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འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ།

སྔོན་གླེང་
 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་ས་བི་ཞི་རལོ་ཆེན་མོ་བུང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་ཆབ་སདི་དམ་བསྒགས་དང་། ཆོས་ལུགས་ལ་སངས་འཛིན། རིག་གཞུང་རྩ་
གཏརོ། དཔལ་འབརོ་དབ་ེའབདེ། ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་སོགས་བདེ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ར་ུ
བཏང་བར་བརྟནེ་བདོ་མི་ཞིང་པ་དང་། འབགོ་པ། སླབོ་ཕུག ཆོས་བདེ་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ། ཚོང་
པ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པསོ་རང་གི་གཅསེ་པའ་ིལུས་སགོ་ཡོངས་སུ་བླསོ་བཏང་གནང་ས་ེགཞན་
སུ་ཞིག་ལའང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་
བའ་ིལམ་ནས་ང་ོརལོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་བདོ་མིའ་ིཐུན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་སོགས་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཐགོ་རྒྱལ་ཞནེ་གཡོ་མེད་རི་
དབང་ལརྟ་ཧ་ཅང་གཏངི་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་སནོ་གནང་ཡོད། 
 ད་ེཡང་ཐགོ་མ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིཉ་ེ
འགམ་ད་ུགྲྭ་བཀྲ་བྷ་ེལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ལགས་ཀིས་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བ་ླབང་བསང་ཆུ་རངོ་བསང་ཁགོ་དངུལ་རྲྭ་
སྡ་ེཔར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིབར་མི་གངས་ ༡༤༢ ཀིས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུ
ཚེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག  བདོ་མིར་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀི་འབདོ་སྒ་
བསྒགས་ཏ་ེརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།  ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འད་ིག་ལས་ཁུངས་
ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་གངས་ ༦༢ ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་། ད་ེབཞིན་
སབྐས་དརེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ བར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་དང་གསུང་བཤད་གནང་བ་རྣམས་ཕགོས་བསིྒགས་བས་ཏ།ེ འབར་བཞིན་
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རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།

པའ་ིབདོ། ཅསེ་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་རྣམ་པའ་ིདན་རྟནེ་ཆེད་དབེ་དང་པ་ོད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༢  
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞསེ་
མཛད་པའ་ིདན་རྟནེ་མཛད་སྒརོ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད། 
 ཐངེས་འདརི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་པ་སངས་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་
རེབ་གོང་ཁུལ་གི་རོང་བ་ོརྒྱལ་ཐང་གངོ་ཁརེ་གི་ནབུ་ཕགོས་སུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་
ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ལགས་ཀིས་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བ་ླབང་
བསང་ཆུ་རངོ་བསང་ཁགོ་དངུལ་རྲྭ་སྡ་ེཔར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིབར་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ 
༨༠ ལོ་རུྒྱས་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ 
བར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་དང་གསུང་བཤད་གནང་བ་རྣམས་ཕགོས་བསིྒགས་བས་
ཏ།ེ འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། ཅསེ་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་རྣམ་པའ་ིལོ་རུྒྱས་དང་དན་རྟནེ་གི་
དབེ་ཕངེ་གཉསི་པ་འད་ིའདནོ་སྤལེ་ཞུས་ཡོད། དབེ་འདརི་འཁདོ་པའ་ིལོ་རུྒྱས་རྣམས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གཏངོ་སབྐས་སུ་གནས་ཚུལ་ཇི་བུང་ལརྟ་བཀདོ་ཡོད།  འདའི་ིནང་ནརོ་འཁུལ་དང་
ཆད་ལགྷ་རིགས་ཡོད་ཚེ་ཡོ་བསང་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།  བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ལ།། 
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འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 1

རྒྱལ་གཅླེས་པ་པ་སངས་ལྷ་མྔོ་ལགས་    (༦༣)

༄༅། །ཁམས་སྐ་ེརུ་མདརོ་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་རསེ། ཁང་ཁིམ་བསྐར་གསོ་ཞསེ་པའ་ིལས་གཞིའ་ི 
འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་གི་ས་ཆ་མང་པ་ོགཞུང་བཞསེ་བཏང་བར་བརྟནེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་རང་ལོ་ ༦༢ ལ་སོན་པའ་ིསྐ་ེརུ་མད་ོརངོ་ཁངོས་ཀི་བུད་མེད་པ་སངས་ 
ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་ཁོ་མོའི་ད་ེས་ྔཁང་པ་ཡོད་པ་བཤིག་གཏརོ་གིས་ད་ེལས་རྒྱ་ཆུང་བའི་ས་ཆ་
བགསོ་འགམེས་བས་པར་བརྟནེ། པ་ེཅིང་ད་ུཞུ་གཏུག་བདེ་པར་ཕིན་རསེ་པ་ེཅིང་ད་ུརང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ས་ེང་ོརལོ་བས་ཡོད་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་སནྨ་ཁང་ནང་ཡོད་འདགུ་པ་
བཅས།།

མཚན།  པ་སངས་ལ་ྷམོ།
འཁུངས་ཡུལ།  སྐ་ེརུ་མད།ོ
ལོ།   ༦༢
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  སནྨ་ཁང་ནང་ཡོད།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།2

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཚོདུ་ ༡༠།༣༠ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་ཆུ་མ་སྡ་ེབརྒྱད་ཚོ་དགུའ་ིནང་ཚན་ཀླུ་གཤོང་སྡ་ེབའ་ིཕ་འབུག་མཐར་
རྒྱལ་དང༌། མ་ཤོ་བ་ོགཡང་མོ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༥ ལ་སོན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་ར་ོར་ེ
ལྷུན་གུབ་ལགས་ཀིས་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་སདི་འཛིན་བས་ིགནས་རོང་པ་ོརྒྱལ་ཐང་གངོ་ཁརེ་ནབུ་ཕགོས་
སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་གནནོ་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་དང་ལནྷ། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་
བདོ་ལ་ཕབེས་དགསོ། ངའ་ིརེ་བ་འགུབ་སོང། ཞསེ་མེ་ཕུང་དཀིལ་ནས་སདྐ་འབདོ་གནང་ས་ེ
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་ཡོད། ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་རྒྱ་
ལམ་ཐགོ་བསྐདོ་མཁན་ཚོས་གནས་ཚུལ་ད་ེམཐངོ་རསེ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་རྒྱ་མིའ་ིལག་ཏུ་མ་ཤོར་
བ་བས་ཏ་ེབདག་ཉར་བས་ཡོད་ཅིང༌། ད་ེརསེ་རོང་པ་ོདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པས་གཙོས་བདོ་

རྒྱལ་གཅླེས་པ་རྔོ་རླེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་    (༦༤)

མཚན།  ར་ོར་ེལྷུན་གུབ།
འཁུངས་ཡུལ།  རེབ་གོང་ཆུ་མ་སྡ་ེབརྒྱད་ཚོ་དགུའི་ 
  ནང་ཚན་ཀླུ་གཤོང་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།  ༢༥
ཕ་མིང་།   འབུག་མཐར་རྒྱལ།
མ་མིང་།   ཤོ་བ་ོགཡང་མོ།
ལས་གནས།  ཞིང་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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མི་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་གནང་ས།ེ སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེམི་དམངས་ཀིས་གདངུ་སེམས་ཉམས་སྐ་ེཞུས་པ་
མ་ཟད། སྐ་ུཕུང་རེབ་གངོ་རོང་བ་ོདགནོ་པའ་ིརྒྱབ་རིའ་ིསངྤ་ཤོངས་གདངོ་རྒྱལ་གདླ་ད་ུགདན་
དངས་ཏ།ེ ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐགོ་དག་ེའདནུ་པས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་མང་
ཚོགས་ནས་མ་ཎི་གསོག་སུྒབ་གནང་བཞིན་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
 ར་ོར་ེལྷུན་གུབ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་རསེ་རྒྱ་
ནག་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མིས་རྒྱ་ལམ་ཐགོ་སྐརོ་གཡེང་བདེ་པ་སོགས་དམ་བསྒགས་བདེ་
འག་ོབཙུགས་ཡོད། སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་བདེ་ཡུལ་ད་ུགདན་ཞུ་བདེ་པའ་ིསབྐས་དང། དངསོ་
གཞི་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་སབྐས་མི་དམངས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང༌། ཉསེ་རངུ་བཏང་བ། 
དག་གནནོ་བས་པའ་ིགནས་ཚུལ་བུང་མེད་ཀང། དནོ་རྐནེ་དའེ་ིསྐརོ་ཕི་ཕགོས་སུ་ཤོད་མི་ཆོག་
པའི་བཀདོ་ཁབ་བཏང་བའི་ཁར་ད་ེཉནི་ད་རྒྱའི་བརུྒྱད་ལམ་ཡོང་རགོས་བཀག་ནས་ཕི་ཕགོས་
སུ་འབལེ་བ་བདེ་རུྒྱར་བཀག་འགགོ་བས་འདགུ ར་ོར་ེལྷུན་གུབ་ལགས་ན་ིལ་ྷབསི་སུྒ་རྩལ་གི་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁངོ་གི་ཤུལ་ལུས་སུ་བཟའ་ཟླ་གཡང་མོ་མཚོ་ལགས་
དང༌། ལོ་ ༤ ལ་སོན་པའ་ིབུ་ཀུན་བཟང་ར་ོར་ེདང༌། ལོ་ ༢ ལ་སོན་པའ་ིབུ་ོབསན་འཛིན་སྒལོ་
མ་བཅས་ཡོད། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་རྟ་མགྲིན་འཚྔོ་ལགས་    (༦༥)

མཚན།  རྟ་མགནི་འཚོ།
འཁུངས་ཡུལ།  རེབ་གངོ་མད་ོབ་ཞང་སྒ་ོརོང་པའོ་ིསྒ་ོ 
  ཚང་སྡ་ེབ།
ལོ།   ༢༣
ཕ་མིང་།   རྟ་མགནི་སྐབས།
མ་མིང་།    དཀནོ་མཆོག་འཚོ།
ལས་གནས།  འབགོ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རེབ་གོང་མད་ོབ་ཞང་སྒ་ོརོང་པ་ོསྡ་ེབའི་སྒ་ོཚང་ཚོ་བའི་ཕ་རྟ་མགིན་སྐབས་
དང། མ་དཀནོ་མཆོག་འཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༣ སོན་པ་རྟ་མགནི་འཚོ་ལགས་ཀིས་
གད་དམར་ཐང་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་
ཞུ་དགསོ། ཞསེ་རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་གིས་འདས་གངོས་སུ་
གུར་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྟ་མགནི་འཚོ་ལགས་སུ་ཤུལ་ལུས་རང་ལོ་ ༥ ཅན་གི་བིས་པ་སྙངི་
བམས་ཚེ་རིང་དང་། ད་ེམིན། ཁ་ོམོར་མིང་སངི་གཉསི་ཡོད་པ་ལས་རང་ལོ་ ༢༠ སོན་པ་ན་ུ
བ་ོལ་ྷམོ་སྐབས་དང་། རང་ལོ་ ༡༡ སོན་པའ་ིན་ུམོ་རི་ལངས་འཚོ་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་
པ་རྟ་མགནི་འཚོ་ལགས་ཀིས་མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཁབ་མ་ཐག་དགངོ་དརོ་ས་རབུ་
ཡོད་ནའང་འདབས་འབལེ་གི་མི་མང་སུམ་སངོ་བརལ་བ་གད་དམར་ཐང་ལ་འཛོམས་ནས་ཀི་
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ལྡརི་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཁ་ིལོར་
བརྟན་པར་ཤོག བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་བས་ཡོད་པ་དང། ད་ེཉནི་གཅིག་
པུར་ས་ཐག་ཉ་ེརིང་གང་སའ་ིདགནོ་སྡ་ེདང་གངོ་སྡ་ེམང་པ་ོནས་མི་མང་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་དང། 
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་བར་འབརོ་དང་འབརོ་མུས་ཡིན་པ་དང་། རླངས་འཁརོ་སུམ་བརྒྱ་
བརལ་བ་གད་དམར་ཐང་ད་ུའཛོམས་ཡོད་འདགུ ཉ་ེབའ་ིཟླ་ཤས་གངོ་ནས་ཁ་ོམོས་བདོ་བསན་
སདི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གནང་མཁན་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་དག་གི་
ཆེད་ད་ུདམིགས་ཏ།ེ མ་ཎི་གསོག་སུྒབ་དང། སུྨང་གནས་སྡམོ་པ་སུང་བ། མཆོད་མེ་འབུལ་བ་
སོགས་དག་ེསུྒབ་ལ་འབད་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྟ་མགནི་འཚོའ་ིསྐསེ་ཡུལ་སྒ་ོརོང་པ་ོསྡ་ེ
བའ་ིསྒ་ོཚང་ཚོ་བ་ན་ིམད་ོབ་ཞང་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༥ མཚམས་ཀི་གད་དམར་ཐང་ཞསེ་
པའ་ིའབགོ་ཁུལ་ད་ེཡིན་སབས། ཁངོ་མོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་པའ་ིརསེ། 
སབྐས་དརེ་དམ་བསྒགས་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རིགས་བུང་མི་འདགུ ཡིན་ནའང་། གད་
དམར་ཐང་ན་ིརེབ་གངོ་མད་ོབ་སྒ་ོརོང་པའོ་ིས་དཀིལ་ཡིན་ལ། དརེ་སླབོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ཁང་
སོགས་ཡོད་སབས། འབགོ་ཁུལ་དའེ་ིམི་རྣམས་འད་ུཡུལ་ཆེ་ཤོས་ཀི་ས་གནས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་རྔོ་རླེ་ལགས་    (༦༦)

མཚན།  ར་ོར།ེ 
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་རངོ་རྔ་སདོ་སྔ་ོཤུལ་སྡ་ེཔ།
རང་ལོ།     ༡༦
ཕ་མིང་།     ཚེ་རིང་།
མ་མིང་།     གངས་དཀར།
ལས་གནས།   དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ།    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་ལ་
བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་ཚོ་དུག་སྡ་ེབའི་ནང་ཚན་སྔ་ོཤུལ་ཐང་བ་མའི་ཆུ་ཁ་
ཚང་གི་ཕ་ཚེ་རིང་དང་། མ་གངས་དཀར་ ༼ལོ་སྔནོ་མར་གངོས་ཟནི་འདགུ་༽ གཉསི་ཀི་བུ་
རང་ལོ་ ༡༦ སོན་པ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་ར་ོར་ེལགས་ཁངོ་དང། ད་ེབཞིན་སྔ་ོཤུལ་
དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་བསམ་འགུབ། ཡང་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་ར་ོར་ེསྐབས། ཁངོ་
གསུམ་གིས་རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་སྒ་ོའགམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ 
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་འཇུག་དགསོ། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ཞསེ་ཞི་རལོ་སདྐ་
འབདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དསུ་ཐུང་ནང་ས་གནས་ཀི་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་འབརོ་ཡོད་ཀང། ད་
ལ་ྟབར་ད་ུགནས་ཚུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན་རང་ལོ་ ༡༦ ཡིན་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ར་ོར་ེལགས་
ད་ེམ་ཐག་སྐ་ུགངོས་ཡོད་ཅིང། བསམ་གུབ་ལགས་དང་ར་ོར་ེསྐབས་ལགས་གཉསི་སབྐས་ཐགོ་
དརེ་གངོས་མེད་པ་དང་རྔ་པ་རངོ་སནྨ་ཁང་ད་ུཁརེ་འདགུ་ཀང་རསེ་སུ་རྔ་པ་རངོ་མཁར་ཡོངས་
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ལ་དག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་འགམེས་འཇགོ་གིས་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་འག་ོལམ་ཡོངས་
རགོས་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་ནན་པ་ོབས་འདགུ་པ་མ་ཟད། རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་དང་སྔ་ོཤུལ་
དགོན་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ནན་པ་ོབདེ་མུས་ཡིན་འདགུ་པས་རསེ་ཀི་ཞིབ་ཕའི་གནས་
ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཐབས་བལ། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ར་ོརའེ་ིཕུང་པ་ོམེར་སགེ་
བཏང་བའ་ིརསུ་ཐལ་ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་ཡོད་འདགུ 
 རྔ་སདོ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་པ་གུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན་པ་དང་། དགནོ་འདའི་ི
མིང་ཆ་ཚང་ལ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་དགའ་ལནྡ་བསམ་གཏན་གླངི་ཡིན་ཞིང། སྔ་ོཤུལ་དཔནོ་སླབོ་ངག་
དབང་ཡར་འཕལེ་གིས་ཕག་བཏབ་པ་དང་། དངེ་སབྐས་དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་གངས་ ༡༣༠ ཙམ་
ཡོད་འདགུ རྔ་པ་རངོ་མཁར་ནས་ནབུ་ཕགོས་སུ་སིྤ་ལེ་ ༡༢ ལགྷ་གི་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད།།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།8

རྒྱལ་གཅླེས་པ་བསམ་གྲུབ་ལགས་    (༦༧)

མཚན།  བསམ་གུབ། 
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་བ་རངོ་རྔ་སདོ་སྔ་ོཤུལ་སྡ་ེཔ།
རང་ལོ།     ༡༦
ཕ་མིང་།     བསོད་དར།
མ་མིང་།     པ་སངས།
ལས་གནས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  ཤེས་རྟགོས་མེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་ཚོ་དུག་སྡ་ེབའི་ནང་ཚན་སྔ་ོཤུལ་ཐང་བ་མའི་ལ་ྷ
ཚང་གི་ཕ་བསོད་དར་དང་། མ་པ་སངས་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༡༦ སོན་པ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་གི་
དག་ེའདནུ་པ་བསམ་གུབ་ལགས་དང་ཁངོ་གི་འཐབ་གགོས་དག་ེའདནུ་པ་ར་ོར་ེལགས། ར་ོར་ེ
སྐབས་ལགས་བཅས་ཁངོ་གསུམ་གིས་རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་སྒ་ོའགམ་ནས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་འཇུག་དགསོ། བདོ་ལ་རང་དབང་
དགསོ། ཞསེ་ཞི་རལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དསུ་ཐུང་ནང་ས་གནས་ཀི་ཉནེ་རྟགོ་པ་
སོགས་འབརོ་ཡོད་ཀང། ད་ལ་ྟབར་ད་ུགནས་ཚུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན་རང་ལོ་ ༡༦ ཡིན་
པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ར་ོར་ེལགས་ད་ེམ་ཐག་སྐ་ུགངོས་ཡོད་ཅིང། བསམ་གུབ་ལགས་དང་ར་ོར་ེ
སྐབས་ལགས་གཉསི་སབྐས་ཐགོ་དརེ་གངོས་མེད་པ་དང་རྔ་པ་རངོ་སནྨ་ཁང་ད་ུཁརེ་འདགུ་ཀང་
རསེ་སུ་རྔ་པ་རངོ་མཁར་ཡོངས་ལ་དག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་འགམེས་འཇགོ་གིས་ཕར་འག་ོ
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ཚུར་འངོ་གི་འག་ོལམ་ཡོངས་རགོས་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་ནན་པ་ོབས་འདགུ་པ་མ་ཟད། 
རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་དང་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ནན་པ་ོབདེ་མུས་ཡིན་འདགུ་
པས། རསེ་ཀི་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཐབས་བལ། རྔ་སདོ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་པ་
གུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དགནོ་འདའི་ིམིང་ཆ་ཚང་ལ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་དགའ་ལནྡ་
བསམ་གཏན་གླངི་ཡིན་པ་དང་། སྔ་ོཤུལ་དཔནོ་སླབོ་ངག་དབང་ཡར་འཕལེ་གིས་ཕག་བཏབ་པ་ 
དང་། དངེ་སབྐས་དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་གངས་ ༡༣༠ ཙམ་ཡོད་འདགུ རྔ་པ་རངོ་མཁར་ནས་
ནབུ་ཕགོས་སུ་སིྤ་ལེ་ ༡༢ ལགྷ་གི་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད།། 



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།10

རྒྱལ་གཅླེས་པ་རྔོ་རླེ་སྐྱབས་ལགས་    (༦༨)

མཚན།  ར་ོར་ེསྐབས། 
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་བ་རོང་རྔ་སདོ་སྔ་ོཤུལ་རྨེའུ་སྐངོ་ 
  སྡ་ེབ།
ལོ།   ༡༦
ཕ་མིང་།   ཚེ་རིང་དནོ་གུབ།
ལས་གནས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  ཤེས་རྟགོས་མེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་། རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་ཚོ་དུག་སྡ་ེབའ་ིནང་ཚན་སྔ་ོཤུལ་རྨའེུ་སྐངོ་སྡ་ེ
བའ་ིཕ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༡༦ སོན་པ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་ར་ོར་ེསྐབས་
ལགས། ཁངོ་དང་དག་ེའདནུ་ར་ོར་ེལགས། དག་ེའདནུ་བསམ་གུབ་ལགས་བཅས་ཁངོ་གསུམ་
གིས་རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་སྒ་ོའགམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ ༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་འཇུག་དགསོ། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ཞསེ་ཞི་རལོ་སདྐ་འབདོ་
གནང་ཡོད་པ་དང་། དསུ་ཐུང་ནང་ས་གནས་ཀི་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་འབརོ་ཡོད་ཀང། ད་ལ་ྟ
བར་ད་ུགནས་ཚུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན་རང་ལོ་ ༡༦ ཡིན་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ར་ོར་ེལགས་
ད་ེམ་ཐག་སྐ་ུགངོས་ཡོད་ཅིང། བསམ་གུབ་ལགས་དང་ར་ོར་ེསྐབས་ལགས་གཉསི་སབྐས་ཐགོ་
དརེ་གངོས་མེད་པ་དང་རྔ་པ་རངོ་སནྨ་ཁང་ད་ུཁརེ་འདགུ་ཀང་རསེ་སུ་རྔ་པ་རངོ་མཁར་ཡོངས་
ལ་དག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་འགམེས་འཇགོ་གིས་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་འག་ོལམ་ཡོངས་
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རགོས་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་ནན་པ་ོབས་འདགུ་པ་མ་ཟད། རྔ་སདོ་སྒ་ོམང་ཞང་དང་སྔ་ོཤུལ་
དགནོ་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ནན་པ་ོབདེ་མུས་ཡིན་འདགུ་པས། རསེ་ཀི་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་
ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཐབས་བལ། རྔ་སདོ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་པ་གུབ་མཐའ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན་
པ་དང་། དགནོ་འདའི་ིམིང་ཆ་ཚང་ལ་སྔ་ོཤུལ་དགནོ་དགའ་ལནྡ་བསམ་གཏན་གླངི་ཡིན་ཞིང། 
སྔ་ོཤུལ་དཔནོ་སླབོ་ངག་དབང་ཡར་འཕལེ་གིས་ཕག་བཏབ་པ་དང་། དངེ་སབྐས་དག་ེའདནུ་པ་
ཞལ་གངས་ ༡༣༠ ཙམ་ཡོད་འདགུ རྔ་པ་རངོ་མཁར་ནས་ནབུ་ཕགོས་སུ་སིྤ་ལེ་ ༡༢ ལགྷ་གི་
མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད།།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།12

རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཚླེ་རྒྱལ་ལགས་     (༦༩)

མཚན།     ཚེ་རྒྱལ།
འཁུངས་ཡུལ།  བདོ་ཁམས་འབ་ིརུ་རོང་པད་དཀར་ 
  ཤང་སངེ་སེར་གངོ་།
ལོ།   ༢༧
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉནི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༧།༨ ཙམ་
ལ་བདོ་ལྗངོས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཁངོས་གཏགོས་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབ་ིར་ུརངོ་། པད་དཀར་ཤང་
སངེ་སེར་གངོ་གི་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་འབ་ིར་ུརངོ་པད་
དཀར་ཤང་ཐགོ་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་གིས། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
བདོ་ལ་ཕབེས་འཇུག་དགསོ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་ཀི་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་འདགུ སབྐས་དརེ་
རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁདི་ཀིས་བཙོན་འཇུག་བས་ནས་ཕི་ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༨ བར་ཁམས་ནག་
ཆུ་ས་གནས་བཙོན་ཁང་ད་ུསནྨ་བཅསོ་གང་ཡང་མ་བས་པར་མནར་གཅདོ་དག་པ་ོབཏང་བར་
བརྟནེ། ཕི་ཚེས་ ༡༨ མཚན་མོར་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ཁངོ་ལ་ཕུ་གུ་གཉསི་ཡོད་པའ་ི
ནང་ཆེ་བ་ལོ་ ༢ དང་ཆུང་བ་ཟླ་བ་ ༨ ཙམ་ཡིན་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སྐལ་བཟང་སྦྲིན་པ་ལགས་    (༧༠)

མཚན།  སལྐ་བཟང་སིྦན་པ།
འཁུངས་ཡུལ། རེབ ་གོང ་མདོ་ བ ་ཤང ་ལྡ ེང ་ ངེ ་ 
  འབགོ་སྡ།ེ
རང་ལོ།  ༡༨
ཕ་མིང་།  གཅདོ་པ།
མ་མིང་།  བད་ེམཆོག་སིྐད།
མེར་སགེ  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ ཙམ་ད་ུབདོ་
མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་མད་ོབ་ཤང་ལྡངེ་ང་ེའབགོ་སྡ་ེབའ་ིཕ་གཅདོ་པ་དང་། མ་བད་ེམཆོག་སིྐད་
གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་སལྐ་བཟང་སིྦན་པ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་བས་ཏ་ེརེབ་གངོ་རོང་བ་ོདགནོ་ཆེན་གི་འད་ུཁང་གི་འཆམ་རའ་ིནང་ནས་
ལུས་ལ་སྣམུ་བླུགས་ཏ་ེརང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་སདྐ་འབདོ་བདེ་བཞིན་ཕིར་སྒལོ་མ་ཐང་ཆེན་
ཕགོས་སུ་བརུྒྱགས་བཞིན་པར་འདས་གངོས་སོང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
 ད་ེཉནི་རེབ་གངོ་མད་ོབ་ཤང་ཁངོས་སུ་རྟ་མགནི་མཚོ་ལགས་ནས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་རསེ་མད་ོབ་ཤང་སླབོ་ཆུང་གི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་ང་ོརོལ་སྐད་འབདོ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ེརིང་སརླ་ཡང་མད་ོབ་ཤང་སླབོ་ཆུང་གི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་
བཙུགས་པའ་ིདར་དམར་ཕབ་ས་ེང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བས་པ་མ་ཟད། མད་ོབ་ཞང་ཐགོ་ཏུ་
བཙུགས་པའི་དར་དམར་ཡང་ཕབ་ས་ེང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད་པར་བརྟནེ་སླབོ་



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།14

གྲྭས་ཁིམ་བདག་ལ་ཕུ་གུ་ནང་ད་ུལེན་དགསོ་པའ་ིབར་ཐ་ོབཏང་ཡོད་འདགུ ད་ེཉནི་སལྐ་བཟང་
སིྦན་པ་ལགས་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་གནས་ཚུལ་བུང་རསེ་རོང་བ་ོདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་
པ་དང་ས་གནས་མི་མང་གིས་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་སྐ་ུཕུང་གདངོ་རྒྱལ་
ཀདླ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད་འདགུ་ལ། སབྐས་དརེ་བདོ་མི་སེར་སྐ་སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་འཛོམས་
ཡོད་འདགུ་པ་དང་། ས་གནས་སུ་དམ་དག་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། དག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་པའ་ི
རླངས་འཁརོ་ཆེ་གས་ཁག་བདནུ་ཙམ་མད་ོབ་ཤང་ཕགོས་སུ་དག་གནནོ་ཆེད་འབརོ་ཡོད་འདགུ 
ཁངོ་ལ་སྤུན་མཆེད་བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་གཅིག་བཅས་སྤུན་བཞི་ཡོད་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་མགྔོན་པྔོ་ཚླེ་རྲིང་ལགས་    (༧༡)

མཚན།  མགནོ་པ་ོཚེ་རིང་།
འཁུངས་ཡུལ།  བོད ་མདོ་སྨད ་བླ ་བང་བཀྲ་ཤིས་ 
  འཁིལ་གི་ཀླུ་ཤོད་སྐདེ་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།  ༡༩
ཕ་མིང་།  བཀྲ་ཤིས་བསོད་ནམས།
མ་མིང་།  སྙངི་ལོ།
མེར་སགེ  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་བ་ླབང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ལ་ྷ
སྡ་ེཨ་མཆོག་སདྨ་དམ་ཀླུ་ཤོད་སྐདེ་སྡ་ེབ་ནས་ཕ་མིང་བཀྲ་ཤིས་བསོད་ནམས་རང་ལོ་ ༤༢ ཡིན་
པ་དང་། མ་མིང་སྙངི་ལོ་༼མ་སྙངི་ལོ་ན་ིཁངོ་ལོ་གསུམ་ཡིན་སབྐས་ཚེ་འདས་སུ་གུར་བས་མ་
གཡར་མགནོ་པ་ོསིྐད་རང་ལོ་ ༤༠ ཡིས་ལ་ྟསྐངོ་འགོ་ནར་སོན་༽པའ་ིབུ་མགནོ་པ་ོཚེ་རིང་གིས་
ཀླུ་ཤོད་ཁུང་རུ་ཐང་དགོན་པ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ་ེསྐུ་གངོས་
པའ་ིགནས་ཚུལ་བུང་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་གི་ཞགོས་པའ་ིཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཙམ་ལ་དགནོ་
པར་མཆོད་མཇལ་ད་ུའག་ོཚུལ་བརདོ་ཅིང་སགྦ་སགྦ་བཞནོ་ནས་སྐདེ་སྡ་ེབའ་ིརང་ཁིམ་དང་བལ་
ཏ་ེསིྤ་ལེ་ ༡༥ མཚམས་སུ་ཡོད་པའ་ིཀླུ་ཤོད་དགནོ་བཤད་སུྒབ་བསན་དར་གླངི་ད་ུཕིན། ད་ེ
ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༢།༢༣ ཙམ་ད་ུའཁུང་ར་ུཐང་ངམ་བཤད་སུྒབ་བསན་དར་
དགནོ་པ་གླངི་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ མི་རིགས་རང་དབང་དགསོ། སདྐ་ཡིག་རང་
དབང་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། ཞསེ་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ཡང་
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ཡང་སདྐ་འབདོ་གནང་འདགུ་ལ། སབྐས་དརེ་ཕགོས་སོ་སོ་ནས་དག་ེའདནུ་པ་མང་པ་ོཞིག་དརེ་
ཕབེས་ཏ་ེམེ་གསོད་ཐབས་གནང་ཡོད་ཀང་མེ་འབར་ཤུགས་ཆེ་དགས་པས་ནསུ་པ་ཆེར་མ་བུང་
བར། བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༤།༤༣ ཙམ་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་
འདགུ ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་དགནོ་པ་ནས་སྐདེ་སྡ་ེབར་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེདག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་
བསྔ་ོསྨནོ་གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་མགནོ་པ་ོཚེ་རིང་ལགས་ན་ིད་ལ་ྟརང་
ལོ་ ༡༩ ཡིན་པ་དང། རང་ལོ་ ༡༡ ནས་ཀླུ་ཤོད་སླབོ་ཆུང་ད་ུཞུགས་ཏ་ེགཙོས་བདོ་རིགས་སླབོ་
འབངི་གི་འབངི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་གཉསི་པ་བར་ད་ུསླབོ་གཉརེ་གནང་ཞིང་། སླབོ་སྦངོ་བདེ་པའ་ི
བརུྒྱད་རིམ་ཁདོ་དའུང་སླབོ་མ་མིག་དཔ་ེཅན་ཞིག་དང་རུྒྱགས་འབས་རྩ་ེཕུད་ཀི་བ་དགའ་ཡང་
ཐངེས་མང་ཐབོ་མྱངོ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁངོ་ན་ིདསུ་རུྒྱན་ད་ུཡ་རབས་ཀི་གཤིས་ཀ་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད། སླབོ་གྲྭའ་ིརྩདེ་རིགས་སོགས་རིག་རྩལ་གི་ཁདོ་དའུང་ཐངེས་མང་ཞུགས་མྱངོ་ཡོད་
འདགུ ཕིས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ཁིམ་ཐབ་བཟུང་ས་ེཆུང་མ་འབུག་མོ་ཕུག་དང་
གཉནེ་སིྒག་གནང་འདགུ སླབོ་གྲྭར་མུ་མཐུད་འག་ོམ་ཐུབ་ཀང་། ཁངོ་གིས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༣ ཉནི་རང་སྡ་ེབའ་ིནང་ནས་སླབོ་གསོ་དང་འབལེ་བའ་ིཁ་ཤགས་སུྒ་རྩལ་གི་འཁབ་སནོ་
གནང་ཡོད་པར་མི་མང་སེམས་འགུལ་ཐབེས་པ་བུང་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སྲིང་དཀར་བཀྲ་ཤྲིས་ལགས་    (༧༢)

མཚན།  སྙངི་དཀར་བཀྲ་ཤིས།
འཁུངས་ཡུལ། མད་ོསྨད་རེབ་གོང་མད་ོབ་ཞང་སྒོ་ 
  ཚང་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།  ༢༤
ཕ་མིང་།   བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།
མ་མིང་།   མཁའ་འག་ོའཚོ།
མེར་སགེ  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོི་ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ 
ཙམ་ད་ུབདོ་མད་ོསྨད་རེབ་གོང་མད་ོབ་ཞང་སྒོ་ཚང་སྡ་ེབའི་ཕ་མིང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ 
དང་། མ་མཁའ་འག་ོའཚོ་༼ལོ་བཞིའི་སྔནོ་ཚེ་ལས་འདས་འདགུ༽གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༤ 
ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙངི་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་རེབ་གོང་མད་ོབ་གད་དམར་
ཐང་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག 
བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེ
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ 
 ཉནི་དརེ་ཉནི་ཤས་སྔནོ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགིན་འཚོ་ལགས་དང་སྐལ་བཟང་སིྦན་པ་ལགས་གཉསི་ཀི་ཁིམ་ད་ུམྱ་
ངན་ཆེད་མི་མང་པ་ོཞིག་འབརོ་ཡོད་པར་བརྟནེ་ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙངི་དཀར་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་རང་ཁིམ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཏ།ེ 
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མི་མང་གིས་སུང་སྐབོ་འགོ་འདས་པ་ོཁངོ་གི་ཆེད་རསེ་འཇུག་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ 
ཡོད་འདགུ
 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་ན།ི མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་མད་ོབ་ཞང་སྒ་ོཚང་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་
ལ། ཁངོ་གི་མ་འདས་གངོས་སུ་གུར་རསེ་ཕས་གཞན་ཞིག་དང་གཉནེ་སིྒག་བས་པ་དའེི་
མིང་ལ་ལ་ྷམོ་མཁར་ཟརེ་གི་ཡོད། སྙངི་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་
འབུག་མོ་ཚེ་རིང་དང་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་དང་རེབ་
གངོ་རངོ་གི་ལས་བདེ་མི་སྣ་མད་ོབ་ཞང་ཐགོ་ཏུ་ཡོང་ས།ེ ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་རྒྱལ་གཅསེ་
དཔའ་མོ་རྟ་མགིན་འཚོ་དང་ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་དཔའ་བ་ོསལྐ་བཟང་སིྦན་པ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
མེར་སགེ་བཏང་དགསོ་པའི་རུྒྱ་མཚན་དང་། ཕི་ཕགོས་ནས་ངན་སྐུལ་བས་ཡོད་མེད། རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་སིད་བུས་དང་འགལ་ཚུལ་སོགས་དལི་བསྒགས་བས་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་
ལའང་རྒྱ་དམར་དབུས་གཞུང་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རླངས་འཁོར་
བདནུ་ཡོང་ས།ེ ས་གནས་སྡ་ེདཔནོ་དང་འབལེ་ཡོད་ཁག་འབདོ་འགུགས་ཀིས་གཏམ་བཤད་
སྤལེ་བཞིན་པའི་སབྐས་དརེ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་སྙངི་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ཡོད་འདགུ 
 ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་དང་རེབ་གངོ་༼ཐུན་རིན་༽རངོ་གི་ལས་
བེད་ཁག་གཅིག་ཡོང་ས་ེབདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་དགོས་པའི་རུྒྱ་རྐེན་ 
དང་། ད་དངུ་མུ་མཐུད་འད་ིའད་ཡོང་གི་ཡོད་མེད། མང་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་ག་
རེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད། ས་གནས་ལས་བདེ་པའི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་སོགས་
དསི་སབྐས། རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཀ་བས་ཏ་ེལོ་ ༡༥ ཕིན་ཞིང་། ད་ལའྟི་མད་ོབ་སྒ་ོརོང་
པ་ོསྡ་ེབའི་ཧུའི་ཅི་སག་ལ་ྷཞུ་བས་བརདོ་དནོ། མང་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་
མེད་ཤེས་མ་སོང་། ངས་བསམས་ན་མེར་སགེ་གཏངོ་དགསོ་པའི་རུྒྱ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོན།ི 
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཤམས་མི་ཆོག་པ་དང་གསོལ་བ་སྨནོ་ལམ་བཏབ་མི་ཆོག་
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པ། ༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་ལོགས་སུ་ཕུད་ད་ེབདོ་ནང་ཕབེས་བཅུག་གི་མེད་པ། པཎ་ཆེན་
ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ད་ུབཀག་པ། བདོ་ལ་རང་དབང་མེད་པ་བཅས་ 
ལ་བརྟནེ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་དགསོ་པ་འད་ིལ་ཐུག་པ་རེད།   
 ཅསེ་ད་ིབ་འདནོ་མཁན་ལ་ལན་འདབེས་བས་ཡོད་འདགུ་ལ། ས་གནས་བདོ་
རིགས་མི་མང་གིས་ཁངོ་གིས་བརདོ་པའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཧ་ལས་ཏ།ེ ལས་བདེ་ཅིག་གིས་ 
ད་ེལརྟ་བཤད་ཐུབ་པའི་ཁངོ་གི་བླ་ོཁགོ་ལ་བསདོ་བསགྔས་བས་ཡོད་འདགུ   
 གཞན་ཡང་། ས་གནས་བདོ་མི་གཞན་ཞིག་ལ་སདྐ་ཆ་དསི་པར། ཁངོ་གིས་མེར་
སགེ་གཏངོ་དགོས་པའི་རུྒྱ་རྐེན་ནི་རེབ་གོང་༼ཐུན་རིན་༽རོང་གི་དམར་ཤོག་དུང་ཆེ་ཅཱང་
ཧུའུ་ཁིན་༼Jiang Shucheng༽གིས། ཉ་ེལམ་མད་ོབ་ཤང་ཐགོ་ཏུ་ཡོང་ས་ེ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐུ་པར་བཤམས་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་སོགས་ལ་བརྟནེ་གནས་ཚུལ་འདི་
བུང་བ་རེད། ཅསེ་བརདོ་ཡོད། 
 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གིས་མཐའ་མཇུག་གི་ཁ་ཆེམས་ཡི་གའེི་ནང་། ༸རྒྱལ་བ་པཎ་
ཆེན་རྣམ་གཉསི་གཙོ་བརོ་མཛད་པའི་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ལ། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། བདོ་
རང་བཙན་དགསོ། བདོ་ཡིག་སླབོ་རུྒྱའི་རང་དབང་དགསོ། ཕ་སདྐ་བཤད་རུྒྱའི་རང་དབང་
དགསོ། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་བཙོན་གལོ་བདེ་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བདོ་ལ་
ཕབེས་སུ་འཇུག་དགསོ། རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བས་པ་ཡིན།  
 ཕ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གཙོ་བརོགུར་བའི་བཟའ་མི་ཡོངས་ཀིས་སེམས་ཁུར་དང་
སྡུག་བསལྔ་བདེ་མི་དགསོ། དཀར་པ་ོཆོས་ལ་དད་རུྒྱ། དག་ེབའི་ལམ་ལ་ཞུགས་རུྒྱ་མཁནེ། 
བདག་གི་རེ་བ་ན།ི བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གིས་བདོ་ཡིག་སླབོ་རུྒྱ། ཕ་སདྐ་བཤད་རུྒྱ། བདོ་ལྲྭ་
གནོ་པ། མཐུན་སིྒལ་དང་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བདེ་རུྒྱ་མཁནེ། ཞསེ་སྙངི་དཀར་བཀྲ་ཤིས་
ནས། ཞསེ་བཀདོ་ཡོད་འདགུ།
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མཚན།  སྙངི་ལགྕས་འབུམ།
འཁུངས་ཡུལ།  རེབ་གོང་མད་ོབ་འབགོ་ཡོ་ལག་ར་ 
  རན་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།  ༡༨
ཕ་མིང་།  ལ་ྷཕུག
མ་མིང་།   ཚེ་རིང་འཚོ།
མེར་སགེ  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༧།༡༨ ཙམ་ད་ུབདོ་མད་ོ
སདྨ་རེབ་གངོ་མད་ོབ་འབགོ་ཡོ་ལག་ར་རན་སྡ་ེབའ་ིཕ་ལ་ྷཕུག་ལོ་དང་། མ་ཚེ་རིང་འཚོ་གཉསི་
ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པ་སྙངི་ལགྕས་འབུམ་ལགས་ཀིས་མད་ོབ་ཞང་སདི་གཞུང་གི་སྒ་ོཁ་ནས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་སྙངི་ལགྕས་འབུམ་
ལགས་ན་ིརེབ་གངོ་མད་ོབ་འབགོ་ཡོ་ལག་ར་རན་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གི་ཕ་མ་བཟའ་
མི་གཉསི་ལ་བུ་ཕུག་གསུམ་ཡོད་པའ་ིཆེ་བ་སྙངི་ལགྕས་འབུམ་དང། འབངི་བ་བུ་མོ་འབུག་མོ་
མཚོ། ཆུང་བ་བུ་མོ་ཚེ་འབུག་སིྐད་བཅས་ཡིན་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གིས་མད་ོབ་གཡག་
ལུང་ས་ེམད་ོབ་ཤང་ཡོད་ས་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་འདགུ་ལ། ད་ེཉནི་མད་ོབ་ཤང་ཡོད་
སར་མི་མང་པ་ོའཛོམས་ཡོད་སབས། སྐ་ུཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་ཐད་ཀར་མད་ོབ་
དགནོ་པའ་ིནང་གདན་ཞུས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་། ད་ེནས་དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་
འདས་གངོས་སུ་ཕིན་རིགས་སིྦན་སགེ་བདེ་ས་ཞིག་ཡོད་པ་དརེ་གདན་ཞུས་ཀིས་སིྦན་སགེ་

རྒྱལ་གཅླེས་པ་སྲིང་ལྕགས་འབུམ་ལགས་    (༧༣)
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གནང་ཡོད་འདགུ ཁནོ་མི་མང་ཉསི་སངོ་ནས་སུམ་སངོ་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་ ༼གངས་རི་ར་བས་བསྐརོ་བའ་ིཞིང་ཁམས་སུ། །ཕན་དང་བད་ེབ་
མ་ལུས་འབུང་བའ་ིགནས། །སྤན་རས་གཟགིས་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞབས་པད་
སདི་མཐའ་ིབར་ད་ུབརྟན་གུར་ཅིག༽ ཅསེ་པ་དབངས་སྒགོ་དང་མ་ཎི་འདནོ་པ་སོགས་གནང་
འདགུ གཞན་ཡང་རེབ་གངོ་རོང་འབགོ་ཁུལ་ད་ུརངོ་དང་ཞང་སདི་གཞུང་གི་ལས་བདེ་ཚོས་
ས་གནས་མང་ཚོགས་ནང་གཏམ་བཤད་འད་མིན་སྤལེ་བ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
བཤམས་མི་ཆོག་པ། མི་མང་འད་ུའཛོམས་རིགས་མི་ཆོག་པ་སོགས་ཀི་དམ་བསྒགས་བདེ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད་འདགུ་ལ། རེབ་གངོ་ ༼ཐུན་རིན༽ རངོ་བླནོ་ཆོས་ཞང་ཟརེ་བའ་ིལས་
ཁུངས་ནས་ཡི་ག་ེཞིག་བཀྲམ་འདགུ་པའ་ིནང་། ཀུྲང་ག་ོགུང་ཁན་ཏང་གི་འག་ོཁདི་རྣམས་རུྒྱན་
ད་ུསུང་སྐངོ་བ་རུྒྱ། མེས་རྒྱལ་གཅིག་གུར་ཡོང་བར་སུང་སྐངོ་དང་། ཏཱ་ལའ་ིཚོགས་པའ་ིཁ་
བལ་སིམ་འཛུལ་ང་ོརལོ་བ་དགསོ། ཞསེ་སོགས་བཀདོ་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་མཁའ་འབུམ་རྒྱལ་ལགས་    (༧༤)

མཚན།  མཁའ་འབུམ་རྒྱལ།
འཁུངས་ཡུལ།  རེབ་གངོ་རྒྱལ་བ་ོཀླུ་ཆུའ་ིཆུ་ཇ་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།    ༡༨
ཕ་མིང་།  རྟ་མགནི་རྒྱལ།
མ་མིང་།   སྒལོ་དཀར་འཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ད་ུབདོ་
མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་རྒྱལ་བ་ོཀླུ་ཆུའ་ིཆུ་ཇ་སྡ་ེབའ་ིཕ་རྟ་མགནི་རྒྱལ་དང་། མ་སྒལོ་དཀར་འཚོ་
གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་མཁའ་འབུམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་རེབ་གངོ་རྒྱལ་
བ་ོཀླུ་ཆུའ་ིཀླུ་ཆུ་ཐང་ནས་རོང་བ་ོགངོ་བརལ་ད་ུཡོང་སའ་ིལམ་ཁ་ཁངོ་གསེང་མད་ོཟརེ་བའ་ིས་
ཆ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་བསུྒར་གི་ནརོ་འཁུལ་སདི་
བུས་ལ་ང་ོརལོ་བས་ཏ་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ད་ེརསེ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་རེབ་གངོ་ཚ་རྒྱལ་
དགནོ་པར་འཁརེ་ཏ་ེདག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་སྐ་སེར་མི་མང་བརྒྱ་ཕག་མང་པསོ་སྐུ་
ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་ད་ུམ་བཅུག་པར་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་མཁའ་
འབུམ་རྒྱལ་ལགས་སུ་ཁནོ་མིང་སངི་ ༦ ཡོད་པ་ལས། ཆེ་བའ་ིམིང་ལ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གུབ་
དང་འབངི་བའ་ིམིང་ལ་ཀླུ་མོ་འཚོ། ཆུང་བའ་ིམིང་ལ་གུ་ར་ུསིྐད་ཡིན་འདགུ་ལ། རྒྱལ་གཅསེ་པ་
ཁངོ་ན་ིགུ་ར་ུསིྐད་ཀི་གངོ་མ་ད་ེཡིན་འདགུ །
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མཚན།  ཏངི་འཛིན་སྒལོ་མ།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་བཙན་མོ་མག་ོ 
  དག་ེསྡ་ེབ།
རང་ལོ།    ༢༣
ཕ་མིང་།   བུ་ལོ།
མ་མིང་།    བཀྲ་ཤིས་སྒལོ་མ།
ལས་གནས།   ཞིང་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥  
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ 
ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་བཙན་མོ་ཞང་མག་ོདག་ེ ༼མག་ོརས་༽ སྡ་ེབའ་ིཕ་བུ་ལོ་དང་། 
མ་བཀྲ་ཤིས་སྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པ་ཏངི་འཛིན་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་
སྡ་ེབའི་ནང་ས་སྣམུ་བཙོང་ས་ཞིག་ཡོད་པ་དརེ་ས་སྣམུ་རྒྱ་མ་བརྒྱད་ཙམ་ཉསོ་རསེ་སྡ་ེབའི་འད་ུ
ཁང་གི་ཆོས་རྲྭའ་ིནང་མི་མེད་པའ་ིག་ོསབྐས་དང་བསནུ་དངུ་དཀར་ཐངེས་གསུམ་བུད་རསེ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་ལ་ང་ོརལོ་བས་ཡོད་འདགུ ཁངོ་
གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་སྡ་ེམི་རྣམས་ཀིས་ཤེས་རྟགོས་བུང་རསེ་འད་ུཁང་གི་ལསྷ་
རའ་ིབསང་ཁུང་འགམ་ད་ུམེས་འཚིགས་ཏ་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད། ཏངི་འཛིན་སྒལོ་མའ་ི
ཨ་ཕ་སྡ་ེབ་དའེ་ིགླུ་བ་སདྐ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནང་གི་དཔལ་འབརོ་གནས་སངས་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང། ཁ་ོམོ་ནམ་རུྒྱན་ལས་ལ་བརྩནོ་ཞིང་ཆེ་བཀུར་ཆུང་བམས་ཅན་གི་

རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཏྲིང་འཛྲིན་སྒྔོལ་མ་ལགས་    (༧༥)



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།24

བུད་མེད་ཡ་རབས་ཤིག་ཡིན་འདགུ གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་དགངོ་མོ་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་
སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་སབྐས་རེབ་གངོ་ཡར་ནང་བཙན་མོའི་སུྒབ་སྡ་ེགསུམ་གིས་མཚོན་གཡས་
གཡོན་གི་སྡ་ེམི་བརྒྱ་ཕག་འཛོམས་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་འདགུ ད་ེབཞིན་སྐ་ུཕུང་
ཞུགས་འབུལ་མ་གནང་སྔནོ་ཙམ་ནས་ཁ་པར་གི་བརུྒྱད་ལམ་སོགས་ཀང་གཏན་འགགོ་བས་པ་
དང་། ཁངོ་མོའ་ིབཟའ་ཟླ་ན་ིཕ་ཡུལ་ཀ་ཅི་ནས་ཡིན་པའ་ིརྒྱ་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། མིང་ལ་
ཀ་ལེན་ཟརེ་ཞིང་རང་ལོ་ ༢༤ ཡིན་པ་དང་ཁངོ་གཉསི་རེབ་གངོ་བཙན་མོ་ཞང་མག་ོརས་སྡ་ེ
པ་ར་ུཏངི་འཛིན་སྒལོ་མའ་ིཕ་མ་གཉསི་དང་མཉམ་ད་ུཞིང་ལས་གཉརེ་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་
གཉསི་ལ་བིས་པ་མེད་ཀང་། བཟའ་ཚང་ཧ་ཅང་གི་མཐུན་པ་ོཡོད་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ལྕགས་མྔོ་སྐྱྲིད་ལགས་    (༧༦)

མཚན།  ལགྕས་མོ་སིྐད།
འཁུངས་ཡུལ། མད་ོསདྨ་རྨ་ལྷ་ོརེབ་གངོ་སདྨ་པ་ཁ་རྒྱ་ 
  སྡ་ེབ།
རང་ལོ།  ༢༧
ཕ་མིང་།   འབུག་བམས་མཁར།
མ་མིང་།   སྒལོ་མ་འཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་
བདོ་མད་ོསདྨ་རྨ་ལྷ་ོརེབ་གངོ་སདྨ་པ་ཁ་རྒྱ་སྡ་ེབའ་ིཕ་འབུག་བམས་མཁར་དང་།   མ་སྒལོ་མ་
འཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་པ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ལགྕས་མོ་སིྐད་ལགས་ཀིས་རེབ་གངོ་
རྨ་ལྷ་ོཁུལ་གི་དགའ་བད་ེཁམོ་རའི་བང་སྒའོི་ཁ་གཏད་སང་ལམ་གི་ཁལ་སྡདུ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒ་ོ
ཁ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་
བས་ཏ་ེསྐ་ུགཤེགས་ཡོད་འདགུ  ས་གནས་མི་མང་གིས་སྐ་ུཕུང་རྒྱ་ལག་ལ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་
རེབ་གངོ་རོང་པ་ོདགནོ་པའ་ིསྒལོ་མ་ཐང་ཆེན་ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་ཕ་མ་གཉསི་ཕབེས་རག་བར་
སེར་སྐ་མི་མང་གིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གིས་ཉར་ཡོད་པ་དང་། ཕ་མ་གཉསི་ཕབེས་ནས་
ང་ོཐག་ཆོད་ཟནི་མཚམས། རེབ་གངོ་རོང་བ་ོདགནོ་ཆེན་གི་རྒྱབ་རི་ངསོ་ཀི་གདངོ་རྒྱལ་ཀདླ་ད་ུ
གདན་ཞུས་ཀིས་སེར་སྐ་མི་མང་སངོ་ཕག་མང་པ་ོསྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་གདངོ་རྒྱལ་ཀདླ་



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།26

ད་ུམཉམ་འཛོམས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའ་ིཞབས་བརྟན་གསོལ་འདབེས་དང་། མ་ཎི་དབངས་འདནོ། 
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་བཅས་ཀི་ལམ་ནས་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་འདགུ
 གདངོ་རྒྱལ་ཀདླ་ན།ི   རེབ་གངོ་རོང་བ་ོདགནོ་ཆེན་གི་བ་ླམ་དང་དག་ེའདནུ་པའ་ི
སྐ་ུཕུང་སིྦན་སགེ་གནང་ས་ལས་མི་སྐ་ཁག་གི་ཕུང་བ་ོཞུགས་འབུལ་ཞུ་སལོ་མེད་ནའང་། རེབ་
གོང་ཁུལ་ཐགོ་ནས་མེར་བསགེས་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོབསོད་ནམས་དར་རྒྱས་
ལགས་དང་སལྐ་བཟང་སིྦན་པ་ལགས་གཉསི་ཀི་སྐ་ུཕུང་གནས་དརེ་སིྦན་བསགེས་གནང་བ་མ་
ཟད། མི་མང་གིས་ཕག་འཚལ་ཏ་ེཁ་བཏགས་བཏང་ནས་སྐ་ུཕུང་སིྦན་བསགེས་གནང་ཡོད་པ་
དང་། རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་མོ་ལགྕས་མོ་སིྐད་ལགས་ཀི་སྐ་ུཕུང་ལའང་མི་མང་གིས་ཕག་འཚལ་
ཞིང་ཁ་བཏགས་འཐནེ་ཏ་ེས་གནས་དརེ་ཞུགས་འབུལ་བས་ཡོད་འདགུ་ལ། ད་ེན་ིལོ་རུྒྱས་སངེ་
བུད་མེད་ཅིག་གི་སྐུ་ཕུང་རེབ་གངོ་གདངོ་རྒྱལ་ཀདླ་ད་ུཞུགས་འབུལ་བས་པ་ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་
ཡོད་འདགུ
 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ལགྕས་མོ་སིྐད་ལགས་ན།ི  རེབ་གངོ་སདྨ་པ་ཁ་རྒྱ་སྡ་ེབའ་ིནས་ཡིན་
པ་དང་།  ཁངོ་ལ་བིས་པ་བུ་གཉསི་ཡོད་པ་དང་།  ཁ་ོམོས་ནམ་རུྒྱན་ཟི་ལིང་དང་རྩ་ེཁགོ་
བཅས་སུ་གླ་གཏངོ་རླངས་འཁརོ་བཏང་ས་ེདཔལ་འབརོ་འཚོལ་སུྒབ་ཀི་ལས་ཀ་བདེ་ཀི་ཡོད་
འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་མོ་ལགྕས་མོ་སིྐད་ལགས་ཀི་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་ད་ུརྒྱ་ནག་
གི་ལས་བདེ་མང་པ་ོཡོང་ས་ེལ་ྟརྟགོ་དམ་དག་བས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཉ་ེབའ་ིདསུ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམག་མི་སངོ་ཕག་མང་པ་ོཡོང་ས།ེ རྨ་ལྷ་ོཁུལ་དང་རེབ་གངོ་རངོ་གི་ས་གནས་གང་
སར་འཐབ་ར་བརིྩགས་ཏ་ེས་གནས་མི་མང་ལ་དམ་དག་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་གསང་བདག་ཚླེ་རྲིང་ལགས་    (༧༧)

མཚན།     གསང་བདག་ཚེ་རིང་།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་རེབ་གོང་ཁུལ་རྩ་ེཁགོ་རངོ་ 
  མགནོ་ཤུལ་སརྒ་པ།
རང་ལོ།   ༢༤
ཕ་མིང་།  ཆོས་དབིངས།
མ་མིང་།  སནྨ་བ་ླམཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༧ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་ཁུལ་རྩ་ེཁགོ་མགནོ་ཤུལ་སརྒ་བའ་ིཕ་ཆོས་དབིངས་དང་། མ་སནྨ་བ་ླ
མཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༤ ཡིན་པ་གསང་བདག་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྩ་ེཁགོ་རངོ་ར་ོདཀར་
མོ་ཞང་སདི་གཞུང་ཡོད་སར་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་ཐགོ་འདས་གངོས་
སུ་ཕིན་ཡོད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་གཞུང་གི་སོ་སུང་མུྱལ་ཞིབ་མི་སྣས་མེ་འབར་བཞིན་པའ་ིཁངོ་གི་
ལུས་སངེ་ད་ུཆུ་བླུགས་ཏ་ེམེ་གསོད་ཐབས་བས་ཀང་མ་ཕན་པར་སྐ་ུགཤེགས་ཡོད་འདགུ
 ད་ེཡང་།  ད་ེཉནི་ས་ྔདརོ་ར་ོདཀར་མོ་སིད་གཞུང་གིས་ཚོགས་འད་ུཆེན་པ་ོཞིག་
བསྡུས་ཏ་ེམེར་བསགེས་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ཀི་ནང་མིར་ཐུགས་གསོ་དང་འཚམས་འདརི་
འག་ོམི་ཆོག་པ་དང་། དགནོ་པ་སུ་ཞིག་སོང་ཚེ་དགནོ་པའ་ིསྒ་ོརྒྱག་རུྒྱ་ཡིན། ཞསེ་བཙན་ཤེད་
ཀིས་གཉའ་གནནོ་འཇིགས་སྐུལ་བས་ཡོད་པ་དང་།  ཉནི་དའེི་ཕི་དརོ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་
བ་ོགསང་བདག་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ས་གནས་ཡུལ་ཚོར་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་ས་ེ
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སྐུ་གངོས་ཡོད་འདགུ  སྐབས་དརེ་མགོན་ཤུལ་ར་ོར་ེརོང་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ 
དང་། གསང་སགྔས་སྨནི་གལོ་གླངི་གི་སགྔས་པ་རྣམས་གཙོས་རེབ་གངོ་མགནོ་ཤུལ་གི་བ་ླ
སགྔས་ཡོངས་དང་མགནོ་ཤུལ་ཚོ་སངེ་བཅུའ་ིམི་མང་།  འདབས་འབལེ་དཔི་ས་དང་མགར་རྩ་ེ
འབགོ་སྡ་ེསོགས་ཀི་མི་མང་བཅས་སྐ་སེར་སངོ་ཕག་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ མགནོ་ཤུལ་
གསང་སགྔས་སྨནི་གལོ་དར་རྒྱས་གླངི་གི་ཉ་ེའགམ་གི་དརུ་ཁདོ་ནང་དཔའ་བ་ོཁངོ་གི་སྐུ་ཕུང་
ཞུགས་འབུལ་བས་ཡོད་འདགུ
 རྒྱལ་གཅསེ་པ་གསང་བདག་ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི  སངི་མོ་གཅིག་ཡོད་པའ་ིམིང་ལ་
ཚེ་དབངས་སིྐད་རང་ལོ་ ༢༩ ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་རྟ་མགནི་འཚོ་རང་
ལོ་ ༢༤ ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གཉསི་ལ་བུ་གཅིག་ཡོད་པའ་ིམིང་ལ་འདན་སྐབས་ཟརེ་ཞིང་ལོ་ 
༣ ཡིན་འདགུ  སྡ་ེབའ་ིནང་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ་རྟ་མགནི་འཚོའ་ིམིང་ལ་འཕགས་མོ་འཚོ་ཞསེ་
ཀང་འབདོ་ཀི་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་རྟག་པར་བདོ་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་ཐུབ་ཀི་མེད་པ། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་བཙོན་ཁང་ད་ུལགྷ་ཡོད་པ། བདོ་ཀི་
དཔའ་བ་ོརྣམས་གཅིག་འཕརོ་གཅིག་མཐུད་ཀིས་སྐ་ུལུས་མེར་བསགེས་གནང་ས་ེཕབེས་ཕིན་པ་
ཡིན་ན།  འཇིག་རྟནེ་འདརི་སྡདོ་འདནུ་མི་འདགུ་ལ།   བསདྡ་ཀང་སྙངི་པ་ོམི་འདགུ ཅསེ་
བཟའ་ཟླ་ལ་ཡང་ཡང་བཤད་ཀི་ཡོད་སབས། བཟའ་ཟླས་དའེ་ིཐད་བུས་གཏགོས་བདེ་དགསོ་
པ་མ་རེད་ཅསེ་སེམས་གསོ་ཇི་ལརྟ་བས་ཀང་། ཁངོ་གིས་དའེ་ིསྐརོ་ཤ་སག་གླངེ་ནས་སེམས་པ་
སིྐད་པ་ོམེད་པར་སྡདོ་ཀི་ཡོད་འདགུ ད་ེབཞིན་ཉནི་བདནུ་བརྒྱད་ཙམ་གི་སྔནོ་ལ་ཁངོ་གི་འད་
པར་ཞིག་གི་སངེ་གགོས་པ་ོཞིག་ལ་གླགོ་ཀདླ་ནང་། གདངོ་དམར་བདོ་ཀི་རུྒྱད་པ། །གངས་
སེང་དཀར་མོའ་ིཚ་བ།ོ །གངས་རིའ་ིཕ་ོརདོ་རྣམ་པ། །གངས་དཀར་ལ་རྒྱ་མ་བརདེ། ༢༠༡༢ 
ལོར་ཞསེ། འབ་ིར་ུབཅུག་ཡོད་པ་དང་།  ཉནི་གསུམ་གི་སྔནོ་དརེ་སྡ་ེབ་ནང་གི་ཕ་ོགསར་
ཞིག་ལའང་། བདོ་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་མ་ཐུབ། 
༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའང་བཙོན་ལ་བཅུག་ནས་བཞག་ན་འཇིག་རྟནེ་འདརི་བསདྡ་ཀང་སྙངི་བ་ོ
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མི་འདགུ ཅསེ་ཁ་བར་བས་ཡོད་གནས་འདགུ   ད་ལ་ྟརེབ་གངོ་ཁུལ་ཐགོ་ཏུ་དངེ་རབས་ག་ོ
མཚོན་ཐགོས་པའ་ིདམག་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་པ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོའབརོ་ནས་འགུལ་བསྐདོ་དང་བཅས་
པར་དམ་དག་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཀི་སེམས་ཁམས་ལ་
གནདོ་སྐནོ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད་འདགུ །



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།30

རྒྱལ་གཅླེས་པ་དབང་ཆླེན་ནྔོར་བུ་ལགས་    (༧༨)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༨ 
ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རངོ་རྐང་ཚ་སྡ་ེབའ་ིཕ་འདས་པ་ོབསན་འཛིན་དང་། མ་
མཁའ་འག་ོའཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༥ ལ་སོན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་དབང་ཆེན་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀིས་རྐང་ཚ་དགནོ་དགའ་ལནྡ་ཆོས་འཕལེ་གླངི་གི་དགནོ་འདབས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་དག་
གནནོ་དབང་སུྒར་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ས་ེམར་འགལེ་བཞིན་
པའ་ིསབྐས་ཀང་། ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བདོ་ཡུལ་ད་ུཕབེས་བཅུག་དགསོ་པ་དང། 
༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་བཙོན་གལོ་གཏངོ་དགསོ་པ། བདོ་མི་ལ་རང་དབང་དགསོ། ཞསེ་སདྐ་
འབདོ་གནང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ ད་ེརསེ་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ 
༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་རྐང་ཚ་སྡ་ེབའ་ིམང་ཚོགས་དང་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཚོས་དབང་ཆེན་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀི་སྐ་ུཕུང་དགནོ་པར་གདན་དངས་ཏ་ེབསྔ་ོསྨནོ་ཆུ་ཚོད་གཉསི་ཙམ་རིང་གནང་

མཚན།     དབང་ཆེན་ནརོ་བུ།
འཁུངས་ཡུལ།   མད་ོསྨད་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རོང་རྐང་ 
  ཚ་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།   ༢༥
ཕ་མིང་།    བསན་འཛིན། ༼ཚེ་འདས།༽
མ་མིང་།    མཁའ་འག་ོའཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རསེ་རྐང་ཚ་དགནོ་པའི་མདནུ་གི་དརུ་ཁདོ་ད་ུགདན་འདནེ་གིས་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཞུགས་འབུལ་བདེ་སར་༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག 
ཅེས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་སྐད་གསང་མཐནོ་པསོ་གདངུ་འབདོ་དང་བསྔ་ོསྨནོ་གསོལ་
འདབེས་གནང་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་དབང་ཆེན་ནརོ་བུ་ལགས་ན་ིམད་ོསདྨ་མཚོ་ཤར་ཡ་
རི་རངོ་རྐང་ཚ་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཤང་རྐང་ཚ་སྡ་ེབའ་ིར་ུཁག་དང་པ་ོནས་ཡིན་འདགུ །



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།32

རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཚླེ་རྲིང་དྔོན་གྲུབ་ལགས་    (༧༩)

མཚན།   ཚེ་རིང་དནོ་གུབ།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསྨད་བླ་བང་བསང་ཆུ་རོང་ཁི་ 
  ངན་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།    ༣༤
ཕ་མིང་།    ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ།
མ་མིང་།    འབུག་མོ་མཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ 
ཡས་མས་སུ་བདོ་མད་ོསདྨ་བ་ླབང་བསང་ཆུ་རངོ་ཨ་མཆོག་ཚོ་བ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསེས་ཁི་ངན་
སྡ་ེབའ་ིཕ་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་དང་མ་འབུག་མོ་མཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༣༤ ལ་སོན་པའ་ིརྒྱལ་
གཅསེ་པ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཨ་མཆོག་རྒྱ་གར་ཐང་གི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་སའ་ིསྒ་ོའགམ་
ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་བསུྒར་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་བས་
ཏ་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་ན་ིམི་གཤིས་ཧ་ཅང་བཟང་བས་དསུ་རུྒྱན་
ད་ུའཛུམ་ཤིག་ཤིག་ཏུ་སྡདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། སྡ་ེམི་ཀུན་གིས་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་བདེ་སའ་ི
མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་ལ། རུྒྱན་ད་ུབདོ་མི་རིགས་ཀི་བད་ེསྡགུ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེ་ཞིང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་
སབྐས་ཚོར་ཤུགས་རྣ་ོལ་སེམས་ཁུར་ཆེས་ཆེར་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་འདགུ ད་ེཉནི་ཨ་
མཆོག་དགནོ་པའ་ིགྲྭ་བ་ཚོས་སྨནོ་ལམ་གསུང་སབྐས་མི་མང་ཡང་མང་པ་ོའབརོ་ཡོད་འདགུ་ལ། 
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ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས ༢༦ ཉནི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ལ་ྷམོ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀིས་ས་གནས་དརེ་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་སབས། ས་གནས་སུ་རྒྱ་མིའ་ིདམག་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པ་ོ
བཏང་ཡོད་འདགུ་ཀང་། སབྐས་དརེ་དམིགས་བསལ་དམ་དག་བདེ་པའ་ིགནས་ཚུལ་གང་ཡང་
བུང་མི་འདགུ 
 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་རྟ་མགིན་འཚོ་ཟརེ་ཞིང་བིས་པ་གཉསི་
ཡོད་པ་དང་། སྤུན་མཆེད་ཀི་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དང་སྒལོ་མ་སིྐད་ཡིན་འདགུ། 



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།34

རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཀླུ་འབུམ་ཚླེ་རྲིང་ལགས་    (༨༠)

མཚན།   ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་། 
འཁུངས་ཡུལ།  བདོ་མད་ོསདྨ་རེབ་གོང་མད་ོབ་ཤང་ 
  འབགོ་ཡོ་ལག་ཡུལ་ཚོ།
རང་ལོ།   ༡༨
ཕ་མིང་།   ཚེ་ག་ོའམ་ ༼དམག་ཚེ་ག༽ོ 
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༤།༢༠ ཙམ་ལ་
བདོ་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་མད་ོབ་ཤང་། འབགོ་ཡོ་ལག་སྡ་ེབའ་ིཕ་ཚེ་ག་ོའམ་ ༼དམག་ཚེ་ག༽ོ ཡི་
བུ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མད་ོབ་ཡུལ་ཚོའ་ིསང་ལམ་ད་ུརང་ལུས་
མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་སིད་བུས་ལ་ང་ོརལོ་བས་ཏ་ེསྐུ་གཤེགས་
པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་བུང་ཡོད་འདགུ རང་ལུས་མེར་སགེ་གནས་ཚུལ་བུང་རསེ་ས་
གནས་སེར་སྐ་མི་མང་གིས་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་མ་བཅུག་པར། 
མད་ོབ་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་རྣམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་རསེ། དགོན་པའི་
དག་ེའདནུ་པའ་ིསིྦན་སགེ་བདེ་སར་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་བས་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཀླུ་འབུམ་
ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི རེབ་གངོ་མད་ོབ་ཡོ་ལག་སྡ་ེབའ་ིམི་ཡིན་པ་དང་། ད་ེསྔནོ་རོང་བ་ོདགནོ་
ཆེན་ད་ུགྲྭ་བ་བས་ཏ།ེ  དངེ་སང་སྐ་ཕབ་ཡོད་འདགུ  ཁངོ་གི་ཨ་མ་ཚེ་ལས་འདས་ཟནི་པ་
དང་། ཁངོ་ལ་མིང་སངི་ ༧ ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་འདགུ ཉ་ེབའ་ིཆར་རེབ་གངོ་མད་ོབ་ཡུལ་
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ཚོར་དངེ་རབས་ཀི་ག་ོམཚོན་ཐགོས་པའ་ིརྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མི་དང་དག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་
པ་ོབཀྲམས་ཏ།ེ ས་གནས་མི་མང་ལ་འཇིགས་སྐལུ་བས་པ་མ་ཟད།  རེབ་གངོ་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་མི་
དམངས་སདི་གཞུང་གི་ལས་བདེ་དང་།  རེབ་གངོ་རངོ་གི་ལས་བདེ་མང་པ་ོམད་ོབར་ཡོང་
ས།ེ   ས་གནས་སུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་གནས་ཚུལ་འབུང་རྐནེ་དང་།   སདླ་ཕིན་གནས་
ཚུལ་ད་ེརིགས་མི་འབུང་ཆེད་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་གིས་རངོ་ཁག་བཞི་ལ་བསྒགས་པའ་ི ༼ཀུྲང་གུང་རྨ་ལྷ་ོ
ཁུལ་ཨུའི་གཞུང་ལས་ཁང་དང་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཚོཊ་བརྟན་
བརླངི་སུང་སྐབོ་ཀི་འབལེ་ཡོད་བ་བའ་ིསྐརོ་གི་བལེ་མུྱར་བར་སྦརོ་༽ སོགས་ཁབ་བསྒགས་
བས་ཏ་ེདམ་དག་ཆེན་པ་ོབས་སབས། ཕི་ཚེས་ ༢༢ ཉནི་གི་ཕི་དརོ་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཀླུ་
འབུམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས། མད་ོབ་ཡུལ་ཚོའ་ིསང་ལམ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་རྒྱ་
གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་བསུྒར་གི་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་བས་ཡོད་འདགུ   ཉ་ེཆར་བདོ་
མད་ོསདྨ་རྨ་ལྷ་ོརེབ་གངོ་ས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དག་གནནོ་དབང་བསུྒར་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་བསདུ་མར་སྤལེ་དང་སྤལེ་
བཞིན་པར་བརྟནེ།  རྒྱ་གཞུང་གིས་ཟླ་ ༡༡  ཚེས ༡༤ ཉནི་རྨ་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐངོ་
ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་མི་དམངས་སདི་གཞུང་གིས་དནོ་ཚན་ལ་ྔཅན་གི་ ༼ཀུྲང་གུང་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་ཨུའ་ི
གཞུང་ལས་ཁང་དང་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཚོགས་བརྟན་བརླིང་
སུང་སྐབོ་ཀི་འབལེ་ཡོད་བ་བའ་ིསྐརོ་གི་བལེ་མུྱར་བར་སྦརོ་༽ ཞསེ་པ་ཞིག་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་གི་ས་
གནས་གང་སར་སྦར་འགམེས་བས་ཡོད་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་རྟ་མགྲིན་སྐྱབས་ལགས་    (༨༡)

མཚན།     རྟ་མགནི་སྐབས།
འཁུངས་ཡུལ།  ཀན་ལྷ་ོཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་མ་ངསེ་ཤང་ 
  དཔལ་སྒརུ་ནགས་རི་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།   ༢༣
ཕ་མིང་།   ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།
མ་མིང་།   སྒལོ་མ་འཚོ་འམ་སྒལོ་སྒལོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་ད་ུ
བདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རངོ་མ་ངསེ་ཤང་གི་ཁངོས་གཏགོས། ཤིས་
ཚང་ཚོ་བ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ནང་ཚན་དཔལ་སྒརུ་ནགས་རི་ཚོ་བའི་ཕ་ཚེ་འདས་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་
དང་། མ་སྒལོ་མ་འཚོ་འམ་སྒལོ་སྒལོ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་རྟ་
མགིན་སྐབས་ལགས་ཀིས་ཀླུ་ཆུ་རངོ་དང་ཐག་ཉ་ེབའི་ཀླུ་ཆུའི་འགམ་ངགོས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་འདས་
གངོས་སུ་གུར་འདགུ ད་ེཉནི་དགངོ་མོར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་ཀང་། ས་གནས་བདོ་
མི་ཚོས་མ་ཤེས་པར་མཚན་གཅིག་ལགྷ་ནས་ཕི་ཚེས་ ༢༣  ཞགོས་པར་གནས་ཚུལ་ཤེས་རསེ་
མང་ཚོགས་ཀིས་ཁངོ་གི་སྐུ་ཕུང་རང་ཁིམ་ད་ུགདན་འདནེ་བས་ཏ་ེཤིས་ཚང་དགོན་པའི་དགེ་
འདནུ་པ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་བསྔ་ོསྨནོ་གསུངས་ཡོད་འདགུ



འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 37

 རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྟ་མགནི་སྐབས་ཁངོ་ལ་སྤུན་མཆེད་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཕུ་བ་ོཆེ་
བའ་ིམིང་གདགུས་དཀར་སྐབས་དང་། ཕུ་བ་ོཆུང་བའ་ིམིང་ལ་འཇམ་དབངས་གགས་པ་ཟརེ་
ཞིང་། འཇམ་དབངས་གགས་པ་ཤིས་ཚང་དགནོ་པའ་ིགྲྭ་བ་ཡིན་འདགུ  ན་ུབ་ོཞིག་ཡོད་པའ་ི
མིང་ལ་འཇིགས་བདེ་སྐབས་ཟརེ་གི་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཤིས་ཚང་དགནོ་
པར་ཆོས་ཞུགས་དང་།  སབྐས་དརེ་ཁངོ་གི་གྲྭ་མིང་ལ་འཇམ་དབངས་དག་ེའདནུ་ཞསེ་འབདོ།  
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་སྐ་སར་བབ་ས་ེད་ལའྟ་ིབར་འབགོ་སར་བསདྡ་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་གིས་ནམ་
རུྒྱན་བདོ་ཁུལ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་ཐངེས་རེར། ཁངོ་རང་ཉདི་ཀིས་ད་ེའད་ཞིག་བདེ་
ཐུབ་ན་ཅི་མ་རངུ་ཞསེ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཕིར་བདོ་ཡུལ་ད་ུམ་ཕབེས་ཚེ་
འཇིག་རྟནེ་འདརི་བསདྡ་མ་བསདྡ་མི་འདགུ ཅསེ་བཤད་ཡོད་སྐརོ་འབལེ་ཡོད་ཅིག་གིས་གནས་
ཚུལ་མཁ་ོསྤྲདོ་བས་ཡོད། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་རྟ་མགྲིན་རྔོ་རླེ་ལགས་    (༨༢)

མཚན།    རྟ་མགནི་ར་ོར།ེ
འཁུངས་ཡུལ།   བོད ་མདོ་སྨད ་ རེབ ་གོང ་ ཁུལ་ར ོ་ 
  དཀར་མོ་ཤང་དམེ་སྐརོ་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།   ༢༩
མ་མིང་།   རྒྱ་མོ་སིྐད།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་ཁུལ་ར་ོདཀར་མོ་ཤང་དམེ་སྐརོ་སྡ་ེབ་མ་རྒྱ་མོ་སིྐད་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༩ 
སོན་པ་རྟ་མགནི་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་རྩ་ེཁགོ་རངོ་ར་ོདཀར་མོ་ཡུལ་ཚོའ་ིསདི་གཞུང་གི་
སྒ་ོཁ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་
པར་ཤོག ཅསེ་འབདོ་ཚིག་སྒགོས་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དག་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་
ལུས་ལ་མེ་སརྤ་ཏ་ེགམོ་པ་བཅུ་ཙམ་བར་གམོ་བགདོ་གནང་ནས་ད་ེམཚམས་ས་ལ་འགལེ་ཡོད་
ཀང་།   ཡང་བསྐར་ཡར་ལངས་ཏ་ེགམོ་བགདོ་བདེ་ཐབས་བས་འདགུ  འནོ་ཀང་ད་ེམ་
ཐག་སར་འགལེ་ཏ་ེསྐ་ུགཤེགས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་བུང་འདགུ   ད་ེའཕལ་ས་གནས་
མི་མང་དང་འདབས་འབལེ་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ནས་སེར་སྐ་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཀིས་༸རྒྱལ་
བའ་ིཞབས་བརྟན་གསོལ་འདབེས་དང་མ་ཎི་དབངས་སུ་གརེ་བཞིན། ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་མགནོ་
ཤུལ་སགྔས་སརྒ་གསང་སགྔས་སྨནི་གལོ་དར་རྒྱས་གླངི་གི་ཉ་ེའགམ་གི་དརུ་ཁདོ་ད་ུགདན་ཞུས་
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ཏ་ེསང་ཉནི་དགངོས་མོ་དརེ་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་ཉ་ེབའ་ིཉནི་ཤས་གངོ་ཁངོ་
གིས་ནང་མི་ཚང་མ་ལནྷ་ད་ུའཛོམས་བཅུག་ནས་གླངེ་མོལ་དང་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་པ་དང་། 
ད་ེབཞིན་དགའ་ཉ་ེདང་གགོས་པ་ོཁག་ཅིག་རྩ་ེཁགོ་རངོ་ཐགོ་ལ་ཁདི་ནས་དགའ་འཛོམས་མཐའ་
ད་ེམ་བས་ཡོད་འདགུ གནས་སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་ཁངོ་གིས་འད་ིལརྟ་དམ་དག་དང་མནར་གཅདོ་
འགོ་ནས་ང་ཚོས་སྡགུ་སྒམོ་བས་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་དཀའ་ཚུལ་སོགས་ཡང་ཡང་གླངེ་ཞིང་། ལགྷ་པར་
རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གཏང་གངོ་གི་ཆུ་ཚོད་ཕདེ་ཀའ་ིསྔནོ་ཙམ་ལ་གགོས་པ་ོཞིག་དང་ཁ་བར་
བས་འདགུ་པའ་ིསབྐས་སུའང་། འད་ིལརྟ་མནར་གཅདོ་དང་དམ་དག་གི་འགོ་ནས་སྡདོ་བཟདོ་
དཀའ་བའ་ིསྐརོ་གླངེ་མོལ་ཡང་བུང་ཡོད་འདགུ
 རྒྱལ་གཅསེ་རྟ་མགནི་ར་ོར་ེལགས། ཁངོ་ལ་ནང་མི་དུག་ཡོད་ཅིང་། ཁངོ་ལ་སྤུན་
མཆེད་བཞི་ཡོད་འདགུ་པ་ལས། སངི་མོ་ཚེ་བརྟན་སྒལོ་མ་རང་ལོ་ ༢༣ དང་། སྤུན་མཆེད་
ཆོས་འཛིན་རང་ལོ་ ༢༢ དང་། སལྐ་བཟང་ར་ོར་ེརང་ལོ་ ༡༥ དང་། ཡི་དམ་ཚེ་རིང་རང་
ལོ་ ༡༣ ཡིན་པ་རེད། ཁངོ་ན་ིཁིམ་ཚང་འདའི་ིའཚོ་གནས་གང་ཅིའ་ིཐད་འགན་ལེན་མཁན་གི་
ཁིམ་བདག་ད་ེཡིན་པ་རེད་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སངས་རྒྱས་སྒྔོལ་མ་ལགས་    (༨༣)

མཚན།    སངས་རྒྱས་སྒལོ་མ།
འཁུངས་ཡུལ།   རྨ་ལྷ་ོཁུལ་རྩེ་ཁོག་རོང་ར་ོདཀར་མོ་ 
  ཡུལ་ཚོའ་ིབར་སྐརོ་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།    ༡༧
ཕ་མིང་།   བསོད་ནམས་རྒྱལ།
མ་མིང་།   དནོ་གུབ་འཚོ།
ལས་གནས།  བཙུན་མ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་རྩ་ེཁགོ་རངོ་ར་ོདཀར་མོ་ཡུལ་ཚོའ་ིབར་སྐརོ་སྡ་ེབའ་ིཕ་བསོད་ནམས་
རྒྱལ་དང་། མ་དནོ་གུབ་འཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་བཙུན་མ་
སངས་རྒྱས་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད། 
བར་སྐརོ་སྡ་ེབའ་ིལ་ནག་སྐདེ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ   ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་
མཚོ་མཁནེ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་ས་ེམེ་ལྕ་ེའབར་ཤུགས་ཆེ་བས་ཐང་ལ་གན་རྐལ་ད་ུའགལེ་
ཡོད་ཀང་ལག་པ་གཉསི་ཐལ་མོ་སྦར་ཏ་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉནི་གི་
ཞོགས་པར་ས་གནས་སུ་སྐ་སེར་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་
གདན་ཞུས་ཀིས་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སྒལོ་
མ་ལགས་སུ་སྤུན་ཆེ་བ་ལ་ྷམོ་འཚོ་རང་ལོ་ ༢༢ དང་། དའེ་ིཆུང་བ་བཙུན་མ་ཞིག་ཡོད་པའ་ི
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མིང་ལ་རིག་བདེ་དབང་མོ་རང་ལོ་ ༢༠ དང་། སྤུན་ཆུང་བའ་ིམིང་ལ་འཇམ་དབངས་བླ་ོལནྡ་
རང་ལོ་ ༡༥ དང་ཐ་ཆུང་བ་དབང་ཕུག་ཚེ་རིང་རང་ལོ་ ༡༤ ཡིན་འདགུ བཙུན་མ་ཁངོ་ན།ི 
གསང་སགྔས་སྨནི་གལོ་དར་རྒྱས་གླངི་དགནོ་པའི་ཉ་ེའཁསི་སུ་བཙུན་མའི་དགནོ་པ་ཞིག་ཡོད་
པ་དའེ་ིབཙུན་མ་ཡིན་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གིས་ཤུལ་བཞག་ཞལ་ཆེམས་ནང་། ཕིར་
ཕབེས་སོང་། བདོ་པ་ཚོ་ཡར་ལ་ལྟསོ། །ཡར་གི་དགུང་སྔནོ་གནམ་ལ་ལྟསོ། །བག་དཀར་ཐམེ་
པའ་ིགུར་ཁང་ད།ུ ང་ཡི་བ་ླམ་ཕིར་ཕབེས་སོང་། །བདོ་པ་ཚོ་ཡར་ལ་ལྟསོ། །ཡར་གི་གངས་
རིའ་ིརྩ་ེལ་ལྟསོ། གངས་སེང་དཀར་མོ་ཕིར་ཕབེས་སོང་། །ང་ཡི་གངས་སེང་ཕིར་ཕབེས་ 
སོང་།  །བདོ་པ་ཚོ་ཡར་ལ་ལྟསོ།  །ཡར་གི་རྒྱ་རངོ་ནགས་ལ་ལྟསོ།  །ཐང་དང་གཡུ་ལོའ་ིམཛེས་སྡགུ་ 
ལྟསོ། །ང་ཡི་རྒྱ་སག་ཕིར་ཕབེས་སོང་། བདོ་པ་ཚོ་ཡར་ལ་ལྟསོ། །ཡར་གི་གངས་རིའ་ིལྗངོས་
ལ་ལྟསོ། །གངས་ཅན་སལྐ་བ་ཡར་འག་ོརེད། །བདོ་པ་རང་དབང་རང་བཙན་རེད། །རྒྱལ་
བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། །རྒྱང་རིང་ཡུལ་ན་ཡོད་དསུ། །རྒྱལ་ཁམས་བསྐརོ་ནས་ཕབེས་ 
དསུ། །སྡགུ་བསལྔ་འགོ་གི་གདངོ་དམར་བདོ་པ། །མུན་ནག་ཁདོ་ནས་གསལ་བའ་ིསྨནོ་ 
ལམ། །པཎ་ཆེན་བ་ླམ་བཙོན་ད་ུཡོད་དསུ། །བཙོན་ཁང་ནང་ད་ུཕི་ལ་ལྟསོ་ནས། །ང་ཡི་ཁ་བ་
གངས་རིའ་ིལྗངོས་ལ། །བད་ེསིྐད་ཉ་ིམ་ཤར་བར་སྨནོ། །ཁ་བ་གངས་རིའ་ིབད་ེསྡགུ་གི་ཆེད་
ད།ུ ཞསེ་བསི་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། འད་པར་ཞིག་གི་སངེ་ད།ུ གངས་དཀར་པའོ་ིགཅསེ་ཕུག་
གངས་ཅན་བུ་དང་བུ་མོ། གངས་རིའ་ིབུ་རདོ་རྣམ་པ་བདོ་པ་ཡིན་པ་མ་བརདེ། སངས་རྒྱས་
སྒལོ་མ་ནས་ཞསེ་བསི་འདགུ ཡིག་སྐགོས་ཀི་སངེ་ལ་བདོ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ། ཅསེ་བསི་
ཡོད་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་    (༨༤)

མཚན།     དབང་རྒྱལ།
འཁུངས་ཡུལ།  དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་རྟ་རོང་ 
  སག་རྩདེ་ཡུལ་ཚོའ་ིཁ་ཤུལ་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།    ༢༠
ཕ་མིང་།   འཆི་མེད།
མ་མིང་།   མཛེས་ལནྡ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  ཤེས་རྟགོས་མེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ད་ུབདོ་
ཁམས་དཀར་མཛེས་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་གསེར་རྟ་རངོ་སག་རྩདེ་ཡུལ་ཚོའ་ིམཆོག་ཚང་
ཁ་ཤུལ་སྡ་ེབའ་ིཕ་འདས་པ་ོའཆི་མེད་དང་། མ་འདས་པ་ོམཛེས་ལནྡ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༠ 
ནང་ད་ུསོན་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་དཀར་མཛེས་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་གསེར་རྟ་རངོ་
གི་མདནུ་ཐང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་གནནོ་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་མེར་སགེ་བཏང་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་བཙན་ཁརེ་བས་
ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་སུ་མི་མང་པ་ོའཛོམས།  གཞུང་གིས་དམ་དག་བས་ཏ།ེ ད་ལམ་ཁག་
ཀང་སྒ་ོརྒྱག་གི་ཡོད་པས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རག་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད། ང་ོརལོ་
གནང་སབྐས་རྒྱ་གཞུང་དག་ཆས་དམག་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་པ་ཡོང་ས་ེཁངོ་གི་ལུས་སངེ་ད་ུའབར་
བཞིན་པའི་མེ་རྣམས་བསད་རསེ་བཙན་འཁིད་བས་པ་ནས་བཟུང་ཁངོ་གི་སྤུན་མཆེད་དང་ཉ་ེ
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འབལེ་ཚོས་ས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་ལ་འབལེ་བ་ཇི་ཙམ་བས་
ཀང་གར་ཡོད་ཅི་བུང་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཤེས་རྟགོས་མེད་པར་ལུས། འནོ་ཀང་ཉ་ེལམ་
འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་བརུྒྱད་ཁངོ་གི་འད་པར་ཞིག་ལག་སོན་བུང་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་དབང་
རྒྱལ་ལགས་ན།ི ཆུང་དསུ་སླབོ་གྲྭར་འགམིས་པ་དང་རསེ་སུ་དག་ེའདནུ་པ་གནང་མྱངོ་ཡོད་
འདགུ ཁངོ་ལ་མིང་སངི་གསུམ་ཡོད་པའ་ིཁདོ་ཀི་སྤུན་ཆེ་བའ་ིམིང་ལ་ཚེ་སུྒབ་དང་། སྤུན་ཆུང་
བའ་ིམིང་ལ་ཕུར་མགནོ། སངི་མོའ་ིམིང་ལ་ཚེ་དགའ་འབདོ་ཀི་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་ཚླེ་རྲིང་ལགས་    (༨༥)

མཚན།    དཀནོ་མཆོག་ཚེ་རིང་།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་བ་ླབང་ཨ་མཆོག་ཤང་བན་ 
  ཀན་སྡ་ེབ།
རང་ལོ།    ༡༨
ཕ་མིང་།   ཚེ་འཕགས་སྐབས།
མ་མིང་།   མགནོ་པ་ོམཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོབདོ་མད་ོསདྨ་བ་ླབང་ཨ་མཆོག་
ཤང་བན་ཀན་སྡ་ེབའ་ིཕ་ཚེ་འཕགས་སྐབས་དང་། མ་མགནོ་པ་ོམཚོ་ལོ་ལགས་གཉསི་ཀི་བུ་རང་
ལོ་ ༡༨ སོན་པ་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཀནོ་མཆོག་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས། ཨ་མཆོག་རྒྱ་གར་
ཐང་གི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་སའི་སྒ་ོའགམ་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་བས་ཏ་ེ
སྐ་ུགངོས་འདགུ ཁངོ་གི་ཕུ་བའོ་ིམིང་ལ་དཔལ་འབརོ་རྒྱ་མཚོ་ཟརེ་ཞིང་ད་ལ་ྟགྲྭ་བ་ཡིན་འདགུ 
རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཁངོ་གི་ཆུང་མའ་ིམིང་ལ་སངས་རྒྱས་མཚོ་ཟརེ་ཞིང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་མགྔོན་པྔོ་ཚླེ་རྲིང་ལགས་    (༨༦)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་
དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༦།༠༠ ཡས་མས་སུ་བདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་ལྷ་ོཀླུ་ཆུའ་ིཨ་ལ་སྦགོ་ཚ་སྡ་ེབ་ནས་རང་ལོ་ 
༢༤ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་མགནོ་པ་ོཚེ་རིང་ལགས་ཀིས། ཀླུ་ཆུ་རངོ་ཨ་ལ་དའེུ་མག་ོདགནོ་
པའ་ིཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་གི་མདནུ་ད།ུ ༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། བདོ་
ལ་རང་དབང་དགསོ། བདོ་མི་ཚོར་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དགསོ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་ཐགོ་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་ཕ་རང་ལོ་ 
༤༥ སོན་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་། མ་རང་ལོ་ ༤༣ སོན་པ་རྣམ་ལོ་ལོ་ཡིན་འདགུ ཁངོ་གི་
བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་མ་འབདོ་པ་ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༢༦ ཡིན་འདགུ ཁངོ་བཟའ་མི་
གཉསི་ལ་རང་ལོ་ ༦ ཡིན་པའ་ིབུ་ཚེ་རིང་བསམ་འགུབ་དང་། རང་ལོ་ ༣ ཡིན་པའ་ིབུ་མོ་
ཚེ་རིང་སྒལོ་མ། རང་ལོ ༢ ཡིན་པའ་ིབུ་མོ་ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་བཅས་བིས་པ་གསུམ་ཡོད་འདགུ །

མཚན།   མགནོ་པ་ོཚེ་རིང་། 
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་ཀན་ལྷ་ོཀླུ་ཆུའ་ིཨ་ལ་སྦགོ་ཚ་ 
  སྡ་ེབ།
ལོ།   ༢༤
ཕ་མིང་།   དབང་རྒྱལ།
མ་མིང་།   ལོ་ལོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ལགས་    (༨༧)

མཚན།   སལྐ་བཟང་སྐབས།
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ་ 
  རྐང་ཚ་ཤང་དགསོ་གཤོག་ཀའི་མད་ོ 
  བ་མེ་དག་ེསྡ་ེབ།
ལོ།   ༢༤
ཕ་མིང་།   ཁ་ོརྒྱལ།
མ་མིང་།   ཨ་ཆོས།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

 ༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ 
ཙམ་ལ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ་རྐང་ཚ་ཤང་དགསོ་གཤོག་ཀའ་ིམད་ོབ་མེ་དག་ེསྡ་ེ
བའ་ིབཀྲ་པ་ོཚང་གི་ཕ་ཁ་ོརྒྱལ་དང་མ་ཨ་ཆོས་གཉསི་ཀི་བུ་སལྐ་བཟང་སྐབས། རང་ལོ་ ༢༤ 
ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་རྐང་ཚ་ཤང་སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སྒ་ོའགམ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
སྐ་ུཚེ་སལྐ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ཤོག ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཚེ་སལྐ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ཤོག ཅསེ་སདྐ་
འབདོ་བདེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེསབྐས་ཐགོ་དརེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་
དང་།
 ཉ་ེའཁརོ་གི་ཆུ་རུྒྱད་གཤོག་ཀ་དང་སྐ་ེརུྒྱད་གཤོག་ཀ་སོགས་ཀི་མི་མང་གིས་ཁངོ་གི་
སྐ་ུཕུང་རང་ཁིམ་ལ་གདན་དངས་ཏ་ེདན་པ་དགནོ་པ་དང་། རྒྱལ་དག་ེདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་
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པ་རྣམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་བཞིན་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་དང་ཐགོ་ཤང་སདི་གཞུང་གི་སྒ་ོ
འགམ་ད་ུམ་སླབེས་ཙམ་ལ་གཟུགས་པའོི་སངྒ་ལ་ས་སྣམུ་བླུག་བཞིན་གངོ་གསལ་གི་སདྐ་འབདོ་
བས་ཏ་ེཡོང་ཡོད་པ་དང་། ཤང་སདི་གཞུང་གི་སྒ་ོའགམ་ལ་སླབེས་དསུ་གཞི་ནས་མེ་བསྒནོ་
ཡོད་ཅིང་། ད་ེརསེ་ཀང་སདྐ་འབདོ་མང་པ་ོབས་འདགུ ཁངོ་ལ་ཕ་མ་གཅིག་པའ་ིམིང་སངི་
དུག་ཡོད་པའ་ིནང་གི་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཆུང་དསུ་སབྐས་ནས་དསུ་ཚོད་མང་ཆེ་བ་ནརོ་ལུག་
གི་རི་བ་ོབས་ཏ་ེབསྐལ་ཡོད་པ་ལས། སླབོ་གྲྭར་འག་ོམྱངོ་མི་འདགུ རུྒྱན་ད་ུམི་གཤིས་ཧ་ཅང་
འཇམ་པ་ོཞིག་དང་། སདྐ་ཆ་མང་པ་ོམི་ཤོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཉནི་ཤས་གངོ་ནས་མི་རེ་
ཟུང་ལ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་གི་ཡིན་ཞསེ་པའ་ིསདྐ་ཆ་རེ་བཤད་ཡོད་ཀང་མི་རྣམས་ཀིས་
དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བས་མེད་པ་དང་། ཁ་སང་འབགོ་ས་ནས་གངོ་ལ་ཡོང་ས།ེ  ད་ེརིང་
ཞགོས་པ་ས་ྔཔ་ོནས་མད་ོབ་མེ་དག་ེསྡ་ེབ་ནས་སིྤ་ལེ་ ༣ ལགྷ་ཡོད་པའ་ིརྐང་ཚ་ཤང་ཐགོ་ལ་སོང་
ས་ེཕི་ད་ོརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་འདགུ གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་རསེ་བཞག་ལྡམོ་ཤང་ཐགོ་ནས་
དག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་མང་པ་ོརྐང་ཚ་ཤང་ཐགོ་ལ་འབརོ་ནས་ས་གནས་སུ་དམ་
དག་བདེ་མུས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤྲིས་ལགས་    (༨༨)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་བ་ླབང་བསང་ཁགོ་ཤང་ཐགོ་ཏུ་བདོ་རིགས་ན་
གཞནོ་རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པ་དངུལ་རྲྭའ་ིསངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་
གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གི་
བདོ་ནང་གི་དགངོ་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཡས་མས་སངེ་བདོ་མད་ོསདྨ་བ་ླབང་བསང་ཆུ་རངོ་བསང་
ཁགོ་ཤང་ཐགོ་ཏུ།  རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པའ་ིབསང་ཁགོ་དངུལ་རྲྭའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་སངས་རྒྱས་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་
གུར་འདགུ ཉནི་དརེ་ཁངོ་དང་གགོས་པ་ོའགས་སགྦ་སགྦ་བཞནོ་ནས་བསང་ཁགོ་ཞང་ཐགོ་ཏུ་
བསླབེས་ཡོད་པ་དང་། མེར་སགེ་མ་བཏང་བའ་ིསྔནོ་ཙམ་ལ་ཁངོ་གིས་ཕ་སྤུན་གི་བུ་སྤུན་ཚེ་བྷ་ེ
ཞུ་བར་ཁ་པར་འབརོ་ཏ།ེ ཨ་རོགས། ངས་ད་ེརིང་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
རུྒྱ་ཡིན།  ཞསེ་ལན་བསྐལ་ཡོད་འདགུ  སབྐས་དརེ་ཚེ་བྷ་ེལགས་ཀིས། ཨ་རོགས། ཨ་
རོགས།  ད་ེལརྟ་མ་བདེ།  ཅུང་བསྒགུ་དང་།  ཞསེ་པ་ཙམ་ལས་བཤད་ཁམོ་མ་བུང་བར་

མཚན།  སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།
ལོ།   ༡༨
ཕ་མིང་།   ནམ་ཁ།ོ
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ཁ་པར་ཁ་བརྒྱབ་ཡོད་འདགུ  དའེ་ིརསེ་ཁ་པར་ག་ཚོད་བཏང་ཡང་ཁ་པར་སྒ་ོགཏན་ཏུ་བརྒྱབ་
ཡོད་འདགུ
 སབྐས་དརེ་ནང་མི་ཁག་གཅིག་གང་མགགོས་བསང་ཁོག་ཤང་ཐགོ་ཏུ་ཕིན་ཡོད་
ཀང་། སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་སྐ་ུལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཚར་ཡོད་འདགུ་ལ། ཉ་ེ
འཁརོ་གི་མི་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན། མེར་སགེ་སབྐས་ཁངོ་གིས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་
གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་གཙོ་བས་པའ་ིཆབ་སདི་བཙོན་པ་
རྣམས་ཀླདོ་གལོ་གཏངོ་དགསོ།  ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེནས་ཉ་ེའཁརོ་གི་མི་ཚོ་
དང་ལནྷ་ད་ུཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་བསང་ཁགོ་ཤང་ཐགོ་ཏུ་ཁངོ་ཚང་ལ་ཁང་པ་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་
དརེ་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་འདགུ
 ཐངེས་འདརི་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡུལ་
ད་ེན།ི  ད་ེསྔནོ་དཔའ་བ་ོཐུབ་དབང་སྐབས་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་ཡུལ་གི་ཉ་ེ
འཁསི་སུ་ཡིན་འདགུ་ལ། སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ་ནམ་ཁ་ོཟརེ་གི་ཡོད་པ་
དང་། ཁངོ་ལ་སྤུན་མཆེད་བཞི་ཡོད་འདགུ ད་ེསྔནོ་ཁངོ་བསང་ཁགོ་སླབོ་ཆུང་ནང་ལོ་བཞི་ཙམ་
རིང་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད་ཀང་གནས་སངས་ཀི་དབང་གིས་རསེ་སུ་ཁིམ་ད་ུལོག་ས་ེཕུགས་རི་
བས་ཏ་ེསྡདོ་དགསོ་བུང་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ནམ་རུྒྱན་ཕ་མའ་ིཁ་ལ་ཉན་པ་ོབདེ་མཁན་གི་བུ་ཡ་
རབས་སྤདོ་བཟང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བན་དླེ་མཁར་ལགས་    (༨༩)

མཚན།   བན་ད་ེམཁར།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་མཛོད་དགེ་ཡར་ཀི་སོག་སྡ་ེ 
  བ།
ལོ།   ༢༡
ཕ་མིང་།   ཚེ་རིང་ཐར།
མ་མིང་།   ཀུན་བཟང་སྒལོ་མ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་གི་ཕི་ད་ོབདོ་ནང་
གི་ཆུ་ཚོད་ ༧ ཡས་མས་སུ།  བདོ་མད་ོསདྨ་མཛོད་དག་ེཡར་ཀི་སོག་སྡ་ེནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ 
༢༡ ཅན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་བན་ད་ེམཁར་ལགས་ཀིས།  གཙོས་གངོ་ཁརེ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ས།ེ རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གིས་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གིས་ཕ་ཡུལ་ནས་སིྤ་ལེ་ ༢༠ ཙམ་གི་སར་ཡོད་པའ་ིགཙོས་
གངོ་ཁརེ་ད་ུསོང་ས།ེ ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བདོ་ལ་ཕབེས་སུ་འཇུག་དགསོ། པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་བཙོན་ནས་གླདོ་གལོ་གཏངོ་དགསོ། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། སདྐ་ཡིག་དང་ཆོས་
དད་ལ་རང་དབང་དགསོ། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་བཞིན་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་འདགུ
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 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབ་ེབའ་ིཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་
གཙོས་གངོ་ཁརེ་གི་ཁངོས་སུ་ཆ་བགསོ་བས་ཡོད་པའ།ི མད་ོསདྨ་མཛོད་དག་ེཤོག་པ་ལའྔ་ིནང་
ཚན་རྐང་ཚའི་ཡར་ཀི་སོག་སྡ་ེནས་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གི་ཕའི་མིང་ལ་ཚེ་རིང་ཐར་དང་མའི་
མིང་ལ་ཀུན་བཟང་སྒལོ་མ། ཁངོ་ལ་སྤུན་མཆེད་གཉསི་ཡོད་པའ་ིཆེ་བའ་ིམིང་ལ་བམས་པ་དང་
ཆུང་བའ་ིམིང་ལ་སངས་རྒྱས་དནོ་གུབ་ཞུ་གི་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཚླེ་རྲིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་    (༩༠)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་མོའ་ིབདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཡས་
མས་ཙམ་ལ། བདོ་མད་ོསདྨ་ཀླུ་ཆུ་རངོ་ཟམ་ཚ་ཤང་ལོ་ཚོ་སྡ་ེབའ་ིརང་ལོ་ ༣༡ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་
གཅསེ་པ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ས་གནས་ཡུལ་ཚོའི་སིད་གཞུང་གི་སྒ་ོའགམ་ད་ུརང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གིས་ཏ་ེ
འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་ཕའ་ིམིང་ལ་ཆོས་རོ་དང་མའ་ིམིང་ལ་རྟ་
མགནི་འཚོ། ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་ཆོས་སྐངོ་འཚོ་འབདོ་ཀི་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ལ་བིས་པ་
བུ་མོ་གཉསི་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཆེ་བ་ར་ོར་ེསིྐད་ལོ་ ༧ ཡིན་པ་དང་། ཆུང་བ་སལྐ་བཟང་སྒལོ་
མ་ལོ་ ༣ ཡིན་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་རང་ཁིམ་ད་ུགདན་འདནེ་
གནང་ས།ེ གདངོ་གཟགིས་དགནོ་ཕུན་ཚོགས་རབ་རྒྱས་གླངི་དང་རྨགོ་ར་ུདགནོ་གཉསི་ཀི་དག་ེ
འདནུ་པས་གཙོས། ས་གནས་མང་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་ཀིས་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་གསུང་བཞིན་
ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

མཚན།   ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསྨད་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཟམ་ཚ་ཤང་ལོ་ 
  ཚོ་སྡ་ེབ།
ལོ།   ༣༡
ཕ་མིང་།   ཆོས་རོ།
མ་མིང་།   རྟ་མགནི་འཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་སྐྱབས་ལགས་    (༩༡)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ བདོ་ནང་གི་ཞགོས་པའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ ཡས་
མས་སུ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ་ཨ་སིྐད་ཤང་གཟའ་ར་ུསདོ་མའི་ར་ུ
སར་ཁ་བའ་ིཕུན་ཚོགས་ཚང་གི་བུ་དཀནོ་མཆོག་སྐབས། རང་ལོ་ ༢༩ ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་ཆེད་བཞག་ལྡམོ་ཤང་ནས་སིྤ་ལེ་བཅུ་ལགྷ་གི་སར་ཡོད་པའ་ིརླངས་འཁརོ་
ནང་སྣམུ་བླུག་ས་ཞིག་ཡོད་པ་དའེ་ིསྒ་ོའགམ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་འདགུ་ཀང་། ཅུང་
ཙམ་ལས་མ་འགརོ་བར་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་སླབེས་ནས་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་གི་ལྟ་ེགནས་འབར་
ཁམས་ལ་ཁརེ་ཡོད་པས་ད་ལའྟི་ཆར་ཁོང་འཆི་གསོན་གི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟགོས་
ཐུབ་མི་འདགུ སབྐས་ཐགོ་དརེ་གཟའ་ར་ུསདོ་མའ་ིཕ་ོགསར་སྐརོ་ཞིག་གིས་ཉནེ་རྟགོ་པའ་ིརསེ་
དདེ་ནས་བརུྒྱགས་ཡོད་ཀང་ཕ་ོགསར་རྣམས་ཀང་ཕིར་ལོག་མེད་སབས། ད་ལ་ྟས་ེགངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་རྒྱ་གར་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༧ ཙམ་ལ་ས་གནས་ཀི་མི་མང་ཕནོ་ཆེ་འད་ུའཛོམས་བདེ་

མཚན།   དཀནོ་མཆོག་སྐབས།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་ 
  དག་ེརངོ་ཨ་སིྐད་ཤང་གཟའ་རུ་སདོ་ 
  མའ་ིར་ུསར་ཁ་བ།
ལོ།    ༢༩
ཕ་མིང་།   ཕུན་ཚོགས།
མ་མིང་།  བླ་ོབཟང་སྒལོ་མ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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བཞིན་པ་དང་། མི་མང་རྣམས་ཀིས་ཕ་ོགསར་རྣམས་དང་དཀནོ་མཆོག་སྐབས་བཅས་ཕིར་
སྤྲདོ་དགསོ་ཚུལ་བརདོ་ནས་ངར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ང་ོརལོ་བ་རིྩས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པས་གནས་
ཚུལ་ཛ་དག་ཏུ་འགུར་བཞིན་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གི་ཕ་མིང་ལ་ཕུན་ཚོགས་དང་། མ་མིང་ལ་བླ་ོ
བཟང་སྒལོ་མ། རང་ལོ་ ༢༦ ཡིན་པའ་ིབཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་པདྨ་སིྐད་དང་ཁངོ་གཉསི་ལ་བིས་
པ་གཉསི་ཡོད་པའ་ིཆེ་བ་ལོ་ ༩ དང་ཆུང་བ་རང་ལོ་ ༦ ཡིན་འདགུ ཁངོ་ལ་སྤུན་གཅིག་དང་
སངི་མོ་གཉསི་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོགཟའ་རའུ་ིདཀནོ་མཆོག་སྐབས། རང་
ལོ་ ༢༩ ཡིན་པ་ཁངོ་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉནི་གི་དགངོ་མོ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་གི་ལྟ་ེགནས་
འབར་ཁམས་སུ་འདས་གངོས་གུར་ཡོད་ཀང་། ཁངོ་གི་རསུ་ཐལ་ཞིག་མ་གཏགོས་སྐ་ུཕུང་
ནང་མིར་ཕིར་སྤྲད་མེད་པ་དང་།  མཛོད་དག་ེཕགོས་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིབདོ་མི་སྐ་སེར་དང་
རན་གཞནོ་ཁད་མེད་ད་ུརྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཀནོ་མཆོག་སྐབས་ཀི་ནང་མིར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེསནོ་ཆེད་དང་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་གི་བདོ་མི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོང་
མུས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་གཟུངས་འདུས་སྐྱབས་ལགས་    (༩༢)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་རྒྱབ་བདོ་ནང་གི་ཕདེ་ཡོལ་
ཆུ་ཚོད་ ༣།༤༠ ཙམ་ལ། བདོ་ཨ་མད་ོབ་ླབང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བསང་ཆུ་རངོ་འབ་ོར་ཡུལ་ཚོ། 
བརར་མད་ོསྡ་ེབའི་སག་མག་ོཚང་གི་བུ་གཟུངས་འདསུ་སྐབས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་འབ་ོརའི་དགནོ་
པའི་ཉ་ེའཁིས་གཞུང་ལམ་སངེ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའ་ིདམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གནང་ཡོད། གཟུངས་འདསུ་
སྐབས་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ་ཚེ་བ་ྷདང་མ་མིང་ལ་བན་ེའཚོ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ལ་བཟའ་ཟླ་
དང་བིས་པ་ལོ་གཉསི་མ་ཟནི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

མཚན།  གཟུངས་འདསུ་སྐབས།
འཁུངས་ཡུལ།  ཨ་མདོ་བླ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ 
  བསང་ཆུ་རངོ་འབ་ོར་ཡུལ་ཚོ་བརར་ 
  མད་ོསྡ་ེབ།
ལོ།  ༡༧
ཕ་མིང་།   ཚེ་བ།ྷ
མ་མིང་།   བན་ེའཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  ཤེས་རྟགོས་མེད།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བྔོ་བཟང་དགླེ་འདུན་ལགས་    (༩༣)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༧།༤༥ 
ཡས་མས་སུ་མགོ་ལོག་པདྨ་རངོ་སེ་ལེ་ཐང་ཡུལ་ཚོའི་པད་ནག་དགོན་ཀ་དག་སྤྲསོ་བལ་གླངི་
གི་གྲྭ་བ་རང་ལོ་ ༢༩ ཡིན་པ་བླ་ོབཟང་དག་ེའདནུ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཆེ་
བའི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེསྐུ་གངོས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་འདགུ་པ་དང་། ཁངོ་གི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་སའ་ིས་གནས་ན།ི མག་ོལོག་པདྨ་
རོང་གི་སུམ་མདརོ་པདྨ་འདབས་བརྒྱད་ཅིག་ཡོད་པའི་ཡར་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་ས་ེལག་གཉསི་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་སདྐ་འབདོ་བདེ་བཞིན་ ༼སདྐ་འབདོ་ཀི་ནང་དནོ་
གསལ་ཁ་བུང་མེད།༽ མདནུ་ད་ུགམོ་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་རུྒྱགས་མཐར་ཐང་ད་ུའགལེ་ཡོད་པ་ 

མཚན།  བླ་ོབཟང་དག་ེའདནུ།
འཁུངས་ཡུལ། མགོ་ལོག་པདྨ་རོང་སེ་ལེ་ཐང་ཡུལ་ 
  ཚོའི་པད་ནག་དགོན་ཀ་དག་སྤྲོས་ 
  བལ་གླངི་།
ལོ།   ༢༩
མ་མིང་།   ས་འག་ོབད་ེདབང་།
ཕ་མིང་།  མག་ོལོག་ལོ་ཁ།ོ
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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དང་། སབྐས་དརེ་ས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་། དམག་མི་བསླབེས་ནས་ཁངོ་གི་ཕུང་པ་ོབཙན་
ཁརེ་བདེ་བཞིན་པའི་སབྐས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཚོ་རུྒྱགས་ནས་ཁངོ་གི་ཕུང་པ་ོབཙན་ཁརེ་
བདེ་མ་བཅུག་པར་རང་དགནོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། པད་ནག་སྡ་ེབའ་ིམི་
མང་ཚོ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་ཁིམ་ད་ུཡོང་ས་ེསྐ་ུཕུང་ལ་ཁ་བཏགས་བསྒནོ་པ་དང་། ཤུལ་ལུས་
ནང་མི་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ། གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཆེད་མཆོད་མེའ་ིཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ་ 
དང་།  བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་བཅས་གནང་གཞིན་ཡོད་འདགུ་ལ།  ཕགོས་ཡར་མར་གི་བདོ་རིགས་མང་
པ་ོཔད་ནག་ཏུ་བསྐདོ་ཡོད་ཀང་གངོ་འགོ་གི་ལམ་ཁ་ཚང་མ་དམག་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་པས་བཀག་
འགགོ་བས་ཡོད་འདགུ  ཁངོ་གི་ཕའ་ིམིང་ལ་མག་ོལོག་ལོ་ཁ་ོདང་། མའ་ིམིང་ལ་ས་འག་ོབད་ེ 
དབང་། ད་ེབཞིན་ད་ུསྤུན་མཆེད་ཚེ་ཆུང་དང་། སངི་མོ་སྐ་ཅ།ོ གསེར་མཚོ། པ་ོསྡསེ། པད་
དཀར་སོགས་ནང་མི་བཅུ་གཅིག་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་འཕླེལ་རྒྱས་ལགས་    (༩༤)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༥ དང་སརྐ་མ་ ༢༠ ཐགོ་
བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རངོ་འབངི་བའི་སུམ་མད་ོདགོན་གི་གྲྭ་དཀནོ་
མཆོག་འཕལེ་རྒྱས། རང་ལོ་ ༢༤ ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིཚོགས་ཆེན་
འད་ུཁང་མདནུ་ད་ུ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོ་བརྟན་པར་ཤོག ༸རྒྱལ་བ་བསན་
འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། ཀིརྟ་ིསྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་
འདནེ་ཞུ་དགསོ། བདོ་གཞིས་བསེ་ལནྷ་འཛོམས་ཡོང་དགསོ། ཞསེ་པའ་ིའབདོ་ཚིག་སྒགོ་བཞིན་
ལག་གཉསི་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་རུྩབ་ཀི་སདི་
བུས་ལ་ཞི་རལོ་གནང་ནས་མེ་དཔུང་ཆེན་པའོ་ིཁདོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སབྐས་དརེ་མཐའ་འཁོར་ད་ུགྲྭ་མང་གིས་བསྐརོ་ནས་

མཚན།   དཀནོ་མཆོག་འཕལེ་རྒྱས།
འཁུངས་ཡུལ།  མཛོད་དགེ་རངོ་འབངི་བ་ཤང་གོས་ 
  བར་སྡ་ེབ།
ལོ།  ༢༤
ཕ་མིང་།    དཀནོ་མཆོག་སྐབས།
མ་མིང་།    སྒལོ་མ་མཚོ།
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཁངོ་གི་མིང་ནས་བཟུང་ས་ེསདྐ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་འབདོ་བར་བཏང་བ་མ་
ཟད། ད་ེབཞིན་གྲྭ་མང་གིས། བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་སྙངི་རའེ་ིགཏརེ། །གངས་ཅན་བསན་
འཛིན་ཀུན་གི་གཙུག་གི་རྒྱན། །འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའ་ིསྡ།ེ །བ་ླམ་སྤན་རས་
གཟགིས་ཀིས་རསེ་བཟུང་ནས། །གནས་སབྐས་མཐར་ཐུག་བསམ་དནོ་ལྷུན་འགུབ་ཤོག།  
 ཅསེ་པ་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་འུར་འདནོ་གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེརསེ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་
ཁ་ོརང་གི་གྲྭ་ཤག་ཏུ་གདན་དངས་ཏ་ེགྲྭ་མང་བརྒྱ་ཕག་མང་པསོ་སྨནོ་ལམ་གསུངས་དང་གསུང་
མུས་ཡིན་འདགུ  ཁངོ་ན་ིམཛོད་དག་ེརངོ་འབངི་བ་ཤང་གསོ་བར་སྡ་ེབའ་ིཕ་དཀནོ་མཆོག་
སྐབས་དང་མ་སྒལོ་མ་མཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཆུང་དསུ་སབྐས་ནས་འབངི་བའ་ིསུམ་
མད་ོདགནོ་ད་ུཆོས་ཞུགས་བས་ཤིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པར་དཔ་ེ
ཆ་ལ་ྟརུ་ཡོང་ནས་མཚན་ཉདི་ཀི་འཛིན་གྲྭ་ཁ་དགོ་གོང་མའི་ནང་ད་ུསིྒག་ཞུགས་ཀིས་མཚན་
ཉདི་ཀི་གཞུང་ལ་སླབོ་སྦངོ་གནང་མུས་ཡིན་འདགུ ཁངོ་ལ་ཕ་མ་གཉསི་དང་སྤུན་སངི་སོགས་
ནང་མི་དགུ་ཡོད་འདགུ  ད་ེམིན་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པ་དང་ཅུང་ཐག་རིང་བའ་ིལ་ྷསྡ་ེ
དག་སག་ཚང་ལ་ྷམོར་ཡོང་རུྒྱ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡམོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་པདྨ་རྔོ་རླེ་ལགས་    (༩༥)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་དགའ་ལནྡ་ལ་ྔམཆོད་ཆེན་
མོའ་ིཉནི་གི་ཕི་དའོ་ིབདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཡས་མས་ལ། མད་ོསདྨ་ཀླུ་ཚུ་རངོ་ཤིས་ཚང་ཚོ་བ་
བཅུ་གཉསི་ཀི་ནང་ཚན། ཆོས་འཁརོ་སྡ་ེབའ་ིརང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་པདྨ་ར་ོར་ེ
ལགས་ཀིས། མད་ོསདྨ་ཀླུ་ཆུའ་ིཤིས་ཚང་དགནོ་པའ་ིའད་ུཁང་མདནུ་ཐང་ད།ུ ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་དགསོ། བདོ་ཀི་ས་ཆ་བདོ་མིས་བདག་པ་ོརྒྱག་དགསོ། སོགས་ཀི་སདྐ་འབདོ་
གནང་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་
འདགུ ཁ་ོརང་ང་ོརྟགས་ཆོད་སདླ། ཁངོ་གི་འད་པར་ཞིག་དང་ཐབོ་ཐང་ལག་འཁརེ་གཉསི་
འཕུལ་རྟའ་ིསངེ་ད་ུབཞག་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་པདྨ་ར་ོར་ེལགས་ཀི་ཕའ་ིམིང་ལ་ཨོ་རྒྱན་
སྐབས་དང་། མའ་ིམིང་ལ་ཚེ་གཟུངས་མཚོ་ཞུ་གི་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ཅག་གི་འཚོ་ཐབས་ན་ིཞིང་
པ་ཡིན་འདགུ །

མཚན།   པདྨ་ར་ོར།ེ
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་ཀླུ་ཚུ་རངོ།
ལོ།     ༢༣
ཕ་མིང་།     ཨོ་རྒྱན་སྐབས།
མ་མིང་།     ཚེ་གཟུངས་མཚོ།
འཚོ་ཐབས།    ཞིང་པ།
མེར་སགེ     ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བན་ཆླེན་སྐྱྲིད་ལགས་    (༩༦)

མཚན།   བན་ཆེན་སིྐད།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསྨད་རེབ་གོང་རྩེ་ཁོག་རོང་ར་ོ 
  དཀར་མོ་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༡༧
ཕ་མིང་།   བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
མ་མིང་།   གསེར་མོ།
འཚོ་ཐབས།  སླབོ་ཕུག
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་བདོ་ནང་གི་མཚན་མོ་
ཆུ་ཚོད་ ༨ པ་ཡས་མས་ལ། བདོ་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་རྩ་ེཁགོ་རངོ་ར་ོདཀར་མོ་ཡུལ་ཚོའ་ིབུ་མོ་
བན་ཆེན་སིྐད་ཞུ་བ་ཞིག་གིས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོ་བརྟན་པར་ཤོག བདོ་མི་མང་ཁ་ི
ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་ས་ེརང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གནང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད། ཁངོ་མོ་
སླབོ་གྲྭ་དམའ་འབངི་དང་པ་ོ ༼འཛིན་རིམ་བདནུ་པ༽ ཡིན་འདགུ་ལ། ཁངོ་མོས་མེར་སགེ་མ་
གཏང་སྔནོ་ལ་མོ་རང་གི་གགོས་མོ་ཞིག་ལ། ངས་བདོ་པའ་ིལ་རྒྱའ་ིཆེད་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན། ཤང་ཐགོ་ཏུ་སོང་ནས་སདི་གཞུང་སྒ་ོཁ་ནས་མེར་སགེ་བཏང་ན། ངའ་ིཕུང་པ་ོ
ཕ་མའ་ིལག་ཏུ་རག་རུྒྱ་མ་རེད། ད་ངས་འབགོ་ས་རང་ནས་མེར་སགེ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན། ཞསེ་



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།62

བརདོ་ཡོད་འདགུ 
 བན་ཆེན་སིྐད་ལགས་ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་འདགུ་ལ། ཁངོ་མོའ་ིཕ་མིང་ལ་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་དང་མ་མིང་ལ་གསེར་མོ། སྤུན་མཆེད་གཉསི་ཡོད་པ་ལས་མོ་རང་འབངི་
བ་ད་ེཡིན་འདགུ ཁངོ་མོ་ནམ་རུྒྱན་སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་བརྩནོ་པ་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད། བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་ཞནེ་དང་བདོ་རྒྱའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབདེ་མཁན་ཞིག་
ཀང་ཡིན་འདགུ ཉནི་དརེ་བདོ་ནང་གི་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༢།༡༥ ཐགོ་མེར་སགེ་གཏངོ་
ཡུལ་དརེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཕནོ་ཆེན་འད་ུའཛོམས་བས་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཞབས་
བརྟན་གསོལ་འདབེས་དབངས་སུ་གརེ་ནས་ཁངོ་མོའ་ིཕུང་པ་ོཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད་འདགུ་
ལ། སབྐས་དརེ་མང་ཚོགས་ཀིས་སདྐ་འབདོ་རྒྱག་གི་ཡོད་པའ་ིསྒ་ཁ་པར་ལས་དངསོ་སུ་ཐསོ་
ཐུབ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་མཁན་བུང་ཡོད་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཚླེ་རྲིང་བཀྲྲིས་ལགས་    (༩༧)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་ཨ་མཆོག་སིྐད་སྡ་ེབའ་ིཕ་གངས་
སེང་ཚང་གདགུས་དཀར་སྐབས་དང་མ་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་བུ་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་རང་ལོ་ 
༢༢ ལ་སོན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་རང་ཁིམ་ནས་བདོ་ལྲྭ་གཙང་མ་
ཞིག་གནོ་ཏ།ེ ཕུགས་རི་བདེ་པའ་ིསབྐས་ཕུགས་རྣམས་རི་རོགས་ཚོར་བཅལོ་ཏ།ེ ཨ་མཆོག་
གངོ་བརལ་གི་སང་ལམ་ནས། ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༢ གཡས་གཡོན་ད།ུ རང་ལུས་ལགྕས་
སྐདུ་ཀིས་བསམྡས་ཏ།ེ ཀཱི་ཧ་ིཧ།ི ༼༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།༽ ཞསེ་སདྐ་འབདོ་བདེ་
ཞརོ་ད་ུམེ་ལྕའེི་ཁདོ་ནས་ཁམོ་སྐརོ་བས་པ་དང་དའེི་རསེ་སར་འགལེ་ཏ་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་
འདགུ སབྐས་དརེ་ནམ་རུྒྱན་ལརྟ་ཨ་མཆོག་གངོ་བརལ་ད་ུསྐརོ་གཡེང་བདེ་མཁན་གི་ཉནེ་རྟགོ་
པ་ཚོས་སྐུ་ཕུང་གི་འཁིས་སུ་བཅར་བར་ས་གནས་ཁམོ་ལམ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ཕགོས་གཅིག་
ཏུ་འཛོམས་ཏ་ེཉནེ་རྟགོ་པ་ཚོར་ར་ོགཞུས་ཏ་ེསྐ་ུཕུང་བཙན་འཕགོ་བདེ་ད་ུམ་བཅུག་པར་དམ་པ་

མཚན།   ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།
འཁུངས་ཡུལ།  ཨ་མཆོག་སིྐད་སྡ་ེབ།
ལོ།   ༢༢
ཕ་མིང་།   གངས་སེང་ཚང་གདཌུ་དཀར་སྐབས།
མ་མིང་།   ཚེ་རིང་སྒལོ་མ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ཁངོ་རང་ཁིམ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཐུབ་ཡོད་ཀང་། དའེ་ིརསེ་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་སིྤ་བད་ེམི་སྣའ་ི
རླངས་འཁརོ་མང་པསོ་སྡ་ེའདབས་ཡོངས་སུ་བསྐརོ་ཏ།ེ སྡ་ེབ་དརེ་བསྔ་ོསྨནོ་གནང་བར་ཕབེས་
མཁན་གི་ཨ་མཆོག་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེབདེ་ད་ུཡོང་མཁན་
རི་སྡ་ེཚོ་བའ་ིམི་རྣམས་བཀག་འགགོ་བས་ཡོད་འདགུ དའེ་ིརསེ་ཚོ་བའ་ིཚོ་དཔནོ་བར་ད་ུབཏང་
ནས། སྐ་ུཕུང་མགགོས་མུྱར་ཞུགས་འབུལ་བ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་བཏང་ཡོད་འདགུ མེར་སགེ་
གཏངོ་མཁན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ནང་མི་ཚོས། བདོ་མིའ་ིསལོ་རུྒྱན་ལརྟ་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་
ཐད་བ་ླམར་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། ལགྷ་པར་རི་སྡ་ེཚོ་བར་མཆོད་སིྦན་ལེགས་འགུབ་མ་གནང་བར་
སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་བདེ་སལོ་ཞིག་ད་ེས་ྔབདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་ལུགས་སལོ་ཁདོ་ད་ུམེད་པ་སོགས་
ཀིས་ངསོ་ལེན་བས་མི་འདགུ འནོ་ཀང་ད་ེརསེ་ཀན་ལྷ་ོབསང་ཆུ་རངོ་གི་སིྤ་བད་ེཅུའུ་ཡི་ཅུས་
ཀྲང་ཟརེ་བ་སོགས་ཀིས་བ་ླབང་ད་ུབཞུགས་ཡོད་པའི་ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་བ་ླཆེན་ཨ་ལག་
དབལ་མང་ཚང་ཨ་མཆོག་དགནོ་པར་ཁདི་ཡོང་ནས། ཚོ་བའ་ིཚོ་དཔནོ་ཚོ་སྐངོ་འགུགས་ཀིས་
གང་མགགོས་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་བ་དགསོ་པའ་ིསྡགིས་ར་སྐལུ་བ་དང་། ལགྷ་པར་གལ་ཏ་ེ
གནས་ཚུལ་མ་ལེགས་པ་བུང་བ་ཡིན་ན། འགན་ཡོད་ཚད་ཁདེ་ཚོས་ཁུར་དགསོ་པ་སོགས་སླབོ་
གསོ་དསུ་ཡུན་རིང་བརོ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཡང་སིྤ་བད་ེཅུའུ་ཡི་ཅུས་ཀྲང་ཟརེ་བས་མ་གཞི་ནས་
ཁིམ་ཚང་ད་ེན་ིཏཱ་ལའ་ིཁ་བལ་བ་དང་འབལེ་བ་དམ་པ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། རང་འགར་
མི་འཇགོ་ཚུལ་གིས་ཅགོ་ཙེ་སངྒ་ལ་ཁུ་ཚུར་གཞུས་པ་སོགས་ཚོ་དཔནོ་ཚོ་དངངས་འདར་ཤོར་
དགསོ་བཟསོ་པ་སོགས་ཀི་བཙན་དབང་འགོ ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཕ་གདགུས་དཀར་
སྐབས་ཀིས་དནོ་དག་ཆེན་པ་ོབུང་ཚེ། སྡ་ེབ་ཚོར་དཀའ་ལས་བཟ་ོབའ་ིབསམ་ཤེས་ཐགོ་བ་ླཆེན་
ཨ་ལག་དབལ་མང་ཚང་གི་བཀའ་བཀདོ་ལརྟ་ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་གི་མཚན་མོ་སྐ་ུཕུང་བ་ླརི་
གུང་སྔནོ་ཕགོས་ཀི་དརུ་སར་ཞུགས་འབུལ་བས་ཡོད་འདགུ་ལ། སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་བ་བར་
ཡང་མཚན་མོ་མི་རྣམས་གཉདི་ལ་ཤོར་རསེ་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་ལས་བཏང་མི་འདགུ སབྐས་དརེ་
ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཨ་མས་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཐགོ་བཙན་དབང་གི་བཀའ་ད་ེག་ོནས་
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དན་པ་བརྒྱལ་བ་དང་སརྐ་མ་ཁ་ཤས་ལ་དབུགས་ཆད་པ་སོགས་ཀི་སནྨ་ཁང་ད་ུསྐལེ་བའི་ལམ་
བར་ད་ུདན་པ་སོས་པའ་ིགནས་ཚུལ་བུང་ཡོད་པ་ས་གནས་བདོ་མིས་འགལེ་བརདོ་བས་འདགུ
 རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནི་རུྒྱན་ད་ུནས་མི་ཚང་དའེི་མི་རུྒྱད་ཀི་ 
ཁདོ་ད་ུགཤིས་བཟང་ཡ་རབས་ཀི་བུ་ཆུང་གཅིག་པུ་ད་ེཡིན་པ་དང་། ཆུང་མ་ཡུམ་མཚོ་སིྐད་
དང་མཉམ་ད་ུཁིམ་གི་ལས་ཀར་ཧུར་བརྩནོ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྟ་ནརོ་ལུག་
གསུམ་ལ་སེམས་གཏངི་ནས་དགའ་ཞིང་། ཆུང་དསུ་ནས་རྟ་རྩལ་འགན་སྡརུ་ཁདོ་ཡང་སེ་ཨང་
དང་པ་ོལེན་མྱངོ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། ད་དངུ་ཁངོ་གི་སེམས་ནས་གཅསེ་པའ་ིམད་ོརིག་རྟ་བ་ོ
ཞིག་ཡོད་པས། ད་ེས་ྔཕི་ར་ུརངོ་རིམ་པ་དང་ཁུལ་རིམ་པར་ཨང་དང་པ་ོལེན་མྱངོ་ཡོད་འདགུ 
ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཁིམ་ད་ུཕ་མ་གཉསི་དང་ཆུང་མ་ལས་མེད་པ་དང་། ཁིམ་ཚང་གི་
འབརོ་བ་སོགས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་གི་ཕ་གངས་སེང་ཚང་གདགུས་དཀར་སྐབས་ན་ི
ལོ་མང་རིང་སྡ་ེདཔནོ་གི་ཕག་ལས་གནང་མྱངོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་གྲུབ་མཆྔོག་ལགས་    (༩༨)
 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ ཙམ་
ད་ུབདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་དམར་ཐང་རངོ་ངམ་ཁུང་མཆུ་རངོ་ ༼རྒྱ་མིས་ཧངོ་ཡུན་
རངོ་འབདོ་པའ་ི༽ དབལ་ཤུལ་རྨ་ེབའ་ིསྦྲ་ཆེན་ཤང་གངོ་སྡ་ེགཉསི་པའ་ིགཙོ་ར་ུཚང་གི་ཕ་གགོ་
པ་ོལགས་དང་། མ་གཡུང་མཚོ་ལགས་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༨ ལ་སོན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་
པ་གུབ་མཆོག་ལགས་ཀིས་སྦྲ་ཆེན་ཡུལ་ཚོའི་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་སྒ་ོའགམ་མཐུན་སིྒལ་ཐང་ཆེན་
ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་མཁགེས་འཛིན་སིད་བུས་ལ་ང་ོརལོ་མཚོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ཡོད་པ་དང། ཅུང་ཙམ་ལས་མ་འགརོ་བར་ས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་སོགས་ཀིས་
ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་བཙན་འཁརེ་བས་ཡོད་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་སྦྲ་ཆེན་ཡུལ་ཚོ་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ི
ཁུང་མཆུ་རངོ་ཁུལ་སོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་འགམེས་འཇགོ་གིས་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་ཐནོ་མ་ཐག་ཁ་པར་དང་ད་རྒྱ་སོགས་
ཀི་བརུྒྱད་ལམ་ལ་བཀག་སྡམོ་ཆེན་པ་ོབས་ཡོད་འདགུ འནོ་ཀང་ཉནེ་ཁར་མ་འཛེམས་པར་ཉ་ེ

མཚན།    གུབ་མཆོག 
འཁུངས་ཡུལ།  དབལ་ཤུལ་རྨ་ེབའ་ིསྦྲ་ཆེན་ཞང་།
ལོ།    ༢༨
ཕ་མིང་།   གགོ་པ།ོ
མ་མིང་།   གཡུང་མཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས། འདས་གངོས་ཕིན།
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འཁརོ་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་དག་ེའདནུ་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་འདས་པའོི་ཁིམ་ད་ུཕབེས་ནས་སྨནོ་
ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་ཡུལ་མི་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་ཀིས་མ་ཎི་
གསུང་འདནོ་དང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱ་ཆེན་གནང་ཡོད་འདགུ དམ་པ་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླའ་ི
མིང་ལ་རིག་པ་བརདོ་བཞིན་ཁངོ་གཉསི་ལ་བིས་པ་གཉསི་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།68

རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་སྐྱབས་ལགས་    (༩༩)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ 
ཐགོ་བདོ་ཨ་མད་ོབ་ླབང་འབ་ོར་རྒྱང་རིང་ ༼ཡུལ་སདྐ་ད་ུརྒྱ་ར༽ སྡ་ེབའ་ིཕ་ཚེ་འདས་ར་ོར་ེ
ལགས་དང་མ་རིན་ཆེན་འཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༦ ལ་སོན་པའ་ིདཀནོ་མཆོག་སྐབས་སམ་
༼གཅསེ་མིང་ལ་དཀནོ་བྷ་ེ༽ ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་
ཆེད་འབ་ོར་དགནོ་པའ་ིསནོ་ཆོས་ར་བའ་ིནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་འདགུ
 ཁངོ་གི་ཕུ་བའོ་ིམིང་ལ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་དང་སངི་མོའ་ིམིང་ལ་སྙངི་མོ་སིྐད་བརདོ་
བཞིན་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ད་ལ་ྟགངོ་སྡ་ེདའེ་ིརྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ཚང་ལ་མག་པར་བསདྡ་ཡོད་པ་ 
དང་། ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་མཁར་མོ་ཐར་བརདོ་ཀི་ཡོད་འདགུ བཟའ་ཟླའ་ིཕ་མིང་ལ་
རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་དང་མ་མིང་ལ་ལགྕས་མོ་ཕུག གཅུང་མོའ་ིམིང་ལ་ར་ོར་ེའཚོ་བཅས་ཡིན་
འདགུ ཁངོ་ལ་ཕུ་གུ་ལོ་གཅིག་ཅན་གི་བུ་ཞིག་ཡོད་འདགུ ད་ེབཞིན་འབ་ོར་དགནོ་པའ་ིསནོ་
ཆོས་ར་བའ་ིནང་ནས་མེར་སགེ་བཏང་ཞིང་ཕལ་ཆེར་ད་ེམ་ཐག་སྐ་ུགངོས་ཡོད་འདགུ དགནོ་

མཚན།   དཀནོ་མཆོག་སྐབས།
འཁུངས་ཡུལ།  འབ་ོར།
ལོ།   ༢༦
ཕ་མིང་།   ཚེ་འདས་ར་ོར།ེ
མ་མིང་།   རིན་ཆེན་འཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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དའེི་གྲྭ་མང་རྣམ་ལོ་རེའི་འཆར་ཅན་བསྙནེ་མཚམས་གཏངོ་བའི་དསུ་ལ་འཁལེ་ཞིང་ལགྷ་མ་
རྣམས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི་སབྐས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོང་གི་ཕུང་པ་ོབཙན་འཁརེ་བས་
འདགུ ད་ལ་ྟའབ་ོར་ས་ཁུལ་ད་ུདམག་མི་དང་ལགྷ་པར་ད་ུབསང་ཆུ་རངོ་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་དང་དམིགས་བསལ་ཉནེ་རྟགོ་ར་ུཁག་མི་སྣ་  མང་པ་ོའབརོ་འདགུ བདོ་ནང་
དགངོ་མོའ་ིཆུ་ཚོད་བདནུ་པ་མ་ཟནི་ཙམ་ལ་བག་ཚ་རྒྱ་ར་དང་མདའ་འད།ུ སྡ་ེཆེན་ ༼ཕགོས་
དརེ་སྡ་ེབ་ཆེ་བར་འབདོ།༽ བཅས་མཉམ་འཛོམས་བས་ཏ་ེས་གནས་སུ་ཕུང་པ་ོལེན་པར་འག་ོ
གབས་བས་འདགུ ད་ལ་ྟཁ་ཤས་ཀིས་གཙོད་རོ་སགེ་ཁང་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་ས་གནས་
ཡུལ་ཚོའ་ིགཞུང་གི་ལྟ་ེབ་ག་ག་ེམོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིཚོད་དཔག་བདེ་རུྒྱ་ལས། གང་ད་ུཡོད་པ་
དང་ནམ་ཞིག་ལ་ཞུགས་འབུལ་བདེ་རུྒྱ་སོགས་ནང་མི་ལ་ཡང་ཤེས་རྟགོས་ཀི་དབང་ཆ་སྤྲད་
མི་འདགུ  ཕགོས་མཚུངས་ད་ལ་ྟརང་བག་ཚ་རྒྱ་ར་དང་མདའ་འད།ུ སྡ་ེབ་ཆེ་བ་ོབཅས་ར་ུསྡ་ེ
གསུམ་པ་ོས་གནས་ཡུལ་ཚོའ་ིསདི་གཞུང་  གི་སྒ་ོཁར་སོང་ས་ེགནས་
ཚུལ་འད་ིརྩད་བས་པ་ལརྟ་ན། དཀར་རིྩ་བ་ླབང་ད་ུའཁརེ་སོང་བ་མ་ཟད། འདས་པའོ་ིཁིམ་ད་ུ
མཆོད་འབུལ་བསྔ་ོསྨནོ་ཆེད་ཨ་མཆོད་གཅིག་ཀང་སོང་མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་འདགུ 
ད་ལ་ྟར་ུསྡ་ེགསུམ་གི་རན་གཞནོ་ཚང་མས་གལ་ཏ་ེསང་ཉནི་ཨ་མཆོད་གཅིག་ཀང་གདན་འདནེ་
བདེ་མ་བཅུག་ཚེ། ཕ་ོམོ་རན་དར་གཞནོ་གསུམ་སདི་གཞུང་གི་སྒ་ོཁར་སོང་ས་ེམ་ཎི་འཁརོ་ལོ་
སྐརོ་ཞིང་མགུར་དབངས་འཐནེ་བཞིན་འདས་མཆོད་བསུྒབ་རུྒྱར་གཅིག་མཐུན་གི་གསོ་འཆམ་
བུང་ཡོད་པ་དང་། དནོ་དག་ད་ེཐ་ེབ་ོདང་ལགྕས་ལམ་སོགས་བག་ཚའ་ིཁགོ་གི་ར་ུསྡ་ེགཞན་ལ་
བསྒགས་ཡོད་འདགུ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་གྲྭ་བྔོ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་    (༡༠༠)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢  ཚེས་ ༣ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ་
བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་གཅའ་ར་ུབ་ཡུལ་ཚོའ་ིཕུགས་ལས་གངོ་མའ་ིཕ་སརྐ་ཁ་ོདང་། མ་སརྐ་
སིྐད་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༣༧ ལ་སོན་པའ་ིརྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་བླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ་མཁར་གི་སིྤ་བད་ེཉནེ་རྟགོ་ཁང་དང་ཐག་ཉ་ེཙམ་ནས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག་ཅསེ་སོགས་སདྐ་
འབདོ་བདེ་བཞིན་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་ཕགོས་སུ་རུྒྱགས་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ས་གནས་ད་ེགར་འདས་
གངོས་སུ་གུར་ཡོད་འདགུ སབྐས་དརེ་ཉནེ་རྟགོ་པ་རྣམས་ཀིས་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་ས་ད་ེནས་རྒྱབ་ཁུག་ཅིག་གི་ནང་ནས་ཐབོ་ཐང་ལག་ཁརེ་དང་ཡི་ག་ེཞིག་རྙདེ་སོན་བུང་
བ་ལརྟ། རྩད་གཅདོ་བས་མཐར་ཁངོ་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་བླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཡིན་

མཚན།   བླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ།
འཁུངས་ཡུལ། རྔ་པ་རངོ་གཅའ་ར་ུབ་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༣༧
ཕ་མིང་།   སརྐ་ཁ།ོ
མ་མིང་།  སརྐ་སིྐད།
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
ཁུངས།   ཀིརྟ་ིདགནོ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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པ་ར་སྤྲདོ་གསལ་པ་ོབུང་ཡོད་འདགུ་མོད། ཡི་གའེ་ིནང་དནོ་ཤེས་རྟགོས་མ་བུང་ལ། ད་ེབཞིན་
ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་ཡང་ནང་མིར་མ་སྤྲད་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་རསུ་ཐལ་ཞིག་མ་
གཏགོས་སྤྲད་མེད་ཀང་ད་ེའབལེ་གི་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་བུང་མེད། ཡང་གནས་
ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་བུང་བར། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཕི་ཟླ་དགུ་པའ་ིནང་གྲྭ་བླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ་གླ་ོ
བུར་ད་ུབདནུ་ཕག་གཉསི་ཙམ་རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་ལ། སབྐས་དརེ་འཛིན་གགོས་
རྣམས་དང་ནང་མི་སོགས་ཀིས་སེམས་ཁལ་ཆེན་པསོ་ཁངོ་ཉནི་མཚན་མེད་པར་བཙལ་ཡང་
རྙནེ་སོན་མ་བུང་མོད། རསེ་སུ་ཤེས་རྟགོས་བུང་བར་རྔ་པའ་ིཉནེ་རྟགོ་པས་བཀག་ཉར་བས་པ་
ཡིན་འདགུ་ལ། འཇིགས་སྐལུ་འད་མིན་བས་མཐར་གྲྭ་པ་མིན་ཚུལ་བརདོ་བཅུག་ས་ེདགནོ་པའ་ི
ནང་ད་ུའདགུ་མི་ཐུབ་པ་བཟསོ་འདགུ སབྐས་དརེ་ཉནེ་རྟགོ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཁངོ་གཞང་ཁང་
ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་ཚུལ་གི་གཏམ་འཆལ་བསྒགས་ཡོད་འདགུ ད་ེརསེ་ཁངོ་ཟླ་བ་ཁ་
ཤས་རིང་འབགོ་ཁུལ་གི་སྤུན་ཉ་ེསོགས་ཀི་ནང་ད་ུའཁམ་ཉུལ་བས་ཏ་ེབསདྡ་ཡོད་ཀང་ཁངོ་གང་
ད་ུསོང་ཡང་ཉནེ་རྟགོ་པས་རསེ་འདདེ་དང་ལ་ྟརྟགོ་གིས་སུན་གཙེར་འད་མིན་བཟསོ་ཡོད་འདགུ 
རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གཏང་སྔནོ་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་ནང་ད་ུཡོང་ནས་ཁ་ོརང་ད་ནས་བཟུང་གནས་
གཞན་ཞིག་ལ་སིྒབ་སྦངོ་བདེ་ད་ུའག་ོགི་ཡིན་བརདོ་འདགུ དངེ་སབྐས་ཁངོ་ཚང་གི་ཤུལ་ལུས་
ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚང་མའ་ིཁ་པར་དང་འག་ོའདགུ་སོགས་ལ་བ་ར་བས་ཡོད་ཅིང་། སྤུན་ཆུང་
བ་གྲྭ་བླ་ོབཟང་སངས་རྒྱས་ཉནི་ཤས་རིང་བཀག་ཉར་ཡང་བས་ཡོད་འདགུ གྲྭ་བླ་ོབཟང་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་ཁངོ་ཚང་ལ་བུ་བཞི་དང་བུ་མོ་བཞི་བཅས་མིང་སངི་བརྒྱད་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ཆུང་
ཆུང་སབྐས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་ཏ།ེ དངེ་སབྐས་འཛིན་གྲྭ་མཛོད་ལོ་རིམ་
གཉསི་པ་ཡིན་པ་དང་། རུྒྱན་ད་ུགཉམོ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་བས་ཏ་ེཚོགས་ཆོས་ར་དང་། དཔ་ེ
ཁདི་སོགས་ལ་ཆགས་མེད་ཀིས་ཕབེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ ལགྷ་པར་ཀུན་སྤདོ་ཀི་ཐད་ནས་
གཞན་གི་མིག་དཔརེ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་འབྲུག་པ་མཁར་ལགས་    (༡༠༡)

མཚན།   འབུག་པ་མཁར།
འཁུངས་ཡུལ།  ཨ་མཆོག
ལོ།   ༢༦
ཕ་མིང་།   རྟ་མགནི་ཚེ་རིང་།
མ་མིང་།   རྟ་མགནི་མཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཉནི་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡།༡༠ 
ཡས་མས་སུ་བདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་གཙོད་གངོ་ཁརེ་གི་ཁོངས་གཏགོས་ཨ་མཆོག་སདྨ་
ཀི་ཀླུ་ཤོད་སིྐ་ནང་ཞསེ་པའ་ིཕ་རྟ་མགནི་ཚེ་རིང་དང་། མ་རྟ་མགནི་མཚོ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་
ལོ་ ༢༦ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་འབུག་པ་མཁར་ལགས་ཀིས། རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
ས་ེརྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་བསུྒར་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་གནང་ས་ེསྐ་ུགངོས་ཡོད་འདགུ་པ་ 
དང་། གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་བུང་བ་ལརྟ་ན། ད་ཆར་ཁངོ་དང་བཟའ་ཟླ་གཉསི་ལ་བིས་པ་
གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་བ་ལོ་ ༦ དང་། འབངི་བ་ལོ་ ༤། ཆུང་བ་ལོ་ ༡ བཅས་ཡིན་འདགུ་པ་
དང་། ད་ེལརྟ་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣  ཟླ ༢ ཚེས ༣  བར་ང་ཚོས་ཤེས་རྟགོས་
གསལ་པ་ོབུང་བ་བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་གངས་ 
༡༠༡ དང་སྐ་ུགཤེགས་པ་མི་གངས་ ༨༥  ཆགས་ཡོད། ད་དངུ་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པའ་ི
རིགས་ཡོད་ལ། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དག་འགོ་ནས་རྩ་བ་ནས་ཤེས་རྟགོས་བུང་མེད་པའ་ི



འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 73

རིགས་ཀང་ཡོད་སདི།  བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ཞི་བའ་ིརལོ་ལངས་གཅིག་མཇུག་
གཉསི་མཐུད་ཀིས་ད་ལའྟ་ིསབྐས་གངས་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་བརལ་ཡོད་རངུ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ད་དངུ་ཡང་སྡགི་པ་མིག་བཙུམ་གིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་བདོ་ཀི་ས་
གནས་གང་སར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་གནད་དནོ་ལ་དམིགས་ནས་འཁགོ་བཤད་དང་དངསོ་
ཡོད་མ་ཡིན་པའ་ི ༼དནོ་ཚན་ལ་ྔ༽ ཅན་ཞིག་ས་གནས་གང་སར་སྦར་འགམེས་བས་ཡོད་པ་ད་ེ
དང་། ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ རྨ་ལྷ་ོཁུལ་སིྤ་བད་ེཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་ཀིས། 
རང་ལུས་མེར་སགེ་དང་འབལེ་བའ་ི ༼དནོ་ཚན་བདནུ་༽ ཅན་ཞིག་ཁབ་བསྒགས་བས་ཡོད་
པ་དང་། ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉནི་དབུས་གཞུང་གི་ཁབ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་
ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ཆེད་ད་ུརྩ་འཛུགས་དང་བུས་འགདོ། ངན་སྐལུ། བཙན་ཤེད། བསླུ་
བདི། ག་ོངན་ཀདླ་བླུགས་བདེ་མཁན། རང་ལུས་མེར་སགེ་བདེ་མཁན་གི་ཕུང་པ་ོཡར་བཏགེས་
ནས་ཁམོ་སྐརོ་དང་མི་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས། རབུ་ནས་ལ་ྟབ། མི་མང་མཉམ་རབུ་ཀིས་རང་
སགེ་བདེ་མཁན་གི་ཕུང་པ་ོསྐལེ་བ། དའེ་ིདནོ་ད་ུཞལ་འདབེས་སླངོ་བ། མེར་སགེ་བརུྒྱད་སྐལུ་
བདེ་མཁན་མི་གསོད་ནག་ཉསེ་ཀི་ཁམིས་ཐགོ་སྦར་རུྒྱ། ཞསེ་ཁབ་བསྒགས་བས་ཡོད་པ་ལརྟ། 
རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ངན་ཁག་གཞན་ལ་དཀྲསི་ཐབས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་པ་
ཚོས་རྒྱ་ནག་རང་ཉདི་ཀི་རྩ་ཁམིས་སོགས་དང་འགལ་བའ་ིཁམིས་གཞི་སྣ་ཚོགས་གང་དན་དན་
གིས་དལི་བསྒགས་བས་ཏ།ེ བདོ་མི་རྣམས་ལ་སགོ་ཁམིས་དང་ལོ་གངས་རྒྱས་བཅད་ཀི་བཙོན་
འཇུག མནར་གཅདོ། ཆབ་སདི་ཀི་ཁ་ེདབང་འཕགོ་ཐབས། དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་དགནོ་པ་
ནས་ཕིར་ཕུད་བས་པ། བདོ་མི་རྣམས་ལ་འཇིགས་སྐལུ་གིས་གནས་ཚུལ་རུན་སིྒག་གི་ཁབ་
བསྒགས་བདེ་བཅུག་དང་འཇུག་བཞིན་པ་ཡིན།
 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམིས་གཞི་རུན་མ་དརེ་ཁ་གཡར་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣  ཟླ་ ༡  
ཚེས་ ༣༡ ཉནི།  སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་རྔ་པ་ཁུལ་འབངི་རིམ་མི་དམངས་ཁམིས་ཁང་ཟརེ་བས་
རྔ་པའ་ིབླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆོག་དང་།  བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་གཉསི་ལ་མི་བསད་པའ་ིཉསེ་འཛུགས་
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འགོ བླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆོག་ལ་སགོ་ཁམིས་བཅད་ད་ེལོ་གཉསི་ཀི་རསེ་སུ་ལག་བསར་བ་རུྒྱ་
དང་། ཆབ་སདི་ཁ་ེདབང་ཚེ་གང་བརོ་འཕགོ་རུྒྱ། བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལ་ལོ་ ༡༠ ཡི་དསུ་བཀག་
བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད། ད་ེབཞིན་བ་ླབང་དང་མཚོ་སྔནོ་ཁུལ་སོགས་སུ་འཇུ་བཟུང་དང་བཙོན་
འཇུག་སྣ་ཚོགས་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད། རང་ལུས་མེར་སགེ་ད་ེཆོས་དང་འགལ་བ་ཡིན་
ཚུལ་དལི་བསྒགས་ཀི་ཆེད་ད།ུ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་ཀུྲང་གའོ་ིནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་ཟརེ་
བས་བཙན་སྐལུ་གིས་ ༼ནང་པའ་ིཚེ་སགོ་གི་ལ་ྟབ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུ༽ ཞསེ་པ་བསྐངོས་
ཏ།ེ ༼བམས་སྙངི་རའེ་ིབསམ་པ་བཅངས་ནས་ཚེ་སགོ་ལ་གཅསེ་འཛིན་བདེ་དགསོ་༽ ཟརེ་
བ་སོགས། ཆོས་བདེ་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་འགལ་བའ་ིརུན་དང་འཁགོ་བཤད། མི་རིགས་
དབནེ་དཀུྲག་བདེ་བཅུག་ཡོད། ཡང་ཟླ་༡ ཚེས་༢༡ ཉནི་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་ད་ུ ༼རང་སགེ་ཕར་རལོ་
ཁུལ་ལས་དནོ་འག་ོཁདི་ཚོགས་ཆུང་༽ ཟརེ་བའ་ིའཐུས་མི་ཚོས། ས་གནས་ཁག་གི་དགནོ་པའ་ི
གྲྭ་པ་ཚོར་ད་ོདམ་བདེ་དགསོ་པ་དང་རྒྱ་ཡིག་སྦངོ་ད་ུབཅུག་དགསོ་པ། ད་བླུག་སྤ་ོལོའ་ིགདང་
བུ། ཕངི་ཕང་སྤ་ོལོའ་ིརྒྱག་སགེས། རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིརྒྱག་སགེས་སོགས་གང་མགགོས་མཁ་ོསྤྲདོ་
བདེ་འཆར་ཡོད་ལུགས་བཤད་པ་དརེ་མཚོན་ན། དགནོ་པ་རྒྱ་ཡིག་སྦང་སའ་ིསླབོ་གྲྭར་འགུར་
འཆར་དང་དག་ེའདནུ་པ་ཚོའ་ིབསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་ལ་བར་ཆད་གཏངོ་བའ་ིལས་འཆར་སིྒག་པ་
ཞིག་ཡིན། ད་ེབཞིན་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་རྔ་པ་ཁུལ་དང་བ་ླབང་བསང་ཆུ་རངོ་། རྨ་ལྷ་ོརེབ་གངོ་། 
མཚོ་སྔནོ། ཁམས་བག་འག་ོསོགས་སུ་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བདོ་མི་རྣམས་
འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉནི་རྒྱ་གཞུང་གི་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
ཏུ། མཚོ་སྔནོ་ཉནེ་རྟགོ་པས་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་གི་རང་བསགེས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིདགོས་ཡོད་མི་
སྣ་ ༧༠ འཛིན་བཟུང་བས་ལུགས་བརདོ་པ་དང་། དའེ་ིནང་མི་གངས་ ༥༢ ལ་དག་སྡམོ་འད་ི
གཅདོ་དངསོ་སུ་ལག་བསར་དང་། མི་གངས་ ༡༢ ལ་དངསོ་སུ་འཛིན་བཟུང་ཁམིས་གཅདོ་བ་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་ཅསེ་སོགས་ཁབ་བསྒགས་བས་ཡོད།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་གནམ་ལྷ་ཚླེ་རྲིང་ལགས་    (༡༠༢)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣  ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ་བདོ་
མད་ོསདྨ་བ་ླབང་བསང་ཆུ་རངོ་རན་ག་ཡུལ་ཚོ་རི་སྔནོ་སྡ་ེབའ་ིཕ་བསམ་གུབ་དང་། མ་བསོད་ཁ་ོ
གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༤༩ ཡིན་པ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རན་རྒྱའ་ིགནམ་ལ་ྷཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བ་ླ
བང་བསང་ཆུ་རངོ་གི་གཞུང་ལམ་དག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་དཔུང་དམག་གི་ལས་ཁུངས་སྒ་ོམདནུ་
ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཆེས་གདགུ་རུྩབ་དང་ནརོ་འཁུལ་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོ
རལོ་གནང་སབྐས།   མེ་འབར་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའ་ིདབང་གིས་སྐ་ུགཤེགས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ི
གནས་ཚུལ་བུང་ཡོད་པ་དང་།   ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་འབརོ་ཏ་ེ
སྐ་ུཕུང་བཙན་འཁརེ་བས་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་གནམ་ལ་ྷཚེ་རིང་ལགས་ན།ི   ཁངོ་ལ་
ཡོངས་གགས་སུ་ཧྭ་ོབ་ྷར་ུའབདོ་ཅིང་། ངསོ་འཛིན་ལག་འཁརེ་ལརྟ་ན། ཁངོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༧ ཉནི་འཁུངས་པ་དང་།   བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་འཚོ་ལོ་ཟརེ་བ་དང་། ཁངོ་གཉསི་
ལ་བུ་བཞི་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་བ་གྲྭ་བ་བས་ཡོད་པ་དང་།  འབངི་བ་གཉསི་མཚེས་མ་ཡིན་པ་དང་།  

མཚན།   གནམ་ལ་ྷཚེ་རིང་།
འཁུངས་ཡུལ།  བ་ླབང་བསང་ཆུ་རངོ་།
ལོ།   ༤༩
ཕ་མིང་།   བསམ་གུབ།
མ་མིང་།   བསོད་ཁ།ོ
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ཆུང་བའ་ིམིང་ལ་ར་ོར་ེཟརེ་གི་ཡོད་འདགུ
 ད་ེརིང་ཕི་ཟླ་ ༤ པའ་ིཚེས་ ༢ ཉནི་བདོ་ནས་གནས་ཚུལ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བའ་ིནང་། 
བདོ་ནང་གི་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༥ དང་སརྐ་མ་ ༢༠ ཐགོ་བདོ་མད་ོསདྨ་བསང་ཆུ་རངོ༌ད་ུ
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ད་ུགདན་ཞུ་བ་དགསོ་པ་དང༌། བདོ་ཀི་རང་དབང་གི་ཆེད་ད་ུརང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བར་བརྟནེ་སབྐས་དརེ་མེ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་དག་པས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་འདས་
གངོས་སུ་ཕིན་ཏ།ེ ད་བར་ཞག་ ༤༥ འག་ོཡི་ཡོད་རངུ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་པ་དའེ་ིནང་
མི་དང་སྤུན་མཆེད་ཚོར་འདས་པའོི་རསེ་འཇུག་ཞབས་རིམ་སུྒབ་མ་བཅུག་པར་བཀག་འགགོ་
ནན་པ་ོབདེ་པའི་ཁར་ཁངོ་གི་ཁིམ་ད་ུས་གནས་དའེི་ཁུལ་དང་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་མྱ་ངན་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་ཀང་བཀག་འགགོ་བདེ་ཀི་ཡོད་
པས། ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེཚོས་དམ་པ་ཁངོ་གི་ཆེད་ད་ུཆོས་ཕགོས་ཀི་བ་བ་བསུྒབ་རུྒྱར་ཉནེ་ཁ་ཆེན་
པརོ་གནས་བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་རྲིན་ཆླེན་ལགས་    (༡༠༣)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གི་ཕི་དའོ་ིབདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རངོ་རྐང་ཚ་ཡུལ་ཚོའི་མགར་
གདངོ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༡༧ ལ་སོན་པའ་ིརིན་ཆེན་ལགས་དང། རང་ལོ་ ༡༨ ལ་
སོན་པའ་ིབསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་གཉསི་ཀིས་རྐང་ཚ་ཤང་ཐགོ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གནང་
ནས་སབྐས་ཐགོ་དརེ་སྐ་ུགངོས་ཡོད་འདགུ འནོ་ཀང་སབྐས་དརེ་སདྐ་འབདོ་ག་རེ་གནང་ཡོད་
མེད་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད། དམ་པ་ཁངོ་གཉསི་ཀི་སྐ་ུཕུང་ནང་
མིའི་ལག་ཏུ་རག་ཡོད་ལ་བདོ་རང་གི་སལོ་རུྒྱན་གི་འག་ོལུགས་ལརྟ་དརུ་འཇུག་དང་དག་ེསུྒབ་
བདེ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ རིན་ཆེན་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ། དནོ་འགུབ་ཚེ་ 
རིང་། མ་མིང་ལ། ཨ་དནོ་ ༼འདས་ཟནི།༽ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ། ཚེ་

མཚན།   རིན་ཆེན།
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་བ ོད་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་ 
  མཛོད་དག་ེརངོ་།
ལོ།   ༡༧
ཕ་མིང་།   དནོ་འགུབ་ཚེ་རིང་།
མ་མིང་།   ཨ་དནོ། ༼ཚེ་འདས།༽
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།78

རིང་དནོ་འགུབ། མ་མིང་ལ། བཀྲ་ཁ་ོཟརེ། ཁངོ་གཉསི་ཆུང་དསུ་ནས་རྐང་ཚ་ཡུལ་ཚོའ་ིསླབོ་
ཆུང་འགམིས་ཤིང་སླབོ་མཐར་ཕིན་རསེ་རིན་ཆེན་ཝུན་ཁནོ་ཕགོས་སུ་ལོ་ཤས་རིང་སླབོ་སྦངོ་ད་ུ
སོང་ཡོད་ལ་ལོ་གཅིག་ཙམ་གི་གངོ་ནས་མཚོ་སྔནོ་ཕགོས་སུ་སོང་ས་ེལས་ག་ླགནང་ནས་ད་རེས་
ལོ་གསར་གུང་གསེང་ལ་ཕིར་ཕ་ཡུལ་ད་ུལོག་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བསྔོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་    (༡༠༤)

མཚན།   བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་བ ོད་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་ 
  མཛོད་དག་ེརངོ་།
ལོ།   ༡༨
ཕ་མིང་།   ཚེ་རིང་དནོ་འགུབ།
མ་མིང་།   བཀྲ་ཁ།ོ
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གི་ཕི་དའོ་ིབདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རངོ་རྐང་ཚ་ཡུལ་ཚོའི་མགར་
གདངོ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༡༨ ལ་སོན་པའ་ིརིན་ཆེན་ལགས་དང། རང་ལོ་ ༡༨ ལ་
སོན་པའ་ིབསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་གཉསི་ཀིས་རྐང་ཚ་ཤང་ཐགོ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གནང་
ནས་སབྐས་ཐགོ་དརེ་སྐ་ུགངོས་ཡོད་འདགུ འནོ་ཀང་སབྐས་དརེ་སདྐ་འབདོ་ག་རེ་གནང་ཡོད་
མེད་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད། དམ་པ་ཁངོ་གཉསི་ཀི་སྐ་ུཕུང་ནང་
མིའི་ལག་ཏུ་རག་ཡོད་ལ་བདོ་རང་གི་སལོ་རུྒྱན་གི་འག་ོལུགས་ལརྟ་དརུ་འཇུག་དང་དག་ེསུྒབ་
བདེ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ  རིན་ཆེན་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ། དནོ་འགུབ་ཚེ་
རིང་། མ་མིང་ལ། ཨ་དནོ་ ༼འདས་ཟནི།༽ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ། 
ཚེ་རིང་དནོ་འགུབ། མ་མིང་ལ། བཀྲ་ཁ་ོཟརེ། ཁངོ་གཉསི་ཆུང་དསུ་ནས་རྐང་ཚ་ཡུལ་ཚོའ་ི
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སླབོ་ཆུང་འགིམས་ཤིང་སླབོ་མཐར་ཕིན་རསེ་རིན་ཆེན་ཝུན་ཁནོ་ཕགོས་སུ་ལོ་ཤས་རིང་སླབོ་
སྦངོ་ད་ུསོང་ཡོད་ལ་ལོ་གཅིག་ཙམ་གི་གངོ་ནས་མཚོ་སྔནོ་ཕགོས་སུ་སོང་ས་ེལས་ག་ླགནང་ནས་
ད་རེས་ལོ་གསར་གུང་སེང་ལ་ཕིར་ཕ་ཡུལ་ད་ུལོག་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཕག་མྔོ་དྔོན་གྲུབ་ལགས་    (༡༠༥)

མཚན།   ཕག་མོ་དནོ་གུབ།
འཁུངས་ཡུལ།  བ་ཁུང་དགོན་པའི་ཉ་ེའཁིས་བ་ཡན་ 
  རངོ་༼དཔའ་ལུང་རངོ་།༽
ལོ།   ༢༡
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣  ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་
ད་ུབདོ་མད་ོསདྨ་མཚོ་སྔནོ་ཁུལ་བ་ཡན་དཔའ་ལུང་རངོ་ཚྭ་ཕུག་ཡུལ་ཚོ་དཀར་གོང་བ་སྡ་ེབ་
ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༡ ཡས་མས་ཡིན་པ། ༸ར་ེཙོང་ཁ་པ་རབ་ཏུ་བུང་བའ་ིགདན་ས་
ཞྭ་སེར་བསན་པའི་ཆུ་མགོ་བ་ཁུང་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་ཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་སིད་བུས་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ཡོད་པ་དང་གནས་
ཚུལ་ད་ེབུང་མ་ཐག་ནང་མིས་ཤེས་རྟགོས་བུང་ས།ེ  ས་གནས་སུ་སླབེས་ཏ་ེཕ་མ་གཉསི་ཀིས་
སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ངུ་སདྐ་འདནོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ལ་ཐནོ་ཡོད་པ་ 
དང་། བ་ཁུང་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཁོང་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་ད་ུའཁིད་
ཡོད་འདགུ  ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པ་ོདགནོ་པའི་ནང་ད་ུའབརོ་ནས་དམ་
དག་ཤུགས་ཆེན་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ་ཀང་བ་ཁུང་དགནོ་པའི་དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་མཉམ་
འཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུངས་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་ན།ི 
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ཨ་མད་ོས་ཁུལ་ད་ུལུགས་རྙངི་ཧརོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥  ཉནི་དག་ེལུགས་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེམང་ཆེ་
བར་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མཚན་མོར་དགནོ་པ་སོ་སོའ་ིནང་
མེ་ཏགོ་གི་མཆོད་པ་བཤམས་ཏ་ེམི་མང་ལ་མཇལ་ཁ་གཏངོ་བའི་དསུ་ཚོད་ལ་ཁལེ་ཡོད་འདགུ 
བ་ཁུང་ཐགེ་ཆེན་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་གླངི་དགནོ་པ་ན།ི ས་གངླ་ཕི་ལོ་ ༡༣༤༩ ལོར་ཆོས་ར་ེ
དནོ་གུབ་རིན་ཆེན་མཆོག་དགུང་གངས་ཞ་ེགཅིག་ཐགོ་ཕག་བཏབ་ཅིང་། བང་གི་དགནོ་ཆེན་
བཞིའ་ིཡ་གལ་དང་།  ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་ཤེས་རབ་ཀི་ལ་ྷའཇམ་པའ་ིདབངས་སུྒབ་གནས་
ཀང་ཡིན་པ་སོགས་ཀིས། མད་ོསདྨ་ཆོས་འབུང་སོགས་སུ་ལྷ་ོརུྒྱད་གནས་ཀི་སྙངི་བ་ོདང་། ཞྭ་
སེར་བསན་པའ་ིའབུང་ཁུངས་ཞསེ་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།
 ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་མད་ོསདྨ་བ་ཡན་རངོ་ཁངོས་བ་
ཁུང་དགོན་ནང་ཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་རྒྱ༌གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རསེ་སབྐས་དརེ་དངསོ་སུ་མཐངོ་མཁན་ཚོས་ཁོང་གི་ཕི་ཤ་ཡོངས་ 
རགོས་ཚིགས་ཟནི་ཏ་ེནང་ཤ་མཐངོ་གི་ཡོད་པ་དང་། ཉནི་ད་ེགར་མཚོ་སྔནོ་ཟ་ིལིང་ཁུལ་ད་ུ 
སནྨ་ཁང་ད་ུའཁདི་རསེ་རིམ་པས་ཧུའུ་ཀུྲའུ་  ༼དགནོ་ལུང་༽  རངོ་ཁུལ་ད་ུཕུང་པ་ོམེར་སགེ་བཏང་ 
ཡོད་འདགུ ད་ེརསེ་བ་ཡན་རངོ་ས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་པ་བཞི་ཁངོ་གི་ཁིམ་ད་ུཡོང་ས་ེཁངོ་
གི་པ་ལགས་རྐང་ལག་སོགས་ནས་འཇུས་ཏ་ེབཙན་ཤེད་ཀིས་ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་ཐགོ་མཛུབ་
མཐལེ་རྒྱག་བཅུག་ཡོད་འདགུ་ཅིང་། པ་ལགས་ནས་ཡིག་རིགས་གང་ཡང་མ་ཤེས་སབས་ 
ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་གང་ཞིག་བསི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་བུང་མེད་པ་དང་། ད་བར་ས་གནས་སུ་ཧ་
ཅང་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ༌བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་གི་ཁིམ་ཚང་སོགས་ལ་དམིགས་
བསལ་དམ་བསྒགས་ཡོད་པར་བརྟནེ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟགོས་ཡོང་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་
ཡོད་འདགུ་ཀང་། ད་ལམ་རག་སོན་བུང་བའ་ིའད་དཔར་འད་ིན་ིཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀི་
འད༌དཔར་ང་ོམ་ཡིན་པ་དང་། ད་ེས་ྔཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀི་འད་དཔར་གཞན་ད་ེའད༌ཐནོ་
ཡོད་ཚེ་ད་ེདག་ནརོ་འཛོལ་བུང་ཡོད་སྐརོ་བདོ་ནས་འབལེ་ཡོད་མི་སྣས་གསལ་བཤད་བས་
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འདགུ་པ་ལརྟ། ད་ལའྟ་ིཆར་ཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཟནི་པའ་ིའད༌དཔར་
ང་ོམ་ད་ེརང་ཡིན་པའ་ིགསལ་བཤད་ཀང་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།
 བདོ་མད་ོསྨད་བ་ཁུང་དགོན་པའི་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་ཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གཏང་གངོ་འབལེ་ཡོད་ཅིག་ལ་
ཁ་ཆེམས་བཞག་ཡོད་འདགུ
 ཁངོ་གི་ཁ་ཆེམས་ནང་། ད་བར་བདོ་ཀི་ས་ཆ་ག་ས་གང་ད་ུབདོ་མི་རིགས་ཀི་རང་
དབང་གི་ཆེད་ད་ུམི་བརྒྱ་མ་ཟནི་ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སོང་བ་ན།ི ང་ོམ་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་དཔའ་བ་ོང་ོམ་རེད། བདོ་ལ་རང་དབང་དང་རང་བཙན་མ་ཐབོ་ན་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
རིག་གནས་དང་གམོ་སལོ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་མིས་རྩ་མེད་གཏངོ་རུྒྱ་རེད། ད་ལོ་ང་ཚོ་བ་ཡན་རངོ་
གི་བདོ་རིགས་འདསུ་སྡདོ་ས་ཁུལ་ལ་བདོ་ཡིག་སྦང་མི་ཆོག་ཟརེ་ནས་སདི་གཞུང་གིས་བདོ་ཡིག་
སླབོ་ཁདི་བདེ་ད་ུམ་བཅུག དག་ེརན་ཚང་མ་ཡང་བ་ཡན་རངོ་ནས་ཕར་ཕིར་ཕུད་བཏང་སོང་། 
ད་ང་ོམ་སེམས་སྡུག་གི་ད་ེརིང་རྒྱ་ལོ་བཅོ་ལའྔི་དགོང་ད་ོབ་ཁུང་དགོན་པའི་ཆོས་རའི་མདནུ་
ད་ུངས་མེར་སགེ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་ལ། ད་ེརིང་ན་ིབདོ་རང་བཙན་གི་ཉནི་མོ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ  སབྐས་དརེ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀི་ཁ་ཆེམས་བཞག་པ་དངསོ་སུ་
མཐངོ་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན། ཉནི་དརེ་ཁངོ་དང་ཕག་མོ་དནོ་གུབ་གཉསི་
ས་གནས་ཀི་རྨ་ཆུ་ཁར་ཡོད་པའ་ིགདངོ་སྣང་གངོ་རལ་ ༼རྒྱ་སདྐ་ད་ུཁང་ཡཱང་གངོ་རལ༽ ད་ུ
སོང་ས་ེཟ་མ་ཟ་སབྐས་ཁ་ཆེམས་ད་ེབཞག་ཡོད་འདགུ་ལ། ཕིར་ཡོང་རསེ་ཕག་མོ་དནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་སྡ་ེབའི་ཚོང་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཚ་ལེབ་མོ་གཉསི་དང་མེ་ཆ་གཅིག་ཉསོ་ཡོད་པ་དང་། 
ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༧།༠༠ ཙམ་ལ་བ་ཁུང་དགནོ་པའ་ིསནྨ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོང་ཁང་ད་ུར་ོསྣམུ་ཤེལ་
དམ་གཉསི་དང་ཚོན་མདགོ་ཅན་གི་ཤོག་བུ་འགའ་ཉསོ་ཏ།ེ དགནོ་པའ་ིཆོས་རའ་ིམདནུ་ད་ུ
མ་བསླབེ་གོང་ཕག་མོ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་ར་ོསྣམུ་དམུ་བུ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་འཐུང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། དགནོ་པའ་ིགཏརོ་མ་འཕནེ་སའ་ིབག་སངྒ་ལ་བུད་ད་ེཤོག་བུ་མེ་སརྦ་ཞརོ། བདོ་རང་



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།84

བཙན་ཡིན། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག 
ཅསེ་སདྐ་འབདོ་བརྒྱབ་ཡོད་འདགུ
 ཕིར་དགནོ་པའ་ིསནྨ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་སང་བར་ད་ུབསླབེ་སབྐས། ཁངོ་གིས་ར་ོསྣམུ་
ལགྷ་མ་ཚང་མ་རང་གི་མགརོ་བླུགས་ཏ་ེཆོས་རྲྭའ་ིམདནུ་ད་ུབསླབེས་མ་ཐག གགོས་པ་ོད་བད་ེ
མོ་ཞསེ་ཟརེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་འདགུ་ལ། སདྐ་འབདོ་རྒྱག་ཞརོ་ཡར་མར་
ཐངེས་འགར་རུྒྱགས་རསེ་དན་པ་བརྒྱལ་ཡོད་འདགུ ཕིས་སུ་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་སོགས་
ཀིས་ཁངོ་སནྨ་ཁང་ད་ུའཁརེ་བའ་ིལམ་བར་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕགོ་བས་ཏ།ེ ཕི་ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ནང་མིར་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིབར་ལན་སྤྲད་ཡོད་སྐརོ་
བརདོ་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་གསང་བདག་ལགས་    (༡༠༦)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་སྤྲ་ོཚིགས་ཡུལ་ཚོའི་ར་ོབ་སྡ་ེབའི་དར་ཁ་ོཚང་གི་དྷཱ ་ིཕུ་དགོན་པའི་
གྲྭ་གསང་བདག་ལགས་ཀིས་རྔ་པ་རངོ་མཁར་གི་ལྷ་ོཕགོས་སུ་འག་ོསའི་གཞུང་ལམ་ནས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བས་འདགུ
 གནས་ཚུལ་བུང་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་འབརོ་ནས་ཁོང་གི་སྐུ་ལུས་
ལ་འབར་བཞིན་པའ་ིམེ་བསད་ད་ེརྔ་པའ་ིསནྨ་ཁང་ད་ུཁརེ་འདགུ་ཀང་། ད་ེགར་ཡུན་རིང་
མ་བཞག་པར་ས་གནས་གཞན་ལ་ཁརེ་འདགུ སབྐས་དརེ་ཁངོ་གི་ཤི་གསོན་གི་གནས་ཚུལ་ 
དང་། རང་ལུས་མེར་སགེ་སབྐས་འབདོ་ཚིག་གང་ཞིག་བསྒགས་མིན། ད་ེབཞིན་ནང་མིའ་ི
གནས་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་མ་བུང་། གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་མ་ཐག་
རྔ་པའ་ིརངོ་མཁར་ཡོངས་ལ་དག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་འགམེས་འཇགོ་གིས་དམ་བསྒགས་
ཆེན་པ་ོབས་འདགུ་ཀང་། ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་ཕི་བསྡ་ུབས་ཏ་ེམངནོ་གསལ་དདོ་པའོ་ིདམ་

མཚན།   གསང་བདག 
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་རོང་སྤྲ་ོཚིགས་ཡུལ་ཚོའི་ར་ོབ་ 
  སྡ་ེབ།
ལོ།   ༢༣
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  ཤེས་རྟགོས་མེད།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།86

བསྒགས་ཀི་གནས་སངས་མེད་པར་བས་འདགུ
 དྷཱ ་ིཕུ་དགནོ་པའ་ིམིང་ཆ་ཚང་ལ་དྷཱ ་ིཕུ་དགནོ་དག་ེལེགས་གཏརེ་མཛོད་གླངི་ཞསེ་པ་
ཡིན་ཞིང་། དྷཱ ཿིཕུ་ཆོས་རསེ་ཕག་བཏབ་གནང་མཛད་པ་དང་། ཆོས་བརུྒྱད་ས་སྐ་པ་དང་། དངེ་
སབྐས་དག་ེའདནུ་ཞལ་གངས་ ༥༠༠ ཙམ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཚླེ་གཟུངས་སྐྱབས་ལགས་    (༡༠༧)

མཚན།   ཚེ་གཟུངས་སྐབས།
འཁུངས་ཡུལ།  ཀླུ་ཆུ་ཤིས་ཚང་།
ལོ།   ༢༧
ཕ་མིང་།   ཚེ་རིང་དནོ་གུབ།
མ་མིང་།  རྟ་མགནི་འཚོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་
བདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་ཀླུ་ཆུ་ཤིས་ཚང་ཚོ་བ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཁངོས་གཏགོས། ཆོས་འཁརོ་སྡ་ེ
བའ་ིཕ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་དང་། མ་རྟ་མགནི་འཚོ་གཉསི་ཀི་རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་པ་ཚེ་གཟུངས་
སྐབས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་ཤིས་ཚང་དགོན་པའི་ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་སྒ་ོ
མདནུ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ད་ེཉནི་ལུགས་རྙངི་གི་ཚེས་ 
༡༦ འཁལེ་ཡོད་སབས། ཀླུ་ཆུའ་ིཤིས་ཚང་དགནོ་གསར་དགའ་ལནྡ་བཤད་སུྒབ་ཆོས་འཁརོ་
གླངི་ད།ུ སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཉནི་མཐའ་མ་ས་ེབམས་པ་གླངི་སྐརོ་སབྐས་ལ་འཁལེ་ཡོད་པ་དང་། 
ས་གནས་ད་ེཁུལ་གི་སྐ་སེར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་བུང་ཡོད་སབས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གི་གནས་ཚུལ་བུང་མ་ཐག་མི་མང་ཚོས་སྐ་ུཕུང་ལ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ས་ེརྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་བཅུག་མི་
འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཚེ་གཟུངས་སྐབས་ལགས་ན་ིད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་ཤིས་ཚང་དགནོ་པའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་
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གངོས་སུ་གུར་བ། ཀླུ་ཆུའ་ིཤིས་ཚང་ཆོས་འཁརོ་སྡ་ེབའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་པདྨ་ར་ོར་ེལགས་ཀི་མ་
སྤུན་གི་བུ་སྤུན་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བྔོ་བཟང་ཐྔོགས་མླེད་ལགས་    (༡༠༨)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༤༠ 
ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐངོས་ཁུལ། རྔ་པ་རངོ་ཁནི་ཀན་ཡུལ་ཚོའ་ིཕུགས་
ལས་གངོ་མའ་ིར་ུཆེན་གཉསི་པའ་ིཕ་རོགས་ཕུག་དང་། མ་ད་ེཔ་ོབརདོ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ 
༢༨ ལ་སོན་པའ་ིརྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་བླ་ོབཟང་ཐགོས་མེད་ལགས་ཀིས་རྔ་པ་
ཀིརྟ་ིདགནོ་གི་གླངི་ནབུ་ཕགོས་སུ་ཁངོ་གི་བཞུགས་ཤག་ཡོད་པའི་སྒ་ོནས་རང་ལུས་ལ་ས་སྣམུ་
མང་པ་ོབུག་ཅིང་ལག་ཏུ་ཆོས་དར་བཟུང་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
ཐགོ་འཛིན་པའི་ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞུ་འབདོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེ
འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་ཐགོ་དགནོ་པའ་ིནབུ་སྒའོ་ི
ཕགོས་སུ་བརུྒྱགས་ཡོད་པ་དང་། སྒ་ོཆེན་འགམ་ད་ུམ་སླབེས་ཙམ་ལ་སར་འགལེ་ཡོད་ཅིང་། 
སབྐས་དརེ་དགེ་འདནུ་པ་དང་མི་མང་བཅས་མང་པ་ོའབརོ་ནས་ཁངོ་རྔ་པ་རངོ་མི་དམངས་
སནྨ་ཁང་ད་ུའཁརེ་ཡོད་ཀང་། དསུ་ཡུན་རིང་པ་ོམ་འགརོ་བར་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ 

མཚན།   བླ་ོབཟང་ཐགོས་མེད།
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་རངོ་ཁནི་ཀན་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༢༨
ཕ་མིང་།   རོགས་ཕུག
མ་མིང་།   ད་ེཔ་ོབརདོ།
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་སབྐས་སདྐ་འབདོ་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟགོས་བུང་
མི་འདགུ སནྨ་ཁང་ད་ུའབརོ་མཚམས་དམག་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་པ་འབརོ་ཆེན་སླབེས་ནས་ཁངོ་
གི་སྐ་ུཕུང་བཙན་འཕགོ་གིས་འབར་ཁམས་སུ་ཁརེ་ཡོད་འདགུ དམ་པ་ཁངོ་ཆུང་དསུ་ནས་རྔ་
པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིཆོས་སྒརོ་ཞུགས་ཏ་ེདངེ་སབྐས་ཕར་ཕིན་འཛིན་གྲྭར་སླབེས་ཡོད་པ་དང་ནམ་
རུྒྱན་ཀུན་སྤདོ་ལེགས་ཤིང་སླབོ་གཉརེ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཁངོ་ལ་
ཤུལ་ད་ུཕ་མ་གཅིག་པའ་ིསངི་མོ་གཅིག་དང་སྤུན་གསུམ་བཅས་ཁནོ་ནང་མི་དུག་ཡོད། ཕི་ཚེས་ 
༡༦ ན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་སུ་ས་བི་ཞི་རལོ་ཆེན་མོ་བུང་སབྐས་རྔ་པ་ནས་བདོ་
མི་མང་པ་ོཞིག་དམར་གསོད་བས་ནས་ལོ་ལ་ྔཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚེས་ལ་ཁལེ་ཡོད་པ་དང་། 
ལོ་ད་ེནས་བཟུང་ལོ་རྟག་པར་རྔ་པ་མི་མང་གིས་དསུ་ཚེས་དརེ་རྣམ་པ་འད་མིན་གིས་སྒ་ོནས་
རསེ་དན་སུང་བརིྩ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་དག་ེའདནུ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ 
ཉནི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་དགེ་འདནུ་བླ་ོབཟང་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་གཉསི་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ས་ེལོ་སོ་སོའི་གསུམ་པའི་བཅུ་དུག་གི་ཉནི་མོ་རསེ་དན་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།། 
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་དབང་མྔོ་ལགས་    (༡༠༩)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་གི་དགངོ་མོ་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ 
ཙམ་ད་ུབདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ་སག་ཚ་མཐའ་བ་ནས་ཡིན་པའ་ིརང་ལོ་ ༣༠ 
སོན་པའ་ིབུད་མེད་དཀནོ་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་མཛོད་དག་ེརངོ་། སག་ཚ་གངོ་བརལ་
ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་དང་ལནྷ་
སདྐ་འབདོ་གནང་བཞིན་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ཁངོ་གི་ཕུང་པ་ོའབལེ་ཡོད་མཛོད་དག་ེ
རངོ་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་ཀིས་བཙན་ཁརེ་བས་ཏ།ེ ཕི་ཉནི་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ་སྒལོ་མ་སྐབས་
ལ་རསུ་ཐལ་ཞིག་ཉནེ་རྟགོ་པས་རིྩས་སྤྲདོ་བས་འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
ཚོས་དཀནོ་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དནོ་ན།ི བཟའ་ཚང་ཕན་
ཚུན་གི་དཀའ་རྙགོ་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་བརདོ་དགོས་ལུགས་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་ཀང་
སྒལོ་མ་སྐབས་ལགས་ཀིས་ངསོ་ལེན་མ་བས་སབས། ད་ཆ་དཀནོ་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀི་
བཟའ་ཟླ་སྒལོ་མ་སྐབས་ལགས་མཛོད་དགའེ་ིཉནེ་རྟགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་

མཚན།   དཀནོ་མཆོག་དབང་མོ།
འཁུངས་ཡུལ།  མཛོད་དག་ེརངོ་སག་ཚ་མཐའ་བ།
ལོ།   ༣༠
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ ད་ཆ་ཁ་ོམོའ་ིཤུལ་ད་ུམཛོད་དག་ེབམས་མེ་ཕུགས་རྲྭ་སྡ་ེབ་ནས་
ཡིན་པའ་ིབཟའ་ཟླ་སྒལོ་མ་སྐབས་ལགས་དང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་ལུས་འདགུ ཁ་ོ
མོ་ན་ིམཛོད་དགེ་རངོ་ཁངོས་སུ་བུང་བའི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཐངེས་བདནུ་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་བཅས། བཞུགས་སརྒ་གནས་སྡདོ་ཕ་ཡུལ་མཛོད་དག་ེནས་ཡིན་པའ་ིལེགས་
བཤད་ལགས་ཀིས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤྲདོ་གནང་།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སྐལ་སྐྱྲིད་ལགས་    (༡༡༠)

མཚན།   སལྐ་སིྐད།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་ཛམ་ཐང་།
ལོ།   ༣༠
ཕ་མིང་།   མཆོད་ལནྡ།
མ་མིང་།   དཔའ་རིས།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཙམ་
ད་ུབདོ་མད་ོསདྨ་ཛམ་ཐང་བར་བ་ཡུལ་ཚོའི་པསོ་བ་ཚང་ཞསེ་པའི་ཁིམ་ཚང་གི་ཕ་མཆོད་ལནྡ་ 
དང་། མ་དཔའ་རིས་གཉསི་ཀི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༣༠ ཡིན་པ་སལྐ་སིྐད་ལགས་ཀིས་ཛམ་ཐང་
ཇ་ོནང་དགོན་ཆེན་གི་ཉ་ེའགམ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་རྒྱ་གཞུང་གི་ལག་
ཏུ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེད་ལྟའི་སྐབས་
དགནོ་པར་རུྒྱན་བཞུགས་ཀི་སུྒབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀིས་ཕ་ོལུང་དང་སྨནོ་ལམ་གསུང་བཞིན་འདགུ  
རྒྱལ་གཅསེ་པ་སལྐ་སིྐད་ལགས་ཁངོ་མོར་ད་ཆ་ཤུལ་ལུས་རང་ལོ་ ༡༥ མན་གི་བུ་བད་ེརྣམ་ 
དང་། པ་ོཆུང་། བསོ་པ།ོ བུ་མོ་ཆུང་བཅས་བུ་ཕུག་བཞི་དང་བཟའ་ཟླ་གུས་པ་ེབཅས་ཡོད་འདགུ 
ཁངོ་ན་ིམད་ོསདྨ་ཛམ་ཐང་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཐངེས་ ༥ 
ད་ེཆགས་ཡོད། རསེ་སུ་གནས་ཚུལ་འབརོ་དནོ་ལརྟ་ན། ས་གནས་རངོ་སདི་གཞུང་དང་ས་
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གནས་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་སོགས་ཀིས་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ཁངོ་གི་སྐུ་ཕུང་ད་ེརིང་མཚན་མོའི་
དསུ་ཚོད་ ༡༢ ཀི་ས་ྔརོལ་ད་ུཞུགས་འབུལ་བདེ་དགསོ་སྐརོ་དང་། ད་ེལརྟ་མ་བས་ཚེ་ཁངོ་གི་སྐ་ུ
ཕུང་བཙན་འཁརེ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཚུལ་བརདོ་པར་བརྟནེ་ད་ེཉནི་མཚན་མོའ་ིདསུ་ཚོད་ ༡༢ སངེ་སྐ་ུ
ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་འདགུ་ལ། ད་ལའྟ་ིཆར་ས་གནས་སུ་ཛམ་ཐང་ཇ་ོནང་དགནོ་ཆེན་གི་
དག་ེའདནུ་པ་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་བཞི་སངོ་ལགྷ་འད་ུའཛོམས་
ཀིས་ཁངོ་གི་ནང་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་། སྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་གི་ག་སིྒག་གནང་
བཞིན་འདགུ་པ་བཅས། །



འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 95

 རྒྱལ་གཅླེས་པ་ལྷ་མྔོ་སྐྱབས་ལགས་    (༡༡༡)

མཚན།   ལ་ྷམོ་སྐབས།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་བ་ླབང་ཀླུ་ཤོད་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༤༣
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཞགོས་པ་བདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་སུའུ་
ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ། བདོ་མི་རང་ལོ་ ༤༣ ལ་སོན་པ་ནགས་སུང་བ་
ལ་ྷམོ་སྐབས་ལགས་ཀིས། བསང་ཆུ་རངོ་སིྐད་ཚང་དམེ་ཤུལ་ཤང་གི་མདནུ་ད་ུནགས་ཚལ་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དའེ་ིནགས་འདབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ལ་ྷམོ་སྐབས་ལགས་ཁངོ་གིས་ད་ེཉནི་ས་ྔད་ོནམ་མ་ལངས་གངོ་
ཤིང་ཆ་སྤུངས་པའ་ིནང་ས་སྣམུ་བླུགས་རསེ་དའེ་ིཁདོ་རང་གི་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་པ་ས་ྔད་ོ
སྡ་ེམི་ཚོས་ཤེས་སབྐས། ཤིང་ཆ་དང་ལ་ྷམོ་སྐབས་ཀི་ཕུང་པ་ོམེ་རོར་གུར་བ་མཐངོ་བ་དང་། ལ་ྷ
མོ་སྐབས་ཀི་མག་ོབ་ོགཅིག་པུ་ལས་ལགྷ་མེད་པ་རེད་འདགུ
 དའེི་རསེ་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་རླངས་འཁོར་མང་པ་ོའབརོ་ཏ་ེལྷ་མོ་སྐབས་
ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སའ་ིས་གནས་མཐའ་བསྐརོ་བ་མ་ཟད། ཉནེ་རྟགོ་པ་
དང་དམག་མི་མང་པ་ོས་གནས་དརེ་འཛོམས་ཏ་ེརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་ཡུལ་གི་ས་གནས་
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དརེ་དམ་བསྒགས་བས་ཏ་ེསྡ་ེམི་ཚོ་ས་གནས་དརེ་ཡོང་འཇུག་གི་མེད། ས་གནས་དའེ་ིབདོ་མི་
ཚོ་ཡར་མར་འག་ོབསྐདོ་བ་རུྒྱར་བཀག་འགགོ་གིས་དམ་བསྒགས་སརྔ་ལས་ཆེ་བ་བདེ་བཞིན་
ཡོད་འདགུ རྒྱལ་གཅསེ་པ་ལ་ྷམོ་སྐབས་ལགས་ན་ིརང་ལོ་ ༤༣ ཡིན་པ་དང་ཁངོ་ན་ིཕ་ོཧངེ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ ཁངོ་ལ་ནང་མི་དང་བུ་ཕུག་སོགས་གང་ཡང་མེད། ལ་ྷམོ་སྐབས་ལགས་ན་ིཀླུ་
ཤོད་ཡུལ་ཚོའི་ནན་པན་སྡ་ེབའི་སྡ་ེམདནུ་ད་ུནགས་ཚལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དའེི་ནང་ད་ུའཚོ་
སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ན་ིནགས་ཚལ་དའེ་ིནགས་སུང་བ་ཡིན་འདགུ ཁངོ་འཁུངས་
ཡུལ་ན་ིམད་ོསདྨ་བ་ླབང་ཀླུ་ཤོད་ཡུལ་ཚོའ་ིམཁར་དམར་ཤུལ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཐུབ་བསྟན་སན་གགས་རྲིན་པྔོ་ཆླེ་    (༡༡༢)

མཚན།   ཐུབ་བསན་སནྙ་གགས་རིན་པ་ོཆེ། 
ལོ།   ༤༥
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །ཁམས་རགོས་ཆེན་དགནོ་གི་མཁན་ཆེན་ཁ་ིཟུར་ཡིན་པ་མི་ཉག་ལ་ྷསངྒ་བག་དཀར་
དགནོ་གི་སུྤྲལ་སྐ་ུཨ་ཐུབ་བམ་མཚན་གཞན་ལ་ཐུབ་བསན་སནྙ་གགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང༌། 
ཁངོ་གི་ཚ་མོ་བཙུན་མ་ཨ་ཚེ་གཉསི་ནས་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་
གནང་བའི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ཀི་དགེ་རྩའི་ཆེད་ད་ུམཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་
སབས་བསནུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ བདོ་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་རང་ཤག་ཏུ་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཁངོ་ཉདི་དགངོས་པ་མ་རགོས་པའི་ཉནི་ཤས་སྔནོ་ནས་ནང་
མི་རྣམས་ལ་གསུངས་དནོ། ད་ནས་ཉནི་འད་ིགའ་ིརིང་ཉ་ེལམ་བདོ་སིྤ་པའ་ིདནོ་ད་ུརང་ལུས་
མེ་ར་ུསརྤ་ཞིང་རང་སགོ་བླསོ་བཏང་བའི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གཅསེ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀི་དག་ེརྩའི་ཆེད་ད་ུ
མར་མེའ་ིམཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞིག་འབུལ་དགསོ། ཞསེ་གསུངས་ནས་མཆོད་མར་འབརོ་
ཆེན་ཉསོ་ནས་གཟམི་ཁང་ད་ུབརིྩགས་པ་དང༌། རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གཏང་བའ་ིཉནི་ལ་ྔཙམ་
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སྔནོ་ནས་མཆོད་མེ་མང་པ་ོསརྤ་བ་དང་དསུ་མཚུངས་ཕགོས་གཞན་ད་ུཡོད་པའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་
ལའང་སགོ་བསླུ་ཚེ་ཐར་གངས་མང་གཏངོ་གནང་བཅུག་ཡོད་འདགུ་ཅིང༌།
 ད་ེམཇུག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་ད་ུ
ཁངོ་གིས་ནང་མིར་ཞལ་པར་གནང་ས་ེགསུངས་དནོ། ད་ེརིང་བདོ་ཚེས་བཅ་ོལ་ྔཡིན་པས་ངས་
ད་ེརིང་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་ཆེད་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་བཏང་བའ་ིདཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་
ཆེད་ད་ུམར་མེ་མང་པ་ོསརྤ་ཡོད་ལ་ད་ེརིང་རང་སེམས་བད་ེདགསོ་པའ་ིཚོགས་རླབས་ཆེན་ཞིག་
རགོས་བཅུག་རུྒྱ་ཡིན། ཞསེ་མཐའ་མའ་ིཞལ་ཆེམས་ཀི་ཚུལ་ད་ུགསུངས་གནང་ཡོད་འདགུ་
པ་ལརྟ། ཞལ་པར་ཕབེས་ནས་དསུ་ཚོད་ཅུང་མ་འགརོ་བར་ཁངོ་གི་གཟམི་ཁང་གྲྭ་ཤག་དང་
བཅས་མེ་ཕུང་ད་ུགུར་ཏ་ེམཁན་རིན་པ་ོཆེ་དང་ཁངོ་གི་ཚ་མོ་གཉསི་ཀ་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ 
 གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་མ་ཐག་དར་རྩ་ེམད་ོས་ཁུལ་ནས་ཉནེ་རྟགོ་པ་དགནོ་སྡརེ་འབརོ་
ཏ་ེདམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་པར་བརྟནེ། དགནོ་པའ་ིལས་སྣ་ེསོགས་ནས་ཆོས་སྒ་ོརྒྱག་རུྒྱར་
དགོས་ཏ་ེགཟིམ་ཤག་ཏུ་མེ་ཤོར་བ་ལས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་སྐརོ་གསང་རྒྱ་བས་
པས་གནས་སབྐས་རིང་ཉནེ་རྟགོ་མི་སྣའང་ཕིར་འཐནེ་བས་ཡོད་འདགུ་ཀང༌། རིམ་པས་ས་
གནས་སུ་བརུྒྱད་ལམ་སོགས་གང་སར་དམ་བསྒགས་ཆེན་པ་ོབས་པ་མ་ཟད། ད་ེས་ྔརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ནས་མཁན་ཆེན་ཁི་པ་གནང་ཡུལ་ཁམས་སྡ་ེདགེ་རགོས་ཆེན་དགོན་དང་ཉ་ེའཁརོ་ས་
གནས་སུ་ང་ོརལོ་བསདུ་མར་བུང་བའི་རྐནེ་གིས་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པ་ོས་གནས་སུ་འབརོ་ཏ་ེས་
གནས་བདོ་མི་མང་པརོ་དནོ་མེད་ཉསེ་རངུ་བཏང་ས་ེརྨས་སྐནོ་བཏང་བ་སོགས་ལ་བརྟནེ་རགོས་
ཆེན་དགནོ་དང༌། ཤིའ་སེང་ལ་ྔརིག་ཆོས་གྲྭ། རགོས་ཆེན་པདྨ་ཐང་སུྒབ་སྡ་ེསོགས་ཀི་སུྤྲལ་སྐ་ུ
དང་མཁན་པ།ོ གྲྭ་བཙུན་སོགས་ཁནོ་ཆེ་རགོས་ཆེན་ས་གནས་མི་མང་སདི་གཞུང་ཟརེ་བའ་ི
མངགས་གཏངོ་ཁང་གི་སྒ་ོའགམ་ད་ུའཛོམས་ཏ་ེདནོ་མེད་ཉསེ་རངུ་གཏངོ་བ་དང་དག་པའོི་
དམག་དཔུང་མུྱར་ད་ུཕིར་འཐནེ་བ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་ཞི་རལོ་གཅིག་རསེ་གཉསི་མཐུད་ད་ུ
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བས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་ཐནོ་ཡོད། 
 མཁན་ཆེན་ཁ་ིཟུར་སུྤྲལ་སྐ་ུཨ་ཐུབ་བམ་ཐུབ་བསན་སནྙ་གགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ན་ི
དགུང་ལོ་ ༤༥ ཙམ་ད་ུཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་དང༌། ཁངོ་གི་ཚ་མོ་བཙུན་མ་ཨ་ཚེ་ལགས་ན་ིདགུང་
ལོ་ ༢༣ ཙམ་ད་ུསོན་གི་ཡོད་འདགུ མཁན་ཆེན་ཁ་ིཟུར་སུྤྲལ་སྐ་ུཨ་ཐུབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ན་ིསྐ་ུ
ཆུང་དསུ་ནས་ཁམས་མི་ཉག་ལ་ྷཁང་བག་མཁར་དགནོ་ད་ུགྲྭ་ཞུགས་གནང་ཞིང༌། མི་ཉག་བག་
མཁར་བཤད་གྲྭ་དང༌། ལ་ྷསའ་ིའབས་སྤུངས་དགནོ། རྔ་པ་ཀི་རྟ་ིདགནོ་སོགས་སུ་སླབོ་གཉརེ་
གནང༌། རགོས་ཆེན་གདན་ས་རང་ནས་གསན་བསམ་ཉམས་བཞསེ་གནང་བསནུ་ཁམས་
རགོས་ཆེན་གདན་ས་ཨ་མའ་ིཁ་ིཔའ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ་མྱངོ་བ་བཅས་སྐ་ུཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་མདརོ་
བསྡསུ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཨ་ཚླེ་ལགས་    (༡༡༣)

༄༅། །ཁམས་རགོས་ཆེན་དགནོ་གི་མཁན་ཆེན་ཁ་ིཟུར་ཡིན་པ་མི་ཉག་ལ་ྷསངྒ་བག་དཀར་
དགོན་གི་སུྤྲལ་སྐུ་ཨ་ཐུབ་བམ་མཚན་གཞན་ལ་ཐུབ་བསན་སནྙ་གགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
ཚ་མོ་རང་ལོ་ ༢༣ སོན་པ་བཙུན་མ་ཨ་ཚེ་ལགས་ (ལོ་རུྒྱས་རྒྱས་པ་ཤོག་གངས་ ༩༧ ལ་
གཟགིས) གཉསི་ནས་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་བའ་ིརྒྱལ་
གཅསེ་པ་རྣམས་ཀི་དག་ེརྩའ་ིཆེད་ད་ུམཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་སབས་བསནུ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ བདོ་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་རང་ཤག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེ
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ

མཚན།    ཨ་ཚེ། 
ལོ།   ༢༣
འཚོ་ཐབས།  བཙུན་མ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་བསྟན་འཛྲིན་ལགས་    (༡༡༤)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༧ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་ཀླུ་ཆུ་རངོ་ཟམ་ཚ་ཡུལ་ཚོའ་ིརྨགོ་རི་སྡ་ེབའ་ིཕ་ལ་ྷཁ་ོལགས་དང་། མ་ལ་ྷམོ་
འཚོ་ལགས་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༢༨ ལ་སོན་པའ་ིཀླུ་ཆུ་རངོ་རྨགོ་རི་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་
པ་དཀནོ་མཆོག་བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་རུྩབ་ཅན་
གི་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རྨགོ་རི་དགནོ་པའ་ིཉ་ེའདབས་ཀི་ ༼འདན་ལུང་མད་ོ༽ སུམ་
མདའོ་ིལམ་ཆེན་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད། ད་ེརསེ་ཁངོ་
གི་སྐུ་ཕུང་དགོན་པའི་ནང་ད་ུགདན་འདནེ་བས་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕགོ་བདེ་
པར་དགོས་ནས་མཚན་མོར་ཞུགས་འབུལ་བས་ཡོད་འདགུ གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་རསེ་རྨགོ་རི་
དགོན་པ་དང་ཉ་ེའདབས་ཀི་གངོ་པ་ཁག་ཚང་མར་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པ་ོའགམེས་འཇགོ་གིས་
དམ་བསྒགས་ནན་མོ་བས་ཡོད་འདགུ འད་ིན་ིཀླུ་ཆུ་རངོ་ཁངོས་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་

མཚན།     དཀནོ་མཆོག་བསན་འཛིན།
འཁུངས་ཡུལ།  ད་ོསདྨ་ཀླུ་ཆུ་རངོ་ཟམ་ཚ་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༢༨ 
ཕ་མིང་།   ལ་ྷཁ།ོ
མ་མིང་།   ལ་ྷམོ་འཚོ།
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ས་ེརྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གནང་མཁན་དུག་པ་ཆགས་ཡོད། རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་ལ་ཕ་གཅིག་པའ་ི
མིང་སངི་བདནུ་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཁངོ་རང་ཆུང་ཤོས་ཡིན་འདགུ ཁངོ་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་
རྨགོ་རི་དགནོ་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་ཏ་ེདགནོ་པའ་ིའཆར་ཅན་གི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དང་། འདནོ་
བླ་ོའཛིན་སོགས་ཀི་རིམ་པ་ཚང་མ་མཐར་ཕིན་ཏ།ེ དངེ་སབྐས་ཐུན་མོང་བའ་ིརིག་གནས་ཁག་
དང་། ནང་དནོ་རིག་པ་སོགས་ལ་སླབོ་སྦངོ་གནང་མུས་ཡིན་འདགུ རྨགོ་རི་དགནོ་བསམ་
འཕལེ་གླངི་ན་ིདགེ་ལནྡ་བམས་འཕལེ་གླངི་ཟམ་ཚ་གསེར་ཁི་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁས་ཕི་ལོ་ 
༡༧༨༠ ལོར་ཕག་བཏབ་མཛད་ཅིང་། རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་ལེན་ངསོ་གཙང་ཚུགས། ཕིས་
སུ་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པ་ནས་ཁ་ིཔ་དང་དག་ེརན་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་སལོ་བུང་བ་ནས་ད་
ལའྟ་ིབར་གནང་མུས་ཡིན་ཞིང་། དངེ་སབྐས་ཀི་ཟམ་ཚ་གསེར་ཁ་ིའད་ིབ་སྐ་ུཕངེ་བདནུ་པ་ཡིན་
འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་རྨགོ་རི་དགནོ་པར་དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་གངས་ ༩༠ བརལ་བ་ཡོད་འདགུ་
པ་བཅས།།
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 རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཕྱུག་མཚྔོ་ལགས་    (༡༡༥)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་
ཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པའ་ིཕ་བསན་ཁ་ོལགས་དང་། མ་སྒནོ་སིྐད་ལགས་གཉསི་
ཀི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༠ ལ་སོན་པ་ཕུག་མཚོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་གི་
སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ
 ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མ་ཐག་ས་གནས་ད་ེག་རང་ལ་འདས་གངོས་
སུ་གུར་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ས་གནས་མི་མང་གིས་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་ཛམ་ཐང་ཇ་ོནང་དགནོ་
ཆེན་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེརུྒྱན་སྡདོ་བ་ླགྲྭ་རྣམས་ཀིས་ཕ་ོལུང་དང་། བསྔ་ོསྨནོ་གསུངས་རསེ་
སྐ་ུཕུང་རང་ཁིམ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད་འདགུ ས་གནས་རངོ་སདི་གཞུང་དང་ས་གནས་
ཉནེ་རྟགོ་ཁང་སོགས་ཀིས། ད་ེསྔནོ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་དག་དང་གཅིག་མཚུངས་
ཀིས། བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་ཉནི་དའེ་ིམཚན་མོར་ཞུགས་འབུལ་བདེ་དགསོ་
བུང་འདགུ ད་ེབཞིན་དགནོ་པར་དག་ེའདནུ་པ་དང་མི་སྐ་ཕ་ོམོ་སངོ་ཕག་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་
ཀིས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་མུས་ཡིན་འདགུ ཁངོ་མོ་གཉནེ་སིྒག་བས་ཏ་ེལོ་ན་ ༣ ཅན་གི་
བིས་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

མཚན།   ཕུག་མཚོ།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་ཛམ་ཐང་།
ལོ།   ༢༠
ཕ་མིང་།   སན་ཁ།ོ
མ་མིང་།   སྒནོ་སིྐད།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བྔོ་བཟང་ཟླ་བ་ལགས་    (༡༡༦)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ 
༦།༤༠ ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ་གཟའ་ར་ུཡུལ་
ཚོའ་ིགཟའ་ར་ུའབགོ་པ་སདྨ་མའ་ིཕ་ར་ོར་ེམཁའ་འག་ོདང་། མ་ཚེ་འདས་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ 
༢༠ ཡིན་པ་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་བླ་ོབཟང་ཟླ་བ་ལགས་དང་ཁངོ་གི་འཐབ་གགོས་
གྲྭ་དཀནོ་མཆོག་འདོ་ཟརེ། རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པ་ཁངོ་གཉསི་ཀིས་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་
པའ་ིའད་ུཁང་འགམ་གི་གཡས་ཟུར་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་
སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད་འདགུ གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་མ་ཐག་ནས་ཁངོ་གཉསི་
ཀ་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ་ལ། སག་ཚང་མོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་
ཁངོ་གཉསི་ཀི་སྐ་ུཕུང་གྲྭ་ཤག་སོ་སོར་གདན་འདནེ་གིས་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། 

མཚན།   བླ་ོབཟང་ཟླ་བ།
འཁུངས་ཡུལ།  མཛོད་དགེ་རངོ་གཟའ་རུ་ཡུལ་ཚོའི་ 
  གཟའ་ར་ུའབགོ་པ་སདྨ་མ།
ལོ།   ༢༠
ཕ་མིང་།   ར་ོར་ེམཁའ་འག།ོ
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
ཁུངས།   ཀིརྟ་ིདགནོ་པ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ཁངོ་གཉསི་ཀི་སྐུ་ཕུང་སང་ཉནི་ས་ྔད་ོཞུགས་འབུལ་བདེ་དགོས་ཚུལ་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་ནས་
བར་ལན་འབརོ་ཡོད་འདགུ གྲྭ་བླ་ོབཟང་ཟླ་བ་ལགས་ཁངོ་ཕ་མ་གཉསི་ལ་བུ་བུ་མོ་བདནུ་ཡོད་
པའ་ིནང་གི་ཆུང་ཤོས་ཡིན་འདགུ་ལ་ཨ་མ་གངོས་ཟནི་པ་ཡིན་འདགུ
 ཁངོ་གཉསི་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་
ཏ་ེབླ་ོབཟང་ཟླ་བ་དངེ་སབྐས་བསྡསུ་ཆེན་འཛིན་གྲྭ་ཡིན་པ་དང་། དཀནོ་མཆོག་འདོ་ཟརེ་རུྒྱད་
པ་གྲྭ་ཚང་ཡིན་འདགུ་ལ། ཁངོ་གཉསི་རུྒྱན་ད་ུཀུན་སྤདོ་དང་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་སོགས་མིག་
དཔརེ་འསོ་པ་གཉསི་ཡིན་འདགུ སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟའི་ིདགནོ་བླ་ོགླངི་དག་ེལནྡ་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་
ན་ིམཛོད་དག་ེརངོ་གི་ནབུ་བང་ཕགོས་སུ་སིྤ་ལེ་ ༡༤༠ ལགྷ་གི་སར་ཡོད་ལ། ཕི་ལོ་ ༡༧༤༨ 
ལོར་ཀིརྟ་ིསྐུ་ཕངེ་ལ་ྔཔ་བླ་ོབཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ཕག་བཏབ་གནང་ཞིང་། 
དངེ་སབྐས་མཚན་ཉདི་གྲྭ་ཚང་དང་། རུྒྱད་པ་གྲྭ་ཚང་། དསུ་འཁརོ་གྲྭ་ཚང་། སནྨ་པ་གྲྭ་ཚང་
བཅས་གྲྭ་ཚང་བཞི་ལ། དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་གངས་ ༧༠༠ ལགྷ་ཡོད་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་འྔོད་ཟླེར་ལགས་    (༡༡༧)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ 
༦།༤༠ ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ་རྨ་ེཆུ་ཡུལ་
ཚོའ་ིཀིརྟ་ིརྐ་ཆུ་ཁའ་ིཚ་ཁ་ོར་ུབའ་ིཕ་ཚེ་རིང་ནརོ་བུ་དང་། མ་བསམ་འགུབ་སྒལོ་མ་གཉསི་བུ་
རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་པ་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་དཀནོ་མཆོག་འདོ་ཟརེ་ལགས་དང་། 
ཁངོ་གི་འཐབ་གགོས་གྲྭ་བླ་ོབཟང་ཟླ་བ་གཉསི་ཀིས་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགོན་པའི་འད་ུཁང་
འགམ་གི་གཡས་ཟུར་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་སདི་བུས་ལ་
ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད་འདགུ གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་མ་ཐག་ནས་ཁངོ་གཉསི་ཀ་འདས་
གངོས་སུ་གུར་འདགུ་ལ། སག་ཚང་ལ་མོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་ཁངོ་
གཉསི་ཀི་སྐུ་ཕུང་གྲྭ་ཤག་སོ་སོར་གདན་འདནེ་གིས་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། 

མཚན།   དཀནོ་མཆོག་འདོ་ཟརེ།
འཁུངས་ཡུལ། མཛོད་དག་ེརངོ་རྨ་ེཆུ་ཡུལ་ཚོའི་ཀིརྟ་ི 
  རྐ་ཆུ་ཁའ་ིཚ་ཁ་ོར་ུབ།
ལོ།   ༢༣
མ་མིང་།   བསམ་འགུབ་སྒལོ་མ།
ཕ་མིང་།   ཚེ་རིང་ནརོ་བུ།
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
ཁུངས།   ཀིརྟ་ིདགནོ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ཁངོ་གཉསི་ཀི་སྐུ་ཕུང་སང་ཉནི་ས་ྔད་ོཞུགས་འབུལ་བདེ་དགོས་ཚུལ་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་ནས་
བར་ལན་འབརོ་ཡོད་འདགུ
 གྲྭ་དཀནོ་མཆོག་འདོ་ཟརེ་ལགས་ཁངོ་ཕ་མ་གཉསི་ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་པའ་ིའབངི་བ་
ད་ེཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གཉསི་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པར་ཆོས་ཞུགས་
བས་ཏ་ེབླ་ོབཟང་ཟླ་བ་དངེ་སབྐས་བསྡསུ་ཆེན་འཛིན་གྲྭ་ཡིན་པ་དང་། དཀནོ་མཆོག་འདོ་ཟརེ་
རུྒྱད་པ་གྲྭ་ཚང་ཡིན་འདགུ་ལ། ཁངོ་གཉསི་རུྒྱན་ད་ུཀུན་སྤདོ་དང་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་སོགས་
མིག་དཔརེ་འསོ་པ་གཉསི་ཡིན་འདགུ །



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།108

རྒྱལ་གཅླེས་པ་བསྟན་འཛྲིན་ཤླེས་རབ་ལགས་    (༡༡༨)
 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥  ཚེས་ ༢༧  ཉནི་བདོ་ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་བདོ་རིགས་རང་
སྐངོ་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རངོ་ཆིག་སིྒལ་གངོ་རལ།  སྐ་འཁགོ་ཡུལ་ཚོ་ར་ུཁག་གཉསི་པའ་ིཨ་
དལེ་སྡ་ེཔའ་ིཕ་དནོ་གུབ་དང་།  མ་ཆོས་མས་གཉསི་ཀི་བུ་བསན་འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས་ཀིས་
ཆུ་དམར་ལེབ་རངོ་གི་ཁངོས་གཏགོས་རྒྱ་རིང་ཟརེ་བའ་ིས་ཆ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་
གི་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ད་ེཡང་
ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་རསེ་མ་གཏགོས་རོགས་པ་ཚོས་
ཤེས་རྟགོས་བུང་མི་འདགུ་ལ།  ད་ེམ་ཐག་ཆུ་དམར་རངོ་གི་སིྤ་བད་ེཉནེ་རྟགོ་པ་འབརོ་ནས་
སྐ་ུཕུང་ཁརེ་ཡོད་ཀང་། མཐར་ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ཁངོ་གི་ཕ་དནོ་གུབ་སོགས་སདྐ་བཏང་ས་ེསྐ་ུ
ཕུང་ནང་མིར་རིྩས་སྤྲདོ་བས་པ་དང་། རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་མི་འགང་བར་དབནོ་པ་ོ
དགནོ་ནང་ད་ུཁརེ་འཆར་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་ཉནི་འགའ་ིསྔནོ་གགོས་པ་ོཁ་ཤས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་

མཚན།   བསན་འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས། 
འཁུངས་ཡུལ།  རེབ་གོང་མད་ོབ་ཤང་སྒ་ོརོང་པ་ོསྡ་ེ 
  བ།
ལོ།       ༣༡ 
ཕ་མིང་།    དནོ་གུབ།
མ་མིང་།    ཆོས་མས།
ལས་གནས།  འབགོ་པ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥  ཚེས་ ༢༧  
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།   འདས་གངོས་ཕིན།
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སདི་བུས་ཡག་པ་ོམེད་ཚུལ་དང་།  བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འག་ོཉནེ་
ཡོད་པ།  ང་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་དག་སྤདོ་འགོ་ནས་འདགུ་ཐབས་བལ་བ་སོགས་ཀི་གསུང་གླངེ་
མང་པ་ོགནང་འདགུ ད་ེརསེ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིགནས་ཚུལ་བུང་བ་དང་། རྒྱལ་
གཅསེ་པ་བསན་འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས་སུ་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་ལ་ྔཡོད་འདགུ  ཨ་
དལེ་སྡ་ེབ་ན་ིསྔནོ་ཆད་ཁམས་ར་ཆུ་ཁ་དབནོ་པ་ོསྡ་ེབའ་ིནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
སྔནོ་ཨ་དལེ་སྒལོ་མ་སོགས་ཀིས་སྣ་ེཁདི་འགོ་རྒྱ་གར་ལ་འག་ོརིྩས་བས་ཏ།ེ  ཆུ་དམར་ལེབ་
ཅསེ་པའ་ིས་ཆ་དརེ་འབརོ་སབྐས། རྒྱ་དམག་དང་ཁདོ་ཤི་ང་གསོན་གི་འཐབ་འཁུག་བས་རསེ་
ས་ཆ་དརེ་གནས་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ད་ལའྟི་ཆར་སྡ་ེབ་དརེ་ཨ་དལེ་དགནོ་དགའ་ལནྡ་
བསམ་གཏན་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་འཁརོ་གླངི་ཞསེ་པའ་ིདགནོ་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བཙུན་མ་དབང་ཆླེན་སྒྔོལ་མ་ལགས་    (༡༡༩)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༥ ཙམ་ལ་བདོ་
ཁམས་མི་ཉག་འད་པ་ས་ཁུལ་གི་བག་ཐགོ་ཡུལ་ཚོ་དང་། བག་ཐགོ་གངོ་པའ་ིརྒྱལ་འབུམ་ཚང་
གི་ཕ་བསན་འཛིན་དང་། མ་གཡུ་སྒནོ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༣༡ ཡིན་པ་ར་རྒྱ་བག་དཀར་
བཙུན་དགནོ་གི་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་རྟའུ་རངོ་ཐགོ་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
ཐགོ་འཛིན་པའི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེཕི་
ཚེས་ ༡༤ ཉནི་དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་
ཐནོ་འདགུ སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཁངོ་གི་ཕུང་པ་ོནང་མིར་རིྩས་སྤྲདོ་མ་བས་པ་
མ་ཟད། ནང་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་འག་ོའདགུ་སོགས་བདེ་མི་ཆོག་པར་དམ་བསྒགས་འགོ་གནས་
དགསོ་བཟསོ་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་ཁམས་མི་ཉག་འད་
པ་ནས་ཡིན་པའ་ིབཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་དག་ེའདནུ་པ་སངོ་ཚོ་མང་པ་ོབསྡསུ་
ཏ་ེའཇང་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་འཚོགས་བཞིན་པའ་ིརྟའུ་ཉ་མཚོ་དགནོ་པའ་ིཉ་ེའཁསི་ཤིག་ཏུ་རང་

མཚན།   དབང་ཆེན་སྒལོ་མ།
འཁུངས་ཡུལ།  མི་ཉག་འད་པ་ས་ཁུལ་གི་བག་ཐགོ་ 
  ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༣༡
ཕ་མིང་།   བསན་འཛིན།
མ་མིང་།   གཡུ་སྒནོ།
འཚོ་ཐབས།  བཙུན་མ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་ཅིང་སབྐས་དརེ་འཕལ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟགོ་པས་མེ་བསད་ད་ེརས་
གསོ་དཀར་པ་ོཞིག་གིས་དཀྲསི་ནས་བཙན་འཁརེ་གིས་ཁམས་དར་རྩ་ེམདའོ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་ཏུ་
ཁརེ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེམ་ཐག་ས་གནས་ཀི་བརའ་འཕནི་བརུྒྱད་ལམ་ཡོངས་རགོས་བཀག་ཟནི་
པར་བརྟནེ་ས་གནས་ཀི་གནས་སངས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མའ་ིགནས་
སངས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་རྟགོས་བ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་རྒྱབ་ནས་
རྟའུ་རངོ་ཁངོས་སུ་ཁ་པར་དང་། སདྐ་འཕནི་ ༼WeChat༽ བཅས་ཀི་བརུྒྱད་ལམ་སརླ་ཡང་
སྒ་ོཕ་ེའདགུ་པ་དང་། ས་གནས་སུ་འབལེ་བ་བདེ་སབྐས་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མ་ལགས་
ཁམས་མི་ཉག་དར་རྩ་ེམདའོ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་གི་ཚན་མོ་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ 
༨ པའ་ིཐགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་
མའ་ིསྐ་ུཕུང་ནང་མིར་རིྩས་སྤྲདོ་མ་བས་པར་སནྨ་ཁང་ནས་གླགོ་གི་ཕུང་པ་ོསགེ་ས་ཞིག་ཏུ་མེར་
སགེ་བཏང་བར་བརྟནེ། བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མའ་ིནང་མི་ཚོས་བདོ་མིའ་ིཡུལ་སལོ་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོལརྟ་ཕུང་པ་ོཞུགས་འབུལ་བདེ་རུྒྱ་བུང་མེད། མི་ཉག་འད་པ་བག་ཐགོ་
ས་གནས་ཀི་གངོ་སྡ་ེཁག་ནས་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མའི་ནང་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེདང་། ནང་མིའ་ིངསོ་ནས་ཀང་འདས་པའོ་ིརསེ་འཇུག་གི་ཆོས་སུྒབ་བསྔ་ོསྨནོ་དང་། མཆོད་
འབུལ་སོགས་ཞུ་ཐབས་གནང་འདགུ་ཀང་། ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་ས་གནས་སདི་གཞུང་གི་མི་
སྣ་ཁག་གཅིག་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མའ་ིནང་ད་ུཡོང་ས་ེགངོ་པ་ཁིམ་མཚེས་དང་། ཡུལ་
མི་སྤུན་ཟླ། གྲྭ་བཙུན་བ་ླམ་སོགས་ནང་ལ་ཡོང་རུྒྱ་བཀག་འགགོ་བས་འདགུ་པ་དང་། ནང་མི་
ཚོར་ཡང་ཕི་ལོགས་སུ་འག་ོམི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ས་ེགནས་སངས་དམ་བསྒགས་
འགོ་གཤིན་པརོ་རསེ་འཇུག་ཀང་ཚུལ་བཞིན་བདེ་མ་བཅུག་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ བཙུན་
མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མ་ན་ིཁམས་རྟའུ་རངོས་ཁངོས་སུ་ཡོད་ཁངོ་མོའི་སྐ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་སྒལོ་
དཀར་དང་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མའི་ཕ་ཡུལ་ད་ུབཙུན་མ་ཆོས་ཞུགས་བདེ་སའི་བཙུན་
དགནོ་མེད་པར་བརྟནེ། ཁམས་རྟའུ་སརྦ་ཞབས་བག་དཀར་ཞསེ་པའ་ིགནས་རི་ཞིག་ཏུ་ཆོས་
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རུྒྱད་ས་ྔའགུར་རྙིང་མ་ཡིན་པའི་སུྤྲལ་སྐུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་ཞུ་བ་ཞིག་གི་ཆོས་སྡ་ེཞིག་ཡོད་པ་དརེ་
ཆོས་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།
 ཕི་ཚེས་ ༡༠ དགངོ་མོ་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མས་རྟའུ་རངོ་ཐགོ་གི་སླབོ་
གྲྭ་ཞིག་གི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཚོར་བདོ་ཡིག་ཡག་པ་ོསྦང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སླབོ་གསོ་བས་
ཡོད་འདགུ མི་ཉག་འད་པ་ནས་ཡིན་པའ་ིའབལེ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན་ 
མི་ཉག་འད་པ་ལུང་པ་དརེ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀི་སྔནོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གླགོ་ཁང་རྒྱག་རུྒྱ་ཡིན་པ་ 
དང་། ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ས་གནས་གཞན་ད་ུསྤ་ོདགསོ་པའ་ིབཀའ་བཏང་བར་བརྟནེ་ད་ལ་ྟ 
དཀའ་ངལ་འགོ་ཡོད་ལུགས་བརདོ་ཡོད། བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མ་ན་ིཁམས་མི་ཉག་ནས་
ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་སདི་གཞུང་གི་སདི་བུས་ལ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་
གསུམ་པ་ད་ེཡིན། ༼༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉནི་སུྤྲལ་སྐ་ུཐུབ་བསན་སནྙ་གགས་དང་། བཙུན་
མ་ཨ་ཚེ་གཉསི་ཀང་མི་ཉག་ནས་ཡིན།༽ སིྤ་ཡོངས་ནས་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་
གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ ༡༡༩ པ་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལོ་མའ་ི
ཕ་ཡུལ་འད་པ་བག་ཐགོ་ཅསེ་པ་ན་ིཁམས་མི་ཉག་གི་ཡུལ་སྡ་ེཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་
སདི་གཞུང་གིས་བཅད་བགསོ་ལརྟ་དཀར་མཛེས་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་ཟརེ་བའ།ི རྟའུ་
རངོ་ཁངོས་སུ་ཡུལ་ཚོ་ ༢༠ ཡོད་པའ་ིནང་ཚན་བག་ཐགོ་ཡུལ་ཚོ་ས།ེ རྟའུ་རངོ་སདི་གཞུང་ལྟ་ེ
གནས་ནས་ལྷ་ོཤར་ཕགོས་ཀི་ལེ་བར་ ༦༣ ཙམ་གི་སར་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་སདི་གཞུང་གི་
མི་འབརོ་ཞིབ་བཤེར་ཐངེས་ལ་ྔཔ་ལརྟ་ན་བག་ཐགོ་ཡུལ་ཚོའ་ིམི་འབརོ་ན་ི ༡༡༧༨ ཡིན་པ་དང་
ད་ལའྟ་ིསབྐས་མི་འབརོ་ད་ེལས་མང་ད་ུཕིན་ཡོད་པ་རེད་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་བསྔོད་ནམས་ལགས་    (༡༢༠)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༨།༤༠ ཙམ་
ད་ུབདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་ཁུལ། མཛོད་དག་ེརངོ་ཐང་སྐརོ་སོག་ཚང་སྡ་ེཔའ་ིཕ་བསོད་ནམས་དཔལ་
ལནྡ་ལགས་དང་། མ་ལན་ཕུག་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་ཐང་སྐརོ་སོག་ཚང་སྡ་ེཔའ་ི
ནང་ཡོད་བཀྲསི་ཐགེ་ཆེན་གླངི་དགོན་པའི་གྲྭ་དཀནོ་མཆོག་བསོད་ནམས་ལགས་ཀིས་དགོན་
པའ་ིཚོགས་གལོ་ནས་ཡོང་སབྐས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་
གངོས་སུ་གུར་འདགུ ད་ེཡང་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཞགོས་ཚོགས་གལོ་ནས་ཡོང་
སབྐས། ལམ་བར་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེདག་ེའདནུ་པ་ཚོས་མཐངོ་དསུ་མེ་ལྕ་ེདག་
པ་ོའབར་བཞིན་པའ་ིཁདོ་ད་ུཁངོ་གིས་ལག་གཉསི་ཐལ་མོ་སྦར་ཏ་ེངག་ནས་མང་པ་ོཞིག་བརདོ་
བཞིན་ཚིག་གསལ་པ་ོམེད་པར་ཁངོ་ས་ལ་འགལེ་བ་དང་དག་ེའདནུ་པ་ཚོ་གམ་ད་ུསླབེས་སབྐས་

མཚན།   དཀནོ་མཆོག་བསོད་ནམས།
འཁུངས་ཡུལ།  མཛོད་དགེ་རངོ་ཐང་སྐརོ་སོག་ཚང་ 
  སྡ་ེཔ།
ལོ།   ༡༨
ཕ་མིང་།   བསོད་ནམས་དཔལ་ལནྡ།
མ་མིང་།   ལན་ཕུག
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
ཁུངས།   བཀྲསི་ཐགེ་མཆོག་གླངི་དགནོ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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སྐ་ུགངོས་ཚར་ཡོད་ཀང་། ད་དངུ་ཕག་གཉསི་དམ་པརོ་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་བཞུགས་ཡོད་འདགུ 
དའེ་ིརསེ་རྒྱ་ནག་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་མང་པསོ་དགནོ་པ་མཐའ་བསྐརོ་ཏ་ེཕུང་པ་ོརིྩས་
སྤྲདོ་བདེ་དགསོ་ཚུལ་བརདོ་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ས་གནས་ད་ེཁུལ་གི་མང་ཚོགས་རྣམས་
ཨར་ཙཱ་ཏི་ཞེས་པའི་གནས་རིར་མང་ཚོགས་བསང་གསོལ་གཏངོ་བའི་ཉནི་མོར་ཁེལ་ཡོད་ 
ཀང་། གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་བ་ཐསོ་འཕལ་མང་ཚོགས་རྣམས་དགནོ་པའ་ིནང་ད་ུའབརོ་ཏ་ེསྐ་
སེར་གངས་ ༡༥༠༠ ལགྷ་འཛོམས་ཏ་ེསྐ་ུཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་ལ་ྷཁང་ཞིག་ཏུ་
གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེགྲྭ་མང་གིས་བསྔ་ོསྨནོ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་
མི་ཚོ་དགནོ་པའ་ིནང་ད་ུཡོང་ས་ེདག་ཤུགས་ཀིས་ཕུང་པ་ོའཕགོ་རིྩས་བདེ་སབྐས། དགནོ་པ་དང་
ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སྐརོ་ཞིག་གིས་ལྐགོ་ནས་སྐུ་ཕུང་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གནས་
སྤརོ་བས་ཏ།ེ རྒྱ་དམར་ཚོར་འདས་པའོ་ིཕུང་བ་ོརྨ་ཆུར་བསྐརུ་ཚར་བ་བརདོ་ཡོད་འདགུ ས་
གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐུ་ཕུང་རིྩས་མ་སྤྲད་པ་དང་སིྤ་ཡོངས་གནས་སངས་ལ་
དག་གནནོ་བས་ཏ་ེཛ་དག་གི་གནས་སངས་འགོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་བརུྒྱད་ལམ་ཚང་མ་བཀག་
འགགོ་ཀང་བས་ཡོད་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཞྲི་ཆུང་ལགས་    (༡༢༡)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༤ པ་
ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་རྔ་པ་རངོ་སྒ་ོམང་ཡུལ་ཚོའ་ིསྒ་ོམང་མཐའ་བའ་ི
ཞི་ཆུང་ལགས། རང་ལོ་ ༤༡ ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་རྔ་པ་ནས་མག་ོལོག་ཕགོས་སུ་འཐནེ་ཡོད་པའ་ི
གཞུང་ལམ་དང་ཐག་ཉ་ེབའ་ིརང་ཁིམ་གི་སྒ་ོའགམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་
གིས་བདོ་ཐགོ་ལ་བཟུང་བའི་གཏངི་གནག་པའི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་བཞིན་
གཞུང་ལམ་ཕགོས་སུ་གམོ་པ་བཞི་བཅུ་ཙམ་བརུྒྱགས་ཡོད་ཅིང་།
 མཐར་ས་གནས་ད་ེགར་མེ་དཔུང་གི་ཁདོ་ནས་སྐ་ུསགོ་ཤོར་ཡོད་འདགུ་ལ། སབྐས་
ཐགོ་དརེ་ས་གནས་སུ་མ་ཎི་སནོ་འཚོགས་ནས་ཡོང་བའི་སྒ་ོམང་མཐའ་བའི་མི་མང་གིས་ཀི་
ལྡརི་བདེ་བཞིན་དམ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་བདག་ཉར་བདེ་ད་ུབརུྒྱགས་ཡོད་ཀང་། མ་ཎི་སནོ་
འཚོགས་སར་ཆེད་ད་ུལ་ྟརྟགོ་བདེ་མཁན་ད་ུསླབེས་པའ་ིརྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་ཀིས་མི་

མཚན།   ཞི་ཆུང།
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་རོང་སྒ་ོམང་ཡུལ་ཚོའི་སྒ་ོམང་ 
  མཐའ་བ།
ལོ།   ༤༡
ཕ་མིང་།   བསོད་ནམས་བརྟནེ།
མ་མིང་།   ཞསེ་ཁ་ོམ།
འཚོ་ཐབས།  ཞིང་ལས།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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མང་ལ་མེ་མདའ་ཚད་ནས་འག་ོམ་བཅུག་པར་འཁུག་པ་ཆེན་པ་ོཤོར་གབས་བདེ་སབྐས། སྡ་ེ
བའི་མི་སྐ་རན་པ་རྣམས་ཀིས་རོ་གཅིག་གི་སངྒ་ལ་གཉསི་ཀི་སྣནོ་མར་ཆགས་ཉནེ་ཆེ་བས་སིྤ་
སྒརེ་གཉསི་ཀར་སྡུག་ཐགོ་སྡུག་བརྩགེས་མ་གཏགོས་མི་ཡོང་བས་ཞི་འཇམ་བདེ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་རིམ་པར་བས་ཤིང་། རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡང་བཙན་ཤེད་ཁ་ོནས་ཡོང་ཐབས་མེད་ཚུལ་
ནན་གིས་བཤད་མཐར་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་རང་ཁིམ་ད་ུཅུང་ཙམ་རིང་འཇགོ་
བཅུག་ན་ཡང་། རསེ་སུ་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་ཀིས་བཙན་ཁརེ་བས་ནས་རྔ་བ་རངོ་མཁར་གི་
ཕགོས་སུ་རླངས་འཁརོ་ནང་ད་ུཁརེ་ཡོད་འདགུ ཉནི་ཤས་སྔནོ་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཁངོ་གིས་
རང་གི་གགོས་པ་ོམང་པརོ་རྒྱ་ཚང་གིས་སྡདོ་འཇུག་ས་མ་རེད་ཟརེ་ནས་ཐངེས་མང་བཤད་
འདགུ་ལ། ད་ེརིང་ཉནི་རྒྱབ་མ་ཎི་སནོ་འཚོགས་ས་ནས་རང་ཁིམ་ད་ུསོང་ས་ེ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐ་ུཔར་ཞིག་གི་མདནུ་ད་ུམཆོད་མེ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་པ་ལོ་
ཟརེ་ཞིང་། རང་ལོ་ ༣༩ ཙམ་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གཉསི་ལ་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༡༨ ཅན་ཞིག་ 
དང་། བུ་རང་ལོ་ ༡༤ ཅན་གཉསི་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ཚང་གི་འཚོ་རྟནེ་གཙོ་བ་ོཞིང་ལས་ཡིན་
ཡང་། ཁངོ་གིས་རུྒྱན་ད་ུརང་ཁིམ་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཉ་ེབར་མཁ་ོབའ་ིགནོ་ཆས་འད་མིན་
བཟསོ་ཏ་ེསྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་སབྐས་སོགས་མི་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་ཆེ་སབྐས་ཐང་ཁམོ་བཏནོ་
ནས་འཚོང་བཞིན་ཡོད་འདགུ་ལ། དམིགས་བསལ་ཚེམ་བཟའོ་ིཐགོ་ལག་རྩལ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ གནས་ཚུལ་མཐའ་མ་འབརོ་སབྐས་སྡ་ེབའ་ིསྐ་སེར་མང་པ་ོཞིག་རྒྱལ་གཅསེ་
དཔའ་བ་ོཁོང་གི་ཁིམ་ད་ུཕར་འག་ོཚུར་ཡོང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་བཀག་འགོག་དང་
དམིགས་བསལ་དམ་བསྒགས་བས་མེད་ནའང་། ས་གནས་སུ་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པ་ོའབརོ་བཞིན་
ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཚླེ་རྲིང་རྒྱལ་ལགས་    (༡༢༢)

མཚན།   ཚེ་རིང་རྒྱལ།
འཁུངས་ཡུལ།  མད་ོསདྨ་མག་ོལོག་པདྨ་རངོ་།
ལོ།   ༢༠
ཕ་མིང་།   ཤེར་ཕུན།
མ་མིང་།   རིན་སྒནོ།
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
ཁུངས།   ཇ་ོནང་ཨ་སྐངོ་དགནོ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

༄༅། །མད་ོསདྨ་མག་ོལོག་པདྨ་རངོ་ཇ་ོནང་ཨ་སྐངོ་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོབདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༥ པ་ཡས་
མས་སུ་པདྨ་རངོ་ཐགོ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཆེ་བའ་ིསདི་བུས་
ལ་ང་ོརལོ་གནང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ
 ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་སབྐས་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་། དམག་
མི་འབརོ་ཏ་ེམེ་བསད་ནས་ཟི་ལིང་སནྨ་ཁང་ད་ུཁརེ་བཞིན་པའི་ལམ་བར་ནས་འདས་གངོས་
སུ་གུར་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ ཁ་སང་དགངོ་མོའ་ིཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ཡས་མས་སུ་
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཨ་སྐངོ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་ད་ུཁརེ་བཞིན་
པའ་ིལམ་བར་ནས་མཚན་མོའ་ིབདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཡས་མས་སུ་སྐ་ུགངོས་ཡོད་པ་ 
དང་། ཁངོ་སྐ་ུམ་གངོས་སྔནོ་ལ་ཁངོ་གིས་ངས་ད་ེརིང་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་དནོ་ན་ིགཞིས་
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བསེ་བདོ་མི་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའ་ིཆེད་ད་ུཡིན། ཁདེ་ཅག་གིས་ཀང་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སིྒལ་བ་རུྒྱ་དང་། བདོ་ཀི་སདྐ་དང་ཡི་ག ེ ད་ེབཞིན་ད་ུཡུལ་སལོ་གམོ་གཤིས་སོགས་
ལ་བདག་པ་ོཡག་པ་ོརྒྱབ་རུྒྱ་ན་ིངའ་ིརེ་བ་ཉག་ཅིག་ཡིན། ད་ེལརྟ་བས་ན་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
མཉམ་འཛོམས་བུང་ཐུབ་རུྒྱ་རེད། ཅསེ་སོགས་གསུངས།
 ཁངོ་སྐ་ུགངོས་རསེ་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་སྐ་ུཕུང་རང་དགནོ་ད་ུགདན་
འདནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་འདགུ་ལ། ཇ་ོནང་ཨ་སྐངོ་དགནོ་པའ་ིགྲྭ་བ་དང་། ད་ེབཞིན་ད་ུཔད་ཡག་
དགནོ་པ་དང་། སྒ་ོམང་དགནོ་པ་བཅས་ཁནོ་གྲྭ་པ་བརྒྱ་ཕག་གཉསི་ལགྷ་ཇ་ོནང་ཨ་སྐངོ་དགནོ་
ད་ུའཛོམས་ནས་ཕ་ོལུང་དང་བསྔ་ོསྨནོ་གསུངས་བ་དང་། ད་ེརིང་ཡང་གྲྭ་བ་བརྒྱ་ཕག་ལགྷ་ཅིག་
གིས་མུ་མཐུད་ད་ུཇ་ོནང་ཨ་སྐངོ་དགནོ་པར་མཆོད་འབུལ་གསུངས་དང་གསུང་བཞིན་པ་རེད་
འདགུ
 ཁ་སང་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་བཞིན་པའི་སབྐས་སུ་ས་གནས་རང་
ནས་མཐངོ་མཁན་མི་སྣས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤྲདོ་བས་དནོ་ལརྟ་ན། ཁངོ་གིས་པདྨ་རངོ་གི་
དཀིལ་ད་ུཨར་འདམསགིས་བཟསོ་པའི་མེ་ཏགོ་པདྨ་འདབས་བརྒྱད་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དའེི་
ཡར་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརངོ་སིད་གཞུང་གི་ཕགོས་སུ་གོམ་པ་བཅུ་ཙམ་
རུྒྱག་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཁནེ། ཞསེ་ཐངེས་
བཅུ་ཕག་ལགྷ་འབདོ་ཡོད་པ་གསལ་བ་ོག་ོསོང་ཟརེ།
 ད་ེརིང་མག་ོལོག་པདྨ་རངོ་ཐགོ་ཏུ་དམག་མི་འགམེས་འཇགོ་གིས་རངོ་གི་ཟམ་ཆེན་
དང་། སྒ་ོཆེན་སོགས་སུ་དམ་དག་ཤུགས་ཆེར་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། ཨ་སྐངོ་དགནོ་པ་སོགས་
སུ་ད་སབྐས་ད་དངུ་དམ་དག་བས་མི་འདགུ་ཟརེ།
 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་ན་ིད་ལོ་རང་ལོ་ཉ་ིཤུ་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གི་ཕའ་ི
མིང་ལ་ཤེར་ཕུན་དང་། མའ་ིམིང་ལ་རིན་སྒནོ་ཡིན་འདགུ ཁངོ་ལ་སྤུན་མཆེད་གྲྭ་བད་ེལེགས་
དང་། ཆོས་དབིངས། མི་སྐ་སངས་བཟང་། ཨ་ན་ེཁང་སིྐད། གང་མ། མཚོ་མོ། ཚེ་སིྐད་
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བཅས་སྤུན་མཆེད་བརྒྱད་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཁངོ་ཆུང་ཤོས་ཡིན་འདགུ
ཁངོ་གི་མཐའ་མཇུག་གི་ཁ་ཆེམས་ཡི་གའེ་ིནང་། 
 ངས་ད་ེརིང་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་དནོ་ནི་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་མཉམ་
འཛོམས་ཡོང་བའ་ིཆེད་ད་ུཡིན། ཁདེ་ཅག་གིས་ཀང་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་བ་རུྒྱ་དང་། 
བདོ་ཀི་སདྐ་དང་ཡི་ག ེ ད་ེབཞིན་ད་ུཡུལ་སལོ་གམོ་གཤིས་སོགས་ལ་བདག་པ་ོཡག་པ་ོརེ་རྒྱབ་
རུྒྱ་ན་ིངའ་ིརེ་བ་ཉག་ཅིག་ཡིན། ད་ེལརྟ་བས་ན་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་མཉམ་འཛོམས་བུང་ཐུབ་གི་
རེད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་ཚླེ་བརྟན་ལགས་    (༡༢༣)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོབདོ་མད་ོསདྨ་རྨ་ཆུའ་ིཆུ་ཁ་མར་
འཁུངས་པའ་ིདཀནོ་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས།ེ  རྒྱ་གཞུང་
གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་གནནོ་དབང་སུྒར་གི་མི་སེར་སྤལེ་བའི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རོལ་
གནང་ཡོད་འདགུ
 ད་ེཡང་རང་ལོ་ ༣༠ ཡིན་པ་དཀནོ་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀིས་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་
བ་ཁུལ། རྔ་བ་རངོ་དམེ་ར་ུམའ་ིཡུལ་ཚོའ་ིཐགོ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་ཁངོ་གིས་ལུས་སངེ་ད་ུམེ་འབར་བཞིན།  ༼༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ིལོར་བརྟན་
པར་ཤོག ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བདོ་ལ་ཕབེས་དགསོ། བདོ་མི་གཞིས་བསེ་མཉམ་
འཛོམས་ཡོང་དགསོ།༽ ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་ས།ེ ཡུལ་ཚོའ་ིསང་ལམ་བར་ནས་ཡར་རུྒྱག་
མར་རུྒྱག་བས་མཐར་སར་འགལེ་ཡོད་འདགུ  ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་མཐངོ་བ་ལརྟ་

མཚན།   དཀནོ་མཆོག་ཚེ་བརྟན།
འཁུངས་ཡུལ།  རྨ་ཆུ་རོང་ཆུ ་ཁ་མ་ཤང་རུྒྱ་ལག་ 
  ར་ུཆེན།
ལོ།   ༣༠
ཕ་མིང་།   བསམ་ཁ།ོ
མ་མིང་།   འ་ོདགའ།
འཚོ་ཐབས།  འབགོ་ལས།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ན།  སར་འགལེ་དསུ་ཀང་ཁངོ་གིས་མེ་ལྕའེ་ིཁདོ་ནས་ལག་གཉསི་ཐལ་མོ་སྦར་ཏ་ེསདྐ་ཆ་
བརདོ་ཀི་འདགུ་མོད། ཡིན་ནའང་གསལ་པ་ོག་ོཐུབ་མེད་པ་རེད།
 ད་ེརསེ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་བསླབེས་ཏ་ེཁངོ་བཙན་འཁརེ་བདེ་
རིྩས་བས་སབས།   ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་འཁརེ་མ་བཅུག་པར་བཀག་འགགོ་བས་ཏ།ེ 
ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་མང་ཚོགས་བར་རྩདོ་རྙགོ་ཕན་བུ་ཞིག་ཀང་བུང་ཡོད་འདགུ མཐར་ཉནེ་རྟགོ་
པས་ཁངོ་བཙན་འཁརེ་བས་འདགུ སབྐས་དརེ་ས་གནས་ཡུལ་མི་སྐརོ་ཞིག་ཀང་འཛིན་བཟུང་
བཙན་འཁདི་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  རསེ་སུ་དཀནོ་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀི་ཆུང་མ་དང་ཉ་ེ
འབལེ་འགའ་ཞིག་ཀང་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
  ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་འབརོ་བ་ལརྟ་ན་ཁངོ་འབར་ཁམས་སནྨ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁརེ་
སབྐས་ལམ་བར་ད་ུགངོས་ཡོད་འདགུ རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཁངོ་གི་ཁིམ་མི་ཚོར་སྐ་ུཕུང་
རིྩས་སྤྲདོ་མ་བས་པར་ཐད་ཀར་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་གི་རསུ་ཐལ་ཡིན་ཟརེ་
ནས་ཐལ་བ་ཅུང་ཙམ་ཞིག་འདས་པའོ་ིབཟའ་ཟླའ་ིསྤུན་མཆེད་གཅིག་གི་ལག་ཏུ་སྤྲད་ཡོད་ཀང་
སྐུ་ཕུང་གང་ད་ུམེར་སགེ་བཏང་མིན་དང་ཇི་ལརྟ་བཏང་མིན་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་གསལ་བཤད་
གང་ཡང་བས་མེད།
 དཀནོ་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ན།ི  རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཆ་བགསོ་ཀི་ས་ཁངོས་
ལརྟ་བས་ན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་རྨ་ཆུ་རངོ་ཆུ་ཁ་མ་ཤང་རུྒྱ་ལག་ར་ུཆེན་ནས་ཡིན་
པ་དང་། ཁངོ་གི་ཕ་མིང་ལ་བསམ་ཁ་ོདང་མ་མིང་ལ་འ་ོདགའ།  ཆུང་མའ་ིམིང་ལ་ནམ་སྣང་
ཟརེ་ཞིང་ད་ལ་ྟལོ་ ༢༨ ཡིན་འདགུ ཁངོ་བཟའ་མི་གཉསི་ལ་བུ་གཉསི་ཡོད་པའ་ིནང་ནས། བུ་
ཆེ་བ་ཕག་རརོ་སྐབས་ལོ་ ༤ ཡིན་པ་དང་། ཆུང་བ་དཔའ་རྩལ་སྐབས་ལོ་ ༣ ཡིན་འདགུ
 དཀནོ་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ན་ིཆུང་མའ་ིཁིམ་ལ་ཕར་མག་པར་ཕིན་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ་ལ། ཁངོ་གི་ཆུང་མའི་ཁིམ་ཚང་ན་ིརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཆ་བགོས་ཀི་ས་ཁངོས་ལརྟ་
བས་ན། ཟ་ིཁནོ་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རངོ་དམེ་ར་ུམ་ཞང་ར་ུཁག་དང་པ་ོནས་ཡིན་པ་རེད། 
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དཀནོ་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ཆུང་དསུ་སླབོ་ཆུང་བསྐདོ་མྱངོ་ཡོད་པ་དང་། རསེ་སུ་མག་པར་ཕིན་ཏ་ེ
ཕུགས་སྐངོ་འབགོ་ལས་ཀི་འཚོ་བ་གཉརེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ པའོ་ིཚེས་ ༢༣ ཉནི། དམེ་ར་ུམའ་ིཡུལ་ཚོའ་ིཐགོ་ཏུ་མི་
བརྒྱ་གངས་ཤིག་འད་ུའཛོམས་ཀིས། རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་སདི་བུས་ལ་ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་སདྐ་
འབདོ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རསེ་སུ་འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་ཡང་བས་ཡོད། 
སབྐས་དའེ་ིཞི་བའ་ིང་ོརལོ་ཁདོ་ད་ུདཀནོ་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། རསེ་སུ་ས་གནས་འབལེ་ཡོད་སྡ་ེཁག་གིས་ཁངོ་འབདོ་འགུག་བས་ཡོད་ཀང་། ཁངོ་ས་
གནས་ཡར་མར་ལ་བསོ་བལོ་གིས་མག་ོབཏགས་བས་མེད།
 གཞན་ཡང་། ཕི་ཚེས་ ༤ ཉནི་གི་ཞགོས་པ་ནས་བཟུང་དམེ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའ་ིཐགོ་
གི་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཆ་ཚང་སྒ་ོརྒྱག་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམག་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་
པ་ོའགམེས་འཇགོ་གིས། མང་ཚོགས་རྣམས་ཡུལ་ཚོའ་ིཐགོ་ཏུ་འག་ོབསྐདོ་ཐད་བཀག་སྡམོ་ 
དང་། སང་ལམ་ད་ུཁ་པར་རྒྱག་མཁན་མང་ཚོགས་མཐངོ་ཚེ་ཁ་པར་ཡང་བཙན་འཕགོ་སོགས་
བས་ཏ།ེ དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚྔོ་ལགས་    (༡༢༤)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐགོ་
བདོ་ཨ་མད་ོབ་ླབང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཨ་མཆོག་དགནོ་པའ་ིགྲྭ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ད་ེཡང་
ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རངོ་ཨ་མཆོག་གངོ་བརལ་ད།ུ ཨ་མཆོག་དགནོ་པའ་ིགྲྭ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་ཀིས། བདོ་བསན་སདི་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེ
འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།
 ད་ེམ་ཐག་ས་གནས་སྐ་སེར་མི་མང་གིས་ཁངོ་གི་སྐུ་ཕུང་དགནོ་པར་གདན་འདནེ་
ཞུས་ཏ།ེ དགནོ་པའ་ིགྲྭ་པ་ ༤༠༠ ལགྷ་གིས་མཆོད་འབུལ་དང་བསྔ་ོསྨནོ་གསུངས་ཡོད། རྒྱལ་
གཅསེ་པ་གྲྭ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ན།ི ཨ་མཆོག་དགནོ་པའ་ིརུྒྱད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་རུྒྱན་
ཡིན་ཞིང་ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༤༢ ཡས་མས་ཡིན་འདགུ ཁངོ་གི་ཡབ་ས་ྔམོ་ནས་འདས་ཟནི་པ་དང་
ཡུམ་གི་མཚན་ལ་ལ་ྷམོ་སིྐད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདགུ

མཚན།   ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ།
ཁུངས།   ཨ་མཆོག་དགནོ་པ།
ལོ།   ༤༢
ཕ་མིང་།   འདས་ཟནི།
མ་མིང་།   ལ་ྷམོ་སིྐད།
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།124

 ཁངོ་ཆོས་དང་རིག་གནས་ཀུན་ལ་ཐུགས་སྣང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དགནོ་
པའི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ལ་སྙངི་རུས་ཆེན་པསོ་བླརོ་འཛིན་དང་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་ 
དང་། གཅདོ་ཀི་གདམས་པ་ཟབ་མོའ་ིབིན་མཐུ་དང་ཉམས་ལེན་སྒམོ་སུྒབ་ལ་བརྟནེ་ཏ་ེཆུ་མིག་
འགམིས་ཏ་ེདཀའ་ཐུབ་ལ་རུྒྱན་བཞུགས་གནང་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་འཕགས་མྔོ་བསམ་གྲུབ་ལགས་    (༡༢༥) 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉནི་བདོ་ནང་གི་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 
ཡས་མས་སུ་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་རྩ་ེཁགོ་རངོ་ར་ོདཀར་མོ་གངོ་སྡའེ་ིཉ་ེའཁསི་སུ་ཡོད་པའ་ིབན་ཆེན་ཉནི་
སླབོ་གཉསི་པའ་ིཉ་ེའདབས་སུ། མགནོ་ཤུལ་སརྒ་པ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་ ༢༧ ད་ུསོན་པ་རྒྱལ་
གཅེས་པ་འཕགས་མོ་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་
རལོ་གནང་མ་ཐག་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཁརེ་བས་ཡོད། ཁངོ་ན་ིསགྔས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་
པ་དང་། རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ་གཉསི་ལ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་བཅས་
ཕུ་གུ་གཉསི་ཡོད་འདགུ
 རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་གནས་ཚུལ་བུང་རསེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་གནས་བརུྒྱད་ལམ་
ཚང་མར་དམ་བསྒགས་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་སུ་དམག་མི་དང་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་
འགམེས་འཇགོ་གིས་མི་མང་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀི་ཡོད་འདགུ།

མཚན།   འཕགས་མོ་བསམ་གུབ།
ལོ།   ༢༧
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བྔོ་བཟང་རྔོ་རླེ་ལགས་    (༡༢༦)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་དུག་དང་ཕདེ་ཀ་
ཙམ་ལ་རྔ་བ་རང་སྐངོ་ཁུལ་རྔ་བ་རངོ་གཅའ་ར་ུབ་ཡུལ་ཚོའ་ིཕུགས་ལས་གངོ་མའ་ིཕ་ཚེ་དཔག་
དང་མ་མེ་སིྐད་གཉསི་ཀི་བུ་བླ་ོབཟང་ར་ོར།ེ རང་ལོ་ ༢༥ ཙམ་ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་གཞུང་
གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་བཞིན་
སྐ་ུལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་ལ། གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་མ་ཐག་རྔ་བ་རངོ་མཁར་ད་ུས་ྔས་ནས་
ག་སིྒག་བས་ནས་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པ་ོའབརོ་ནས་ཁངོ་གི་ལུས་ལ་འབར་
བཞིན་པའི་མེ་བསད་ད་ེརླངས་འཁོར་ཆུང་ཆུང་སྒམ་ཤིང་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ད་ུབཞག་ཅིང་། 
སངེ་ལ་རས་ནག་པ་ོཞིག་བཀབ་ནས་བཙན་ཁིད་བས་ཀང་སྐབས་དརེ་ཁོང་གིས་མགོ་ཡར་
བཀགས་ནས་ལག་གཉསི་ཐལ་མོ་སྦར་ཡོད་ཀང་ད་ེམ་ཐག་ཉནེ་རྟགོ་པས་མར་མནན་ནས་ཁརེ་
འདགུ

མཚན།     བླ་ོབཟང་ར་ོར།ེ
འཁུངས་ཡུལ།  རྒྱ་འབུམ་ཕུག་རྲྭ་གངོ་མ།
ལོ།   ༢༥
ཕ་མིང་།   ཚེ་དཔག
མ་མིང་།   མེ་སིྐད།
འཁུངས་ཡུལ། རྒྱ་འབུམ་ཕུག་རྲྭ་གངོ་མ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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 ཁངོ་ཚང་ལ་མིང་སངི་བཞི་ཡོད་པའ་ིཆེ་བ་བུ་མོ་དར་མཚོ་དང་། གཉསི་པ་བླ་ོབཟང་
ར་ོར་ེཁངོ་ཡིན་ཞིང་། གསུམ་པ་བུ་མོ་མེས་མེས། བཞི་པ་བུ་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ཡིན་འདགུ ལོ་
ཤས་གངོ་ཕ་མ་གཉསི་ཁག་ཁག་བས་ཡོད་འདགུ བླ་ོབཟང་ར་ོར་ེཁངོ་ཆུང་ཆུང་སབྐས་རྔ་བ་ཀིརྟ་ི
དགནོ་པར་གྲྭ་པ་བས་ནས་ལོ་ཤས་རིང་དགནོ་པའ་ིནང་བསདྡ་འདགུ་ཀང་རསེ་སུ་སྐ་སར་བབ་
རསེ་ཨ་མ་དང་སྤུན་ཆུང་བ་བཀྲ་ཤིས་གཉསི་དང་མཉམ་ད་ུམག་ོལོག་དར་ལག་རངོ་ད་ུརླངས་
འཁརོ་འཁུ་སའ་ིཚོང་ཁང་ཞིག་གཉརེ་ནས་བསདྡ་ཡོད་འདགུ ཟླ་ཤས་གངོ་ནས་ཕུགས་ལས་
གོང་མར་ཡོང་ནས་ཕ་ཚེ་དཔག་དང་མཉམ་ད་ུབསདྡ་ཅིང་ད་ེརསེ་རྔ་བ་ཀིརྟ་ིདགོན་པའི་སྨནོ་
ལམ་ཆེན་མོར་མཇལ་ད་ུཡོང་འདགུ ཁ་སང་བདོ་ཚེས་བཅུ་བཞིའ་ིཉནི་རྔ་བ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པའ་ི
འཆམ་ལ་ཁལེ་ཡོད་པ་དང་ས་ྔད་ོཁངོ་འཆམ་ལ་མཇལ་ད་ུཡོང་ཡོད་འདགུ གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་
ཙམ་ནས་རྔ་བ་རངོ་མཁར་གི་གཞུང་ལམ་ཁག་དང་ལམ་གི་བཞི་མད་ོསོགས་དག་ཆས་ཉནེ་
རྟགོ་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པསོ་དམ་བསྒགས་ནན་མོ་བས་ཡོད་འདགུ
 འད་ིགར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་འབརོ་
གསལ་ལརྟ་ན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་བླ་ོབཟང་ར་ོར་ེལགས་ཕི་ལོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་རྔ་
པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་གི་ལྟ་ེགནས་འབར་ཁམས་སནྨ་ཁང་ཞིག་ཏུ་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ འནོ་
ཀང་ནང་མི་ཚོས་སྐ་ུཕུང་རིྩས་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་རེ་བ་བཏནོ་ཡོད་ཀང་རུས་ཐལ་ཞིག་ལས་ཁངོ་
གི་སྐ་ུཕུང་རིྩས་སྤྲདོ་བས་མེད།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བྔོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་    (༡༢༧)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡་༤༠ 
ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་གི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་དཔལ་ལནྡ། རང་ལོ་ ༢༠ ཡས་མས་
ཡིན་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་བཟུང་བའི་དག་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོ
རལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་བཞིན་སྐ་ུལུས་མེ་ར་ུསྒནོ་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་ཨ་མད་ོརྔ་པའ་ིདཔའ་
བའོ་ིསང་ལམ་ད་ུལུས་ལ་ས་སྣམུ་བུགུ་ས་ེསདྐ་འབདོ་ ༼འབདོ་ཚིག་གི་ནང་དནོ་ཤེས་རྟགོས་མ་ 
བུང་།༽ གནང་བཞིན་གམོ་པ་འགའ་ཤས་སྤསོ་རསེ། ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་ྔས་ནས་ག་
སིྒག་བས་ནས་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་ཉནེ་རྟགོ་པ་སོགས་འབརོ་ཆེན་སླབེས་ནས་མེ་བསད་
ཅིང་རླངས་འཁརོ་ཆུང་བ་སམྒ་ཤིང་ཅན་ཞིག་གི་ནང་བཙན་ཁདི་བས་ཡོད་པ་དང་།
 དའེི་རསེ་ནས་ས་གནས་གང་ད་ུཁརེ་ཡོད་མེད་དང་ཤི་གསོན་གི་གནས་སངས་
སོགས་གང་ཡང་ཤེས་རྟགོས་མི་ཐུབ་པར་གུར་ཡོད། འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ 

མཚན།    བླ་ོབཟང་དཔལ་ལནྡ།
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་པ་རངོ་རྨའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།    ༢༠ ཡས་མས།
ཕ་མིང་།    ༼ཕ་གཡར༽ཤེས་རབ།
མ་མིང་།    ནམ་ཁ།ོ
འཚོ་ཐབས།   དག་ེའདནུ་པ།
ཁུངས།    རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པ།
མེར་སགེ    ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐགོ་ཁངོ་རྔ་པ་ཁུལ་གི་ལྟ་ེགནས་འབར་ཁམས་ཀི་དམག་མིའ་ི
སནྨ་ཁང་ཞིག་ཏུ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་འད་ིལས་སུ་འབརོ་བུང་། 
ནང་མིས་སྐ་ུཕུང་ལེན་ད་ུཕིན་ཡང་རསུ་ཐལ་ཞིག་ལས་སྐ་ུཕུང་རིྩས་སྤྲདོ་བས་མེད། དམ་པ་ཁངོ་
ན་ིརྔ་པ་རངོ་རྨའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའ་ིརི་ཆེན་གསུམ་པའ་ིཨ་ཤེར་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང་། མ་མིང་ལ་
ནམ་ཁ་ོདང་། ཕ་གཡར་གི་མིང་ལ་ཤེས་རབ་ཡིན་འདགུ མི་ཚང་དརེ་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་ད་ུགྲྭ་
པ་སྤུན་གཉསི་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་བ་ད་ེཡིན། ཁངོ་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པར་ཆོས་
ཞུགས་བས་ནས་ད་ལ་ྟའཛིན་གྲྭ་བསྡསུ་ཆེན་ལ་སླབེས་ཡོད་འདགུ ད་ེརིང་གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་མ་
ཐག་རྔ་པ་རངོ་མཁར་གི་བདོ་མིའ་ིཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཚང་མ་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་
ནང་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་། སིྐད་སྡགུ་མཉམ་མྱངོ་གི་རྣམ་པ་བསན་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ལྟའི་རྔ་པའི་ཁམོ་གཞུང་ད་ུསིྒག་ཆས་གནོ་པ་དང་མ་གནོ་པའི་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པསོ་དམ་
བསྒགས་བདེ་མུས་ཡིན་འདགུ
 ད་ེརིང་ན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ནས་རང་དབང་གི་
འབདོ་སྒ་སྒགོ་མཁན་གི་བདོ་མི་སྐ་སེར་རན་གཞནོ་མང་པ་ོདམར་གསོད་བཏང་ནས་མི་ལོ་དུག་
འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་ཡིན་ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོ
བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོབླ་ོ
བཟང་ཚུལ་ཁམིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོགྲྭ་བླ་ོབཟང་
ཐགོས་མེད་བཅས་ཀིས་ས་ྔཕིར་ཉནི་མོ་ད་ེདན་གསོ་ལ་ྟབུར་མེ་དཔུང་གི་ཁདོ་ནས་བདོ་ལ་རང་
དབང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྒ་སྒགོ་བཞིན་མི་ཡུལ་ནས་ཞལ་གསེ་གནང་ཡོད་ལ། ད་ལོ་ཡང་འད་ི
ལརྟ་ཁངོ་ཅག་དང་འད་བར་དཔའ་བའོ་ིསང་ལམ་ནས་ཚེ་སགོ་གི་མེ་ལྕསེ་རང་དབང་གི་འབདོ་
སྒ་སྒགོ་བཞིན་པ་བཅས།།
མཐའ་མཇུག་གི་ཁ་ཆེམས་ཡི་གའེ་ིནང་། 
 མ་དང་ཕ་ལ་འབལེ་བའ་ིཕུ་ན་ུམིང་སངི་རྣམས་ལ་བརདོ་འདདོ་པ་ན།ི མི་རིགས་
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ཕན་ཚུན་བར་ལ་མཐུན་སིྒལ་དང་ལགྷ་བསམ་གཙང་མས་བ་བ་སུྒབ་ན་འགགི་མོད། གཞན་ལ་
ཞ་ེསངྡ་བས་ན་ཕམ་ཁ་དང་། གཞན་ལ་ལགྷ་བསམ་དཀར་ན་རྒྱལ་ཁ་ཡིན་པ་སྨྲ་མི་དགསོ་པ་
རེད་མོད། ད་ེབཞིན་ད་ུབ་བ་གང་ཞིག་སུྒབ་ན་ཡང་། གླནེ་རྟགས་མི་བདེ་པར་བསམ་གཞིགས་
གཏངོ་རུྒྱ་ན་ིགལ་ཆེ་འདགུ སླབོ་མ་ཡིན་ན་སླབོ་སྦངོ་དནོ་འངོས་བ་ཞིག་དང་། ཕ་མ་ཡིན་ན་བུ་
ལ་སླབོ་གསོ་ཐངོས་པ་ཞིག་དང་། ཚོང་པ་ཡིན་ན་རང་གཞན་གཉསི་ཕན་ཞིག་དང་། རོང་འབགོ་
གང་ཞིག་ཡིན་རངུ་ཕ་མ་བདག་སྐངོས་བདེ་པ་ཞིག་དགསོ། ད་ེབཞིན་ད་ུའཛམ་གླངི་སིྤ་དང་
ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་མི། ཁིམ་འཚེས་ཕན་ཚུན་ལ་མཐུན་སིྒལ་ངསེ་པར་བདེ་དགསོ། རུྒྱ་མཚན་ན་ི
ཕན་ཚུན་ལ་མཐུན་སིྒལ་དང་བརྩ་ེབ་ཆེན་པ་ོཡོད་ན། འུ་ཚོར་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་། 
བཤད་ན་བཤད་ས་འག་ོབ་ཞིག་དང་། རུྒྱགས་ན་རུྒྱགས་ས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། འ་ོངས་
ཁདེ་ཚོ་ལ་བཤད་རུྒྱ་ཞིག་ལ་ནམ་རུྒྱན་སིྤ་ཕན་དང་སྒརེ་ཕན་གཉསི་སོ་སོར་ངསོ་ཟནི་ནས་བ་བ་
གང་ཞིག་སུྒབ་ཡང་སིྤ་ཕན་དང་མཐུན་སིྒལ་གི་སྒ་ོནས་བ་བ་སུྒབ་ན་འགགི་ཟརེ་ནས་ནམ་ཡང་
བཤད་རུྒྱ་ཡོང་ང་ོ། རུྒྱ་མཚན་བད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་བ་ན་ིསིྤ་ཕན་དང་མཐུན་སིྒལ་ཡིན། ཨ་མ་དང་ཨ་
མིྱ་ཨ་ན་ེཨ་ཞང་སུ་མོ་མག་པ་རྣམས་དང་སླབོ་གགོས་རྣམས་ལ་བ་བ་ལམ་འག་ོའངོས་བའ་ིསྨནོ་
ལམ་དང་། གང་བསམ་སིྤ་ཕན་ཡིན་པར་རེ་བ་ཆེ། ངའ་ིཨ་མ་ལགས་ཁདེ་ཀིས་བམས་བརྩསེ་
ང་ཚོ་སྐངོས་ནས་ཡོང་། ཁདེ་ཀི་རུྔལ་ཁག་གི་ཁདོ་ནས་ང་ཚོའ་ིལང་ཚོ་དར། ཁདེ་ཀི་ལག་ཁུག་
ནས་ང་ཚོ་སྤྲ་ོསྣང་སིྦན། ཁདེ་ཀིས་བམས་བརྩསེ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མེད་བུང་། ཡོད་ཚད་ཁདེ་
ཀིས་བསྐངས་པ་བཀའ་དནི་ཆེ། ཨ་མ་བཀའ་དནི་ཆེ། ང་ོམ་ཁདེ་ལ་བཤད་ན་བཤད་མི་འཚག་
པ་ཡོད་མོད། ད་ད་ེཙམ་བདེ། ཡིག་སྐནོ་ང་ོམ་ཡོད་ངསེ། ཡིན་ཡང་ངས་ཁདེ་ཚོ་ལ་དགངོས་
དག་ཞུ།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་འཇྲིགས་མླེད་བསྟན་འཛྲིན་ལགས་    (༡༢༨)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརེབ་གངོ་རྩ་ེགཞུང་སོ་ནག་ཏུ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྲྭ་འཇིགས་མེད་བསན་འཛིན་ལགས་ཉནི་ད་ེརང་ད་ུའདས་གངོས་
སུ་གུར་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརེབ་གངོ་རྩ་ེཁགོ་སོ་ནག་དགནོ་པའ་ིཉ་ེའཁསི་
སུ་དག་ེའདནུ་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དག་གནནོ་དབང་བསུྒར་སདི་
བུས་ལ་ང་ོརལོ་གནང་མཁན་གི་མཚན་ལ་འཇིགས་མེད་བསན་འཛིན་ཞུ་བ་དང་རང་ལོ་ ༢༧ 
ནས་ ༢༩ བར་ཡིན་འདགུ་ཅིང་། ཕ་མིང་ད་ུལ་སྐབས་རྒྱལ། མ་མིང་གཡང་ཁ་ོཡིན་འདགུ་
པ་དང་། རེབ་གངོ་རྩ་ེགཞུང་སོ་ནག་ཚོ་བ་ལ་ྔཡོད་པའ་ིནང་གི་རྔ་དཀར་ཚོ་བ་ནས་ཡིན་འདགུ 
དམ་པ་ཁངོ་གིས་སོ་ནག་དགནོ་པའ་ིགླངི་གི་ཕི་རོལ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་དགནོ་པའ་ི

མཚན།   འཇིགས་མེད་བསན་འཛིན།
འཁུངས་ཡུལ།  རེབ་གངོ་རྩ་ེགཞུང་སོ་ནག་ཚོ་བ་ལ་ྔ
  ཡོད་པའ་ིནང་གི་རྔ་དཀར་ཚོ་བ།
ལོ།   ༢༧་་༢༩
ཕ་མིང་།   ལ་སྐབས་རྒྱལ།
མ་མིང་།   གཡང་ཁ།ོ
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
ཁུངས།   རྨ་ལྷ ་ོ ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རོང་བ་འདར་ 
  དགནོ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།132

དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་ཏ་ེསོ་ནག་དགནོ་པའ་ིནང་གདན་འདནེ་ཞུས་རསེ་ཅང་མ་འགརོ་
བར་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ
 གནས་ཚུལ་ད་ེས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཤེས་ཏ་ེདགོན་པར་དམ་བསྒགས་བས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་པ་ 
དང་། ཁུངས་སྣ་ེམ་རག་པར་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་ཡོད་ཀང་། ཁག་
གཅིག་མུ་མཐུད་ཁུལ་དང་རངོ་ད་ུབཀག་ཉར་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། དགནོ་པར་
གནས་སྐབས་རིང་ཆབ་སིད་བསམ་བླའོི་སླབོ་གསོ་གཏངོ་རུྒྱའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ས་ེདམ་
བསྒགས་བདེ༌བཞིན་ཡོད་འདགུ ཉནི་ད་ེནས་བཟུང་རྩ་ེཁགོ་ཕགོས་ཀི་ཁ་པར་དང་བར་འཕནི་
སོགས་བཀག་འགགོ་གིས་གནས་ཚུལ་ཕི་ལ་ཐནོ་མི་ཐུབ་པ་བཟསོ་ཡོད་འདགུ
 དམ་པ་འཇིགས་མེད་བསན་འཛིན་ལགས་ན་ིམད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་རྩ་ེགཞུང་ ༼རྩ་ེ
ཁགོ་ཀང་འབདོ།༽ སོ་ནག་དགནོ་དགའ་ལནྡ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླངི་གི་དག་ེའདནུ་པ་ཡིན་པ་དང་། 
ད་ེས་ྔརེབ་གངོ་རོང་བ་ོདགནོ་ཆེན་ཐསོ་བསམ་ནརོ་གླངི་གྲྭ་ཚང་ད་ུཆོས་ཞུགས་གནང་ནས་ལོ་
བཅུའ་ིརིང་ལ་ཕག་དཔ་ེཚུལ་བཞིན་གཟགིས་ནས་འཛིན་གྲྭ་སབྐས་དང་པའོ་ིབར་ད་ུསླབེས་ཡོད་
ཅིང་། ཕིས་སུ་སོ་ནག་དགནོ་པར་ཕབེས་ཡོད་འདགུ དམ་པ་ཁངོ་ན་ིནམ་རུྒྱན་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་
མཐུན་དང་སྙངི་སབོས་ཅན་དཀར་ཟས་ཁ་ོན་བསནེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ
 ཁངོ་གིས་ཕི་ཟླ་ ༣ པའ་ིཚེས་ ༡༦ དང་བདོ་ཟླ་དང་པའོ་ིཚེས་བཅ་ོལ་ྔཉནི་ཆོ་
འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་ཉནི་རྩེ་ཁོག་སོ་ནག་དགོན་པའི་ཉ་ེའཁིས་སུ་རང་ལུང་མེར་སགེ་
བཏང་རསེ་དགནོ་པར་དམ་བསྒགས་བས་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིརསེ་
ཁངོ་གི་སྤུན་མཆེད་གཉསི་བཀག་ཉར་བས་རསེ་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་ཡོད་འདགུ་ཀང་། ཁངོ་གི་ཕ་
བཀག་ཉར་བས་རསེ་ད་དངུ་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་མེད་པ་རེད། སོ་ནག་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་
ཁག་གཅིག་ལ་དག་ཆས་དམག་མིས་ཉསེ་རངུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དག་ེའདནུ་པ་དགནོ་པའ་ི
ཕི་ལོག་ཏུ་འག་ོམི་ཐུབ་པ་དང་། དགནོ་པའ་ིནང་མཆོད་མཇལ་པའང་གཏངོ་གི་མེད་པ་རེད།
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སོ་ནག་དགོན་དགའ་ལྡན་བཀྲསི་ཆོས་གླིང་ནི་རེབ་གོང་གངོ་ཁརེ་གི་རྩེ་གཞུང་གི་ལྷ་ོཕགོས་
ཏ།ེ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩ་ེཁགོ་རངོ་བ་དར་ཤང་ཞསེ་འབདོ་པའ་ིསོ་ནག་སྡ་ེབའ་ིརྩ་ེའགམ་རྩ་
བ་རིང་ད་ུཆགས་ཡོད། ཕི་ལོ ༡༦༦༠ ལོར་གཡུ་རྔགོ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོས་སོ་ནག་འབགོ་
ཏུ་ཟླ་བརྒྱད་པའ་ིནང་མ་ཎིའ་ིཆོས་ཐགོ་བཙུགས་ཤིང་། ད་ེནས་བཟུང་གུར་མཚམས་པ་འགའ་
འདསུ་སྡདོ་བུང། ཕི་ལོ ༡༧༤༠ ལོར་མཁན་ཆེན་དག་ེའདནུ་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་སྐདེ་གནང་ས་ེདངེ་
སང་དག་ེའདནུ་པ་དགུ་བཅུ་ལགྷ་ཡོད་འདགུ
 ༼གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ཁ་ཤས་ནས་ཁངོ་ན་ིརོང་པ་ོདགནོ་ཆེན་ཐསོ་བསམ་ནརོ་
གླངི་གྲྭ་ཚང་གི་དག་ེའདནུ་པ་ཡིན་པ་ལས་སོ་ནག་དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་མིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་
འདགུ༽
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སྒྔོལ་མ་ལགས་    (༡༢༩)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་ལ་འབའ་ཐང་
ད་ུབཙུན་མ་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
འདགུ
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དརོ་འབའ་ཐང་རོང་འབའ་ཆོས་སྡ་ེདགོན་པའི་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུའབའ་ཐང་སིྤ་སུང་ཤོག་དགུའི་ཁངོས་ནས་ཡིན་པའི་བཙུན་མ་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས། 
རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིདག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ཞི་
རལོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེམ་ཐག་དགནོ་པར་སྐརོ་བ་རྒྱག་མཁན་གི་བདོ་མི་ཚོས་མཐངོ་ནས་
ཁ་ོམོའ་ིལུས་སངེ་གི་མེ་བསད་པ་དང་། འབའ་ཐང་རངོ་མི་དམངས་སནྨ་ཁང་ད་ུའཁརེ་ཏ་ེམུྱར་
སྐབོ་བདེ་ཐབས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ལམ་སེང་ས་གནས་ཀི་ད་རྒྱ་སྔགོ་མི་ཐུབ་པ་བཟསོ་
ཡོད་པ་དང་ཁ་པར་སོགས་བརུྒྱད་ལམ་སངས་འཛིན་ནན་མོ་བདེ་ཀི་ཡོད་པས་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་
ཚུལ་དམ་བསྒགས་དབང་གིས་ཤེས་དཀའ་བའ་ིགནས་སུ་གུར་ཡོད་འདགུ

མཚན།   སྒལོ་མ།
འཁུངས་ཡུལ།  འབའ་ཐང་སིྤ་སུང་ཤོག་དགུ།
ལོ།   ༣༡
ཕ་མིང་།   ཉ་ིམ།
མ་མིང་།   དབང་མོ།
འཚོ་ཐབས།  བཙུན་མ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  ཤེས་རྟགོས་མེད།
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 བཙུན་མ་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ི ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༣༡ ཙམ་ཡིན་པ་དང་འབའ་ཐང་རངོ་
འབའ་ཐང་སིྤ་སུང་ཤོག་དགུའ་ིཕགོས་ནས་ཡིན་འདགུ ཁངོ་གི་ཕ་མིང་ལ་ཉ་ིམ་དང་མ་མིང་ལ་
དབང་མོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདགུ
 རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གནང་གོང་ཁོང་འབའ་ཐང་རོང་རི་སདོ་རྐ་མགོར་ཕག་
འཚལ་བཞིན་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉ་ེལམ་ཁངོ་དང་མཉམ་ད་ུཞུགས་མཁན་
གི་བཙུན་མ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་གིས་གར་ཡོད་མ་ཤེས་པར་ལགྷ་ཡོད་འདགུ དའེ་ིཁདོ་ནས་ཨ་
ན་ིགཅིག་ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གར་ནས་ཕིར་བདོ་ནང་ཕིར་ལོག་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ །



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།136

རྒྱལ་གཅླེས་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་    (༡༣༠) 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་
ལ། དཀར་མཛེས་ཁུལ་རྟའུ་རངོ་ནས་རང་ལོ་ ༣༢ ཡིན་པའ་ིབདོ་མི་འཕནི་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ་
བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། ཁངོ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་གིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་རསེ་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད། འཕནི་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ན་ི
རྟའུ་རངོ་ཁང་སར་ཤང་རན་ནད་སྡ་ེབའ་ིཕ་བདདུ་ལོ་དང་མ་དཔལ་ལ་ྷགཉསི་ཀི་བུ་ཡིན་འདགུ།

མཚན།   འཕནི་ལས་རྣམ་རྒྱལ།
འཁུངས་ཡུལ།   རྟའུ་རོང་ཁང་སར་ཤང་རན་ནད་ 
  སྡ་ེབ།
ལོ།   ༣༢
ཕ་མིང་།    བདདུ་ལོ།
མ་མིང་།   དཔལ་ལ།ྷ
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ལྷ་མྔོ་བཀྲ་ཤྲིས་ལགས་    (༡༣༡)

༄༅། །བདོ་མད་ོསདྨ་ཨ་མད་ོཀན་ལྷ་ོཁུལ་གཙོད་གངོ་ཁརེ་ད་ུརང་ལོ་ ༢༢ སོན་པའ་ིསླབོ་
བུ་ལ་ྷམོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་གི་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ 
༡༢ ཐགོ་བདོ་མད་ོསདྨ་ཨ་མད་ོཀན་ལྷ་ོཁུལ་གཙོད་གངོ་ཁརེ་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་སྒ་ོཁར། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ཁངོ་གིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་འབདོ་ཚིག་ཇི་བསྒགས་དང་། ཞལ་ཆེམས་བཞག་
ཡོད་མེད་ཐགོ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ད་ལ་ྟགསལ་རྟགོས་གང་ཡང་ཐུབ་མེད། འནོ་ཀང་ཁུལ་
དའེ་ིམང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༧ ནས་ཉནི་གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་ནང་ཐངེས་དང་པརོ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟགིས་ལ་བསླབེས་
པའ་ིདསུ་ཚིགས་དང་བསནུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུདམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་
པའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེདག་གསལ་སནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའ་ིཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་
འདགུ

མཚན།   ལ་ྷམོ་བཀྲ་ཤིས།
འཁུངས་ཡུལ།  ཨ་མཆོག་སྒགོ་མད་ོསྡ་ེབ།
ལོ།   ༢༢
ཕ་མིང་།   གཅདོ་པ་ཚེ་རིང་།
མ་མིང་།   གདགུས་དཀར་མཚོ།
འཚོ་ཐབས།  སླབོ་ཕུག
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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 དནོ་རྐནེ་བུང་འཕལ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་ལ་ྷམོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་ཕུང་པ་ོ
བཙན་འཁརེ་བས་སབས་ནང་མིས་ཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་ཁངོ་གི་སྐུ་ཕུང་ཕིར་
སྤྲདོ་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཇི་ཙམ་ཞུས་ཀང་ཉན་འཇགོ་རྩ་བ་ནས་བས་མི་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་རྒྱ་གཞུང་གི་འབལེ་ཡོད་ཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལ་ྷམོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་ཚོར་རུས་ཐལ་ཞིག་སྤྲད་ད་ེདམ་པ་ཁོང་གི་ཕུང་པ་ོམེར་སགེ་བཏང་ཟིན་སྐརོ་བཤད་
འདགུ
 ད་ེཡང་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ལ་ྷམོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ན།ི ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བ་ླབང་བསང་ཆུ་རངོ་། 
དངེ་སབྐས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆ་བགོས་བས་པའི་འབརོ་རྲྭ་ཡུལ་ཚོའི་འགོ་ཡོད་པའི་ཨ་མཆོག་
སྒགོ་མད་ོསྡ་ེབའ་ིཕ་གཅདོ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། མ་གདགུས་དཀར་མཚོ་ལགས་གཉསི་ཀི་བུ་
ཡིན་པ་དང་། ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༢༢ དང་། ཀན་ལྷ་ོཁུལ་གཙོད་གངོ་ཁརེ་ད་ུསླབོ་གྲྭར་སྐདོ་བཞིན་
ཡོད་འདགུ ཁངོ་ན་ིབདོ་པའ་ིབདནེ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ ༡༣༡ པ་ད་ེ
ཆགས་ཡོད་འདགུ གཞན་ཡང་རྒྱལ་གཅསེ་པ་དམ་པ་ཁངོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བི་ཞི་རལོ་
ཆེན་མོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཏ་ེའཁུག་ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཡང་བས་མྱངོ་ཡོད་
པའ་ིགནས་ཚུལ་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་དཀྔོན་མཆྔོག་ལགས་    (༡༣༢)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་མག་ོལོག་དགའ་བད་ེརངོ་ཁངོས་གཙང་
སྐལོ་བཤོལ་མ་གངོ་བརལ་གི་ཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཉ་ེའཁསི་སུ། རང་ལོ་ ༤༢ ཙམ་ཡིན་
པའི་བདོ་མི་དཀནོ་མཆོག་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས་ལ་ཞི་རལོ་བས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ འནོ་ཀང་རུྒྱ་རྐནེ་མང་
པ་ོཞིག་ལ་བརྟནེ་ནས་གནས་ཚུལ་འད་ིད་བར་བརུྒྱད་བསྒགས་བདེ་ཐུབ་མེད།
 ད་ེཡང་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། རྒྱལ་གཅསེ་པ་
དཀོན་མཆོག་ལགས་ད་ལྟའི་ཆར་གསང་བའི་སྒ་ོནས་ཟི་ལིང་གངོ་ཁརེ་གི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་
ཛ་དག་ངང་ནས་མུྱར་སྐབོ་ཀི་སནྨ་བཅསོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་རང་ཉདི་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ཆེད་ཚེ་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གི་ཆོད་སེམས་ལེགས་འགུབ་བུང་མ་སོང་། ཞསེ་མིག་ཆུ་
ཡང་ཡང་གཏངོ་བཞིན་གདངུ་སེམས་དག་པ་ོསྐ་ེམུས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ ད་ེབཞིན་ད་ལ་ྟ

མཚན།    དཀནོ་མཆོག
འཁུངས་ཡུལ།  དགའ་བད་ེརངོ་། གཙང་སྐརོ་ཡུལ་ 
  ཚོ། ༼གཙང་སྐརོ་ཞལོ་མ༽ དམེ་ 
  སྐརོ་སྡ་ེབ།
ལོ།   ༤༢
ཕ་མིང་།   དམེ་ཚེ།
མ་མིང་།   ཁ་རིལ་མ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  སནྨ་བཅསོ་བདེ་བཞིན་པ།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།140

ཁངོ་སནྨ་བཅསོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་གསོན་པའ་ིརེ་བ་ཆེན་པ་ོམེད་ཚུལ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་
ཡང་ཐནོ་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་དཀནོ་མཆོག་ལགས་ཀི་ནང་མི་རྣམས་ཀིས་གལ་ཏ་ེདཀནོ་མཆོག་
ལགས་གསོན་པརོ་གནས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་བཙན་ཁདི་བདེ་པར་བླ་ོའཚབ་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་སདི་འདས་གངོས་སུ་གུར་ན་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་
རྟགོ་པས་བཙན་འཁརེ་བདེ་འག་ོབ་སོགས་ཀི་བླ་ོའཚབ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ དཀནོ་མཆོག་
ལགས་ཀི་བུ་དག་ེའདནུ་པ་ཡིན་པ་དང་བུ་མོ་བཙུན་མ་ཡིན་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་   (༡༣༣)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ཙམ་ལ་
བདོ་མད་ོསདྨ་ཨ་མད་ོབ་ླབང་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོའི་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་སྒ་ོམདནུ་ད་ུབདོ་ 
མི་སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་ 
བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ  
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ཙམ་ལ། ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བ་ླ
བང་བསང་ཆུ་རངོ་ཨ་མཆོག་ཁུང་ར་ུཐང་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པའ་ིཕ་དབང་ལོ་དང་། མ་གཡུ་
སྒནོ་གཉསི་ཀི་བུ་སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་ཀིས། ཨ་མཆོག་ཞང་ཉནེ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་སྒ་ོ
འགམ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ 
རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ཞི་རལོ་བུང་རསེ་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པ་ོའཕལ་མར་འབརོ་ཏ་ེས་གནས་
སུ་དམ་བསྒགས་བདེ་འག་ོབཙུགས་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་པའ་ིབདོ་མི་སངས་
རྒྱས་མཁར་ལགས་ཀི་ཕུང་པ་ོབཙན་འཕགོ་བས་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཚོས་

མཚན།   སངས་རྒྱས་མཁར།
འཁུངས་ཡུལ།  ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བླ་བང་བསང་ཆུ་རོང་ 
  ཨ་མཆོག་ཁུང་ར་ུཐང་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༣༤
ཕ་མིང་།   དབང་ལོ།
མ་མིང་།   གཡུ་སྒནོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།142

ཉནེ་རྟགོ་པས་ཁངོ་གི་ཕུང་པ་ོབསང་ཆུ་རངོ་ད་ུའཁརེ་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་འདགུ 
སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༣༤ ཡིན་པ་དང་ཕུ་གུ་བུ་མོ་གཉསི་འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཚླེ་པླེ་ལགས་    (༡༣༤)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༤ པ་ཡོལ་
ཙམ་ལ་རྔ་བ་རངོ་རྨའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའ་ིསང་ལམ་སདྨ་ཕགོས་ནས་རང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་པའ་ིབུ་མོ་
ཚེ་པ་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ས་ེས་གནས་ད་ེག་རང་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་ཅིང་། ད་ེམ་ཐག་ཉནེ་རྟགོ་པས་
ཁངོ་མོའ་ིསྐ་ུཕུང་བཙན་འཁརེ་བས་ཡོད་འདགུ
 ཁངོ་མོ་ན་ིརྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རངོ་རྨའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའ་ིར་ུཆེན་བཞི་བའ་ིའཆི་རརོ་ཚང་
གི་ཕ་འཆི་རརོ་ ༼འཆི་མེད་ར་ོར་ེ༽ དང་། མ་ཅནེ་དཔའ་གཉསི་ལ་བུ་བུ་མོ་དུག་ཡོད་པའ་ི
ནང་གི་བཞི་པ་ཡིན་ཞིང་།  ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་སླབོ་གྲྭར་འག་ོམྱངོ་མེད་པར་ཕ་མ་མཉམ་ད་ུ
འབགོ་པའ་ིའཚོ་བ་བསྐལ་ནས་འཚར་ལོངས་བུང་བ་ཞིག་དང་། ཀུན་གིས་བསདོ་བསགྔས་བདེ་
སའ་ིགཞུང་དང་གཤིས་འཇམ་གི་བུ་མོ་ཡ་རབས་ཅན་ཞིག་ཡིན་འདགུ

མཚན།   ཚེ་པ།ེ
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་བ ་རོང ་རྨེའུ ་རུ ་མ ་ ཡུལ ་ ཚོའི ་ 
  ར་ུཆེན་བཞི་པ།
ལོ།   ༡༩
ཕ་མིང་།   འཆི་རརོ་ ༼འཆི་མེད་ར་ོར་ེ༽
མ་མིང་།   ཅནེ་དཔའ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།144

 ད་དངུ་གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ནས་བཤད་པར་ལོ་ན་ ༦༠ ཡོལ་བའ་ིབུ་མོའ་ིཕ་
འཆི་རརོ་དང་ལོ་ན་ལ་ྔབཅུ་ང་གངས་ཡིན་པའ་ིམ་ཅནེ་དཔའ་གཉསི་དང་གཅནེ་པ་ོཡི་མེ་བཅས་
ཉནེ་རྟགོ་པས་ཁདི་ཡོད་ཀང་དངསོ་སུ་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་མེད་སོགས་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་
ཐུབ་མེད་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སྐལ་བཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས་    (༡༣༥)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་
ལ་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་སལྐ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་
པར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་ལས་དནོ་ར་ུཁག་གི་ལས་ཁུངས་མདནུ། ༸གངོ་ས་
མཆོག་བདོ་ནང་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། བདོ་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་སྤྲདོ་དགསོ། ཞསེ་པའ་ི
འབདོ་ཚིག་སྒགོ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ
 གངོ་ཚེས་ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ། ཕ་ཚེ་དབང་ར་ོར་ེ
ལགས་དང་། མ་བམས་པ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀི་བུ་དགུང་ལོ་ ༣༢ ཙམ་ཡིན་པར་སལྐ་བཟང་ཡེ་
ཤེས་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརིང་པ་ོམ་སོང་བར་མེ་ལྕ་ེཆེན་པའོི་ཁདོ་ས་ལ་
འགལེ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་ས་གནས་བདོ་མི་མང་པ་ོའཛོམས་ནས་ཁངོ་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐབས་

མཚན།   སལྐ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
འཁུངས་ཡུལ།  རྟའུ་རངོ་སྐ་ུནརོ་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༣༢
ཕ་མིང་།   ཚེ་དབང་ར་ོར།ེ
མ་མིང་།   བམས་པ་ལ་ྷམོ།
འཚོ་ཐབས།  དག་ེའདནུ་པ།
ཁུངས།   ཉ་མཚོ་དགནོ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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བདེ་སབྐས་ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་ནག་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་འབརོ་ནས་གནམ་ལ་མེ་མདའ་
བརྒྱབ་ནས་བདོ་མི་ཚོ་ཁ་འཐརོ་བཏང་ས་ེཕུང་པ་ོབཙན་འཁརེ་བས་འདགུ
 དག་ེའདནུ་པ་སལྐ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ན།ི དཀར་མཛེས་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་
ཁུལ། རྟའུ་རངོ་སྐ་ུནརོ་ཡུལ་ཚོའ་ིཐ་ེཝ་གངོ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རྒྱ་གར་
ལ་ཕབེས་ཏ་ེདགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་ད་ུསླབོ་གཉརེ་གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་དང་། རསེ་སུ་ཕིར་ཕ་
ཡུལ་ལ་ལོག་ས་ེསུྨང་གནས་བ་ླམ་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོར་ཆོས་བཤད་
དང་། དཔ་ེཁདི། རིག་གནས་འཆད་སྤལེ་སོགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་བར་ས་གནས་བདོ་མི་
ཚོས་གུས་བརིྩ་ཆེན་པ་ོགནང་ས་ཞིག་ཡིན་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ནྔོར་ཕྱུག་ལགས་    (༡༣༦)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ས་ེཆོ་འཕུལ་དསུ་ཆེན་ཉནི་གི་མཚན་མོར་བདོ་མད་ོ
སདྨ་རྔ་བ་རངོ་སྤྲ་ོཚིགས་ཡུལ་ཚོའ་ིར་ོབ་སྡ་ེབའ་ིབུད་མེད་ནརོ་ཕུག་ལགས་ཀིས་བདོ་བསན་སདི་
རང་དབང་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ
 ཁངོ་མོ་རང་ལོ་ ༤༧ ཡིན་ཞིང་། དྷ་ིཕུ་དགནོ་གི་ལ་ྷསྡ་ེམ་ཎི་སྐབས་ཚང་གི་ཕ་ཚེ་
བདག་དང་། མ་འདོ་སྒནོ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ་ཡིན་པ་དང་། བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་དཔལ་རྩལ་ཡིན་
ཞིང་ཁངོ་གཉསི་ལ་བུ་ཕུན་ཚོགས་དང་། བུ་མོ་མང་ག བུ་མོ་ཚེ་འཛིན་སིྐད་བཅས་བུ་བུ་མོ་
གསུམ་ཡོད་འདགུ་ལ། ཁངོ་མོས་ལོ་ཤས་གངོ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་
པའ་ིཆེད་ད་ུདམིགས་ནས་དམར་ཟས་རྩ་བ་ནས་སངྤས་ཡོད་འདགུ
 ཁངོ་མོས་མཚན་མོར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་ཡིན་སབས་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ་
ཤོར་མེད་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕགོ་བདེ་པར་དགོས་ནས་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའ་ིམི་མང་གིས་འཕལ་ད་ུཞུགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། ད་ཆ་ས་གནས་ཉནེ་

མཚན།   ནརོ་ཕུག
འཁུངས་ཡུལ།  རྔ་བ་རངོ་།
ལོ།   ༤༧
ཕ་མིང་།   ཚེ་བདག
མ་མིང་།   འདོ་སྒནོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།



རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས།148

རྟགོ་པས་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ ད་ེལས་ལགྷ་པའ་ིཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་ཅི་ཡིན་
ད་ལ་ྟཤེས་རྟགོས་མ་བུང་། ཁངོ་མོ་རྔ་བ་རངོ་ཁངོས་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་
ང་ོརལོ་གནང་མཁན་ཐངེས་སོ་བདནུ་པ་དང་། རྔ་བ་རངོ་ཁངོས་ནས་བུད་མེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་མཁན་ལ་ྔཔ་ད་ེཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་ཡླེ་ཤླེས་མཁའ་འགྔོ་ལགས་   (༡༣༧)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་
ཁམས་བག་འག་ོརངོ་བག་ཟུར་གངོ་ཚོའ་ིབག་ཟུར་ཚང་གི་ཕ་ཤེས་རབ་དང༌། མ་བསོད་ནམས་
སྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ། ངང་སངྒ་བཙུན་དགནོ་གི་བཙུན་མ་རང་ལོ་ ༤༧ ད་ུསོན་པ་ཡེ་ཤེས་
མཁའ་འག་ོལགས་ཀིས་དཀར་མཛེས་རངོ་སྐ་ུའབུམ་ཞབས་ཀི་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་ཉ་ེའགམ་ཞིག་
ཏུ། ༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ༸གངོ་ས་
མཆོག་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་བཞིན་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་ཡོད་འདགུ སབྐས་དརེ་ད་ེགའ་ིཉནེ་རྟགོ་པས་མེ་གསོད་ཡོ་བད་ཀིས་མེ་བསད་ད་ེཁངོ་
མཉམ་འཁདི་བས་ཡོད་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་གནས་ཚུལ་མི་
འདགུ་ཀང་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་སབྐས་ད་ེགའ་ིཡུལ་མི་དངསོ་སུ་མཐངོ་མཁན་
རྣམས་ཀིས་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་པའ་ིཚོད་དཔག་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ

མཚན།   ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོ
འཁུངས་ཡུལ།  བག་འག་ོརངོ་བག་ཟུར་གངོ་ཚོ།
ལོ།   ༤༧
ཕ་མིང་།   ཤེས་རབ།
མ་མིང་།   བསོད་ནམས་སྒལོ་མ།
འཚོ་ཐབས།  བཙུན་མ།
ཁུངས།   ངང་སངྒ་བཙུན་དགནོ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉནི་བཙུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འག་ོལགས་ཀི་
ནང་མི་རྣམས་ད་ེག་ས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་ད་ུསདྐ་བཏང་ཐགོ་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་
པ་བཤད་ཡོད་འདགུ་ཀང༌། བཙུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འག་ོལགས་ཀི་སྐ་ུཕུང་ནང་མིར་ཕིར་སྤྲདོ་
བས་མི་འདགུ་སབས་ཁངོ་ད་ལའྟ་ིཆར་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་ཐད་ཞུ་དཀའ་བའ་ིགནས་སུ་གུར་
ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་བཙུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འག་ོལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་
ཐནོ་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གིིས་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་ངམ་པུར་ཐལ་ནང་མིར་རིྩས་
སྤྲདོ་བས་མེད་ཀང་། ཉནི་གཉསི་གསུམ་རསེ་རིྩས་སྤྲདོ་བདེ་འཆར་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་
འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་གནས་སྐྱབས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་   (༡༣༨)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཞགོས་པ། ཕ་ཚེ་འདས་
གནས་མོ་དང་། མ་ཚེ་འདས་དཀར་སིྐས་ལགས་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༤༥ སོན་པ་གནས་
སྐབས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་ཀིས་ཨ་མད་ོརྔ་པ་རངོ་མཐའ་བ་གངོ་མའི་བཞུགས་གནས་སུ་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ སིྤར་ཁངོ་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཨ་འདསུ་
ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཁངོ་ལ་ཕུ་གུ་བདནུ་ཡོད་ཅིང་། ཕུ་གུ་ཆེ་ཤོས་ད་ེརང་ལོ་ ༢༡ 
དང་། ཆུང་ཤོས་ད་ེརང་ལོ་ ༧ ལ་སོན་ཡོད་འདགུ
 ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གནང་གོང་ཀིརྟ་ིདགོན་པར་མཆོད་མཇལ་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གནང་ཙམ་གི་གངོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
སྐ་ུཔར་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཔར། ནང་མི་བུ་ཕུག་གི་འད་པར་སོགས་བཤམས་ཏ་ེ
མེ་ཏགོ་དང་མཆོད་རས་ཀི་མཆོད་འབུལ་ཡང་གནང་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་སབྐས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་དགསོ། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་བཙོན་ནས་

མཚན།    གནས་སྐབས་སམ་དམ་དཀར།
འཁུངས་ཡུལ།  ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཨ་འདསུ་ཡུལ་ཚོ།
ལོ།   ༤༥
ཕ་མིང་།   ཚེ་འདས་གནས་མོ།
མ་མིང་།  ཚེ་འདས་དཀར་སིྐས།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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མཐར་དགསོ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད་འདགུ
 ལོ་གཅིག་ཙམ་གོང་ཁོང་གིས་བདོ་མི་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་མཁན་རྣམས་
ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་མཚོན་ཆེད་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་ལ་ནང་འཛིང་མི་བ་རུྒྱའི་ཡོངས་གགས་དམ་
བཅའ་བཞག་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ས་གནས་བདོ་མིའི་ཁདོ་གཟངེས་རྟགས་ཀང་ཐབོ་མྱངོ་ཡོད་
འདགུ །
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བསྟན་འཛྲིན་རྒྱ་མཚྔོ་ལགས་    (༡༣༩)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་
ལ་ཁམས་རྟའུ་རངོ་ཁང་གསར་ཡུལ་ཚོའ་ིཟམ་པ་དང་། ས་གནས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཚོའ་ིལས་
ཁུངས་ཉ་ེའགམ་ད་ུབསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་འབརོ་ནས་ཁངོ་
བཙན་འཁརེ་བས་རསེ། ཁངོ་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་དང་སནྨ་ཁང་ད་ུའཁདི་ཡོད་མེད་སོགས་
ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མི་འདགུ འནོ་ཀང་ཕི་ཉནི་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་
ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཟནི་པ་དང་། ཁངོ་གི་ནང་མིར་སྐ་ུཕུང་དར་རྩ་ེམད་ོནས་ལེན་དགསོ་
པའ་ིབཀའ་བཏང་འདགུ
 ས་གནས་མི་མང་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན། བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི རྟའུ་ས་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་ད་ལོ་དགུང་
གངས་ ༨༠ བཞད་པའ་ིསྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་བ་སདི་པར་དགོས་ཏ།ེ ཉནི་ཤས་སྔནོ་ནས་ས་

མཚན།   བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།
འཁུངས་ཡུལ།  ཁམས་རྟའུ་རངོ་།
ཕ་མིང་།   འཆི་མེད་ར་ོར།ེ
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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གནས་དརེ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དག་ཆས་དམག་དཔུང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོསླབེས་ཏ།ེ མང་
ཚོགས་ལ་འཇིགས་སྐལུ་དཔུང་ངམོ་བས་པ་མ་ཟད། དནོ་མེད་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོར་གང་བུང་
ཉསེ་རངུ་བཏང་བ་སོགས་བུང་ཡོད་སབས། ཁངོ་གིས་གནས་སངས་དརེ་སེམས་ཀིས་མ་བཟདོ་
པར་ཞི་བའ་ིཡ་ལན་གི་ཚུལ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
 བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ན།ི ཕ་འཆི་མེད་ར་ོར་ེལགས་ཀི་བུ་ཡིན་འདགུ་པ་ 
དང་། ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༣༠ ནང་ཡིན་འདགུ ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་བསོད་ནམས་སྒལོ་མ་ཟརེ་ 
ཞིང་། ཁངོ་བཟའ་མི་གཉསི་ལ་སབོས་ལནྡ་དང་། ཐུབ་བསན། ཚེ་རིང་མཚོ་མོ། ཚེ་དབང་རྒྱ་
མཚོ་བཅས་བུ་ཕུག་བཞི་ཡོད་འདགུ།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་སངས་རྒྱས་མཚྔོ་ལགས་   (༡༤༠)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་
སྐངོ་ཁུལ་ཅ་ོན་ེརངོ་གི་བདོ་རིགས་བུད་མེད་སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏངས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
 སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ན་ིརང་ལོ་ ༣༦ ཡིན་ཞིང་། ཁངོ་ལ་བུ་ཕུག་ ༢ ཡོད་
འདགུ།

མཚན།   སངས་རྒྱས་མཚོ།
འཁུངས་ཡུལ།  མདོ ་ སྨ ད ་ ཀ ན ་ ལྷ ོ ་ བ ོད ་ རི གས ་ 
  རང་སྐངོ་ཁུལ་ཅ་ོན་ེརངོ་།
ལོ།    ༣༦
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།
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རྒྱལ་གཅླེས་པ་བསྔོད་ནམས་སྟྔོབས་རྒྱལ་ལགས་   (༡༤༡)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོབདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༦ པ་ཡས་
མས་ལ་ཡུལ་ཤུལ་སྐ་ེརུ་མདའོ་ིག་ེསར་ཐང་ཆེན་བདོ་པའ་ིཁང་པ་མང་པ་ོཡོད་སའ་ིཉ་ེའགམ་ད།ུ 
ཕ་ཡུལ་ནང་ཆེན་ནས་ཡིན་པའ་ིརང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་པའ་ིབདོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་ལགས་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ 
སབྐས་དརེ་བདོ་མི་ཚོས་ཁངོ་སནྨ་ཁང་ད་ུའཁདི་འདགུ
 གནས་ཚུལ་ད་ེབུང་མ་ཐག་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གངོ་ཁརེ་གི་གཞུང་ལམ་མང་ཆེ་བ་དག་
ཆས་ཉནེ་རྟགོ་དཔུང་དམག་གིས་བཀག་སྡམོ་བས་འདགུ ཁངོ་གི་གཟུགས་པ་ོཚང་མ་ཚིགས་
མེད་ཀང་ད་ལའྟ་ིཆར་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད། འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་འབརོ་བ་ལརྟ་ན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་འདགུ ཁངོ་གི་ཞལ་འདནོ་ཕག་དཔའེ་ིནང་ཕི་
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉནི་བཞག་པའ་ིཞལ་ཆེམས་ཤིག་ཀང་རྙདེ་སོང་བུང་ཡོད།

མཚན།   བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ།
ལོ།   ༢༧
འཚོ་ཐབས།   དག་ེའདནུ་པ།
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ 
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།



འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 157

 སིྤར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་
སྐངོ་ཁུལ་ཅ་ོན་ེརངོ་གི་བདོ་རིགས་བུད་མེད་སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་རསེ་ཀི་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་མཁན་ ༡༤༡ པ་ད་ེཆགས་ཡོད། 
ཞལ་ཆེམས། 
རྒྱ་ནག་སདི་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་རྣམས་དང་ལགྷ་པར་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ས་གནས་ཀི་འག་ོ
ཁདི་དག་ལ་ཆེད་ཞུ།
 གུས་པ་ན་ིཕ་ཡུལ་མཚོ་སྔནོ་ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆེན་ནས་ཡིན། རང་ལོ་ ༢༧ དང་
ནང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཚང་གི་བུ་འབངི་བ་ཡིན། ད་སབྐས་རངོ་སར་བཤད་གྲྭ་ནས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་ཕི་ནང་གི་མང་ཚོགས་ཡོངས་ཀིས་ཤེས་གསལ་ལརྟ། རྒྱ་ནག་སདི་གཞུང་
གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་གནས་ལུགས་དང་བདནེ་དང་མི་བསནུ་པར། དག་གནནོ་དང་
སྡགུ་རུྩབ་ཀི་ཁམིས་ལུགས་ཁ་ོན་བས་ཏ་ེམི་རིགས་ཀི་ཆོས་ལུགས་དང་། སལོ་རུྒྱན། རིག་
གཞུང་རྩ་མེད། ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བརླག་གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་པའ་ིསབྐས། མང་
ཚོགས་ལ་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། གནས་ལུགས་དང་བད་ེསྡགུ་གི་སདྐ་ཆ་ཡར་ཞུ་
བདེ་ས་རྩ་བ་ནས་མེད། ད་དངུ་། མང་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀིས་བདནེ་དནོ་དང་སིྐད་སྡགུ་སདྐ་ཆ་
ཡར་ཞུ་བདེ་དསུ་དག་གནནོ་དང་འཛིན་བཟུང་ཁ་ོན་བདེ་པ་ལས་མང་ཚོགས་ཀི་རེ་འདནུ་དང་
སིྐད་སྡགུ་ལ་བསམ་ནས་ཐག་གཅདོ་གང་ཡང་མེད། མ་ཟད། དགནོ་སྡ་ེདང་གྲྭ་བཙུན་ལ་གཡོ་
རུྒྱ་སྣ་ཚོགས་བས་ཏ་ེབཀག་སྡམོ་བདེ་པ་སོགས་མདརོ་ན་གངས་ཉུང་མི་རིགས་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་
བའ་ིཇུས་འགདོ་ངན་པའ་ིབ་བ་གང་ཐུབ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ཚང་མའ་ིརེ་བ་
གཙོ་བ་ོན་ི༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཕ་ོབང་པ་ོཏ་ལའ་ིནང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འགདོ་དགསོ་
པ་ད་ེཡིན། ང་ཚོ་ལ་བདནེ་དནོ་དང་གནས་ལུགས་སོགས་གང་ཡང་བཤད་དབང་མེད་པའ་ིཕིར་
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ངའི་ཚེ་སགོ་གིས་སིྤར་འཛམ་བུ་གླངི་དང་ཡང་སྒསོ་སུ་རྒྱ་ནག་སདི་གཞུང་དང་མི་དམངས་ལ་
བདནེ་དཔང་བདེ་དགསོ་བུང་། ཤ་རསུ་གཅིག་ལས་ཆད་པའ་ིསྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་ག་ོམེད་ཚོར་
མེད་མ་གནང་ནས་མཐུན་སིྒལ་གི་སབོས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཏ་ེམ་འངོས་པར་མི་རིགས་འད་ི
བདནེ་མཐའ་གསལ་བའ་ིཆེད་ད་ུཚང་མས་འབད་བརྩནོ་ཅི་ནས་གནང་རོགས་ཞུ།། གྲྭ་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་ནས་སིྤ་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉནི་ཤར་མར་བསི།།
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མཚན།   བཀྲ་ཤིས་སིྐད།
འཁུངས་ཡུལ།  ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བླ་བང་བསང་ཆུ་རོང་ 
  བསང་ཁགོ་དངུལ་རྲྭ་སྡ་ེཔ།
ལོ།   ༥༥
ཕ་མིང་།   བ་ླམའམ་རིས་བ།ླ
མེར་སགེ   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ 
  ཉནི་བཏང་།
ད་ལའྟ་ིགནས་སངས།  འདས་གངོས་ཕིན།

རྒྱལ་གཅླེས་པ་བཀྲ་ཤྲིས་སྐྱྲིད་ལགས་   (༡༤༢)

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གི་དགངོ་མོ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བ་ླབང་བསང་
ཆུ་རངོ་བསང་ཁགོ་དངུལ་རྲྭ་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་པ་ཕུ་གུ་ལའྔི་ཨ་མ་བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་
བསང་ཁགོ་ཡུལ་ཚོའ་ིའགམ་ད་ུཡོད་པའ་ིཁང་དམར་ཞསེ་པའ་ིབསང་ཁགོ་དམངས་ཚོགས་སྡདོ་
གནས་ཤིག་ཡོད་པ་དརེ་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་བས་ཡོད། ཕི་
ཚེས་ ༢༨ ཉནི་གི་ཐ་ོརངས་ཆུ་ཚོད་ ༣ པ་ཙམ་ལ་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་དང་
ཞགོས་པ་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་ཡོང་ནས་སྐ་ུཕུང་བཙན་འཕགོ་བས་ཡོད་འདགུ
 ཁངོ་རང་ལོ་ ༥༥ ཡིན་པ་དང་བཟའ་ཟླའ་ིམཚན་ལ་སངས་རྒྱས་དང༌། ཁངོ་
གཉསི་ལ་ཤུལ་ལུས་བུ་བཞི་ཡོད་པ་ན་ིབུ་བཙོན་འགུས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། 
སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བཅས་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་དའེ་ིམིང་ལ་ཀུན་བཟང་
སིྐད་ཞུ་ཡི་ཡོད་འདགུ ད་ེབཞིན་དགུང་ལོ་ ༨༠ ནང་སོན་པའ་ིཕ་རན་མཚན་ལ་བ་ླམའམ་
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རིས་བ་ླཞུ་བ་ཞིག་ལས་ཨ་མ་འདས་གངོས་སུ་ཕིན་ཚར་ཡོད་འདགུ ཁ་ོམོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 
༡ ཟླ་མཇུག་ལ་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྐརོ་དང་གཉནེ་འཕད་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུདཔལ་དསུ་དབང་ཞུ་བར་ཕབེས་རསེ་ཕིར་ལོག་གནང་འདགུ ཁངོ་ན་ི
རུྒྱན་ལནྡ་གཤིས་རུྒྱད་དང་ཞིང་ཀུན་ལ་སེམས་པ་བཟང་བ། ལགྷ་པར་དག་ེསུྒབ་ལ་བརྩནོ་པ་ཆེ་
བ་གནང་མཁན་ཞིག་རེད་འདགུ 
 བསང་ཆུ་རངོ་ནང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་རང་ལོ་ ༡༨ ལ་སོན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་
པ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་
ཡོད།།



རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྟེང་གྲོས་ཚོགས་ཁག་དང་གལ་ཆྟེའྱི་མྱི་

སྣས་གྟེང་སྲོང་དང་རྒྱབ་སྐྲོར་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ བར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསོ་ཆོད་དང་
གསུང་བཤད་གནང་བ་རྣམས་ཕགོས་བསྒྱིགས་ཞུས།
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ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བདོ་དནོ་ལ་སརྔ་ལགྷ་ 

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༣ བར་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ངལ་རོལ་ཚོགས་པའྱི་ Labour 

Party  འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུལྱི ་ས་སྱིངྒ་ Senators Lisa Singh མཆོག་དང་ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའྱི་ 
Green Party ལ་རྱི་ས་ཝ་ཊར་ Larissa Waters མཆོག་རྡ་སར་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་དནོ་ལ་སརྔ་ལགྷ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཁངོ་རྣམ་གཉྱིས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་ད་ུལོག་ནས་
ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་གཞུང་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཐུན་ཕགོས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཁག་དང་
ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་
ནག་དང་ལནྷ་སདྐ་ཆ་ཤོད་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐརོ་གསུངས། སབྐས་དརེ་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་གཉྱིས་ལ་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་
དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞྱིབ་ཕྲ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་
རདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་འདགུ ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུམགནོ་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཁྱི་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བླནོ་བད་ེསྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ  
 ཐངེས་འདྱིར་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་གཉྱིས་ལ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ནས་གསོལ་
ཚྱིགས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རྱིག་གཞུང་གྱི་གཞས་སྣ་ཁག་གཅྱིག་
གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་འདགུ  ད་ེབཞྱིན་རྡ་སའྱི་ཉ་ེའཁརོ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་རྱིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་ཚོགས་པ་དང་། ལནྷ་ཁང་། སླབོ་གྲྭ ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་སོགས་སུའང་
གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད། ངལ་རལོ་ཚོགས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུལྱི ་ས་སྱིངྒ་
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མཆོག་ནྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གངོ་ཁརེ་ཏ་སྱི་མ་ནྱི་ཡ་ནས་ Tasmania ཡྱིན་ཞྱིང། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་
ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་ལྷ་ོཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད། 
ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་གསོ་ཚོགས་སུ་འསོ་འདམེས་བྱྱུང་ཞྱིང། དངེ་སབྐས་ལམྕ་
སྐུ་མཆོག་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མྱི ་ཡྱིན་པ་དང་༸གངོ་ས་
མཆོག་ད་ེས་ྔཏ་སྱི་མ་ནྱི་ཡར་ཆྱིབས་སྒྱུར་སབྐས་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཀང་ཞུས་ཡོད་འདགུ  ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའྱི་ལ་རྱི་ས་ཝ་ཊར་མཆོག་ནྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གངོ་
ཁརེ་ཁུ་ཝྱིན་སྱི་ལེན་ཌྱི་ Queensland ནས་ཡྱིན་པ་དང་གསོ་ཚོགས་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་
འསོ་འདམེས་བྱྱུང་སྟ།ེ ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་ 

བཏང་བའྱི་སྐརོ་གླངེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ །༢༤ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་
ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ད་ུཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གྱི་ལོ་འཁརོ་གསོ་མོལ་
ལྷན་ཚོགས་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་སྐརོ་དང་
བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད་པ་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་ ICT གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་མེ་རྱི ་བྷ་ེཐྱི་མར་ཀ་ེམཆོག་ 
Mary Beth Markey གྱིས་གསུངས་ཡོད། ཡུལ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ས་ྔལོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁརོ་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེརྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ནང་
ཚོགས་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་
ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཞྱི་རལོ་བྱས་དང་བྱདེ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་
བྱྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཛ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་
ཏ་ེརང་ལུས་མེར་སགེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འགུལ་ད་དངུ་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོརྒྱྱུ འྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ།     
 གནད་དནོ་ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་སྱི་རྱི་ཡའྱི་ Syria གསོ་ཆོད་ཐགོ་
དམྱིགས་བསལ་འགགོ་དབང་ Veto བདེ་སྤདོ་བཏང་སྟ་ེགསོ་ཆོད་ལམ་ལྷངོ་མ་བཏང་བའྱི་བྱ་
སྤདོ་ད་ེནྱི་ང་ོཚ་དགསོ་པ་ཞྱིག་རེད།  ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ཐངེས་འདྱིར་ཨར་རྒྱ་གཉྱིས་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
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ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཐརེ་འདནོ་བྱདེ་ཤུགས་ཆྱུང་དྲགས་རྒྱྱུ ་མེད། བདོ་
ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཀྱི་འགན་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་ལ་ཡོད། ཨ་
རྱིའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐངེས་འདྱིའྱི་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་ད་ེབཞྱིན་རྒྱྱུན་ལནྡ་
ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་ལམ་བཟང་ད་ུགཏངོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ཕགོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་རྣམས་ཇྱི་ཡྱིན་གསལ་པརོ་ར་སྤདོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་དགསོ་འདནུ་ད་ེདག་ལ་ཉན་འཇགོ་མ་བྱས་ཚེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཡར་
ལན་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་བརདོ་དགསོ། ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཅསོ་བསྒྱུར་གཏངོ་ 

དགསོ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣།༢༤ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཨ་རྱི ་དང་རྒྱ་
ནག་དབར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁརོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་
གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ། རྒྱ་
ནག་ནང་ཆབ་སྱིད་བཅོས་བསྒྱུར་གཏངོ་དགོས་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡོད་སྐརོ་བསམ་ཚྱུལ་བཏནོ་
འདགུ  ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོ་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ངལ་
རོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུྲང་ཆེ་ལས་རོགས་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་པ་ོསྱི ་ནར་ Michael Posner 

ལགས་ཀྱིས་ཨར་རྒྱའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁརོ་ལནྷ་ཚོགས་སྐརོ་གསར་འགོད་ལནྷ་
ཚོགས་ཤྱིག་སབྐས་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུསྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་འདགུ      
 ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་དངེ་སབྐས་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་
གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད།  ད་ཆ་མྱི ་མང་ཚོར་འཇྱིགས་སྣང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་
ལ་སྐནོ་བརདོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་མྱི ་སྒརེ་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་འདནོ་རྒྱྱུའྱི་རང་དབང་སྤདོ་
དགསོ་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡོད།  ཅསེ་བརདོ་ཡོད་སྐརོ་གསར་འགདོ་པར་འགལེ་བརདོ་གནང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཁངོ་གྱིས་མུ་མཐུད་གསུང་དནོ། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གཞན་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་རྒྱ་ནག་མྱི་
མང་ལའང་ཆེ་མཐངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་ག་ོདནོ་ནྱི་ཁངོ་ཚོར་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཁ་ེཕན་དང་ལས་
ཀའྱི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མྱིན་པར་རང་གྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་
སུང་སྐབོ་དགསོ་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཁ་ཕགོས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་
ཀྱི་དབང་ཆ་སྤདོ་དགསོ་པ་ད་ེཡྱིན་ཞསེ་གསུངས། ལགྷ་པར་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཕགོས་གཉྱིས་ཀས་
ཡུ་གུར་དང་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོབྱྱུང་བ་མ་ཟད། 
ཨ་རྱིའྱི་ངསོ་ནས་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་དནོ་རྐནེ་ཐགོ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་
ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརདོ་ཡོད་སྐརོ་ཁངོ་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོ

བཞྱིན་པའྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ལོ་འཁརོ་
སནྙ་ཐ་ོད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
བཏནོ་པའྱི་ནང་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་སརྔ་ལས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་
ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བདོ་
མྱི ་ཚོའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་
བདོ་པའྱི་དགནོ་སྡ་ེདང་བཙྱུན་དགནོ་ཁག་གྱི་ནང་ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒགས་སརྔ་ལས་ཆེ་རུ་
བཏང་འདགུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཐགོ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་བཟསོ་པར་བརནེ། བདོ་མྱི ་ཚོས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བསྟདུ་མར་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་
ཡོད། གཞན་ཡང་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་མུ་མཐུད་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་དམར་པའོྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་
བདོ་མྱིའྱི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་དག་ེའདནུ་པ་ཚོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཙམ་
མ་ཟད། དགནོ་པའྱི་འཛྱིན་སྐངོ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ཐ་ེབྱྱུས་ཀྱིས་དམ་བསྒགས་སྟངས་འཛྱིན་
བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་མང་ཤོས་བྱྱུང་ས་ཀྱིརྱི་དགནོ་
པར་ཧ་ཅང་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད།   
 ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་དང་༸གངོ་ས་མཆོག་
གྱི་སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སོགས་དསུ་ཚྱིགས་གལ་ཆེ་བའྱི་སབྐས་སོ་སོར་དམ་བསྒགས་ཧ་
ཅང་ཇ་ེཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད། སནྙ་ཐའོྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱི ་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་རང་དབང་
སྤདོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་
ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་གང་མགགོས་གསོ་
མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད་པ་བཅས།།  
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སུད་སྱིའྱི་བད་ེའཇཌ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་ལ་ 

རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །སུད་སྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ཛུ་རྱིཀ་གྱི་བད་ེའཇགས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་ལ་སརྔ་
ལགྷ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་བདོ་
མྱི ་ཚོས་ལགྷ་དཀར་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་སྟབས་བསྟནུ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་
ལ་སརྔ་ལགྷ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་རང་བཞྱིན་
འབྱྱུང་བའྱི་གནདོ་འཚེའྱི་འགོ་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་དྲང་བདནེ་མེད་
པར་མྱིས་བཟསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད། དཔརེ་ན། བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་གྱི་ཐབོ་ཐང་རདོ་ན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་པ་རེད།  ཅསེ་རྡངུ་རྡགེ་བཏང་སྟ་ེབཙོན་འཇུག་བྱས་
དང་བྱདེ་མུས་རེད། ད་ེདག་ནྱི་དྲང་བདནེ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན། གནད་དནོ་དའེྱི་
ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བསམ་གཞྱིགས་ནན་པ་ོགཏངོ་དགསོ། གང་ལ་ཞ་ེན། བདོ་མྱི ་རྱིགས་
ནྱི་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་ས་མཐའོྱི་ཐགོ་སྐསེ་འཚར་བྱྱུང་སྟ་ེརང་བྱྱུང་ཁརོ་ཡུག་
དང་འགགོས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། རང་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་ཡུལ་གམོས་གཤྱིས་ལུགས་
ཟུར་གསལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས། མྱི ་རྱིགས་དསེ་རང་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་སོགས་སུང་སྐབོ་ཆེད་རདོ་ལེན་བྱས་ན། ད་ེནྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡྱིན་པ་ལས་ཁ་བལ་
རྱིང་ལུགས་པ་ཆགས་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། རྒྱ་བདོ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལམ་
ནས་སེལ་རྒྱྱུ ་ད་ེལས་ལགྷ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་མེད། དརེ་བརནེ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་
མྱི ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཚད་མཐའོྱི་རང་སྐངོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ། ད་ེནྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ཕན་
ཚྱུན་གསོ་བསྡརུ་བྱདེ་སབྐས་གུབ་འབས་ཐནོ་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་འསོ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྱིང་མྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གསར་
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པ་དང་ལནྷ་ད་ུགསོ་མོལ་དབུ་འཛུགས་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་བདོ་
གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེབདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ནས་འགན་ཁུར་བངླ་སྟ་ེསེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་ལས་ཕགོས་
གཅྱིག་ནས་འབད་བརནོ་གང་ཡོད་བྱས་ཀང་ཕགོས་གཞན་ནས་སྣང་ཆྱུང་ད་ུབཏང་ན་ཡོང་
ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། 
 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་བསམ་གཞྱིགས་ནན་ཏན་
གཏངོ་དགསོ། ང་ཚོ་ནྱི་བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་ད་ུབདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།
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ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅། །ད་ེསྔནོ་ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ནང་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་ཐགོ་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་སྐུ་
ཚབ་གཉྱིས་རྡ་སར་ཕབེས་ཡོད་ཁངོས་ནས་ལམྕ་སྐུ་ལྱི ་ས་སྱིངྒ་མཆོག་གྱིས་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༢ ཉྱིན་ལམྕ་སྐ་ུལྱི ་ས་སྱིངྒ་མཆོག་གྱིས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་
གླངེ་སླངོ་གནང་སྟ་ེགསུང་དནོ། ད་བར་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ ༤༩ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ཐགོ་བཟུང་བའྱི་མཁགེས་འཛྱིན་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ང་ོརལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ཡོད། ད་ལའྟྱི་བདོ་ད་ེབཞྱིན་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཆར་
གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་ཡྱིན་
ཞྱིང། རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་མྱི ་ཁནོ་ཆེ་བདོ་ད་ུགནས་སྤ་ོབྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དམག་
དཔུང་འབརོ་ཆེན་བདོ་ནང་འགམེས་འཇགོ་བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱིར་ཚད་ལས་བརལ་བའྱི་དྲག་གནནོ་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བ་
རྒྱ་གཞུང་ལ་བདག་དབང་ཡོད་སྐརོ་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རདོ་
བཞྱིན་པའྱི་སྨྲ་བརདོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་འཛྱིན་གྱི་རང་དབང་སོགས་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
ཐགོ་མྱི ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ་རདོ་ཆོག་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་
པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོརྣམས་མྱི ་ཉམས་གངོ་འཕལེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལརྟ། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ལ་ཡང་ད་ེལརྟ་གནང་ཆོག་པ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ཕགོས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་གསོ་མོལ་བྱདེ་སབྐས། བདོ་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ད་ེཕྱི་ཕགོས་
སུ་སྒ་ོམོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྐ་ུཚབ་ཁག་གཅྱིག་བདོ་ནང་བསྐདོ་ཆོག་པའྱི་
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རེ་སྐལུ་ཞུས་པར་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མེད། དརེ་བརནེ་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡ་དང་འཛམ་
གླྱིང་ཡོངས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
དབང་ཆ་བཟུང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མྱི ་རྱིགས་ཚང་མར་ཐབོ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགསོ་པའྱི་ར་
སྤདོ་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།
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རྒྱ༌ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིར་དམ་བསྒགས་བྱདེ་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ 
རྒྱ་རྱིགས་སྒྱུ ་རལ་བ་ཨེ་ཝ་ེཝསེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་ནང་ཕུལ་བྱྱུང་གྱི་དངེ་རབས་སྒྱུ ་རལ་བར་ཡོངས་གགས་སུ་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་
བཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཨེ་ཝ་ེཝསེ་ཉ་ེལམ་ཕ་ོརེན་པ་ོལྱི ་སྱི་ Foreign Policy ཞསེ་པའྱི་གསར་
འགྱུར་དྲ་ལམ་གྱི་གསར་འགདོ་པ་ཇ་ོན་ཐན་ལན་ཌྱི་རེ་ཐྱི་ Jonathan Landreth ལགས་
ཀྱིས་ཁངོ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ད་ེསྔནོ་བསྐདོ་མངོ་ཡོད་མེད་འདྲྱི་སབྐས། ཁངོ་ནས་བདོ་མྱི ་
ཚོས་བསྟདུ་མར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་
འག་ོརྒྱྱུར་ང་རང་ང་ོཚ་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདས་པའྱི་
ལོ་གཉྱིས་རྱིང་ནས་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་བདོ་མྱི ་གངས་བཞྱི་
བཅྱུ་བརལ་བ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་ཀང་དའེྱི་སྐརོ་སུས་ཀང་སདྐ་ཆ་ཤོད་ཀྱི་མེད། བདོ་མྱི ་ཚོར་བརྱི་
བཀུར་ཡོད་ན་ཁངོ་ཚོར་ཐ་ེབྱྱུས་མ་བྱས་པར་འཇགོ་དགསོ། ཅསེ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་ 

སྐརོ་སནྙ་སེང་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སནྙ་སེང་དང་འབལེ་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ནང་
བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་དང་ས་ཆའྱི་ཁབ་ཚད་ཆེ་ར་ུཕྱིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་
བའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ད་བར་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་
ཇ་ེམང་ད་ུསོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་ཆའྱི་ཁབ་ཚད་ཀང་ཆེ་ར་ུཕྱིན་ཡོད་གསུངས་པ་དང་ལནྷ་
བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགསོ་དནོ་ནྱི། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་བདེ་
སྤདོ་ལོག་པ་བཏང་སྟ་ེབདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ར་གཏརོ་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། 
བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་མནར་གཅདོ་དང་དམ་བསྒགས་སོགས་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད། ལགྷ་
པར་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་ལ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་གུབ་འབས་གང་ཡང་སོན་མེད་པར་བརནེ་ནས་བྱྱུང་
བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ནརོ་འཁུལ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་བཟུང་སྟབས། 
བདོ་མྱིས་མྱི ་འདདོ་པའྱི་སྒ་ོནས་རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཞྱི་རལོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མུས་ཡྱིན་ནའང། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་བསྒྱུར་བཅསོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ལས་ལྡགོ་སྟ་ེབདོ་མྱིའྱི་ལས་འགུལ་
ལ་བསདྙ་འདགོས་འདྲ་མྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ར་བའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་ད་ེནས་
ཐངེས་འདྱི་ཙམ་མ་ཟད། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་ཡང་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གྱི་གནད་དནོ་དང་ཁ་གངས་སོགས་སནྙ་སེང་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི་
ཟླ་ ༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ བར་ཁནོ་བདོ་མྱི ་ ༡༣ བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ནང་
ནས་བདོ་མྱི ་བཅྱུ་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དབྱ་ེབའྱི་ཟྱི་ཁནོ་ཞྱིང་ཆེན་ནས་ཡྱིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་དནོ་རྐནེ་སྐརོ་ལན་འདབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་
གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གསར་འགདོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་བདོ་མྱི ་གཉྱིས་ཀྱིས་སརླ་ཡང་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བྱས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་གསལ་བཤད་
ཇྱི་ཡོད། ཅསེ་དྲྱི་བ་ཞུས་པར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཝྱིག་ཊོ་རྱི་ཡ་ན་ུལན་ྜ 
Victoria Nuland མཆོག་གྱིས་གསར་འགདོ་པའྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་སབྐས་གསུང་དནོ། འདས་
པའྱི་ཉྱིན་ཤས་ནང་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ངས་མ་མཐངོ་ཡང་བདོ་མྱིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ནམ་མཐངོ་སབྐས་ང་ཚོས་སརླ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། ཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་ལ་བརནེ་པའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་བརྱི་སུང་དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་གསོ་མོལ་གྱི་ལམ་
ནས་སེལ་ཐབས་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད། གཞན་
ཡང་གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཉ་ེལམ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལན་ཊོ་སྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ Tom Lantos’s Human Rights Committee ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པསོ་ Jim  

McGovern and Wolf ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཧ་ེལྱི ་རྱི་ཁྱི་ལྱིན་ཊོན་ Hillary Clinton མཆོག་
ལ་ཞུ་སནྙ་ཞྱིག་ཕུལ་ཏ་ེབདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་
ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཤྱིག་ག་ོསྒྱིག་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ཞུ་
སནྙ་ད་ེཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་མཆོག་ལ་འབྱརོ་ཡོད་དམ། གལ་ཏ་ེའབྱརོ་ཡོད་ཚེ་ལན་འདབེས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོད་དམ། ཞསེ་དྲྱི་བ་ཞུས་པར་མགྱིན་ཚབ་པ་མཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། ཞུ་སནྙ་ད་ེང་
ཚོར་འབྱརོ་བྱྱུང། འནོ་ཀང་ད་བར་ང་ཚོས་ལན་འདབེས་གང་ཡང་བྱས་མེད། ང་ཚོས་ཞུ་སནྙ་ནང་

འཁདོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ད་ེདག་རགོ་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཐངེས་བཅྱུ་པ་ 
འག་ོའཛུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གནས་
སྟངས་སྐརོ་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོ Report on Tibet negotiations ཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཕུལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབུས་འཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་
ལས་བྱདེ་དབར་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ཟླ་མཇུག་
ནང་བྱྱུང་རསེ་ད་བར་དངསོ་སུ་ཐུག་འཕྲད་བྱྱུང་མེད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་བདོ་རྒྱ་ཕགོས་
གཉྱིས་དབར་དནོ་འབས་སོན་པའྱི་ཞྱི་མོལ་སརླ་གསོ་ཡོང་རྒྱྱུར་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་
མུ་མཐུད་གདངོ་ལེན་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར། བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་དང་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཡྱིད་
ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་དགངོས་བཞདེ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ངསོ་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་ལ་བདོ་མྱི ་ཕལ་མོ་ཆེས་བརྱི་བཀུར་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་བཞངེས་ཕགོས་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་མཛད་
བཞྱིན་པ་ད་ེདཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། བདོ་ཀྱི་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འབལེ་བ་བྱས་ཏ་ེ
བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ད་ེབདོ་མྱི ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གཉྱིས་སྨན་གྱི་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་མ་ཐུབ་ཚེ་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུགནས་སྟངས་
ཛ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ལ་བར་ཆད་ཡོང་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན།        
 པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་དང་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་དབར་དནོ་འབས་
སོན་པའྱི་གསོ་མོལ་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་འབལེ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་
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འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱྱུན་ད་ུབདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཕགོས་
གཉྱིས་ཀྱི་མྱི ་མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 
ལོའྱི་ཟླ་འག་ོཙམ་ནས་ད་བར་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཐངེས་དགུ་བྱྱུང་ཡོད་ཀང་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་གུབ་
འབས་གང་ཡང་བྱྱུང་མེད་པ་མ་ཟད། དསུ་ད་ེནས་ད་བར་ཞྱི་མོལ་ཐངེས་གཅྱིག་ཀང་བྱྱུང་མེད་
པ་དརེ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་བླ་ོའཚབ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ནང་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆོག་གྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་མཛད་ད་ེཁངོ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐ་ུ
དབང་འསོ་འདམེས་བྱས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་རྱིས་སྤདོ་མཛད་ཡོད། ད་ལའྟྱི་ཛ་དྲག་ཆེ་བའྱི་
གནས་སྟངས་འགོ་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཐངེས་བཅྱུ་པ་ད་ེའག་ོབཙྱུགས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱྱུ ་ནྱི་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་གམོ་སྟབས་ཤྱིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ནའང། ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་
ནས་ད་ེལརྟ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་ད་ེཙམ་མཐངོ་གྱི་མྱི ་འདགུ ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་དནོ་རྐནེ་ད་ེདག་གྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་
པ་དསེ་ཡྱིན་སྐརོ་སོགས་འཁདོ་ཡོད། ད་ེཡང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་གཞུང་
འབལེ་འབལེ་ལམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཊོ་ཌྱི་སྱི ་ཊེན་ Todd Stein མཆོག་
གྱིས་གསུངས་དནོ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་བ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཆང་བཞྱིན་ཡོད་
པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞུས་ན། བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་མཚམས་འཇགོ་གྱིས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱི་
འཇམ་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱྱུ ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་གསོ་མོལ་གྱི་མདནུ་ཅགོ་སྟངེ་
ཡོང་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། ཞསེ་གསུངས། སྤྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
སུ་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཐགོ་ལོ་ལརྟ་སནྙ་ཐ་ོའབུལ་སལོ་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་ད་ེས་ྔཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་ཐགོ་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའྱི་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ 
Tibetan Policy Act of 2002 ཞསེ་པའྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་ལག་ལེན་
གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་འདགུ ཐངེས་འདྱིའྱི་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ནས་
ཟླ་ ༤ བར་གྱི་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་དང་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་གྱིས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་
རྱིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག་ལགས་གཉྱིས་དང་ལནྷ་རྒྱ་
གར་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་དང་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཡཤཝནྟ་སྱིནྷ་ Yashwant 

Sinha མཆོག་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྐབས་གསུང་དནོ། རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཚོགས་པ་དརེ་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ All Parties Parliamentarian Forum for Tibet 

བརདོ་བཞྱིན་ཡོད། ཚོགས་པ་ད་ེཐགོ་མར་ ༡༩༧༠ སབྐས་ནས་བྱྱུང་ཡོད།  
 སབྐས་དརེ་ཚོགས་པ་དའེྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་མ་ད་ུརྱི་མེ་མཆོག་ཡྱིན་པ་དང་། 
ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇྱི་ཕར་ནན་ཌ་ེསྱི་ George Fernandes མཆོག་དང་། ད་ེརསེ་མོ་ཧན་
སྱིངྒ་བཅས་ཕབེས་ཡོད། ས་ྔལོ་ནས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ནས་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱིན་གྱི་ལས་
འགན་ངས་འཁརེ་དགསོ་པའྱི་ཐག་གཅདོ་བྱྱུང་ཡོད། ཕྲན་རང་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱིན་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་བྱྱུང་མཚམས། བདོ་མྱི ་ཆོས་གགོས་རྣམས་ནས་རྡ་སར་ཐངེས་གཅྱིག་ཡོང་དགསོ་
པའྱི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། སྤྱིར་ལྡྱི་ལྱིར་བདོ་མྱི ་ཆོས་གགོས་ཚོ་དང་སབྐས་སབྐས་ལ་ཐུག་
རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་བྱྱུང་ཡོད། འནོ་ཀང་བཞུགས་སརྒ་བསྟྱི་གནས་འདྱི་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་གལ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད།
 དརེ་བརནེ་འདྱིར་བཅར་རྒྱྱུར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གལ་གནད་ཅྱིག་ཡོད། ང་རང་
ཐངེས་འདྱིར་རྡ་སར་བཅར་ཐུབ་པར་དམྱིགས་བསལ་དགའ་ཚོར་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ ང་རང་
འདྱིར་བཅར་སབྐས་སུ་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བཞྱི་པ་ཚྱུགས་བཞྱིན་འདགུ ང་རང་དརེ་ཟུར་ཉན་བྱས་ནས་འག་ོསབྐས་བདོ་མྱི ་
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མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྲྱི་གནང་བྱྱུང། ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་བླ་ོ
བཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་ཟུར་ད་ུབཀའ་མོལ་བྱྱུང། ང་རང་འདྱིར་བཅར་རྒྱྱུའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོ
ནྱི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་རདོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་མཁན་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། འབྱྱུང་འགྱུར་བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་ལས་འགུལ་
ཐགོ་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་འདྱིང་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིན། ལས་འཆར་
གང་ཡྱིན་ད་ལའྟྱི་ཆར་ངས་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བསྒགས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ལ་བབ་མེད། 
འནོ་ཀང་ང་རང་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིར་ལོག་ནས་འབལེ་ཡོད་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམས་དང་ག་ོ
བསྡརུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། འབལེ་ཡོད་བདོ་མྱི ་ཆོས་གགོས་རྣམས་དང་ལནྷ་ག་ོབསྡརུ་བྱྱུང་མཐར་
གསལ་བསྒགས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་ནས་བདོ་ནང་
ད་ུརྒྱ་མྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་རསེ་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་མྱིས་བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་བྱས་རསེ་
རྱིམ་བཞྱིན་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོབྱྱུང་བ་ད་ེཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
ད་ེར་མེད་བཟ་ོཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐབས་བྱྱུས་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བཏྱིང་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་ལ་ཞྱི་རལོ་ནམ་བྱདེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་ཡོད། ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ཀྱིརྱི་དགནོ་
པར་དམ་བསྒགས་བྱས་ཏ་ེདག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ལ་དྲག་གནནོ་ཧ་ཅང་བྱས་རྐནེ་དག་ེའདནུ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་
གགས་ཡོད། ད་ེརསེ་རྱིམ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་ཚོས་བསྟདུ་མར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་
གནས་ཚྱུལ་གསར་ཤོག་དང་བརྒྱྱུད་ལམ་འདྲ་མྱིན་ཁག་གྱི་ནང་ཧ་ལམ་ཉྱིན་ལརྟ་འཐནོ་བཞྱིན་
ཡོད། མྱི ་གཞན་གྱི་སགོ་གཅདོ་རྒྱྱུ ་ལས་ས་ླབ་ཞྱིག་ཡྱིན། འནོ་ཀང་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
རྒྱྱུ ་ད་ེལས་ས་ླཔ་ོཞྱིག་མྱིན། བྱདེ་སྟངས་དསེ་གང་མཚོན་བཞྱིན་ཡོད་བརདོ་ན། དངེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཚད་ལས་བརལ་བ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
བསླབེས་ཡོད་པའྱི་མཚོན་རགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་བདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་འཚོལ་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་ང་ཚོས་འབད་བརནོ་གང་ཡོང་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པ་མ་
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ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ནམ་འཚོགས་སབྐས་
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ཚོགས་མྱིས་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  ང་
རང་འདྱིར་ཡོང་རྒྱྱུའྱི་དགསོ་དམྱིགས་གཙོ་བ་ོགཅྱིག་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཐགོ་རྒྱ་གར་བ་
ཚོས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཡོད་ཅསེ་བརྡ་ལན་སྤདོ་ཆེད་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
གནནོ་ཤུགས་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱྱུ ་དང་བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་རྣམས་རག་ཐབས་
བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་ 
རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ 

སེམས་ཚབས་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་སུད་སྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་
ཇྱི་ནྱི་ཝའེྱི་ནང་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ 
༢༡ ཚྱུགས་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་དང་བསྟནུ། སྤྱིར་སྟངས་གནད་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་དསུ་ཤྱིག་སབྐས་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་སྟངས་སྐརོ་སོགས་ལ་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་ས་ཡེབ་རོ་སྱི ་ Cyprus མཆོག་གྱིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་
སོགས་རྒྱ་ནག་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་ནང་ཆོས་དད་དང་སདྐ་ཡྱིག འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞནེ་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་འཐནོ་
བཞྱིན་པ་དརེ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་གཞུང་འབལེ་བརྒྱྱུད་ལམ་འདྲ་
མྱིན་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་འག་ོཁྱིད་ཚོ་དང་ལནྷ་གནད་དནོ་ད་ེདག་སྐརོ་མུ་མཐུད་གླངེ་གླངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  
ཞསེ་གསུངས། ད་ེབཞྱིན་སབྐས་དརེ་ཅཀེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་དནོ། བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་བྱདེ་སའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་པར་བརནེ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཇ་ེམང་ད་ུཕྱིན་
ཏ་ེགནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་ང་ཚོས་སེམས་ཚབ་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡོད། ཉ་ེལམ་བདོ་མྱི ་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དང་འབལེ་བའྱི་མྱི ་སྣ་ཁག་
གྱིས་རང་གྱི་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་བདེ་སྤདོ་བྱས་པའྱི་ཉསེ་མྱིང་འགོ་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
བྱས་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་གནས་ཚྱུལ་
ཕྱི་གར་བྱས་པའྱི་ཉསེ་མྱིང་འགོ་ཁྱིམས་ཆད་བཏང་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་སུ་
ཝྱི་ཌནེ་ Sweden སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ལ་ྟབུའྱི་
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གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ། ཞསེ་གསུངས།  
 གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་དནོ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ཞྱི་རལོ་བ་རྣམས་འཛྱིན་བཟུང་དང་ཉསེ་འཛུགས་བྱས་པ། གར་སོང་ཆ་མེད་
བཟསོ་པ། དསུ་ཚོད་ཚང་ཟྱིན་ཡང་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་བྱས་པ། དྲ་རྒྱར་དམ་བསྒགས་བྱས་
པ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཁྱིམས་རདོ་པར་བསུན་གཙེར་བཟསོ་པ། ཞྱི་རལོ་བ་ཚོའྱི་ནང་མྱི ་
དང་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡགུ་ཁག ད་ེབཞྱིན་གསར་འགདོ་པ་སོགས་ལ་བསུན་གཙེར་བཟསོ་པ་དང་། 
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་འགོ་གངས་
ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོའྱི་ཆོས་དད་དང་སདྐ་ཡྱིག རྱིག་གཞུང།  རྱིག་གཞུང་གྱི་འཚོ་བའྱི་རནེ་གཞྱི་
བཅས་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསལ་བཤད་གནང། ད་ེ
བཞྱིན་སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་དནོ། སུད་སྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་
གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་བྱདེ་སའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ཛ་དྲག་ཏུ་
འག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད་པར་བརནེ། སུད་སྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཚོའྱི་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རེས་
འདནུ་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་འཇར་མན་སྐ་ུཚབ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་ང་ོརལོ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡོད། གཞན་ཡང་བག་ོགླངེ་ལནྷ་
ཚོགས་སབྐས་འཇྱིག་ཉནེ་མྱི ་རྱིགས་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པའྱི་  The Society for Threatened 

Peoples སྐ་ུཚབ་བསྟན་འཛྱིན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དནོ། བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་
སྟངས་དརེ་ཧ་ཅང་བླ་ོའཚབ་བསྐ་ེརྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་
མྱི ་ ༥༡ གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱི ་ཚོར་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་
དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་ཞྱི་རལོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཆེད་བདོ་མྱི ་ད་ེདག་གྱིས་རང་གྱི་གཅསེ་པའྱི་ལུས་སགོ་བླསོ་
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གཏངོ་བྱས་ཡོད་པ་དང། བདོ་མྱི ་ད་ེདག་གྱི་ཁདོ་ནས་ ༤༡ འདས་གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། 
བདོ་མྱི ་ད་ེདག་ཚང་མས་མགྱིན་དབྱངས་གཅྱིག་འགྱུར་ངང་ནས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་པ་
དང་༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་ཚྱིག་བསྒགས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཞྱི་རལོ་བ་ད་ེདག་ཐགོ་དྲག་གནནོ་བདེ་སྤདོ་བྱས་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་དམ་བསྒགས་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་
ཡྱིན་པ་ནྱི་དཔརེ་ན། འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་འབར་ཁམས་རྒྱལ་རོང་མཚོ་བདནུ་དགནོ་པའྱི་
དག་ེའདནུ་པ་ལ་ྔམཚན་མོར་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདགུ དག་ེའདནུ་པ་ཁངོ་རྣམས་
གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་ད་དངུ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད། གཞན་ཡང་ད་དངུ་
བདོ་མྱི ་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རམོ་པ་པ།ོ སྒྱུ ་རལ་བ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རདོ་པ། ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐབོ་པ། དྲ་རྒྱ་ཟྱིན་བྱིས་བ་བཅས་བདོ་མྱི ་གངས་ ༦༤ ཙམ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་པ་
དང། འགའ་ཤས་བཀག་ཉར་བྱས་པ། འགའ་ཤས་ལ་ཁྱིམས་ཆད་བཏང་བ། འགའ་ཤས་
བཀག་ཉར་འགོ་འཆྱི་འག་ོརྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁར་གཞྱིགས་ཏ་ེགླདོ་བཀལོ་བཏང་བ། ད་ེབཞྱིན་སླབོ་གྲྭའྱི་
དག་ེརན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གཞས་ཚྱིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་སྱིད་
བྱྱུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བྱས་པ་རྣམས་སླབོ་གྲྭ་ནས་ག་ོགནས་ཕབ་པ་དང་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་སོགས་
བྱྱུང་ཡོད། ཅསེ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བསྟན་འཛྱིན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་
སབྐས་དརེ་ཉ་ེལམ་དཀར་མཛེས་འབྱིང་རྱིམ་མྱི ་དམངས་ཁྱིམས་ཁང་ཟརེ་བས་བདོ་རྱིགས་བུ་
མོ་འཇྱིགས་མེད་སྒལོ་མས་ཞྱི་རལོ་སདྐ་འབདོ་བྱས་པར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཁྱིམས་ཆད་བཏང་ཡོད་
སྐརོ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས།།
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རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བླནོ་དང་ཐད་ཀར་བདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གླངེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཝུན་ཅཱ་པའ་ོཡུ་རོབ་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོང་འབལེ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༥ ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་བྱས་ཡོད། ད་ེཡང་ཚོང་འབལེ་ལནྷ་ཚོགས་མཇུག་བསྒྱིལ་རསེ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ལནྷ་
ཁང་གྱི་གཙོ་འཛྱིན་ European Council སྐ་ུཞབས་ཧར་མན་ཝནོ་རོམ་པ་ེ Herman Van 

Rompuy མཆོག་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འཛྱིན་སྐངོ་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཇ་ོསེ་མེ་ནལུ་བ་ྷརོ་སོ་ Joseé  Manuel Barroso མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཕ་རན་
སྱིའྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེརྱི་སྱིའྱི་ནང་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཡུ་
རོབ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་དང་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གཞན་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཝུན་ཅཱ་པའ་ོདང་ཐུག་འཕྲད་སབྐས་གླངེ་མོལ་བྱྱུང་བའྱི་སྐརོ་གསུང་
དནོ། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཝུན་ཅཱ་པའ་ོདང་ཐུག་འཕྲད་སབྐས།  རྒྱ་ནག་དང་
ལནྷ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་གསོ་མོལ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡུལ་གཉྱིས་ཀྱི་འབལེ་ལམ་
ཐགོ་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་གཅྱིག་ལགྷ་ཙམ་རསེ་སུ་ང་
ཚོ་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་གསོ་མོལ་བསྐར་མཐུད་བྱྱུང་
ཐུབ་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ལརྟ་ན།  གནད་དནོ་དརེ་ང་ོཐགོ་ལག་
ལེན་ཐགོ་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་གུབ་འབས་སོན་པ་ཞྱིག་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།
 དརེ་བརནེ་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐད་ད་དངུ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་གོ་སབྐས་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་ངསོ་འཛྱིན་ཐགོ་ང་ཚོས་གནད་དནོ་དརེ་དམྱིགས་བཀར་གྱིས་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གཞན་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་
གནད་དནོ་ལརྟ།  རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  ར་བའྱི་རྒྱ་ནག་ནང་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་
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ཐགོ་དབུལ་ཕངོས་ས་ཡ་མང་པའོྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་དརེ་ང་ཚོས་ངསོ་འཛྱི ན་གྱིས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ད་དངུ་རྒྱ་ནག་ནང་སྨྲ་བརདོ་ཀྱི་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་བྱདེ་
དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ཞསེ་སོགས་ཀྱི་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།།



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།186

 
བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རྱི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱི་བྱས་རསེ་ལ་ཨ་རྱིའྱི་

གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་སྤྱི་མོས་ཐགོ་ཆེ་བསྟདོ་ཀྱི་ 
གསོ་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རྱི ་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱིས་ལོ་མང་རྱིང་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་བྱས་རསེ་ལ་སྤྱི་མོས་ཐགོ་ཆེ་བསྟདོ་ཀྱི་གསོ་
ཆོད་བཞག་ཡོད། ད་ེཡང་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་འགན་
འཛྱིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་ག་ེརྱི་སྱི་མྱི ་ཐྱི་ Gare Smith མཆོག་གྱིས་གསུང་
དནོ། མྱི ་ཚེ་ཧྱིལ་པའོྱི་རྱིང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་ཆེད་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཁད་པར་བ་ཞྱིག་གྱི་བྱས་རསེ་ལ་ད་ེརྱིང་གསོ་ཚོགས་གོང་མས་སྤྱི་མོས་
ཐགོ་བསགྔས་བརདོ་དང་ཆེ་བསྟདོ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་ནྱི་ཁངོ་ལ་འསོ་ཤྱིང་འཚམ་
པའྱི་གུས་འདདུ་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་རྱི ་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱིས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་
རྱིང་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ད་ེདག་ལ་གཞུང་འབལེ་
མྱི ་སྣས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་རྒྱྱུར་གུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཐནོ་ཡོད། ཐངེས་འདྱིར་ཁངོ་ལ་ཆེ་
བསྟདོ་ཀྱི་གསོ་ཆོད་འཇགོ་ཐུབ་པ་ད་ེནྱི་འསོ་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གང་ཡྱིན་བརདོ་
ན།  ཁངོ་གྱིས་ས་ྔམོ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་ཆེད་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱིས་
ནསུ་ཤུགས་འདནོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་གསལ་བཤད་ཐུབ་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།
 སྤྱིར་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་གསོ་ཆོད་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇནོ་ཀ་ེརྱི་ Sen. John Kerry མཆོག་གྱིས་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད་ཀང་། གསོ་ཆོད་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཆ་ཌྱི་ལུ་
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གར་ Sens. Richard Lugar མཆོག་དང་། ཌ་ེནྱི་ཕྱིན་སྱི་ཊེ་ཡྱིན་ Dianne Feinstein མཆོག 
པ་ེཊྱིཀ་ལྱི ་ཧ་ེ Patrick Leahy མཆོག ཇནོ་མེ་ཀནེ་ John McCain མཆོག ཇ་ོསེབ་ལྱི ་
བརྷ་མེན་ Joseph Lieberman མཆོག བརྷ་བ་ྷར་བཀོ་སར་ Barbara Boxer མཆོག 
མཱཀ་ཀྱི་རྱིག་ Mark Kirk མཆོག མཱཀ་ཨུ་ཌཱལ་ Mark Udall མཆོག་བཅས་ཡྱིན་འདགུ་
པ་བཅས།།



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།188

 
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་ལ་
བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་ 

དརེ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ནྱིའུ་ཡོཀ་ཏུ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་དུྲང་ཆེ་ལམྕ་སྐ་ུཧ་ེལྱི ་རྱི་ཁྱི་ལྱིན་ཊོན་ Hillary Clinton མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་
ཆེན་ཡང་ཇ་ེཅྱི་ Yang Jiechi དང་ཐུག་འཕྲད་སབྐས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གླངེ་ཡོད། ད་ེཡང་
ཐགོ་མར་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཉྱི་ཧངོ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་སན་ཀ་ཀུ་ Senkakus མཚོ་
གླྱིང་གྱི་བདག་དབང་ཐགོ་དངེ་སབྐས་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གསོ་མོལ་
གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་བྱང་ཀ་ོརྱི་ཡ་དང་ཨྱི ་རན་བཅས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་རསེ། 
ལམྕ་སྐ་ུཁྱི་ལྱིན་ཊོན་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕགོས་གཙོ་བཟུང་ཐགོ་རྒྱ་ནག་ནང་
གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་སྟངས་དང་ལགྷ་པར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་སེམས་
འཚབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རྒྱ་ནག་
ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཁྱིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་ཐགོ་ 

ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་ཐུན་མོང་གྱི་
རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བའྱི་འཛྱིན་སྐངོ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གནས་སྟངས་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་
ཡོད། སནྙ་ཐ་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཀྱི་རྱི་ཡྱི ་སྱི་སྱི་
མྱི་ཐྱི་ Chris Smith ལགས་ཀྱིས་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་
ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སུྒབ་བྱདེ་ད་ུརྒྱ་རྱིགས་ཁྱིམས་རདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཁན་གུང་
ཁན་ Chen Guangcheng དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་དབང་འགོ་མངལ་ལྷུང་ད་ུབཅྱུག་
པའྱི་བུད་མེད་ཕངེ་ཇན་མ་ཡྱི ་ Feng Jianmei སོགས་ཀྱིས་ཉནེ་ཁར་མ་འཛེམ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་
དྲ་ལམ་ཐགོ་སྤལེ་ཐབས་བྱས་པ་རྣམས་ལུང་འདྲནེ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་
གྱི་ཚོགས་གཞནོ་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐ་ུཞབས་ཤེ་རོ་ཌྱི་བྷ་ོརོན་ Senator Sherrod 

Brown མཆོག་གྱིས་སནྙ་ཐ་ོདང་འབལེ་ནས་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་གནད་དནོ་བཅྱུ་
དགུའྱི་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་སབྐས། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་མྱི་དམངས་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚེ་སགོ་ལ་ཉནེ་
ཁ་ཆེན་པའོྱི་འགོ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཁྱིམས་ལུགས་དྲང་བདནེ་ལག་བསྟར་ཡོང་རྒྱྱུ ། ད་ེ
བཞྱིན་ངལ་རལོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ལ་གཞུང་གྱིས་འགན་ཁུར་དྲང་བདནེ་ཐགོ་སྟངས་
འཛྱིན་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྒ་ཡང་ཡང་བསྒགས་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབཀདོ་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས་པ་མ་ཟད། བདོ་དང་ཤྱིང་ཅང་སོགས་རྒྱ་ནག་གྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་
དང་ཆོས་དད། རྱིག་གཞུང་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞྱིན་
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པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ང་ོརལོ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་དང།  ལགྷ་པར་བདོ་ནང་ད་བར་བྱྱུང་མངོ་མེད་པའྱི་བདོ་
མྱི་ ༥༠ བརལ་བས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། ཅསེ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པར་འཚམས་གཟྱིགས་ 

སུ་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་སྐ་ུ
ཞབས་གྷ་ེརྱི་ལོཀ་ Gary Locke མཆོག་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པར་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པ་
ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་མགྱིན་ཚབ་ལམྕ་སྐ་ུཝྱིཀ་ཊོ་རྱི་ཡ་ན་ུལཎྜ་ Victoria Nuland མཆོག་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་སབྐས་གསུངས་ཡོད།  ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་ཚབ་
མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་བདོ་རྔ་པའྱི་ས་ཁུལ་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པའྱི་འདྲ་པར་ཊུ་ཝྱི་
ཊར་དྲ་ལམ་ཐགོ་ཐནོ་ཡོད་པ་དང། བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པའྱི་ས་ཁུལ་ད་ུས་ྔལོ་ནས་བཟུང་བདོ་མྱི ་ 
༣༠ ལགྷ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་བར་བརནེ། སྐ་ུཉྱིད་མཆོག་
ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་སྐ་ུཞབས་གྷ་ེརྱི ་ལོཀ་མཆོག་ཁུལ་དརེ་
ཕབེས་མྱིན་གྱི་གནས་ཚྱུལ་དང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེའབལེ་གསལ་བཤད་གནང་
རོགས་ཞུས་པར། ལམྕ་སྐ་ུན་ུལཎྜ་མཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། གཞུང་ཚབ་མཆོག་
བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པར་ཕབེས་པ་ད་ེནྱི་ཁངོ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ཁུང་ཅྱིང་ Chongqing དང་སྱི་ཁནོ་ 
Sichuan ཞྱིང་ཆེན་སོགས་སུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
ཡྱིན། སབྐས་དརེ་གཞུང་ཚབ་མཆོག་གྱིས་བདོ་རྱིགས་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའྱི་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་
མང་པ་ོདང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁུལ་དའེྱི་གངོ་ཁརེ་དང་དགནོ་པ་སོགས་ཀྱི་
ནང་དའུང་ཕབེས་ཏ་ེས་གནས་བདོ་རྱིགས་ཚོ་དང་གསུང་མོལ་བརྒྱྱུད་ཁངོ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་
དང་འཚོ་བའྱི་ལས་དནོ་སྐརོ་ཤེས་ཐབས་གནང་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
ཐགོ་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོདང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་བརནེ་ཁདེ་ཚོས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་རྒྱྱུར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང། 
 ད་ེརསེ་གསར་འགོད་པ་ཁོང་གྱིས་གཞུང་ཚབ་མཆོག་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ད་ུཉྱིན་
གངས་ཇྱི་ཙམ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང། ཁངོ་རྔ་པའྱི་ཁུལ་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་གུབ་རསེ་ཁུལ་
དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་ཁངོ་གྱིས་གཟྱིགས་ཚྱུལ་ཇྱི་
འདྲ་བྱྱུང་མྱིན་སྐརོ་གྱི་དྲྱི་བ་ཞུས་པར། ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་ཞྱིབ་ཕྲ་གང་ཡང་
གནང་མེད། ཡང་གསར་འགདོ་པས་གཞུང་ཚབ་མཆོག་ད་ལ་ྟཨ་རྱིའྱི་ནང་བཞུགས་
ཡོད་མེད་དང། ཁངོ་གྱིས་རྔ་པའྱི་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཉམས་མངོ་སྐརོ་ཨ་རྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་དང་ཨ་རྱིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐརོ་ཞུས་པར། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ནམ་ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་བཞྱིན་ཡོད། སབྐས་དརེ་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་རག་
ཏུ་བག་ོགླངེ་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནད་དནོ་དའེྱི་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཇྱི་ལརྟ་གླངེ་
དགསོ་མྱིན་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་གསར་
འགདོ་པས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་
ཕགོས་ཇྱི་འདྲ་ཡྱིན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུས་པར། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་
ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ལ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་བརནེ། བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པ་བསྟདུ་མར་རེ་འདནུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་མཚམས་

འཇགོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྱིན་
ཚབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཝྱིཀ་ཊོ་རྱི་ཡ་ན་ུལཎྜ་ Victoria Nuland མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་
པའོྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤྱིག་སབྐས་གསར་འགདོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཇུས་འགོད་པ་རྱིས་སྤདོ་
བྱས་ཚེ་བྱ་དགའ་སྤདོ་རྒྱྱུའྱི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་མཁནེ་རགོས་ཡོད་དམ་ཞསེ་པའྱི་དྲྱི་བར། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་
གནང་དནོ། གནས་ཚྱུལ་དའེྱི་སྐརོ་ཤེས་རགོས་མ་བྱྱུང་ཡང། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་བྱདེ་སའྱི་ས་ཁུལ་ད་ུདམ་བསྒགས་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེརྱིགས་ལ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
དཔནོ་རྱིགས་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་སབྐས་བསམ་ཚྱུལ་བཏནོ་དང་འདནོ་མུས་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་
ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གནས་ཚྱུལ་དའེྱི་ཐད་ཕྱི་ཕགོས་ལ་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕགོས་གསལ་བཤད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ང་ཚོས་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
སུང་སྐབོ་ལ་ཉནེ་ཁ་བཟ་ོབཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟ་ེབདོ་མྱིའྱི་དངསོ་ཡོད་
དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བྱདེ་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་ལན་
འདབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ 

ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ 
གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་སུད་སྱི་གངོ་ཁརེ་ཇྱི་ནྱི་ཝར་རནེ་གཞྱི་
བྱས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་
གྱི་འགན་འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུན་ཝྱི་པྱིལ་ལེ་ Navi Pillay མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ། བདོ་མྱི ་
ཚོས་ཡུན་རྱིང་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་འགོ་ད་ཆ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱིས་མཚོན་འུ་
ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་མང་དག་ཅྱིག་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསམ་ཤེས་བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ། བདོ་མྱི ་
ཚོས་རང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་
ཡྱིག་སུང་སྐབོ། འད་ུའཛོམས་དང་སྨྲ་བརདོ་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཆེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རདོ་བྱདེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་
ཉར་བྱས་པ་དང་། གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བ་སོགས་བདོ་མྱི ་ཞྱི་རལོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐགོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དྲག་གནནོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་ཧ་
ཅང་བླ་ོའཚབ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། གནས་ཚྱུལ་འདྱི་དང་འབལེ་ཆགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
པའྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༡༧ སོན་པ་འཇྱིགས་མེད་སྒལོ་མས་བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་དབང་དགསོ་པ་ 
དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་སྦྱར་ཡྱིག་བཀམ་པའྱི་
ཉསེ་མྱིང་འགོ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཉནེ་རགོ་པས་ཁ་ོམོར་ཉསེ་རྡངུ་ཚད་མེད་བཏང་བ་མ་ཟད། ལོ་གསུམ་
རྱིང་བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་དབང་ཆེད་རམོ་
ཡྱིག་བྱིས་པ་དང། གླགོ་བརྙན་བཟསོ་པ། བདོ་ནང་གྱི་དནོ་རྐནེ་དང་འབལེ་བའྱི་པར་རྱིགས་
གནས་ཚྱུལ་ཕྱིར་གཏངོ་བྱས་པ་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལོ་བཞྱི་དང་བདནུ་སོགས་དསུ་
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བཀག་འདྲ་མྱིན་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་ཆད་གཅདོ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛྱིན་
བཟུང་བྱས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་དྲང་བདནེ་གྱི་ཁྱིམས་ཆད་གཏངོ་མྱིན་ 
དང་། འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འགོ་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མནར་གཅདོ་ཇྱི་འདྲ་གཏངོ་
བཞྱིན་ཡོད་མེད་ཐགོ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ ངས་གནད་དནོ་ད་ེདག་
ཐགོ་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་དང་ལནྷ་ཐངེས་འགའ་ཤས་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ད་དངུ་
བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཐད་བྱས་ཟྱིན་པ་ལས་བྱ་རྒྱྱུ ་མང་བ་ཡོད་པས། རང་
གྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་ཆེད་ཞྱི་རལོ་བྱདེ་མཁན་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མགགོས་མྱུར་གླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པ་ངས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང། བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱིས་
མཚོན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་མ་སྤལེ་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
ཚོགས་པ་དང་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ལ་ལས་འགུལ་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོ་གནང་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  བདོ་མྱི ་ཚོས་སེམས་ནང་
དངངས་སྐྲག་དང་དཀའ་ངལ་འགོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་ཐུག་པའྱི་
གནས་སྟངས་དརེ་ངས་བསམ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་འདགུ་ཀང་རང་གྱི་མངནོ་འདདོ་ཕྱིར་འདནོ་རྒྱྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་དའེྱི་ཐགོ་བསམ་ཤེས་བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱི ་
ཚོར་སྨྲ་བརདོ་ཀྱི་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ། ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཞྱི་འཇམ་ཡོང་སདླ། བདོ་ནང་ད་ུརྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་
དབང་ཅན་གྱི་རགོ་ཞྱིབ་པ་དང་གསར་འགདོ་པ་ཆེད་གཏངོ་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་གནས་
སྟངས་ང་ོམ་ཤེས་ཐབས་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུའག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་འག་ོསྐདོ་ཆོག་
པའྱི་ཆོག་མཆན་སྤདོ་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཐངེས་ ༡༢ ཙམ་ཞུས་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། 
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 གཞན་ཡང་བདོ་ནང་དྲག་གནནོ་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་བ་བརྒྱྱུད་སྤྱི་ཚོགས་བརན་ལྷྱིང་ནམ་ཡང་བསུྐྲན་མྱི ་ཐུབ། དརེ་བརནེ་བདོ་མྱིའྱི་སེམས་
ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་གནང་དགསོ། ཞསེ་སོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཛ་
དྲག་གྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡན་ལག་ཚན་པའྱི་

ཚོགས་གཙོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐནོ་བརདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཚན་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་བརྷ་བ་ྷར་ལོ་ཆྱི ་བྷྱི་ལར་  
Ms. Barbara Lochbihler མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད། ལམྕ་
སྐ་ུམཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་
དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་གསུངས་དནོ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་གྱི་ལོ་འཁརོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དརེ་དནོ་འབས་སོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཆེད་འགྱུར་བ་གཏངོ་
དགསོ། ཞསེ་རེས་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་

ཆ་ཚང་བ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེགསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཀུན་ཁབ་འགན་ཁུར་ Human Values and Universal 

Responsibilty ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།
 ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གསོ་ཚོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་
ཡུན་རྱིང་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་སྱི་ཤུ་
མ་ཀྱི་ན་ོ Seishu Makino ལགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་ལནྷ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་གསན་རྒྱྱུར་
འདདོ་བླ་ོཤུགས་ཆེ་ཡོད་ཅསེ་ཞུས་ཡོད། ད་ེརསེ་སྱིད་བླནོ་ཟུར་པ་དང་ད་ལའྟྱི་ཕགོས་འགལ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཤྱིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ Shinzo Abe མཆོག་གྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་ལ་འདྱི་གའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གསོ་ཚོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པར་ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་འདྲ་མྱིན་གྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ ༡༥༠ བརལ་བས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་དྲག་གནནོ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་སོགས་འཁདོ་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་
སྤལེ་ཡོད་པ་ད་ེམགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་སྐ་ུམདནུ་ད་ུསནྙ་སྒནོ་ཞུས་ཡོད། དེ ་ ཡ ང ་
བསྒགས་གཏམ་དའེྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡ་ང་སྙྱིང་ར་ེམེད་པའྱི་ཐགོ་བདོ་ནང་
གྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་ཞྱི་རལོ་བྱདེ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སྟངེ་དྲག་གཅདོ་ཚད་ལས་
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བརལ་བ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲག་གནནོ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཞྱི་
རལོ་ཆེད་བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡགུ་ལ་བསམ་ཤེས་བྱདེ་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
ད་ེཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཆེད་གསོ་མོལ་མུ་མཐུད་དགསོ་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རེ་
འདནུ་ལ་ཡ་ལན་ཡང་བྱས་མེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་དྲག་གནནོ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་དང་བདོ་ནང་
གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་
ཚོའྱི་བརྡ་ལན་འདྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཐ་ེཚོམ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ཁབ་སྤལེ་བྱདེ་རྒྱྱུར་ག་སྒྱིག་
ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ཐགོ་མར་འག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིན་
ཐང་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་མཐུན་སྒྱིལ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་
བཅས་སྐའུྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཉྱིས་ཀྱི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མགནོ་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་གཅྱིག་མཇུག་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་དནོ་
རྐནེ་འབྱྱུང་བཞྱིན་པ་དརེ་ཐུགས་ཕམ་དང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཉྱི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། སྤྱིར་བདོ་ཡོངས་དང་ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་
དནོ་རྐནེ་འབྱྱུང་བཞྱིན་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆེད་མངགས་ཕབེས་དགསོ།  ཞསེ་ཐུགས་རེ་
མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏ་ེཕྱིའྱི་ཡུལ་གུ་ཁག་གྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ནས་བདོ་
ནང་གྱི་དནོ་དམ་གནས་ཚྱུལ་གསལ་སྟནོ་གནང་ན་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་
ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གཞྱི་ནས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐརོ་དགངོས་ཀྱི་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད། བདོ་ནང་གྱི་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་མཐངོ་རྒྱ་ཆྱུང་བའྱི་དམར་ཤོག་ལས་བྱདེ་རྣམས་
ནས་བདོ་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ལ་ཞདེ་སྣང་དང་། ལགྷ་པར་དབུས་གཞུང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་
ཚྱུལ་སནྙ་སེང་ཞུ་གྱི་མེད་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་ནས་བདོ་
མྱིའྱི་གནད་དནོ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་ཛ་དྲག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད། གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡོལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་
ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅྱིག་ཐུན་མོང་
ནས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེའབདོ་སྐལུ་ 

གྱི་ཡྱི ་ག་ེཞྱིག་འགམེས་སྤལེ་གནང་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བའྱི་ཚོགས་པ་
ཁག་གཅྱིག་ཐུན་མོང་ནས་སྣ་ེའཁྱིད་ད་ེབདོ་ནང་རང་སགེ་གྱི་དནོ་རྐནེ་མུ་མཐུད་ཐནོ་བཞྱིན་
པར་དམྱིགས་ཏ་ེརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་། གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད། འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་གསར་འགདོ་པ་གཙོ་གས།  ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ།  མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་བཅས་ལ་ཕུལ་རྒྱྱུའྱི་འབདོ་སྐལུ་གྱི་ཡྱི ་ག་ེཞྱིག་འདྱི་ཚེས་
ཉརེ་ལ་ྔཉྱིན་དྲྲྭ་ལམ་ནས་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་དང་།  ཡྱི ་ག་ེདརེ་ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ས་རགས་བསྡ་ུལེན་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༧ དང་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་སོ་སོར་འབདོ་སྐལུ་ཡྱི ་ག་ེའདྱིའྱི་ཟྱིན་བྱིས་བཟ་ོཆེད་རྒྱ་རྱིགས་
ཚོས་དངེ་དསུ་དྲྲྭ་ལམ་གྱི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉྱིས་ཚོགས་པ་དང་། ཚོགས་འདརུ་ཉྱི་ཧངོ་དང་། 
ཁ་ེན་ཌ།  འཇར་མན།  ཨ་རྱི།  ཨོ་སྱི་ཀ་ོལྱི ་ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། ཨ་རྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གྱི་ཀུན་དགའ་བཀྱིས་ལགས་དང་།  སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་བླ་ོབཟང་
ཉྱི་མ་ལགས།  ཨོ་སྱི ་ཀ་ོལྱི ་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་ཟླ་སྒནོ་ལགས་བཅས་རྒྱ་རྱིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་གསུམ་དང་།  ད་ེམྱིན་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་མཁནེ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ཚོགས་
འདརུ་གདན་ཞུ་བྱས་ཡོད་པ་ལརྟ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
 ས་ྔརསེ་ཐངེས་གཉྱིས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་གཙོ་བ་ོདནོ་དག་གཉྱིས་ཐགོ་
གསོ་བསྡརུ་བྱས་ཡོད་པ་སྟ།ེ  གཅྱིག  ཉ་ེལམ་བདོ་ནང་རང་སགེ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་མུ་མཐུད་
ཐནོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཚོས་
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ནསུ་ལནྡ་གྱི་ལས་འགུལ་གང་ཞྱིག་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་།  གཉྱིས།  ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་
པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཚོས་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་བཞྱིན་
པའྱི་སབྐས་འདྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་། གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད། འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་གསར་འགདོ་པ། ཡུ་རོབ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་
པ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་བཅས་ལ་ཕུལ་རྒྱྱུའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡྱི ་ག་ེཞྱིག་བཟ་ོརྒྱྱུར་ནང་དནོ་ག་
རེ་ཚང་དགསོ་མྱིན་བཅས་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད། 
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ཨ་རྱིས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་

དནོ་གཉརེ་བའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅྱིག་ཐུན་མོང་ནས་ 
བྱིས་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡྱི ་གེ

༄༅།།གུས་བརྱི་འསོ་པའྱི་༼སནྙ་ཞུ་འབུལ་ཡུལ།༽མཆོག་ལ། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་དམར་པའོྱི་དབང་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་
བདོ་རྱིགས་ས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་བསྟདུ་མར་ཐནོ་པ་མ་ཟད། 
སབྐས་རེ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་སེར་སྐ་མྱི ་གངས་བཞྱིས་རང་ལུས་བསགེས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཡང་
བྱྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ བར་དངསོ་སུ་ར་འཕྲདོ་བྱྱུང་བའྱི་བདོ་མྱི ་ ༧༨ 
ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ཁདོ་ནས་མྱི ་ ༦༠ ལགྷ་ཙམ་འདས་གངོས་
སུ་གྱུར་ཡོད། བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་རྱིམ་བསག་གྱི་གངས་འབརོ་དང་། གཅྱིག་རསེ་
གཉྱིས་མཐུད་ཀྱི་དསུ་ཚོད་བཅས་ག་ནས་བལསྟ་ཀང་། ཡྱིད་སེམས་སྐ་ོབའྱི་དཀའ་སྡགུ་གྱི་ཚད་
ནྱི་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞྱིང་། རང་བསགེས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་དངུ་མུ་མཐུད་ཐནོ་བཞྱིན་ཡོད།
 ཚེ་སགོ་གསོས་པ་ད་ེཚོ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དང་། རེ་རེ་བཞྱིན་མེ་ཕུང་གྱི་ཁདོ་ད་ུམེད་
པར་གྱུར་བ་དང་། རན་དར་གཞནོ་གསུམ་དང་། སྐསེ་པ་དང་བུད་མེད། དག་ེའདནུ་པ་དང་
བཙྱུན་མ་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་བཅས། བདོ་འདྱི་མེས་འཚྱིག་བཞྱིན་ཡོད།  ཡང་སྙྱིང་བདོ་
ད་ུགནས་ཚྱུལ་ག་རེ་བྱྱུང་བ་རེད་དམ། བདོ་མྱི ་འདྱི་འདྲ་མང་པསོ་ད་ེལ་ྟབུའྱི་སྡགུ་བསལྔ་ཆེན་
པ་ོད་ེའདྲ་འཁུར་ནས་ཡ་ང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་རང་གྱི་ཚེ་སགོ་བླསོ་གཏངོ་བྱས་
པ་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་ལྷ་ོཝ་ེཏ་ེནམ་གྱི་དག་ེའདནུ་པ་སྒངོ་རྡ་ཡྱིས་སའ་ེཀནོ་ Saigon 
གངོ་ཁརེ་ད་ུརང་ལུས་བསཌེ་པ་དང་།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་དག་ེའདནུ་པ་
ལེང་ཆྱིང་གྱིས་ཕ་ྷམན་དགནོ་ད་ུརང་ལུས་བསགེས་པ།   ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱ་གཞུང་
ནས་བཙན་བཤེད་ཀྱིས་སྡདོ་ཁང་བཤྱིགས་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་མངོ་མཁན་ཐང་ཕུ་ཀྱིན་གྱིས་དྲྱིན་
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ཏུར་རང་ལུས་བསགེས་པ་དང་འདྲ་བར། བདོ་མྱིའྱི་རང་བསགེས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་
ལ་ཧ་ཅང་ལྕྱི་ཞྱིང་། བཟདོ་དཀའ་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་རང་བཞྱིན་གྱི་སྡུག་བསལྔ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་
སྨསོ་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རང་ལུས་སགེ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཁངོ་ཚོས་རང་ཉྱིད་བླསོ་བཏང་
བྱས་པ་ལས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་ཏྱིལ་འབུ་ཙམ་ཡང་བྱས་མེད། འནོ་ཀང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནས་བདོ་མྱིས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་བྱས་མྱི ་འདགུ་བསམས་ནས་སྣང་མེད་ཚོར་མེད་ད་ུབསདྡ་ན་
མྱི ་འགྱིག མྱིའྱི་སགོ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིན་ཐང་ཆེ་བས་རང་སགེ་གྱི་ཁདོ་ད་ུཚེ་སགོ་ཤོར་བ་ནྱི་
གདོ་ཆགས་ཡྱིན། རང་སགེ་གྱི་དནོ་རྐནེ་རེ་རེའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡ་ང་བའྱི་སྡགུ་བསལྔ་ཁྱི་སྟངོ་མང་
པ་ོཡོད། རང་བྱྱུང་གནདོ་འཚེ་འབྱྱུང་སབྐས་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་མྱི ་ཆོས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་འད་ུ
ཤེས་བཟུང་ནས་རོགས་ཕན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་རང་སགེ་གྱིདནོ་རྐནེ་དང་། 
དའེྱི་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་ནྱི་མྱི ་ཚོས་ད་ེབས་ད་ོསྣང་དང་། རོགས་ཕན་བྱདེ་
དགསོ་པའྱི་གདོ་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཟུར་ནས་ལདྟ་མོ་བལསྟ་
ཏ་ེབསདྡ་ན་གཏན་ནས་མྱི ་འགྱིག ད་ེནྱི་བདག་དབང་གྱི་གནད་དནོ་མྱིན་པར། ས་ཡོམ་དང་། 
མུ་ག ེ དམག་འཁུག་གྱི་གདོ་ཆགས་དང་འདྲ་བར་མྱི ་ཆོས་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ངསེ་པར་ད་ུའགན་ཁུར་དང་། ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགསོ་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་སྐུ་ཉྱིད་ལ། མྱི ་ཆོས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་འད་ུཤེས་བཟུང་བ་
དང་། འགན་ཁུར་གྱི་འད་ུཤེས་ཡོད་པའྱི་སྒ་ོནས་འཕྲལ་ད་ུབྱ་ཐབས་བཟུང་སྟ།ེ མྱིས་བཟསོ་
པའྱི་གདོ་ཆགས་ཡོང་བཞྱིན་པ་འདྱི་འགགོ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ང་ཚོས། སྐ་ུཉྱིད་ནས་སྐ་ུཉྱིད་ཞུགས་ཡུལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་དང་། སྒྱིག་འཛུགས། སྱིད་ 
གཞུང་། གསར་འགདོ་པ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེབཅས་བརྒྱྱུད་ནས་གཤམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཁག་
སྤལེ་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
༡༽ རྒྱ་ནག་དམར་པའོྱི་དབང་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་ས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མྱིས་རང་ལུས་

བསགེས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་བསྟདུ་མར་འབྱྱུང་བཞྱིན་པ་འདྱི། འཕྲལ་མར་ཐག་གཅདོ་
དགོས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་སྐུ་ཉྱིད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ 
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དང་། སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་དང་གཞུང་འབལེ་གྱི་འབལེ་ལམ་ཡོང་སབྐས་ངསེ་
པར་གླངེ་སླངོ་དགསོ་པའྱི་དནོ་གནད་ཀྱི་ཁངོས་སུ་འཇགོ་དགསོ།

༢༽ སྐ་ུཉྱིད་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དང་། སྒྱིག་འཛུགས། གསོ་ཚོགས། སྱིད་
གཞུང་། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་མནའ་མཐུན་ཚོགས་པ། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེབཅས་ནས་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་བཙྱུགས་
ཏ་ེརྒྱ་དམར་གྱི་དབང་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་ས་ཁུལ་༼ལགྷ་པར་ཡང་ཡང་རང་
སགེ་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་སའྱི་ས་ཁུལ།༽ ད་ུབསྐདོ་ནས་ས་གནས་རང་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་གནས་
སྟངས་དང་། རང་སགེ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
རོགས། དསུ་མཚྱུངས་ད་ེལའྟྱི་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་འདྱི་རང་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་སྒ་ོནས་བདོ་ནང་ཞྱིབ་འཇུག་ཏུ་བསྐདོ་ཆོག་པ་རྒྱ་དམར་གཞུང་
ལ་རེ་འདནུ་འདནོ་དགསོ།

༣༽ རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་འཕྲལ་ད་ུབདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སུང་སྐབོ་དང་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་པའྱི་ཐབོ་ཐང་འགན་
སུང་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་རང་དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་
ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། ༼ད་ེནྱི་རང་ལུས་སགེ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་དགསོ་འདནུ་
གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན།༽ ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཡོང་དགསོ་ན། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་དང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་
འདནུ་འདནོ་དགསོ།

 རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རང་སགེ་ངན་སྐལུ་བྱས་ཚྱུལ་སྐནོ་
འཛུགས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ནས་སགོ་ལ་གཅེས་འཛྱིན་
དགསོ་ཞསེ་ཡང་ཡང་འབདོ་སྐལུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལས། མུ་མཐུད་རང་སགེ་གྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཐནོ་རྒྱྱུའྱི་ཐུགས་རེ་གནང་གྱི་མེད། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱ་གཞུང་
ལ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་མཁན་བཏང་སྟ།ེ རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
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ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གྱི་སྐནོ་འཛུགས་བདནེ་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་རེ་འབདོ་གནང་ཡོད། དརེ་བརནེ།

༤༽ ང་ཚོས། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
རེ་འབདོ་ད་ེཚོར་བཟང་པའོྱི་བརྡ་ལན་དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
སྐ་ུཉྱིད་ནས་ཐུགས་སྣང་དང་། གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ།ེ བྱ་ཐབས་བཟུང་བ་བཅས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་ཚོས། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་བྱ་ཐབས་ད་ེཚོ་གང་ས་ྔས་ྔདང་། ཤུགས་
ཆེ་ཙམ་བྱྱུང་ན། དསེ་མྱི ་གཅྱིག་གམ་ཡང་ན་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཚེ་སགོ་སུང་སྐབོ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད།

 ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སྒ་ོནས་སརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།།
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ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ 

གསོ་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ཕྱི་
འབལེ་ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསོ་འཆར་དརེ་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོབྱྱུང་
རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ French Senate ནང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད། གསོ་འཆར་འདནོ་མཁན་ནྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་
ཡོད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཡྱིན་འདགུ གསོ་ཆོད་འདྱི་འདྲ་འཇགོ་
དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོནྱི། བདོ་ནང་ད་ལའྟྱི་འཆར་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་
གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཉ་ེལམ་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ད་ེདང་རསེ་སུ་
མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་གལ་གནད་ཆེ་
ཤོས་ཤྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་ཐུབ་ཆེད་ད་ུཡྱིན་འདགུ
 ད་ེཡང་གསོ་ཆོད་ཀྱི་ནང་དནོ་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་འདྱིར་བཀོད་ན། བདོ་ནང་ཛ་
དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་གནས་བཞྱིན་པར་བརནེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་
མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་ནས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་ལྔ་རྱིང་བདོ་མྱི ་ཚོས་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དརེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ོསྣང་མ་བྱས་པར་བདོ་མྱི ་ཚོར་རོགས་རམ་བྱདེ་མ་ཐུབ་པར་བརནེ། ད་
ལའྟྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་
བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི་རལོ་བྱས་རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
ཐགོ་དྲག་གནནོ་དང་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་ཡོད། རྒྱྱུ ་མཚན་དརེ་བརནེ་བདོ་རྒྱ་ཕགོས་
གཉྱིས་ཀར་གཉྱིས་སནྨ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་ཆེད་འགོག་རྐནེ་བཟསོ་
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ཡོད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ལ་སབྐས་བབ་ཛ་དྲག་གྱི་
ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་རྒྱྱུས་མཚོན་
འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་མ་སྤལེ་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆགས་
ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་བདོ་མྱི ་ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ཡོད། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་ལོ་འཁརོ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་
ཚོགས་སབྐས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་ཡོད། འནོ་ཀང་ཕགོས་ཡོངས་ནས་ལ་ྟསབྐས་རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་
ཡང་བྱྱུང་མེད་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཡུ་
རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། གསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརནོ་གང་ཡོད་གནང་དགསོ། 
 ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་བསྐ་ོབཞག་གནང་རསེ་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༡༥ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབལེ་བ་
བཟང་པ་ོརྒྱྱུ ན་འཁངོ་ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་བརན་པ་ོ
འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་བ་
ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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འཇར་མན་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་ད་ུ 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རགོས་ཞྱིབ་པ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །འཇར་མན་གཞུང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟ་ེབདོ་ནང་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རགོས་ཞྱིབ་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མྱི ་བཏང་སྟ་ེརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོཇྱི་ཡྱིན་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རགོས་ཞྱིབ་
བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད།  
 ད་ེཡང་ཚན་པ་དསེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་
སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཉྱིན་ཤས་གངོ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་འག་ོཁྱིད་གསར་པ་
འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ནས་རས་ཡོལ་ད་ུའག་ོམཁན་སྐ་ུཞབས་ཧུ་ཅྱིན་
ཐའསོ་རྒྱ་ནག་ནང་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེའྱི་འགོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དབུལ་ཕྱུག་བར་
གྱི་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ད་ེད་ཆ་ཇ་ེཉུང་ད་ུ
ཕྱིན་ཡོད་ཀང་དངེ་སབྐས་ལྐགོ་ཟ་རལུ་སུངས་དང་ཆབ་སྱིད་དབང་ཆ་སྒརེ་སྤདོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་རྒྱ་ནག་ནང་བཅསོ་འགྱུར་གཏངོ་དགོས་པ་ངསོ་ལེན་
བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་གསར་པ་ཚོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་མྱིན་ཐད་
ཚོད་དཔག་བྱ་རྒྱྱུའྱི་གནད་དནོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་མྱི ་མཐུན་པ་འཛྱིན་
མཁན་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་ཉུང་ད་ུགཏངོ་མྱིན་ 
དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ལ་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་
བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏངོ་མྱིན་ནས་ཚོད་དཔག་བྱདེ་ཐུབ། ངས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ན་
ཝྱི་པྱིལ་ལེ་མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་
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གནས་སྟངས་ཐརེ་འདནོ་གནང་བ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུ
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རགོས་ཞྱིབ་ཚོགས་པ་བཏང་སྟ་ེབདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་
སྱིད་བྱྱུས་དརེ་གུ་ཡངས་བཏང་སྟ་ེཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱི་འཇམ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་
བཏང་བར་ངསོ་འཛྱིན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད། འཇར་མན་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༢ བར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་
ཐའོྱི་ནང་འཇར་མན་གཞུང་གྱིས་བདོ་དང་ཤྱིང་ཅང་ Xinjiang ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་ད་ེ
གཉྱིས་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འད་ུའཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ལས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་
སྐརོ་འཁདོ་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་ཚན་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་ནང་མུ་མཐུད་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་རང་སྱིད་རང་སྐངོ་ངམ་རང་བཙན་ལས་འགུལ་ལ་དངསོ་ཤུགས་གང་རངུ་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་མཁན་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན། ལགྷ་པར་
ཀྱིརྱི་དགནོ་པར་དག་ེའདནུ་པ་དང་བཙྱུན་མ་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་
དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དགནོ་པ་དརེ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་འུ་ཐུག་ཐབས་
ཟད་ཆགས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བཏནོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣས་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་ 
གཏངོ་མཁན་གྱི་གཉནེ་ཚན་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྱིན་
ཚབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཝྱིཀ་ཊོ་རྱི ་ཡ་ན་ུལཎྜ་ Victoria Nuland མཆོག་གྱིས་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་
ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གསར་འགོད་པའྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞུས་དནོ། ཁ་སྔནོ་
ཨ་རྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་ལས་དུྲང་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་པསོ་ནར་ 
Michael Posner མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་གཉནེ་ཚན་
དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་ཀང་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་
ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་འདགུ ཅསེ་དྲྱི་བ་ཞུས་པར་མགྱིན་ཚབ་པ་མཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་
གནང་དནོ། གནས་ཚྱུལ་ད་ེབདནེ་པ་རེད། བདནུ་ཕྲག་རསེ་མར་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ང་ཚོས་ཁབ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཁ་སྔནོ་ལས་དུྲང་མཆོག་གྱིས་
བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་ནང་མྱི ་གསུམ་གྱི་གཉནེ་ཚན་དང་ཐུག་འཕྲད་
གནང་སྟ་ེཁོང་ཚོར་སེམས་གསོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་མ་ཟད། 
བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དྲག་གནནོ་ཆེ་རུ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དང་བདོ་མྱིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕགོས་དང་སེམས་འཚབ་ད་ེཁདེ་ཚོས་མཁནེ་གསལ་
རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འད་ུའཛོམས། སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་རྒྱྱུ འྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེནྱི་ཕན་པ་ལས་གནདོ་པ་ཆེ་བ་
ཡོད། སྱིད་བྱྱུས་དསེ་གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཛ་དྲག་ཏུ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།  
 ཕགོས་མཚྱུངས་བདནུ་ཕྲག་སྔནོ་མའྱི་ནང་མཚོ་སྔནོ་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་གསོ་རྱིག་སླབོ་མ་
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སྟངོ་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་དམའ་
འབབེས་བྱས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་འགམེས་སྤལེ་བྱས་པ་དརེ་ཞྱི་རལོ་བྱདེ་སབྐས་ཉནེ་རགོ་མྱི ་སྣ་དང་
འཐབ་རདོ་བྱྱུང་རསེ་སླབོ་མ་གངས་ ༢༠ ལ་རྨས་སྐནོ་བཟསོ་ཡོད། དརེ་བརནེ་གནད་དནོ་
ད་ེང་ཚོས་མུ་མཐུད་དྲྱིལ་བསྒགས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། ཟུར་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འབལེ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་མཐ་ོདམའ་ཚང་མར་བདོ་མྱིའྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་སེལ་དགསོ་པ་ 
དང་། བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ང་ོབ་ོབཅས་ལ་ཉནེ་ཚབས་བཟ་ོ
བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སྤྱིར་བདནུ་ཕྲག་
རསེ་མའྱི་ནང་ང་ཚོས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་སདྐ་ཆ་ད་ེབས་མང་བ་ཤོད་རྒྱྱུའྱི་ག་ོརྱིམ་སྒྱིག་
ཡོད། ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད། ད་ེརེས་གསར་འགོད་པ་དསེ་བདོ་མྱི ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་ནང་མྱི ་སུ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱྱུང་སྐརོ་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་
གནང་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡང་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་ནང་མྱི ་ད་ེདག་གྱི་སུང་ཆར་ཉནེ་ཁ་
འཕྲད་སྱིད་པར་བརནེ་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་མེད་པ་བཅས།།
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ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་  France’s 

National Assembly འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ལྱིའ་ོནལ་ལུ་ཁ་ Mr. Lional Luca 

མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཕ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་
མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏནོ་པའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའྱི་དཔྱིད་ཀའྱི་དསུ་སུ་མྱི ་
གཅྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་ཨ་རབ་གསར་བར་ེཆེན་མོ་བྱྱུང་ཡོད། བདོ་མྱི ་ 
༨༤ ཡྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་གང་ངར་ཆེ་བའྱི་དགུན་དསུ་དརེ་
དྲདོ་སྣང་ཀྱི་བད་ེབ་གང་ཡང་སྟརེ་ཐུབ་མེད། བདོ་མྱི ་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཞྱི་
རལོ་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཁུལ་ད་ེདག་བདོ་ཀྱི་ས་ཁའྱི་སྟངེ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་དང། འདས་པའྱི་
ཉྱིན་གངས་འགའ་ཤས་ནང་རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༢༩ སོན་པའྱི་བདོ་མྱི ་གཞནོ་སྐསེ་ ༧ གྱིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་མ་ཟད། ད་ེརསེ་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཟས་བཅད་ང་ོརལོ་གྱི་ལས་འགུལ་
བསྟདུ་མར་སྤལེ་ཏ་ེགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་འགགོ་ཆེད་བདོ་མྱི ་གངོ་གསེབ་རེ་རེའྱི་ནང་གནནོ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོསྤདོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་མྱི ་ལགྷ་པའྱི་ཁས་ལེན་
ཡྱིག་ཆར་བཙན་དབང་འགོ་མྱིང་རགས་འགདོ་འཇུག་པ་དང། གལ་ཏ་ེཡྱིག་ཆའྱི་སྟངེ་མྱིང་
རགས་མ་བཀདོ་ཚེ་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱ་རྒྱྱུའྱི་སྡྱིགས་ར་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།
 རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཨོ་རདེ་འགན་བསྡུར་གྱི་སྤ་ོསྣང་ད་ཆ་ཡལ་ཟྱིན། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་
ལ་ཨོ་རདེ་ག་ོསྒྱིག་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་སྤད་པ་དའེྱི་དགསོ་དམྱིགས་ནྱི་རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོའྱི་
བཅསོ་བསྒྱུར་ཡོང་ཆེད་ཡྱིན། བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། ཁངོ་ཚོས་ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་རདོ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་ཁངོ་ཚོས་དངེ་སབྐས་སརྔ་
བྱྱུང་མངོ་མེད་པའྱི་དྲག་གནནོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མངོ་



འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 213

བཞྱིན་ཡོད། ངས་སྐ་ུཉྱིད་མཆོག་ལ་དྲན་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གནད་དནོ་ནྱི། རྒྱ་གཞུང་དམག་དཔུང་
གྱིས་བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་བྱས་རསེ་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་ལ་རང་
དབང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་གསོ་ཆོད་ཐངེས་གཉྱིས་བཞག་ཡོད། དངེ་སབྐས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རགོས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་ཚོས་མང་
གཙོའྱི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བྱས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་རྱིས་སྤདོ་མཛད་ཟྱིན། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་སྒམོ་
གཞྱིའྱི་ནང་འཁདོ་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་སྱིད་རང་སྐངོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་ད་ེརདོ་བཞྱིན་ཡོད། 
འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུན་ཝྱི་པྱིལ་ལེ་ Navi Pillay མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུརང་དབང་ཅན་གྱི་གནས་
ཚྱུལ་རགོ་ཞྱིབ་པ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད། དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་ད་ུཕྱི་རྒྱལ་བ་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟཅྱི། རྒྱ་ནག་ཏུ་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཕ་རན་སྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་
མྱི ་ཡང་གཏངོ་གྱི་མེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བསླབེ་ལ་ཉ།ེ ཉྱིན་དརེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མོ། ཞསེ་ཡོངས་ཁབ་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་ཡོད། བསྒགས་གཏམ་
ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་ཕ་རན་སྱི་སྐ་ུཞབས་རྱི་ན་ེཁ་སྱིན་ René Cassin མཆོག་ཀང་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་བསྒགས་གཏམ་དརེ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ཆེད་ཕ་རན་སྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་དྲྱི་བ་བཏནོ་པར་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་མོ་བརྡབས། ད་ེ
རསེ་ཕ་རན་སྱིའྱི་ཡུ་རོབ་ལས་དནོ་གྱི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་བརྷ་ན་ཌྱི་ཀ་ཛྱི ་ན་ོཝ་ེ Mr. Bernard 

Cazeneuve མཆོག་གྱིས་ཕ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་
དང་ལནྷ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་སྟ་ེབདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པའྱི་
འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྱྱུང་འགྱུར་ཡང་རྒྱ་ནག་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རྱིགས་ཚོ་དང་
ཐུག་འཕྲད་སབྐས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་མུ་མཐུད་གླངེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།
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འཛམ་གླྱིང་ས་གནས་གང་སར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཚོགས་པ་ 
ཁག་མྱི ་འདྲ་བ་དུྲག་ཅྱུས་བདོ་དནོ་འབདོ་སྐལུ་གྱི་ཡྱི ་གརེ་ 

རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ས་རགས་བཀདོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅྱིག་ཐུན་མོང་ནས་སྣ་ེའཁྱིད་ད་ེབདོ་ནང་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་དནོ་རྐནེ་མུ་མཐུད་ཐནོ་བཞྱིན་པར་དམྱིགས་ཏ་ེདྲ་ཐགོ་དང་ད་ེབཞྱིན་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་
པ། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་གསར་འགདོ་པ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་བཅས་ལ་ཕུལ་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་གྱི་ཡྱི ་ག་ེདརེ་ད་བར་པ་ེཅྱིང་དཔྱིད་ཀ་ཚོགས་པ་དང། 
རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་པ། རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པ། ཕྱི་སྡདོ་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙོ་མཉམ་
རབུ་ཚོགས་པ། རྒྱ་ནག་ཞྱིང་པའྱི་མཐུན་ཚོགས། རྒྱ་ནག་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་མཐུན་ཚོགས། 
སོགས་ཚོགས་སྡ་ེཁག་མྱི ་འདྲ་བ་ ༦༠ བརལ་བས་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ས་རགས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུམཱ་རྱིའ་ོ 

ཨོ་ཊེ་རོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་ཐགོ་ 
སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་
དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུམཱ་རྱིའ་ོཨོ་ཊེ་རོ་ Maria Otero མཆོག་གྱིས་བདོ་
མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བསྟདུ་མར་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་སེམས་འཚབ་
ཧ་ཅང་ཡོད་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་
ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་གངས་ཚད་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་དང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དནོ་རྐནེ་ད་ེདག་འགགོ་ཐབས་བྱདེ་སབྐས་ད་ེ
ས་ྔཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརདོ། འད་ུའཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཡོད་བཞྱིན་
པའྱི་ཁར་སརླ་ཡང་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ལ་དམའ་འབབེ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ། བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ལ་ཁད་གསོད་
བྱས་པ་སོགས་ལ་བརནེ། གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཛ་དྲག་ཏུ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
འབལེ་མྱི ་སྣ་མཐ་ོགས་ཚོས་འབལེ་ཡོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་དང་ལནྷ་བདོ་མྱིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་དནོ་རྐནེ་སྐརོ་ཐད་ཀར་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཏ་ེབདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་
ཐབས་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་ཡང་བཏནོ་ཡོད།
 ཆོས་ཉམས་ལེན་དང་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་སྡ་ེཁག་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་དམ་
བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་སོགས་ལའང་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
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བྱས་པ་བརྒྱྱུད་བདོ་མྱིའྱི་སདྐ་ཡྱིག་སུང་སྐབོ་ལ་ཁད་གསོད་བྱས་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་སོ་ལ་ྟ
བཙྱུགས་ཏ་ེགསང་ཉུལ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཁྱིམས་འགལ་ཐགོ་གང་བྱྱུང་འཛྱིན་
བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། བདོ་མྱི ་གཞནོ་སྐསེ། ཤེས་ཡོན་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བྱདེ་
མཁན། རམོ་པ་པ་ོསོགས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བ། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་
དང་འབལེ་ལམ་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བཀག་བསྡམོ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་གཞྱི་
རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རདོ་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་དྲག་གནནོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་
བསྟར་བྱས་པར་བརནེ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཅན་ད་ུའགྱུར་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་མྱི ་
ཚོར་འཇྱིགས་སྣང་དང་ཚེར་སྣང་མེད་པར་རང་དབང་ཐགོ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་རང་གྱི་དཀའ་
ངལ་རྣམས་མང་ཚོགས་ཁདོ་བརདོ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་པ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་འདནོ་པ་དང་སྦྲགས། རང་ལུས་མེར་སགེ་མཚམས་འཇགོས་ཡོང་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསར་འགདོ་པ་དང་གཞུང་འབལེ་
སྐུ་ཚབ་འཐུས་མྱི ། གནད་དནོ་རགོས་ཞྱིབ་པ་སོགས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འག་ོརྒྱྱུའྱི་ཆོག་
མཆན་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་
མེད་པར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་རྒྱྱུའྱི་རེ་
འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།
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བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་

བཞྱིན་པར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་སྐནོ་ 
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱརོ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་བྷཱ ་རཏྱ་ཇན་ཏ་ཚོགས་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་སྐ་ུཞབས་ཡཤ་ཝནྟ་སྱིནྷ་ Mr. Yashwant Sinha མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྱི་ཞུ་བ་དང་སྟབས་བསྟནུ། 
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ Lok Sabha ནང་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཁངོ་གྱིས་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༦༠ རྱིང་བདོ་ནང་ད་ུ
བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་དྲག་པའོྱི་དཔུང་དམག་ཕནོ་ཆེ་འགམེས་འཇགོ་གྱིས་བདོ་
མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་དང་། བདོ་མྱི ་གང་བྱྱུང་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
བྱས་པ། བདོ་མྱི ་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བ། བདོ་མྱི ་འབགོ་པ་རྣམས་བཙན་དབང་འགོ་གནས་
སྤསོ་བྱདེ་བཅྱུག་པ། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཆག་གཏངོ་བཞྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་
བསྟར་བྱས་པར་བརནེ། བདོ་མྱི ་རྣམས་ད་ཆ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་
ལམ་ནས་ཞྱི་རལོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་
ཏུ་དམ་བསྒགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།།
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསེབ་ལྱི ་བརྷ་མན་

མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟནུ། འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་
ཡོངས་སུ་བདོ་དནོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསེབ་ལྱི ་བརྷ་མན་ US Senator Joseph 

Lieberman མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་
བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བྱས་པའྱི་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་
ག་ེམཆོག་ལ་རྱིས་སྤདོ་མཛད་པ་དརེ་ངས་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཁངོ་གྱི་མཛད་
རསེ་དསེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རདོ་ཐགོ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱབ་རནེ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕྱིན་པར་བརནེ། འབྱྱུང་འགྱུར་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་མང་པའོྱི་རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་
རདོ་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། འདྱི་ལོར་ཁངོ་དང་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བར་ཧ་ཅང་སལྐ་
བ་བཟང་པ་ོབྱྱུང་།
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ལགྷ་གྱི་ནང་བདོ་མྱི ་ཁྱི་ཕྲག་བརལ་བས་
མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་འསོ་
འདམེས་བྱས་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཀ་ོན་ེཊྱི་ཀ་ཊྱི་ས་གནས་འདྱི་ནས་བདོ་མྱི ་ ༡༠༠ དངསོ་སུ་འསོ་
ཤོག་འཕནེ་ཡོད། ངས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ད་ུསྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་དང་ཐངེས་
གསུམ་ཙམ་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྱུང། སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ནྱི་མཁས་མཛངས་
དང་འཇནོ་ཐང་ལནྡ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ། བདོ་མྱི ་ཚོས་ཁངོ་སྱིད་སྐངོ་ལ་
འདམེས་པ་ད་ེརྣམ་དཔདོ་ཅན་གྱི་ཐག་གཅདོ་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་ཚོས་
ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ཤར་སྐདོ་གནང་ཐུབ་པ་དསེ་བདོ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུམང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་རང་གྱི་སྱིད་གཞུང་དང་དབུ་ཁྱིད་འདམེས་རྒྱྱུའྱི་གཞྱིས་རའྱི་
ཐབོ་ཐང་དནོ་ད་ུགཉརེ་མཁན་ཚོར་སྙྱིང་སྟབོས་འཕར་མ་ཞྱིག་སུྐྲན་ཐུབ་ངསེ་ཡྱིན། 
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 ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཛོམས་སབྐས་ངས་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་སེམས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་བརདོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཞུགས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་
འསོ་འདམེས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟགཞགོ ཁངོ་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཡོངས་
ཁབ་བསྒགས་གཏམ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཔར་ཉར་
བར་བརནེ་ཁྱིམས་ཆད་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཁངོ་ཚོར་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་མང་པའོྱི་རྱིང་
སྨྲ་བརདོ་དང། འད་ུའཛོམས་སོགས་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེདག་ར་བ་ནས་མེད། དངེ་སབྐས་
བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་དརེ་ང་
རང་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་འདགུ བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགསོ་ཐུག་པའྱི་རྒྱྱུ ་
རྐནེ་གཙོ་བ་ོནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་བརནེ། འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་བ་སྔནོ་མའྱི་ནང་ང་དང་ངའྱི་ལས་རོགས་མཉམ་
རབུ་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་འཛྱིན་བཞྱིན་
པའྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ང་ོརལོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང། བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་འགོ་
རྐནེ་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གསོ་འཆར་བཏནོ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་
གསོ་ཆོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་དབང་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱི ་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་
པ་ཡོངས་རགོས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
མཚམས་འཇགོ་གྱིས་ཞྱི་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་རྣམས་ལ་སྡགུ་རྱུབ་བསུན་གཙེར་
བཟ་ོརྒྱྱུ ་འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་པ་དང། གཞན་ཡང་བདོ་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་
དབང་ཅན་གྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་དང་གསར་འགདོ་པ་བཅས་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་པར་
རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་འག་ོསྐདོ་བྱདེ་འཇུག་དགསོ་པ་སོགས་འཁདོ་ཡོད། ང་ཚོས་གསོ་ཆོད་དརེ་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་སྤྱི་མོས་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྱུང། ད་ེརྱིང་
ག་ོསབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ངས་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་རདོ་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་ཚོ་དང་ཁདེ་
ཚོའྱི་འཐབ་རདོ་ད་ེདག་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱིས་དསུ་ནམ་ཡང་བརདེ་རྒྱྱུ ་དང་བླསོ་གཏངོ་ར་
བ་ནས་བྱདེ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ལངས་ཕགོས་དརེ་སགྔས་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ད་ུཡུ་རོབ་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་མཛད་སྒ་ོ
ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་གནང་སབྐས། ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུམཱ་རྱི ་
ཡཱ་ཨོ་ཏ་ེརོ་མཆོག་གདན་ཞུས་གནང་ཡང། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱི་གཅནེ་པ་ོགླ་ོབུར་འདས་གངོས་
ཕྱིན་རྐནེ་ལནྷ་བཅར་ཐུབ་མེད། འནོ་ཀང་ཁངོ་གྱི་ཚབ་ཏུ་ལས་དུྲང་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེནལེ་
བྷརེ་ Daniel Baer མཆོག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། ང་ཚོས་ཨེ་ཤྱི ་
ཡའྱི་ནང་བད་ེའཇགས་དང་འབལེ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་
མྱིག་དཔ་ེལ་ྟབཞྱིན་ཡོད། དཔརེ་ན། འཇར་མན་དང་ཨྱི ན་ཡུལ། སུད་སྱི། ཅཀེ་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ། པ་ོལན་ཌྱི་སོགས་ཐུན་མོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་
ཁག་ཏུ་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ   རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་རྱིགས་གནས་
སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་
དང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད། བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱིས་ཛ་དྲག་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དརེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སརྔ་དམ་བསྒགས་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཁར་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརདོ། འད་ུ
འཛོམས་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ད་ེབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག ད་ེབཞྱིན་
བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ལ་དམའ་འབབེས་དང་ཁད་གསོད་བྱས་པ་
དསེ་གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཛ་དྲག་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
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ལ་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་བསྐར་ཞྱིབ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བསྟདུ་
མར་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་དགནོ་
སྡ་ེཁག་ལ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱ་རྒྱྱུ ་དང། ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་བྱ་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས། ད་ེབཞྱིན་བདོ་
སདྐ་སླབོ་གཉརེ་བྱ་རྒྱྱུ ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་
སོ་ལ་ྟཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དང། འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། བདོ་མྱི ་གཞནོ་སྐསེ་དང་ཤེས་
ལནྡ་མྱི ་སྣ། གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་སོགས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བཞྱིན་ཡོད།  ཕགོས་མཚྱུངས་
གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་དང་འབལེ་ལམ་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་སྟ་ེཞྱི་བའྱི་
ཐགོ་ནས་རང་གྱི་གཞྱིས་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རདོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དྲག་གནནོ་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་བད་ེའཇགས་དང་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་
ཚན་པའྱི་ཆེས་མཐའོྱི་སྐ་ུཚབ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་

སགེ་བཏང་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་བད་ེའཇགས་དང་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་ཆེས་
མཐའོྱི་སྐ་ུཚབ་ High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy  ལམྕ་སྐ་ུཁ་ེཐ་ེརྱིན་ཨེ་ཤྱི་ཊོན་ Catherine Ashton མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།
 བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་དང་། ད་ེཁངོས་
གཞནོ་སྐསེ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གངས་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་གྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོབདག་གཅསེ་བྱ་
རྒྱྱུའྱི་རང་དབང་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་བྱས་པར་བརནེ། ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་མྱི ་འདདོ་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཁནོ་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་བདག་དབང་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་
ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོད་ེསེལ་ཐབས་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྱིད། 
དཔལ་འབྱརོ། རྱིག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་
ཚོས་རང་གྱི་མཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡྱིག ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་
དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་
མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་ UN High Commissioner for Human Rights 

ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུན་ཝྱི་པྱིལ་ལེ་ Ms. Navi Pillay མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢ ཉྱིན་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ་དརེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སྦྲགས། ཡུ་
རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱི ་ཚོར་སྨྲ་བརདོ་དང་འད་ུའཛོམས་ཀྱི་རང་
དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་གྱིས་ཞྱི་རལོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
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གྱི་བདོ་མྱི ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ། ཕོགས་མཚྱུངས་ང་
ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རགོས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་
འབལེ་མྱི ་སྣ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགདོ་པ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་ཚོས་
བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་འུ་ཐུག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་རྒྱྱུས་མཚོན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་མ་སྤལེ་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་
ཞུས་པ་དང་ལནྷ། འབལེ་ཡོད་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་ད་ེ
མཚྱུངས་རང་ནསུ་གང་ཡོད་ཐགོ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་
ཐབས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མཐའ་དནོ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཆེད་གསོ་མོལ་བསྐར་མཐུད་ཡོང་རྒྱྱུར་འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།224

 
ཁ་ེན་ཌའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བདོ་

མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་ 
རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཁ་ེན་ཌའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་
པའྱི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་བྷརེ་ཌྱི་ John Baird མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་
དནོ། བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཆེད་དམ་བསྒགས་ཆེ་ར་ུབཏང་རྐནེ་གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཛ་དྲག་ཏུ་འག་ོ
བཞྱིན་པ་དརེ་ང་རང་ལ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཁ་ེན་ཌ་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྨྲ་བརདོ་
དང། འད་ུའཛོམས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རང་གྱི་ལུས་པ་ོམེར་སགེ་ནས་
རང་གྱི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་ཐབས་བྱས་པ་དསེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཆོས་དང་སདྐ་ཡྱིག  
རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་
དཔང་རགས་གསལ་པ་ོམཚོན་ཐུབ།  དརེ་བརནེ་ཁ་ེན་ཌའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་གྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྐངོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་སྤད་ད་ེཛ་དྲག་གྱི་
གནས་སྟངས་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་དང་གསར་འགདོ་པ། རགོ་ཞྱིབ་པ་སོགས་འག་ོརྒྱྱུར་ཆོག་མཆན་སྤདོ་དགསོ་
པ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་
ཆེད་གཉྱིས་སནྨ་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་གསོ་མོལ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།



འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 225

 
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་

མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་མུ་མཐུད་འདནོ་རྒྱྱུའྱི་ 
ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གསར་འགདོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་དངེ་སབྐས་བདོ་མྱི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
མུ་མཐུད་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ཨ་རྱིས་བདོ་མྱི་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ཀྱི་
གནད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མ་བྱས་ཚེ་མུ་མཐུད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དངེ་སབྐས་
བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤལེ་ཚེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་གནནོ་ཤུགས་ལ་ལྟསོ་མེད་ཀྱིས་ལས་འགུལ་དརེ་གདངོ་ལེན་བྱ་རྒྱྱུའྱི་སྡྱིགས་ར་གཏངོ་བཞྱིན་པ་
དརེ་དགངོས་ཚྱུལ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཞུས་པར། ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་མགྱིན་ཚབ་པའྱི་ལས་རོགས་སྐ་ུ
ཞབས་ Acting Deputy Spokesperson པ་ེཊྱིཀ་ཝནེ་ཊྱི་རེལ་ Patrick Ventrell མཆོག་
གྱིས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། ང་ཚོས་ཡོངས་གགས་དང་ཡོངས་གགས་མྱིན་པའྱི་བརྒྱྱུད་ལམ་
སྣ་ཚོགས་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དསེ་བདོ་མྱིའྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང། སདྐ་ཡྱིག ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོསོགས་ལ་ཉནེ་ཁ་བཟ་ོབཞྱིན་པར་བརནེ། བདོ་
མྱི ་རྣམས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འགོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་དང་འདནོ་མུས་ཡྱིན་པ་
མ་ཟད། ཐངེས་འདྱིར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རང་དབང་དང་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འཇྱིགས་སྣང་
གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་འགོ་བདོ་མྱི་རྣམས་ལ་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཡོངས་གགས་བྱ་
རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལངས་ཕགོས་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།
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ཨྱི ན་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ 

མཚམས་འཇགོ་གྱིས་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་བྱདེ་ 
དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅། །བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཞྱི་རལོ་
ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་དནོ་རྐནེ་བསྟདུ་མར་འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད་རྐནེ་ཉ་ེཆར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ཨ་རྱི། ཁ་ེན་ཌ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣ་དང་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སོགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་བླ་ོའཚབ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་
པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པའྱི་ཐགོ རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་ད་ུདམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་བཞྱིན། འདྱི་ཟླའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་པ་ེཅྱིང་ད་ུ
རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱིས་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཧུ་ག་ོ
སུ་ཝ་ཡེར་མཆོག་ Hugo Swire གྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བ་དའེྱི་ནང་
འཁདོ་དནོ། བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་དརེ་ཨྱི ན་
ཇྱིའྱི་གཞུང་ལ་བླ་ོའཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་
མཚམས་འཇགོ་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།
 ཉ་ེལམ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་བད་ེའཇགས་དང་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་
པའྱི་ཆེས་མཐའོྱི་སྐུ་ཚབ་ལམྕ་སྐུ་ཁ་ེཐ་ེརྱིན་ཨེ་ཤྱི ་ཊོན་ Catherine Ashton མཆོག་གྱིས་
བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བ་དརེ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཕྲན་ནས་ཀང་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ཤྱི ་ཊོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལརྟ། ང་
ཚོས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་རྒྱྱུས་མཚོན་ཚབས་ཆེའྱི་ལས་འགུལ་
རྱིགས་མ་སྤལེ་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། འབལེ་ཡོད་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་
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ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་རང་ནསུ་གང་ཡོད་ཀྱིས་རང་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེརྱིགས་
མཚམས་འཇགོ་ཡོང་ཐབས་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཕགོས་ནས་ཀང་བདོ་ཀྱི་
གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་དབར་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་
དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཐགོ བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོྱི་ཐབས་
ལམ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་འཁདོ་པ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་ཚོར་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་རང་སྐངོ་གྱི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཕ་རན་སྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་ 

རྒྱ་གཞུང་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་ 
དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ང་ོརལོ་
གྱིས་ད་བར་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ ༩༥ བརལ་བས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་ཆེས་ཛ་དྲག་
གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཕ་རན་སྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་
སྤལེ་ཏ་ེརྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་
དགསོ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགདོ་
བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེབཞྱིན་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་དང་ལགྷ་པར་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་འག་ོའཛུགས་བྱདེ་
དགསོ། འནོ་ཀང་དའེྱི་སྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོབདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་
ལནྷ་ད་ུགསོ་མོལ་གནང་སྟ།ེ བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོྱི་ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་འཚོལ་དགསོ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ ད་ེབཞྱིན་མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
ཕ་རན་སྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་དབར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབལེ་ལམ་བརྒྱྱུད་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་
བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་བར་འབལེ་མོལ་སབྐས་ཀང་བདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་མུ་མཐུད་གླངེ་སླངོ་དང་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་སོགས་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །
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ཡུ་རོབ་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་ལོག་པར་ 

སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་ཝུའུ་ཧཱ་ལུང་གྱིས་བདོ་ནང་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི ་སྣ་འག་ོའངོ་བྱདེ་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
མྱིན་སྐརོ་བརདོ་པ་དང་འབལེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་དང་
གཏངོ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་དནོ་རྐནེ་ངསོ་ལེན་བྱདེ་ཀྱི་མེད་པའྱི་བསྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཡུ་
རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གནད་དནོ་ལ་སེམས་འཚབ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་པ་དང་། རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་ནང་མྱིར་སེམས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་གནད་དནོ་ད་ེ
དག་ཐནོ་མ་ཐག་བཙན་བྱལོ་ད་ུགནས་པའྱི་མྱི ་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐནོ་འཛུགས་བྱས་པ་མ་
ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་གནད་དནོ་དའེྱི་བར་དམུ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་
པ་ལརྟ། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཁག་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བསྐནོ་འཛུགས་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ནང་ཆོས་དད་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ནང་བསྐདོ་
འདདོ་ཡོད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཀག་འགགོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ལྡགོ་སྟ་ེདགའ་བསུ་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་འཁགོ་གཏམ་བརདོ་པར་བརནེ། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་པས་བརདོ་པ་རྣམས་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་སྐནོ་
བརདོ་གནང་བ་དང་འབལེ་ད་བར་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ ༩༩ ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
བའྱི་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་དྲག་རྱུབ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་
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བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་
མཉམ་འབལེ་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་གཏརོ་གཏངོ་
བཞྱིན་པའྱི་ཁུངས་བཙན་དཔང་རགས་ལག་སོན་འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ་པ་
མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་
རྣམས་དམར་གསོད་བཏང་སྟ་ེཁངོ་རྣམ་པའྱི་གཟུགས་པའོྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་གཤག་བཅསོ་ཆེད་
བདེ་སྤདོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡང་ར་འཕྲདོ་བྱྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་བཤད་
པའྱི་བདོ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི ་སྣ་འག་ོརྒྱྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་
པའྱི་བདནེ་དཔང་མེད་པའྱི་ཚྱིག་ད་ེངསེ་པར་ད་ུཕྱིར་བསྡ་ུབྱདེ་པའྱི་ཐགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱིས་ག་ོསྒྱིག་གནང་བའྱི་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་འཕྲལ་མར་
བདོ་ནང་འག་ོབསྐདོ་བྱདེ་འཇུག་དགསོ། ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་ཅྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགསོ་སྐརོ་གྱི་དགསོ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་
འདགུ་པ་བཅས། །



འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 231

 
བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་གྱི་བད་ེསྡགུ་གནས་སྟངས་རང་དབང་ 
སྒ་ོནས་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ་ཆོག་པ་བཟ་ོདགསོ་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་མགྱིན་ཚབ་པ་ལམྕ་སྐུ་ཝྱིཀ་ཊོ་རྱི ་ཡ་ན་ུལན་ྜ Victoria 

Nuland མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་གྱི་བད་ེསྡགུ་གནས་སྟངས་སྤྱི་ཚོགས་དང་
གཞུང་སོགས་ལ་ཞདེ་སྣང་མྱི ་དགསོ་པར་ཞྱི་བ་དང་རང་དབང་སྒ་ོནས་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ་ཆོག་
པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་མགྱིན་ཚབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཝྱིཀ་ཊོ་རྱི་ཡ་ན་ུལན་ྜམཆོག་
གྱིས་གསར་འགོད་འད་ུའཛོམས་སར་གསར་འགོད་པས་བདོ་ནང་ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་བདོ་མྱི ་གཉྱིས་ལ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་དནོ་རྐནེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཉསེ་མྱིང་འགོ་
ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པའྱི་སྐརོ་གྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། ང་ཚོ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་
ནས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ཧ་ཅང་ཛ་
དྲག་ཆེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་མཐངོ་འདདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་
ཚོས་ག་དསུ་ཡྱིན་རུང་ཡོངས་གགས་དང་ཡོངས་གགས་མྱིན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་གོང་རྱིམ་ཁག་ལ། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་བླ་ོའཚབ་ཆེ་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་རང་
དབང་ཐབོ་ཐང་དང་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་བརླག་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁའྱི་རང་བཞྱིན་
དརེ་ར་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་སུང་སྐབོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ངས་ཐངེས་
འདྱིའྱི་གསར་འགདོ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་ནས་ཀང་རེ་སྐལུ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱྱུར། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་
མྱི ་ཚོས་རང་གྱི་བད་ེསྡགུ་གནས་སྟངས་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཞུང་སོགས་ལ་ཞདེ་སྣང་མྱི་དགསོ་པར་
ཞྱི་བ་དང་རང་དབང་སྒ་ོནས་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུང་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ 
གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་འདྲ་མྱིན་
ལས་གུབ་པའྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་པས་སྤྱི་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་ཡོད་པའྱི་ནང་འཁདོ་
དནོ། དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཁནོ་མྱི ་གངས་བརྒྱ་བརལ་ཡོད་
པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིར་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པར་
བརནེ། བདོ་མྱིའྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་གཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་
ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགོས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི་སུང་དང་བདོ་མྱིར་རང་
གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ཞེད་སྣང་མེད་པའྱི་སྒ་ོནས་འཛྱིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་
བྱདེ་ཆོག་པའྱི་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤེས་
རགོ་ཐུབ་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགདོ་པ་རང་དབང་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་འག་ོསྐདོ་བྱདེ་འཇུག་
དགསོ། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་སྤྱི་བསྒགས་སྤལེ་མཁན་ཁངོས་སུ་
ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་ངལ་རལོ་ཚོགས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་དང་། རྙྱིང་ཞནེ་ཚོགས་པའྱི་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། ད་ེབཞྱིན་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ཡང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །
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ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་གནད་

དནོ་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་གནད་དནོ་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགསོ་དནོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གདགུ་རྱུབ་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་འཛྱིན་སྟངས་དབང་གྱིས་ཡྱིན་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་
བཟུང་དང་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་བསྐར་ད་ུནན་བརདོ་གནང་
འདགུ
 ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་
མགྱིན་ཚབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཝཀེ་ཊོར་རྱི་ཡ་ན་ུལན་ྜ Victoria Nuland མཆོག་གྱིས་གཞུང་འབལེ་
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་སབྐས་གསར་འགདོ་པའྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། 
བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་མུ་
མཐུད་འཐནོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདགུ
 བདོ་མྱིའྱི་ནང་ད་དངུ་ད་ེལརྟ་གནང་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ་རྣམས་ནས་བྱ་ཐབས་
དསེ་སོ་སོའྱི་བསམ་ཚྱུལ་འདནོ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་མྱིན་བསམ་བླ་ོནན་ཏན་
གཏངོ་དགསོ་པ་ང་ཚོས་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ནང་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་
དང་བདོ་མྱི ་ཚོས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་ངང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགསོ་ཐུག་པའྱི་འབྱྱུང་རྐནེ་
གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིར་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཐུག་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་དསུ་
རག་ཏུ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་ལརྟ། བདོ་ནང་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་ངསེ་པར་ད་ུའགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ། ཞསེ་ངས་ད་ེརྱིང་བསྐར་
ནན་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས། །



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།234

 
ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་སྱིད་བླནོ་མཆོག་ལ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ 

འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ད་ེས་ྔབདོ་ནང་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་
གནང་མངོ་མཁན་རྣམ་པའྱི་འབལེ་ཆགས་ནང་མྱི ་ ༢༣ གྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཌ་ེཝྱི་ཌྱི་
ཀམེ་རོན་ David Cameron མཆོག་ལ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཅྱིག་ཕུལ་འདགུ
 ད་ེཡང་འཕྲྱིན་ཡྱིག་དའེྱི་ཐགོ་མཚན་རགས་འགདོ་མཁན་ཁངོས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ 
ནས་ ༡༩༤༥ བར་འབས་ལྗངོས་དང། འབུག བདོ་བཅས་ཀྱི་ཨྱི ན་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འབལེ་མཐུད་པ་ཚེ་འདས་བ་ྷསྱིལ་གལོ་ཌྱི་ Sir Basil Gould ལགས་ཀྱི་བུ་རན་ཤོས་དགུང་
ལོ་ ༩༠ ལ་སོན་པའྱི་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཆ་ཌྱི་ཇནོ་གལོ་ཌྱི་ Mr. Richard John Gould ལགས་
དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ བར་བདོ་ནང་ཨྱི ན་གཞུང་གྱི་ཏར་འཕྲྱིན་གཏངོ་མཁན་རོ་བརྷ་ཊྱི་ཕརོ་ཌྱི་ 
Robert Ford ལགས་ཀྱི་བུ་སྐ་ུཞབས་ག་ྷཡེལ་སྱི་ཕརོ་ཌྱི་ Mr. Giles Ford ལགས། རྒྱང་རརེ་
ཡོད་པའྱི་ཨྱི ན་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམག་དཔནོ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་ལ་ྷ
སར་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གསེར་ཁྱིར་མངའ་
གསོལ་སབྐས་ཨྱི ན་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཌྱི་ཐ་ོརན་བརྷ་གྷ་ Major D Thornburgh 

ལགས་ཀྱི་ཚ་བ་ོསྐ་ུཞབས་རྱི་ཆ་ཌྱི་ཐ་ོརན་བརྷ་ག་ྷ Richard Thornburgh ལགས། ད་ེབཞྱིན་
ཨྱི ན་གཞུང་གྱི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སྟནོ་པ་གགས་ཅན་ལམྕ་ཇ་ོཨ་ན་ལམ་ལེ་ Joanna Lumley 

ལགས་བཅས་ཡྱིན་འདགུ
 ཁངོ་རྣམ་པས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་སྱིད་བླནོ་མཆོག་ལ་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པ་དང། གཤམ་གསལ་གནད་དནོ་ཁག་གྱི་ཐགོ་
ལག་བསྟར་གནང་དགསོ་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་བཏནོ་ཡོད།
༡༽ ཨྱི ན་གཞུང་ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་བསྐར་གསོའྱི་ཆེད་
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རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་གསར་པ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགསོ།
༢༽ ཨྱི ན་གཞུང་གྱི་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཐགོ་བསྐར་ཞྱིབ་དང་ནསུ་ཤུགས་ཆེ་

ར་ུབཏང་ཚེ། དསེ་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཚད་གཞྱི་གསལ་སྟནོ་བྱདེ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ལནྡ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
ལ་ཚད་མཉམ་པའྱི་རྱིན་ཐང་སྤདོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

༣༽ བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་ཡོང་རྒྱྱུར་སྐལུ་
འདདེ་བྱདེ་དགསོ་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་
ཡོད་གནས་སྟངས་རགོ་ཞྱིབ་སླད་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་མྱི ་སྣ་ཆེད་གཏངོ་གནང་
དགསོ། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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སུད་སྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་ནང་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་
ཇྱི་ལརྟ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ལུགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ  སུད་སྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་གྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་གསོ་ཚོགས་ལ་དཔད་གླངེ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། གསོ་ཚོགས་
ནང་དྲྱི་བ་བཏནོ་གནང་མཁན་ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ Tiana Angelina 

Moser ཡྱིས་ད་ེསྔནོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ པ་གཉྱིས་ནང་
པ་ེཅྱིང་ད་ུབཅའ་བཞུགས་སུད་སྱིའྱི་ཕྱི་འབལེ་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་བ་བདོ་ནང་གཟྱིགས་སྐརོ་
ཕབེས་པའྱི་སབྐས་མཁནེ་རགོས་བྱྱུང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་དགསོ་ལུགས་ཀྱི་
རེ་སྐལུ་གནང་བ་དང༌ཆབས་ཅྱིག སུད་སྱི་བླནོ་ཆེན་ལནྷ་ཚོགས་ནས་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་བདོ་
སྐརོ་མཁནེ་རགོས་བྱྱུང་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེཚོ་སེལ་ཐབས་གནང་ཡོད་མེད་སྐརོ་དྲྱི་བ་ཕུལ་འདགུ 
 ད་ེབཞྱིན་སུད་སྱི ་གསོ་ཚོགས་ནང་གྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་
ཚོས་སུད་སྱི ་བླནོ་ཆེན་ལནྷ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ཚོགས་པའྱི་འཛམ་
གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་སར་བདོ་
ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་གནས་སྟངས་ཞན་པ་ོཡོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐརེ་འདནོ་
གནང་ཡོད་མེད་སྐརོ་དྲྱི་བ་བཏནོ་ཡོད། སུད་སྱི ་བླནོ་ཆེན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་ Didier 

Burkhalter ཡྱིས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་རགས་བཀདོ་པའྱི་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གྱི་གཞུང་འབལེ་དྲྱི་བ་དརེ། ཐངེས་རསེ་མའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དསུ་སབྐས་སུད་སྱི་
བླནོ་ཆེན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་ལན་འདབེས་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ 
 གངོ་ཞུས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་བཏནོ་གནང་མཁན་ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུཊྱིན་ Tiana Angelina Moser ལགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་དབང་དང་། ཆོས་དད་རང་མོས། རྱིག་གཞུང་བདག་
གཅསེ་དང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་དགསོ་པའྱི་འབདོ་ཚྱིག་ཁག་ལ་འཛམ་གླྱིང་མང་
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ཚོགས་ཀྱིས་སྣང་མེད་གཏངོ་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་
ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ད་དངུ་དྲག་གནནོ་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་དནོ་ཆེད་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་ཚོ་རྒྱ་དམག་གྱིས་དནོ་
མེད་གང་བྱྱུང་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས། །



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།238

 
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་དཔནོ་རྱིགས་བདོ་ནང་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་ 

འག་ོབསྐདོ་འཇུག་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །སྤྱིར་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་ལས་འགུལ་
ཐནོ་སའྱི་ས་གནས་ཁག་ནང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་དཔནོ་རྱིགས་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་འག་ོབསྐདོ་
འཇུག་དགསོ་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསུང་མུས་ལརྟ། ཉ་ེཆར་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་བླནོ་
ཆེན་བཀྷ་ཁ་རཱ་མཆོག་གྱིས་གསུང་གསལ། བདོ་མྱི ་ཚོས་མུ་མཐུད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི་རལོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་པ་ེཅྱིང་ད་ུཡོད་པའྱི་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཁངོ་རང་བདོ་ད་ུལ་ྟ
སྐརོ་ད་ུའག་ོབསྐདོ་ཆོག་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་སྐལུ་ལོ་གཅྱིག་ལགྷ་ཙམ་རྱིང་ཞུས་ཡོད་ཀང་
ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མེད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་
ཡའྱི་སྱི ་ཌྱི་ནྱི་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའྱི་རྒྱ་ནག་ཞྱིབ་འཇུག་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ཁ་རྱི་བྷནོ་
རོན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་གསལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་ཡུལ་བདོ་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རགོ་ཞྱིབ་པ་འག་ོབསྐདོ་ལ་བཀག་
འགགོ་བྱས་པ་ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོབའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་རེད། སྤྱིར་བཏང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་
ཕྱི་དྲྱིལ་མྱི ་སྣ་ཞྱིག་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནང་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུའག་ོརྒྱྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི ་སྱིད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དསེ་བདོ་ནང་ཐནོ་པའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དའེྱི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོར་
སེམས་འཁལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་ཀང་རེད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་འདགུ་པ་
བཅས།།
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བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་དབང་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚྱུལ་གསལ་སྟནོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ 

ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་
གྱི་བསམ་ཚྱུལ་རྣམས་རང་དབང་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐགོ་ནས་གསལ་སྟནོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་
ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་འདགུ
 ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྐངོ་ཚོགས་གནང་བའྱི་གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། 
བདོ་མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་
ཡྱིན་པའྱི་ཡ་ང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་མུ་མཐུད་འཐནོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་གྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བལ་
ཡུལ་ནང་བདོ་མྱི ་འཛྱིན་བཟུང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་བླ་ོའཚབ་བྱདེ་
བཞྱིན་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཚོས་ཉསེ་ཆད་ཀྱི་ཞདེ་སྣང་བྱདེ་མྱི ་དགསོ་པར་རང་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་རྣམས་
རང་དབང་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་གསལ་སྟནོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་
རོགས་ཞསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐལུ་མུ་མཐུད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་
འདགུ་པ་བཅས། །



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།240

 
ལམྕ་སྐ་ུནན་སྱི་པྱི་ལོ་སྱི ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་

ཐངེས་ང་བཞྱིའྱི་ཐགོ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལམྕ་སྐ་ུནན་སྱི་པྱི་ལོ་སྱི ་ Nancy 

Pelosi མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ང་བཞྱིའྱི་ཐགོ་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉྱིན་
ཡོངས་ཁབ་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་མྱིའྱི་གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་
དྲན་ཐངེས་ང་བཞྱིའྱི་ཐགོ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཆེད་རང་སགོ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་བདོ་མྱི ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་རསེ་དྲན་གུས་འདདུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། བདོ་ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱི ་ཇ་ེམང་དང་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཇ་ེ
མང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་སོགས་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྱུར་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཏ་ེཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒགས་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ།
 ད་ེརྱིང་ང་རང་སྤབོས་པ་སྐསེ་འསོ་པ་ཞྱིག་ནྱི། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བུད་མེད་ཉྱིན་མོ་དང་
སྟབས་བསྟནུ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་ཀ་ེརྱི་ Secretary of State John Kerry 

མཆོག་དང་ལམྕ་སྐ་ུམེ་ཤལ་ཨོ་བ་ྷམ་ First Lady Michelle Obama མཆོག་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ལོའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དཔའ་མཛངས་ལནྡ་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གཟངེས་རགས་འདྱི་བཞྱིན་
བདོ་པའྱི་བུད་མེད་རམོ་པ་པ་ོཚེ་རྱིང་འདོ་ཟརེ་ལགས་ལ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེནྱི་ཚེ་རྱིང་
འདོ་ཟརེ་ལགས་ཀྱིས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་ཆེད་རམོ་བརྒྱྱུད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་ཇྱི་བྱས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྣམས་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་དང་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་སྤལེ་བ་མ་ཟད། བདོ་རྱིགས་དང་རྒྱ་ནག་ཧན་མྱི ་རྱིགས་དབར་འཆམ་མཐུན་
བསུྐྲན་ཐབས་བྱས་པ་སོགས་ལ་ངསོ་འཛྱིན་གྱིས་ཐངེས་འདྱིར་གཟངེས་རགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 ཐངེས་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རམོ་པ་པ་ོཚེ་རྱིང་འདོ་ཟརེ་ལགས་
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ལ་གཟངེས་རགས་ཆེད་བདམས་པ་འདྱི་ནྱི་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་
ལ་རྒྱལ་སྤྱིས་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། བདོ་མྱིའྱི་
འཐབ་རདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་འགན་རེད། ང་ཚོས་བདོ་ཀྱི་
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་ལ་ད་ོསྣང་ཞུ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་
རྱིགས་དང་བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་རདོ་ནམ་ཡང་བརདེ་མྱི ་རངུ། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བདོ་མྱིར་ 
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ ༥༤ པར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ། བདོ་མྱི ་ཚོར་
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་གྱི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ
 ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཚབ་ཇམེ་སྱི་པྱི་མཀ་ག་ོཝན་ James P. 

Mcgovern ལགས་ཀྱིས་སྤལེ་བའྱི་གསལ་བསྒགས་ནང་། ཨ་མྱི་རྱི་ཁ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲག་གནནོ་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་
ཁ་ཁུ་སྱིམ་མུར་སྡདོ་ཐབས་མེད་པར་ང་ཚོས་ངསེ་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲག་གནནོ་གྱི་སྱིད་
བྱྱུས་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་རེད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད། ཡང་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་སྱི་ཊྱི་པན་ Stepen F. Lynch ལགས་ཀྱིས་ད་བར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱིས་བདོ་ནང་ད་ུའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་སྐནོ་བརདོ་ཇྱི་ཙམ་བྱས་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་བཏང་ཡོད་པར་བརནེ། ད་ཆ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་བྱ་སྤདོ་ད་ེདག་རང་སྣང་གང་ཤར་ད་ུའཇགོ་ཐབས་མེད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད།
 ད་ེནས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཁལ་ Michael E. Capuano ལགས་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དཀའ་སྡུག་དང༌། 
དམར་གསོད། རང་དབང་གྱི་ཆེད་ད་ུབསོ་བྱལོ་འག་ོདགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས། དྲག་གནནོ་
སོགས་མངོ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ལ་རང་དབང་ཞྱིག་མ་ཐབོ་པའྱི་བར་ད་ུམུ་མཐུད་ནས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས་ཡོད། ཡང་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུནྱི་ཀྱི་ 
Niki Tsongas ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུའབདོ་སྒ་
སྒགོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ལ། བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང༌། 
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བདོ་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ། བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང། སདྐ་ཡྱིག་སོགས་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་སུང་སྐབོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བདོ་ནང་ད་ུའག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བའྱི་བྱ་སྤདོ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་ཡོང་ཐབས་མཉམ་
རབུ་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
 ད་ེབཞྱིན་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་ John F. Tieney  ལགས་དང་
སྐ་ུཞབས་ཐ་ེཨོ་ཌ་ོརྱི་ Theodore C. Speliotis ལགས། སྐ་ུཞབས་མར་ཀྱི་ Ed Markey 
ལགས། སྐ་ུཞབས་ཝྱི་ལེམ་ William R. Keating ལགས་བཅས་ནས་གངོ་གསལ་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམས་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་ཐངེས་ ༥༤ 
རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ་པ་བཅས། །
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ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་བཏང་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ Xi Jingping རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ད་ུབསྐ་ོབཞག་བྱྱུང་བར་བརནེ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས་བཅསོ་བསྒྱུར་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་གསོ་མཆོད་བཞག་ཡོད་པ་མ་
ཟད། དམྱིགས་བསལ་བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེ་སགེ་གཏངོ་བའྱི་ཡ་ང་བའྱི་གནས་སྟངས་གླངེ་
སླངོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུང་ཡོད། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་རང་ལོ་ ༥༩ 
ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྱིད་གཞུང་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་གསར་པ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སྱིད་འཛྱིན་
ཧུའྱི་ཅྱིན་ཐའ་ོ Hu Jintao ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛྱིན་ག་ོགནས་འཕ་ོལེན་བྱས་པའྱི་སབྐས་
དརེ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཐགོ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ནང་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་འཕལེ་རྒྱས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས་ངསེ་པར་ད་ུབསྒྱུར་བཅསོ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང༌། ལས་དནོ་
དའེྱི་ཐགོ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ནས་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད། ད་དངུ་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིས། བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲག་གནནོ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཞྱི་
བའྱི་ང་ོརལོ་བྱས་ཏ་ེརང་གྱི་གཅསེ་པའྱི་ལུས་སགོ་བླསོ་གཏངོ་བྱདེ་པའྱི་ཡ་ང་བའྱི་གནས་སྟངས་
གླངེ་སླངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དྲག་པའོྱི་བཙན་གནནོ་མུ་མཐུད་བྱས་
ན། བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་བརན་ལྷྱིང་ར་བ་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད། ཅསེ་གསུང་ཡོད་པ་རེད། །
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ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྱི་ 

གསོ་འཆར་ཚྱུད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་
མྱི ་ས་ར་ཧན་སོན་ཡང Sarah Hanson -Young ལགས་ཀྱིས་བཏནོ་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གྱི་གསོ་འཆར་ད་ེགསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་གཏན་འབབེས་བྱྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་གསོ་འཆར་
དའེྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ།
༡ བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཆེད་རེ་འདནུ་

འདནོ་དགསོ་པ།
༢༽ བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དྲག་གནནོ་དང་སོ་ལ་ྟབྱ་རྒྱྱུས་མཚོན་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་

བྱྱུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དསེ་གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཚབས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞྱིན་
པར་བརནེ། དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་
པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་དགསོ་པ།

༣༽ བདོ་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགདོ་པ་དང་། གཞུང་འབལེ་རགོ་ཞྱིབ་མྱི ་སྣ་འག་ོབསྐདོ་
རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་
པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་དགསོ་པ།

༤༽ ད་ལའྟྱི་བ ོདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་མྱི ་འག་ོཆེད་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་གང་མགགོས་འག་ོའཛུགས་
བྱདེ་དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་དགོས་པ། ཞེས་སོགས་དནོ་ཚན་བཞྱི་ཅན་གྱི་གསོ་
འཆར་དརེ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་འདགུ།
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བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ 
འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་
གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་སབྐས། ཁངོ་
གྱིས་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་གསུངས་
པ་དང་ཆབས་ཅྱིག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེ
འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ དེ ་ ཡ ང ་
གངོ་ཚེས་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་དང་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཤེ་རོ་ཌྱི་བྷ་ོརོན་ Sherrod Brown ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་
བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེམགགོས་མྱུར་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་བྱདེ་
བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་ད་ལའྟྱི་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེམུ་མཐུད་
བཟུང་ན་བདོ་ནང་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་ཐབས་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང། སྨྲ་བརདོ། འད་ུའཛོམས་རང་དབང་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་དམ་བསྒགས་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེའཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ། རྒྱ་གཞུང་ནས་སྔནོ་འགའོྱི་ཆ་
རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་
པ་དང་ལནྷ་འབལེ་མོལ་སརླ་གསོ་བྱས་ཚེ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོྱི་དཀའ་རྙགོ་ད་ེདག་སེལ་ཐུབ། 
ཅསེ་གསུངས། ལགྷ་པར་ཚོགས་ཆྱུང་དའེྱི་ཚོགས་གཞནོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཀྱི་རྱི་
སྱི་སྱི་མྱི ་ཐ་ Chris Smith ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུབཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞྱི་རལོ་གནང་མཁན་བདོ་མྱིར་དྲག་སྤདོ་ཚད་ལས་བརལ་བ་བདེ་
སྤདོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་འབགོ་ས་གཞྱིས་སྤསོ་བྱདེ་བཅྱུག་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
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འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་བརླག་འག་ོརྒྱྱུའྱི་ཉནེ་འཚབ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་ནང་ཕྱི་ཕགོས་ཀྱི་མྱི ་སྣ་འག་ོབསྐདོ་བྱདེ་རྒྱྱུར་བཀག་
བསྡམོས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་བསྒགས་གཏམ་དའེྱི་ནང་འཁདོ་
དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག བདོ་མྱིའྱི་འཚོ་རནེ་ཐགོ་
ཁྱིམས་མཐུན་མྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརནེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཕྱི་ཟླ་ ༣ 
དང་ ༤ ནང་བདོ་ས་ཡོངས་ལ་ཞྱི་བའྱི་སྒརེ་ལངས་བྱྱུང་བ་ནས་བཟུང་འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་བ་གསུམ་
པའྱི་ནང་ལོ་ལ་ྔའཁརོ་བའྱི་དསུ་དྲན་སུང་བརྱི་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་
བཅས།།
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ཨྱི ན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བདོ་མྱིའྱི་རེ་སྐལུ་རྣམས་ལག་ལེན་

དནོ་འཁལོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་གནང་བ།

༄༅། །ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུརནེ་གཞྱིས་བྱས་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་བདོ་ཀྱི་ཚོགས་པ་དང། བདོ་
རང་བཙན་ཚོགས་པ། བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ། ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་
རྱིགས་ཚོགས་པ། ད་ེབཞྱིན་ཨྱི ན་ཡུལ་ས་གནས་བདོ་ཀྱི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་བཅས་ཐུན་མོང་
ནས་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བྱདེ་མཁན་བདོ་མྱི ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་
ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ ༣༠༠ ཙམ་གྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ 
༡༥༠ དང་ས་གནས་འསོ་བསྡའུྱི་ས་ཁངོས་ Local constituencies བཅས་སུ་ང་ོབཅར་གྱིས་
ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ
 ཐངེས་འདྱིར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སོགས་
བརྒྱྱུད་སྱིད་བླནོ་ཌ་ེཝྱི་ཌྱི་ཀམེ་རོན་ David Cameron མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་མ་ཟད། 
ཨྱི ན་གཞུང་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྱིད་གཞུང་དང་རྡགོ་སྒྱིལ་ནས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་
གནས་སྟངས་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཡྱིན་འདགུ གཞན་ཡང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་གངོ་ཁརེ་ཝ་ེསྱི་མྱིན་སྱི་ཊར་ Westminster ར་ུགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་རྣམས་དང་དངསོ་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་བླ་ོའཚབ་ཤུགས་ཆེ་དང་བཅས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་སབྐས། གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ནས་ཀང་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མར་བདོ་དནོ་ཐགོ་སརླ་ཡང་བག་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད། ད་ེསའྔྱི་
བདོ་དནོ་བག་ོགླངེ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་གནང་ཡོད། 
 དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་སབྐས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཨྱི ན་
ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་ཡྱི ན་པ་ངལ་རོལ་ཚོགས་པའྱི་ 
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Labour Party སྐ་ུཞབས་ཕ་བྷྱི་ཡན་ཧ་ེམྱིལ་ཊོན་ Fabian Hamilton ལགས་དང། ལམྕ་སྐ་ུ
ཀ་ེཐྱི་ཇ་ེམ་ཡེ་སོན་ Cathy Jamieson ལགས། སྐ་ུཞབས་ནྱིཀ་ཌ་ེཀྱིན་ Nic Dakin ལགས་
བཅས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད། སྐ བ ས ་
དརེ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ེཐྱི་ཇ་ེམ་ཡེ་སོན་ Cathy Jamieson ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། འདྱི་ལ་ྟབུ་ཕན་
ཚྱུན་ཐུག་སྟ་ེཚོགས་འད་ུའཚོགས་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདགུ གང་ལ་ཞ་ེན། 
མྱི ་སྒརེ་སོ་སོས་འབལེ་ཡོད་གནད་དནོ་ཐགོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། སོ་སོའྱི་སེམས་
ཚོར་ཤུགས་ཆེ་འདནོ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཀང་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ ཅསེ་གསུངས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
ག་ོསྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་ངསོ་ནས་འགལེ་བརདོ་གནང་དནོ་ལརྟ་ན། གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་རེ་འདནུ་རྣམས་ལག་ལེན་དནོ་འཁལོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་བལ་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ 
འག་ོསྡདོ་སྤདོ་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་ཀྱི་ 

ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་ཇྱི་མྱི ་ཁར་ཊར་ Jimmy Carter མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བལ་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་རྐནེ་ཡུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་
མྱིའྱི་འག་ོསྡདོ་སྤདོ་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ
 ད་ེཡང་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་
ཡོངས་འསོ་བསྡའུྱི་ག་སྒྱིག་སོགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ལ་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་ཇྱི་
མྱི ་ཁར་ཊར་མཆོག་བལ་ཡུལ་ནང་ཕབེས་འབྱརོ་གནང་ཡོད་པ་ལརྟ། ཁངོ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མ་གུའྱི་ནང་གསར་འགདོ་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་
གསུང་དནོ། བདོ་ནས་བདོ་མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་བལ་ཡུལ་བརྒྱྱུད་ནས་བསོ་བྱལོ་ད་ུཡོང་བཞྱིན་
ཡོད། འནོ་ཀང་ཉ་ེབའྱི་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་བལ་ཡུལ་གཞུང་
ནས་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་སྟ་ེབདོ་རྱིགས་སྐབས་བཅལོ་
བ་འག་ོསྐདོ་བྱདེ་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པ་ོའཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་འདས་
པའྱི་ལོ་མང་རྱིང་བལ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་སུང་མཁན་དམག་མྱིས་ས་མཚམས་ནས་
བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅལོ་ད་ུཡོང་མཁན་རྣམས་འཛྱིན་བཟུང་དང་དམ་བསྒགས་བྱས་ཡོད་ཀང་། 
མཐར་བལ་ཡུལ་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་
བཅལོ་སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ུརྱིས་སྤདོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་ལོ་ཤས་གངོ་ནས་གནས་སྟངས་དརེ་
གྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་
མག་ོསྒརུ་རྒྱྱུ ་མེད་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་བླནོ་ཇུ་ལྱི ་ཡ་གྷྱི་ལ་ཌྱི་མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་གསོ་

གཞྱིའྱི་ཁངོས་སུ་ཡོད་ལུགས་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་བདོ་དནོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་གྱིས་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་
བླནོ་ཇུ་ལྱི ་ཡ་གྷྱི་ལར་ Julia Gillard མཆོག་དང་། ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་སྦབོ་ཀར་མཆོག་ཕྱི་
ཚེས་ ༥ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕབེས་སབྐས། རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛྱིན་
དང་ལནྷ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུདམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་སྐརོ་གླངེ་དགསོ་པའྱི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་ལརྟ། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་བླནོ་ཇུ་ལྱི ་ཡ་གྷྱི་ལ་ཌྱི་མཆོག་གྱིས་ཨོ་སྱི་
ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཨེ་སྦྱི་སྱི ་རྒྱང་སྱིང་ལས་ཁང་ལ་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་
ཐད། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཁག་དང་ཐུག་སབྐས་གསོ་མོལ་གནང་རྒྱྱུའྱི་གསོ་གཞྱིའྱི་ཁངོས་སུ་
ཡོད་ལུགས་དང་འབལེ་གསུང་དནོ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཡོད་
པར་བརནེ། དའེྱི་ཐགོ་ང་ཚོས་མཛུབ་སྟནོ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན། མྱི ་དམངས་ནས་དའེྱི་
དསུ་ཀྱི་ཤེས་རགོས་བྱྱུང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཡོད་ན། ད་ེཡང་གླངེ་སླངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་
ཡའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་
ཚོའྱི་ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཆེས་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་ཚྱིག་ཙམ་མྱིན་
པར་ཚད་གཞྱི་ངསེ་ཅན་གྱི་གལ་ཆེར་བཟུང་དང་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་རྒྱ་
ནག་གྱིས་གཙོས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་སར་གསལ་སྟནོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ང་
ཚོར་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་
ཡང་གསལ་སྟནོ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་སོགས་གསུངས་འདགུ སྤྱིར་བཏང་ཨོ་སྱི ་ཊོ་
ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་བླནོ་ཇུ་ལྱི ་ཡ་གྷྱི་ལ་ཌྱི་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བླནོ་ཆེན་གསུམ་དང་ཁ་ེགཉརེ་
ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་བརྒྱ་དང་ལ་ྔབཅྱུ་སྐརོ་ལནྷ་ཕབེས་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །
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ཁ་ེན་ཌའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་གསུམ་གྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་སྱིད་བླནོ་

མཆོག་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཁ་ེན་ཌའྱི་མང་གཙོ་གསར་པའྱི་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུཔ་ེག་ྷགྷྱི་ནཱ་ཤེ་ Peggy Nash མཆོག་དང་གུ་ཡངས་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་
ཨྱི ར་ཝནེ་ཁ་ོཊེལ་ Irwin Cotle མཆོག རྙྱིང་ཞནེ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་ཌ་ེཝྱི་་ཌྱི་སུ་ཝྱི་ཊྱི་ 
David Sweet མཆོག་བཅས་གསུམ་གྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་སྱིད་བླནོ་ཧར་ཕར་ Harper མཆོག་ལ་
བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་སྐརོ་སནྙ་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།
 དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱིས་བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་
ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི་རལོ་གནང་མཁན་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་གངས་འབརོ་ཧ་ཅང་མང་ད་ུ
འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲག་རྱུབ་དང་དབང་བསྒྱུར་སྱིད་
བྱྱུས་ལ་འདདོ་བླ་ོམ་ཚྱིམས་པར་ད་ེལརྟ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དསེ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་ཀང་གསལ་སྟནོ་བྱས་ཡོད། དརེ་
བརནེ་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེའཕྲལ་མར་སེལ་ཐབས་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོྱི་
བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁ་ེན་ཌ་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཨ་རྱི་དང་
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ།   
 ད་ེབཞྱིན་ཁ་ེན་ཌའྱི་སྱིད་བླནོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོམཉམ་
འབལེ་གྱི་སྣ་ེཁྱིད་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཁ་ན་ཌའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐ་ུཚབ་བདོ་ནང་
ཆེད་གཏངོ་གནང་སྟ།ེ བདོ་ནང་གྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི་རལོ་
གནང་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་གངས་འབརོ་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོཇྱི་ཡྱིན་དཔད་
ཞྱིབ་གནང་དགསོ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡང་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགདོ་པ་རྣམས་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་
བསྐདོ་འཇུག་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས། །
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ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་བག་ོགླངེ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་མང་གཙོ་མནའ་སྦྲལེ་ཚོགས་པ་ Alliance of 

Liberals and Democrats for Europe ཞསེ་པའྱི་ག་ོསྒྱིག་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཨྱི ་སྱི་
ཏ་ོནྱི་ཡའྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི་ལམྕ་སྐ་ུཀྱི་རྱི་སྱི་ཊྱི་ན་ཨོ་ཇུ་ལེན་ྜ Kristiina Ojuland མཆོག་དང་། 
ལུ་ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡའྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་ལྱིའ་ོནྱི་ཌ་སྱི་ཌནོ་སྱི་ཀྱི་སྱི་ Lithuanian MEP Leonidas 

Donskis མཆོག་བཅས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་མང་གཙོ་མནའ་སྦྲལེ་ཚོགས་པའྱི་
སྐ་ུཚབ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའྱི་
ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་ཀྱི་མྱིག་ཆྱུ། Tears of Tibet ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་
བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཤྱིག་ཚོགས་ཡོད།
 ད་ེཡང་དབུ་འབྱདེ་སབྐས་ཀྱི་རྱི ་སྱི ་ཊྱི ་ན་ཨོ་ཇུ་ལེན་ྜམཆོག་གྱིས་ང་ོསྤདོ་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ད་བར་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་ལོ་གསུམ་བསྟདུ་མར་བདོ་ནང་
གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སྐངོ་ཚོགས་གནང་ཐུབ་པར་ལམྕ་སྐུ་ཁངོ་
རང་ཉྱིད་ལ་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད་ཀང་། དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་གུབ་འབས་ཤྱིག་ཡོང་
བར་ད་དངུ་མུ་མཐུད་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། སབྐས་དརེ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་འབལེ་ལམ་གཙོ་སྐངོ་བ་ལམྕ་སྐུ་ཀ་ེཊྱི ་སོན་ཌར་སྱི ་ 
Ms. Kate Saunders  མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ ༡༡༤ 
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་ད་ེདག་དསུ་ཚྱིགས་གོ་རྱིམ་ལནྡ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་བ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་
པར་བརནེ། ད་ེདག་གྱི་འགན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
 ཕགོས་མཚྱུངས་སྐབས་དརེ་བདོ་རྱིག་པའྱི་མཁས་དབང་དང་མྱི ་རྱིགས་རྱིང་
ལུགས་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ཏྱི་ཡ་བ་ྷཕ་ེཏྱི་རེ་ལྱི ་ Ms. Katia Buffetrille 
ལགས་ཀྱིས། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་
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དང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་ལ་ྟཕགོས། ཞསེ་པའྱི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཨྱི ་སྱི་ཊོ་ནྱི་ཡའྱི་རམོ་པ་པ་ོདང་སྤྱི་ཚོགས་དྲང་བདནེ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
སུང་སྐབོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་སྐ་ུཞབས་རོ་ཡྱི ་སྱི་ཊེ་ཌར་ Mr. Roy Strider ལགས་ཀྱིས། གལ་
ཏ་ེཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་འཐབ་
རདོ་ལ་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ། བདོ་རང་བཙན་གྱི་བསམ་བླ་ོདང་
བསམ་བླ་ོད་ེརྱིམ་བཞྱིན་མཁགེས་བཟུང་ཅན་ད་ུའགྱུར་ཏ་ེཉནེ་ཁ་ཇྱི་ཡོད་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད  ཕགོས་མཚྱུངས་སརྦ་སྱིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་མཁགེས་བཟུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་ད་ོཕགོ་
ཇྱི་འདྲ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་མེད་དང། ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་རྒྱ་མ་རོང་གྱི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་གྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་གཅྱིག་ནང་ས་རུད་ཀྱི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རང་བྱྱུང་གདོ་ཆག་
ཡྱིན་ཚྱུལ་འཁགོ་བཤད་བྱས་པར་བརནེ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ལན་འདབེས་གནང་བ་རྣམས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་སྟ་ེགསུང་དནོ། ང་ཚོས་དསུ་རག་
ཏུ་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞྱི་བཅལོ་ནས་གཉྱིས་སནྨ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་
བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེབཞྱིན་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལ་ྟ
གུབ་ལ་གཞྱི་བཅལོ་ཏ་ེགསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱྱུར་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་ལརྟ། 
ཁདེ་རྣམས་དང་ཁདེ་ཚོའྱི་སྱིད་གཞུང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེ
བདོ་མྱིའྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
གསུངས། བག་ོགླངེ་གུབ་མཚམས་མང་ཚོགས་ལ་དྲྱི་བ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཕུལ། སབྐས་
དརེ་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་མའྱི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ལངས་ཕགོས་ཇྱི་འདྲ་ཡྱིན་སྐརོ་གྱི་དྲྱི་བ་བཏང་འདགུ དེ་རེས ་ཚོགས་འདུའྱི ་མཇུག་
བསྡམོས་གསུང་བཤད་སབྐས་ལུ་ཐུ་ཝེ་ནྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མྱི ་ལྱིའ་ོནྱི་ཌ་སྱི ་ཌོན་སྱི ་ཀྱི་སྱི ་ 
Leonidas Donskis མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་ཚོང་གྱི་ཁ་ེཕན་གཉྱིས་བར་ེབ་ཡྱིན་
ན། དསུ་རབས་གསར་པའྱི་ཞབས་འདྲནེ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཁ་ེན་ཌའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་གཞུང་གྱི་ཆོས་

ལུགས་རང་དབང་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བདོ་དནོ་རད་ཞྱིབ་ 
གནང་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་གནང་བ།

༄༅། །ཁ་ེན་ཌའྱི་ལངྗ་ཁུ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལྱི ་ཛ་བ་ྷ
ཨེ་ཝེན་མཆོག་གྱིས་ཁ་ེན་ཌ་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཆེད་བཙྱུགས་གནང་བའྱི་ཆོས་ལུགས་རང་
དབང་ལ་བདོ་དནོ་རད་ཞྱིབ་གནང་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སུ་ལས་ཁུངས་དའེྱི་ངསོ་ནས་གདངོ་ལེན་གནང་དགསོ་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གསུང་དནོ། བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་ཆེས་ཛ་དྲག་ཆེ་ར་ུ
འགྱུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་སགོ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཉསེ་ཆད་ཚད་
ལས་བརལ་བའྱི་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས། ཁ་ེན་ཌའྱི་གཞུང་ཕགོས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་
རང་དབང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རད་ཞྱིབ་ནན་
པ་ོགནང་ཐགོ་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཆེད་གདངོ་ལེན་གནང་
དགསོ། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ེན་ཌའྱི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
ལ་དསུ་ཡུན་ཕྲན་བུ་འགརོ་སྱིད་ཀང་གང་ལརྟ་ལས་ཁུངས་དའེྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་
ལངས་ཕགོས་ལ་ད་ོགཟབ་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེནྱི་ལས་ཁུངས་དའེྱི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་བནྷ་
ཌ་ེལགས་ཀྱིས་ལས་དནོ་གཙོ་གས་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས། །
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འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་ཕ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་
ཞབས་ཕ་རན་སྲྭ་ཨོ་ལེན་ཌྱི་ Francois Hollande མཆོག་ལ་རྱིང་མྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་འཚམས་
གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་སབྐས་བདོ་དནོ་གླངེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ     
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པས་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་ཡོད་པའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕ་རན་སྱི་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་
ཁེ་ཕན་ཆེད་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྣང་མེད་ད་ུམ་བཏང་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལངས་ཕགོས་ཁ་
གསལ་དང་བརན་པ་ོབཟུང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་
བདོ་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགོད་པ་བཀག་སྡམོ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་འག་ོབསྐདོ་བྱདེ་
འཇུག་དགོས་པ་དང། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་གསལ་
བའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐངོ་སྤདོ་དགསོ་པ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་
མོལ་བསྐར་གསོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕ་རན་སྱི་
གསོ་ཚོགས་ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱི་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ཐགོ་གསོ་ཆོད་འཇགོ་རྒྱྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད། 
 གངོ་གསལ་བསྒགས་གཏམ་དའེྱི་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་རོགས་
སྐ་ུཞབས་ཇྱིན་པ་ེཊྱི་རྱིཀ་ Mr. Jean-Patrick Gille ལགས་ཀྱིས་གཙོས་སྐ་ུཞབས་ན་ོཨྱི ལ་
ན་མྱི ་རྱི ་ Mr. Noël Mamere ལགས་དང་། ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་པ་ེཊྱི་རྱིཀ་བྷ་ོལོ་ཆྱི ་  
Mr. Patrick Bloche ལགས། སྐ་ུཞབས་ཕྱི་ལྱིབ་ཕ་ོལོ་ཊྱི་ Mr. Philippe Folliot ལགས། 
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ལམྕ་སྐ་ུཇྱི་ནྱི་ཝྱི་ཝ་གྷྱི་ལར་ཌྱི་ Mme. Geneviève Gaillard ལགས། སྐ་ུཞབས་ལྱི་ཨོ་ནལེ་ལུ་
ཀ་ Mr. Lionnel Luca ལགས། སྐ་ུཞབས་ཕྱི་ལྱིབ་ཝ་ཨེ་ཊེལ་ Mr. Philippe Vitel ལགས། 
དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོཨྱི ལ་གྷྱི་རོ་ཌྱི་ Mr. Joël Giraud ལགས། སྐ་ུཞབས་པལོ་མོ་ལེཀ་ Paul 

Molac ལགས་བཅས་ཀྱིས་མཚན་རགས་བཀདོ་ཡོད་འདགུ
 ཕགོས་མཚྱུངས་ད་ེཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐ་ུཞབས་ཨེན་
ཌྱི་རྱི ་གྷ་ཊོ་ལྱིན་ལགས་ཀྱིས་ཕ་རན་སྱི་གཞུང་ལ་ཕ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཕ་རན་ཀྱི་
ཨྱི ས་ཧ་ོལེན་ཌྱི་མཆོག་གྱིས་རྱིང་མྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་སབྐས་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་མྱིན་སྐརོ་དྲྱི་བ་བཏནོ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ ༢༡ གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་

དུྲང་ཆེ་མཆོག་ལ་འབདོ་སྐལུ་གྱི་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི་ ༢༡ གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཇནོ་ཀ་ེརྱི་ 
John F. Kerry མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་
གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་སབྐས། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆེར་འཛྱིན་ཏ་ེརྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་གླངེ་
སླངོ་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡྱིག་གཅྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་འཁོད་དནོ། ང་ཚོས་སྐུ་ཉྱིད་
མཆོག་ལ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་ཆེད་འབད་བརནོ་གནང་རོགས་ཞསེ་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེལརྟ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་གྱི་གནས་སྟངས་ནྱི། སྐ་ུཉྱིད་མཆོག་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ཧ་ཅང་ད་ོསྣང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་གངོ་
མ་ཚོས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་རྨང་གཞྱི་བཙྱུགས་པ་ད་ེརྒྱྱུན་འཁངོས་ཡོང་ཆེད་ཡྱིན། སྐ་ུཉྱིད་
མཆོག་ད་ེས་ྔཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་ Senate Foreign 

Relations Committee ནང་ཕག་ལས་གནང་སབྐས། ཚན་པས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ལས་
གཞྱི་དང་སྱིད་བྱྱུས་མང་དག་ཅྱིག་གཏན་འབབེས་གནང་སྟ།ེ ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གྱི་ལངས་ཕགོས་ད་ེས་ྔལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད། རྒྱབ་སྐརོ་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་
རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཆེད་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བྱྱུང་བ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་ད་ེབཞྱིན་འཚེ་མེད་ཞྱི་བར་གཞྱི་བཅལོ་བའྱི་གསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་
བྱྱུང་ཡོད། སྐ་ུཉྱིད་མཆོག་སྐ་ུསྒརེ་གྱིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དང་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ཕྱི་
འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཐངེས་གཉྱིས་ཙམ་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང། ཕགོས་
མཚྱུངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་ཀང་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པར་
ང་ཚོས་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དནོ་ཚན་
བདནུ་འཁདོ་པའྱི་གནད་དནོ་རྣམས་ནྱི།
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༡༽ སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་སབྐས་བདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེཡང་གསོ་མོལ་གནང་རྒྱྱུའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་དགསོ་པ་དང། ད་ེ
ལརྟ་བརྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་ད་ེསའྔྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེའྱི་ལས་འགན་རྒྱྱུན་
སྐངོ་གནང་བ་ལ་ྟབུ་དང་། ཡང་ན་ཨ་རྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོལུགས་ཙམ་གྱི་རྣམ་པའྱི་
ཐགོ་ནས་མྱིན་པར། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་བརན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། ལངས་ཕགོས་ད་ེཡང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁནོ་
ཡོངས་ལ་ཁབ་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་རྱིན་ཐང་ལ་གཞྱི་བཅལོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ར་སྤདོ་གནང་
དགསོ།

༢༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོཁྱིད་དང་ལནྷ་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
གནང་དགསོ་པ།

༣༽ བདོ་དནོ་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གསར་པ་གང་མགགོས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རྒྱྱུ །

༤༽ བདོ་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་དང་དཔལ་འབྱརོ། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགྱུར་ཤེས་རགོས་ཆེད་མཐུན་
འགྱུར་བསུྐྲན་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ །

༥༽ མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་
འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུན་ཝྱི་པྱིལ་ལེ་ Navi Pillay མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་བསྒགས་
གཏམ་ནང་གསལ་བ་རྣམས་ལག་ལེན་དནོ་འཁལོ་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་
མཉམ་འབལེ་གྱིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ །

༦༽ ཨ་རྱིའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་པར་འག་ོ
བསྐདོ་ཆོག་པ་ལརྟ། ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོ་ལའང་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་
པར་འག་ོབསྐདོ་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སྤདོ་དགསོ།

༧༽ ལ་ྷསའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་འཛུགས་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐནེ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་སུ་བརྱི་དགསོ། 
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ  གངོ་འཁདོ་ཞུ་སནྙ་དརེ་ད་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཨ་
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རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི་བཅྱུ་ཙམ་བྱྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི། སྐ་ུཞབས་མཀ་ཨུ་
ཌལ་ Mark Udall མཆོག་དང། མར་ཀ་ོར་ུབྷྱི་ཡོ་ Marco Rubio མཆོག ཌནེ་ན་ེ
ཕ་ཡྱིན་སྱི་ཊེན་ Dianne Feinstein མཆོག བརྷ་བ་ྷར་བྷགོ་སར་ Barbara Boxer 
མཆོག རྱི་ཆ་ཌྱི་ཌྱིཀ་ཌུར་བནྷ་མཆོག Richard ‘Dick’ Durban བྷནེ་ཀར་ཌྱིན་ 
Ben Cardin མཆོག པ་ེཊྱིཀ་ལྱི ་ཧ་ེ Patrick Leahy མཆོག ཊོམ་ཨུ་ཌལ་ Tom 

Udall མཆོག རོན་ཝ་ེཌན་ Ron Wyden མཆོག རྱི་ཆ་ཌྱི་བྷུ ་ལུ་མན་ཐལ་ Richard 

Blumenthal མཆོག མེ་ཁལ་ཨེབ་བནྷ་ན་ེཊྱི་ Micheal F. Bennet མཆོག ཝྱིལ་ལེམ་
ཨེམ་ཀ་ོཝན་ William M. Cowan མཆོག ཨལ་ཕ་རན་ཀན་ Al Franken མཆོག 
མ་ཡྱིཀ་ཇ་ོཧན་ Mike Johanns མཆོག མ་ཡྱིཀ་ཀྱི་རྱིག་ Mark Kirk མཆོག ཇནོ་
མེ་ཀནེ་ John McCain མཆོག ཇམེ་སྱི་ཨེ་རྱི་སྱི་ James E. Risch མཆོག བརྷ་
ན་ཌྱི་སན་ཌར་སྱི་ Bernard Sanders མཆོག ཨེ་ལྱི ་ཛེ་བྷ་ེཐྱི་ Elizabeth Warren 

མཆོག སུ་སན་ཨེམ་ཀ་ོལྱིན་སྱི་ Susan M. Collins མཆོག ཇབེ་མར་ཀ་ེལྱི ་ Jeff 

Merkeley མཆོག་བཅས་ཡྱིན་འདགུ
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ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བདོ་དནོ་སེལ་ཆེད་༸གངོ་ས་མཆོག་
གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ State Department ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་པ་ེ
ཊྱིཀ་ཝནེ་རེལ་ Patrick Ventrell མཆོག་གྱིས་གསར་འགདོ་པ་ཚོར་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་
བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་
ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསོ་མོལ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་
འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། ལངས་ཕགོས་འདྱི་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཡུན་རྱིང་ནས་འཛྱིན་བཞྱིན་
པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས། སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་དྲྱི་བ་བཏང་བར། མགྱིན་ཚབ་པ་མཆོག་
གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་དནོ། བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང། 
འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཚོའྱི་ནང་མྱི ་
སྤུན་མཆེད་ཚོ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་བླ་ོའཚབ་ཡོད། ཅསེ་ལན་འདབེས་གནང་
བ་དང་སྦྲགས། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་ཀ་ེརྱི་ John Kerry མཆོག་ཉ་ེལམ་
རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟྱིགས་སབྐས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གླངེ་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་ 
ཡོད་སྐརོ་བཀདོ་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཇནོ་ཀ་ེརྱི ་  John Kerry མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་སྤནེ་པའྱི་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐ་ོཐང་གྱི་ལོ་འཁརོ་
སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། དངེ་སབྐས་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་
ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་བཀདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་བརན་
ལྷྱིང་ལ་མྱིང་འདགོས་བྱས་ནས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་
གཞན་ནང་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་སདྐ་ཡྱིག ཐུན་མྱིན་ཡུལ་གམོས་གཤྱིས་ལུགས། ད་ེབཞྱིན་སྨྲ་
བརདོ་དང་འད་ུའཛོམས། འགུལ་སྐདོ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ད་ེས་ྔལས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ། ད་ཆ་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་སེམས་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱྱུས་གཏན་འབབེས་ཐགོ་ནས་མྱི ་རྱིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་དང་དཔལ་འབྱརོ་
ཟུར་ཕུད། ཤེས་ཡོན་དང་ལས་ཀའྱི་ག་ོསབྐས་ལ་དབྱ་ེའབྱདེ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་གང་བྱྱུང་དམར་གསོད་དང། སྡགུ་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ། གང་བྱྱུང་
འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀདོ་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་
མུ་མཐུད་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་བཀདོ་པ་ལརྟ་ན། བདོ་ཀྱི་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཆྱུང་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སོ་ལའྟྱི་པར་ཆས་བཙྱུགས་ནས་བསུན་གཙེེར་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དང། 
ལགྷ་པར་འདྱི་ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་གསར་པ་འཕ་ོའགྱུར་སབྐས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་
དམ་བསྒགས་བྱདེ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ར་ུབཏང་བར་བརནེ། བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་པརོ་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་བཀདོ་འདགུ་པ་བཅས། །
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ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་གསུམ་གྱིས་ 

ཡུལ་དའེྱི་སྱིད་འཛྱིན་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཨེན་དྱི་རྱི ་ག་ེཏ་ོ
ལྱིན་ André Gattolin མཆོག་དང། སྐ་ུཞབས་ན་ོཡྱིལ་མ་མར་ Noel Mamère མཆོག 
ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུཞབས་ཇནེ་པ་ེཊྱིཀ་གྱིལ་ལེ་ Jean Patrick Gille མཆོག་བཅས་ཀྱིས་རྱིང་མྱིན་
ཕ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨོ་ལན་ཌྱི་ Hollande མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་
གཟྱིགས་ཕབེས་སབྐས། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་དང་ལནྷ་རྒྱ་ནག་ནང་དང་ལགྷ་པར་
བདོ་དང་ཤྱིང་ཅང་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་གླངེ་གླངོ་
གནང་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་འདགུ་པ་མ་ཟད། ཐངེས་འདྱིར་ཕ་རན་སྱི ་སྱིད་གཞུང་
གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཙམ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་
ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ད་ེབཞྱིན་ཡུ་གུར་ནང་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་སྟནོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་
ཞུས་འདགུ
 ད་ེཡང་གངོ་བརདོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གསུམ་གྱིས་ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ལནྷ་
ཁང་ངམ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་གནད་དནོ་དའེྱི་སྐརོ་གསུང་དནོ། ཕ་རན་སྱི་དང་རྒྱ་ནག་
ཡུལ་གཉྱིས་དབར་ཚོང་འབལེ་དང་ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་ལས་ཁུངས་དབར་འབལེ་
བ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རདོ་མེད་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀང། ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་
འབལེ་ལམ་ཐད་འཛེམས་ཟནོ་བྱདེ་མྱི ་དགསོ་པར་གུ་ཡངས་དང་བསམ་ཤེས་ཐུབ་པའྱི་ཁརོ་
ཡུག་ཅྱིག་གྱི་འགོ་ལས་དནོ་སྤལེ་དགསོ་ན། རྒྱ་ནག་ནང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་
དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སྣང་མེད་ད་ུའཇགོ་ཐབས་
མེད། ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
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གཙོའྱི་ལས་རོགས་གནང་བཞྱིན་པ་སྐ་ུཞབས་ནཡོྱིལ་མ་མར་ Noel Mamère མཆོག་གྱིས་ཕ་
རན་སྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབ་ལའ་ོརེན་ཕ་ེབྷྱི་ཡ་སྱི་ Laurent Fabius མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་
བཏནོ་པར་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་
སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་དརེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་
པ་ལརྟ་ཕ་རན་སྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཀང་གནད་དནོ་དརེ་བླ་ོཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད། སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་
གྱིས་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛྱིན་དང་ལནྷ་ངསེ་པར་ད་ུའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བདོ་
མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད། ད་ེབཞྱིན་རྱིག་གཞུང་སོགས་ལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཆེད་དནོ་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་དགསོ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་གསོ་མོལ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཁ་ོན་ལས་མེད། ཅསེ་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པས་བདོ་མྱིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་ལས་འགུལ་ཐགོ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ཉྱིན་འཇར་མན་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་ The Human Rights Committee 

of German Parliament བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་
སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཞྱི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་བསྟདུ་མར་སྤལེ་བ་དརེ་སེམས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་ནང་ད་ུརང་
སགེ་ལས་འགུལ་བསྟདུ་མར་སྤལེ་མཁན་གྱི་གངས་འབརོ་ལ་གཞྱིགས་སབྐས་ང་ཚོར་ཧང་སང་
བྱྱུང་བ་མ་ཟད། སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་སུང་སྐབོ་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རེ་ཐང་ཆད་ད་ེདཀའ་སྡགུ་ཧ་ཅང་འགོ་རང་སགོ་གཅདོ་བཞྱིན་པའྱི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་དཔནོ་རྱིགས་
ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོདང་རྱིག་གཞུང་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་ལེན་མ་ཞུས་པར་བརནེ། 
བདོ་མྱི ་ཚོས་ད་ཆ་འུ་ཐུག་གྱི་གནས་སུ་གར་ཏ།ེ རང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་སོགས་ཀྱི་ཆེད་རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་གསར་པ་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་
ཁརོ་ཡུག་བསུྐྲན་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་བཅསོ་
འགྱུར་འགོ བདོ་མྱི ་ཚོ་དང་འབལེ་བ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ལྱི འུ་གསར་པ་ཞྱིག་སྒ་ོཕ་ེདགོས་པའྱི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་འག་ོཁྱིད་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད། རྱིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་རང་དབང་ལ་ངསེ་པར་ད་ུབརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་རྒྱ་
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ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒགས་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། 
བདོ་མྱིར་དྲག་གནནོ་བྱ་རྒྱྱུ ་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་པ་དང་
སྦྲགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་མཚམས་འཇགོ་བྱྱུང་བ་ད་ེབསྐར་མཐུད་
བྱས་ཏ་ེབདོ་རྒྱ་གཉྱིས་སནྨ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་འབྱྱུང་འགྱུར་རང་སགེ་ལས་འགུལ་ད་ེ
རྱིགས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྱིད་ཚོར་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་གྱི་ཆོས་སྱིད་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ལརྟ་རང་སགེ་
ལས་འགུལ་ད་ེརྱིགས་མཚམས་འཇགོ་གྱིས་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱི་རལོ་གྱི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མྱིའྱི་ཚེ་སགོ་ནྱི་ཧ་ཅང་ར་བ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། 
བདོ་མྱི ་མཁས་དབང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་འགལེ་བརདོ་སབྐས་རང་གྱིས་རང་ལ་འཚེ་བ་བྱ་རྒྱྱུ ་
འཛེམས་དགསོ་པ་གསུངས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་
བདོ་རྱིགས་ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་ལས་འགུལ་ད་ེརྱིགས་ནམ་ཡང་མ་སྤལེ་རྒྱྱུར་འབདོ་
སྐལུ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང། ང་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུན་ཝྱི་པྱིལ་ལེ་ Navi Pillay མཆོག་
དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་སྐ་ུཚབ་ལམྕ་སྐ་ུཁ་ེཐ་ེརྱིན་ཨེ་ཤྱི ་ཊོན་ Catherine Ashton  མཆོག ད་ེ
བཞྱིན་གསོ་ཚོགས་འདྲ་མྱིན་དང། ཚོགས་པ་སྒྱིག་འཛུགས། གལ་ཆེའྱི་མྱི ་སྣ་སོགས་ཀྱི་ཁ་
གཅྱིག་གག་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་གྱི་རྣམ་པ་སྟནོ་པའྱི་བསྒགས་
གཏམ་ད་ེདག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ད་ུའཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆྱུང་དང། གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགདོ་
པ་བཅས་བདོ་ནང་ད་ུཆེད་གཏངོ་འཇུག་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྒ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
 ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་འཇར་མན་སྱིད་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཆེད་འཇར་རྒྱ་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་མུ་མཐུད་འབལེ་བ་རྒྱྱུན་འཁངོས་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་འབད་བརནོ་ཡང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །
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ཕ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་

ཐང་སྐརོ་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛྱིན་དང་གླངེ་སླངོ་གནང་ 
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕ་རན་སྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨོ་ལན་ཌྱི་ Francois Hollande མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟྱིགས་སབྐས། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་
འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་
སྟངས་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ལ་
ཕ་རན་སྱིའྱི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་
འགལེ་བརདོ་གནང་བ་ཨེ་ཨེབ་པྱི་ AFP གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁང་ནས་གནས་ཚྱུལ་
སྤལེ་འདགུ  
 གཞན་ཡང་ཡུ་རོ་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲྱིན་ཁང་ Euro News གྱིས་གནས་
ཚྱུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན།  སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ད་ུགསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་བདོ་མྱིས་རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དརེ་དནོ་དམ་གྱི་སེམས་
ཚོར་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་ཡོད། ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོའྱི་ལ་ྟགུབ་ཐགོ་སདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུ ་ད་ེཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་གསོ་མོལ་གྱི་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་གནད་དནོ་ད་ེདག་ཐགོ་སདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུ ་ད་ེམ་བཤད་ཐབས་
མེད་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་བལསྟ་པར། གནད་དནོ་ད་ེདག་ང་ཚོས་ངསེ་
པར་ད་ུབག་ོགླངེ་བྱས་པ་བརྒྱྱུད་ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་གསོ་མོལ་ད་ེཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་དང་གུས་བརྱི་ལནྡ་
པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གསོ་མོལ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་བྱས་པར་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་དགོས། ཞེས་
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ་གྱི་སནྙ་ཐ་ོའདནོ་སྤལེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཨ་མྱི ་རྱི ་ཀའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལནྷ་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ 
སྐརོ་གྱི་སནྙ་ཐ་ོཞྱིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད་པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་ད་ེབཞྱིན་དམྱིགསབསལ་བླ་ོའཚབ་ 
སྐདེ་གཞྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་བཀདོ་འདགུ  
 སནྙ་ཐ་ོདའེྱི་ནང་ར་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
ཡོད་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་ཅྱིང༌། ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་འགོ་བདོ་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་
དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པ་གསལ་སྟནོ་གནང་འདགུ ལགྷ་
པར་སནྙ་ཐ་ོདའེྱི་ནང༌། བདོ་སྐརོ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་འགོ་འདས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༠༩ 
དསུ་ཡུན་རྱིང་ལ་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་བདོ་མྱི ་དང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་བཙན་དབང་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
དྲག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་སྐརོ་བཀདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སནྙ་ཐ་ོདའེྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ 
༥ ནས་སནྙ་ཐ་ོད་ེཕགོས་བསྡམོས་མ་གནང་བར་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་གངས་ ༡༡༢ ནས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་ཁངོས་ནས་ ༨༨ འདས་གངོས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལོར་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་གནང་མཁན་གྱི་གངས་འབརོ་མང་ཤོས་ད་ེ
བྱྱུང་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་འདགུ
 ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གསལ་སྟནོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་ཁང་གྱིས་ཨ་མྱི ་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་
གནང་རྒྱྱུའྱི་སླབོ་སྟནོ་དགངོས་འཆར་ཁག་གཅྱིག་བཏནོ་ཡོད་པའྱི་ནང༌། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་འབལེ་
དཔནོ་རྱིགས་རྒྱ་ནག་ནང་གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕབེས་སབྐས།
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༡༽ རྒྱ་ནག་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་དང་མཉམ་ད་ུའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་
མོལ་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང༌།

༢༽ བཙོན་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་ག་སྒྱིག་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ །
༣༽ འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཐགོ་

དངུལ་གྱི་ཉསེ་ཆད་དང༌།
༤༽ ཁངོ་ཚོའྱི་འགུལ་བཞུད་ཐགོ་ཨ་རྱིས་དམ་བསྒགས་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ །
༥༽ བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ་

སོགས་བཀདོ་འདགུ་པ་བཅས།།  
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ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱིར་སྨྲ་བརདོ་ 

རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་གཞནོ་པའྱི་ལས་རོགས་སྐ་ུཞབས་ 
Acting Deputy Spokesperson པ་ེཊྱིཀ་ཝནེ་ཊྱི་རེལ་ Patrick Ventrell མཆོག་གྱིས་
གསུང་དནོ། ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དང་ལངས་ཕགོས་ཐད་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་འཇྱིགས་སྣང་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་འགོ་རང་གྱི་དཀའ་
ངལ་རྣམས་བརདོ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག་སོགས་ལ་མཐངོ་ཆྱུང་ཁད་གསོད་བྱ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  
ཞསེ་གསུངས་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ་ཞྱིབ་ཕྲ་འཁདོ་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ US State Department ཀྱིས་ལོ་ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་
གྱི་ས་ཕགོས་གང་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་
རགོས་ཞྱིབ་གནང་སྟ་ེལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོཞྱིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ལརྟ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལོའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༠ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཇནོ་ཀ་ེརྱི་ John Kerry མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཡོངས་
གགས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།
 ད་ེཡང་སྙན་ཐའོྱི་ནང་བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ཁར། ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་མྱི ་རྱིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ར་
སྤདོ་གནང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་
སུང་སྐབོ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་ད་ེཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ཐགོ རྒྱ་གཞུང་དཔནོ་
རྱིགས་ཚོས་བདོ་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བྱདེ་སྒརོ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱས་ཏ་ེ
དག་ེབཙྱུན་རྣམས་ཀྱི་འག་ོསྡདོ་སྤདོ་གསུམ་ལ་འགགོ་རྐནེ་ཆེན་པ་ོབཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་
དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་ལོ་འཁརོ་མར་དྲག་གནནོ་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ཕགོས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དསུ་དྲན་གལ་ཆེའྱི་ཉྱིན་དམྱིགས་བསལ་དམ་
བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐགོ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱས་པ་འདྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་བཟ་ོབཞྱིན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ས་ྔལོའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་གངས་འབརོ་
ཇ་ེམང་ད་ུཕྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་ཀང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་
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ལས་ཀའྱི་ག་ོསབྐས་དང། མགནོ་ཁང་ནང་ཁང་པ་གཡར་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞྱིན་ཚོང་ལས་སོགས་
གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཇ་ེམང་འཐནོ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་
པའྱི་དགེ་བཙྱུན་རྣམས་ཀྱི་འག་ོསྡདོ་ཐགོ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཉནེ་རགོ་པས་གང་བྱྱུང་བསྔགོ་བཤེར་དང་
སུན་གཙེར་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཁངོ་རྣམས་གྲྭ་ཆས་མ་གནོ་པར་སྐ་ཆས་གནོ་ཏ་ེ
འག་ོདགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་པ་དང། གཞན་ཡང་སྙན་ཐོ་
དའེྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཆེ་འབྱིང་ཆྱུང་
གསུམ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་སོ་སོའྱི་ཆོས་ལུགས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་
རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་སེལ་ཆེད་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་དནོ་ཕན་
ལནྡ་པའྱི་གསོ་མོལ་ཞུ་དགོས། ཞེས་འཁདོ་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། 
སདྐ་ཡྱིག་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་དྲག་གནནོ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་
དགསོ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད། མཐར་སནྙ་ཐ་ོདའེྱི་ནང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་མྱི ་སྣ་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁུལ་ད་ུབསྐདོ་ཐུབ་
ཡོད་ཀང། དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་ཞྱིབ་མྱི ་སྣ་བདོ་ནང་བསྐདོ་རྒྱྱུར་
ཆོག་མཆན་ཐངེས་བཅྱུ་ཙམ་ཞུས་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཆོག་མཆན་གཅྱིག་ཀང་སྤད་མེད། 
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རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ནང་སྱིད་བྱྱུས་གུ་ཡངས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕ་རན་སྱིའྱི་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཚོགས་པ་རྙྱིང་ཤོས་དང་ཆེ་ཤོས་གས་ཡྱིན་པ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་
སྐབོ་མཐུན་ཚོགས་ The International Federation for Human Rights ཞསེ་པས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༧ བར་ཊར་ཀྱིའྱི་ Turkey  རྒྱལ་ས་ཨྱི ་ཚན་བྷུལ་ 
Istanbul ད་ུརྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༣༨ འཚོགས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ནང་ད་ུལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེའཕྲལ་མར་མཚམས་
འཇགོ་གྱི་ལངས་ཕགོས་གསར་པ་འཛྱིན་དགསོ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་གྱི་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད། 
 ད་ེཡང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༡༧ ནས་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་
འཐུས་མྱི ་ ༡༧༨ ཕབེས་ཡོད། ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བསམ་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུ
དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཏ།ེ བདོ་ཀྱི་
གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་གསར་པ་ཚོར་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེབདོ་ནང་
དམག་མྱི ་དང་ག་ོམཚོན་བཀདོ་སྒྱིག་བྱདེ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་ཐབས་དགསོ་པ་འཁདོ་ཡོད། 
ཕགོས་མཚྱུངས་གསོ་ཆོད་དའེྱི་ནང་འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་གསར་འགདོ་
པར་དམ་བསྒགས་མེད་པ་ལརྟ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུའང་འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོའྱི་
གསར་འགདོ་པ་བསྐདོ་ཐུབ་ཐབས་གནང་དགསོ་པ་འཁདོ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གསོ་ཆོད་དའེྱི་ནང་
དངེ་སབྐས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནས་སྤ་ོབྱདེ་བཞྱིན་པ་སོགས་
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ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་ད་ུའག་ོརྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དྲག་ཆེ་
བའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་གསར་པ་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་བདོ་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་གང་མགགོས་གསོ་མོལ་བསྐར་མཐུད་གནང་དགསོ་པ་དང། ༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། འབྱྱུང་འགྱུར་བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་
རདོ་ཐགོ་ཁངོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བརྱི་འཇགོ་བྱས་ཏ།ེ 
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུས་མཚོན་གཞྱི་མེད་ཀྱི་སྐནོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་
དྲྱིལ་བསྒགས་ལོག་པ་རྣམས་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བདོ་ནང་དནོ་ཕན་
ལནྡ་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་
མཆོག་ལ་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་དནོ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཤྱིག་ལག་
བསྟར་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་བདོ་ནང་གྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་ལ་ཉན་ཞྱིབ་ཚོགས་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་ཕ་ེརེངྐ་བུལ་ྤམཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་
མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་བརླག་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱྱུས་བཟུང་དང་འཛྱིན་བཞྱིན་པར་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེལས་སྐབོ་ཐབས་སུ་སརྔ་རྒྱྱུན་ལརྟ་མ་ཡྱིན་པར་དནོ་
ཕན་ལནྡ་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཤྱིག་ལག་བསྟར་གནང་དགསོ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་ལ་ལ་ྟཕགོས་གསར་པ་ཞྱིག་བལ་ྟཐུབ་ཐབས་སུ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་བསྐ་ོགཞག་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ག་ོབསྡརུ་གནང་དགསོ་
སྐརོ་གསུངས་འདགུ ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་དང་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཇྱིམ་མེཀ་གྷ་ོཝན་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། 
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད་སྱིད་བྱྱུས་ནསུ་པ་ཐནོ་པའྱི་
ལག་བསྟར་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི ་འདགུ་པའྱི་སེམས་ཚོར་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་
ནས་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཤྱིག་ལག་
བསྟར་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། དམྱིགས་བསལ་ཨ་རྱིའྱི་ངསོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ར་དནོ་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཡོད་པའྱི་མཐུན་གགོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་རུབ་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་ར་
དནོ་ལ་ཕན་པའྱི་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐུབ་པའྱི་འགན་ཁུར་ལེན་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་འདགུ་
པ་བཅས། །
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འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ 

འདནོ་སྤལེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་ལ་ྟརགོ་ཚོགས་པས་སནྙ་ཐ་ོཞྱིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད་པའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་བདོ་རང་ལྗངོས་སྐངོ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ནས་འག་ོའཛུགས་
ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་ཞྱིང་འབགོ་ས་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་ལ་ྔསྟངོ་བཏང་སྟ།ེ 
བདོ་མྱི ་ཚོར་རོགས་རམ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེདག་གྱི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནྱི་བདོ་ཀྱི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ནང་གཏན་སྡདོ་
བྱས་ཏ་ེདག་ེའདནུ་པ་ཚོར་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཟརེ་བའྱི་སླབོ་གསོ་སོགས་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་
ཉྱིན་ལརྟ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་བཅྱུག་པ་མ་ཟད། ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བྱདེ་སྒ་ོཟླ་རེར་ཐངེས་ལ་ྔཙམ་
ལས་བྱདེ་བཅྱུག་གྱི་མེད། ད་ེབཞྱིན་ཞྱིང་འབགོ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སླབོ་གསོ་
དང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དྲྱིན་ཅན་ཡྱིན་ཞསེ་སོགས་ཀྱི་
སླབོ་གསོ་དང་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་འཇུག་གྱི་ཡོད། དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིར་རོགས་རམ་
ཕྲན་བུ་བྱས་ཏ་ེབསླུ་བྱིད་བྱདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད།  ཆོས་ལུགས་དང་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་
དམ་བསྒགས་དང་སྟངས་འཛྱིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། སོགས་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་གནས་སྤ་ོབྱ་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱི་

དརེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པས་ 
སྐནོ་བརདོ་ཀྱི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུསྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གངོ་གསེབ་གསར་པ། New 

Socialist Villages ཞསེ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ། རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པས་ Human Rights Watch སེམས་འཚབ་དང་
སྦྲགས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པས་ཤོག་གངས་ ༡༡༥ བྱས་པའྱི་སནྙ་ཐ་ོགསར་
པ་ཞྱིག་བཏནོ་པའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུསྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་
གངོ་གསེབ་གསར་པ། ཞསེ་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་འགོ་བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་ས་ཡ་གཉྱིས་ཙམ་གནས་སྤ་ོ
བྱ་རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དསེ་བདོ་མྱི ་ད་ེདག་གྱི་འཚོ་བའྱི་མདནུ་ལམ་ཙམ་མ་
ཟད། བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བྱ་རྒྱྱུར་ཉནེ་ཁ་འཕྲད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་ས་ཡ་གཉྱིས་ཙམ་སོ་སོའྱི་སྡདོ་ཁང་དང་སྡདོ་གུར་ནང་
རྒྱྱུན་ལནྡ་ལརྟ་འཚོ་བ་བསྐལ་མ་བཅྱུག་པར་བཙན་འགོ་ཏུ་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གངོ་གསེབ་
གསར་པ། ཟརེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་བདོ་མྱི ་ད་ེདག་ས་རྡའོྱི་སྡདོ་ཁང་གསར་
པའྱི་ནང་གནས་སྤ་ོབྱདེ་བཅྱུག་ཡོད།
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་ད་ེདག་གནས་སྤ་ོམ་བྱས་གངོ། ས་གནས་
ཞྱིང་འབགོ་གྱི་མང་ཚོགས་ད་ེདག་ལ་ག་ོབསྡརུ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། གུན་གསབ་འདང་
ངསེ་ཤྱིག་མ་སྤད་པར་བརནེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚེ་ལས་གཞྱི་ད་ེཁྱིམས་མཐུན་ད་ུཆགས་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ནའང། ཐངེས་འདྱིར་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གངོ་གསེབ་གསར་པ་ཟརེ་བའྱི་སྡདོ་
ཁང་ད་ེདག་སྤུས་ཚད་ཞན་པ་དང། བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་ད་ེདག་གནས་སྤ་ོབྱས་རསེ་ཁངོ་ཚོའྱི་



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།278

འཚོ་བའྱི་མདནུ་ལམ་སརྔ་བཞྱིན་ཉམས་གསོ་མ་ཐུབ་པ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ར་ཁྱིམས་
ནང་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་སྐངོ་གྱི་གནས་བབ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཆ་
རྐནེ་འཁདོ་པ་ད་ེདག་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་ཡོད། ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༢ བར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་
ཀྱི་གངོ་གསེབ་གསར་པ་ཟརེ་བའྱི་ནང་གནས་སྤ་ོབྱདེ་མཁན་བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་ཚོར་དྲྱི་བ་འདྲྱི་
སབྐས། ཁངོ་ཚོའྱི་ཁདོ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་དབང་བཏང་བ་ལས་རང་གྱིས་དང་
བངླས་ཐགོ་ནས་གནས་སྤ་ོབྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁངོ་ཚོར་ག་ོབསྡརུ་
ཙམ་ཡང་བྱས་མེད་ཚྱུལ་དང། གནས་སྤ་ོབྱས་རསེ་ཁངོ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཚོ་བའྱི་
མདནུ་ལམ་གསར་པའྱི་གདམ་ཁ་སྤདོ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་འབགོ་པ་རྣམས་ལ་སྒ་ོཕྱུགས་སེམས་ཅན་
གངས་ཚད་ཧ་ཅང་ཉུང་ད་ུབཏང་བཅྱུག་པ་དང་། རང་གྱི་སྡདོ་ཁང་བཤྱིག་བཅྱུག་པ་སོགས་ལ་
བརནེ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་ཡོད། བདོ་མྱི ་ད་ེདག་
གྱིས་ད་དངུ་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གསར་སུྐྲན་བྱས་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་
ཀྱི་གངོ་གསེབ་གསར་པ་ཟརེ་བའྱི་ནང་སྡདོ་ཁང་འགའ་ཤས་བདོ་མྱི ་ད་ེདག་གནས་སྡདོ་བྱདེ་སའྱི་
ད་ེསའྔྱི་སྡདོ་ཁང་ལས་སྤུས་ཚད་ཞན་པ་དང། གནས་སྤ་ོབྱདེ་ཆེད་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་ཁས་
ལེན་བྱས་པའྱི་ཆ་རྐནེ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་ཀང་ནམ་ཡང་ལག་བསྟར་བྱས་མེད་པ་བརདོ་ཡོད་
སྐརོ་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་འཁདོ་ཡོད།  གཞན་ཡང་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ས་ཁུལ་འཇ་ོམདའ་
ནས་འབལེ་ཡོད་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ལ་འདྲྱི་སབྐས་བདོ་མྱི ་དསེ་བརདོ་དནོ། གངོ་གསེབ་ཁུལ་
གྱི་ཡུལ་མྱི ་ད་ེདག་རང་གྱི་སྡདོ་ཁྱིམ་མྱི ་འདདོ་བཞྱིན་ད་ུདརོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གངོ་
གསེབ་གསར་པ་ཟརེ་བའྱི་ནང་མ་སྤ་ོཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་ཞྱིང་ལས་མ་གཏགོས་
ལག་ཤེས་གཞན་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ཆ་ཁངོ་ཚོར་ས་ཞྱིང་དང་སྒ་ོཕྱུགས་སེམས་ཅན་
གང་ཡང་མེད། དརེ་བརནེ་མྱི ་རབས་རསེ་མ་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་ངསོ་འཛྱིན་ཐགོ་འཚོ་གནས་ཇྱི་
ལརྟ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ནམ། ཞསེ་བརདོ་ཡོད། 
 ཕགོས་མཚྱུངས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གངོ་གསེབ་གསར་པའྱི་ནང་གནས་སྤ་ོ
བྱདེ་མཁན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱི ་འབགོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་བརདོ་
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དནོ། སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གངོ་གསེབ་གསར་པའྱི་ནང་ང་ཚོར་ཡོང་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་
བཞྱིན་ད་ུནང་ཆས་ད་ེདག་ཉ་ོདགསོ་འདགུ འདྱིར་དངུལ་མེད་ན་འཚོ་ཐབས་ཧ་ཅང་དཀའ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་ཟླ་རེར་རྒྱ་སྒརོ་ ༥༠༠ སྤདོ་བཞྱིན་པ་དསེ་གླགོ་དང་ཆྱུ་རྱིན་ཙམ་ཡང་
འདང་གྱི་མྱི ་འདགུ དའེྱི་ཁར་རང་གྱི་ཁ་ཟས་རང་གྱིས་ཉ་ོདགསོ། ཞསེ་བརདོ་ཡོད།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་མཇུག་ཏུ་བདོ་ཤར་ཕགོས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མྱི ་འབགོ་པ་ ༡༡༣༠༠༠ 
ས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་གཏན་སྡདོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འཆར་དའེྱི་ཐགོ བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ད་ུ
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་མཇུག་ཏུ་ད་དངུ་བདོ་མྱི ་འབུམ་དགུ་ཙམ་གནས་སྤ་ོབྱདེ་ཆེད་སྡདོ་ཁང་གསར་
པ་རྒྱག་རྒྱྱུའྱི་གསལ་བསྒགས་ཀང་སྤལེ་ཟྱིན་ཡོད། ཅསེ་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་འཁདོ་ཡོད།
 ད་ེཡང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱ་ནག་ཚན་པའྱི་
འགན་འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུསོ་ཕྱི་རྱི་ཆ་ཌྱི་སན་ Sophie Richardson མཆོག་གྱིས་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་
སྐརོ་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་དསེ་བདོ་མྱིའྱི་འཚོ་བ་སྐལེ་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་དརེ་
གཞྱི་རའྱི་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། བདོ་མྱི ་ཚོར་དའེྱི་ཐགོ་བསམ་
ཚྱུལ་བརདོ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་གང་ཡང་མེད་ཁར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དངེ་སབྐས་དམ་བསྒགས་
ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་ལ་
གདངོ་ལེན་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེབས་བརདོ་མྱི ་དགསོ། དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པའོྱི་འགོ་བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་རྣམས་གནས་སྤ་ོབྱ་རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དསེ་བདོ་རྒྱའྱི་མྱི ་
རྱིགས་དབར་འཁནོ་འཁུག་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་ལམྕ་སྐ་ུསོ་ཕྱི་རྱི་ཆ་ཌྱི་སན་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་ཡོད། ཐངེས་འདྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་གནས་སྤ་ོབྱ་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེརེ་ཞྱིག་མཚམས་འཇགོ་གྱིས་
སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དསེ་རསེ་འབས་ཇྱི་བྱྱུང་རང་དབང་ཐགོ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་
བྱདེ་འཇུག་དགསོ་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་ United Nations Human Rights Council Special 
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ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་གསོ་མོལ་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་ 

བདོ་དནོ་གླངེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ དང་ ༡༡ བཅས་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་
ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ Washington ད་ུཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་དབར་
ཐབས་བྱྱུས་དང་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་གསོ་མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་སབྐས་ཨ་རྱིས་བདོ་ནང་གྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ 
ཉྱིན་ཚོགས་འད་ུམཇུག་སྒྱིལ་དང་འབལེ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཝྱི་ལྱི ་ཡམ་
བརྷ་ན་སྱི་ William Burns མཆོག་གྱིས་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བྱས་པའྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་ཁདོ་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་དང་། ལགྷ་པར་ཉ་ེཆར་
བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་བརན་ལྷྱིང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་ལ་གླངེ་སླངོ་བྱས་ཡོད། གསོ་མོལ་
འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི། ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཕན་ཚྱུན་གྱི་འབལེ་ལམ་
ཐགོ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་གསལ་ཁ་འདནོ་ཆེད་ཡྱིན། གལ་
ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་ཚེ་
རྒྱ་ནག་ད་ེབཞྱིན་སརྔ་ལས་ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་དང་བད་ེའཇགས་ཆེ་ར་ུའག་ོརྒྱྱུའྱི་ཡྱིད་ཆེས་
བརན་པ་ོཞུ་གྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་གསོ་མོལ་
ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བླནོ་གཞནོ་པ་ Wang Yang དང་རྒྱལ་དནོ་བླནོ་ཆེན་  
Yang Jiechi ཡྱིས་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་པས་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ་པ་བཅས། །
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གསོ་མོལ་ནྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་མཚམས་འཇགོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ལྡ་ེམྱིག་

ཆགས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་དནོ་
རྐནེ་མཚམས་འཇགོ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ནྱི་བདོ་ལ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐངོ་ཐབོ་
ཆེད་གསོ་མོལ་མཇུག་སྐངོ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན་སྐརོ་གསུངས་འདགུ  
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་བྷབོ་ཁར་ 
Bob Carr  མཆོག་གྱིས་ཧངོ་ཀངོ་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ཚོང་ལས་སྡ་ེཚོགས་
སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གསར་ལམ་ཁག་གཅྱིག་ནང་བདོ་
དནོ་དང་ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཕྱི་སྱིད་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གྱིས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཐུགས་རེ་ཡོད་སྐརོ་དང་འབལེ་གསུང་
དནོ། བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བྱས་པ་བརྒྱྱུད་བདོ་མྱིར་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ན། 
དསེ་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་
ད་ེཡང་མཚམས་ཆད་ཀྱི་རེད། ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་ཞུ་དང་མ་ཞུས་ད་ེཔ་ེཅྱིང་གཞུང་ལ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་
གསོ་མོལ་བྱ་འདནུ་ཡོད་མེད་ལ་ཐུག་ཡོད།  ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཙན་འགོ་
ཏུ་ཚྱུད་ནས་མྱི ་ལོ་ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་སོང་མཚམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སརྔ་ལས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི ་སྣ་བདོ་
ནང་ད་ུའག་ོབསྐདོ་བྱ་རྒྱྱུར་བཀག་བསྡམོས་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད། ལགྷ་པར་ལོ་ད་ེནས་
འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་ ༡༢༠ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། 
 སྤྱིར་བཏང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།282

འབལེ་བ་ས་ྔརསེ་གནང་བའྱི་ཁདོ་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེན་
གནང་ཡོད་ཁར། ང་ཚོས་བདོ་ནང་དངསོ་སུ་བསྐདོ་ཐབས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་དངསོ་སུ་
ཐུག་སྟ་ེགླངེ་མོལ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། མདརོ་ན། བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་དབར་གསོ་
མོལ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེནྱི་བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་མཚམས་འཇགོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ལྡ་ེམྱིག་ལ་ྟབུ་ཆགས་
ཡོད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་འདགུ །
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ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་

འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
སྐ་ུཞབས་མ་རྱི་ཨོ་ཨོ་རྱི ་ཡ་ནྱི་ཨེམ་བྷ་ོརོ་སྱི ་ནྱི་ Dr. Mario Oriani Ambrosini ལགས་
ཀྱིས་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་བཙན་
བཟུང་དང་དྲག་གནནོ། ད་ེབཞྱིན་མྱི ་རྱིགས་ར་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེནྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་སྟངེ་ཚད་
མཐའོྱི་སྡགུ་རྱུབ་ཀྱི་བྱ་སྤདོ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གྱི་ཛ་དྲག་གནད་དནོ་ཐགོ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོགནང་འདགུ དེ་ཡང་ལྷ ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་
ཀའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་ Inkatha Freedom Party ཞསེ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་
མགྱིན་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་མ་རྱི་ཨོ་ཨོ་རྱི ་ཡ་ནྱི་ཨེམ་བྷ་ོརོ་སྱི ་ནྱི་ལགས་ཀྱིས་སྤལེ་བའྱི་བསྒགས་
གཏམ་དའེྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ངསོ་རང་སྐྲན་ནད་ཀྱིས་རྐནེ་པས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀ་དང་ལུང་པ་
གཞན་པའྱི་ནང་གང་དང་གང་བྱྱུང་བཞྱིན་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཤོད་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་
མེད་ནའང་། བདོ་ནང་གྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་བཞྱིན་པ་དརེ་ངས་སེམས་འཚབ་ཀྱི་
རྣམ་པ་མ་འདནོ་ཀ་མེད་བྱྱུང་སོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡ་ང་སྙྱིང་ར་ེམེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་
བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ཐགོ་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་འགོ་མྱི ་རྱིགས་ར༌མེད་དང་
ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤདོ་ད་ེདག་འག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱ་སྤདོ་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ད་བར་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་ ༡༢༠ ཡྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེརང་སགོ་
གཅདོ་རྒྱྱུ ་གདམས་ཡོད། གལ་སྱིད་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཡང་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་མཚྱུངས་ཀྱི་རང་
དབང་དང་ཐབོ་ཐང་ཁག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི ་ཚེ་ཞྱི་བད་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་སྐལེ་རྒྱྱུའྱི་མངནོ་འདདོ་
ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དྲག་གནནོ་དང་བཙན་བཟུང་མུ་མཐུད་
བྱས་པར་བརནེ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེརང་སགོ་གཅདོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགདམ་ཁ་བྱས་ཡོད། 
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རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་ནང་ཚང་མ་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོད་མདགོ་མདགོ་གྱི་བཅསོ་མའྱི་
རྣམ་འགྱུར་ད་ེཡུན་རྱིང་པརོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་ནང་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་མཁས་དབང་
བཅས་བདོ་ནང་ཕབེས་བཅྱུག་ནས་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབསྐདོ་ཆོག་པའྱི་
དགསོ་འདནུ་ཁག་ལ་བསམ་ཤེས་བྱདེ་དགསོ་རེད།    
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡགུ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་བདོ་མྱི ་ ༡༢༠ རང་ལུས་མེར་
སགེ་མ་བཏང་ཐབས་མེད་བཟསོ་པ་དསེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆེ་མཐངོ་དང་ཡྱིད་ཆེས་
ཆ་འཇགོ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་གོ་སབྐས་ད་ེབརླགས་ཡོད། རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་བདོ་མྱི ་ 
༡༢༠ ད་ེདག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགསོ་པ་ 
དང་། བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་པའྱི་འབདོ་ཚྱིག་བསྒགས་དང་སྒགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་
བསྒགས་གཏམ་ནང་འཁདོ་འདགུ
 གཞྱི་རའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་བྷ་ོརྱི ་སོ་ནྱི་ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་སྱི ་ཊྱིཝ་མོཀ་གྷ་ལ་པ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་ནང་གྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་དནོ་རྐནེ་ཐགོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཁངོ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང། ད་ེ
སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཉྱིས་ཀ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རགས་ལུས་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་གཉའ་གནནོ་དང་བཤུ་གཞགོ་དཔལ་འབྱརོ་དབྱ་ེའབྱདེ། ཁརོ་
ཡུག་གཏརོ་བཤྱིག ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོསྡདོ་སྤདོ་གསུམ་གྱི་རང་དབང་བཙན་འཕྲགོ་གྱིས་
བདོ་མྱིར་དྲག་རྡངུ་ཁ་ོནའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པར་བརནེ། བདོ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེཞྱི་རལོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་དྲག་གནནོ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརནེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་
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རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལམ་ནས་ཞྱི་རལོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདྲ་མྱིན་
གྱི་གཞུང་དང་གསོ་ཚོགས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་མཁས་དབང་དང་ཤེས་
ཡོན་ཅན་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆེ་གདགུ་རྱུབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་རྒྱྱུ ་
འཕྲལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ལན་མང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕུག་
རྒྱང་རྱིང་པརོ་དམྱིགས་ཏ་ེབདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་སདླ་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་
གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་ེལས་
ཟླགོ་སྟ་ེབདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་ཐགོ་དྲག་གནནོ་ཚད་ལས་བརལ་བ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དྲག་ཆས་དམག་མྱི ་ཕནོ་ཆེ་འགམེས་འཇགོ་བྱས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཁུངས་མེད་སྐནོ་འཛུགས་འགོ་སགོ་ཁྱིམས་དང་བཙོན་ཁང་ནང་གདགུ་རྱུབ་
ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། །
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འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་འབལེ་

སྱིད་བྱྱུས་གཙོ་གས་ཁངོས་སུ་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་ 
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སེ་ Tom Lantos འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱི་གཙོ་འཛྱིན་ལས་རོགས་དང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཕ་ེརེངྐ་བུལ་ྤ 
Frank Wolf ལགས་ཀྱིས་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཞྱི་མོལ་ཐགོ་
ད་བར་དནོ་དམ་གྱི་མཇུག་འབས་གང་ཡང་ཐནོ་མེད་སྐརོ་སྐནོ་བརདོ་གནང་བ་དང་འབལེ་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་འབད་བརནོ་གནང་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་
ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་གངོ་ཁརེ་ཁུན་
མྱིང་ནང་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དབར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་
ལརྟ། ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་སྐ་ུཞབས་ཕ་ེརེངྐ་བུལ་ྤལགས་ཀྱིས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་
སྤལེ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཨ་རྱི ་གཞུང་ཕགོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་སྐནོ་
བརདོ་གནང་བ་མ་ཟད། ལོ་འཁརོ་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གསོ་མོལ་རྣམས་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་མེད་སྐརོ་ཐརེ་འདནོ་གནང་སྟ་ེཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་འབལེ་སྱིད་བྱྱུས་གཙོ་གས་ཁངོས་སུ་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ       
 ལགྷ་པར་ཁངོ་གྱིས་ད་ེས་ྔརྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་གྱི་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའྱི་ཐང་ཆེན་ད་ུདནོ་
རྐནེ་བྱྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་དབར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་
ལ་ཞྱི་མོལ་ཐངེས་མང་བྱྱུང་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་ནང་ཆེས་ཞན་པ་ོཡོད་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ལ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད། ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོཀ་
ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞྱིབ་ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་
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ནག་གཞུང་བར་བྱྱུང་བའྱི་ཞྱི་མོལ་ཡོངས་རགོས་ཚྱིག་སམྐ་པ་ོཙམ་མ་གཏགོས་དནོ་དངསོ་ཐགོ་
བདོ་ཀྱིས་གཙོས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཐབས་ཀྱི་འབད་བརནོ་བྱས་མེད།
 ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཙན་གནནོ་ལ་ཞྱི་རལོ་ཆེད་བདོ་མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གྱི་གངོ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་ཁྱི་གཉྱིས་ཙམ་ཆེད་གཏངོ་གྱིས་བདོ་མྱིར་
ཉྱིན་མཚན་མེད་པར་དཀའ་ངལ་སྤདོ་བཞྱིན་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་འག་ོབ་མྱིྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཞྱི་མོལ་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་འཛྱིན་གནང་ཐགོ་
བདོ་ཀྱིས་གཙོས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ད་ོདམ་གྱི་འགྱུར་བ་གཏངོ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརནོ་བྱེདེ་དགསོ། ཞསེ་གསུངས་འདགུ །
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ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ཚབ་པས་བདོ་སྒ་ོཕ་ེདགསོ་པའྱི་ 

དགསོ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ བར་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའྱི་ཨོ་
སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ཚབ་ལམྕ་སྐ་ུཕ་རན་སྱིས་ཨེ་ཌམ་སོན་ Frances Adamson མཆོག་གྱིས་
འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་སྔནོ་ནས་ལས་འཁུར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་འག་ོ
བསྐདོ་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཞུས་པ་དརེ་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅྱིག་
གྱི་ནང་བསྐདོ་རྒྱྱུར་ཆོག་མཆན་ཐབོ་སྟ།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༣ བར་
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁུལ་ད་ུགཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་འདགུ 
 ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ནང་ཡོད་པའྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གྱིས་གསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་ལ་ྷས་
དང་ལྷ་ོཁ་ཁུལ་གྱི་སྣ་ེགདངོ་རངོ་ད་ུགཟྱིགས་སྐརོ་གནང་སབྐས་ས་གནས་འག་ོབྱདེ་ཚོ་དང་ལནྷ་
བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་
གྱི་རོགས་སྐརོ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་གཟྱིགས་
སྐརོ་ཡང་གནང་ཡོད།  ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསར་འགོད་པ་
ཁག་གཅྱིག་ལ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གངས་ལའྔྱི་རྱིང་བདོ་ནང་འག་ོརྒྱྱུའྱི་ཆོག་
མཆན་སྤད་ཡོད། འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་གྷ་ེརྱི་
ལོཀ་མཆོག་བདོ་ནང་ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱིད་ལནྡ་པ་
ཞྱིག་སྐལེ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་སྟནོ་ཆེད་ལ་ྷས་དང་ས་གནས་གཞན་ཁག་ནས་དྲག་ཆས་
ཉནེ་རགོ་པ་དང་དམག་མྱི ་ཕྱིར་བསྡ་ུབྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགདོ་པ། ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ཚོར་བདོ་
མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་སའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་
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བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་དྲག་གནནོ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ང་ོ
རལོ་ཆེད་བདོ་མྱི ་ ༡༢༠ ཡྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
མཁན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་དགསོ་པ་དང། བདོ་མྱིར་རང་
དབང་དགསོ་ཞསེ་འབདོ་སྒ་སྒགོ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུ
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་དང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སོགས་ལ་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་སདླ་སྐ་ུཚབ་ཆེད་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགདོ་པ་ཡང་བདོ་ནང་འག་ོབསྐདོ་བཅྱུག་དགསོ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་
འདནོ་བཞྱིན་ཡོད།།
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མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་

བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་ 
རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་འཇར་མ་ནྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
སྐ་ུཚབ་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ལ་དྲག་གནནོ་དང་། ལགྷ་
པར་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་སྐརོ་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྨྲ་བརདོ་དང་འད་ུའཛོམས་རང་
དབང་སོགས་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་
མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་འཛྱིན་མཆོག་ཁུལ་དརེ་འཚམས་གཟྱིགས་
ཆེད་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་ཡང་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་སུད་སྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ཇྱི་ནྱི་ཝར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་གོང་ཚེས་ཉྱིན་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་དགསོ་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཁག་
གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ཚོགས་མྱི ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་སྐ་ུཚབ་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐ་ུཚབ་
རྣམས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་
གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང། ལགྷ་པར་བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་དང་
ཡུ་གུར་སོགས་ཀྱི་ནང་འབྱྱུང་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱི་རལོ་ལ་དྲག་གནནོ་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་
ཐགོ་བླ་ོའཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལྐགོ་ཟ་རལུ་
སུངས་ལ་གདངོ་ལེན་དང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་སྒྱུར་གྱི་གནས་བབ་ས་བརན་བཏང་བ་དང་
དསུ་མཚྱུངས་ཡུལ་དའེྱི་ནང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་དང་འད་ུའཛོམས་
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རང་དབང་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་རེད། ཅསེ་གསུངས་འདགུ
 ད་ེབཞྱིན་སབྐས་དརེ་འཇར་མན་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཉ་ེལམ་རྒྱ་གཞུང་ནས་
བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ལ་རང་ལུས་མེར་སགེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པར་བསདྙ་འདགོས་བྱས་ནས་
སགོ་ཁྱིམས་ཉསེ་ཆད་ཧ་ཅང་ལྗྱིད་པ་ོའགལེ་བའྱི་དནོ་གནད་ཐད་འཇར་མན་ངསོ་ནས་སེམས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ནང་གྱི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ནང་འཁདོ་པའྱི་འབུ་དནོ་དང་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་འཁདོ་པ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་མྱི ་སེར་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་
དགསོ་པ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོཇྱི་ཡྱིན་གསལ་རགོས་ཐུབ་པ་
བྱས་ཏ་ེད་ེདག་ར་བ་ནས་སེལ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ད་ེབཞྱིན་གནད་དནོ་དང་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གཙོ་འཛྱིན་མཆོག་མྱི ་རྱིང་བར་རྒྱ་
ནག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བའྱི་འབདོ་སྐལུ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་འདགུ གཞན་ཡང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་
སྐུ་ཚབ་ངསོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་དང་ཡུ་གུར་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་རང་དབང་ལ་
དྲག་གནནོ་དང་། ལགྷ་པར་དྲ་རྒྱ་དང་གསར་འགདོ་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་
པའྱི་གནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། ཅཀེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཨྱི ན་ཡུལ། 
ཨོ་སྱི ་ཊེ་རྱི ་ཡ་སྐ་ུཚབ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ེམཚྱུངས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ངལ་
རལོ་བསྒྱུར་བཀདོ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཀང་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་གནང་སྟ་ེཚོགས་འད་ུ
དའེྱི་ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་འཛྱིན་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་སྐ་ུཚབ་ཁག་
གཅྱིག་ནས་ཀང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་ལརྟ། Helsinki Foundation for Human 
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ཐང་འདྲ་མྱིན་གྱི་སྐ་ུཚབ་བཅྱུ་གཉྱིས་ནས་ད་བར་རྒྱ་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དའེྱི་ནང་ཕབེས་སྐདོ་
ཆོག་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ད་བར་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་བརྡ་ལན་སྤད་མེད་
ལུགས་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་འབལེ། བདོ་མྱི ་གཞས་པ་ཤ་བ་ོབསྟན་འཛྱིན་ལགས་འཛྱིན་
བཟུང་དང་སྒལོ་མ་སྐབས་ལགས་སུ་སགོ་ཐགོ་ཉསེ་ཆད། ཤར་རོང་པ་ོདགནོ་པ་སྒ་ོབརྒྱབ་པ། 
༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརྱི་ཞུ་མཁན་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ། རྒྱ་གཞུང་
གྱི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་གྱི་ལས་གཞྱིར་ང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་དྲག་གནནོ་བྱས་
པ་སོགས་བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ཁག་གཅྱིག་ལུང་འདྲནེ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་བདོ་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུ
ཚབ་སྐ་ུཞབས་སྱི་ཊབ་རོ་སྱི་ལམ་བྷྱི་རྱི་ནྱི་དྱི་སྱི་ Mr. Stavros Lambrinidis མཆོག་གྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༨ བར་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་སབྐས་
བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མཚོ་སྔནོ་ཞྱིང་ཆེན་ Qinghai Province དང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་
ཁག་གཅྱིག་ནང་ཕབེས་ཡོད། གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ འཚམས་གཟྱིགས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་
བསལ་སྐ་ུཚབ་མཆོག་ཉ་ེལམ་བདོ་མྱི ་འབགོ་པ་རྣམས་གནས་སྤ་ོབྱདེ་ས་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་
ཀྱི་གཏན་འཇགས་གངོ་ཚོ་གསར་པ། ཟརེ་བ་དརེ་ཁྱིད་ཡོད། ཕོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའྱི་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་
པའྱི་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའྱི་ Tibet University གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་དང་སླབོ་ཕུྲག་
ཁག་གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་བདོ་ལྗངོས་ཉྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་ Tibet Daily གྱི་རམོ་སྒྱིག་པ་སོགས་
དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལ་དང་། ལ་ྷསའྱི་ཇ་ོཁང་། གདན་ས་ཆེན་པ་ོ
སེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླྱིང་སོགས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཁྱིད་ནས་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་། 
དགནོ་པའྱི་ཕག་མཛོད་སོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱདེ་བཅྱུག་ཡོད། ལགྷ་པར་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུ
ཚབ་མཆོག་གྱིས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་པའོྱི་གཞུང་གྱི་དུྲང་ཆེས་གཙོས་
རྒྱ་རྱིགས་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་ཐུག་ནས་གསོ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
མཚོ་སྔནོ་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་སྱིད་སྐངོ་གཞནོ་པ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ནས་བད་ེའཇགས་དང་བརན་ 
ལྷྱིང་། རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་གནད་དནོ། སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། ཡུན་གནས་ཐུབ་
པའྱི་འཛུགས་སུྐྲན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཕགོས། གངོ་ཁརེ་འཛུགས་
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སུྐྲན། གཏན་འཇགས་གངོ་ཚོར་གནས་སྤ་ོཟྱིན་པའྱི་འབགོ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་མདནུ་ལམ། 
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ། སདྐ་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་བརྒྱྱུད་ལམ་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་
བྱ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་སྟངས་འཛྱིན་བྱདེ་སྟངས་སྐརོ་
ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་
ད་ུབཞུགས་སབྐས་ཕྱི་འབལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་མཆོག་དང་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་
གསོ་མོལ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞྱིབ་ UN’s Universal Periodic 

Review བྱ་རྒྱྱུའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སུང་བརྱི་ཞུ་དགསོ་པར་བརནེ། ད་ེའབལེ་
འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་འབངས་དང་ཆབ་སྱིད་ཐབོ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཀྱི་གསོ་མཐུན་ International Covenant on Civil and Political Rights དརེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ས་རགས་བཀདོ་ཡོད་སྟབས། མགགོས་མྱུར་གསོ་མཐུན་ད་ེརྒྱ་ནག་ནང་ 
དང་། བདོ། ད་ེབཞྱིན་ཤྱིང་ཅང་སོགས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཁྱིམས་ལུགས་
གཏན་འབབེས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ
 ཕགོས་མཚྱུངས་སབྐས་དརེ་སྨྲ་བརདོ་དང་འད་ུའཛོམས། ཆོས་དད། གསར་
འགྱུར་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ལ་སོགས་པར་ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་བྱས་
པའྱི་གནད་དནོ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སགོ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཉསེ་ཆད་ལ་བསྐར་བཅསོ་བྱ་
རྒྱྱུ ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་བཟང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ནྱི་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན། བཙན་དབང་གྱིས་
སུན་གཙེར་བཟསོ་པ་དང་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱ་རྒྱྱུའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་
འདགུ   གཞན་ཡང་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་མཆོག་གྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་
ནག་དབར་ཚོང་ལས་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་སོགས་ཀྱི་གླངེ་སྟགེས་སྒརོ་མོའྱི་
ལནྷ་ཚོགས་ EU - China Roundtable on Business and Human Rights ཀྱི་གཙོ་སྐངོ་
ཐངེས་དང་པ་ོགནང་འདགུ  ད་ེརསེ་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 
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༩ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། འཚམས་
གཟྱིགས་ཀྱི་ག་ོསབྐས་འདྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉྱིས་དབར་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པསོ་ག་ོབསྡརུ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་
བྱྱུང་བ་མ་ཟད། ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་གསོ་
མོལ་རྒྱྱུན་སྐངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གུབ་འབས་
བཟང་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་ཆེད་འབད་བརནོ་ཇྱི་ལརྟ་བྱདེ་དགསོ་མྱིན་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱྱུར་ཕན་
ཐགོས་བྱྱུང་། འཚམས་གཟྱིགས་སྐརོ་བསྐདོ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངར་འབལེ་ཡོད་ཚོ་
དང་ཐུག་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། སདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུས་མཚོན་ཚོགས་འད་ུཚོགས་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་སྤད་
བྱྱུང་། 
 སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ཡར་
རྒྱས་ཀྱིས་དབུལ་ཕངོས་གཙང་སེལ་དང་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ང་ོསྤདོ་
དང་རྒྱྱུས་ལོན་གནང་ཡང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་བྱདེ་
དགསོ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མངནོ་བྱྱུང་། ད་ེནྱི་གཙོ་བ་ོཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་རང་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་
རང་དབང་ཐགོ་ནས་བརདོ་མཁན་དང་། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ལམ་ནས་རང་གྱི་ལས་འགན་ལག་
བསྟར་བྱདེ་སབྐས་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་དང་། འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། ཁྱིམས་ཆད་
བཏང་བ་སོགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ངའྱི་སྐརོ་བསྐདོ་ཀྱི་དསུ་ཡུན་ཆ་ཚང་རྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་
འགན་ཁུར་ད་ེདག་དང་ད་ུབངླས་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེ
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་བབ་ཐགོ་བསླབེ་ཆེད་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་
ལས་ཀ་བྱ་རྒྱྱུར་རག་ཏུ་ག་སྒྱིག་ཡོད་སྐརོ་གསལ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ །
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རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པས་དྲག་གནནོ་འཕྲལ་ད་ུ 
མཚམས་འཇགོས་དགསོ་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་འབྱི་ར་ུརངོ་ད་ུརྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཞྱི་རལོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརནེ་ཉནེ་རགོ་མྱི ་སྣས་མེ་
མདའ་བརྒྱབ་སྟ་ེབདོ་མྱི ་ ༦༠ ཙམ་ལ་རྨས་སྐནོ་ཕགོ གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་ཕྱི་ཚེས་ ༩ རེས་
གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པས་ Amnesty International རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་དྲག་གནནོ་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་གསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ་
ཞྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་ང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་མང་ཚོགས་ཁདོ་ཉནེ་
རགོ་མྱི ་སྣས་གང་བྱྱུང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ་ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་མྱི ་འསོ་པ་ཞྱིག་རེད། བདོ་མྱི ་ཚོས་ཞྱི་
བའྱི་ལམ་ནས་འད་ུའཛོམས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ཉནེ་རགོ་མྱི ་སྣས་བརྱི་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
སྟ།ེ ཁངོ་ཚོར་དྲག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་མྱི ་
སྣའྱི་དབང་ཚད་ལ་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མ་བྱས་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འད་ུ
འཛོམས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་སུང་སྐབོ་མ་བྱས་པའྱི་རགས་མཚན་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། ཅསེ་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པའྱི་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ོརྱིན་ན་བརྷ་བ་ྷར་ཕ་རན་སྱི་ 
Corinna-Barbara Francis ལགས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་
གསུང་དནོ། བདོ་ས་ཡོངས་སུ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མུ་
མཐུད་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་བཏང་སྟ་ེབསམ་ཤེས་གང་
ཡང་བྱདེ་ཀྱི་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་ཉྱིན་ལརྟ་སུན་གཙེར་དང་ཁད་གསོད་བྱ་
རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ། ཞསེ་གསུངས། གཞན་ཡང་གསལ་བསྒགས་དའེྱི་ནང་འཁདོ་
དནོ། མེ་མདའ་ཕགོ་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ལ་རྨས་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་ཡོད་ཀང་སནྨ་བཅསོ་
ཀྱི་མཐུན་རྐནེ་མ་སྤད་པར་བརནེ་ད་ེཁདོ་ཉུང་མཐར་བདོ་མྱི ་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་
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དྲག་ཆགས་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཞྱི་རལོ་བ་ཚོས་ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ས་གནས་འབྱི་ར་ུམྱི ་མང་
ཚོས་རང་ཁྱིམ་དང་དགོན་པའྱི་ཐགོ་ཏུ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་བྱདེ་དགོས་པའྱི་
བཙན་བཀའ་བཏང་བར་གདངོ་ལེན་བྱདེ་མཁན་གྱི་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཁངོ་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་
བཏནོ། ཐངེས་འདྱིར་རྒྱ་མྱིའྱི་ཉནེ་རགོ་མྱི ་སྣས་བདོ་མྱི ་ཞྱི་རལོ་བའྱི་ཁདོ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་
ཐངེས་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཡོད། ད་ེས་ྔཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཁམས་རའུར་༸གངོ་ས་མཆོག་
གྱི་སྐུའྱི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརྱི་ཞུ་ཆེད་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་འད་ུའཛོམས་བྱྱུང་བའྱི་
ཁདོ་རྒྱ་ནག་ཉནེ་རགོ་ར་ུཁག་གྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟ་ེཉུང་མཐར་བདོ་མྱི ་ ༡༠ ལ་རྨས་སྐནོ་
ཕགོ་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ།
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་ཐགོ་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་ 

འཛྱིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་འཁརོ་ 
སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
ནང་རྒྱ་ནག་ཐགོ་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་འཛྱིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོཞྱིག་བཏནོ་པའྱི་ནང་ཤོག་
གངས་ ༡༧༢ ནས་ ༡༨༦ བར་བདོ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀདོ་ཡོད།  
  ད་ེཡང་ཤོག་གངས་ ༡༧༢ ནང་ཡྱིག་འགརོ། བདོ། ཅསེ་བཀདོ་པའྱི་
གཤམ་ད།ུ ༡༽ བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དབར་གསོ་མོལ་གྱི་གནས་སྟངས། ༢༽ བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་སྐརོ། 
༣༽ བསམ་ཚྱུལ་ཁག་གཅྱིག ༤༽ དྲག་གནནོ། ༥༽ བདོ་མྱི་ནང་པ་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་། 
༦༽ བདོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས། ༧༽ དཔལ་འབྱརོ་འཛུགས་སུྐྲན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
སྱིད་བྱྱུས་དང་ལག་ལེན། ༨༽ བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་བཀག་ཉར་དང་བཙོན་འཇུག་སྐརོ་
སྙྱིང་བསྡསུ། ༩༽ ད་ཡོད་བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས་
པའྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ། བཅས་འཁདོ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཚན་པ་དང་པའོྱི་ནང་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ 
ལོར་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་བསྐར་མཐུད་བྱྱུང་ཡོད། འནོ་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་བདོ་
རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་གནང་རསེ་མཚམས་ཆད་པ་ད་ེནྱི་བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་པའོྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞྱི་མོལ་གྱི་
བར་མཚམས་རྱིང་ཤོས་ཆགས་ཡོད། འཛྱིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་
འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོའདནོ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི་མོལ་བསྐར་མཐུད་བྱ་རྒྱྱུའྱི་འདནུ་པ་ཡོད་པའྱི་
རྣམ་པ་གང་ཡང་མ་མཐངོ་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་སབྐས་དའེྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་སྐུ་མཱ་རྱི ་ཡཱ་ཨོ་ཏ་ེརོ་ Maria 

Otero མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་
དང་ལནྷ་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་ཞྱི་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གྱི་ཏང་གྱི་སླབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརན་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་
ཅྱིན་ཝྱིས་ Professor Jin Wei གསར་འགོད་པའྱི་ཆེད་དནོ་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་བྱདེ་
སབྐས་བརདོ་དནོ། གུང་ཁན་ཚོགས་པས་རྣམ་དཔདོ་ཀྱིས་ཞྱི་མོལ་བསྐར་མཐུད་བྱདེ་ཐུབ་ཚེ་
སྤྱི་ཚོགས་བརན་ལྷྱིང་ཡོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། དསུ་ཡུན་རྱིང་མོའྱི་བར་གནས་རྒྱྱུའྱི་མྱི ་རྱིགས་འཁནོ་
འཛྱིན་གྱི་རྨ་ཁ་མྱི ་བཟ་ོབའྱི་སྔནོ་འགགོ་བྱདེ་ཐུབ། ཏང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་དག་བ་ོཙམ་ཞྱིག་
ལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱས་ཏ་ེབསདྡ་ན་མ་འགྱིག་པར་ཞྱི་མོལ་བསྐར་མཐུད་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཆོས་
ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་མཚན་གནས་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ཧངོ་ཀངོ་ད་ུགདན་
ཞུ་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཡང་བཏནོ་ཡོད་པ་སོགས་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་ལུང་འདྲནེ་གནང་ཡོད། 
ད་ེབཞྱིན་ཚན་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་སྐརོ་འཁདོ་དནོ།
 ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་
ཚད་གཞྱི་ད་ེབཞྱིན་འཛྱིན་སྐངོ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོའདནོ་སྤལེ་སབྐས་མང་
ད་ུཕྱིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡།༡༢ ནང་བདོ་མྱི ་ ༣༨ ནས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་སྟ་ེགངས་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཆགས་ཡོད། དསུ་སབྐས་ད་ེནྱི་སབྐས་བཅ་ོབརྒྱད་པའྱི་རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི ་དམངས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱྱུའྱི་ག་སྒྱིག་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ནས་
ཚོགས་ཆེན་དངསོ་སུ་ཚོགས་པའྱི་དསུ་སབྐས་འཁལེ་ཡོད། རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་
ཚོས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་པ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུ་
དགསོ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་ཡོད། ཅསེ་སོགས་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་བདོ་མྱི ་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་སོགས་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་ས་ཁ་ཡང་བཟསོ་ནས་བཀདོ་འདགུ །
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འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་

མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་སུང་བརྱི་ཞུ་དགསོ་པའྱི་ 
རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སུད་སྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་ནང་
རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞྱིབ་ཚོགས་
ཐངེས་ ༡༧ ཚོགས་ཡོད། སབྐས་དརེ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁངོས་སུ་
ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་བཟང་ད་ུགཏངོ་སདླ་དནོ་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བྱདེ་
དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ
 ད་ེཡང་ཁ་ེན་ཌ་དང། ཅཀེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། ཕ་རན་སྱི། འཇར་མ་ནྱི། ནྱིའུ་
ཛྱི ་ལེན་ཌྱི། པ་ོལན་ཌྱི། སུད་སྱི། ཨ་རྱི། ཨྱི ན་ཡུལ། ཨ་ཡྱི ་སྱི ་ལེན་ཌྱི་བཅས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་
འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོ
བཞྱིན་པ་དརེ་བླ་ོའཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་
མྱིའྱི་ཆོས་དད་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་གྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ནན་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་བདོ་མྱིས་གཙོས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་སདླ་ཐབས་ལམ་ངསེ་
ཅན་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་ལམ་སྟནོ་ཡང་གནང་འདགུ ད་ེབཞྱིན་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རགོ་
ཞྱིབ་སདླ་འག་ོབསྐདོ་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་བསུྐྲན་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་འདགུ སབྐས་དརེ་ནྱིའུ་ཛྱི ་
ལེན་ཌྱིས་བདོ་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་སུྒབ་ཐབས་སུ་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་
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དགསོ་པའྱི་ལམ་སྟནོ་ཡང་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་
མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་མྱིན་སྐརོ་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་ཕུལ་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁངོས་
སུ་ཡོད་པའྱི་འབལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་མྱིར་རྒྱབ་སྐརོ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་འདནོ་གནང་བ་དརེ་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཞུས་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་བད་ེསྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གྱིས་གནད་དནོ་ད་ེ
དང་འབལེ་ནས་གསུང་དནོ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོྱི་ཡྱིག་
ཆ་འདནོ་སྤལེ་བྱས་པའྱི་ནང་བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་ནས་འག་ོགནོ་
ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀདོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་
བཟུང་བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་ ༡༢༡ གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་
འཛྱིན་པའྱི་ནརོ་འཁུལ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་སུྒབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྐརོ་
ཁངོ་རྣམ་པས་ཁ་གཅྱིག་གག་ཐགོ་ཞྱི་རལོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ 

ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༩༧ ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་བྷལེ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་
བརྷ་སེལ་ Brussels ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ European Parliament 

ནང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སྱི་མན་ Thomas Mann མཆོག་དབུ་
ཞུགས་ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༩༧ ཚོགས་ཡོད། གཞན་ཡང་
ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་དང་བརྷ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བྱདེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ། བརྷ་སེལ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་
པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་སླབོ་སྟནོ་པའྱི་ think-tank group ཚོགས་མྱི། ད་ེབཞྱིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་བྷལེ་ཇམ་ས་གནས་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་སྐ་ུཚབ་བཅས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། ཐངེས་འདྱིར་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུབདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་སྐ་ུཞབས་གྷབེ་རེལ་ལ་ཕྱི་ཏ་ེལགས་མགནོ་འབདོ་གནང་འདགུ   ཁངོ་གྱིས་བདོ་
ཀྱི་རང་བྱྱུང་གཏརེ་ཁའྱི་ཐནོ་ཁུངས་དང་གཏརེ་ཁ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བག་མེད་སྔགོ་
འདནོ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་པ་དསེ་ཕན་འབས་ཇྱི་བྱྱུང་སོགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་དམྱིགས་
བསལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རསེ་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་ཞྱིག་བཏནོ་ཡོད། དཔ་ེདབེ་གསར་པ་དའེྱི་
མྱིང་བྱང་ད།ུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ཞནེ་ལ་བསྙསེ་ནས་རྔམ་སེམས་ཆེན་པསོ་མཐ་ོསངྒ་བདོ་
ཀྱི་རང་བྱྱུང་གཏརེ་དངསོ་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ། Spoiling Tibet: China and Resource 

Nationalism on the Roof of the World ཞསེ་འཁདོ་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཁངོ་གྱིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་རང་བྱྱུང་གཏརེ་ཁ་རྣམས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པསོ་སྔགོ་འདནོ་དང་གང་
བྱྱུང་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་བྱ་སྤདོ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ཧ་ཅང་འཇྱིག་ས་ླབའྱི་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་
ཡུག་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཇྱི་འདྲ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྣམས་འགལེ་བཤད་ཁ་གསལ་བརྒྱབ་ཡོད། 
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གཞན་ཡང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་བརྷ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀྱིས་ཉ་ེ
ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་འབྱི་ར་ུརངོ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའྱི་བདོ་
ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མྱིན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབང་སྒྱུར་ལ་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཞྱི་རལོ་བྱས་པ་རྣམས་
ལ་དྲག་གནནོ་བྱས་པའྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་འབྱི་ར་ུནས་ཕབེས་
པའྱི་བདོ་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་བྷལེ་ཇམ་ས་གནས་བདོ་མྱིའྱི་ཚབ་བྱས་ནས་འབྱི་རུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་དབང་སྒྱུར་ལ་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཞྱི་རལོ་བྱས་རསེ་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་། སུན་གཙེར་
བཟསོ་པ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཉ་ེལམ་ཁུལ་དརེ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་པ་
སོགས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཀང་གནང་འདགུ །
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ཁ་ེཎ་ཌའྱི་གཞུང་ཚབ་བདོ་ད་ུགཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་རསེ་ 

སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཁ་ེཎ་ཌའྱི་གཞུང་ཚབ་བདོ་ད་ུགཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་རསེ་བདོ་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏནོ་ཡོད་སྐརོ་ཡུལ་དའེྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
ཇནོ་བྷ་ེཌྱི་ John Baird མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ རེས་གཟའ་ཕུར་
བུའྱི་ཉྱིན་བརདོ་པ་དང་སྦྲགས། ཁ་ེཎ་ཌ་ཡུལ་གྱིས་ལངས་ཕགོས་བརན་པའོྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱི ་
ཚོའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་བྱ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་
པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད། ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་
བདོ་མྱི ་ ༡༢༡ གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་ར་གཏརོ་དང་། ཆབ་སྱིད་དམ་
བསྒགས། དཔལ་འབྱརོ་ཟུར་ཕུད། ཁརོ་ཡུག་ར་གཏརོ་བཟ་ོརྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱྱུས་སོགས་ལ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལམ་ནས་ཞྱི་རལོ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་འགོ་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་
གཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་ག་ྷཡེ་སན་ཇཀེ་སྱི་ Ambassador Guy Saint-Jacques  མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༢༤་་༢༩ བར་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅྱིག་ནང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གཟྱིགས་ཆེད་
ཕབེས་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ག་ེམཆོག་གྱིས་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་ལ་བདོ་ད་ུཕབེས་ནས་བདོ་མྱིས་རང་སགེ་
ལས་འགུལ་གྱིས་མཚོན་ཚབས་ཆེའྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་སྤལེ་དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ཇྱི་ཡྱིན་རགོ་
ཞྱིབ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་
གསོ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའྱི་ International Human 

Rights of the Canadian Parliament ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། 
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ད་ེཡང་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་ཐངེས་འདྱིར་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་ྷས་དང་གཞྱིས་
ཀ་ར་ེཁུལ་སོགས་སུ་བསྐདོ་སབྐས་ཞྱིང་ཆེན་དང་ས་གནས་གཞུང་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་རྣམས་ཐུག་
ནས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛུགས་སུྐྲན་ཡར་རྒྱས་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གླངེ་ཡོད། 
 གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་གཞྱིས་ཀ་རརེ་ཕབེས་སབྐས་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ་ Braille Without Borders ཞསེ་པ་ད་ེདང་བདོ་མྱིའྱི་དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་བཙྱུགས་པའྱི་བག་ལེབ་བཟ་ོགྲྭ་དརེ་ཕབེས་ཡོད། བཟ་ོགྲྭ་ད་ེཁ་ེ
ཎ་ཌ་གཞུང་གྱིས་ས་གནས་ལས་གཞྱིར་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་ Canada Fund for Local 

Initiatives ཁངོས་སུ་ཡོད་འདགུ ལས་གཞྱི་ད་ེབརྒྱྱུད་ནས་བདོ་མྱི ་གཞནོ་སྐསེ་ལོང་བ་དང་
དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་སྤདོ་བཞྱིན་ཡོད། གཞན་ཡང་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་
གྱིས་ཇ་ོཁང་ད་ུཕབེས་ནས་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅྱིག་མཇལ་བ་མ་ཟད། བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པ་ོདང་
སེ་ར་དགནོ་པ། ད་ེབཞྱིན་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལའྱི་ནང་དའུང་གཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་ཡྱི ་སྱི ་ལེན་ཌྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ 

རྒྱྱུན་འཁངོས་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་གཏངོ་རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱྱུས་
དརེ་ཨ་ཡྱི ་སྱི ་ལེན་ཌྱིའྱི་ Iceland གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་
རྒྱྱུན་འཁངོས་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར་ཡང་བཏནོ་འདགུ ད་ེཡང་གསོ་འཆར་དའེྱི་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཞྱི་རལོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁདོ་དམ་བསྒགས་དང་དྲག་གནནོ་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུབཏང་བ་དརེ་ཨ་ཡྱི ་སྱི ་ལེན་ཌྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་
ཆེ་འདནོ་དགོས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་
མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་སྐ་ུཚབ་
མྱི ་སྣ་ཆེད་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་བསྐར་གསོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་བླ་ོསྟབོས་སྤལེ་ཆེད་ཞྱི་མོལ་
ད་ེཨ་ཡྱི ་སྱི ་ལེན་ཌྱིའྱི་ཡུལ་ད་ུགནང་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཡང་བཏནོ་ཡོད། ཐངེས་འདྱིར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་གསོ་འཆར་དང་ལནྷ་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་ཀང་སྤལེ་ཡོད་
པ་དའེྱི་ནང་གསལ་ལརྟ་ན། འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་གསོ་ཚོགས་མང་པའོྱི་ནང་བདོ་ནང་
གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབལེ་བའྱི་གསོ་ཆོད་མང་པ་ོབཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ན་ོབལེ་ཞྱི་
བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བཅྱུ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་
སནྙ་ཕུལ་བ་བརྒྱྱུད་བདོ་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ཞྱི་མོལ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ཅསེ་
འཁདོ་ཡོད། ཨྱི ་ཡྱི ་སྱི་ལེན་ཌྱི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་འག་ོཙམ་ནས་ཚོང་འབལེ་
འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པར་བརནེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་འབལེ་སབྐས་
ཨ་ཡྱི ་སྱི་ལེན་ཌྱིར་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྲན་གསོ་བངླས་པ་བརྒྱྱུད། ཡུལ་གཉྱིས་
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པའོྱི་ཚོང་འབལེ་འཇགོ་རྒྱྱུའྱི་གན་ཡྱིག་ནང་གསལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཁས་ལེན་དནོ་
ཚན་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པའྱི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ཐངེས་
འདྱིར་ཨ་ཡྱི ་སྱི་ལེན་ཌྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་གཞན་ཚང་
མས་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པ་ོནྱི་ད་ལའྟྱི་
ཡུལ་དའེྱི་སྱིད་བླནོ་ལས་ཐགོ་པ་སྐ་ུཞབས་སྱིག་མུན་དརུ་ཌ་ཝ་ོགུན་ལུག་སན་ Sigmundur 

Davíð Gunnlaugsson མཆོག་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པ་ Progressive Party ཞསེ་པ་འདྱི་
ཡྱིན་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟནུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་གྷ་ེརྱི ་
ལོཀ་ Mr. Gary Locke མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐ་ུ
ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་སྟ་ེབདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཐབས་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ང་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་ནྱི་མྱི ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཕྱུག་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་མཐངོ་
བྱྱུང་། འནོ་ཀང་གཞུང་གྱི་ཉནེ་རགོ་མྱི ་སྣས་ཡུ་གུར་དང་བདོ་རྱིགས། སོག་རྱིགས་སོགས་ལ་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏ་ེགངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ད་ེདག་གྱི་ཐུན་
མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་
མཐངོ་བྱྱུང་། སྱིད་བྱྱུས་ད་ེདག་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆྱིག་སྒྱིལ་ལ་གནདོ་སྐནོ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དབྱ་ེའབྱདེ་མེད་པར་རང་གྱི་མྱི ་སེར་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ད་ུཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་སདླ་བདོ་
ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།
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ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་ 

གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མོ་
སུང་བརྱི་ཞུ་བ་དང་སྟབས་བསྟནུ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་ Australia གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་
མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུལྱི ་ས་སྱིངྒ་ Lisa Singh མཆོག་གྱིས་ཡུལ་དའེྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་བདོ་ནང་
ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབང་སྒྱུར་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད། ལམྕ་སྐ་ུལྱི ་ས་སྱིངྒ་
མཆོག་ནྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་གངོ་ཁརེ་ཏ་སྱི་མ་ནྱི་ཡའྱི་ Tasmania 

འཐུས་མྱི ་ཡྱིན་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་དསུ་
བཀག་བསྐར་ཞྱིབ་གནང་འདགུ ད་ཐངེས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་བསྐར་ཞྱིབ་ཐངེས་གཉྱིས་པ་ཆགས་
ཡོད། བསྐར་ཞྱིབ་དསེ་ས་ྔལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་རྣམས་
དནོ་འཁལོ་བྱས་མྱིན་ཐད་བསྐར་ཞྱིབ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བསྐར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཀང་བྱྱུང་ཡོད། འནོ་
ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ལགྷ་པར་བདོ་དང་ཤྱིང་ཅང་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་བླ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ཕགོས་ཡོངས་ནས་འཐནོ་
བཞྱིན་འདགུ 
 བདོ་མྱི ་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསོགས་སུང་སྐབོ་ཆེད་འཐབ་རདོ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། ཕྱི་
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ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་དང་དའེྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞྱིབ་ཐགོ་མ་བྱས་རསེ་བདོ་མྱི ་དག་ེའདནུ་
པ་རང་ལོ་ ༢༠ སོན་པ་བཀ་བྷ་ེལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་
ཡོད། ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདས་པའྱི་མྱི ་ལོ་ ༦༠ རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་མུ་མཐུད་དམ་
བསྒགས་དང་གཉའ་གནནོ་བྱས་པའྱི་དསུ་སབྐས་ནང་ཚབས་ཆེའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཐགོ་མ་
ཆགས་ཡོད། ད་ེརསེ་རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་མང་ད་ུཕྱིན་ནས་ད་ཆ་བདོ་མྱི ་ ༡༢༢ 
རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད། གངས་འབརོ་འདྱི་ནྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན་པ་མ་ཟད། 
གངས་འབརོ་འདྱིས་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་འུ་ཐུག་དང་དམ་བསྒགས་ཇྱི་ཡོད་གསལ་རགོས་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་འཕར་མ་
བྱདེ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཉ་ེལམ་འབྱརོ་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ལརྟ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་མཁན་ཚོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ཚྱུལ་ལ་བསདྙ་འདགོས་བྱས་ཏ་ེཁངོ་ཚོའྱི་གགོས་པ་ོ
དང་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཐགོ་དྲྱི་རད་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་རེད། 
བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་བཙན་
བྱལོ་ནང་བཞུགས་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཕགོས་གང་སར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེའཚེ་མེད་ཞྱི་བ་
དང་བྱམས་བརའེྱི་བསབླ་བྱ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཚེ་མེད་
ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་གསལ་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ལོར་
ང་རང་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ཨོ་སྱི ་ཊོ་ལྱི ་ཡར་ཆྱིབས་སྒྱུར་
སབྐས་སརླ་ཡང་མཇལ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་བྱྱུང་། ཁངོ་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་སྟབོས་ཤུགས་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་མཛད་ནས་འཚེ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་མཛད་
ཡོད། ད་ེརྱིང་ནྱི་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མྱི ་ལོ་ ༢༤ འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་བསྒགས་
གཏམ་སྤལེ་ཡོད། །
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འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པའྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་

བདོ་དནོ་སྐརོ་བཀདོ་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པས་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་བབ་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོའདནོ་སྤལེ་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡྱིན་པ་ལརྟ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡོལ་ཚོགས་པ་ད་ེནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོའདནོ་སྤལེ་གནང་བའྱི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་
ཆོས་རྱིག་སོགས་ལ་བཙན་གནནོ་དང་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྤྱི་ཚོགས། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབྱརོ་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་
བཙན་གནནོ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་རེད། ལགྷ་པར་བདོ་ནང་རང་དབང་དགསོ་པ་དང་། བདོ་
ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་བདོ་ནང་གདན་འདྲནེ་ཞུ་བཅྱུག་
དགསོ། ཞསེ་ཞྱི་རལོ་གྱི་འབདོ་ཚྱིག་སྒགོ་མཁན་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ནརོ་འཁུལ་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་བྱདེ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁངོ་ཚོར་ཁ་བལ་
དང་ཁ་གཏད་གཅགོ་ཆེད་ཆོས་རྱིག་སོགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཁག་ལ་བཙན་གནནོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། 
བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་ཆེད་བདོ་མྱི ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་བརལ་བས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མྱི ་གང་བྱྱུང་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་། བཙོན་ཁང་ནང་སྡགུ་སྦྱངོ་
ཚད་ལས་བརལ་བ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བདོ་མྱིའྱི་འད་ུའཛོམས་རང་དབང་ཡང་
བཙན་འཕྲགོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་དཔརེ་ན། ས་ྔལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཁམས་རའུ་ཁུལ་
གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརྱི་ཞུ་སབྐས། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཉནེ་རགོ་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟ་ེབདོ་མྱི ་གཉྱིས་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་ལ་རྨས་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་བཟསོ་ཡོད་འདགུ ལགྷ་པར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལརྟ་ཞྱི་རལོ་མྱི ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དྲག་
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ཆས་དམག་མྱི ་འབརོ་ཆེན་ཞྱིག་འགམེས་འཇགོ་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་དམ་བསྒགས་
བྱས་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་དམྱིགས་བསལ་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་སྟངས་འཛྱིན་ནན་པ་ོ
བྱདེ་འགོ་བཙྱུགས་ཁར། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་རང་དབང་ཐགོ་བདོ་ནང་འག་ོསྐདོ་
བྱདེ་རྒྱྱུར་བཀག་འགགོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའྱི་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་གསར་པ་སྟངོ་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ཆེད་གཏངོ་གྱིས་ས་ཁུལ་དའེྱི་ས་གནས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལངས་ཕགོས་དང་བསམ་བླརོ་སྟངས་འཛྱིན་བྱདེ་འག་ོཚྱུགས་ཡོད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་མྱི ་གཞྱིས་སྤསོ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏ།ེ བདོ་ནང་གྱི་ཞྱིང་འབགོ་
སོགས་བདོ་མྱི ་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་དང་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་བཟསོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མྱི ་ཞྱིང་འབགོ་ས་ཡ་གཉྱིས་ལགྷ་འདདོ་པ་མེད་བཞྱིན་ད་ུ
གཞྱིས་སྤསོ་བྱདེ་བཅྱུག་ཡོད། ད་ེམྱིན་བདོ་ཤར་ཕགོས་ས་ཁུལ་གྱི་འབགོ་པ་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གངོ་སྡ་ེགསར་པ་བརདོ་བཞྱིན་པ་དརེ་གཞྱིས་སྤ་ོབྱདེ་བཅྱུག་ཡོད། 
ཕགོས་མཚྱུངས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅལོ་བ་ཚོར་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེའྱི་འགོ་ས་གནས་སུ་ལས་འགུལ་དང་འད་ུའཛོམས་བྱདེ་བཅྱུག་གྱི་མེད། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བལ་ཡུལ་ནང་བདོ་མྱི ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།།
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སྱི་ཀ་ོཊྱི་ལེན་ཌྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་མྱིའྱི་རང་ལུས་མེར་སགེ་ 

སྐརོ་གླངེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་སྱི་ཀ་ོཊྱི་ལེན་ཌྱིའྱི་ Scotland གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་
མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ ད་ེཡང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུམོ་རེན་ཝ་ཊ་ Maureen Watt མཆོག་གྱིས་གསོ་ཚོགས་ནང་གསུང་དནོ། 
ཐགོ་མར་ངའྱི་གསོ་འཆར་འདྱིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་དང་
ག་ྷརམ་པནེ་ Grampian ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨ་བརྷ་དྱིན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ 
University of Aberdeen གྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱིག་གཞུང་ཉམས་ཞྱིབ་ཚན་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཁངོ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ནང་ད་ུཤེས་ཡོན་དང་
རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དཔལ་འབྱརོ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ་
ཙམ་མ་ཟད། བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན་སྐརོ་ག་ྷརམ་པནེ་ས་
གནས་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ལ་གནམ་གཤྱིས་གང་ངར་ཆེ་ཆྱུང་སོགས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམ་པར་
ག་ོརགོས་སྤལེ་བ་སོགས་ལ་བརནེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་ཨ་བརྷ་དྱིན་གཙྱུག་
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་ང་ོརལོ་
མཚོན་ཆེད་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པ་ོམ་སྤལེ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་
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ལའྔྱི་ནང་བདོ་མྱི ་ ༡༢༧ རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་ཁངོས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་གངོས་
སུ་གྱུར་ཡོད། བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐགོ་མ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་
བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་ཀྱིརྱི་དགནོ་པའྱི་ནང་བྱྱུང་ཡོད། རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་བདོ་མྱི ་
ཕལ་ཆེ་བ་ཁམས་དང་ཨ་མད་ོནས་ཡྱིན་པའྱི་ནང་པའྱི་དག་ེའདནུ་པ་ཡྱིན་འདགུ ས་ཁུལ་ད་ེ
དག་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི ་དམངས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་ཆེན་སབྐས་ ༡༨ འཚོགས་
བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་དརེ་བདོ་ནང་ད་ུཧ་ལམ་ཉྱིན་མ་རེ་རེའྱི་ནང་བདོ་མྱི ་རེ་རེས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ཡོད་ཁངོས་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞྱིང་པ་དང་། འབགོ་པ། སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ཡྱིན། ད་ེ
རསེ་བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཕྲན་བུ་ཉུང་ད་ུཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཐནོ་ཡོད་
ཀང་ད་ེནྱི་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརནེ་ནས་
བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་སའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་དམག་མྱི ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའགམེས་འཇགོ་བྱས་ཏ་ེམྱི ་མང་གྱི་འག་ོསྡདོ་ལ་དམ་བསྒགས་ 
དང་། ཁ་པར་དང་བརྙན་འཕྲྱིན། ལག་ཐགོ་ཁ་པར། དྲ་རྒྱ་སོགས་གླགོ་ཆས་བརྒྱྱུད་ནས་
འབལེ་ལམ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་མཐུན་རྐནེ་རྱིགས་ཉ་ོཚོང་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེབརྒྱྱུད་ནས་འབལེ་ལམ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་
ཐབོ་ཐང་ཡོངས་རགོས་འཕྲགོ་པ་དང་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་སོགས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་དང་
གགོས་པ་ོགགོས་མོ་ཚྱུན་ཆད་ལ་སྡྱིག་སྐལུ་བཏང་བ་དང་ལྐགོ་རྔན་སྤད་པ་སོགས་བརྒྱྱུད་ནས་
ཕྱི་ཕགོས་སུ་བདོ་ནང་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་སསྦ་ཐབས་བྱས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
རྱིགས་མང་དག་ཅྱིག་བྱྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རང་ལུས་མེར་སགེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་མཁན་གངོ་
པ་ཡོངས་ལ་གཞུང་གྱིས་གླགོ་གྱི་མཐུན་རྐནེ་སོགས་ཐབོ་ཐང་སྤད་པ་རྣམས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ 
དང་། རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཕུང་པ་ོཞུགས་འབུལ་
དང་བསྔ་ོསྨནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་མཁན་དགོན་པ་ད་ེདག་སྒ་ོརྒྱག་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་བརྡ་ཡང་བཏང་
ཡོད། 
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 སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་ཤྱི་རྒྱག་མཁན་ཁངོས་
ནས་མྱི ་མང་འད་ུའཛོམས་ཡོད་སར་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེམང་
ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འཐནོ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་བ་དང་བད་ེའཇགས་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་མཁན་ཡྱིན་པར་
བསདྙ་འདགོས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཁདོ་ནས་རང་
བཙན་གྱི་དགསོ་འདནུ་འདནོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ལས་མེད་པར་བརནེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བདོ་མྱི ་གཞན་
ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་བརདོ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་མ་ཟད། སདྐ་ཡྱིག་གྱི་རང་དབང་དང་ལས་ཀའྱི་ག་ོསབྐས་
འཕྲགོ་པ། ཆྱུའྱི་ཐནོ་སྐདེ་བརྡལ་བཤྱིག་བཏང་བ། འབགོ་པའྱི་རྩྭ་ཐང་ད་ུགཏརེ་ཁ་ཕནོ་ཆེ་སྔགོ་
འདནོ་བྱས་པ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པའོྱི་ནང་བདོ་བརྒྱྱུད་
ནང་བསྟན་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བྱས་པར་བརནེ། བདོ་མྱི ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་འཁནོ་འཛྱིན་གྱི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེ་བསླབེས་ཡོད། བདོ་མྱིའྱི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ནང་ཆོས་བྱདེ་
དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བྱདེ་སྒའོྱི་ཐགོ་ལའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་
བསྒགས་དང་སུན་གཙེར་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་རྱིགས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སླབོ་ཁྱིད་
ཀྱི་བརྒྱྱུད་ལམ་བདོ་སདྐ་འཇགོ་མ་བཅྱུག་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལ་ྷས་གངོ་ཁརེ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའྱི་བདོ་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཕནོ་ཆེ་གནས་སྤ་ོབྱ་རྒྱྱུའྱི་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་བདོ་མྱི ་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རདོ་པ་ཚེ་རྱིང་འདོ་ཟརེ་ལགས་ཀྱི་རམོ་ཞྱིག་མཐངོ་སབྐས་ཧ་ལས་ 
བྱྱུང་། ཁངོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ནང་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་མངོ་ཡོད། ཁངོ་རྒྱ་སདྐ་དང་
ཨྱི ན་སདྐ་བད་ེཔ་ོཡོད་པར་བརནེ། འཛམ་གླྱིང་ཕྱི་ཕགོས་སུ་འབལེ་བ་བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱིའྱི་དཀའ་
ངལ་རྣམས་དྲྱིལ་བསྒགས་གནང་བཞྱིན་ཡོད། འདོ་ཟརེ་ལགས་ཀྱིས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན། དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལ་ྷས་གངོ་ཁརེ་ནང་དངེ་རབས་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྱི་འཛུགས་སུྐྲན་
བྱ་རྒྱྱུར་བསདྙ་ད་ེལ་ྷསའྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་དང་འབལེ་བའྱི་གནའ་བའོྱི་བཟ་ོ
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བཀདོ་དང་ཁརོ་ཡུག་སོགས་ར་མེད་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ལ་ྷས་གངོ་ཁརེ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤྱིག་
བཏང་བ་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད།  
 བཀུར་འསོ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་བཀའ་དུྲང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། སྱི་ཀ་ོཊྱི་ལེན་
ཌྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་འགོ་གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣ་མང་དག་ཅྱིག་
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཐགོ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་ཁངོས་སུ་བཀའ་དུྲང་མཆོག་ཀང་
ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀང་རྱིག་གཞུང་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་ན་
ཕུགས་བརན་གྱི་ཡར་རྒྱས་དང་མདནུ་སྐདོ་བྱདེ་ཐུབ་ཐབས་མེད། ཅསེ་ར་སྤདོ་བྱདེ་དགསོ་པ་
མ་ཟད། ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སནྙ་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་
བ་བརྒྱྱུད་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་
མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚྱུལ་སེལ་ཆེད་ཁངོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་
ལ་བསམ་གཞྱིགས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས།།
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ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པར་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་ཀ་ེརྱི་ 
John Kerry མཆོག་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ Xi Jinping རྣམ་གཉྱིས་
མཇལ་འཕྲད་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེས། བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པར་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ
 ད་ེཡང་ Lawyer Herald ཞསེ་པ་དྲ་རྒྱའྱི་གསར་ལས་ཁང་གྱིས་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་
བར་གཞྱིགས་ན། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་རྣམ་གཉྱིས་རེས་གཟའ་པ་
སངས་ཉྱིན་མཇལ་འཕྲད་སབྐས། ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཇནོ་ཀ་ེརྱི་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་གནས་ཚྱུལ་བར་ེལེན་གྱི་རང་དབང་སོགས་ནྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ས་
བརན་ཡོང་རྒྱྱུར་ལེགས་སྐསེ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཡོད། ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ཞྱི་བའྱི་སྒ་ོནས་
བཅསོ་བསྒྱུར་འབྱྱུང་ཐབས་བྱདེ་མཁན་གྱི་མྱི ་སྣ་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་པ་ད་ེདག་ནྱི་ཕུགས་རྒྱང་
རྱིང་པརོ་ཕན་ལས་གནདོ་ཆེ་བ་ཡོང་རྒྱྱུར་ཨ་རྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་
ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ས་གནས་
ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་བབས་ཐད་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་སེམས་འཚབ་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་ནན་བརདོ་གནང་འདགུ ལགྷ་པར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་བདོ་
མྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་
པ་ོཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང། སདྐ་ཡྱིག མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོབཅས་པར་ད་ོཕགོས་ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་བའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བའྱི་
འབདོ་སྐལུ་དཔནོ་རྱིགས་རྱིམ་བརྒྱྱུད་ཀྱིས་ཞུས་ཡོད་ཅྱིང་། བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱྱུར་
སྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུགསོ་མོལ་གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་ 
སྱིད་འཛྱིན་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ 

ཕ་ོབང་དཀར་པརོ་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་
ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ནང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ བཅས་པར་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཐངེས་
གསུམ་པ་ད་ེཆགས་ཡོད། ཐངེས་འདྱིར་ཆྱུ་ཚོད་གཅྱིག་ལགྷ་ཙམ་རྱིང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་
པའྱི་སབྐས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་གང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐ་ུཚེའྱི་མཛད་ཁུར་གཙོ་
བ་ོགསུམ་སྟ།ེ འག་ོབ་མྱིའྱི་བརྒྱྱུད་ཀྱི་བཟང་སྤདོ་གངོ་མཐརོ་སྤལེ་ཐབས་དང༌། ཆོས་ལུགས་
ཕན་ཚྱུན་དབར་གྱི་མཐུན་འབལེ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞྱིན་གང་ཉྱིད་མཆོག་བདོ་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་མཛད་རྒྱྱུའྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མཛད་
པ་དང༌། དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་དབར་བདོ་ནང་གྱི་ད་ལའྟྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་ནང་བཟང་སྤདོ་ལནྡ་པའྱི་འག་ོཁྱིད་ཡོང་ཐབས་ཆེད་མྱི ་རབས་གསར་
པ་ཚོ་ཇྱི་ལརྟ་སྐདེ་སྱིང་བྱ་དགསོ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་བཀའ་སྡརུ་ལྷུག་པ་ོམཛད་ཡོད། སྱིད་འཛྱིན་
ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་ད་ེརྱིང་ཡང་བསྐར་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་
རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བར་ཆེ་མཐངོ་ཆེན་པ་ོཐབོ་བྱྱུང་ཞསེ་དང༌། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་
གྱིས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་དབུ་མར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་
སྐརོ་གསུང་འདགུ་པ་མ་ཟད། སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་
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སྐརོ་ཞུས་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གམ་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུདནོ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་གསོ་མོལ་གནང་དགོས་
སྐརོ་ནན་བརདོ་གནང་འདགུ 
 མཇལ་འཕྲད་དརེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐངོ་མཁས་དབང་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་གྱིས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ངསོ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་སེལ་ཆེད་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང༌། སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཐངེས་འདྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་དབར་གྱི་མཇལ་འཕྲད་དསེ་དཀའ་སྡགུ་
ཚད་མེད་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་ཚོར་རེ་བ་མ་བརླག་པར་གནས་དགསོ་པའྱི་བརྡ་
ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་སྤད་ཡོད་པ་གསུང་འདགུ །
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་
ཀ་ེརྱི་ John Kerry མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ལོ་
འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོཕྱིར་བསྒགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་སནྙ་ཐ་ོདའེྱི་ནང་དནོ་སྙྱིང་བསྡསུ་ནང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་གུས་བཀུར་དང་སུང་སྐབོ་
བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོའདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་བརན་ལྷྱིང་དང་
ཁ་བལ་ལ་ང་ོརལོ་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེབདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཐུན་མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱས་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་དད། 
འད་ུའཛོམས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་། ད་ེབཞྱིན་འག་ོསྡདོ་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཅསེ་བཀདོ་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཐགོ་ནས་
བདོ་མྱི ་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་སྡགུ་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་བཏང་བ། འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
བྱས་པ། ད་ེབཞྱིན་བཟང་བཙོན་ད་ུབཅྱུག་པ་སོགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ། བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་
བསམ་བླའོྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆེད་མངགས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་ཆབ་སྱིད་དམ་བསྒགས་དང་། 
དཔལ་འབྱརོ་ཟུར་ཕུད། རྱིག་གཞུང་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་
དང་ལས་ཀའྱི་ག་ོསབྐས་ཐགོ་ལའང་མྱི ་རྱིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་ཚོར་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ས་ཁནོ་ཡོངས་སུ་བདོ་རྱིགས་བསྡ་ུསྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
མང་པའོྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲག་ཆས་ཉནེ་རགོ་མྱི ་སྣས་གཙོས་ཉནེ་རགོ་དམག་མྱི ་ཧ་ཅང་
འབརོ་ཆེན་འགམེས་འཇགོ་བྱས་ཏ་ེལོ་འཁརོ་མོའྱི་རྱིང་དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་བྱདེ་བཞྱིན་
པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དསུ་ཆེན་གནད་འགག་ཆེ་ཁག་སུང་བརྱི་
ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚོད་ས་ྔཕྱིར་དམ་བསྒགས་ད་ེབས་ཤུགས་ཆེར་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། གཞན་ཡང་
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བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པའོྱི་ནང་སླབོ་ཕུྲག་དང་སྐ་སེར་མྱི ་མང་ཚོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་
རང་དབང་དགསོ་པ། ད་ེབཞྱིན་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུ་དགསོ་
པའྱི་དགསོ་འདནུ་འདནོ་སབྐས་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཁར་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་
ཁག་ཏུ་ཕྱི་ནང་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ཕྱིར་བསྒགས་ཡོང་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡོད་སྟབས། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་ཇྱི་ཙམ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་
ཚགས་ཤེས་རགོས་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོད། ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགདོ་
པ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འག་ོརྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བཀག་བསྡམོས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགདོ་པ་དང་སདྐ་ཆ་ཤོད་མཁན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་གནས་ཚྱུལ་ཕྱི་གར་བྱས་
པའྱི་ཉསེ་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱ་
སོགས་བརྒྱྱུད་ནས་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བྱས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཕྱིར་གཏངོ་
བྱས་པའྱི་ཉསེ་མྱིང་འགོ་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་སོགས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡོད། 
 གཞན་ཡང་སནྙ་ཐ་ོདའེྱི་ནང་མུ་མཐུད་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ
ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་རུླང་འཕྲྱིན་ཁང་ Voice of America དང་། ཨེ་ཤྱི ་ཡ་རང་དབང་རུླང་
འཕྲྱིན་ཁང་། Radio Free Asia ད་ེབཞྱིན་ནརོ་ཝ་ེརུླང་འཕྲྱིན་ཁང་ Voice of Tibet སོགས་
ཀྱི་བདོ་དནོ་གནས་ཚྱུལ་དང་དྲྱིལ་བསྒགས་སོགས་ལ་མུ་མཐུད་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་། རྒྱ་ནག་ཉནེ་རགོ་མྱི ་སྣས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་
བརྙན་འཕྲྱིན་འཕུྲལ་ཆས་ཀྱི་སྡརེ་མ་ཁང་ཐགོ་ཏུ་བཙྱུགས་པ་རྣམས་བཙན་འཕྲགོ་གྱིས་གཞུང་
བཞསེ་བཏང་བ་མ་ཟད། དའེྱི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྟངས་འཛྱིན་བྱདེ་པའྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་
འཕུྲལ་ཆས་འཛུགས་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གཞུང་འབལེ་བརྒྱྱུད་
ལམ་ནང་དང་ད་ེབཞྱིན་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་སླབོ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱྱུའྱི་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་ད་ུརྒྱ་ཡྱིག་དང་
རྒྱ་སདྐ་གཙོ་བཟུང་བྱདེ་པ་མ་གཏགོས་བདོ་ཡྱིག་དང་བདོ་སདྐ་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་ཀྱི་མེད། སྤྱིར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་ར་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༣༧ ནང་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གྱི་ཆ་རྐནེ་འཁདོ་
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པའྱི་ནང་ད་ུགངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སླབོ་དབེ་དང་སླབོ་ཁྱིད་བརྒྱྱུད་
ལམ་རྣམས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་དའེྱི་སདྐ་ཡྱིག་བདེ་སྤངོ་གང་ཐུབ་གཏངོ་དགོས་པ་འཁདོ་
ཡོད་ཀང་། བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་ཆྱུང་དང་སླབོ་འབྱིང་ཁག་གྱི་བདོ་སདྐ་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་སླབོ་ཚན་རྣམས་རྒྱ་སདྐ་ད་ུཕབ་སྒྱུར་བྱས་ནས་སླབོ་ཁྱིད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ་
བདོ་ཕུྲག་ཚོར་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་རྒྱལ་རབས་སོགས་ལ་ག་ོརགོས་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་བཀདོ་འདགུ །
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ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་ 

གསོ་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ས་ྔལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་བད་ེསྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་
གྱིས་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གོང་འཕལེ་དང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྱུང་ Senate’s Extraordinary Commission for the Protection 

and Promotion of Human Rights ནང་བདོ་དནོ་ཉན་ཞྱིབ་སབྐས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ཁརོ་ཡུག གམོས་སལོ་སོགས་ར་མེད་
བཟ་ོབཞྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་གང་བྱྱུང་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་། གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གྱུར་བ། བདོ་མྱི ་ཉསེ་མེད་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ། སྡགུ་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་བཏང་བ། ཁྱིམས་
འགལ་གྱི་སགོ་ཁྱིམས་བཅད་པ་སོགས་སྡགུ་བསལྔ་སྣ་ཚོགས་མངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ཛ་དྲག་
གནས་སྟངས་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སེལ་ཆེད་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་འགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་སྐ་ུ
ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་རྒྱྱུའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ་སོགས་ལ་
བརནེ། བདནུ་ཕྲག་སྔནོ་མར་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོར་དམ་བསྒགས་འཕྲལ་མར་མཚམས་
འཇགོ་བྱས་ནས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བརྒྱྱུད་ནས་བདོ་
མྱི ་ཚོར་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སྐངོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགོས་པའྱི་གསོ་ཆོད་
བཞག་འདགུ གཞན་ཡང་གསོ་ཆོད་དའེྱི་ནང་ཡུ་རོབ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་གསོ་མོལ་གནང་ཡོད་ཀང་གུབ་འབས་འདདོ་བླ་ོཁངེས་
པ་ཞྱིག་བྱྱུང་མེད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་
ལརྟ་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུར་འབད་བརནོ་སརྔ་ལས་ཆེ་བ་གནང་
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དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་འག་ོཁྱིད་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་སདྐ་ཡྱིག་རང་དབང་
དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུས་ཏ་ེབདོ་རྱིགས་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་བདོ་སདྐ་བརྒྱྱུད་
ལམ་བྱདེ་འཇུག་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ནང་ད་ུགསར་འགདོ་པ་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བྱདེ། ལགྷ་པར་ཕྱི་རྒྱལ་
མྱི ་སྣ་ཁག་བཅས་ལ་འགགོ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་རོགས། 
ཞསེ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ གཞན་ཡང་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་
མས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ལགྷ་པར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཆེས་མཐའོྱི་
ལནྷ་ཁང་ལ་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་རགོ་ཞྱིབ་གནང་
དགསོ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་གྱིས་གཙོས་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པ་ཁག་གྱི་རེ་འདནུ་ལརྟ་བདོ་ནང་ད་ུརགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པ་གཏངོ་
རྒྱྱུར་མཐུན་འགྱུར་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ།
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ཨ་རྱི་དང་ཨྱི ན་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སེལ་

དགསོ་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །སུད་སྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་ནང་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༢༥ སབྐས་ཨ་རྱི་དང་ཨྱི ན་གཞུང་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱིས་བདོ་
ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད། ད་ེཡང་ཨྱི ན་གཞུང་གྱིས་སབྐས་དརེ་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་ནང་སྨྲ་བརདོ་དང་
འད་ུའཛོམས་རང་དབང་། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་ཡུ་གུར་དང་བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་
ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སུང་སྐབོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་སོགས་
ལ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་
དགསོ་པ་དང་། གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐབོ་ཐང་ཆེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འཐབ་
རདོ་གནང་མཁན་ཚོ་འཕྲལ་མར་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ། ཞསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་པྱི་ཊར་མུལ་
རེན་ Mr. Peter Mulrean མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དྲ་རྒྱ་དང་། གསར་
འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ་
མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཡུ་གུར་དང་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དམ་བསྒགས་ད་ེབས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་
ཡོད། ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཞྱི་རལོ་བྱདེ་མཁན་རྣམས་གང་བྱྱུང་འཛྱིན་བཟུང་
བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དང་། གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་པ། ཁྱིམས་འགལ་ཐགོ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་
སོགས་དམ་བསྒགས་སརྔ་ལས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད། ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བྱས་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་འཇར་མན་དང་ཁ་ེན་ཌ། ད་ེབཞྱིན་ཅཀེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་
གྱི་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ །
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ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བདོ་དནོ་གླངེ་ 

དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཕ་རན་སྱིར་མ་འབྱརོ་སྔནོ་ཙམ་ད་ུཡུལ་དའེྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇྱིན་པ་ེཊྱིག་གྷྱི་ལེ་ Jean-Patrick Gille མཆོག་དང་ནཡོྱིལ་མ་མ་རེ་ 
Noel Mamère མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་ཏ་ེབདོ་ནང་
གྱི་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་སྟནོ་
པ་དང་སྦྲགས། ཡུལ་དའེྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཕ་རན་ཀ་ོཡྱི ་སྱི་ཨོ་ལན་ཌྱི་ Francois Hollande མཆོག་
གྱིས་ཐངེས་འདྱིར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ Mr. Xi Jinping དང་མཇལ་འཕྲད་
སབྐས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གླངེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཚོང་འབལེ་
ལས་དནོ་ཆེད་བདོ་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་བླསོ་གཏངོ་མ་གནང་རོགས། རྒྱ་
ནག་དང་ཚོང་གྱི་འབལེ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་སབྐས། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བླསོ་གཏངོ་བྱས་
ན་ནམ་ཡང་འགྱིག་ཐབས་མེད། ང་ཚོས་ཐངེས་འདྱིར་སྱིད་འཛྱིན་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་
སབྐས་བདོ་ནང་གྱི་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་གླངེ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཉ་ེལམ་གཞུང་འབལེ་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་འསོ་བསྡ་ུབྱདེ་སབྐས་ཕ་རན་སྱིའྱི་མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ ནས་
ཡུལ་དའེྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་དང་མཇལ་འཕྲད་སབྐས་བདོ་ནང་གྱི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ཕ་རན་སྱིའྱི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་གསལ་སྟནོ་གནང་དགསོ་པའྱི་
རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ང་ཚོར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་
སྱིད་བྱྱུས་ལ་ཞྱི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ང་ོརལོ་གྱི་རྣམ་པ་
འདནོ་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་བླསོ་གཏངོ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེནྱི་ཡ་
ང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། གནས་ཚྱུལ་ད་ེརྱིགས་དངེ་སབྐས་ཡང་ཡང་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་
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གསལ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་ Barack Obama མཆོག་གྱིས་
བདནུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་སྔནོ་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་
ལརྟ། སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་
དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་གགས་ཅན་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདན་ཞུ་
གནང་དགསོ། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་
ཚོགས་ French National Assembly ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་བསམ་འཆར་བཏནོ་པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྐ་ུ
ཚབ་དབར་གསོ་མོལ་གནང་བ་བརྒྱྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འགོ་བདོ་མྱི ་
ཚོར་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སྐངོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་
པ་མ་ཟད།   
 རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་བསམ་འཆར་དའེྱི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཡོངས་
ཁབ་བསྒགས་གཏམ་གྱི་དནོ་ཚན་ ༡༨ དང་། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་
ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༣༦ ནང་གསལ་ལརྟ་བདོ་མྱི ་ཚོར་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པ། དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་སདྐ་ཡྱིག ཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག་སོགས་
ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་སྐནོ་བརདོ་བྱས་པ་ནྱི་གོང་འཁོད་
ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དནོ་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད། 
ཕགོས་མཚྱུངས་བསམ་འཆར་དའེྱི་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཕ་རན་སྱི་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དབར་གསོ་མོལ་
བསྐར་མཐུད་ཡོང་རྒྱྱུར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་ European Special Coordinator for Tibetan Affairs བསྐ་ོགཞག་
གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད།།
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་བགསེ་
པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་
འག་ོཁྱིད་ཚོས་ཐངེས་འདྱིར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ Xi Jinping ཐུགས་འཕྲད་
གནང་སབྐས། བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དྲག་གནནོ་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་སྟནོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སྱི་མཱན་ Thomas 

Mann མཆོག་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་བ་དའེྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཡུ་
རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འཛྱི ན་སྐངོ་འགན་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ཧར་མན་ཝེན་རོམ་པ་ོཡེ་ 
Council President Herman van Rompuy མཆོག་དང་།  སྐ་ུཞབས་མེ་ན་ུཡེལ་བ་ྷརོ་
སོ་ Commission President Manuel Barroso མཆོག  གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མར་ཊྱིན་ཤལ་ཛྱི ་ Martin Schulz མཆོག་བཅས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་
སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་དང་མཉམ་ཐུག་འཕྲད་སབྐས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་
སྐརོ་ནན་པ་ོགླངེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་འདགུ   ད་ེབཞྱིན་ཁངོ་གྱིས་གསུང་དནོ། 
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལ་བརྱི་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད། བག་ོགླངེ་
དང་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད་གལ་ཆེ་རྱིགས་མང་དག་གཅྱིག་བཞག་ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་ེརྱིང་
རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ས་གནས་སུ་བསླབེས་སབྐས་དང་བསྟནུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་བསྒགས་
གཏམ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཏ་ེལངས་ཕགོས་གསལ་སྟནོ་གནང་དགསོ། ཐངེས་འདྱིའྱི་རྒྱ་ནག་སྱིད་
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འཛྱིན་གྱི་གཟྱིགས་སྐརོ་དསེ་ཡུ་རོབ་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་མཚོན་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆེར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསལ་སྟནོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་
འགན་ཆེན་པ་ོཡོད། ཅསེ་གསུངས། གཞན་ཡང་ཁངོ་གྱིས་མུ་མཐུད་གསུང་དནོ། ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོང་འབལེ་གྱི་གསོ་མཐུན་འཇགོ་སབྐས་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁརོ་
ཡུག་གྱི་གནད་དནོ་ངསེ་པར་ད་ུགླངེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་བྱས་བར་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གོ་མཚོན་
འཚོང་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་འདྱི་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ།   ཞསེ་གསུངས་འདགུ ། 
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ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསོ་
མོལ་བསྐར་མཐུད་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་
ཅྱིན་ཕྱིང་ Xi Jinping ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སྦལེ་ཇམ་ Belgium གྱི་རྒྱལ་ས་བརྷ་སེལ་ད་ུགཞུང་
འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ད་ུབསླབེས་ཡོད། ད་ེཡང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་དཔལ་འབྱརོ་དང་
སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཚན་པའྱི་ European Economic and Social Committee ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཧནེ་རྱི་མ་ལོ་སྱི་ Mr. Henri Malosse མཆོག་གྱིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་རྒྱལ་
ས་བརྷ་སེལ་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
པ་དརེ་ང་ོརལོ་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་གྱི་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་
འཛྱིན་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསོ་མོལ་བསྐར་མཐུད་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ད་ེ
ཡང་ཁངོ་གྱིས་མུ་མཐུད་གསུང་དནོ། སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཁ་སེང་སྦལེ་ཇམ་ད་ུབྱྱི་ལ་དམོ་
ལ་བལསྟ་མོ་ལ་ྟབར་ཕབེས་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེལས་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུགཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཡྱིན། 
ཞསེ་གསུངས་འདགུ       
 ད་ེཡང་ང་ོརོལ་རྔམ་སྟནོ་གྱི་ཁམོ་སྐརོ་སྐབས་དརེ་ཡུ་གུར་བ་དང་བདོ་མྱི ་ལས་
འགུལ་བ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་
སྐ་ུཞབས་ཧནེ་རྱི་མ་ལོ་སྱི་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་གསུམ་དསུ་
ཐངེས་ ༥༥ སབྐས་རྡ་སར་ཕབེས་ཏ་ེགསུམ་དསུ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་
དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་བ་མ་ཟད། གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སོགས་ཀང་གནང་ཡོད། །
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ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བདོ་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཡོང་སདླ་གསོ་མོལ་

བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་
པ་གཞནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུམཱ་རྱི་ཡ་ཧབ་ Marie Harf མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆ་རྐནེ་གང་
ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་
གསོ་མོལ་གནང་བ་བརྒྱྱུད་ནས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་
དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ ད་ེཡང་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་གསར་འགདོ་ལནྷ་
ཚོགས་ཐགོ་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་ས་ྔམོ་ནས་རེ་འདནུ་བྱས་པ་ལརྟ། བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ་ོཡོད་པ་དརེ་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ 
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་
ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་གསོ་མོལ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་འདནོ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་
བརནེ་ནས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོར་
མེད་འག་ོརྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ Tibetan Policy Act of 2002 ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་བྱས་པར་
བརནེ། ང་ཚོས་ལ་ྷསར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་འཛུགས་རྒྱྱུར་འབད་བརནོ་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། 
རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་པ་བདོ་རྱིགས་གནས་
སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་པར། གནས་སྟངས་རགོ་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཆོག་
མཆན་སྤདོ་རོགས། ཞསེ་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས་ཡོད།།
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་ 

ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་
སྐ་ུཞབས་ཇྱིམ་མེཀ་ག་ོཝན་ Jim McGovern མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱི་བ་ཚོ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་དམ་བསྒགས་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོརྒྱྱུའྱི་ཆོག་མཆན་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར་བཏནོ་
པ་དང་སྦྲགས། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་ཚོར་ཨ་རྱིའྱི་ས་ཁུལ་ནང་དམ་བསྒགས་གང་
ཡང་མེད་པར་འག་ོརྒྱྱུའྱི་ཆོག་མཆན་སྤད་ཡོད་པ་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
འབལེ་མྱི ་སྣ་དང་གསར་འགདོ་པ། ད་ེབཞྱིན་མྱི ་མང་དཀྱུས་མ་བཅས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་
ཕྱིན་ནས་མཛེས་སྡགུ་ལནྡ་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཡུལ་ལྗངོས་ཀྱི་བཀདོ་པ་དང་། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ།ོ 
བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ག་ོརགོས་ཐུབ་ཆེད་བདོ་ནང་ད་ུདམ་བསྒགས་
གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབསྐདོ་བྱདེ་འཇུག་དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་
ཡོད། ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་
ནག་གྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ལས་ཀང་ལགྷ་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། 
དམ་བསྒགས་ད་ེལརྟ་བྱས་པ་དསེ་ཨ་རྱི ་བ་དང་བདོ་མྱི ་གཉྱིས་ཀར་རསེ་འབས་ངན་པ་ཞྱིག་
འཐནོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ། ཕན་ལས་གནདོ་ཆེ་བ་ཡོད། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ 
༡༠ ནང་བདོ་ནང་ད་ུརླངས་འཁརོ་བརྡབ་སྐནོ་འགོ་ཨ་རྱི་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་
འདྲ་ཡོད་མེད་སྐརོ་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱིས་བདོ་ནང་
ད་ུའག་ོརྒྱྱུའྱི་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་རྱིང་པརོ་ཆོག་མཆན་
མ་སྤད་པར་དམ་བསྒགས་བྱས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རང་གྱི་མྱི ་མང་དཀའ་
ངལ་འགོ་ཚྱུད་པ་རྣམས་ལ་དསུ་ཐགོ་གཟྱིགས་རགོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། གཞན་ཡང་བདོ་ནང་དམ་
བསྒགས་བྱས་པ་དསེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབལེ་བ་ར་བ་ནས་མེད་པར་
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ལུས་ཏ།ེ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་ད་ུའག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཐབས་བལ། རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་
ནས་ཨ་རྱིའྱི་མེ་ས་ཆྱུ་སེ་ཊྱི་ Massachusetts མངའ་སྡའེྱི་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་རྱིགས་རྣམས་
དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱིས་གནད་དནོ་ད་ེདག་ཐགོ་སྐ་ུངལ་འཛེམས་མེད་
ཀྱིས་འབད་བརནོ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་རསེ་སུ་ཡྱི ་རངས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ཞསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་དནོ། ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་
འབལེ་ལམ་ཆྱུང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པར་ང་ཚོ་དང་བདོ་གཉྱིས་དབར་འབལེ་ལམ་གངོ་མཐརོ་
བཏང་སྟ།ེ བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་དབང་ཐགོ་ནས་འག་ོབསྐདོ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
གསུངས། གསོ་འཆར་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོགཅྱིག་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་
མའྱི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོཔྱི་ཊྱི་ Joe Pitts མཆོག་ཡྱིན་འདགུ །
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འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་གཞས་པ་ 
དང་། རོལ་དབྱངས་པ་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཐུགས་

འཚབ་ཡོད་པའྱི་བརྡ་ཁབ་ཡྱིག་འབལེ་གནང་བ།

༄༅། །འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཁད་ལས་པ་བདནུ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོར། བདོ་ནང་གྱི་གཞས་པ་དང་། 
རོལ་དབྱངས་པ་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་བརྡ་ཁབ་ཡྱིག་འབལེ་
གནང་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་གཞས་པ་ཚོ་གཙོ་
བརོ་གྱུར་བའྱི་རམོ་པ་པ་ོདང་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་དམ་
བསྒགས་ཆེན་པ་ོབྱདེ་འག་ོཚྱུགས་ཡོད་འདགུ རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་
གྱིས་འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྱིག་འབལེ་གནང་བའྱི་ནང་། བདོ་ནང་
གྱི་གཞས་པ་དང་རོལ་དབྱངས་པ་བཅྱུ་དནོ་མེད་འཛྱིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགྱུར་བའྱི་གནད་དནོ་ནྱི་བདོ་མྱི ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཡོངས་
སུ་འགལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནད་དནོ་དའེྱི་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བླ་ོའཚབ་ཆེན་
པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་སྟནོ་གནང་འདགུ རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ལས་པ་
བདནུ་གྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོར་བཏང་གནང་བའྱི་བརྡ་འཕྲྱིན་དའེྱི་ནང་། བདོ་ནང་གྱི་
གཞས་པ་མགནོ་པ་ོབསྟན་འཛྱིན་དང་། འཕྲྱིན་ལས་ཚེ་སརྐ། སལྐ་བཟང་ཡར་འཕལེ། ལོ་ལོ། 
པདྨ་འཕྲྱིན་ལས། ཕག་རྡརོ། མཁནེ་རབ། ཉག་དམོ་པ།ོ ཤྭ་ཝ་ོབཀ་ཤྱིས། ཨ་མཆོག་ཕུལ་བྱྱུང་
བཅས་ད་ལ་ྟའཛྱིན་བཟུང་འགོ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་གར་སོང་ཤེས་རགོས་མེད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཁངོ་རྣམ་པར་འབྱརོ་ཡོད་པ་གསལ་སྟནོ་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། བདོ་ནང་གྱི་གཞས་པ་ད་ེརྣམས་
ཀྱིས་བདོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའྱི་ནང་གྱི་ད་ལའྟྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
གཞས་ཚྱིག་བརམས་པའྱི་ཉསེ་མྱིང་བཏགས་ནས་འཛྱིན་བཟུང་བྱས་པར་སྐནོ་བརདོ་གནང་
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འདགུ རྒྱ་གཞུང་ལ་བཏང་གནང་བའྱི་བརྡ་ཁབ་དའེྱི་ཐགོ་མཚན་རགས་བཀདོ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ལས་པ་བདནུ་པ་ོད་ེརྣམས་ནྱི། རྱིག་གཞུང་ཐབོ་ཐང་ 
དང་། སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་། འད་ུའཛོམས་རང་དབང། ཆོས་དད་རང་དབང་དང་གངས་
ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཁེ་དབང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་རང་
དབང་ཅན་གྱི་ཁད་ལས་པ་བཅས་ཡྱིན་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་གྱི་ 

གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་ཀ་ེརྱི ་ Mr. John Kerry མཆོག་དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟྱིགས་སབྐས་དང་བསྟནུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཡང་ཇྱི་ཅྱི་ Yang Jiechi དང་ལནྷ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་སྐརོ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་བྱདེ་རན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་
བར་གསལ་བཤད་གནང་སབྐས་གསུང་དནོ། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་
ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཡང་ཇྱི་ཅྱི་རྣམ་གཉྱིས་ཡུ་གུར་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡུ་གུར་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལ་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་སྐརོ། ད་ེ
བཞྱིན་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི ་དང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་ལ་སྱིད་བྱྱུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་སོགས་ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད་
འདགུ སབྐས་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་དནོ་ལརྟ་ན། ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ལ་ྟབུ་གངས་ཉུང་མྱི་
རྱིགས་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སོགས་ལ་གུས་བརྱི་དང་གཅསེ་སུང་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་
རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ཅསེ་འགལེ་བརདོ་གནང་འདགུ ཐངེས་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་
ཇནོ་ཀ་ེརྱི་མཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་དངུལ་གཉརེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇཀེ་ལྱིའ་ོརྣམ་གཉྱིས་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ལོ་འཁརོ་དཔལ་འབྱརོ་ཐབས་བྱྱུས་སྐརོ་གྱི་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གྱིས་ཐངེས་འདྱིར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་གྱིས་གཙོས་གཞུང་འབལེ་
མྱི་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེཨ་རྒྱ་གཉྱིས་ཉ་ེསྔནོ་གསང་བའྱི་སོ་ལའྟྱི་གནད་དནོ་ལགྷ་སྟབས་
ཡུལ་གཉྱིས་ཀྱི་འབལེ་བར་ད་ོཕགོ་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་བར་བརནེ། ཐངེས་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་
མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་འབལེ་བ་སརྔ་ལགྷ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་འདགུ །
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བདོ་ནང་ཨ་རྱི་བ་ཚོ་རང་དབང་ཐགོ་འག་ོབསྐདོ་ཆོག་པའྱི་ 

རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེཔནེ་སེལ་ལེ་ཝ་ེནྱི་ཡའྱི་ 
Pennsylvania གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་རན་གས་ཡྱིན་པ་སྐ་ུཞབས་ཇའོ་ོཔྱིཊ་སྱི་ Joe 

Pitts མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་གླངེ་སླངོ་
གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཨ་རྱི ་བ་ཚོར་དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་པར་
བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འག་ོསྐདོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་
འདགུ  ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོཔྱིཊ་སྱི་མཆོག་ནྱི་ཐངེས་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་
ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཨར་རྒྱ་གཉྱིས་དབར་ག་ོསབྐས་འདྲ་མཉམ་བར་ེ
ལེན་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར་ The Reciprocal Access to Tibet Act of 2014  འདནོ་
མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་འདགུ ད་ེཡང་ཁངོ་གྱིས་སབྐས་དརེ་གསུང་དནོ། རྒྱ་དམར་གྱིས་ལོ་ང་ོ
བཅྱུ་ཕྲག་ལ་ྔལགྷ་རྱིང་བདོ་ད་ེགདགུ་རྱུབ་འགོ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་
མཐངོ་ཆྱུང་ཁད་གསོད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལའྟྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚོས་བདོ་ནང་
དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབསྐདོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་བཞྱིན་ཡོད། 
འནོ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ནྱི་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ད་ུརང་
སྣང་གང་དྲན་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ། ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ཚོ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྐདོ་རྒྱྱུར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། 
ལགྷ་པར་གསར་འགདོ་པ་དང་གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣ་ཚོར་བདོ་ནང་བསྐདོ་ད་ེབདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་རགོ་ཞྱིབ་བྱ་ཐབས་བལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།
 གཞྱི་རའྱི་ཨ་རྒྱ་གཉྱིས་ག་ོསབྐས་འདྲ་མཉམ་བར་ེལེན་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར་ 
The Reciprocal Access to Tibet Act of 2014 འདྱི་ཐགོ་མར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་
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འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇྱིམ་མེཀ་ག་ོཝན་ Jim McGovern མཆོག་གྱིས་བཏནོ་གནང་བར་སྐ་ུ
ཞབས་ཇའོྱི་པྱིཊ་སྱི་མཆོག་གྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གསོ་འཆར་ལརྟ་ན། བདོ་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཨ་རྱིའྱི་མང་ཚོགས་དང་གཞུང་འབལེ་ལས་བྱདེ་མྱི ་སྣ། གསར་འགདོ་པ་སོགས་
དམ་བསྒགས་གང་ཡང་མེད་པར་འག་ོབསྐདོ་བྱདེ་བཅྱུག་དགོས་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་བྱདེ་སུ་རངུ་གྱིས་ཨ་རྱི་བ་བདོ་ནང་འག་ོབསྐདོ་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་ཚེ་
གང་ཟག་ད་ེཉྱིད་ཨ་རྱིར་བསྐདོ་སབྐས་ཁའོྱི་འག་ོབསྐདོ་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་
བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ 
 ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོཔྱིཊ་སྱི ་མཆོག་གྱིས་མུ་མཐུད་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གྱི་ལས་
བྱདེ་བྱ་ེབག་པ་སུ་རུང་ཞྱིག་ལ་ཨ་རྱིས་མཐངོ་མཆན་སྤདོ་སྐབས་ཨ་རྱིའྱི་ས་ཁུལ་གང་ད་ུ
བསྐདོ་ཀང་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ལས་མངའ་སྡ་ེདང་གངོ་ཁརེ་བྱ་ེབག་པ་ཞྱིག་ལ་འག་ོ
ཆོག་མྱིན་གྱི་དམ་བསྒགས་ད་ེའདྲ་ར་བ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་མེད། ག་ོསབྐས་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོ
འཆམ་པ་དང་གསར་འགདོ་པ་ཚང་མར་འདྲ་མཉམ་ཐགོ་ནས་སྤདོ་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་ཨ་རྱི་བ་ཙམ་མྱིན་པར་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་ས་ནས་བདོ་ད་ུ
ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་དང་། གནས་མཇལ་སོགས་ལ་འག་ོབསྐདོ་ཀྱི་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པའྱི་
དསུ་ལ་བབ་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ཨ་རྒྱ་ཕན་ཚྱུན་ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་དྲང་བདནེ་ཐགོ་ཐབོ་ཐང་བར་ེ
ལེན་བྱདེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བྱ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།།
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བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཐ་ེགཏགོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་
སྐརོ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོའདནོ་སྤལེ་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་
བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་བཏནོ་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་ལོ་འཁརོ་སནྙ་
ཐའོྱི་ནང་བཀདོ་འདགུ
 ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་ཀ་ེརྱི་མཆོག་ John Kerry དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་འདནོ་སྤལེ་གནང་བའྱི་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་གནས་བབ་སྐ་ོབའོྱི་ངང་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱདེ་སྒའོྱི་ཐགོ་ཡོངས་ཁབ་ཐགོ་ནས་དམ་བསྒགས་ཆེན་
པ་ོབྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བྱ་སྤདོ་ད་ེདག་གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་དཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་
བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བདོ་མྱི ་ཚོས་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་ང་ོབའོྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིགས་དང་། ཚོང་ལས། འགྱིམ་འགུལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་སྤལེ་
སབྐས་བདོ་མྱི ་ཚོར་མཐངོ་ཆྱུང་དང་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གླངེ་སྟགེས་འདྲ་མྱིན་ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་བརྱི་བཀུར་དགསོ་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་དར་སྤལེ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་ལས་གཞྱིར་བཀག་
འགགོ་མྱི ་བྱདེ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གམ་གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུདནོ་ཕན་
སོན་པའྱི་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ་དང་དསུ་མཚྱུངས། བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་བཅས་པར་ཉནེ་ཁ་བཟ་ོབཞྱིན་པའྱི་
སྱིད་བྱྱུས་ཁག་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བྱདེ་དགསོ་ཤྱིང་། སྱིད་བྱྱུས་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་སེམས་
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ནང་དཀའ་སྡགུ་བཟ་ོབའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙོ་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྐརོ་སོགས། འཁདོ་འདགུ 
 ལྷག་པར་ལོ་འཁོར་སནྙ་ཐ་ོའདནོ་སྤལེ་གནང་བའྱི་སབྐས་ཀྱི་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དུྲང་ཆེ་ཇནོ་ཀ་ེརྱི ་མཆོག་གྱིས་གསུང་གསལ། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་
མྱི ་ཚོས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཔར་ཉར་ཚགས་བྱདེ་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་འཛྱིན་བཟུང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས། །
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རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དནོ་

དམ་གྱི་གསོ་མོལ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕ་རན་སྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་དང་ཡུན་རྱིང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཌ་ེརྱི་ག་ྷཊོ་ལྱིན་ André Gattolin མཆོག་དང་ན་ོཨྱི ལ་མ་མེ་རྱི་ 
Noel Mamere མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས།  ཚད་ལས་བརལ་མྱི་རངུ་།  enough is enough 
ཞསེ་པའྱི་དཔད་རམོ་ཞྱིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་བ་བརྒྱྱུད། ཕ་རན་སྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཚོང་གྱི་ཁ་ེ
ཕན་ཆེད་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་སུང་སྐབོ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལ་ྟགུབ་ལ་སྣང་མེད་གཏངོ་
བཞྱིན་པའྱི་བྱ་སྤདོ་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དའེྱི་འགོ་དཀའ་སྡུག་མངོ་མཁན་བདོ་ཀྱིས་
གཙོས་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་དབར་དནོ་དམ་གྱི་གསོ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ཕ་རན་སྱི ་གཞུང་
གྱིས་འབད་བརནོ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་འདགུ ད་ེཡང་བརྒྱྱུ ད་ལམ་
ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་ལེ་
ན་ོབལེ་ཨོབ་སར་ཝ་ེཊོ་རེ་ Le Nouvel Observateur ཞསེ་པའྱི་ཕ་རན་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་
བརྒྱྱུད་ལམ་གྱི་དྲ་གནས་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་དཔད་རམོ་འདནོ་སྤལེ་
གནང་བའྱི་ནང་། ཕ་རན་སྱི་གཞུང་གྱི་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་ཚོང་འབལེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་ཕགོས་
དང་འབལེ་མ་འངོས་པར་ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་ 
དང་། ཕ་རན་སྱི ་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་ཚོང་འབལེ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཚད་ལས་བརལ་
བའྱི་ཆེ་མཐངོ་དང་སྣ་ེལེན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
སུང་སྐབོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཕ་རན་སྱི ་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ྟ
བུའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ཆེ་མཐངོ་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེའསོ་འཚམ་མེད་སྐརོ་སྐནོ་བརདོ་
དང་ཆབས་ཅྱིག ད་ེའཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་སྐརོ་བཀདོ་འདགུ ཕ་རན་སྱིའྱི་
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གཞུང་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཐད་ལངས་ཕགོས་བརན་པ་ོཡོད་པ་གསལ་སྟནོ་
ཆེད། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་ལནྷ་ནསུ་པ་མཉམ་རབུ་ཐགོ་བདོ་ཀྱིས་གཙོས་གངས་ཉུང་མྱི ་
རྱིགས་དང་ལནྷ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དནོ་དམ་གྱི་གསོ་མོལ་བྱ་རྒྱྱུར་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་དགསོ་
པའྱི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ །
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ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སྐ་ུསྐསེ་མ་གཉྱིས་

ཀྱིས་རྡ་སར་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་ཚོགས་ཁང་ནང་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
བཞསེ་མངོ་མཁན་ཨྱི ་རན་གྱི་ལམྕ་སྐ་ུཤྱི ་རྱིན་ཨྱི ་བ་ྷཌྱི་ Shirin Ebadi མཆོག་དང་ཨ་རྱི་བ་
ལམྕ་སྐ་ུཇུ་ཌྱི་ཝྱིལ་ཡེམ་སྱི་ Jody Williams མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་གྱིས་ང་ོསྤདོ་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་ན་ོབལེ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་འཛྱིན་སྐངོ་འགན་འཛྱིན་ Executive 

Director ལམྕ་ལྱི ་ཛྱི ་བ་ྷརན་སྱི་ཊྱིན་ Liz Bernstein མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
ང་རང་ན་ོབལེ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་འཛྱིན་སྐངོ་འགན་འཛྱིན་གྱི་ལས་འགན་ཐགོ་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བར་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་། ན་ོབལེ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པ་ Nobel Women’s Initiative འདྱི་ཁ་ེན་ཌའྱི་གངོ་ཁརེ་ཨོ་ཊ་བའྱི་ནང་རནེ་གཞྱི་
བྱས་ཡོད་ཀང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད། ཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི་ན་ོ
བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བཙྱུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཞྱི་བད་ེདང་དྲང་བདནེ། འདྲ་མཉམ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་
ཡྱིན། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མགནོ་འབདོ་
མཛད་པར་བརནེ་ང་ཚོ་སརླ་ཡང་འདྱིར་བཅར་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཐབོ་བྱྱུང་། སྤྱིར་ད་ེ
རྱིང་རྡ་སར་དངསོ་སུ་བཅར་མཁན་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་གྱི་
དབུ་ཁྱིད་ཁངོ་གཉྱིས་ཙམ་མྱིན་པར་ན་ོབལེ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་ནང་བུད་མེད་
གཞན་ཡང་ཡོད། དཔརེ་ན། ཡ་མེན་ Yemen ནས་ཡྱིན་པ་ལམྕ་སྐ་ུཏ་ཝ་ཀལོ་ཀར་མན་ 
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Tawakkol Karman མཆོག་དངསོ་འབལེ་བྱས་ན་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕབེས་རྒྱྱུ ་རེད། འནོ་ཀང་
ཁ་ོམོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁུག་རདོ་ཀྱི་རྙགོ་ག་མུ་མཐུད་ལགྷ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་རྙགོ་ག་ཇ་ེ
ཆེར་ཕྱིན་ནས་ཡུལ་དའེྱི་མྱི ་དམངས་མང་པ་ོས་གནས་གཞན་ད་ུབསོ་བྱལོ་ད་ུའག་ོདགསོ་བྱྱུང་
ཡོད། བདནུ་ཕྲག་སྔནོ་མའྱི་ནང་ཁ་ོམོའྱི་སྡདོ་ཁང་ལ་གཏརོ་བཅམོ་ཤུགས་ཆེ་བྱྱུང་འདགུ དརེ་
བརནེ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ཁ་ོམོ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཅར་ཐུབ་མེད། འནོ་ཀང་ཁ་ོམོས་
བདོ་མྱི ་དང་བདོ་དནོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད། འདྱི་ལོའྱི་
ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོམོ་མཇལ་འཕྲད་བྱྱུང་། སབྐས་དརེ་ཁ་ོམོས་བརདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཕྲན་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོང་རོགས་ཞསེ་མགནོ་འབདོ་ཐངེས་མང་བྱས་བྱྱུང་ཡང་། 
ངས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམས་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱ་
ནག་ནང་འག་ོརྒྱྱུར་མོས་མཐུན་ར་བ་ནས་བྱས་མེད། ཅསེ་གསུངས་བྱྱུང་།
 ད་ེབཞྱིན་ན་ོབལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་ད་ེརྱིང་འདྱིར་
དངསོ་སུ་བཅར་འདདོ་ཡོད་ཀང་བཅར་མ་ཐུབ་མཁན་བུད་མེད་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ལ་ལེ་བྷ་ེརྱི ་ཡ་ 
Liberia ནས་ཡྱིན་པ་ལམྕ་སྐ་ུལེ་མོན་གྷ་བྷ་ོཝྱི་ Leymah Gbowee མཆོག་ཡྱིན། ཁ་ོམོའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལེ་བྷ་ེརྱི་ཡའྱི་ནང་ཨེ་བྷ་ོལ་ Ebola ཞསེ་པའྱི་ནད་ཡམས་ཁབ་བརྡལ་ཕྱིན་ནས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ཁ་ོམོ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་དངསོ་སུ་བཅར་མ་ཐུབ་
པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་འདྱི་མ་རེད། ཁ་ོམོ་ད་ལའྟྱི་འཆར་རང་གྱི་གཅྱུང་མོ་དང་ལནྷ་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཌན་ 
South Sudan ནང་ཡོད། ཁ་ོམོས་ལྷ་ོསུ་ཌན་ནང་འཁུག་འཛྱིང་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་སདླ་སུ་
ཌན་དང་ལྷ་ོསུ་ཌན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་བུད་མེད་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་གྱི་འབལེ་བ་བཙྱུགས་ནས་
ཡུལ་གཉྱིས་པའོྱི་ནང་ཞྱི་བདའེྱི་ཁརོ་ཡུག་སུྐྲན་ཐབས་ཆེད་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་
དང་གསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱྱུའྱི་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ལས་དནོ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད། ཕགོས་
མཚྱུངས་བྱང་ཨ་ཡྱིར་ལེན་ཌྱི་ནས་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ལམྕ་
སྐ་ུམ་རེ་ཌྱི་མེ་གརྷ་མཆོག་ Mairead Maguire དང་རྱི་ག་ོབྷརེ་ཏ་མན་ཅྱུ་ཊུམ་ Rigoberta 

Menchú Tum མཆོག་ཀང་འདྱིར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་ཚོར་གདངུ་
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སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་ན་ོབལེ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་འདྱི་གར་བཅར་རྒྱྱུ ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་དནོ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱིས་
ཏ་ེཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོ་འདྱིར་བདོ་མྱི ་ཚོས་ལོ་མང་རྱིང་ནས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་། མང་
གཙོ་སོགས་ལག་བསྟར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཉམས་མངོ་ད་ེདག་ཤེས་རགོས་ཆེད་བཅར་བ་ཡྱིན། 
ཐངེས་འདྱིར་ང་ཚོའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་ཨ་རྱི ་དང་། ཁ་ེན་ཌ། བརྷ་སྱིལ། རྒྱ་གར་
སོགས་ཡུལ་གུ་འདྲ་མྱིན་ནས་ཕབེས་ཡོད། ཅསེ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།།
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ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ལམྕ་སྐ་ུཤྱི ་རྱིན་ 
ཨྱི ་བ་ྷཌྱི་མཆོག་གྱིས་རྡ་སར་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ཨྱི ་རན་གྱི་ལམྕ་སྐ་ུཤྱི་རྱིན་ཨྱི ་བ་ྷཌྱི་ Shirin Ebadi མཆོག་
གྱིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སབྐས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ཕྲན་
རང་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་དབུས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་དང་མཚྱུངས་
པར་སྐབས་བཅལོ་བའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་འཚོ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འཐབ་རདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་
དརེ་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྲན་རང་འདྱིར་ཡོང་བ་ཐངེས་དང་པ་ོམྱིན། ལོ་
ལའྔྱི་གངོ་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་ཕྲན་ལ་མགནོ་འབདོ་མཛད་པ་ལརྟ་བཅར་
རྒྱྱུ ་བྱྱུང་། ངས་དྲན་གསལ་ལརྟ་ན། ཕལ་ཆེར་ལོ་བརྒྱད་གངོ་ཀ་ོསྱི་ཊ་རྱི་ཁའྱི་ Costa Rica 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་ལནྷ་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱྱུ ་བྱས་པ་རེད། ཀ་ོསྱི ་ཊ་རྱི ་ཁའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་ཁངོ་རང་ཉྱིད་ཀང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་མཚྱུངས་པར་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་
ཁངོ་གྱིས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་སབྐས་དརེ་ལནྷ་ཚོགས་ནང་མགནོ་འབདོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་པར་བརནེ། ང་ཚོས་ཀང་ལནྷ་ཚོགས་དརེ་བཅར་མེད། ང་ཚོས་ད་ེལརྟ་
བྱདེ་དགསོ་དནོ་ནྱི། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་རྣམས་གཅྱིག་པུར་ལུས་
མེད། ང་ཚོ་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད། ཅསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་སྤདོ་ཆེད་ཡྱིན། བདོ་
ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་དྲང་བདནེ་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
སུང་སྐབོ། ད་ེབཞྱིན་འདྲ་མཉམ་ཆེད་འཐབ་རདོ་མཛད་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་འཛམ་གླྱིང་
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གྱིས་ཁདེ་རྣམ་པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འནོ་ཀང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་
རྱི ་ཀའྱི་ནང་དའུང་གནས་ཚྱུལ་ད་ེམཚྱུངས་ཤྱིག་བྱྱུང་ཡོད། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ནང་མྱི ་
རྱིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་གདངོ་ལེན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་མཐངོ་མཆན་འབུལ་ལམ་
མ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐངེས་གསུམ་ཆགས་པ་དརེ་ང་ཚོས་ངསོ་ལེན་བྱ་ཐབས་ར་བ་ནས་
མེད། ལགྷ་པར་ཡྱི ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་ཌ་ེསྱི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གྱིས་ཀང་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ད་བར་
གང་ཡང་མ་གསུངས་པར་ཁ་ཁུ་སྱིམ་མེར་བཞུགས་པ་དརེ་ཡ་མཚན་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་། བ་ླཆེན་
ཁངོ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་དའེྱི་གཞུང་འཛྱིན་ཚོགས་པའྱི་མྱི ་སྣ་མྱིན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་ཁངོ་
གྱིས་ང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ནས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་བྱ་སྤདོ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་གང་
ཡང་མ་གནང་བར་ང་རང་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་སྐསེ་བྱྱུང་། དརེ་བརནེ་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བྱ་སྤདོ་ལ་སྐནོ་
བརདོ་གདངོ་ལེན་མཛད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན། རྒྱ་ནག་མྱི ་འབརོ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཡོད་པ་ཁདེ་ཚོས་མཁནེ་གསལ་རེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ཕལ་ཆེ་བས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་མཐངོ་བཞྱིན་ད་ུ
དརེ་སྐནོ་བརདོ་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་ཁ་ཁུ་སྱིམ་མེར་བསདྡ་པ་ནྱི་བླ་ོཕམ་དགསོ་པའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དངེ་སབྐས་རྒྱ་རྱིགས་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སྐ་ུ
ཞབས་ལྱིའུ་ཞའ་ོཔ་ོམཆོག་ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གྱི་བཙོན་ཁང་ནང་ལུས་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་ངའྱི་
གཌོ་མོ་ལམྕ་ར་བྷྱི་ཡ་ཁ་དྱིར་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡུ་གུར་བ་ཁ་ཆེའྱི་གངས་ཉུང་
མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བའྱི་སྐརོ་ང་ལ་འགལེ་
བཤད་མང་པ་ོགནང་མངོ་ཡོད། ར་བྷྱི་ཡ་ཁ་ཌྱིར་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་
སྐནོ་བརདོ་བྱས་པར་བརནེ་ཁངོ་གྱི་ཕུྲ་གུ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙོན་ད་ུབཅྱུག་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀྱི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒཌ་སྤལེ་སོང་།།



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།348

 
ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡ་ུབྱ་དགསོ་ཐུག་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་གྱིས་གཙོས་
ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བླནོ་བད་ེསྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་དང་། ཕྱི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ཨ་རྱིའྱི་ལམྕ་སྐ་ུཇ་ོ
ཌྱི་ཝྱིལ་ཡེམ་སྱི་ Ms. Jody Williams མཆོག་དང་། ཨྱི ་རན་གྱི་ལམྕ་སྐ་ུཤྱི་རྱིན་ཨྱི ་བ་ྷཌྱི་ Ms. 

Shirin Ebadi མཆོག ད་ེབཞྱིན་ན་ོབལེ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་འཛྱིན་སྐངོ་འགན་
འཛྱིན་ལྱི ་ཛྱི ་བ་ྷརན་སྱི་ཊྱིན་ Liz Bernstein ལགས། སྐ་ུམགནོ། ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགདོ་པ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ཨ་རྱིའྱི་ལམྕ་སྐ་ུ
ཇ་ོཌ་ོཝྱིལ་ཡེམ་སྱི་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁད་ད་ུ
འཕགས་པ་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ྟབུས་ང་ཚོར་མགནོ་འབདོ་མཛད་སབྐས་ང་
ཚོས་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པར་སྡདོ་ཐབས་བལ། ང་རང་ས་གནས་འདྱིར་བཅར་ཐངེས་གསུམ་
པ་ཆགས་ཡོད། ངས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་ལནྷ་ཚོགས་འཚོགས་འཆར་ཡོད་
པའྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་ནས་གངོ་ད་ུཕྲན་གྱི་རོགས་པ་ལམྕ་སྐ་ུཤྱི ་རྱིན་ཨྱི ་བ་ྷཌྱི་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་དའེྱི་ཐགོ་ཕྲན་བུས་རྒྱས་སྤསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གཞུང་གྱིས་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ད་ཐངེས་མཐངོ་མཆན་འབུལ་ལམ་མ་ཞུས་པ་འདྱི་ཐངེས་གསུམ་པ་
ཆགས་ཡོད། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ཆབ་སྱིད་
དང་ར་བ་ནས་འབལེ་བ་མེད་པའྱི་ལནྷ་ཚོགས་སུའང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུའྱི་མཐངོ་མཆན་
འབུལ་ལམ་ཞུ་གྱི་མེད། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་དང་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཌྱི་ཀ་ལག་ (De Klerk) མཆོག་དང་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་ཊུ་
ཊུ་མཆོག ད་ེབཞྱིན་ཀབེ་ཊའནོ་ Cape Town གངོ་ཁརེ་སྤྱི་ཁབ་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་བཅས་ཀྱི་
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ག་ོསྒྱིག་འགོ་འདྱི་ལོའྱི་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་ལནྷ་ཚོགས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཀབེ་ཊའནོ་གངོ་ཁརེ་ནང་
འཚོགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་བརྡ་ལན་འབྱརོ་འཕྲལ་ང་ཚོས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་
གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཚྱུད་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐང་རྒྱྱུར་མཐངོ་མཆན་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་བྱྱུང་། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་
ག་ོསྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་འཚོར་ཤུགས་ཆེན་པའོྱི་ཐགོ་ལམ་སེང་ཡྱི ་ག་ེཞྱིག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་
གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཚྱུད་ནས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་
མཐངོ་མཆན་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པ་ད་ེསའྔྱི་བྱ་སྤདོ་ལས་ཧ་ཅང་གསལ་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་
སྟབས། ལནྷ་ཚོགས་ཚྱུགས་ཡུལ་ཐད་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བ་མ་
ཟད། ཊུ་ཊུ་དགུང་ལོ་ ༨༠ སོན་པའྱི་འཁུངས་སརྐ་ལའང་༸གངོ་ས་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་
མཛད་རྒྱྱུར་མཐངོ་མཆན་འབུལ་ལམ་ཞུས་མེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ཊུ་ཊུའྱི་འཁུངས་སརྐ་ལ་
མཉམ་ཞུགས་མཛད་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཉནེ་ཁ་ཇྱི་ལརྟ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ནྱི་བླ་ོཡུལ་
ལ་ཤོང་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ན་ོབལེ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་དང་ལནྷ་ཚོགས་ག་ོསྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་དང་ལནྷ་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐད་ག་ོབསྡརུ་མང་
པ་ོབྱྱུང་།         
 ཐགོ་མར་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་བཅར་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན། ལནྷ་
ཚོགས་དརེ་ཕྱིན་ནས་གངོ་ཁརེ་གྱི་གཞུང་ལམ་ཐགོ་ཞྱི་རལོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན། 
ད་ེརསེ་གཅྱིག་བྱས་ན་ལནྷ་ཚོགས་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་ནང་འཚོགས་སྱིད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་མཐངོ་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་
རེ་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་། འནོ་ཀང་ད་ེལརྟ་ཡོང་རྒྱྱུ ་མྱིན་པ་ཤེས་རགོས་བྱྱུང་རསེ་ང་ཚོས་ལམ་སེང་ག་ོ
སྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་ཡྱི ་ག་ེཞྱིག་ཕུལ་ནས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་མྱིན་ཚྱུལ་གསལ་
པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱི ་གའེྱི་ནང་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབཀདོ་ཡོད། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་རྒྱྱུན་སྐངོ་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཁ་བལ་བ་རེད། ཟརེ་ནས་དྲྱིལ་བསྒགས་ལོག་པ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་ན་ོབལེ་
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བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བྱ་རྒྱྱུ ་གཙོ་
བ་ོཡྱིན་པར་བརནེ་ཚོགས་པའྱི་ལ་ྟགུབ་དང་ལངས་ཕགོས་ར་འཛྱིན་བྱ་རྒྱྱུ ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་
ལྟ་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ལནྷ་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་མྱི ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་ཐག་
གཅདོ་བྱས་པ་ལརྟ་གུབ་འབས་ཀང་ཐནོ་ཡོད། ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་
མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལནྷ་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་མྱི ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་གནང་བར་
བརནེ་ད་ཆ་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེཕྱིར་བསྡ་ུབྱ་དགསོ་ཐུག་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།།
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ཁ་ེན་ཌའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་དནོ་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ 

ཡྱིན་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༤ བར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཁེ་ན་ཌའྱི་གངོ་ཁརེ་ཝན་ཁུ་ཝར་མཛད་འཕྲྱིན་བསྐངས་སབྐས། ཁེ་
ན་ཌའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ལྕམ་སྐུ་ཕ་གྱི ་ནཱ་ཤྱི ་ Peggy 

Nash མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་ནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཕབེས་བསུའྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཁེ་ན་ཌའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་བདོ་
དནོ་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐརོ་གསུང་དནོ། ཁ་ེན་ཌའྱི་མྱི ་སེར་གྱི་མཚན་
གནས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པའྱི་བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་
སརླ་ཡང་ཁེ་ན་ཌར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་ཡུན་རྱིང་ནས་བདོ་མྱི ་དམངས་དང་བདོ་དནོ་
འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ནར་བརནེ་ནས་འཐབ་རོད་མཛད་དང་མཛད་མུས་རེད། 
ལྷག་པར་བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་སགོ་ཆགས་ཡོངས་
རོགས་ར་ཆེ་ཡྱི ན་པའྱི་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞྱིན་པ་དསེ་དངེ་སྐབས་ཁེ་ན་ཌའྱི་མྱི ་དམངས་
ཡོངས་ལ་ཧ་ཅང་དགསོ་མཁ་ོཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།    
 བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་
འཐབ་རདོ་མཛད་བཞྱིན་པར་ཁ་ེན་ཌའྱི་གཞུང་ཕགོས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་
པའྱི་ར་སྤདོ་ཡོང་སདླ་ང་རང་ད་ེརྱིང་གསོ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལངས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ེན་
ཌའྱི་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་
ད་ུབདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་དགསོ་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐལུ་མུ་མཐུད་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་རེ་མཛད་པ་
གཞྱིར་བཟུང་། ཁངོ་རྒྱ་ནག་རྱི་བ་ོར་ེལརྔ་གནས་གཟྱིགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུར་རྒྱ་ནག་
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གཞུང་ཕགོས་ནས་བསམ་གཞྱིགས་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེ
རྱིང་ཁ་ེན་ཌའྱི་གསོ་ཚོགས་དང་མྱི ་དམངས་ཡོངས་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ཁ་ེན་ཌར་སརླ་ཡང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྲྱི་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བར་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཚོས་རྒྱབ་
སྐརོ་མཚོན་སདླ་དགའ་བསུ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།
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སྱིད་འཛྱིན་ཨོ་བ་ྷམས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ལ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་ 

རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷ
མ་ Barack Obama མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ད་ུཨེ་ཤྱི་ཡ་ཞྱི་བད་ེརྒྱ་མཚོའྱི་དཔལ་
འབྱརོ་མཐུན་འབལེ་ལནྷ་ཚོགས་ APEC སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ Xi Jinping 
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། ཉྱིན་དརེ་ཡུལ་གཉྱིས་ཐུན་མོང་གྱི་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་སབྐས་སྱིད་འཛྱིན་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་གཞྱི་རའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེ
ཝན་དང་བདོ་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་ཀྱི་མེད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་
མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབརོ་སུང་
སྐབོས་ཡོང་སླད་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་དགོས་པ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
ཞསེ་གསུངས་པ་ཌ་ེལྱི ་མེལ་ Daily Mail ཞསེ་པའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་ཤོག་ནང་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་འདགུ གཞན་ཡང་གསར་ཤོག་དའེྱི་ནང་སྱིད་འཛྱིན་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་
འཛྱིན་དང་ལནྷ་གནད་དནོ་ད་ེདག་ཐགོ་གསོ་མོལ་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་
པ་དང་། ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ལ་གསུངས་པ་གསར་ཤོག་དའེྱི་ནང་
ལུང་འདྲནེ་གནང་དནོ། ནྱིའུ་ཡོཀ་དང་པ་ེརྱི་སྱི། ཧངོ་ཀངོ་སོགས་འཛམ་གླྱིང་ས་གནས་གང་
ད་ུགནས་ཀང་རང་དབང་ནྱི་འཇྱིག་རནེ་ཀུན་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཐབོ་ཐང་ནྱི་ཕ་ོམོ་ཚང་
མའྱི་སྐསེ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཆོས་ལུགས་
དང་མྱི་རྱིགས་གངས་ཉུང་ཚོར་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་གཅྱིག་མཚྱུངས་སུ་སུང་སྐབོ་བྱདེ་མཁན་རྒྱལ་
ཁབ་སུ་ཡྱིན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་ལམ་ལྷངོ་ཆེ་བ་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཡུལ་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་སུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུར་ནསུ་པ་ཆེ་བ་སུྐྲན་ཐུབ་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་དཔང་
རགས་གསལ་པ་ོཡོད། ཅསེ་གསུངས།    
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 སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་སྱིད་འཛྱིན་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་སབྐས་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་བདོ་
མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ང་ོབ་ོསོགས་སུང་སྐབོ་ཡོང་སདླ་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་ནན་བརདོ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་སྱིད་འཛྱི ན་
མཆོག་གྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་
དང་ལནྷ་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསོ་མོལ་གནང་བ་བརྒྱྱུད་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
སེལ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་
དབུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་ནང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་སབྐས་སྱིད་འཛྱིན་
མཆོག་གྱིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་བདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་
གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་དྲྱི་བར་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་མཛད་པར་
སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་ནས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོ
བཞྱིན་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སོགས་ལན་འདབེས་ཞུས་ཡོད།།



འབར་བཞིན་པའ་ིབདོ། 355

 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཉྱིན་མོར་ཨྱི ན་ཡུལ་ 

གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཉྱིན་ཨྱི ན་
ཡུལ་གྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་སྡགུ་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དང་། བདོ་མྱི ་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་འདགུ  ཨྱི ན་ཡུལ་ནང་རནེ་
གཞྱི་བྱས་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་ལརྟ་ན། བག་ོགླངེ་སབྐས་
ཨྱི ན་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དང་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་ལམ་བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཨྱི ན་གཞུང་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་དང་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ད་ེཐབས་སྐ་ོབ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོགས་འགལེ་བརདོ་
གནང་འདགུ 
 སབྐས་དརེ་ཨྱི ན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཕ་བྷྱི་ཡན་ཧ་ེམྱིལ་ཊན་ Fabian 

Hamilton MP ལགས་ཀྱིས་བག་ོགླངེ་ཐགོ་བདོ་ནང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་མེད་པའྱི་གནད་དནོ་
དང་འབལེ་གསུང་དནོ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་། གླུ་བ་ལོ་ལོ་ལགས་། སལྐ་བཟང་ཡར་འཕལེ་ལགས། པདྨ་རྱིག་འཛྱིན་ལགས་བཅས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསལ་སྟནོ་གནང་འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ཕགོས་སུ་བདོ་ནང་གྱི་
གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་སྟནོ་ཐབས་སུ་འཁགོ་བཤད་འདྲ་མྱིན་དང་། བདོ་ནང་སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་སོགས་འགགོ་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་སྣ་ཚོགས་ཞྱིག་ལག་བསྟར་
བྱདེ་བཞྱིན་པ་ནྱི་བརདོ་མྱི ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཨྱི ན་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་
འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་མྱི ་དམངས་ཀྱི་རང་དབང་
དང་འབལེ་བའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ལ་རྱིས་མེད་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དརེ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་
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དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཨྱི ན་གཞུང་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལངས་ཕགོས་
ད་ེབས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་སྟ།ེ ནསུ་པ་གང་ཡོད་བཏནོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་ལའྟྱི་མཁགེས་
འཛྱིན་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་རེད་ཅསེ་གསུངས་
འདགུ སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་གཞན་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་སྐ་ུཞབས་ཕ་བྷྱི་ཡན་
ཧ་ེམྱིལ་ཊན་ལགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱིས་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་བདོ་ནང་གྱི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་བླ་ོའཚབ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་འདགུ སབྐས་དརེ་ཨྱི ན་གཞུང་གྱི་ཕྱི་
སྱིད་བླནོ་ཆེན་ Hugo Swire མཆོག་གྱིས་གཞུང་ཕགོས་ཀྱི་ལན་འདབེས་གནང་སབྐས་བདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱིར་ད་ོསྣང་དང། བག་ོགླངེ་གང་མང་བྱདེ་འསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དགངོས་ཚྱུལ་
སྟནོ་འདགུ ད་ེབཞྱིན་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་གཟུགས་གཞྱིའྱི་
གནས་བབ་ཐགོ་ནས་བཙོན་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨྱི ན་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ 
དང་། བདོ་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་ཀྱི་མེད་པའྱི་ལངས་ཕགོས་ནན་བཤད་དང་སྦྲགས། 
ཨྱི ན་གཞུང་ཕགོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕགོས་གཉྱིས་དབར་མཇལ་འཕྲད་དང་ཚོགས་འད་ུནམ་
ཚོགས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་མུས་ཡྱིན་སྐརོ་
སོགས་གསུངས་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བྱྱུང་ན་རྒྱ་ནག་ལའང་ཁ་ེ

ཕན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་ཡོང་བའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་
ལམྕ་སྐ་ུཇནེ་པ་སྱི་ཀྱི་ Jen Psaki ལགས་ཀྱིས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་བའྱི་སབྐས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་
ནག་ལའང་ཁ་ེཕན་ཡོད་པར་བརནེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་ག་ོསབྐས་ད་ེངསེ་པར་ད་ུདམ་
འཛྱིན་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ  
 ད་ེཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་དབར་གསོ་མོལ་
འབྱྱུང་སྱིད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་སྐརོ་གྱི་དྲྱི་བར་མགྱིན་ཚབ་པ་ལམྕ་ཇནེ་པ་སྱི་ཀྱི་ལགས་ཀྱིས་ལན་
འདབེས་གནང་དནོ། ངས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེམཐངོ་བྱྱུང་། ངས་གསོ་མོལ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་མྱིན་
སྐརོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་དཀའ་ཡང་། སྤྱིར་ཨ་རྱི་གཞུང་ཕགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་སྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་དནོ་ཕན་ལནྡ་པའྱི་གསོ་མོལ་གནང་བ་བརྒྱྱུད་བདོ་རྒྱའྱི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་དབར་
གསོ་མོལ་ལམ་ནས་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི ་མང་
ཚང་མར་ཡང་ཁ་ེཕན་ཡོང་རྒྱྱུར་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཕགོས་ནས་ག་ོསབྐས་ད་ེདམ་འཛྱིན་གནང་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས་
འདགུ །
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རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉསེ་ཡང་ཚོགས་པའྱི་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་དབྱ་ེའབྱདེ་དང་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ 

གསལ་སྟནོ་གནང་འདགུ

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉསེ་ཡང་ཚོགས་པས་ཉ་ེའཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༦༠ ནང་
གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གྱི་སནྙ་ཐ་ོཞྱིག་བཏནོ་འདགུ་པ་དའེྱི་ནང་། བདོ་
ནང་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོའྱི་ཆོས་དད་དང་འད་ུའཛོམས། སྨྲ་བརདོ་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་དབྱ་ེ
འབྱདེ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་བདོ་ནང་དགནོ་པ་
ཁག་གྱི་གཙོ་འཛྱིན་དང་། རམོ་པ་པ།ོ ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི ་ཞྱི་རལོ་བ་བཅས་ད་ོདམ་བཀག་ཉར་
བྱས་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ ད་ེཡང་སནྙ་ཐའོྱི་ནང་བདོ་མྱིར་དམ་བསྒགས་བྱས་སྐརོ་འཁདོ་
ཡོད་པ་དའེྱི་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ནང་སྱི་ཁནོ་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་དཀར་མཛེས་རངོ་ད་ུ
རྒྱ་མྱིའྱི་ཉནེ་རགོ་དམག་མྱིས་བདོ་མྱི ་ང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་ཚོར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ཡོད། བདོ་མྱི ་
ད་ེདག་གྱིས་ང་ོརལོ་བྱདེ་དགསོ་དནོ་ནྱི་ཁངོ་ཚོའྱི་གངོ་གྱི་འག་ོདཔནོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་
བསྒགས་བཀག་དཀྱིལ་བྱས་པ་ད་ེགླདོ་བཀལོ་ཡོང་ཆེད་ཡྱིན་འདགུ སབྐས་དརེ་བདོ་མྱི ་ང་ོརལོ་
བ་བཞྱི་ལ་མེ་མདས་རྨས་སྐནོ་བཏང་ནས་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཀག་དཀྱིལ་
འགོ་ཡོད་པའྱི་ང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་ཁདོ་བདོ་མྱི ་གཅྱིག་གྱིས་རང་ཤྱི ་བརྒྱབ་འདགུ ཅསེ་འཁདོ་
འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་སནྙ་ཐ་ོདའེྱི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བསྟདུ་མར་བཏང་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་ང་ོརལོ་ཆེད་བདོ་མྱི ་བདནུ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ནས་བདོ་མྱི ་གཉྱིས་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ད་བར་ཤེས་
རགོས་བྱྱུང་བ་ལརྟ་ན། བདོ་མྱི ་ ༡༣༡ རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
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རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་གྱི་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་དང་ཉ་ེའབལེ་རྣམས་ལ་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གཏངོ་རྒྱྱུར་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བྱས་ཚྱུལ་ལ་བསདྙ་ནས་ཁངོ་ཚོར་དམྱིགས་བཙྱུགས་བྱས་
ནས་སུན་གཙེར་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། རངོ་འགའ་ཤས་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་
གྱི་ནང་མྱིའམ་རྒྱ་གར་ད་ུ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་ཚོར་ཏཱ་
ལའྱི་ར་ུཚོགས་ལ་ཤ་ཚ་བྱས་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ཚྱུལ་བསདྙ་ནས་ག་ོགནས་མ་
སརྤ་བ་དང་། གངོ་གྱི་འསོ་བསྡའུྱི་སབྐས་འསོ་མྱིར་ལངས་རྒྱྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་པ་སོགས་བྱྱུང་
འདགུ ཤོག་གངས་ ༤༠༠ ཙམ་ཡོད་པའྱི་སནྙ་ཐ་ོའདྱི་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ 
ཉྱིན་འདནོ་སྤལེ་གནང་འདགུ །
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འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ 

གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ ༥༦ ཐགོ་བདོ་དནོ་ 
རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་ཐངེས་ 
༥༦ རྡ་ས་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུསུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་ 
ཅྱིང་། ཉྱིན་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོའཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ German Bundestag ཀྱི་ཚོགས་
གཞནོ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ལའ་ོཌྱི་ཡ་རོ་ཐྱི་ Ms. Claudia Roth མཆོག་གྱིས་གཙོས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དུྲང་ཆེས་གཙོས་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་བདོ་མྱི ་དང་རྒྱ་རྱིགས། ཨ་
རྱི་བ། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི ་ཡ། ཐ་ེཝན། ཉྱི་འངོ་བཅས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁག་གཅྱིག་དང་། སླབོ་ཕུྲག་སོགས་
ཁནོ་མྱི ་གངས་སྟངོ་ཕྲག་ལ་ྔཙམ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།   
 སྐབས་དརེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་དང་བཙན་གནནོ་ལ་ད་བར་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་
དང་བཟདོ་སན། བསམ་ཤེས་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རདོ་གནང་བར་ལེགས་
གསོའྱི་བསགྔས་བརདོ་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་
འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རདོ་ལ་ངསེ་པར་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱིའྱི་འགོ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་རང་
སྐངོ་གྱི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་ཐབོ་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་། ཉྱིན་ད་ེནྱི་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ལ་བྱྱུང་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁནོ་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་སུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་དྲན་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་དང་། ལམྕ་སྐ་ུརང་ཉྱིད་བདོ་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་རང་བཞྱིན་ལནྡ་
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པའྱི་གལ་ཆེའྱི་ཉྱིན་མོར་དངསོ་སུ་རྡ་སར་བཅར་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བར་དམྱིགས་བསལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་སྐརོ་སོགས་
གསུངས། 
 ད་ེཡང་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་གསུམ་དསུ་སབྐས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས་བདོ་
ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་སྐརོ་གསུང་དནོ། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་ཨེ་
ཤྱི ་ཡ་ཁནོ་ལ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྣ་ེ
གསུམ་པ། ཞསེ་གགས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཆྱུ་མཛོད་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་རྒྱྱུག་ཆྱུའྱི་ཐགོ་གང་བྱྱུང་ཆྱུ་མཛོད་བརྒྱབ་པ་དསེ་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ཡུལ་
གམོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ད་ོཕགོ་ཆེན་པ་ོབཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཁག་
ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་གནས་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། པ་ཀྱི་སྱི ་ཐན། 
རྒྱ་ནག ཀམེ་བྷ་ོཌྱི་ཡ། ལའ་ོསྱི། ཐ་ཡྱི ་ལེན་ཌྱི་སོགས་ནང་ད་ེས་ྔརྒྱྱུག་ཆྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་སམྐ་
ནས་ད་ཆ་བྱ་ེཐང་གྱི་ང་ོབརོ་གྱུར་ཉནེ་གྱི་མཚམས་སུ་བསླབེས་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། གཞན་
ཡང་མུ་མཐུད་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ནྱི་ལོ་རྒྱྱུས་
ཐགོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉྱིན་མོ་འདྱིས་ང་ཚོར་ལོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཉནེ་བརྡ་དང་། 
ད་ལའྟྱི་ལས་འགན་དྲན་གསོ་གཏངོ་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འབྱྱུང་འགྱུར་གྱི་མདནུ་ལམ་བཟང་
པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཤྱིག་ཀང་སུྐྲན་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ནམ་
ཡང་བརདེ་རྒྱྱུ ་མེད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རདོ་ད་ེདྲན་པའྱི་
ཡུལ་ནས་བརདེ་མྱི ་ཡོང་ངམ་སམྙ་པའྱི་ངསོ་ལ་སེམས་ཁལ་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ དརེ་བརནེ་
ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་དྲང་བདནེ་གྱི་འཐབ་རདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་སྐྱིད་སྡགུ་མཉམ་
མངོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་བཟང་ངན་གྱི་ཚོར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་ཁ་
ཁུ་སྱིམ་པརོ་སྡདོ་ཐབས་མེད། དརེ་བརནེ་ད་ེརྱིང་ངསོ་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྡ་ལན་
ཞྱིག་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ནྱི། ཁདེ་ཚོས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནམ་ཡང་བརདེ་མྱི ་རངུ་། གལ་ཏ་ེབརདེ་པ་
ཡྱིན་ན། བདོ་མྱི ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་ཚེ་སགོ་ཤོར་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེཡང་ན་ོབལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཨེ་ལྱི ་ཝྱི་སེལ་ Elie Wiesel མཆོག་གྱིས་མནར་གཅདོ་



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།362

མངོ་མཁན་ད་ེབརདེ་པ་ཡྱིན་ན། མནར་གཅོད་ཐངེས་མ་གཉྱིས་པ་བཏང་བ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད། ཅསེ་གསུང་པར་བརནེ་ང་ཚོས་བར་ེབའྱི་བདོ་མྱི ་གགོས་པ་ོརྣམས་ནམ་ཡང་བརདེ་མྱི ་
རུང་། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་དམག་འཁུག་དང་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་
བཞྱིན་པའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་བདོ་མྱི ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་འཆམ་
མཐུན་གྱི་བསབླ་བྱ་འདནོ་གནང་མཛད་མཁན་དབུ་ཁྱིད་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་བདོ་ཀྱི་
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ཡྱིན། མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་དགངོས་པའྱི་འཆར་སྣང་
ལ་ཡོད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནྱི། མནར་གཅདོ་དང་ཞ་ེསངྡ། འཚེ་བ་སོགས་མེད་པར་བྱམས་
བར་ེདང་དྲང་བདནེ། བཟདོ་སན། འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་སུྐྲན་ཐབས་མཛད་རྒྱྱུ ་
ད་ེཡྱིན། ཞསེ་གསུང་པ་མ་ཟད། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་བདོ་མྱིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་བའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་
དང་སདྐ་ཡྱིག རྱིག་གཞུང་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་
གཏརོ་བཤྱིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ད་བར་བདོ་མྱི ་ ༡༣༦ རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་སྟ་ེཞྱི་རལོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ ངསོ་ཀྱི་ད་ེརྱིང་ག་ོསབྐས་འདྱི་བཟུང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ནྱི། ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་རྣམས་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་བཀལོ་བཏང་
ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་རང་ཡུལ་ནང་རང་དབང་དང་ཆེ་མཐངོ་ལནྡ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རང་གྱི་ཐུན་
མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོས་དར་སྤལེ་བྱདེ་འཇུག་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་། སྤྱིར་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་འཇར་མན་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ལ་རྡ་སར་གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དྲན་གྱི་སྐུ་མགནོ་ད་ུཕབེས་
གནང་ཡོང་བ་ད་ེས་ྔམཇལ་འཕྲད་སབྐས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལརྟ། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ཕབེས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞནོ་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གཞྱི་རའྱི་འཇར་
མན་གསོ་ཚོགས་ནང་ལངྗ་གུ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ཐགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་

མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ 
རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་
ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀས་མ་གསོ་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་
མྱི ་ཚོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་
ཆེ་བཏནོ་འདགུ 

 རེ་འདནུ་ལརྟ་ན། སྔནོ་འགའོྱི་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་དནོ་སྙྱིང་ལནྡ་པའྱི་བདོ་
རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་མཐུད་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད། འབལེ་མོལ་སབྐས་བདོ་མྱི ་ཚོའྱི་གནད་
དནོ་ཐགོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁ་གསལ་
གཏན་འབབེས་འགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དགསོ་པ་གསལ་བཏནོ་གནང་འདགུ 
སབྐས་དརེ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཚོགས་གཙོའྱི་མདནུ་
ད་ུབཅར་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་སྐ་ེའག་ོཀུན་གྱི་བད་ེ
ཐབས་སདླ་ཐུགས་བརནོ་མཛད་པའྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཡྱི ་རང་སགྔས་བརདོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། 
མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟནོ་ལ་མཛའ་བརའེྱི་
འཚམས་འདྲྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་སུང་སྐབོ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམྕ་སྐ་ུ
ནནེ་སྱི་པྱི་ལོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། མྱི་གངས་ས་ཡ་མང་པསོ་བསགྔས་
བརདོ་དང་ཆེ་བསྟདོ་ཞུ་ཡུལ་བདོ་ཀྱི་༸གོང་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ནྱི་བྱམས་
བར་ེདང་རྱིག་པའྱི་འབྱྱུང་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་འབྱྱུང་འགྱུར་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའྱི་མྱིག་དཔ་ེཞྱིག་ཆགས་ཡོད། བདོ་ཀྱི་གནད་



བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསུང་བཤད་དང་གསོ་ཆོད།364

དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱ་རྒྱྱུ ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི་རྣམ་དཔདོ་ཇྱི་འདྲ་ཡོད་མེད་ཚོད་ལ་ྟབྱས་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གལ་ཏ་ེརང་དབང་ལ་དགའ་བའྱི་མྱི ་མང་ཚོས་བདོ་ནང་དྲག་གནནོ་གྱི་
སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་ང་ོརལོ་མ་བྱས་ཚེ་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གཞན་གང་
དའུང་དྲག་གནནོ་གྱི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་བ་ད་ེདག་ལ་ང་ོརལོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་བརླགས་
པ་རེད། ཅསེ་གསུངས། 
 གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་
ཡོངས་རགོས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ གཞན་ཡང་
སབྐས་དརེ་མྱི ་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ Republican Congressman ཚོགས་
མྱི ་སྐ་ུཞབས་དཱ་ན་རོ་ར་བྷ་ེཆར་ Dana Rohrabacher ལགས་ཀྱིས་ད་ཆ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་
མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ཆེད་འཐབ་རདོ་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རྒྱྱུའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡོད་སྐརོ་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་ས་
རན་ཤོས་ད་ེབདོ་ཆགས་ཡོད། བདོ་མྱི ་ཚོ་རྒྱ་མྱི ་མ་རེད། བདོ་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་ཐ་དད་རེད། 
འནོ་ཀང་ལོ་ཤས་སྔནོ་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་མེ་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལོག་ཁུལ་བྱས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། དནོ་དངསོ་བདོ་མྱི ་ཚོར་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་རྱིང་ནས་ཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་
ཞྱིག་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷ
སའྱི་ནང་ད་ུཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་བཙྱུགས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། 
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབྱརོ་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་འདྲ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་རགོས་ཞྱིབ་
གནང་དགསོ། ཞསེ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་རྒྱ་གཉྱིས་
དཔལ་འབྱརོ་དང་དམག་བྱྱུས་སྐརོ་གྱི་ལནྷ་ཚོགས་ནམ་བྱྱུང་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་
ནག་འག་ོཁྱིད་ཚོར་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆབ་སྱིད། ཆོས་དད་རང་
དབང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ནནེ་སྱི་པྱི་ལོ་སྱི ་མཆོག་གྱིས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟནོ་སུང་བརྱི་དང་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའྱི་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་པྱི་ལོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆོག་གྱིས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་འདྱི་ལོར་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་༸སྐའུྱི་ག་སྟནོ་སུང་བརྱི་ཞུ་སདླ། བདོ་
མྱིའྱི་དཀའ་སྡགུ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརྱིང་
ངསོ་རང་འདྱིར་ལངས་དགསོ་དནོ་ནྱི། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་གསོ་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་ཆེད་
དང་། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་
༸སྐའུྱི་ག་སྟནོ་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་ཆེད་ཡྱིན། ཁངོ་གྱི་བྱམས་བརའེྱི་ལམ་སྟནོ་འགོ་བདོ་མྱི ་དང་
ཨ་རྱི་བ། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད། དརེ་བརནེ་ཁངོ་
ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྟངེ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་མྱི ་སྣ་གགས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་ཆོས་
ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁངོ་ནྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་དནོ་ཐགོ་མཁནེ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཡངས་ཤྱིང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་
ལ་ྟབར་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱིན་དང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་རསེ་འབང་པ་རྣམས་ཀྱིས་
གུས་འདདུ་ཆེན་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྤྱིར་ཁངོ་གྱིས་རང་ཉྱིད་ནང་པའྱི་དག་ེསླངོ་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་ཨ་རྱིའྱི་ཡུལ་འདྱིར་མཚོན་ན། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་དང་མྱི ་མང་གཉྱིས་ཀར་སེམས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་གནང་མཛད་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་ཆེན་པ་ོཞུས་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ད་ེསའྔྱི་ཨ་
རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུགཤེགས་ཕ་ེརེངྐ་ལྱིན་ར་ུསེ་ཝལེ་ཌྱི་ Franklin Roosevelt མཆོག་གྱིས་བདོ་
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ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་སྐ་ུགཞནོ་ནའུྱི་སབྐས་འཁུངས་སརྐ་ཕག་རགས་
སུ་ཕག་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་འཕལེ་གྱིབ་འག་ོཚྱུལ་གྱི་པར་རྱིགས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད། ཕག་རགས་
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ད་ེད་ལ་ྟབསམ་བླ་ོགཏངོ་སབྐས་སྱིད་འཛྱིན་ཁངོ་ལ་སྔནོ་ཤེས་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་
རེད། གང་ཡྱིན་བརདོ་ན་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ནྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁ་ོན་
མྱིན་པར་ཚན་རྱིག་སོགས་ལའང་ཐུགས་དགངོས་ཡངས་པསོ་གཟྱིགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བདོ་
མྱི ་ནང་པ་ཚོས་ཁངོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་མྱིའྱི་ཤ་ཚྱུགས་སུ་བྱནོ་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
བདོ་མྱི ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁངོ་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ལ་ངསོ་
འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་མྱི ་གངས་ས་ཡ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ནྱི་རྱིག་པའྱི་འབྱྱུང་གནས་ཞྱིག་དང་བྱམས་བརའེྱི་མཚོན་
དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།   གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མདནུ་ལམ་བཟང་ད་ུགཏངོ་གནང་
མཛད་མཁན་ལམ་སྟནོ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ངའྱི་ཕག་འབལེ་ཤྱིག་གྱིས་གངོ་ད་ུགསུངས་པ་ལརྟ། 
རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཞུ་ཡྱི ་མེད། ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་འག་ོཁྱིད་ཚོས་ཁངོ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གདངེ་སྤབོས་མེད་པ་ 
དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ནྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁ་བལ་གཏངོ་མཁན་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ཉནེ་ཁར་བལ་ྟབཞྱིན་ཡོད་པ་དརེ་གཞྱི་ར་གང་
ཡང་མེད། ཁ་ོཔ་ཚོས་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་རང་བཙན་རདོ་
མཁན་རེད། ཅསེ་སྐནོ་འཛུགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། ཁངོ་གྱིས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་འགའྱི་སྔནོ་
ནས་བདོ་རང་བཙན་མ་རདོ་པར་རང་སྐངོ་གྱི་གནས་བབ་རདོ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སོགས་གདགུ་རྱུབ་ཆེན་པསོ་དམ་བསྒགས་
བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་དསུ་ད་ལའྟང་བདོ་མྱིར་དྲག་གནནོ་བྱདེ་བཞྱིན་
པ་དང་། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་གཞྱི་མེད་སྐནོ་འཛུགས་ཀྱི་
འཁགོ་བཤད་དྲྱིལ་བསྒགས་དང་ལོག་བཤད་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བྱ་སྤདོ་ལ་ངསེ་པར་ད་ུསྐནོ་བརདོ་བྱདེ་དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐ་ུཚབ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐགོ་བསྐར་ཞྱིབ་བྱ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ནན་བརདོ་གནང་འདགུ

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་དྲ་ཝྱིཌ་སཱ་པརེ་སེ་ཊཎ་ 
David Saperstein མཆོག་རྒྱ་ནག་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེརྒྱ་གཞུང་གྱིས་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་
སྐརོ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་དང་ལནྷ་གསོ་བསྡུར་གནང་སྟ་ེབག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་འདགུ 
མཚམས་གཟྱིགས་ནས་ཕྱིར་ལོག་རསེ་ཁངོ་གྱིས་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་དརེ་བསྐར་ཞྱིབ་བྱདེ་དགསོ་
པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ནན་བརདོ་ཀྱིས་འབདོ་སྐལུ་བཏནོ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་འདགུ 
 ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐ་ུཚབ་དྲ་ཝྱིཌ་སཱ་པརེ་སེ་ཊཎ་མཆོག་
གྱིས་འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ བར་ཉྱིན་གངས་
བརྒྱད་རྱིང་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་དང་།  གངོ་ཁརེ་ཞྱི་ཅཱ་ཀངོ་། ཧང་ཧ།ེ ཧང་ཀའ།ོ ད་ེ
བཞྱིན་ཧངོ་ཀངོ་ Shijiazhuang, Shanghai, Hangzhou བཅས་ནང་གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་
སབྐས་ཁངོ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརྱི་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
པ་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཆེ་བའྱི་སྱིད་བྱྱུས་འཛྱིན་བཞྱིན་པ་དརེ་ཨ་
རྱིས་སེམས་འཚབ་ཡོད་ལུགས་སོགས་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྐརོ་རྒྱ་གཞུང་དཔནོ་རྱིགས་
ཚོ་དང་ལནྷ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐ་ུ
ཚབ་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བྱདེ་སྒ་ོཁག་ལ་དམ་
བསྒགས་བྱས་པ་དང་། ད་ེའབལེ་འབས་བུ་ལྡགོ་ཕགོས་སུ་འགྱུར་རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱྱུས་འཛྱིན་བཞྱིན་
པ་དརེ་བསྐར་ཞྱིབ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་འདགུ 
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 ད་ེབཞྱིན་ཁངོ་གྱིས་དངེ་སབྐས་ཀ་ེཅང་ Zhejiang ཞྱིང་ཆེན་ནང་ཡེ་ཤུའྱི་ལ་ྷཁང་
གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་དང་དབེ་སྐལེ་མ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི ་རྣམས་ལ་སུན་གཙེར་བརྡབ་གསྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ཁག་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་
སྐུལ་ཡང་བཏནོ་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། ཁངོ་དང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་མཇལ་
འཕྲད་སབྐས་ཁངོ་གྱིས་བརདོ་དནོ། རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེདག་
ནྱི། བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གང་
ལེགས་གནང་བཞྱིན་པ་དརེ་བསགྔས་བརདོ་ཀང་གནང་ཡོད་འདགུ །
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སྱི་ཀཌོ་ལེན་ྜགསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་གངས་ ༤༢ ཀྱིས་བདོ་དནོ་ 

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྱི་ཀཌོ་ལེན་ྜ Scotland གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་གངས་ ༤༢ ཀྱིས་ང་བདོ་དང་མཉམ་ད་ུཡོད་ I Stand with Tibet ཅསེ་པའྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་སནྙ་ཞུའྱི་ཐགོ་མཚན་རགས་བཀདོ་གནང་ཡོད། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གྱི་
སནྙ་ཞུ་འདྱི་བཞྱིན་འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལནྷ་
ཚོགས་འདྲ་མྱིན་ལ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ ད་ེཡང་སྱི་ཀཌོ་ལེན་ྜགསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་གངས་ 
༤༢ ནས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་སནྙ་ཞུའྱི་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའྱི་མཚན་རགས་
བཀདོ་པ་མ་ཟད། སྱི ་ཀཌོ་ལེན་ྜགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་ཀྱི་སྐརོ་ལ་འགམེས་སྟནོ་ཞྱིག་ཀང་ག་ོ
སྒྱིག་གནང་འདགུ འགམེས་སྟནོ་དའེྱི་ཐགོ་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་
ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་ལུགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཨེ་བར་ཌྱིན་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ Aberdeen University གྱི་བདོ་ཀྱི་གནའ་བའོྱི་མྱི ་རྒྱྱུད་དཔད་ཞྱིབ་རྱིག་པ་
བ་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་མར་ཊྱིན་མྱིལ་སྱི་ Martin Mills མཆོག་གྱིས་ཕགོས་སྒྱིག་གནང་
བའྱི་བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གྱི་སནྙ་ཐ་ོད་ེབཞྱིན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་
འགམེས་སྤལེ་ཞུས་ཡོད་འདགུ སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝྱི་ཌྱི་ཧུ་ཌ་སོན་ 
Davis Hudson ལགས་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་
བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་སྱི ་ཀཌོ་ལེན་ྜཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་སྐུ་ཞབས་ཨེ་
ལེཀ་སྱི་སལ་མོན་ཌྱི་ Alex Salmond ལགས་ཀྱིས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་
སྐརོ་དྲྱི་བ་གནང་བའྱི་སབྐས་ཁངོ་གྱིས་མ་འངོས་པར་བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་སྱི་
ཀཌོ་ལེན་ྜས་གནས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་དགའ་སྤའོྱི་ངང་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་སྐརོ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་འདགུ །
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ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ལ་༸གངོ་ས་
མཆོག་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་
བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱིས་ཅྱིན་ཕྱིང་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་
དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་གནང་འདགུ  
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་ཨ་རྱི ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་རྣམ་གཉྱིས་ཟུང་འབལེ་
ཐགོ་ཕ་ོབང་དཀར་པརོ་གསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་ངསོ་
འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོར་བདོ་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་གྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་ཀྱི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་
སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད།
 ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱི ་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་དང་། སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་། འད་ུའཛོམས་དང་སྨྲ་བརདོ།  གསར་འགདོ། 
ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡོད་པ་བསྐར་བརདོ་གནང་འདགུ
 ད་ེབཞྱིན་སྱིད་འཛྱི ན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གསར་འགོད་པ་དང་། 
ཁྱིམས་རདོ་པ། གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་སོགས་ལ་རང་དབང་གྱི་སྒ་ོནས་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མ་བཅྱུག་པ་དང་། ཡེ་ཤུའྱི་ལ་ྷཁང་སྒ་ོརྒྱག་རྒྱྱུ ་དང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཚོར་ཐབོ་
ཐང་སྤྱི་མཚྱུངས་མ་སྤད་པ་ད་ེནྱི་དཀའ་རྙགོ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དསེ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་
ནག་མྱི ་མང་གྱི་ནསུ་པ་ཕྱིར་འདནོ་བྱདེ་རྒྱྱུར་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ 
ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོ་དང་ཐུགས་འཕྲད་སབྐས་༸གོང་ས་
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མཆོག་གམ་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་བྱས་པ་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཆགས་མེད་ཅྱིང། ད་ེས་ྔཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཡང་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཧུ་
ཅྱིན་ཐའ་ོདང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་དནོ་སྙྱིང་
ལནྡ་པའྱི་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའྱི་སྐལུ་མ་ཡང་གནང་མངོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ 
༢ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༢ བཅས་སོ་སོར་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདོ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཆེད་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་ནན་བརདོ་གནང་ཡོད།།




