འཛམ་�ིང་གི་
�་མཛ�ད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་�ང་ཡིན། གནས་དེ་ནས་བ�ར་བའི་�ངས་ལས་འདས་པའི་གཙང་པོ་དེ་དག་གི་�ོད་ནས་འདིར་འཛམ་�ིང་
གི་�་ཆེན་རིང་ཤོས་ཨང་བ�ད་པ་དང་བོད་�ི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་�ེ། �་བོ་ཆེན་པོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་རོབ་ཙམ་
�ེང་ན། �་བོ་འདི་ཉིད་ནི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཤར་�ིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་�ལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་དང་རིན་ཐང་
ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འོན་�ང་སེམས་ཕམ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་རང་�ང་ཁོར་�ག་གཏོར་བཤིག་འ�ོ་བཞིན་པའི་�ེན་�་ཚ�གས་�ིས།
�་བོ་འདི་ཉིད་འབགས་བཙ�ག་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་པས། དེ་འ�འི་གལ་ཆེ་བའི་བོད་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་གཉིས་ཀར་འ�ེལ་བའི་རིན་ཐང་�ན་
པའི་�་བོ་དེའི་�ོར་ལ་ཤེས་�ོགས་དང་�ང་�ོབ་ཡོང་བའི་ཆེད་�། �ས་པས་ད�ད་�ོམ་འདི་ཉིད་ཤེས་�ན་པ་ཚ�འི་མིག་ལམ་�་
�ིངས་པ་ཡིན།
དང་པོ། �ལ་མོ་ད�ལ་�་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་�ལ།
�ིར་མིང་འདོགས་�ལ་ལ་འདོད་�ལ་�ི་མིང་དང་�ེས་�བ་�ི་མིང་འདོགས་�ལ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། �་བོ་�ལ་མོ་�ལ་
�་ཞེས་པའི་མིང་འདི་�ལ་ཇི་�ར་བཏགས་པ་དང་། �་མཚན་གང་གི་�ིར་བཏགས་པ་སོགས་ལ་ད�ད་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་�ིས་�ེས་
�་འ�ང་ནས་�ང་ཟད་ད�ད་ན། དེ་ལ་ངག་�ན་�་བཤད་�ོལ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ནི། ཆོས་�ལ་�ོང་བཙན་�མ་པོས་�་བཟའ་ཀོང་ཇོ་
གདན་འ�ེན་�་�བས་�ལ་ནག་གི་�ི་མ་བ�ས་པས་�ལ་“མོ་�ལ་�”་འབོད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཁག་ཅིག་གིས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་
ཁ་དོག་�ོན་པོ་ཡིན་པས་ “�ལ་མོ་�ོ་�”འབོད་ཞེས་�་བོ་འདིའ་ི མིང་བཏགས་�ལ་�ོར་ལ་བཞེད་�ལ་མི་འ�་བ་ཁ་ཤས་འ�ག
�ིར་�་བོ་ཞིག་གི་བ�ར་�ན་དེད་ན་འབབ་�ལ་�ི་ཆ་ནས་མིང་འ�ར་འ�ོ་བ་དང་། �་བོ་གཞན་དང་འ�ེས་མཚམས་ནས་མིང་
འ�ར་བ། �་མིང་�ེ་ལ་ཐོགས་པ། �ེ་མིང་དང་�ལ་མིང་�་ལ་ཐོགས་པ་སོགས་ནི་ཡོངས་�གས་ཡིན་ཏེ། གོང་གི་བཞད་�ལ་དེ་དག་
དངོས་ཡོད་�ི་ལོ་�ས་ཞིབ་འ�ག་�ོད་�་�ང་འགལ་བ་འ�ག་�མ། འོན་�ང་འདིའི་�ོར་ལ་�་མ�ད་ནས་ཞིབ་འ�ག་�་དགོས་པ་
ལས་ད་�་ཚ�ག་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་�བ་�་ཞིག་མིན།
འདིར་རང་�གས་�ར་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་མིང་ཐོགས་�ལ་�ོར་�ང་ཙམ་�ེང་ན། འ�ི་�ང་�བས་མགོན་ཆེ་ཚང་གིས་
�ོམ་�ིག་གནང་བའི་�ན་ཧོང་བོད་�ི་ཡིག་�ིང་ལས་�ང་བའི་བོད་བཙན་པོའི་�ལ་རབས་ཤོག་ངོས་༢༧༩ ཡི་ནང་�་�ས་རབས་
བ�ན་པའི་ནང་�་ནག་གིས་བཏང་པའི་ས་�་གཞིར་བཞག་བོད་ཡིག་�་ཕབ་�ར་�ས་པའི་བོད་ད�ས་གཙང་�་བཞི་དང་ཞང་�ང་
�མ་པ་བཅས་པའི་�བ་ཁོངས་�ི་ས་�ར་ད�ད་ན། �མ་པའི་�ོང་�ེའི་�ོད་ནགས་ཤོད་འ�ི་�་དང་། �ག་པར་�་�ལ་མོ་ད�ལ་
�འི་བ�ད་ནས་རིམ་བཞིན་�ོང་�ེ་བ�་གཅིག་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པར་ཤེས་�བ་ལ། ད་�ང་འགོམ་བ�ན་འཛ�ན་ཆོས་ད�ིངས་�ིས་
བ�མས་པའི་<<མེས་པོའི་�ང་བ།>>ལས། “ལོ་�ས་མཁས་དབང་ཀོང་�ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁས་དབང་�ང་དཀར་�ོ་བཟང་
1

བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

འ�ིན་ལས་སོགས་�ིས་ཁམས་�ལ་�ི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་�མ་པའི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པར་ག�ངས”1ཞེས་གསལ་བས། གོང་གི་ལོ་�ས་
དེ་དག་གིས་�མ་པའི་�ལ་�ན་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་བ�ད་ན་ཆགས་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་�ེད་�བ།
འོ་ན་ལོ་�ས་མང་ཆེ་བའི་ནང་�་�མ་པ་�ད་མེད་�ི་�ལ་�ན་ཞེས་འཁོད་འ�ག་པས། འདིའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེས་ན། �་
མེད་�ི་�ལ་�ན་ཞེས་པ་ནི་�་མེད་པའི་དོན་མ་ཡིན་ཞིང་། �ིད་དབང་�ད་མེད་�ིས་བ�ངས་བར་བ�ེན་�ད་མེད་�ི་�ལ་�ན་
ཞེས་འབོད། མདོར་ན་�མ་པའི་�ལ་�ན་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ལ་�་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། �ལ་དེའི་བ�ད་�ི་�ལ་�ན་�ད་མེད་
�ིས་བ�ངས་བར་བ�ེན། �ལ་མོ་ཞེས་དཔོན་མིང་�་ལ་ཐོགས་པ་དང་། ད�ལ་�་�ེ། “སེར་པོ་གསེར་དང་ཁམ་པ་ད�ལ།།”ཞེས། ཁ་
2
དོག་སེར་པོ་ཡིན་པ་ལ་གསེར་དང་། ཁ་དོག་“ཁམ་པ་” ཡིན་པ་ལ་ད�ལ་ཞེས་བཤད་�ོལ་འ�ག དེར་བ�ེན་�ལ་དེའི་�ིད་�ོང་
3
མཁན་�ད་མེད་ཡིན་པས་“�ལ་མོ”དང་། �ལ་དེ་ནས་བ�ར་བའི་�འི་ཁ་དོག་ཁམ་པ་ཡིན་པས་“ད�ལ་�” ་ཞེས། �ལ་མོའི་མིང་
དང་�ལ་དེ་ནས་བ�ར་བའི་�འི་ཁ་དོག་གཉིས་�ིས་མིང་བ�ེས་ནས་�ལ་མོ་ད�ལ་�་ཞེས་�ལ་གཞན་�ིས་�ར་བཏགས་པའི་ཐ་
�ད་ཤིག་ཡིན་ཤས་ཆེ་�མ།
གཉིས་པ། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་མགོ་�ངས་དང་འབབ་�ལ།
�ིར་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་མགོ་�ངས་�ི་�ོར་ལ་�ལ་�ོགས་རང་རང་གི་བཤད་�ོལ་དང་ངོས་འཛ�ན་�ལ་མི་མ�ན་པ་
མང་པོ་ཡོད་འ�ག འོན་�ང་བཤད་�ོལ་དེ་དག་གཅིག་ཁོ་ནར་བདེན་ལ་ཅིག་ཤོས་�ན་པར་མི་འ�ར་ཏེ། ཅིའི་�ིར་ཞེ་ན། �་བོ་
ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནི་�་�ན་མང་པོ་འ�ས་པ་ལས་�ང་བ་མ་གཏོགས། གཙང་བོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་�་མགོ་གཅིག་ལས་མེད་པ་མི་�ིད་
པས། �ལ་མོ་ད�ལ་�་ཞེས་པའི་�་མགོ་ཡང་ནག་�་དང་སོག་�། ཤག་�་སོགས་དེའི་བ�ད་�ི་�་ལག་མང་པོ་ཞིག་འ�ས་པ་ལ་
བ�ེན་ནས་�ལ་མོ་ད�ལ་�ར་�ར་པ་རེད། མདོར་ན་གོང་གི་གཙང་ལག་�མས་�ི་མ�་མགོ་�་�ོམ་དང་�་�ན་རིང་�ང་གི་�་
མཚན་ཙམ་ལས་ད�ལ་�འི་�་མགོ་ཡིན་པ་གཅིག་མ�ངས་དང་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་མིན་པར་མི་འ�ར་བ་ཡིན།
གོང་གསལ་�ར་�་བོ་འདི་ཉིད་ནི་བོད་�ལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་�ོ་�བ་ས་�ལ་�ི་�་བོ་ཞིག་�ེ། �་བོ་འདིའི་མགོ་ཁོངས་ཁམས་�ོད་
གདང་ལ་རི་�ད་�ི་�བ་ངོས་ཨ་མདོའི་མཚ�་ནག་ནས་འབབ་པའི་ནག་�་དང་། སོག་མཚ�་ནས་འབབ་པའི་སོག་�་གཉིས་ཡིན་ཏེ།
མཚ�འི་ཁ་དོག་ནག་པོ་ཡིན་པས་“མཚ�་ནག་” དང་དེ་ལས་འབབ་པའི་�་ལ་ནག་�་ཞེས་འབོད་�ོལ་�ང་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་
ནག་�་དང་ཤག་�་གཉིས་འ�ེས་�ེས། བར་ཁམས་འ�ི་�་ས་�ལ་ནགས་ཤོད་ཅེས་པའི་ས་�ལ་ནས་བ�ར་�བས། �ལ་མིང་�་ལ་
ཐོགས་ནས་“ནགས་�་”ཞེས་འ�ི་�ོལ་འ�ག དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ནགས་�་དང་སོག་�་གཉིས་“ནགས་ཤོག་�མ་མདོ”་�་འ�ེས་པ་
དང་། དེ་མན་ཆད་�་བོ་འདིའ་ི མིང་ལ་ཡོངས་�གས་�་�ལ་མོ་ད�ལ་�་ཞེས་འབོད།
སོག་�འི་མགོ་�ངས་དེང་སང་གཉན་རོང་�ོང་ཞེས་འབོད་པའི་ས་ཆར་མཚ�་�ག་གི་སོག་པའི་ད�ིབས་འ�་བོ་ཞིག་ཡོད་
པ་དེའི་མིང་ལ་སོག་མཚ�་དང་མཚ�་དེ་ནས་འབབ་པའི་�་ལ་སོག་�་ཟེར་ཞིང་། སོག་�འི་ག�ང་�ད་ལ་སོག་ཤོད་ཅེས་པའི་མིང་
ཐོགས་ཞེས་<<�་སོག་འ�ི་ག�མ་�ི་�ས་དེབ།>>4ནང་�་གསལ། གོང་�ོས་�ར་ནགས་�་དང་སོག་�་གཉིས་ “ནགས་སོག་�མ་
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འགོམ་བ�ན་འཛ�ན་ཆོས་ད�ིངས་�ིས་བ�མས་པའི་མེས་པོའ �་�ང་བ། ཤོག་ངོས ༦༥

མདོག་ཁམ་པ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་�ོན་ལམ་ཚ�ག་མཛ�ད་ནང་�་གསལ་བ་�ར་སེར་པོ་དང་ནག་པོ་འ�ེས་པའི་ཁ་དོག་གི་མིང་ལ་གོ་དགོས།
�ོན་ལམ་ཚ�ག་མཛ�ད་དང་�ང་དཀར་ཚ�ག་མཛ�ད་སོགས་�་�ལ་མོ་�ལ་�་ཞེས་�ིས་འ�ག
�ིའི་འདོན་ཐེངས་དང་པོ། �ི་ལོ་༢༠༡༤ ཤོག་ངོ༢་པ།

2

བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

མདོ་”�་འ�ེས་�ེས། སོག་�་དང་ནགས་�་ཟེར་བའི་མིང་གི་འ�ག་གཞི་དེ་ནས་�ོགས་འ�ོ་བ་དང་། དེ་ནས་ཡོངས་�གས་�་
5
“�ལ་མོ་ད�ལ་�་”ཞེས་འབོད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སོག་�ོང་གི་ཁོངས་�་གཏོགས་པའི་�ི་�ོ་ཞེས་པའི་�ལ་ནས་�་བོ་ག�མ་”
དང་འ�ེས་ནས་དཀར་ཤོད། �ལ་ཤོད་རེ་ཤོད་བཅས་�ི་�་དང་འ�ེས་�ེས་རོང་པོ་དང་དཔལ་ཤོད་�ི་ད�ིལ་ནས་ཆབ་མདོའི་ས་
�ལ། དཔའ་འབར་�ི་�ང་། �ེང་ཆེན་�ི་�ོ། མཛ�་�ང་གི་�བ། �་�ལ་�ི་ཤར་དང་ཚ་བ་རོང་བ�ད་ནས་གཉན་ཆེན་ཐང་�འི་རི་
�ད་�ི་�ོ་�ོགས་ནས་�ན་ནན་ཞིང་ཆེན་�ི་�ོ་�ོགས་�་ད�ོགས་ཏེ་འབར་མ་�ལ་ཁབ་�་འབབ་བཞིན་ཡོད་ལ། འབར་མའི་�ལ་
ཁབ་�་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་མིང་ལ་སལ་ཝེན་གཙང་པོ་(Salween river)ཟེར། ཨེ་ཤེ་ཡའི་�ག་�འི་ས་�འི་ནང་�་གསལ་བ་�ར་
ན་སལ་ཝེན་གཙང་བོ་ནི་མའོ་ཐེན་མན་ཞེས་པའི་ས་�ལ་�ི་ཉེ་འ�མ་ནས་ཐེ་ལེན་ཊི་(Thailand)དང་འབར་མའི་(Burma)ས་
མཚམས་བ�ད་ནས་གཟི་བ�ིད་དང་བཅས་ཧིན་�་�་མཚ�འ་ི ནང་�་འབབ་བཞིན་ཡོད།
ག�མ་པ། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ལ་�ི་བཀོད་པ།
<<བཀའ་གདམས་�ེགས་བམ>>ལས། “ཤར་�ོ་�ེ་གདན་�ི་�ང་�ོགས་ན།། གནས་�ར་�ལ་བོད་ཅེས་�་བ་ཡོད།། རི་
མཐོན་པོ་གནམ་�ི་ཀ་བ་ཡོད།། མཚ�་དམའ་མོ་ག�་ཡི་མ�ྜལ་ཡོད།།”ཅས་ག�ངས་པ་�ར། མདོ་ད�ས་མཐོ་�ང་ལ་འཛམ་�ིང་གི་�་
ཕིབས་ཟེར་ལ། གནས་དེ་ནས་བ�ར་བའི་བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ལ་�ི་བཀོད་པ་ནི། རི་�ེར་ད�ར་ད�ན་གང་ལ་ཡང་�་
བ་མེད་པར་ལོ་ངོ་�ོང་�ག་མང་པོའི་ལོ་�ས་�ན་པའི་�ོད་�ི་གདང་ལ་རི་�ད་དང་བར་གཉན་ཆེན་ཐང་�འི་རི་�ད། �ད་རོང་
བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་རི་�ད་སོགས། གངས་རིའི་�་�ད་�ི་�ེང་བས་ཡོངས་�་བ�ོར་ཞིང་། རི་�ེད་�་ཡངས་ཤིང་�་ཆེ་བའི་�ོ་
�ང་གི་�་ཐང་དང་། �་ཐང་�་�་ནོར་�ག་ག�མ་ནམ་མཁའི་�ར་ཚ�གས་ས་ལ་འཕོས་པ་�ར་བག་ཡངས་དལ་�ིས་�་ཞིང་། གཞན་
ཡང་�་བ་དང་། དགོ་བ་། �ང་། �ི་བ། རི་བོང་། �ང་ཀི། �་བ་ལ་སོགས་པའི་རི་�གས་�ི་རིགས་�་ཚ�གས་འཚ�་གནས་�ེད་བཞིན་པ་
དང་། རི་འདབས་ལ་ཡངས་ཤིང་�་ཆེ་བའི་ཤིང་ནགས་�ི་ཡོངས་�་ཁེངས་ཤིང་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོད་�ད་�ི་གཡས་�ོགས་�་བེ་
ཤིང་དང་�ག་མ། �ང་མ། བེ་�། འོལ་མོ་ཤིང་། འོམ་�། �བ་སོགས་གཙ�་བོར་�ས་པའི་ཤིང་ནགས་�ི་ཐོན་�ངས་མང་བ་དང་། �ལ་
མོ་ད�ལ་�འི་གཡོན་�ོགས་�་ཤིང་ནགས་�ི་ཐོན་�ངས་གཙ�་བོར་�ག་པ་དང་�་�། ཚ་�་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་�་རིགས་�ངས་ལས་
འདས་པ་ཡོད། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ད་�ད་�ལ་�་ཤིང་ནགས་�ི་ཐོན་�ངས་གཙ�་བོར་ཐང་ཤིང་དང་�ོན་ཤིང་�ག་མ་སོགས་�ི་རི་
�ང་ཡོངས་�ོགས་ནགས་ཚལ་�ིས་ཁེངས་ཡོད། ནགས་ཚལ་�་འཚ�་གནས་�ེད་མཁན་�མ་པ་དང་། གཡི། �ེ�། �ག་དང་གཟིག་ལ་
སོགས་པའི་རི་�གས་དང་�་རིགས་�་ཚ�གས་�ིས་ཁེངས་ཡོད་པར་བ�ེན། རང་བཞིན་�ི་བཀོད་པ་མཛ�ས་ཤིང་རང་�ང་གི་ཐོན་
�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས་པས་�ད་ཆོས་�་མ་ཡོད།
བཞི་པ། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་རིང་ཚད་དང་�་�ོན།
༡༽�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ིའ་ི རིང་ཚད་ལ་�ི་ལེ་༣༢༠༠ དང་བ�ར་�ལ་�ི་�་�ོན་ལ་�ི་ལེ་�་བཞི་མ་�ི་༣༢༥ཡོད་ཅེས<<�ོན་
ལམ་ཚ�ག་མཛ�ད་>>དང་<<�ང་དཀར་ཚ�ག་མཛ�ད།་>>སོགས་�་གསལ་བ་དང་། སལ་ཝེན་གཙང་པོའི་(Salween) ས་�འི་ནང་
�་འཁོད་པ་�ར་ན། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་བ�ར་�ན་�ི་�་�ོན་ནི། “བོད་ནས་�་ཆ་༥༣ དང་འབར་མའི་�ལ་ཁབ་ནང་�་�་ཆ་
༤༢ ཙམ། ཐེ་ལེན་ཊིའ་ི (Thailand)ནང་�་བ�ར་�ལ་�ི་�་�ོན་�་ཆ་༥”ཙམ་རེད།
3

བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

འདིར་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ིའི་རིང་ཚད་�ོལ་ད�ད་ན། �ལ་�ིའི་ནང་གི་�་བོ་རིང་ཤོས་ཉེར་�་ཡི་མིང་དང་རིང་ཚད་ཡོད་
པའི་ནང་�་�ལ་མོ་ད�ལ་�་འདི་ཉིད་འབར་མའི་�ལ་ཁབ་ནས་ཧིན་�་�་མཚ�འི་བར་�ི་བ�ར་�ན་རིང་ཚད་�ི་ལེར་༡༩༠༡ཡོད་
པ་དེར་བཀོད་ནས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་རིང་ཚད་དེ་འཛམ་�ིང་གི་གཙང་པོ་�གས་ཅན་རིང་ཤོས་ཨང་ཉེར་བཞི་པ་”6དེར་ཆགས་
འ�ག འོན་�ང་འདི་ནི་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ིའི་རིང་ཚད་མིན་པས། འདིར་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�་བོད་�ལ་ནས་བ�ར་�ན་�ི་
རིང་ཚད་དང་འབར་མའི་�ལ་ཁབ་ནས་ཧིན་�་�་མཚ�་བར་�ི་རིང་ཚད་གཉིས་བ�ོམས་ན་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ིའ་ི རིང་ཚད་ཤེས་
�བ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་རང་�ལ་བོད་ནས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་བ�ར་�ན་�ི་རིང་ཚད་�ི་ལེར་༡༣༩༣ དང་འབར་མའི་�ལ་ཁབ་ནང་
�་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་བ�ར་�ན་�ི་རིང་ཚད་�ི་ལེར་༡༩༠༡ གཉིས་བ�ོམས་ན་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ིའི་རིང་ཚད་ལ་�ི་ལེ་
༣༢༩༤ ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་ཤེས་�བ། གོང་�་གསལ་བ་�ར་<<�ོན་ལམ་ཚ�ག་མཛ�ད་>>དང་<<�ང་དཀར་ཚ�ག་མཛ�ད་>>སོགས་
�ི་ནང་�་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ིའི་རིང་ཚད་�ི་ལེ་༣༢༠༠ ཙམ་ཡོད་བཅས་གསལ་འ�ག་པས། འདིར་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་བོད་�ལ་
ནས་བ�ར་�ན་�ི་རིང་ཚད་དང་འབར་མའི་�ལ་ཁབ་ནས་བ�ར་�ན་�ི་རིང་ཚད་གཉིས་བ�ོམས་ན་�ིའི་རིང་ཚད་༣༢༩༤ཙམ་
�ེབས་འ�ག་པས། �ི་ལེར་༩༤ཙམ་ཞིག་ག་འ�་�ས་ནས་འཕར་བ་རེད་�མ་ན། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་མགོ་�ངས་ནགས་�་དང་སོག་
�་གཉིས་�ི་རིང་ཚད་�ི་ལེ་༩༤ཙམ་ཡོད་པས། དེར་བ�ོམས་ན་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ིའི་རིང་ཚད་༣༢༩༤ཙམ་ཆགས་འ�ོ་བ་དང་
ནགས་�་དང་སོག་�འི་རིང་ཚད་ཕར་�ད་ན་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ིའི་རིང་ཚད་ལ་�ི་ལེ་༣༢༠༠ཡོད་ཟེར་བ་དེ་གནད་ལ་འཁེལ་བ་
ཞིག་རེད་�མ།
༢༽འཛམ་�ིང་གི་�་བོ་�གས་ཅན་ཁག་ལས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་རིང་ཚད། འཛམ་�ིང་གི་�་བོ་�གས་ཅན་ཉེར་�འི་རིང་ཚད་དང་
�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་རིང་ཚད་སོགས་ཞིབ་བ�ར་�ས་�ེས། འདིར་འཛམ་�ིང་གི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཉེར་�འི་ནང་ནས་གཙང་པོ་རིང་
ཤོས་ད�འི་མིང་དང་རིང་ཚད། འ�ང་�ངས་�ི་�ལ་ཁབ་ཁག་སོགས་རེ�་མིག་�་བཀོད་ཡོད།
ཨང། གཙང་པོའ་ི མིང་།
རིང་ཚད།(�ི་ལེ)
�ལ་ཁབ
1
�ིལ། (Nile)
4,135
�ང་ཤར་ཨ་�ྥི་རི་ཀ།
2
ཨེ་མ་ཛ�ན། (Amazon)
3,980
�ོ་ཨ་�ྥི་རི་ཀ
3
འ�ི་�། (Yangtze)
3,917
བོད།
4
མས་སེ་སེས་པེ། (Mississippi River)
3,870
ཨ་མེ་རི་ཀ།
5
ཡེ་ནེ་སས། (Yenisei River)
3,434
�་�་�།
6
�་�།(Yellow River)
3,385
བོད།
7
ཨོབ་གཙང་པོ། (Ob-river)
2,914
�་�་�།
8
�ལ་མོ་ད�ལ་�། (Salween River)
བོད།
9
ཁོན་ཀོ། (Congo)
2,744
ཨ་�ྥི་རི་ཀ
གོང་གི་རེ�་མིག་འདིའ་ི ནང་�་གསལ་བ་�ར་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�་ནི་འཛམ་�ིང་གི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་བ�ད་པ་དེར་�ེབས་
འ�ག
6

སལ་ཝེན་གཙང་པོ་འཛམ་�ིང་གི་གཙང་པོ་�གས་ཅན་ཨང་༢༤པ་དེ་ཡིན་པར་(www.longestrivers )�ི་�་ངོས་འཛམ་�ིང་གི་གཙང་པོ་�གས་ཅན་ཁག(the longest rivers in the world)ནང་�་

གསལ་འ�ག

4

བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

༣༽ཨེ་ཤེ་ཡའི་�་བོ་ཁག་གི་ནང་ནས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་རིང་ཚད།
ཤར་�ིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་�མ་�་སོ་གཉིས་�ི་རིང་ཚད་དང་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་རིང་ཚད་སོགས་ཞིབ་བ�ར་
�ས་�ེས་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་�ག་གི་འབབ་�ལ་�ི་�ལ་ཁབ་ཁག་དང་། གཙང་བོ་དེ་དག་གི་རིང་ཚད་དང་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་
རིང་ཚད་སོགས་ཞིབ་བ�ར་�ས་�ེས་རེ�་མིག་�་བཀོད་ཡོད།
ཨང།
1
2
3
4
5
6

གཙང་པོའི་མིང་།
འ�ི་�། 7
�་�། །(Huang He)8
�ལ་མོ་ད�ལ་�། 9
�་�་ཁ་འབབ།
ཡར་�ང་གཙང་པོ།
ཨ་�ིའ� ི་ཤི། Itysh River

རིང་ཚད།(�ི་ལེ)
3,917
3,395
3,294
2,734
2,700
2,640

6

8

�ལ་ཁབ
བོད།
བོད།
བོད།
བོད།
བོད།
�་ནག་དང་སོག་པོ།

གོང་གི་རེ�་མིག་འདིའ་ི ནང་�་གསལ་བ་�ར་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�་འདི་ཉིད་ནི་ཤར་�ིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་
ག�མ་པར་�ེབས་འ�ག
༤༽བོད་�ལ་�་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་རིང་ཚད་དང་�་�ོན།
བོད་�ལ་ནས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་བ�ར་�ན་�ི་རིང་ཚད་�ོར་<<�ང་དཀར་ཚ�ག་མཛ�ད>>དང་བཙན་�ོལ་བོད་མིའི་
ཤེས་ཡོན་�ན་ཚ�གས་�ིས་�ོམ་�ིག་དང་འ�ེམས་�ེལ་�ས་པའི་<<བོད་�ལ་ངོ་�ོད་ན་�ང་བ�ན་དེབ།>>སོགས་�ི་ནང་�་�ལ་
མོ་ད�ལ་�འི་བོད་�ལ་�ི་བ�ར་�ན་རིང་ཚད་�ི་ལེ་༡༣༩༣ དང་། འབབ་�ལ་�་�ོན་�ི་ལེ་�་བཞི་མ་༡༠༢༥༠༠ ཙམ་ཡོད་པས་�་
བོ་འདི་ནི་བོད་�ི་�་ཆེན་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་བཅས་ག�ངས་པ་�ར། ལོ་�ས་�ི་དེབ་ཐེར་ཁག་གི་ནང་�་ཡང་གཅིག་མ�ངས་གསལ་
འ�ག མདོར་ན་རང་�ལ་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�་ནི་འཛམ་�ིང་གི་�་བོ་རིང་ཤོས་ཨང་བ�ད་པ་དང་ཤར་�ིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་�་བོ་
རིང་ཤོས་ཨང་ག�མ་པ། རང་�ལ་བོད་�ི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་བཅས་ཡིན་པ་གོང་གི་རེ�་མིག་ནང་�་གསལ་བ་�ར་
རོ།།
�་པ། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་རིན་ཐང་�ེང་བ།
༡༽�འི་ཐོན་�ངས་�ན་�མ་ཚ�གས་པའི་བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�་ནི་�ོད་གདང་ལ་རི་�ད་དང་བར་གཉན་ཆེན་
ཐང་�འི་རི་�ད། �ད་རོང་བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་རི་�ད་སོགས་ནས་འབབ་པའི་�ངས་གཙང་གི་�་ཆེན་ཞིག་�ེ། �ི་ལོ་༡༩༤༩
ལོའི་ཡར་�ོན་�་བོད་མི་རང་ཉིད་ལ་རང་གི་ཁོར་�ག་བདག་�ོང་�ེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པས། བོད་མི་�ན་རབས་�མས་�ིས་རང་
�ང་འ�ང་བ་བཞིའི་ནང་�་�་གནས་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་�ེད་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་འཕགས་པ་�ང་པོ་ག�མ་པ་ཞེས་�་བའི་ཐེག་
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མིང་བཞན་གཙང་པོ་སེར་པོ་(Yellow River) ཡང་ཟེར།

འབར་མིའི་འདི་ལ་སལ་ཝེན་གཙང་པོ་དང་�་ནག་གིས་གནོད་གཙང་པོ(Nu River) ཟེར།

5

བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

པ་ཆེན་པོའི་མདོ<<�ང་བཤགས།>> ལས། “དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�་�་ལ་�ག་འཚལ་ལོ།། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་�་�འི་�་�ག་
10
འཚལ་ལོ།།” ཞེས་བོད་མི་དག་གིས་�ས་�ན་ཁ་འདོན་�ེད་པ་དང་། གལ་ཏེ་�་བོ་ལ་བཙ�ག་པ་བཟོས་ན་ནད་ན་ཚ་དང་བ�་མི་
ཤིས་པ་�ང་བར་ཡིད་ཆེས་�ེད། �་མཚན་དེ་དག་གི་�ེན་པས་�ལ་མི་�ན་�ིས་ནམ་ཡང་�འི་ནང་�་གད་�ིགས་ག�ག་པ་དང་
འབགས་བཙ�ག་བཟོ་བའི་གོམ་གཤིས་མེད་པས། �འི་ཐོན་�ངས་ཧ་ཅང་གཙང་བ་དང་�ངས་བ། བསིལ་བ། �ི་མ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་
པས། �ེ་འ�ོ་�ན་�ིས་གཙང་བཟོའི་ཡོ་ཆས་�ོད་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་འ�ང་ཆོག་པའི་�ད་ཆོས་�་མ་ཡོད།
༢༽འ�ང་བཞིའ་ི ནང་གསེས་�འི་ཕན་ཡོན། ནང་བ�ན་རིག་པའི་ག�ང་�གས་མངོན་པ་མཛ�ད་ལས། འཇིག་�ེན་�ི་ཆགས་རིམ་
ཐོག་མར་�་�ང་ཆགས་པ་དང་། དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཆགས་པར་ག�ངས་ཡོད་པས་དེར་དཔག་ན་�་ནི་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་ཙམ་མ་
ཟད་�ོག་�ན་ཡོངས་ཏེ་ནང་བ�ད་�ི་སེམས་ཅན་དང་རིའི་ར་བ་ཁང་�ིམ་སོགས་�ིའི་�ོད་�ི་འཇིག་�ེན་འདི་ཉིད་གཉིས་�བ་
�ེད་�ི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན་པར་གསལ་པོ་�ོགས་�བ་པ་དང་། བོད་�ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་�གས་ཡན་ལག་བ�ད་པ་ལས་
�ང་། “�་ནི་�ོག་ཆགས་�མས་�ི་�ོག།། �ས་�ང་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཡིན། དེ་བས་ཤིན་�་དག་པ་ཡི།། �་ནི་གང་�་འང་�ོག་པ་མེད།།”
ཅེས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་ལ་མཁའ་ལ་བ�ེན་པ་དང་། ལ་ལ་�མ་སར་འཚ�་བ། ལ་ལ་�་མཚ�འི་ནང་�་འཚ�་བ། ལ་ལ་རིའི་ཁོང་གསེང་
�་�ོད་པ་སོགས་མདོར་ན་�ོག་�ན་ཆེ་བ་�ང་ཆེན་ནས་�ང་བ་�ོག་འ�་ཡན་ཆད་ཚང་མ་�་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་བཞིན་པ་དང་�་
ནི་�ོག་ཆགས་�མས་�ི་�ོག་�་�་ཡིན་པར་ངོས་འཛ�ན་�ེད་ལ། �་ཡིས་ཤིང་ལོ་འདབ་�ས་པ་དང་ལོ་ཏོག་འ�ས་�ས་ཁེངས་པར་
�ེད་པ་སོགས་མདོར་ན་�ོག་ཆགས་དང་�ི་ཤིང་�ན་�ེ་བ་དང་འཚ�་བར་�ེད་པའི་�ོག་�་�ར་ངོས་འཛ�ན་�ེད།
ང་ཚ�འི་འཛམ་�ིང་�ེང་གི་ཆེས་ཐོན་�ངས་མང་བ་དང་�་�ོན་ཆེ་བ་ནི་�་ཡིན། སའི་གོ་ལའི་ངོས་�ི་�་�ོན༧༡ ཙམ་�་ཡིས་
བཀབ་ཡོད་�ང་ང་ཚ�འ་ི དངོས་�་འ�ང་ཆོག་པའི་�་ནི་ཧ་ཅང་གི་�ང་�ང་�ེ། དཔེར་ན། འཛམ་�ིང་གི་�འི་�་ཆ་༡༠༠ ནས་�་ཆ་
༩༧.༥ དེ་ཉིད་�་མཚ�འ་ི ཚ་�་ཡིན་པས་ང་ཚ�ས་འ�ང་མི་�བ་པ་དང་། �འི་�་ཆ་༡.༥ ཙམ་�ང་ཁམས་དང་�ིན་པ་སོགས་�ི་ནང་
�་ཡོད། ང་ཚ�ས་དངོས་�་འ�ང་ཆོག་པའི་�་�ངས་མ་�་ཆ་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མེད་པས། དེར་དཔག་ན་ང་ཚ�ས་འཛམ་�ིང་འདིའི་
�ེང་གི་�་བོ་རིང་ཤོས་དང་གཙང་ཤོས་དག་གི་རིན་ཐང་�ོགས་�བ་ངེས་ཡིན། དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་ངེས་པར་�་�འི་རིན་ཐང་ཤེས་
པའི་ཐོག་ནས་�ན་�་�་བོ་དེ་དག་བདག་�ོང་དང་�ང་�ོབ་�་གལ་ཆེ།
༣༽�ལ་མོ་ད�ལ་�་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་གནས་�ེད་མཁན་མི་འབོར། �ི་ལོ་༢༠༡༣ �་བ་༠༣པའི་ཚ�ས་༡༣ དགོང་མོར་(VOA)ཨ་
རིའི་�ང་འ�ིན་ཁང་�་<<�ལ་མོ་ད�ལ་�ར་འ�ད་པའི་ཉེན་ཁ་དང་དེ་�ང་�ོབ་�ི་འཐབ་�ོད།>>ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་�་
གསལ་བ་�ར་ན། “�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ལ་�་�ངས་�ང་མི་རིགས་ཉེར་�ག་དང་ཆོས་�གས་ཆེན་པོ་�ག་ཡོད་བཅས་དང་། �ི་ལོ་
༢༠༠༥ ལོར་�་རིལ་�་སིལ་(Karl Mussel)�ིས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ལ་�ི་མི་འབོར་རམ་ཡང་ན་�ལ་མོ་ད�ལ་�་འདི་ཉིད་ལ་
བ�ེན་ནས་འཚ�་གནས་�ེད་མཁན་�ི་མི་འབོར་ག་ཚ�ད་ཡོད་མེད་�ོར་ཞིབ་འ�ག་�ས་ནས་ག�ངས་དོན། “�ལ་མོ་ད�ལ་�་འདི་
ཉིད་ལ་དངོས་�་བ�ེན་ནས་འཚ�་གནས་�་མཁན་�ི་མི་འབོར་ས་ཡ་༧ ཙམ་དང་�ལ་མོ་ད�ལ་�་འདི་ཉིད་ལ་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་
མི་འབོར་ས་ཡ་ ༤༧ ཙམ་ཡོད”བཅས་ག�ངས་པ་�ར། �་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�་ནི་བོད་དང་�་ནག འབར་མ་དང་ཐེ་ལེན་ཊི་
(Thailand) བཅས་�ལ་ཁབ་བཞིའི་མི་འབོར་�ི་འཚ�་བའི་�ེན་གཞི་དང་འ�ེལ་བ་དམ་ཟབ་ཆགས་ཡོད།
10

བ�ོད་�ོན་�ོགས་བ�ིགས། མཚ�་�ོན་མི་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་། ༡༩༩༦ ལོར་པར་ཐེངས་བཞི་པ། ཤོག་ངོས ༦།

6

བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

༤༽ཞིང་འ�ོག་གི་ཐོན་�ངས་བཟང་བ། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ལ་�་ཞིང་འ�ོག་གཉིས་�ི་ས་བབས་དང་ས་གཤིས་བཟང་བས། �་བོ་
དེའི་�ལ་�ི་མི་འབོར་ས་ཡ་བ�ན་ཙམ་ཞིག་ཞིང་པ་དང་འ�ོག་པ་ཡིན། ཞིང་འ�ོག་གཉིས་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་ཐོན་�ེད་འ�གས་�ན་
�ེད་པའི་དགོས་ངེས་�ི་གནས་ས་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་འ�ོ་བ་མིའི་རིགས་འཚ�་གནས་�བ་པའི་དངོས་པོའི་�ང་གཞི་ཞིག་�ང་
ཡིན། ཞིང་འ�ོག་གཉིས་ནི་ས་བབས་དང་། གནམ་གཤིས། �འི་ཐོན་�ངས་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་གནས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པས།
�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོད་�ད་�ལ་�་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་�ང་བས་ལོ་གཅིག་ལ་�ོན་ཐོག་�ས་གཅིག་ལས་འདེབས་�ོལ་མེད་�ང་
�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ད་�ད་�ལ་�་གནམ་གཤིས་བཟང་བས་ལོ་གཅིག་ལ་�ོན་ཐོག་�ས་གཉིས་རེར་འདེབས་�ོལ་ཡོད། ཞིང་པ་
ཚ�ས་འ�ོག་པ་ལ་�ེན་ནས་དཀར་ཟས་དང་དམར་ཟས། ས་ཞིང་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་�ད་སོགས་རག་པ་དང་། འ�ོག་པ་ཚ�ས་ཞིང་
པ་ལ་�ེན་ནས་འ�་རིགས་དང་�ོ་ཚལ་སོགས་རག་གིན་ཡོད། �ིར་ས་ཆ་གང་�་ཡིན་ཡང་ཞིང་འ�ོག་གཉིས་ནི་�ལ་ཁབ་དེ་དང་མི་
རིགས་དེ་ཉིད་འཚ�་གནས་�་�བ་པའི་དངོས་པའི་�ང་གཞི་�་�་ཡིན་པས། �ལ་ཁབ་དེས་ངེས་པར་�་ཞིང་འ�ོག་གི་ཐོན་�ངས་
བཟང་བའི་ས་�ལ་ཁག་�་�ང་�ོང་�་དགོས་པ་ཡིན།
�ག་པ། �་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�ར་གནོད་�ོན་འ�ོ་བའི་�་�ེན།
རང་�ང་ཁམས་ནི་ཕན་�ན་གཅིག་ལ་གཅིག་�ེན་ཡིན་པས། གཏེར་�ས་�ི་ཐོན་�ངས་དང་། ཤིང་ནགས་�ི་ཐོན་
�ངས་སོགས་ལ་གནོད་�ོན་འ�ོ་�བས་�་བོ་དེར་ཡང་རང་བཞིན་�ིས་གནོད་�ོན་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། �་ནག་གིས་�ས་�ན་“ས་ནི་
�་ནག་གི་ས་ཡིན། གནམ་ནི་�་ནག་གི་གནམ་ཡིན།” ཞེས་པའི་བཙན་དབང་གི་འོག་�་�ིའི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་�ས་
གཏོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཚད་རང་�ང་ཁམས་ལ་བཅོལ་ནས། དཔེར་ན།
༡༽�་མཛ�ད་མང་པོ་�ག་བཞིན་པ།
�ི་ལོ་༢༠༠༣ �་༧ པའི་ཚ�ས་༡༣ ཉིན་�ན་ནན་ཞིང་ཆེན་�ི་དམར་ཤོག་ཚ�གས་པའི་འགོ་འཛ�ན་�ཱིང་ཀོང་རོང་(Chang Gon
Ron)གིས་གསར་འགོད་པར་ལན་འདེབས་གནང་བ་�ར་ན། �་ནག་གི་ཤར་�ོགས་�ལ་�་�ོག་གི་དགོས་མཁོ་�ོང་བའི་ཆེད་�་�་
བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་ཐོག་�་�་མཛ�ད་�་�ག་�འི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚ�ས་ལས་གཞི་ཡང་དངོས་�་འགོ་བ�གས་ཟིན་
ཡོད་བཅས་བ�ོད་འ�ག པེ་ཅིན་�་གཏན་གཞི་�ེད་པའི་<<�ོ་�ོང་གི་སའི་གོ་ལའི་དང་�ངས་ཞབས་�་ཚ�གས་པ།>>ཟེར་བའི་
འགན་འཛ�ན་�མ་ཝན་�ཱ་ོ ཌིན་ལགས་�ིས་༢༠༠༣ ལོར་ཁོ་མོས་�ག་ནག་གི་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་ཐོག་�་�་མཛ�ད་མང་པོ་�ག་བཞིན་
པའི་ས་�ལ་ཁག་�་དངོས་�་ཞིབ་འ�ག་གནང་བར་ཕེབས་པས། ཁོ་མོས་ག�ངས་བ་�ར་ན་�ག་གིས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་ཐོག་�་�་
མཛ�ད་མང་པོ་�ག་བཞིན་པའི་ས་�ག་ཁག་ནི་བོད་རང་�ོང་�ོངས་�ི་ས་�ལ་�་�ལ་དང་། �ན་ནན་ཞིང་ཆེན་�ི་ས་�ལ་ཁག་
བཅས་ཡིན་འ�ག �ོ་�ང་གི་སའི་གོ་ལའི་དང་�ངས་ཚ�གས་པ་ནི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�ར་�ང་�ོབ་�ེད་མཁན་�ི་ཚ�གས་པ་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་ཡིན་པས། ཁོང་ཚ�ས་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�་ནི་དེ་�ོན་འབགས་བཙ�ག་མ་ཤོར་བའི་�་བོ་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན་པས། �་བོ་འདི་
ཉིད་ངེས་པར་�་མི་རབས་�ེས་མ་ཚ�འི་ཆེད་�་�ང་�ོབ་�ེད་དགོས་པ་དང་། འ�ི་�་དང་�་�། �ལ་མོ་ད�ལ་�་བཅས་�ི་�ག་
�ལ་�ན་ནན་ཞིང་ཆེན་�ི་ས་�ལ་དེ་མཉམ་འ�ེལ་�ལ་ཚ�གས་�ི་�ོབ་གསོ་དང་ཚན་རིག རིག་ག�ང་བཅས་འཛམ་�ིང་གི་�ལ་
བཞག་�ང་�ོབ་ཁོངས་�་བ�ག་ཡོད་པས། �་ནག་གིས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་ཐོག་�་�་མཛ�ད་�ག་བཞིན་པ་དེ་ལ་ངོ་�ོལ་�གས་ཆེན་
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བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

�ས་�ང་། �་ནག་གིས་ལས་འ�ལ་མཚམས་འཇོག་མ་�ས་པར་བ�ེན་ཞིང་པ་དང་འ�ོག་པ་མང་པོ་ཞིག་གནས་�ོ་�ེད་དགོས་པ་
�ང་ཡོད།
༢༽གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན།
གཏེར་ཁ་ནི་ས་�ན་ནང་�་འཕེལ་བ་དང་ས་གཞིའི་ངོས་�་ཐོན་པའི་བཟོ་ཞིང་ལས་ཀར་བེད་�ོད་ཆོག་པའི་གཏེར་�ས་
ཤིག་�ེ། �ལ་ཁབ་གང་ཞིག་གིས་གཏེར་ཁའི་ཐོན་�ངས་འདོན་�ེལ་དང་བེད་�ོད་�ི་ཚད་ཇི་ཙམ་�་ཆེ་བ་དང་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་
དེ་ཙམ་�ིས་�ལ་ཁབ་དེ་ཉིད་�ི་དཔལ་འ�ོར་འཕེལ་�ས་�ི་�་ཚད་མཐོ་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད་ན་ཡང་། གཏེར་ཁའི་རིགས་�ོག་འདོན་
�ེད་�བས་�ང་རི་མང་པོ་�ེ་ཐང་�་འ�ར་འ�ོ་བ་དང་། གཏེར་རིགས་�ོག་འདོན་�ེད་�བས་�ས་རིགས་མང་པོ་བེད་�ོད་�ེད་
བཞིན་པས། ཆར་�་དང་གངས་�་སོགས་�ིས་�ས་རིགས་དེ་དག་གཙང་པོའི་ནང་�་�ར་འ�ོ་བས། གཙང་པོ་ལ་གནོད་�ོན་དང་
�གས་བཙ�ག་ཆེན་པོ་འ�ང་བཞིན་ཡོད། དེ་�ོན་�་ནག་གིས་�ལ་མོ་ད�ལ་ཆའི་མགོ་�ངས་བར་ཁམས་འ�ི་�་�ོང་ནགས་ཤོད་�ི་
ས་�ལ་ནགས་�་ཛམ་བྷར་གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན་�ི་འཆར་གཞི་བཟོས་ཡོད་�ང་ས་གནས་མི་དམངས་�ིས་ཐོག་མཐའ་བར་ག�མ་�་
གཅིག་སེམས་གཅིག་ལ་�ིལ་ནས་གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན་�ི་ལས་འ�ལ་ལ་ངོ་�ོལ་�ག་པོ་�ས་པར་བ�ེན་བཀག་�ོམ་�ེད་�བ་པ་�ང་
ཡོད། ནགས་ཤོད་ཅེས་པ་ནི་ནགས་�འི་བ�ར་�ན་�ལ་�་ཆགས་ཡོད་�བས། གལ་ཏེ་�ལ་དེར་གཏེར་ཁ་�ོགས་འདོན་�ས་ན་�ལ་
མོ་ད�ལ་�ར་གནོད་�ོན་དང་�གས་བཙ�ག་ཆེན་པོ་འ�ོ་བ་དང་། �ལ་མོ་ད�ལ་�་ལ་གནོད་�ོན་དང་�གས་བཙ�ག་སོང་ན་བོད་
དང་�་ནག འབར་མ་སོགས་�ི་མི་མང་དང་སེམས་ཅན། �ི་ཤིང་སོགས་ལ་གནོད་�ོན་ཚད་མེད་འ�ོ་ངེས་ཡིན།
༣༽ནགས་ཚལ་གཅོད་འ�ེག་�ེད་པ།
བོད་ག�ང་�ི་�ིལ་པར་�ན་ཁང་ནས་བ�ན་པའི་<<བོད་�ི་རང་�ང་ཁོར་�ག་ངོ་�ོད་དང་ད་�འི་གནས་�ངས་>>ཟེར་
བའི་ནང་�་“�ི་ལོ་༡༩༤༩ ལོར་བོད་�ི་གདོད་མའི་ནགས་ཚལ་�ི་�་�ོན་�ི་ལེ་�་བཞི་མ་༢༢༡༨༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་དང་། �ི་ལོ་༡༩༨༩
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ལོར་ནགས་ཚལ་�ི་�་�ོན་�ི་ལེ་�་བཞི་མ་༡༣༤༠༠ ཙམ་ལས་�ག་མེད་པར་�ེད་ཀ་ཙམ་�ང་�་�ིན་ཡོད།” ཅེས་གསལ་བ་�ར་
ན། འདས་པའི་ལོ་བཞི་བ�་ཙམ་�ི་ནང་�་བོད་�ི་ནགས་ཚལ་�ི་�་�ོན་�ེད་ཀ་ཙམ་�ང་�་�ིན་འ�ག་པས། �ི་ལོ་༡༩༤༩ ནས་ད་
�འི་བར་�་འདས་པའི་ལོ་༦༧ ཙམ་�ི་ནང་�་བོད་པའི་ནགས་ཚལ་�ི་�་�ོན་ག�མ་ཆ་གཅིག་ཙམ་ལས་�ག་མེད་པ་གསལ་བཤད་
�ེད་�བ་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་ལོ་�མ་�འི་ནང་�་བོད་�ི་ནགས་ཚལ་�་མེད་འ�ོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། བོད་�ི་ནགས་ཚལ་ཕལ་ཆེ་
བ་ནི་�ལ་མོ་ད�ལ་དང་�་�། འ�ི་�་སོགས་ས་བབ་དམའ་བའི་�ོ་ཤར་�ལ་�ི་གཙང་པོའི་གཡས་གཡོན་�ི་རི་འདབས་�་�ེས་
ཡོད། དེ་�ོན་�་ནག་གིས་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ད་ནས་ག�ང་ལམ་བཟོས་པ་དེ་དག་ཁ་ནས་དེའ་ི �ལ་�ི་མི་དམངས་ཚ�འ་ི ཆེད་�་
ཡིན་ཞེས་བཤད་�ང་དོན་དངོས་�་ཤིང་ནགས་མང་པོ་�་ནག་�་�ོར་འ�ེན་�ེད་པའི་ཆེད་�་ཡིན། དཔེར་ན་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་
�ལ་�ི་ག�ང་ལམ་དེ་དག་ནགས་ཚལ་དང་གཏེར་ཁ་མང་བའི་�ད་�་བཟོས་ཡོད་པ་ལས་�ོང་གསེབ་དང་ནགས་ཚལ་�ི་ཐོན་
�ངས་�ང་བའི་ས་�ལ་ཁག་�་ག�ང་ལམ་ཞིག་མེད་པ་�་�་རེད། ཤིང་ནགས་གཅོད་འ�ེག་�ེད་པ་ལ་བ�ེན་�་འཛ�ན་མཁན་�ི་
ཤིང་�ོང་�ང་�་སོང་བའི་�ེན་�ིས་ཆར་�ས་�བས་�་�ལ་མོ་ད�ལ་�་�ར་ལས་ཆེ་�་འ�ོ་བ་དང་། དེའི་�ལ་�ི་ས་ཞིང་དང་ཤིང་
ནགས། �ང་�ོངས་སོགས་ལ་གནོད་འཚ�་ཆེ་བར་མ་ཟད་�་བོ་དེའི་བ�ར་�ན་�ལ་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་ཚ�་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་
རབ་དང་རིམ་པ་�ང་དང་འ�ང་�ས་�་ཡིན།
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་བ�ན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་�ིས་�ོགས་�ིག་གནང་བའི་བོད་�ི་རང་�ང་ཁོར་�ག་ངོ་�ོད་དང་ད་�འི་གནས་�ངས། �ི་ལོ་་༡༩༩༤ ལོར་�ི་�ིལ་པར་བ�ན་ཁང་�་བ�ས། ཤོག་ངོས ༡༣, ༡༤, ༡༥, ༡༦
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བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

༣༽ཉ་རིགས་གསོད་ཆེད་འབར་�ས་བེད་�ོད་�ེད་པ།
བ�ར་�ན་རིང་བའི་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་ནང་�་ཉ་རིགས་�ི་ཐོན་�ངས་ཧ་ཅང་བཟང་པོ་ཡོད་པས། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་
�ོགས་གང་ནས་ཟས་རིགས་ག�ག་ཡང་ཉ་རིགས་བ�་�ག་མང་པོ་འཚང་ཀ་ཤིག་ཤིག་གི་ངང་ནས་གཙང་པོའི་ཁ་�་�ིང་ཡོང་། �་
མཚན་དང་ཉམས་�ོང་དེ་དག་གཞིར་བ�ང་ནས་བཤད་ན། �ལ་མོ་ད�ལ་�འི་མགོ་�ངས་“ནགས་སོག་�མ་མདོ་”ནས་མཐར་
མཐའི་�་མཚ�འི་བར་�་གོམ་པ་རེ་རེའི་བར་ཐག་�་ཉ་རིགས་བ�་�ག་མང་པོ་འཚ�་གནས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པར་ཤེས་�ོགས་
�བ། �ིར་�་ནག་གི་མི་འབོར་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཟས་�་ཉ་ཤ་བཟས་ནས་འཚ�་བ་རོལ་བཞིན་པས། ཁོང་ཚ�ས་འཚ�་གནས་�ི་དོན་�་ཉ་
བསད་ནས་ཉ་ཤ་བཟས་�ང་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་ནང་གི་ཉ་རིགས་�ོགས་མི་�ིད་�ང་། ཁོང་ཚ�ས་རང་�ང་ཁོར་�ག་ལ་�ི་མཐོང་མི་
�ེད་པར་ཉ་རིགས་གསོད་ཆེད་�འི་ནང་�་འབར་�ས་བེད་�ོད་�ེད་�ིན་ཡོད། དེར་བ�ེན་�འི་ནང་མིའི་�ས་ཁམས་དང་རང་
�ང་�ེ་ཁམས་ལ་གནོད་པའི་�ས་འ�ར་དེ་དག་གི་�་�ེན་�ིས་མི་�མས་ལ་ནད་གཞི་ཕོག་པ། �་དེ་ལ་བ�ེན་ནས་འཚ�་གནས་�ེད་
མཁན་�ི་�ོག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་ཤི་འ�ོ་བ་དང་�ི་ཤིང་གི་རིགས་འ�་མིན་�་ཚ�གས་སོགས་རང་�ང་ཁམས་ལ་གནོད་�ོན་ཆེན་པོ་
ཐེབས་�ིན་ཡོད།
བ�ན་པ། འ�ང་འ�ར་�ལ་མོ་ད�ལ་�ར་�ང་�ོབ་དགོས་�ལ།
བོད་�ི་ཁ་དཔེ་ལ“�་བ་གཅིག་ལ་�ེད་ཐབས་བ�།། འ�ོ་ས་གཅིག་ལ་འ�ོ་ལམ་�ོང་།།”ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། �་བོ་�ལ་མོ་
ད�ལ་�་འདི་ཉིད་�ང་�ོབ་�ེད་པ་ལ་ཐབས་ལམ་�་ཚ�གས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། དང་པོ་�་ཡི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་དང་�་དང་མིའི་
ཚ�་�ོག �་དང་�ེ་དངོས་ཐམས་ཅད་བར་�ི་འ�ེལ་བ། �འི་ཕན་ཡོན་དག་གོ་�ོགས་�ེལ་ནས། �་ནི་�ོག་འཚ�་བའི་�ིང་�་ཡིན་
པས། �་མེད་ན་ཚ�་�ོག་གནས་ཐབས་མེད་པའི་གནས་�གས་དེ་དག་མི་ཚ�ས་ཤེས་�་བ�ག་�ེ། �འི་ཐོན་�ངས་ལ་�ང་�ོབ་དང་
�འི་ཐོན་�ངས་ལ་གཅེས་འཛ�ན་�་བའི་འ�་ཤེས་མཐོ་�་གཏོང་དགོས།
གཉིས་པ་�འི་མགོ་�ངས་�ལ་�ི་རང་�ང་�ེ་ཁམས་ཁོར་�ག་ལ་�ིད་ག�ང་དང་མང་ཚ�གས་གཉིས་�ོབས་�གས་གཅིག་�་
�ིལ་ཏེ་ཤིང་ནགས་གཅོད་འ�ེག་དང་གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན་སོགས་�ེད་མི་ཆོག་པར་�ིམས་�གས་བཟོ་དགོས་པ་དང་། �ལ་ཁབ་
ག�ང་གིས་�་བོ་དེའི་�ལ་�་འཚ�་གནས་�་མཁན་�ི་མི་དམངས་དང་�ེ་ཁམས་�ོག་ཆགས་སོགས་�ི་ཚ�་�ོག་དང་བདེ་�ིད་ལ་
འགན་འ�ར་�་དགོས།
ག�མ་པ་�ོང་�ེར་དང་�ོང་�ལ་ཁག་གི་བཙ�ག་�་གཙང་པོའི་ནང་�་མི་འ�ེན་པ་དང་གཙང་པོའི་ཉེ་འ�མ་�་གད་�ིགས་
མི་ག�ག་པར་བཀག་�ོམ་�་དགོས།
�་ནི་ཚ�་�ོག་ཡོངས་�ི་�ངས་�ག་�་�་དང་�ེ་དངོས་རིགས་�ི་ལང་འཚ�་�ས་མིན་�ི་�་བ་�་ལ་�ག་ཡོད་པས། མདོར་ན་མི་�ས་
�ང་འཚ�་དང་མཚ��འི་ནང་�་�ོན་ཆས་མི་བ�་བ་དང་གད་�ིགས་གང་སར་མི་འཕོ་བ། �འི་བ�ར་ལམ་གཡས་གཡོན་དང་མགོ་
�ངས་སོགས་�་ས་བ�ོ་�ོ་�ོག་དང་། གཙང་པོའི་ནང་�་�ལ་མིན་�ིས་ཉ་རིགས་གསོད་མི་ཆོག་པ་སོགས་རང་�ང་�འི་ཐོན་�ངས་
ལ་གཅེས་�ོང་དང་། མི་རབས་�ེས་མ་ཚ�འི་མ�ན་ལམ་དང་བདེ་�ིད་ལ་བསམ་གཞིགས་�ས་ནས་མ་འོངས་པར་མཛ�ས་�ག་�ན་
པའི་འཇིག་�ེན་ཞིག་�ན་�་ནི་�་ཤེས་དོན་གོ་མཁན་�ི་གང་ཟག་ཚང་མས་ལས་འགན་ཡིན་ནོ།།
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མཐའ་བ�ོམས།
<<བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་རོབ་ཙམ་�ེང་བ་>>ཞེས་པའི་ད�ད་�ོམ་འདི་�ན་�ིས་�་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་
�་�ིས་པའི་ད�ད་�ོམ་ཞིག་ཡིན་པས། �ས་ཚ�ད་�ང་�ང་ཞིག་གི་ནང་�་ད�ད་�ོམ་ལེགས་པོ་ཞིག་དང་རང་ཉིད་�ི་འདོད་�ོ་
ཁེངས་པ་ཞིག་འ�ི་མ་�བ་ཡང་རང་ཉིད་�ི་�ས་�གས་ཡོད་ཚད་�ིས་བོད་�ི་�་བོ་འདིའི་�ོར་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ས་པ་ཡིན། �་བོ་
�ལ་མོ་ད�ལ་�་འདི་ཉིད་བོད་�ི་ས་ཆགས་ནས་ད་�་བར་�་མཐོ་�ང་བོད་�་གཟི་བ�ིད་ངང་ནས་བ�ར་བཞིན་ཡོད་�ང་།
གནའ་�་མོ་ནས་ད་�འི་བར་�་�་བོ་འདིའི་�ོར་ལ་ཞིབ་འ�ག་�ས་ནས་ད�ད་�ོམ་�ལ་�ང་ཞིག་གམ་�ོམ་ཡིག་ཡག་པོ་ཞིག་འ�ི་
མཁན་མེད་པའམ་འ�ི་བའི་བསམ་�ོ་མེད་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་སེམས་ཕམ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།
�ས་པས་ད�ད་�ོམ་འདི་འ�ི་བའི་འགོ་མ�ག་བར་ག�མ་�་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་དང་། གཞན་ཡང་བོད་�ི་མཁས་དབང་མང་པོ་
ཞིག་ལ་འདིའི་�ོར་བཀའ་འ�ི་�ས་�ང་དེ་�ོན་�་བོ་འདིའི་�ོར་དོ་�ང་�ེད་མཁན་མེད་པའི་�ེན་�ིས་ད�ད་གཞི་འདོད་�ོ་
ཁེངས་པ་ཞིག་རག་ཐབས་�ལ། འོན་�ང་�ན་�ིས་�་བོ་དེའི་བ�ད་�་གནས་�ོད་�ེད་མཁན་�ི་�ལ་མི་ཁག་ལ་�་ལམ་བ�ད་ནས་
འ�ེལ་བ་�ས་པ་དང་། ད་�ང་རང་ཉིད་དངོས་�་མི་ལོ་བ�་བཞིའི་རིང་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་བ�ད་�་འཚ�་གནས་�ས་པའི་ཉམས་
�ོང་སོགས་གཞི་�་བ�ང་ནས་�ིས་པས་ད་�འི་ད�ད་�ོམ་འདི་�བ་པ་རེད། ད་�ང་ཡང་རང་ཉིད་�ིས་�་མ�ད་ནས་བོད་�ི་�ིའི་
�ོད་རང་�ང་གི་བཀོད་པ་དང་། �ག་པར་མི་རབས་�ེས་མ་ཚ�འ་ི ཆེད་�་གལ་ཆེ་བའི་�་བོ་འདིའ་ི �ོར་ཞིབ་འ�ག་དང་། མ་འོངས་
པར་འདི་ཉིད་�ང་�ོབ་�ེད་པའི་ཐབས་ལམ་�་ཚ�གས་འཚ�ལ་�་ཡིན།
འོན་�ང་�ན་ནི་ཤེས་ཡོན་�ི་གནས་ཚད་ཞན་པས་ད�ད་�ོམ་འདིའི་འགོ་མ�ག་བར་ག�མ་�་ནོར་བ་དང་འ�ལ་བ་མང་
པོ་�ང་ཡོད་ངེས་རེད། དེར་བ�ེན་ནོར་འ�ལ་དང་ཆད་�ག་རིགས་ཡོད་ན་�ོག་པ་པོ་�མས་ལ་དགོངས་སེལ་�་�་ལས་མ་འདས།
�ི་ལོ་༢༠༡༦ ལོ་�་བ་༠༨ ཚ�ས་༥ ཉིན་ས་�་མཐོ་�ོབ་�་�ིས།
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ད�ད་གཞིའ་ི �ར་བ�འི་དེབ་ཁག

(གོང་�་�ང་འ�ེན་ཟིན་པའི་དེབ་དག་གཤམ་�་བཀོད་མེད།)

དེབ་མིང་།

�ོམ་པ་པོའམ་བ�ར་མཁན།

པར་�ན་ཁང་།

ལོ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ོར་ལ་
བ�ལ་བའི་བཀའ་�ོབ།
མཐོ་རིམ་�ོབ་འ�ིང་གི་�ོབ་དེབ། ས་ཁམས། �ད་ཆ།

�་མགོན་�བས།

མ་ངེས།

༡༩༩༦

བོད་�ོངས་མི་དམངས་དཔེ་�ན་ཁང་།

༡༩༩༣

�ེ་དངོས་�ང་�ོབ་�ི་�ན་ཤེས་�ོག་དེབ།

དཀར་མཛ�ས་ས་�ལ་ཡིག་�ར་�ེ་གནས་�ིས་
བ�ིགས།
�ོམ་�ིག་པ་�་བ་ཚ�་རིང་�ལ།

�ང་གོའི་བོད་རིགས་དཔེ་�ན་ཁང་།

༢༠༠༩

བོད་ག�ངབདེ་�ང་བོད་གནས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་།

༡༩༩༥

མ་ངེས།

༡༩༩༩

བོད་�ི་རང་�ང་ཐོན་�ངས་�ི་གནས་བབ་ལ་ཐོག་
མར་ད�ད་པ་ག�ར་གནས་ད�ེས་པའི་འབེལ་གཏམ།
དེབ་�ེང་དང་པོ།
བདེན་པའི་རང་མདངས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་�་ �ེས་�ན་�་�ིག་ཚ�གས་�ང་གིས་འ�ེམས་
བ་བ�གས་སོ།
�ེལ་�ས།
༦༽རང་ཉིད་འཚ�། གཞན་གནོད་�ངས།
གཙ�་�ིག་པ། �ེས་གསར་�་�བ།
�་སོག་འ�ི་ག�མ་�ི་�ས་དེབ།
རིན་ཆེན་གཏེར་དངོས་�ིས་ཡོངས་�་�ག་པའི་
གངས་ཅན་བོད།

༢༠༡༠
༢༠༡༤

�ལ་�ེད་འཇིག་�ེན།(ཚན་རིག་དེབ་�ེང་ག�མ་པ།)

འདོན་ཐེངས་དང་པོ།
བོད་ག�ང་བདེ་�ང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་�ལ་�ིའི་བོད་�ི་ལོར་འ�ེམས་�ེལ་
�ས།
བོད་ག�ང་�ི་�ིལ་ཁོར་�ག་�ེ་ཚན་ནས་
དཔར་བ�ན་�ིས་འ�ེམས་�ེལ་�ས།
�ི་ནོར་༧གོང་ས་༧�བས་མགོན་ཆེན་པོ་
�ི་�ིལ་དཔར་ཁང་།
མཆོག་ནས་�ལ་བའི་བཀའ་�ོབ་གཅེས་བ�ས།
༧གོང་ས་�་ལའི་�་མ་མས་མཛད།
བོད་�ི་དཔེ་མཛ�ད་ཁང་།

དངོས་ཡོད་�ི་ལམ་ནས་བོད་�ི་བདེན་པ་ར་�ོད།

བོད་ག�ང་�ི་�ིལ་ལས་�ང་།

༡༩༩༣

བོད་གངས་�ོངས་�ི་�་ཆེའ་ི �ོག་ཆགས་ངོ་�ོད།
མི་ཚ�འ་ི མ�ན་ལམ།

ནས་�ར་ཐང་དཔར་ཁང་�་དཔར་
འདེབས་�ིས་འ�ེམས་�ེལ་�ས།

༡༩༩༥
༢༠༡༢

ད�ིན་ཡིག་གི་�ར་བ�འི་དེབ་ཁག
•

Tibet-Environment and Development Issues 1992: Published by Environment and Development Desk, DIIR, CTA.

•

George B.Schaller,1980. Stones of silence: Journey in the Himalayas. The Viking press, New York, 292pp.

•

TREE OF LIFE. (Buddhism and protection of nature with declaration on environment ethics from the 14th Dalai lama) Sir peter scott. Buddhist
perception of nature, second edition 1999

•

MELTDOWN IN TIBET. Machael Buckley. Environment and Develop

•

George B.schaller,1998. Wildlife of the Tibetan Steppe: The university of Chicago press, Chicago, USA
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བོད་�ི་�་བོ་�ལ་མོ་ད�ལ་�འི་�ོར་�ེང་བ།

�་�འི་མིང་། �་ཚ�གས་ཁ་�ང་།
མཚ�་�ོན་བོད་རིག་�་བ། http://www.bodrigs.com/
བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འ�ག་�ས་དེབ། http://www.thlib.org
ནང་རིག་གཏེར་མཛ�ད། http://www.beita.org/tibet/
�ང་གོ་བོད་�ི་�ོབ་འ�ིང་�་བ། http://www.tibetannms.cn/
�ོང་གོ་བོད་རིག་པའི་�་བ། http://www.tibetology.ac.cn
�ལ་�ིའི་�ག་�འི་�་བ། http://www.internationalrivers.org/
གནམ་གཤིས་�ོན་བ�འི་�་བ། http://www.science.co.il/
མཐོ་�ང་བོད་�ི་�་བ། http://www.tibetanplateau.blogspot.
གངས་�ོངས་བོད་�ི་�་མཛ�ད། http://www.thelandofsnows.com
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