འབར་བཞི ན་པའི་བོད།
༼དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ།༽

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཞུ་འབོད་གནང་མཁན་
དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་བརྒྱད་ཅུའ་ི ལོ་རྒྱུས་སྙངི ་
བསྡས
ུ ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྟེང་གྲོས་ཚོ གས་ཁག་དང་གལ་ཆེའ་ི
མི ་སྣས་གླངེ ་སླངོ ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས།

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ྲི ་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས།
དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དལ

No. of copies 1000
January 2016

ISBN: 978-93-84244-85-9

Published by:
Department of Information and International Relations (DIIR)
Central Tibetan Administration
Dharamshala - 176215
H.P. INDIA
Tel: +91-1892-222457, 222510, 224846
Fax: +91-1892-224957
Website: http://www.bod.asia
Printed at New Delhi by: Norbu Graphics

དཀར་ཆག
ཀ༽ སྔནོ ་གླངེ ་།.........................................................................................................................i
ཁ༽ རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ།

རྒྱལ་གཅེས་པ་པ་སངས་ལྷ་མོ་ལགས། (༦༣).........................................................1
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་འགྲུབ་ལགས། (༦༤).......................................................2
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགྲིན་འཚོ ་ལགས། (༦༥)..........................................................4
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལགས། (༦༦).........................................................................6
རྒྱལ་གཅེས་པ་བསམ་གྲུབ་ལགས། (༦༧)..............................................................8

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་སྐྱབས་ལགས། (༦༨).............................................................10
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས། (༦༩)................................................................... 12
རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས། (༧༠).................................................. 13
རྒྱལ་གཅེས་པ་མགོན་པོ་ཚེ ་རི ང་ལགས། (༧༡)..................................................... 15
རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙངི ་དཀར་བཀྲ་ཤི ས་ལགས། (༧༢).............................................. 17

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙངི ་ལྕགས་འབུམ་ལགས། (༧༣)...................................................20
རྒྱལ་གཅེས་པ་མཁའ་འབུམ་རྒྱལ་ལགས། (༧༤).................................................. 22
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཏིང་འཛི ན་སྒྲོལ་མ་ལགས། (༧༥)................................................. 23
རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྕགས་མོ་སྐྱིད་ལགས། (༧༦)......................................................... 25
རྒྱལ་གཅེས་པ་གསང་བདག་ཚེ ་རི ང་ལགས། (༧༧).............................................. 27

རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་ཆེན་ནོར་བུ་ལགས། (༧༨)..................................................30
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་དོན་གྲུབ་ལགས། (༧༩)..................................................... 32
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཀླུ་འབུམ་ཚེ ་རི ང་ལགས། (༨༠)..................................................... 34
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགྲིན་སྐྱབས་ལགས། (༨༡)...................................................... 36

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས། (༨༢)......................................................... 38

རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ལགས། (༨༣)................................................40
རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས། (༨༤)............................................................. 42
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་ཚེ ་རི ང་ལགས། (༨༥).............................................. 44
རྒྱལ་གཅེས་པ་མགོན་པོ་ཚེ ་རི ང་ལགས། (༨༦)..................................................... 45
རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ལགས། (༨༧)................................................... 46
རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤི ས་ལགས། (༨༨)............................................. 48

རྒྱལ་གཅེས་པ་བན་དེ་མཁར་ལགས། (༨༩).........................................................50
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། (༩༠).................................................... 52
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལགས། (༩༡)............................................... 53
རྒྱལ་གཅེས་པ་གཟུངས་འདུས་སྐྱབས་ལགས། (༩༢)............................................ 55
རྒྱལ་གཅེས་པ་བླ་ོ བཟང་དགེ་འདུན་ལགས། (༩༣)................................................ 56
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱས་ལགས། (༩༤)....................................... 58

རྒྱལ་གཅེས་པ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས། (༩༥).................................................................60
རྒྱལ་གཅེས་པ་བན་ཆེན་སྐྱིད་ལགས། (༩༦).......................................................... 61
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་བཀྲིས་ལགས། (༩༧)......................................................... 63
རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲུབ་མཆོག་ལགས། (༩༨)............................................................. 66
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལགས། (༩༩)............................................... 68

རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། (༡༠༠)...........................................70
རྒྱལ་གཅེས་པ་འབྲུག་པ་མཁར་ལགས། (༡༠༡).................................................... 72
རྒྱལ་གཅེས་པ་གནམ་ལྷ་ཚེ ་རི ང་ལགས། (༡༠༢).................................................. 75
རྒྱལ་གཅེས་པ་རི ན་ཆེན་ལགས། (༡༠༣).............................................................. 77
རྒྱལ་གཅེས་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས། (༡༠༤)........................................ 79
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས། (༡༠༥)................................................... 81

རྒྱལ་གཅེས་པ་གསང་བདག་ལགས། (༡༠༦)........................................................ 85
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་གཟུངས་སྐྱབས་ལགས། (༡༠༧)................................................ 87
རྒྱལ་གཅེས་པ་བླ་ོ བཟང་ཐོགས་མེད་ལགས། (༡༠༨)............................................ 89
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས། (༡༠༩)......................................... 91
རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་སྐྱིད་ལགས། (༡༡༠)............................................................... 93
རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས། (༡༡༡)........................................................... 95
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཐུ བ་བསྟན་སྙན་གྲགས་རི ན་པོ་ཆེ། (༡༡༢)...................................... 97

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཨ་ཚེ ་ལགས། (༡༡༣)................................................................... 100
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛི ན་ལགས། (༡༡༤).................................. 101
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕྱུག་མཚོ ་ལགས། (༡༡༥)............................................................. 103
རྒྱལ་གཅེས་པ་བླ་ོ བཟང་ཟླ་བ་ལགས། (༡༡༦)...................................................... 104
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་ལགས། (༡༡༧)........................................ 106
རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛི ན་ཤེས་རབ་ལགས། (༡༡༨)......................................... 108
རྒྱལ་གཅེས་པ་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས། (༡༡༩)............................... 110
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས་ལགས། (༡༢༠)................................. 113
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞི ་ཆུང་ལགས། (༡༢༡)................................................................. 115
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་རྒྱལ་ལགས། (༡༢༢)........................................................ 117

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན་ལགས། (༡༢༣)........................................ 120
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས། (༡༢༤)............................................ 123
རྒྱལ་གཅེས་པ་འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ་ལགས། (༡༢༥)....................................... 125
རྒྱལ་གཅེས་པ་བླ་ོ བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས། (༡༢༦)...................................................... 126
རྒྱལ་གཅེས་པ་བླ་ོ བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས། (༡༢༧)............................................ 128
རྒྱལ་གཅེས་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛི ན་ལགས། (༡༢༨).................................. 131

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས། (༡༢༩)................................................................ 134
རྒྱལ་གཅེས་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། (༡༣༠).......................................... 136
རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས། (༡༣༡)..................................................... 137
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་ལགས། (༡༣༢)...................................................... 139
རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས། (༡༣༣)............................................. 141
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་པེ་ལགས། (༡༣༤).................................................................... 143
རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས། (༡༣༥).............................................. 145
རྒྱལ་གཅེས་པ་ནོར་ཕྱུག་ལགས། (༡༣༦)............................................................. 147
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཡེ ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལགས། (༡༣༧)............................................. 149
རྒྱལ་གཅེས་པ་གནས་སྐྱབས་སམ་དམ་དཀར་ལགས། (༡༣༨)............................ 151
རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ལགས། (༡༣༩)........................................... 153
རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་མཚོ ་ལགས། (༡༤༠)................................................. 155
རྒྱལ་གཅེས་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས། (༡༤༡)..................................... 156
རྒྱལ་གཅེས་པ་བཀྲ་ཤི ས་སྐྱིད་ལགས། (༡༤༢)...................................................... 159
ག༽

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྟེང་གྲོས་ཚོ གས་ཁག་དང་གལ་ཆེའ་ི མི ་སྣས་གླངེ ་སླངོ ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བ།.............................................................................................................. 161

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

སྔོན་གླེང་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི་རལ
ྒོ ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་ཆབ་སདྲི ་དམ་བསྒྲགས་དང་། ཆོས་ལུགས་ལ་སྟངས་འཛི ན། རི ག་གཞུང་རྩ་
གཏོར། དཔལ་འབར
ྱོ ་དབ་ྱེ འབདྱེ ། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤི ག་སོགས་བདྱེ ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ར་ུ

བཏང་བར་བརྟེན་བོད་མི ་ཞིང་པ་དང་། འབགྲོ ་པ། སླབོ ་ཕྲུག ཆོས་བདྱེ ་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ། ཚོ ང་

པ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོས་རང་གི ་གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ཡོ ངས་སུ་བླསོ ་བཏང་གནང་སྟེ་གཞན་

སུ་ཞི ག་ལའང་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི་ལམ་ནས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི ་

བའི་ལམ་ནས་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་བོད་མི འ་ི ཐུ ན་

མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སོགས་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཐོག་རྒྱལ་ཞེན་གཡོ ་མེད་རི ་
དབང་ལྟར་ཧ་ཅང་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡོ ད་པ་གསལ་སནྟོ ་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་གྲྭ་བཀྲ་བྷ་ེ ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་
༢༧

ཉིན་བཀྲ་ཤི ས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རངྫོ ་བསང་ཁོག་དངུལ་རྭ་

སྡ་ེ པར་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའི་བར་མི ་གྲངས་ ༡༤༢ ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདནྲེ ་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐ་ུ

ཚེ ་ཁ་ྲི ལོར་བརྟན་པར་ཤོག བོད་མི ར་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་
བསྒྲགས་ཏེ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འདི་ག་ལས་ཁུངས་
ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲངས་ ༦༢ ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དེ་བཞིན་

སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ བར་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐར
ྱོ ་གྱི་གས
ྲོ ་ཆོད་དང་གསུང་བཤད་གནང་བ་རྣམས་ཕག
ྱོ ས་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ།

i

འབར་བཞིན་

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

པའི་བོད། ཅེས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་དྲན་རྟེན་ཆེད་དེབ་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢
ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་པའི་དྲན་རྟེན་མཛད་སྒརོ ་དབུ་འབདྱེ ་གནང་ཡོ ད།

ཐེངས་འདིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་པ་སངས་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་

རེབ་གོང་ཁུལ་གྱི་རོང་བོ་རྒྱལ་ཐང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནབུ ་ཕྱོགས་སུ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་བ་

ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བཀྲ་ཤི ས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་བླ་བྲང་
བསང་ཆུ་རང
ྫོ ་བསང་ཁོག་དངུལ་རྭ་སྡ་ེ པར་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའི་བར་རྒྱལ་གཅེས་པ་

༨༠ ལོ་རྒྱུས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩
བར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་དང་གསུང་བཤད་གནང་བ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་

ཏེ། འབར་བཞིན་པའི་བོད། ཅེས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དྲན་རྟེན་གྱི་
དེབ་ཕངྲེ ་གཉིས་པ་འདི་འདོན་སྤལེ ་ཞུས་ཡོ ད། དེབ་འདིར་འཁོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་རང་ལུས་
མེར་སགྲེ ་གཏོང་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་ལྟར་བཀོད་ཡོ ད།
ཆད་ལྷག་རི གས་ཡོ ད་ཚེ ་ཡོ ་བསྲང་ཡོ ང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༠ ལ།།

ii

འདིའ་ི ནང་ནོར་འཁྲུལ་དང་

ྲི ་
བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དལ

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་པ་སངས་ལྷ་མོ་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

1

(༦༣)

པ་སངས་ལྷ་མོ།
སྐ་ྱེ རྒུ་མདོ།
༦༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༣
སྨན་ཁང་ནང་ཡོ ད།

༄༅། །ཁམས་སྐ་ྱེ རྒུ་མདོར་ས་ཡོ མ་བརྒྱབ་རས
ྗེ ། ཁང་ཁྱིམ་བསྐྱར་གསོ་ཞེས་པའི་ལས་གཞིའ་ི
འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི ་མང་གི་ས་ཆ་མང་པོ་གཞུང་བཞེས་བཏང་བར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢
ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་རང་ལོ་ ༦༢ ལ་སོན་པའི་སྐ་ྱེ རྒུ་མདོ་རངྫོ ་ཁོངས་ཀྱི་བུད་མེད་པ་སངས་

ལྷ་མོ ་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་མོ འི་དེ་སྔ་ཁང་པ་ཡོ ད་པ་བཤི ག་གཏོར་གྱིས་དེ་ལས་རྒྱ་ཆུང་བའི་ས་ཆ་
བགོས་འགམ
ྲེ ས་བྱས་པར་བརྟེན། པེ་ཅིང་དུ་ཞུ་གཏུ ག་བདྱེ ་པར་ཕྱིན་རས
ྗེ ་པེ་ཅིང་དུ་རང་ལུས་
མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ ངོ་རལ
ྒོ ་བྱས་ཡོ ད་འདུག
བཅས།།

ད་ལྟའ་ི ཆར་ཁོང་སྨན་ཁང་ནང་ཡོ ད་འདུག་པ་

2

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་
མཚན།		

(༦༤)

ར་ྡོ ར་ྗེ ལྷུན་གྲུབ།

རེ བ ་གོང ་ཆུ ་ མ་སྡ་ེ བརྒྱད་ཚོ ་ དགུ འི ་

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

ནང་ཚན་ཀླུ་གཤོང་སྡ་ེ བ།

རང་ལོ།		

༢༥

ཕ་མི ང་། 		

འབྲུག་མཐར་རྒྱལ།

མ་མི ང་། 		

ཤོ་བོ་གཡང་མོ།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤

ལས་གནས།

ཞིང་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་དའྲོ ་ི ཚོ དུ ་ ༡༠།༣༠ ཙམ་
ལ་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཆུ་མ་སྡ་ེ བརྒྱད་ཚོ ་དགུའ་ི ནང་ཚན་ཀླུ་གཤོང་སྡ་ེ བའི་ཕ་འབྲུག་མཐར་

རྒྱལ་དང༌། མ་ཤོ་བོ་གཡང་མོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༥ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ
ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་སྲིད་འཛི ན་བསྟི་གནས་རོང་པོ་རྒྱལ་ཐང་གྲོང་ཁྱེར་ནབུ ་ཕྱོགས་
སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེད་རང་
ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བ་དང་ལྷན། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་

བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། ངའི་རེ་བ་འགྲུབ་སོང། ཞེས་མེ་ཕུང་དཀྱིལ་ནས་སྐད་འབོད་གནང་ས་ྟེ
འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོ ད།

ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བ་རྒྱ་

ལམ་ཐོག་བསྐྱོད་མཁན་ཚོ ས་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་རྗེས་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཕུང་རྒྱ་མི འ་ི ལག་ཏུ ་མ་ཤོར་

བ་བྱས་ཏེ་བདག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་ཅིང༌། དེ་རས
ྗེ ་རོང་པོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་གཙོས་བོད་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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མི ་མང་པོ་འདུ་འཛོ མས་གནང་ས།ྟེ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐ་ུ པར་
མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེ ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་མི ་དམངས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་ཉམས་སྐྱེ་ཞུས་པ་
མ་ཟད།

སྐ་ུ ཕུང་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་རྒྱབ་རི འ་ི སྤང་ཤོངས་གདོང་རྒྱལ་གླད་དུ་གདན་

དྲངས་ཏེ། ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༣༠ ཐོག་དགེ་འདུན་པས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་དང་མང་
ཚོ གས་ནས་མ་ཎི་གསོག་སྒྲུབ་གནང་བཞིན་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

ར་ྡོ ར་ྗེ ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རས
ྗེ ་རྒྱ་

ནག་གི ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ས་རྒྱ་ལམ་ཐོག་སྐརོ ་གཡེ ང་བདྱེ ་པ་སོགས་དམ་བསྒྲགས་བདྱེ ་

འགོ་བཙུགས་ཡོ ད། སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བདྱེ ་ཡུལ་དུ་གདན་ཞུ་བདྱེ ་པའི་སྐབས་དང། དངོས་
གཞི་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་མི ་དམངས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ་དང༌།

ཉེས་རངྡུ ་བཏང་བ།

དྲག་གནོན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མེད་ཀྱང། དོན་རྐནྱེ ་དེའ་ི སྐརོ ་ཕྱི་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཤོད་མི ་ཆོག་

པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བའི་ཁར་དེ་ཉིན་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོ ང་རྫོགས་བཀག་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་
སུ་འབལ
ྲེ ་བ་བདྱེ ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱས་འདུག

ྲི ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་
ར་ྡོ ར་ྗེ ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནི་ལྷ་བས

ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་ཁོང་གི ་ཤུ ལ་ལུས་སུ་བཟའ་ཟླ་གཡང་མོ་མཚོ ་ལགས་

དང༌། ལོ་ ༤ ལ་སོན་པའི་བུ་ཀུན་བཟང་ར་ྡོ ར་ྗེ དང༌། ལོ་ ༢ ལ་སོན་པའི་བུ་ོ བསྟན་འཛི ན་སྒལ
ྲོ ་
མ་བཅས་ཡོ ད། །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགྲིན་འཚོ་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ།

ཕ་མི ང་། 		

(༦༥)

རྟ་མགནྲི ་འཚོ །

རེབ་གོང་མདོ་བ་ཞང་སྒ་ྲོ རོང་པོའ་ི སྒ་ྲོ
ཚང་སྡ་ེ བ།
༢༣

རྟ་མགནྲི ་སྐྱབས།

མ་མི ང་།

དཀོན་མཆོག་འཚོ །

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧

ལས་གནས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འབགྲོ ་པ།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༥།༣༠ ཙམ་
ལ་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཞང་སྒྲོ་རོང་པོ་སྡ་ེ བའི་སྒྲོ་ཚང་ཚོ ་བའི་ཕ་རྟ་མགྲིན་སྐྱབས་

དང། མ་དཀོན་མཆོག་འཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༣ སོན་པ་རྟ་མགནྲི ་འཚོ ་ལགས་ཀྱིས་
གད་དམར་ཐང་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས།ྟེ ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འད ྲེན་

ཞུ་དགོས། ཞེས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱིས་འདས་གངྲོ ས་སུ་

གྱུར་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགནྲི ་འཚོ ་ལགས་སུ་ཤུལ་ལུས་རང་ལོ་ ༥ ཅན་གྱི་བྱིས་པ་སྙངི ་
ྲི ་གཉིས་ཡོ ད་པ་ལས་རང་ལོ་ ༢༠ སོན་པ་ན་ུ
བྱམས་ཚེ ་རི ང་དང་། དེ་མི ན། ཁོ་མོར་མི ང་སང

བོ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་དང་། རང་ལོ་ ༡༡ སོན་པའི་ན་ུ མོ་རི ་ལངས་འཚོ ་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་
པ་རྟ་མགནྲི ་འཚོ ་ལགས་ཀྱིས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་མ་ཐག་དགོང་དརྲོ ་ས་རབུ ་
ཡོ ད་ནའང་འདབས་འབྲེལ་གྱི་མི ་མང་སུམ་སྟོང་བརྒལ་བ་གད་དམར་ཐང་ལ་འཛོ མས་ནས་ཀི ་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ི ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འད ྲེན་ཞུ་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་ཁ་ྲི ལོར་
ལྡར
བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོ ད་པ་དང། དེ་ཉིན་གཅིག་
པུར་ས་ཐག་ཉེ་རི ང་གང་སའི་དགོན་སྡ་ེ དང་གངྲོ ་སྡ་ེ མང་པོ་ནས་མི ་མང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང།
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུ་བར་འབར
ྱོ ་དང་འབར
ྱོ ་མུས་ཡི ན་པ་དང་། རླངས་འཁོར་སུམ་བརྒྱ་

བརྒལ་བ་གད་དམར་ཐང་དུ་འཛོ མས་ཡོ ད་འདུག ཉེ་བའི་ཟླ་ཤས་གོང་ནས་ཁོ་མོས་བོད་བསྟན་
སདྲི ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གི་

ཆེད་དུ་དམི གས་ཏེ། མ་ཎི་གསོག་སྒྲུབ་དང། སྨྱུང་གནས་སྡམོ ་པ་སྲུང་བ། མཆོད་མེ་འབུལ་བ་
སོགས་དགེ་སྒྲུབ་ལ་འབད་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགནྲི ་འཚོ འ་ི སྐས
ྱེ ་ཡུལ་སྒ་ྲོ རོང་པོ་སྡ་ེ
བའི་སྒ་ྲོ ཚང་ཚོ ་བ་ནི་མདོ་བ་ཞང་ནས་ཀི་ལོ་མི ་ཊར་ ༡༥ མཚམས་ཀྱི་གད་དམར་ཐང་ཞེས་
པའི་འབགྲོ ་ཁུལ་དེ་ཡི ན་སྟབས། ཁོང་མོས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་པའི་རས
ྗེ །
སྐབས་དེར་དམ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རི གས་བྱུང་མི ་འདུག
དམར་ཐང་ནི་རེབ་གོང་མདོ་བ་སྒྲོ་རོང་པོའ་ི ས་དཀྱིལ་ཡི ན་ལ།
སོགས་ཡོ ད་སྟབས།
ཡོ ད་འདུག།

ཡི ན་ནའང་།

གད་

དེར་སླབོ ་གྲྭ་དང་ཚོ ང་ཁང་

འབྲོག་ཁུལ་དེའ་ི མི ་རྣམས་འདུ་ཡུལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ས་གནས་ཤི ག་ཆགས་

6

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
རང་ལོ།
ཕ་མི ང་།

(༦༦)
ར་ྡོ ར།ྗེ

རྔ་པ་རངྫོ ་རྔ་སདྟོ ་སྔ་ོ ཤུལ་སྡ་ེ པ།
༡༦

ཚེ ་རི ང་།

མ་མི ང་།

གངས་དཀར།

མེར་སགྲེ །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧

ལས་གནས།
ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

དགེ་འདུན་པ།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཙམ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་རྔ་སྟོད་སྒ་ོ མང་ཞང་ཚོ ་དྲུག་སྡ་ེ བའི་ནང་ཚན་སྔ་ོ ཤུ ལ་ཐང་བ་མའི་ཆུ་ཁ་

ཚང་གི་ཕ་ཚེ ་རི ང་དང་། མ་གངས་དཀར་ ༼ལོ་སྔནོ ་མར་གངྲོ ས་ཟིན་འདུག་༽ གཉིས་ཀྱི་བུ་
རང་ལོ་ ༡༦ སོན་པ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་ཁོང་དང། དེ་བཞིན་སྔ་ོ ཤུལ་
དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བསམ་འགྲུབ། ཡང་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ སྐྱབས། ཁོང་

གསུམ་གྱིས་རྔ་སྟོད་སྒ་ོ མང་ཞང་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི ་སྒ་ོ འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ།
༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ཞེས་ཞི་རལ
ྒོ ་སྐད་

འབོད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དུས་ཐུ ང་ནང་ས་གནས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འབར
ྱོ ་ཡོ ད་ཀྱང། ད་
ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་འབར
ྱོ ་གསལ་ལྟར་ན་རང་ལོ་ ༡༦ ཡི ན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་

དེ་མ་ཐག་སྐ་ུ གངྲོ ས་ཡོ ད་ཅིང། བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་ར་ྡོ ར་ྗེ སྐྱབས་ལགས་གཉིས་སྐབས་ཐོག་
དེར་གངྲོ ས་མེད་པ་དང་རྔ་པ་རང
ྱེ ་འདུག་ཀྱང་རས
ྫོ ་སྨན་ཁང་དུ་ཁར
ྗེ ་སུ་རྔ་པ་རང
ྫོ ་མཁར་ཡོ ངས་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ལ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འགྲེམས་འཇོག་གི ས་ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་འོང་གི ་འགྲོ་ལམ་ཡོ ངས་
རག
ྫོ ས་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡམོ ་ནན་པོ་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད། རྔ་སདྟོ ་སྒ་ོ མང་ཞང་དང་སྔ་ོ ཤུལ་
དགོན་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ནན་པོ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་འདུག་པས་རྗེས་ཀྱི་ཞི བ་ཕྲའི་གནས་

ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཐབས་བྲལ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ར་ྡོ རའྗེ ་ི ཕུང་པོ་མེར་སགྲེ ་
ུ ་ཐལ་ཞིག་ནང་མི ར་སྤྲད་ཡོ ད་འདུག
བཏང་བའི་རས

རྔ་སདྟོ ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་པ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡི ན་པ་དང་།

དགོན་འདིའ་ི

ི ་ཡི ན་ཞིང། སྔ་ོ ཤུལ་དཔོན་སླབོ ་ངག་
མི ང་ཆ་ཚང་ལ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་དགའ་ལྡན་བསམ་གཏན་གླང

དབང་ཡར་འཕེལ་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། དེང་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༡༣༠ ཙམ་

ཡོ ད་འདུག རྔ་པ་རངྫོ ་མཁར་ནས་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༡༢ ལྷག་གི་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོ ད།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བསམ་གྲུབ་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
རང་ལོ།
ཕ་མི ང་།

(༦༧)

བསམ་གྲུབ།

རྔ་བ་རངྫོ ་རྔ་སདྟོ ་སྔ་ོ ཤུལ་སྡ་ེ པ།
༡༦

བསོད་དར།

མ་མི ང་།

པ་སངས།

མེར་སགྲེ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧

ལས་གནས།
ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

དགེ་འདུན་པ།

ཤེས་རྟོགས་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཙམ་
ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་རྔ་སྟོད་སྒ་ོ མང་ཞང་ཚོ ་དྲུག་སྡ་ེ བའི་ནང་ཚན་སྔ་ོ ཤུ ལ་ཐང་བ་མའི་ལྷ་

ཚང་གི་ཕ་བསོད་དར་དང་། མ་པ་སངས་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༦ སོན་པ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་གྱི་
དགེ་འདུན་པ་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་ཁོང་གི་འཐབ་གགྲོ ས་དགེ་འདུན་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས།

ར་ྡོ ར་ྗེ

སྐྱབས་ལགས་བཅས་ཁོང་གསུམ་གྱིས་རྔ་སྟོད་སྒ་ོ མང་ཞང་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི ་སྒ་ོ འགྲམ་ནས་རང་
ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས།ྟེ ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་

དགོས། ཞེས་ཞི་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དུས་ཐུ ང་ནང་ས་གནས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པ་
སོགས་འབར
ྱོ ་ཡོ ད་ཀྱང། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་འབར
ྱོ ་གསལ་ལྟར་ན་རང་ལོ་ ༡༦ ཡི ན་
པའི་དགེ་འདུན་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་དེ་མ་ཐག་སྐ་ུ གངྲོ ས་ཡོ ད་ཅིང།

བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་ར་ྡོ ར་ྗེ

སྐྱབས་ལགས་གཉིས་སྐབས་ཐོག་དེར་གངྲོ ས་མེད་པ་དང་རྔ་པ་རངྫོ ་སྨན་ཁང་དུ་ཁར
ྱེ ་འདུག་ཀྱང་

རས
ྲེ ས་འཇོག་གི ས་ཕར་འག་ྲོ
ྗེ ་སུ་རྔ་པ་རང
ྫོ ་མཁར་ཡོ ངས་ལ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འགམ

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ཚུ ར་འོང་གི ་འགྲོ་ལམ་ཡོ ངས་རྫོགས་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡམ
ོ ་ནན་པོ་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད།

རྔ་སྟོད་སྒ་ོ མང་ཞང་དང་སྔ་ོ ཤུ ལ་དགོན་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ནན་པོ་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་འདུག་
པས། རས
ྗེ ་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཐབས་བྲལ། རྔ་སདྟོ ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་པ་
གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡི ན་ཞིང་། དགོན་འདིའ་ི མི ང་ཆ་ཚང་ལ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་དགའ་ལྡན་

ི ་ཡི ན་པ་དང་། སྔ་ོ ཤུལ་དཔོན་སླབོ ་ངག་དབང་ཡར་འཕེལ་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་
བསམ་གཏན་གླང

དང་། དེང་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༡༣༠ ཙམ་ཡོ ད་འདུག རྔ་པ་རངྫོ ་མཁར་ནས་
ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༡༢ ལྷག་གི་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོ ད།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྡོ་རྗེ་སྐྱབས་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༦༨)

ར་ྡོ ར་ྗེ སྐྱབས།

རྔ་བ་རྫོང ་རྔ་སྟོད ་སྔ་ོ ཤུ ལ ་རྨེའུ ་ སྐྱོང ་
སྡ་ེ བ།
༡༦

ཚེ ་རི ང་དོན་གྲུབ།

ལས་གནས།

དགེ་འདུན་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཤེས་རྟོགས་མེད།

མེར་སགྲེ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཙམ་
ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རངྫོ ་།

རྔ་སདྟོ ་སྒ་ོ མང་ཞང་ཚོ ་དྲུག་སྡ་ེ བའི་ནང་ཚན་སྔ་ོ ཤུལ་རྨེའུ་སྐངྱོ ་སྡ་ེ

བའི་ཕ་ཚེ ་རི ང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༦ སོན་པ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ སྐྱབས་
ལགས། ཁོང་དང་དགེ་འདུན་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས། དགེ་འདུན་བསམ་གྲུབ་ལགས་བཅས་ཁོང་གསུམ་
གྱིས་རྔ་སདྟོ ་སྒ་ོ མང་ཞང་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི་སྒ་ོ འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས།ྟེ ༸རྒྱལ་

བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ཞེས་ཞི་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་

གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དུས་ཐུ ང་ནང་ས་གནས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འབར
ྱོ ་ཡོ ད་ཀྱང། ད་ལྟ་
བར་དུ་གནས་ཚུལ་འབར
ྱོ ་གསལ་ལྟར་ན་རང་ལོ་ ༡༦ ཡི ན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་

དེ་མ་ཐག་སྐ་ུ གངྲོ ས་ཡོ ད་ཅིང། བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་ར་ྡོ ར་ྗེ སྐྱབས་ལགས་གཉིས་སྐབས་ཐོག་
དེར་གངྲོ ས་མེད་པ་དང་རྔ་པ་རང
ྱེ ་འདུག་ཀྱང་རས
ྫོ ་སྨན་ཁང་དུ་ཁར
ྗེ ་སུ་རྔ་པ་རང
ྫོ ་མཁར་ཡོ ངས་

ལ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འགྲེམས་འཇོག་གི ས་ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་འོང་གི ་འགྲོ་ལམ་ཡོ ངས་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

11

རག
ྫོ ས་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡམོ ་ནན་པོ་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད། རྔ་སདྟོ ་སྒ་ོ མང་ཞང་དང་སྔ་ོ ཤུལ་
དགོན་པ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ནན་པོ་བདྱེ ་མུས་ཡི ན་འདུག་པས། རས
ྗེ ་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་
ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཐབས་བྲལ།
པ་དང་།

རྔ་སདྟོ ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་པ་གྲུབ་མཐའ་དགེ་ལུགས་པ་ཡི ན་

ི ་ཡི ན་ཞིང།
དགོན་འདིའ་ི མི ང་ཆ་ཚང་ལ་སྔ་ོ ཤུལ་དགོན་དགའ་ལྡན་བསམ་གཏན་གླང

སྔ་ོ ཤུལ་དཔོན་སླབོ ་ངག་དབང་ཡར་འཕེལ་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། དེང་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་

ཞལ་གྲངས་ ༡༣༠ ཙམ་ཡོ ད་འདུག རྔ་པ་རངྫོ ་མཁར་ནས་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༡༢ ལྷག་གི་
མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོ ད།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་
མཚན།

		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

(༦༩)

ཚེ ་རྒྱལ།

བོད་ཁམས་འབ་ྲི རུ་རྫོང་པད་དཀར་
ཤང་སངྟེ ་སེར་གངྲོ ་།
༢༧

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༨ ཙམ་
ལ་བོད་ལྗངོ ས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཁོངས་གཏོགས་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབ་ྲི ར་ུ རངྫོ ་། པད་དཀར་ཤང་

སྟེང་སེར་གངྲོ ་གི་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་འབ་ྲི ར་ུ རངྫོ ་པད་
དཀར་ཤང་ཐོག་ཏུ ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་གྱིས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་
བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་འདུག སྐབས་དེར་

རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁདྲི ་ཀྱིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ནས་ ༡༨ བར་ཁམས་ནག་

ཆུ་ས་གནས་བཙོ ན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བཏང་བར་
བརྟེན། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ མཚན་མོར་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་
ནང་ཆེ་བ་ལོ་ ༢ དང་ཆུང་བ་ཟླ་བ་ ༨ ཙམ་ཡི ན་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ།		

ཕ་མི ང་།		

(༧༠)

སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ།

རེ བ ་ གོ ང ་ མ དོ ་ བ ་ ཤ ང ་ ལྡ ེ ང ་ ངེ ་
འབགྲོ ་སྡ།ེ
༡༨

གཅོད་པ།

མ་མི ང་།		

བདེ་མཆོག་སྐྱིད།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༨

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༤།༠༠ ཙམ་དུ་བོད་
མདོ་སྨད་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཤང་ལྡངེ ་ངེ་འབགྲོ ་སྡ་ེ བའི་ཕ་གཅོད་པ་དང་།

མ་བདེ་མཆོག་སྐྱིད་

གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱས་ཏེ་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་འདུ་ཁང་གི་འཆམ་རའི་ནང་ནས་

ལུས་ལ་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ས་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞི ན་ཕྱིར་སྒྲོལ་མ་ཐང་ཆེན་
ཕག
ྱོ ས་སུ་བརྒྱུགས་བཞིན་པར་འདས་གངྲོ ས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

དེ་ཉིན་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཤང་ཁོངས་སུ་རྟ་མགྲིན་མཚོ ་ལགས་ནས་རང་ལུས་མེ ར་

སྲེག་རས
ྗེ ་མདོ་བ་ཤང་སླབོ ་ཆུ ང་གི ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུ ལ་
ཐོན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

དེ་རི ང་སླར་ཡང་མདོ་བ་ཤང་སླབོ ་ཆུང་གི་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་

བཙུགས་པའི་དར་དམར་ཕབ་ས་ྟེ ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་བྱས་པ་མ་ཟད།

མདོ་བ་ཞང་ཐོག་ཏུ ་

བཙུགས་པའི་དར་དམར་ཡང་ཕབ་སྟེ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཤུ གས་ཆེ ་བྱས་ཡོ ད་པར་བརྟེན་སླབོ ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

གྲྭས་ཁྱིམ་བདག་ལ་ཕྲུ་གུ་ནང་དུ་ལེན་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་ཡོ ད་འདུག དེ་ཉིན་སྐལ་བཟང་
སྦྱིན་པ་ལགས་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི ་གནས་ཚུལ་བྱུང་རས
ྗེ ་རོང་བོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་དང་ས་གནས་མི ་མང་གི ས་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་སྐ་ུ ཕུང་གདོང་རྒྱལ་

ཀླད་དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་ཡོ ད་འདུག་ལ། སྐབས་དེར་བོད་མི ་སེར་སྐྱ་སངྟོ ་ཕྲག་ཁ་ཤས་འཛོ མས་

ཡོ ད་འདུག་པ་དང་། ས་གནས་སུ་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པའི་
རླངས་འཁོར་ཆེ་གྲས་ཁག་བདུན་ཙམ་མདོ་བ་ཤང་ཕག
ྱོ ས་སུ་དྲག་གནོན་ཆེད་འབར
ྱོ ་ཡོ ད་འདུག
ཁོང་ལ་སྤུན་མཆེད་བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་གཅིག་བཅས་སྤུན་བཞི་ཡོ ད་འདུག།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ།		

ཕ་མི ང་།		

(༧༡)

མགོན་པོ་ཚེ ་རི ང་།

བོད ་མདོ་ སྨ ད ་བླ ་ བྲང་བཀྲ་ཤི ས་
འཁྱིལ་གྱི་ཀླུ་ཤོད་སྐདེ ་སྡ་ེ བ།
༡༩

བཀྲ་ཤི ས་བསོད་ནམས།

མ་མི ང་།		

སྙངི ་ལོ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༠

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤི ས་འཁྱིལ་གྱི་ལྷ་

སྡ་ེ ཨ་མཆོག་སྨད་དམ་ཀླུ་ཤོད་སྐདེ ་སྡ་ེ བ་ནས་ཕ་མི ང་བཀྲ་ཤི ས་བསོད་ནམས་རང་ལོ་ ༤༢ ཡི ན་
པ་དང་།

མ་མི ང་སྙངི ་ལོ་༼མ་སྙངི ་ལོ་ནི་ཁོང་ལོ་གསུམ་ཡི ན་སྐབས་ཚེ ་འདས་སུ་གྱུར་བས་མ་

གཡར་མགོན་པོ་སྐྱིད་རང་ལོ་ ༤༠ ཡི ས་ལྟ་སྐངྱོ ་འོག་ནར་སོན་༽པའི་བུ་མགོན་པོ་ཚེ ་རི ང་གིས་
ཀླུ་ཤོད་ཁྱུང་རུ་ཐང་དགོན་པ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ཏེ་སྐུ་གྲོངས་

པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༣༠ ཙམ་ལ་དགོན་

པར་མཆོད་མཇལ་དུ་འག་ྲོ ཚུལ་བརདྗོ ་ཅིང་སྦག་སྦག་བཞོན་ནས་སྐདེ ་སྡ་ེ བའི་རང་ཁྱིམ་དང་བྲལ་
ི ་དུ་ཕྱིན། དེ་
ཏེ་སྤྱི་ལེ་ ༡༥ མཚམས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཀླུ་ཤོད་དགོན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་དར་གླང
ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༢༣ ཙམ་དུ་འཁྱུང་ར་ུ ཐང་ངམ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་དར་
ི ་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས།ྟེ མི ་རི གས་རང་དབང་དགོས། སྐད་ཡི ག་རང་
དགོན་པ་གླང

དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་གདན་འད ྲེན་ཞུ་དགོས། ཞེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཡང་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཡང་སྐད་འབོད་གནང་འདུག་ལ། སྐབས་དེར་ཕག
ྱོ ས་སོ་སོ་ནས་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་དེར་

ཕེབས་ཏེ་མེ་གསོད་ཐབས་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་མེ་འབར་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་ནསུ ་པ་ཆེར་མ་བྱུང་
བར། བོད་ནང་གི་ཕྱི་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༤།༤༣ ཙམ་དུ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་

འདུག ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་དགོན་པ་ནས་སྐདེ ་སྡ་ེ བར་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
བསྔ་ོ སྨནོ ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་མགོན་པོ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ནི་ད་ལྟ་རང་
ལོ་ ༡༩ ཡི ན་པ་དང། རང་ལོ་ ༡༡ ནས་ཀླུ་ཤོད་སླབོ ་ཆུང་དུ་ཞུགས་ཏེ་གཙོས་བོད་རི གས་སླབོ ་
འབངྲི ་གི་འབངྲི ་རི མ་འཛི ན་གྲྭ་གཉིས་པ་བར་དུ་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཞིང་།

སླབོ ་སྦངྱོ ་བདྱེ ་པའི་

བརྒྱུད་རི མ་ཁྲོད་དུའང་སླབོ ་མ་མི ག་དཔེ་ཅན་ཞི ག་དང་རྒྱུགས་འབྲས་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཡང་
ཐེངས་མང་ཐོབ་མྱོང་བ་ཞིག་ཡི ན། ཁོང་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡ་རབས་ཀྱི་གཤི ས་ཀ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡི ན་

པ་མ་ཟད། སླབོ ་གྲྭའ་ི རྩེད་རི གས་སོགས་རི ག་རྩལ་གྱི་ཁདྲོ ་དུའང་ཐེངས་མང་ཞུགས་མྱོང་ཡོ ད་
འདུག ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ཏུ ་ཁྱིམ་ཐབ་བཟུང་ས་ྟེ ཆུང་མ་འབྲུག་མོ་ཕྱུག་དང་

གཉེན་སྒྲིག་གནང་འདུག སླབོ ་གྲྭར་མུ་མཐུ ད་འག་ྲོ མ་ཐུ བ་ཀྱང་། ཁོང་གིས་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༦

ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་རང་སྡ་ེ བའི་ནང་ནས་སླབོ ་གསོ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཁ་ཤགས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འཁྲབ་སནྟོ ་
གནང་ཡོ ད་པར་མི ་མང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་བྱུང་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙིང་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ།		
ཕ་མི ང་། 		

(༧༢)

སྙངི ་དཀར་བཀྲ་ཤི ས།

མདོ་ སྨད ་རེ བ ་གོང ་མདོ་ བ་ཞང་སྒྲོ་
ཚང་སྡ་ེ བ།
༢༤

བཀྲ་ཤི ས་རྣམ་རྒྱལ།

མ་མི ང་། 		

མཁའ་འག་ྲོ འཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༢

༄༅། །ཕྱི་ལོ ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་བོད་ནང་གི ་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༡༥

ཙམ་དུ་ བོད ་མདོ་ སྨད ་རེ བ ་གོང ་མདོ་ བ་ཞང་སྒྲོ་ ཚང་སྡ་ེ བའི ་ ཕ་མི ང་བཀྲ་ཤི ས ་རྣམ་རྒྱལ་
དང་། མ་མཁའ་འགྲོ་འཚོ ་༼ལོ ་བཞི འི་སྔནོ ་ཚེ ་ལས་འདས་འདུག༽གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ ་ ༢༤
ི ་དཀར་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི ས་རེ བ་གོང་མདོ་བ་གད་དམར་
ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙང
ཐང་གི ་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ད། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་སྐུ་ཚེ ་བརྟན་པར་ཤོག
བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།

ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞི ན་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་འདུག

ཉིན་དེར་ཉིན་ཤས་སྔནོ ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་

རྒྱལ་གཅེས ་པ་རྟ་མགྲིན ་འཚོ ་ ལགས་དང་སྐལ ་བཟང་སྦྱི ན ་པ་ལགས་གཉིས ་ཀྱི ་ ཁྱི མ ་དུ་ མྱ་

ི ་དཀར་
ངན་ཆེ ད་མི ་མང་པོ་ཞི ག་འབྱོར་ཡོ ད་པར་བརྟེན་ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙང
བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ།

18

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

མི ་མང་གི ས་སྲུང་སྐྱོབ་འོག་འདས་པོ་ཁོང་གི ་ཆེ ད་རྗེས་འཇུག་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་
ཡོ ད་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་ནི།

མདོ་སྨད་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཞང་སྒྲོ་ཚང་སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་

མི ང་ལ་ལྷ་མོ ་མཁར་ཟེར་གྱི་ཡོ ད།

སྙངི ་དཀར་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་

ལ།

ཁོང་གི ་མ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་རྗེས་ཕས་གཞན་ཞི ག་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པ་དེའི་

འབྲུག་མོ ་ཚེ ་རི ང་དང་རང་ལོ ་ ༢༣ ཡི ན་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་དང་རེབ་
གོང་རྫོང་གི ་ལས་བྱེད་མི ་སྣ་མདོ་བ་ཞང་ཐོག་ཏུ ་ཡོ ང་སྟེ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་མོ ་རྟ་མགྲིན་འཚོ ་དང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་དཔའ་བོ་སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
མེ ར་སྲེག་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་ངན་སྐུལ་བྱས་ཡོ ད་མེ ད། རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འགལ་ཚུ ལ་སོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་

ལའང་རྒྱ་དམར་དབུས་གཞུང་དང་ཞི ང་ཆེ ན་རི མ་པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་རླངས་འཁོར་

བདུན་ཡོ ང་སྟེ། ས་གནས་སྡ་ེ དཔོན་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ཁག་འབོད་འགུགས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་

ི ་དཀར་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་
སྤལ
ེ ་བཞི ན་པའི་སྐབས་དེར་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙང
སག
ྲེ ་བཏང་ཡོ ད་འདུག
ཕྱི་ཚེ ས་

༡༡

ཉིན་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་དང་རེབ་གོང་༼ཐུ ན་རི ན་༽རྫོང་གི ་ལས་

བ ྱེད ་ཁག་གཅི ག ་ཡོ ང ་ས ་ྟེ བོད ་མི ་ཚོ ས་རང་ལུ ས ་མེ ར ་ས ྲེག ་བཏང་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ ་རྐྱེ ན ་
དང་།

ད་དུང་མུ ་མཐུ ད་འདི་འདྲ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་མེ ད།

རེ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་མེ ད།

མང་ཚོ གས་ནང་བསམ་ཚུ ལ་ག་

ས་གནས་ལས་བྱེད་པའི་ནང་ལ་བསམ་ཚུ ལ་ག་རེ་ཡོ ད་སོགས་

ྲི ་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གི ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་ལོ ་ ༡༥ ཕྱིན་ཞི ང་། ད་ལྟའི་མདོ་བ་སྒྲོ་རོང་
དས
པོ་སྡ་ེ བའི་ཧྲུའི་ཅི ་སྟག་ལྷ་ཞུ་བས་བརྗོད་དོན།
མེ ད་ཤེས་མ་སོང་།

མང་ཚོ གས་ནང་ལ་བསམ་ཚུ ལ་ག་རེ་ཡོ ད་

ངས་བསམས་ན་མེ ར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ ་བོ་ནི།

༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ པར་བཤམས་མི ་ཆོ ག ་པ་དང་གསོ ལ ་བ་སྨནོ ་ལམ་བཏབ་མི ་ཆོ ག ་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

པ།

༸གོང་ས་མཆོ ག་ཕྱི་ལོ གས་སུ་ཕུད་དེ་བོད་ནང་ཕེབས་བཅུག་གི ་མེ ད་པ།

ཆུང་སྲིད་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་བཙོ ན་ཁང་དུ་བཀག་པ།
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པཎ་ཆེ ན་

བོད་ལ་རང་དབང་མེ ད་པ་བཅས་

ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་དགོས་པ་འདི་ལ་ཐུ ག་པ་རེད།

ཅེས་དྲི་བ་འདོན་མཁན་ལ་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོ ད་འདུག་ལ།

རི གས་མི ་མང་གི ས་ཁོང་གི ས་བརྗོད་པའི་བསམ་ཚུ ལ་ལ་ཧ་ལས་ཏེ།

ས་གནས་བོད་

ལས་བྱེད་ཅི ག་གི ས་

དེ་ལྟར་བཤད་ཐུ བ་པའི་ཁོང་གི ་བླ་ོ ཁོག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་ཡོ ད་འདུག

གཞན་ཡང་། ས་གནས་བོད་མི ་གཞན་ཞི ག་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པར། ཁོང་གི ས་མེ ར་

སག
ྲེ ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ ་རྐྱེན་ནི་རེ བ་གོང་༼ཐུ ན་རི ན་༽རྫོང་གི ་དམར་ཤོ ག་དྲུང་ཆེ ་ཅཱང་
ཧྲུའུ་ཁྲིན་༼Jiang Shucheng༽གྱིས། ཉེ་ལམ་མདོ་བ་ཤང་ཐོག་ཏུ ་ཡོ ང་སྟེ་༸གོང་ས་མཆོ ག་

གི ་ སྐུ་ པར་བཤམས་མི ་ ཆོ ག ་པའི་ བཙན་བཀའ་བཏང་བ་སོ ག ས་ལ་བརྟེན་གནས་ཚུ ལ ་འདི་
བྱུང་བ་རེད། ཅེས་བརྗོད་ཡོ ད།
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི ས་མཐའ་མཇུག་གི ་ཁ་ཆེ མས་ཡི ་གེའི་ནང་། ༸རྒྱལ་བ་པཎ་
ཆེ ན་རྣམ་གཉིས་གཙོ ་བོར་མཛད་པའི་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ལ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། བོད་
རང་བཙན་དགོས། བོད་ཡི ག་སླབོ ་རྒྱུའི་རང་དབང་དགོས། ཕ་སྐད་བཤད་རྒྱུའི་རང་དབང་

དགོས། པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་བཙོ ན་གྲོལ་བྱེད་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་བོད་ལ་
ཕེབས་སུ་འཇུག་དགོས། རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ཡི ན།

ཕ་བཀྲ་ཤི ས་རྣམ་རྒྱལ་གཙོ ་བོརགྱུར་བའི་བཟའ་མི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་སེམས་ཁུར་དང་

སྡུག་བསྔལ་བྱེད་མི ་དགོས། དཀར་པོ་ཆོ ས་ལ་དད་རྒྱུ། དགེ་བའི་ལམ་ལ་ཞུགས་རྒྱུ ་མཁྱེན།

བདག་གི ་རེ་བ་ནི། བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་གི ས་བོད་ཡི ག་སླབོ ་རྒྱུ། ཕ་སྐད་བཤད་རྒྱུ། བོད་ལྭ་

གོན་པ། མཐུ ན་སྒྲིལ་དང་རྡོག་རྩ་གཅི ག་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱུ་མཁྱེན། ཞེས་སྙངི ་དཀར་བཀྲ་ཤི ས་
ནས། ཞེས་བཀོད་ཡོ ད་འདུག།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙིང་ལྕགས་འབུམ་ལགས་

(༧༣)

མཚན།		

སྙངི ་ལྕགས་འབུམ།

རང་ལོ།		

༡༨

མ་མི ང་། 		

ཚེ ་རི ང་འཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
རེ བ ་གོང ་མདོ་ བ་འབ ག
ྲོ ་ཡོ ་ ལག་ར་
		རྒན་སྡ་ེ བ།
ཕ་མི ང་།		
མེར་སགྲེ 		

ལྷ་ཕྱུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༢

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༡༨ ཙམ་དུ་བོད་མདོ་

སྨད་རེབ་གོང་མདོ་བ་འབགྲོ ་ཡོ ་ལག་ར་རྒན་སྡ་ེ བའི་ཕ་ལྷ་ཕྱུག་ལོ་དང་། མ་ཚེ ་རི ང་འཚོ ་གཉིས་
ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ ཡི ན་པ་སྙངི ་ལྕགས་འབུམ་ལགས་ཀྱིས་མདོ་བ་ཞང་སདྲི ་གཞུང་གི་སྒ་ོ ཁ་ནས་
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྙངི ་ལྕགས་འབུམ་

ལགས་ནི་རེབ་གོང་མདོ་བ་འབགྲོ ་ཡོ ་ལག་ར་རྒན་སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕ་མ་བཟའ་
མི ་གཉིས་ལ་བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོ ད་པའི་ཆེ་བ་སྙངི ་ལྕགས་འབུམ་དང།

འབངྲི ་བ་བུ་མོ་འབྲུག་མོ་

མཚོ ། ཆུང་བ་བུ་མོ་ཚེ ་འབྲུག་སྐྱིད་བཅས་ཡི ན་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གིས་མདོ་བ་གཡག་
ལུང་ས་ྟེ མདོ་བ་ཤང་ཡོ ད་ས་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་འདུག་ལ། དེ་ཉིན་མདོ་བ་ཤང་ཡོ ད་
སར་མི ་མང་པོ་འཛོ མས་ཡོ ད་སྟབས།

སྐ་ུ ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་ཐད་ཀར་མདོ་བ་

དགོན་པའི་ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་དང་།

དེ་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

འདས་གངྲོ ས་སུ་ཕྱིན་རི གས་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་ས་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེར་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་སྦྱིན་སྲེག་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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གནང་ཡོ ད་འདུག ཁནྱོ ་མི ་མང་ཉིས་སངྟོ ་ནས་སུམ་སངྟོ ་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས། ༸གོང་

ས་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་ ༼གངས་རི ་ར་བས་བསྐརོ ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཕན་དང་བདེ་བ་
མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ཡི ། །ཞབས་པད་

སདྲི ་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག༽ ཅེས་པ་དབྱངས་སྒག
ྲོ ་དང་མ་ཎི་འདོན་པ་སོགས་གནང་
འདུག

གཞན་ཡང་རེབ་གོང་རོང་འབགྲོ ་ཁུལ་དུ་རངྫོ ་དང་ཞང་སདྲི ་གཞུང་གི་ལས་བདྱེ ་ཚོ ས་

ས་གནས་མང་ཚོ གས་ནང་གཏམ་བཤད་འདྲ་མི ན་སྤལེ ་བ་དང་།
བཤམས་མི ་ཆོག་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ པར་

མི ་མང་འདུ་འཛོ མས་རི གས་མི ་ཆོག་པ་སོགས་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་བདྱེ ་

ཤུགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད་འདུག་ལ། རེབ་གོང་ ༼ཐུ ན་རི ན༽ རངྫོ ་བླནོ ་ཆོས་ཞང་ཟེར་བའི་ལས་
ཁུངས་ནས་ཡི ་གེ་ཞིག་བཀྲམ་འདུག་པའི་ནང་། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་འགོ་ཁདྲི ་རྣམས་རྒྱུན་

དུ་སྲུང་སྐངྱོ ་བྱ་རྒྱུ། མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་ཡོ ང་བར་སྲུང་སྐངྱོ ་དང་། ཏཱ་ལའི་ཚོ གས་པའི་ཁ་
བྲལ་སི མ་འཛུ ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱ་དགོས། ཞེས་སོགས་བཀོད་འདུག།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་མཁའ་འབུམ་རྒྱལ་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
རང་ལོ། 		
ཕ་མི ང་།		

(༧༤)

མཁའ་འབུམ་རྒྱལ།

རེབ་གོང་རྒྱལ་བོ་ཀླུ་ཆུའ་ི ཆུ་ཇ་སྡ་ེ བ།
༡༨

རྟ་མགནྲི ་རྒྱལ།

མ་མི ང་། 		

སྒལ
ྲོ ་དཀར་འཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༥

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཙམ་དུ་བོད་
མདོ་སྨད་རེབ་གོང་རྒྱལ་བོ་ཀླུ་ཆུའ་ི ཆུ་ཇ་སྡ་ེ བའི་ཕ་རྟ་མགནྲི ་རྒྱལ་དང་།

མ་སྒལ
ྲོ ་དཀར་འཚོ ་

གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་རྒྱལ་གཅེས་པ་མཁའ་འབུམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་རེབ་གོང་རྒྱལ་

བོ་ཀླུ་ཆུའ་ི ཀླུ་ཆུ་ཐང་ནས་རོང་བོ་གྲོང་བརྡལ་དུ་ཡོ ང་སའི་ལམ་ཁ་ཁོང་གསེང་མདོ་ཟེར་བའི་ས་
ཆ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་སདྲི ་

བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱས་ཏེ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་རས
ྗེ ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་རེབ་གོང་ཚ་རྒྱལ་
དགོན་པར་འཁྱེར་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ ས་སྐྱ་སེར་མི ་མང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་སྐུ་
ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོར་དུ་མ་བཅུག་པར་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོ ད་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་མཁའ་

ྲི ་ ༦ ཡོ ད་པ་ལས། ཆེ་བའི་མི ང་ལ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་
འབུམ་རྒྱལ་ལགས་སུ་ཁནྱོ ་མི ང་སང
དང་འབངྲི ་བའི་མི ང་ལ་ཀླུ་མོ་འཚོ ། ཆུང་བའི་མི ང་ལ་གུ་ར་ུ སྐྱིད་ཡི ན་འདུག་ལ། རྒྱལ་གཅེས་པ་
ཁོང་ནི་གུ་ར་ུ སྐྱིད་ཀྱི་གོང་མ་དེ་ཡི ན་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཏིང་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས་
མཚན།		
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(༧༥)

ཏིང་འཛི ན་སྒལ
ྲོ ་མ།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

མདོ་སྨད་རེབ་གོང་བཙན་མོ་མགོ་
དགེ་སྡ་ེ བ།

རང་ལོ། 		

༢༣

བུ་ལོ།

ཕ་མི ང་། 		
མ་མི ང་།

བཀྲ་ཤི ས་སྒལ
ྲོ ་མ།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༥

ལས་གནས།

ཞིང་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༣༠

ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་བཙན་མོ་ཞང་མགོ་དགེ་ ༼མགོ་རྒས་༽ སྡ་ེ བའི་ཕ་བུ་ལོ་དང་།
མ་བཀྲ་ཤི ས་སྒལ
ྲོ ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་

༢༣

ཡི ན་པ་ཏིང་འཛི ན་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་ཀྱིས་

སྡ་ེ བའི་ནང་ས་སྣུམ་བཙོ ང་ས་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེར་ས་སྣུམ་རྒྱ་མ་བརྒྱད་ཙམ་ཉོས་རྗེས་སྡ་ེ བའི་འདུ་

ཁང་གི་ཆོས་རྭའ་ི ནང་མི ་མེད་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསནྟུ ་དུང་དཀར་ཐེངས་གསུམ་བུད་རས
ྗེ ་རང་
ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱས་ཡོ ད་འདུག ཁོང་

གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སག
ྲེ ་བཏང་བ་སྡ་ེ མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེ ས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས་འདུ་ཁང་གི ་ལྷས་

རའི་བསང་ཁུང་འགྲམ་དུ་མེས་འཚི གས་ཏེ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད། ཏིང་འཛི ན་སྒལ
ྲོ ་མའི་
ཨ་ཕ་སྡ་ེ བ་དེའ་ི གླུ་བ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡི ན་པ་དང་།

ནང་གི་དཔལ་འབར
ྱོ ་གནས་སྟངས་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་དང། ཁོ་མོ་ནམ་རྒྱུན་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་ཆེ་བཀུར་ཆུང་བྱམས་ཅན་གྱི་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བུད་མེད་ཡ་རབས་ཤི ག་ཡི ན་འདུག གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་
སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་སྐབས་རེབ་གོང་ཡར་ནང་བཙན་མོའི་སྒྲུབ་སྡ་ེ གསུམ་གྱིས་མཚོ ན་གཡས་
གཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ མི ་བརྒྱ་ཕྲག་འཛོ མས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུས་འདུག

དེ་བཞིན་སྐ་ུ ཕུང་

ཞུགས་འབུལ་མ་གནང་སྔནོ ་ཙམ་ནས་ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་ཀྱང་གཏན་འགོག་བྱས་པ་

དང་། ཁོང་མོའ་ི བཟའ་ཟླ་ནི་ཕ་ཡུལ་ཀ་ཅི་ནས་ཡི ན་པའི་རྒྱ་རི གས་ཤི ག་ཡི ན་པ་དང་། མི ང་ལ་
ཀ་ལེན་ཟེར་ཞིང་རང་ལོ་ ༢༤ ཡི ན་པ་དང་ཁོང་གཉིས་རེབ་གོང་བཙན་མོ་ཞང་མགོ་རྒས་སྡ་ེ
པ་ར་ུ ཏིང་འཛི ན་སྒལ
ྲོ ་མའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་ཞིང་ལས་གཉེར་གྱི་ཡོ ད་པ་དང་།
གཉིས་ལ་བྱིས་པ་མེད་ཀྱང་། བཟའ་ཚང་ཧ་ཅང་གི་མཐུ ན་པོ་ཡོ ད་འདུག།

ཁོང་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྕགས་མོ་སྐྱིད་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ།		
ཕ་མི ང་། 		

(༧༦)

ལྕགས་མོ་སྐྱིད།

མདོ་སྨད་རྨ་ལྷ་ོ རེབ་གོང་སྨད་པ་ཁ་རྒྱ་
སྡ་ེ བ།
༢༧

འབྲུག་བྱམས་མཁར།

མ་མི ང་། 		

སྒལ
ྲོ ་མ་འཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༧

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཙམ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་རྨ་ལྷ་ོ རེབ་གོང་སྨད་པ་ཁ་རྒྱ་སྡ་ེ བའི་ཕ་འབྲུག་བྱམས་མཁར་དང་།   མ་སྒལ
ྲོ ་མ་

འཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༧ ཡི ན་པ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྕགས་མོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རེབ་གོང་

རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་གྱི་དགའ་བདེ་ཁྲོམ་རའི་བྱང་སྒའོ ི་ཁ་གཏད་སྲང་ལམ་གྱི་ཁྲལ་སྡདུ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒ་ོ
ཁ་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་
བྱས་ཏེ་སྐ་ུ གཤེགས་ཡོ ད་འདུག  ས་གནས་མི ་མང་གི ས་སྐ་ུ ཕུང་རྒྱ་ལག་ལ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་

རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་པའི་སྒལ
ྲོ ་མ་ཐང་ཆེན་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཕ་མ་གཉིས་ཕེབས་རག་བར་
སེར་སྐྱ་མི ་མང་གིས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གྱིས་ཉར་ཡོ ད་པ་དང་།

ཕ་མ་གཉིས་ཕེབས་ནས་

ངོ་ཐག་ཆོད་ཟིན་མཚམས། རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་རྒྱབ་རི ་ངོས་ཀྱི་གདོང་རྒྱལ་ཀླད་དུ་

གདན་ཞུས་ཀྱིས་སེར་སྐྱ་མི ་མང་སངྟོ ་ཕྲག་མང་པོ་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་གདོང་རྒྱལ་ཀླད་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

དུ་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དང་། མ་ཎི་དབྱངས་འདོན།
སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་འདུག

གདོང་རྒྱལ་ཀླད་ནི།   རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་བླ་མ་དང་དགེ་འདུན་པའི་

སྐ་ུ ཕུང་སྦྱིན་སགྲེ ་གནང་ས་ལས་མི ་སྐྱ་ཁག་གི་ཕུང་བོ་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་སལ
ྲོ ་མེད་ནའང་། རེབ་

གོང་ཁུལ་ཐོག་ནས་མེ ར་བསྲེགས་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་
ལགས་དང་སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་སྐ་ུ ཕུང་གནས་དེར་སྦྱིན་བསྲེགས་གནང་བ་མ་
ཟད།

མི ་མང་གིས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཁ་བཏགས་བཏང་ནས་སྐ་ུ ཕུང་སྦྱིན་བསགྲེ ས་གནང་ཡོ ད་པ་

དང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ལྕགས་མོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱི་སྐ་ུ ཕུང་ལའང་མི ་མང་གིས་ཕྱག་འཚལ་

ཞིང་ཁ་བཏགས་འཐེན་ཏེ་ས་གནས་དེར་ཞུགས་འབུལ་བྱས་ཡོ ད་འདུག་ལ། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་སངྟེ ་

བུད་མེ ད་ཅི ག་གི ་སྐུ་ཕུང་རེབ་གོང་གདོང་རྒྱལ་ཀླད་དུ་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་
ཡོ ད་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྕགས་མོ་སྐྱིད་ལགས་ནི།  རེབ་གོང་སྨད་པ་ཁ་རྒྱ་སྡ་ེ བའི་ནས་ཡི ན་

པ་དང་།  ཁོང་ལ་བྱིས་པ་བུ་གཉིས་ཡོ ད་པ་དང་།  ཁོ་མོ ས་ནམ་རྒྱུ ན་ཟི་ལི ང་དང་རྩེ་ཁོག་
བཅས་སུ་གླ་གཏོང་རླངས་འཁོར་བཏང་སྟེ་དཔལ་འབྱོར་འཚོ ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་
འདུག རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ལྕགས་མོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱི་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་དུ་རྒྱ་ནག་

གི་ལས་བདྱེ ་མང་པོ་ཡོ ང་ས་ྟེ ལྟ་རྟོག་དམ་དྲག་བྱས་ཡོ ད་པར་མ་ཟད། ཉེ་བའི་དུས་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམག་མི ་སངྟོ ་ཕྲག་མང་པོ་ཡོ ང་ས།ྟེ

རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་དང་རེབ་གོང་རངྫོ ་གི་ས་གནས་གང་

སར་འཐབ་ར་བརྩིགས་ཏེ་ས་གནས་མི ་མང་ལ་དམ་དྲག་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་གསང་བདག་ཚེ་རིང་ལགས་
མཚན།

		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ། 		

ཕ་མི ང་།		

(༧༧)

གསང་བདག་ཚེ ་རི ང་།

མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རང
ྫོ ་
མགོན་ཤུལ་སྒར་པ།
༢༤

ཆོས་དབྱིངས།

མ་མི ང་།		

སྨན་བླ་མཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༧

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཙམ་
ལ་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་མགོན་ཤུལ་སྒར་བའི་ཕ་ཆོས་དབྱིངས་དང་། མ་སྨན་བླ་

མཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༤ ཡི ན་པ་གསང་བདག་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་རྩེ་ཁོག་རངྫོ ་ར་ྡོ དཀར་

མོ་ཞང་སྲིད་གཞུང་ཡོ ད་སར་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ཐོག་འདས་གྲོངས་
སུ་ཕྱིན་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གི་སོ་སྲུང་མྱུལ་ཞིབ་མི ་སྣས་མེ་འབར་བཞིན་པའི་ཁོང་གི་

ལུས་སངྟེ ་དུ་ཆུ་བླུགས་ཏེ་མེ་གསོད་ཐབས་བྱས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་སྐ་ུ གཤེགས་ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་།  དེ་ཉིན་སྔ་དྲོར་རྡོ་དཀར་མོ ་སྲིད་གཞུང་གི ས་ཚོ གས་འདུ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་

བསྡུས་ཏེ་མེ ར་བསག
ྲེ ས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི ་ནང་མི ར་ཐུ གས་གསོ ་དང་འཚམས་འདྲིར་
འག་ྲོ མི ་ཆོག་པ་དང་། དགོན་པ་སུ་ཞིག་སོང་ཚེ ་དགོན་པའི་སྒ་ོ རྒྱག་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་བཙན་ཤེད་
ཀྱི ས་གཉའ་གནོན་འཇི གས་སྐུལ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།  ཉིན་དེའི་ཕྱི ་དྲོར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་གསང་བདག་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཡུལ་ཚོ ར་རང་ལུས་མེ ར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྐུ་གངྲོ ས་ཡོ ད་འདུག  སྐབས་དེར་མགོན་ཤུ ལ་རྡོ་རྗེ་རྫོང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་
དང་།

ི ་གི་སྔགས་པ་རྣམས་གཙོས་རེབ་གོང་མགོན་ཤུལ་གྱི་བླ་
གསང་སྔགས་སྨནི ་གལ
ྲོ ་གླང

སྔགས་ཡོ ངས་དང་མགོན་ཤུལ་ཚོ ་སངྟེ ་བཅུའ་ི མི ་མང་། འདབས་འབལ
ྲེ ་དཔྱི་ས་དང་མགར་རྩེ་
འབགྲོ ་སྡ་ེ སོགས་ཀྱི་མི ་མང་བཅས་སྐྱ་སེར་སངྟོ ་ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ཐོག མགོན་ཤུལ་
ི ་གི ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ནང་དཔའ་བོ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཕུང་
གསང་སྔགས་སྨནི ་གྲོལ་དར་རྒྱས་གླང
ཞུགས་འབུལ་བྱས་ཡོ ད་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་གསང་བདག་ཚེ ་རི ང་ལགས་ནི།  སྲིང་མོ་གཅིག་ཡོ ད་པའི་མི ང་ལ་

ཚེ ་དབྱངས་སྐྱིད་རང་ལོ་ ༢༩ ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་རྟ་མགནྲི ་འཚོ ་རང་

ལོ་ ༢༤ ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་གཅིག་ཡོ ད་པའི་མི ང་ལ་འདན་སྐྱབས་ཟེར་ཞིང་ལོ་
༣ ཡི ན་འདུག

སྡ་ེ བའི་ནང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་རྟ་མགནྲི ་འཚོ འ་ི མི ང་ལ་འཕགས་མོ་འཚོ ་ཞེས་

ཀྱང་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད་འདུག ཁོང་གིས་རྟག་པར་བོད་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་

པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ། ༸པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་བཙོན་ཁང་དུ་ལྷག་ཡོ ད་པ། བོད་ཀྱི་
དཔའ་བོ་རྣམས་གཅིག་འཕརྲོ ་གཅིག་མཐུ ད་ཀྱིས་སྐ་ུ ལུས་མེར་བསགྲེ ས་གནང་ས་ྟེ ཕེབས་ཕྱིན་པ་
ཡི ན་ན།

འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡདོ ་འདུན་མི ་འདུག་ལ།   བསྡད་ཀྱང་སྙངི ་པོ་མི ་འདུག ཅེས་

བཟའ་ཟླ་ལ་ཡང་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

བཟའ་ཟླས་དེའ་ི ཐད་བྱུས་གཏོགས་བདྱེ ་དགོས་

པ་མ་རེད་ཅེས་སེམས་གསོ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་། ཁོང་གིས་དེའ་ི སྐརོ ་ཤ་སྟག་གླངེ ་ནས་སེམས་པ་
སྐྱིད་པོ་མེད་པར་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད་འདུག

དེ་བཞིན་ཉིན་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སྔནོ ་ལ་ཁོང་གི་འདྲ་

པར་ཞིག་གི་སངྟེ ་གགྲོ ས་པོ་ཞིག་ལ་གླགོ ་ཀླད་ནང་།

གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་རྒྱུད་པ།

།གངས་

སེང་དཀར་མོའ་ི ཚ་བོ། །གངས་རི འ་ི ཕོ་རདྒོ ་རྣམ་པ། །གངས་དཀར་ལ་རྒྱ་མ་བརདྗེ ། ༢༠༡༢
ལོར་ཞེས།

འབ་ྲི ར་ུ བཅུག་ཡོ ད་པ་དང་།

ཉིན་གསུམ་གྱི་སྔནོ ་དེར་སྡ་ེ བ་ནང་གི་ཕོ་གསར་

ཞིག་ལའང་། བོད་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་མ་ཐུ བ།

༸པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེའང་བཙོ ན་ལ་བཅུག་ནས་བཞག་ན་འཇིག་རྟེན་འདིར་བསྡད་ཀྱང་སྙངི ་བོ་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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མི ་འདུག ཅེས་ཁ་བརྡ་བྱས་ཡོ ད་གནས་འདུག   ད་ལྟ་རེབ་གོང་ཁུལ་ཐོག་ཏུ ་དེང་རབས་གོ་

མཚོ ན་ཐོགས་པའི་དམག་མི ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཕོན་ཆེན་པོ་འབྱོར་ནས་འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་བཅས་
པར་དམ་དྲག་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་
གནོད་སྐནྱོ ་ཆེན་པོ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་འདུག །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་ཆེན་ནོར་བུ་ལགས་
མཚན།

		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ།

ཕ་མི ང་། 		

(༧༨)

དབང་ཆེན་ནོར་བུ།

མདོ་སྨད་མཚོ ་ཤར་ཡ་རྫི ་རྫོང་རྐང་

ཚ་སྡ་ེ བ།
༢༥

བསྟན་འཛི ན། ༼ཚེ ་འདས།༽

མ་མི ང་། 		

མཁའ་འག་ྲོ འཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༩

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་དགོང་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༨
ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་མཚོ ་ཤར་ཡ་རྫི་རངྫོ ་རྐང་ཚ་སྡ་ེ བའི་ཕ་འདས་པོ་བསྟན་འཛི ན་དང་།
མཁའ་འག་ྲོ འཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་

༢༥

མ་

ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་ཆེན་ནོར་བུ་

ི ་གི་དགོན་འདབས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་
ལགས་ཀྱིས་རྐང་ཚ་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གླང

གནོན་དབང་སྒྱུར་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གནང་སྟེ་མར་འགྱེལ་བཞི ན་
པའི་སྐབས་ཀྱང་།

༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་བོད་ཡུལ་དུ་ཕེབས་བཅུག་དགོས་པ་དང།

༸པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་བཙོན་གལ
ྲོ ་གཏོང་དགོས་པ། བོད་མི ་ལ་རང་དབང་དགོས། ཞེས་སྐད་

འབོད་གནང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་རས
ྗེ ་མཚན་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་
༡༠།༣༠

ཙམ་ལ་རྐང་ཚ་སྡ་ེ བའི་མང་ཚོ གས་དང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ ས་དབང་ཆེན་

ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི་སྐ་ུ ཕུང་དགོན་པར་གདན་དྲངས་ཏེ་བསྔ་ོ སྨནོ ་ཆུ་ཚོ ད་གཉིས་ཙམ་རི ང་གནང་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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རས
ྗེ ་རྐང་ཚ་དགོན་པའི་མདུན་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་གདན་འདྲེན་གྱིས་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོ ད་པ་
མ་ཟད། ཞུགས་འབུལ་བདྱེ ་སར་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་སྐ་ུ ཚེ ་ཁ་ྲི ལོར་བརྟན་པར་ཤོག

ཅེས་ས་གནས་མང་ཚོ གས་ཀྱི ས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་གདུང་འབོད་དང་བསྔ་ོ སྨནོ ་གསོ ལ་
འདེབས་གནང་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་ཆེན་ནོར་བུ་ལགས་ནི་མདོ་སྨད་མཚོ ་ཤར་ཡ་
རྫི་རངྫོ ་རྐང་ཚ་བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ་ཤང་རྐང་ཚ་སྡ་ེ བའི་ར་ུ ཁག་དང་པོ་ནས་ཡི ན་འདུག །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ།

ཕ་མི ང་། 		

(༧༩)

ཚེ ་རི ང་དོན་གྲུབ།

མདོ་ སྨད ་བླ་ བྲང་བསང་ཆུ ་ རྫོང ་ཁྱི ་
ངན་སྡ་ེ བ།
༣༤

ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ།

མ་མི ང་། 		

འབྲུག་མོ་མཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༣༠
ཡས་མས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་ཨ་མཆོག་ཚོ ་བ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ཁྱི་ངན་

སྡ་ེ བའི་ཕ་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་དང་མ་འབྲུག་མོ་མཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༣༤ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་
གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཨ་མཆོག་རྒྱ་གར་ཐང་གི ་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་སའི་སྒ་ོ འགྲམ་

དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱས་
ཏེ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་ནི་མི ་གཤི ས་ཧ་ཅང་བཟང་བས་དུས་རྒྱུན་
དུ་འཛུ མ་ཤི ག་ཤི ག་ཏུ ་སྡདོ ་མཁན་ཞིག་ཡི ན་པས། སྡ་ེ མི ་ཀུན་གྱིས་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་བདྱེ ་སའི་
མི ་སྣ་ཞིག་ཡི ན་ལ།

རྒྱུན་དུ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་བདེ་སྡག
ུ ་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་ཞིང་བོད་དོན་སྐརོ ་གླངེ ་

སྐབས་ཚོ ར་ཤུགས་རྣོ་ལ་སེམས་ཁུར་ཆེས་ཆེར་ཡོ ད་མཁན་ཞིག་ཡི ན་ཚུལ་འདུག

དེ་ཉིན་ཨ་

མཆོག་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཚོ ས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་སྐབས་མི ་མང་ཡང་མང་པོ་འབར
ྱོ ་ཡོ ད་འདུག་ལ།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས ༢༦ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་དེར་

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་སྟབས། ས་གནས་སུ་རྒྱ་མི འ་ི དམག་མི ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་
བཏང་ཡོ ད་འདུག་ཀྱང་། སྐབས་དེར་དམི གས་བསལ་དམ་དྲག་བདྱེ ་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་

བྱུང་མི ་འདུག
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི ་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་རྟ་མགྲིན་འཚོ ་ཟེར་ཞི ང་བྱིས་པ་གཉིས་
ཡོ ད་པ་དང་། སྤུན་མཆེད་ཀྱི་མི ང་ལ་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་དང་སྒལ
ྲོ ་མ་སྐྱིད་ཡི ན་འདུག།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ། 		

ཕ་མི ང་། 		
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

(༨༠)

ཀླུ་འབུམ་ཚེ ་རི ང་།

བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཤང་
འབགྲོ ་ཡོ ་ལག་ཡུ ལ་ཚོ །
༡༨

ཚེ ་གོ་འམ་ ༼དམག་ཚེ ་གོ༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༢
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༤།༢༠ ཙམ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཤང་། འབགྲོ ་ཡོ ་ལག་སྡ་ེ བའི་ཕ་ཚེ ་གོ་འམ་ ༼དམག་ཚེ ་གོ༽ ཡི ་
བུ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་ཀླུ་འབུམ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་མདོ་བ་ཡུལ་ཚོ འ་ི སྲང་ལམ་དུ་རང་ལུས་

མེ ར་སྲེག་གི ས་རྒྱ་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་སྐུ་གཤེ གས་
པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད་འདུག

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གནས་ཚུལ་བྱུང་རས
ྗེ ་ས་

གནས་སེར་སྐྱ་མི ་མང་གི ས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོར་མ་བཅུག་པར།

མདོ་བ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་རྗེས། དགོན་པའི་
དགེ་འདུན་པའི་སྦྱིན་སགྲེ ་བདྱེ ་སར་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བྱས་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ཀླུ་འབུམ་
ཚེ ་རི ང་ལགས་ནི། རེབ་གོང་མདོ་བ་ཡོ ་ལག་སྡ་ེ བའི་མི ་ཡི ན་པ་དང་། དེ་སྔནོ ་རོང་བོ་དགོན་
ཆེན་དུ་གྲྭ་བ་བྱས་ཏེ།

དེང་སང་སྐྱ་ཕབ་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་གི་ཨ་མ་ཚེ ་ལས་འདས་ཟིན་པ་

ྲི ་ ༧ ཡས་མས་ཤི ག་ཡོ ད་འདུག ཉེ་བའི་ཆར་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཡུལ་
དང་། ཁོང་ལ་མི ང་སང

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

35

ཚོ ར་དེང་རབས་ཀྱི་གོ་མཚོ ན་ཐོགས་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མི ་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་མང་
པོ་བཀྲམས་ཏེ། ས་གནས་མི ་མང་ལ་འཇིགས་སྐལ
ུ ་བྱས་པ་མ་ཟད།
དམངས་སདྲི ་གཞུང་གི་ལས་བདྱེ ་དང་།
ས།ྟེ

རེབ་གོང་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་མི ་

རེབ་གོང་རངྫོ ་གི་ལས་བདྱེ ་མང་པོ་མདོ་བར་ཡོ ང་

ས་གནས་སུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་རྐནྱེ ་དང་།   སླད་ཕྱིན་གནས་

ཚུལ་དེ་རི གས་མི ་འབྱུང་ཆེད་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་གྱིས་རངྫོ ་ཁག་བཞི་ལ་བསྒྲགས་པའི་ ༼ཀྲུང་གུང་རྨ་ལྷ་ོ

ཁུལ་ཨུའི་གཞུང་ལས་ཁང་དང་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་མི ་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལས་ཁང་གི ་སྤྱི་ཚོ ཊ་བརྟན་
ི ་སྲུང་སྐབྱོ ་ཀྱི་འབལ
བརླང
ྲེ ་ཡོ ད་བྱ་བའི་སྐརོ ་གྱི་བལ
ྲེ ་མྱུར་བརྡ་སྦར
ྱོ ་༽

སོགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་

བྱས་ཏེ་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱས་སྟབས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཀླུ་
འབུམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས།

མདོ་བ་ཡུལ་ཚོ འ་ི སྲང་ལམ་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ནས་རྒྱ་

གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱས་ཡོ ད་འདུག  

ཉེ་ཆར་བོད་

མདོ་སྨད་རྨ་ལྷ་ོ རེབ་གོང་ས་ཁུལ་དུ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་བསྟུད་མར་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་
བཞིན་པར་བརྟེན།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཟླ་ ༡༡

ཚེ ས ༡༤ ཉིན་རྨ་ལྷ་ོ བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ་

ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་མི ་དམངས་སདྲི ་གཞུང་གིས་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གྱི་ ༼ཀྲུང་གུང་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་ཨུའ་ི

གཞུང་ལས་ཁང་དང་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་མི ་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལས་ཁང་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་བརྟན་བརླིང་
སྲུང་སྐབྱོ ་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་བྱ་བའི་སྐརོ ་གྱི་བལ
ྲེ ་མྱུར་བརྡ་སྦར
ྱོ ་༽
གནས་གང་སར་སྦྱར་འགམ
ྲེ ས་བྱས་ཡོ ད་འདུག །

ཞེས་པ་ཞིག་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་གྱི་ས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགྲིན་སྐྱབས་ལགས་
མཚན།

		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ། 		

ཕ་མི ང་། 		

(༨༡)

རྟ་མགནྲི ་སྐྱབས།

ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་ཀླུ་ཆུ ་རྫོང་མ་ངེས་ཤང་
དཔལ་སྒར
ུ ་ནགས་རི ་སྡ་ེ བ།
༢༣

ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས།

མ་མི ང་། 		

སྒལ
ྲོ ་མ་འཚོ ་འམ་སྒལ
ྲོ ་སྒལ
ྲོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༢

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཙམ་དུ་
བོད་མདོ་སྨད་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རངྫོ ་མ་ངེས་ཤང་གི་ཁོངས་གཏོགས། ཤི ས་

ཚང་ཚོ ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དཔལ་སྒར
ུ ་ནགས་རི ་ཚོ ་བའི་ཕ་ཚེ ་འདས་ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་

དང་། མ་སྒལ
ྲོ ་མ་འཚོ ་འམ་སྒལ
ྲོ ་སྒལ
ྲོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༣ ཡི ན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་
མགྲིན་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཀླུ་ཆུའི་འགྲམ་ངོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་རྗེས་འདས་
གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་ཉིན་དགོང་མོར་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་ཀྱང་། ས་གནས་བོད་

མི ་ཚོ ས་མ་ཤེས་པར་མཚན་གཅིག་ལྷག་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ ཞོགས་པར་གནས་ཚུལ་ཤེས་རས
ྗེ ་
མང་ཚོ གས་ཀྱིས་ཁོང་གི ་སྐུ་ཕུང་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲེན་བྱས་ཏེ་ཤི ས་ཚང་དགོན་པའི་དགེ་
འདུན་པ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བསྔ་ོ སྨནོ ་གསུངས་ཡོ ད་འདུག

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགནྲི ་སྐྱབས་ཁོང་ལ་སྤུན་མཆེད་གསུམ་ཡོ ད་པ་ལས།
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ཕུ་བོ་ཆེ་

བའི་མི ང་གདུགས་དཀར་སྐྱབས་དང་། ཕུ་བོ་ཆུང་བའི་མི ང་ལ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་ཟེར་
ཞིང་། འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་ཤི ས་ཚང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཡི ན་འདུག

ན་ུ བོ་ཞིག་ཡོ ད་པའི་

མི ང་ལ་འཇིགས་བདྱེ ་སྐྱབས་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་འདུག ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཤི ས་ཚང་དགོན་
པར་ཆོས་ཞུགས་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གི་གྲྭ་མི ང་ལ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་འདུན་ཞེས་འབོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་སྐྱ་སར་བབ་ས་ྟེ ད་ལྟའ་ི བར་འབགྲོ ་སར་བསྡད་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ནམ་
རྒྱུན་བོད་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་ཐེངས་རེར། ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་དེ་འདྲ་ཞིག་བདྱེ ་
ུ ་ཞེས་དང་།
ཐུ བ་ན་ཅི་མ་རང

༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ཕྱིར་བོད་ཡུལ་དུ་མ་ཕེབས་ཚེ ་

འཇིག་རྟེན་འདིར་བསྡད་མ་བསྡད་མི ་འདུག ཅེས་བཤད་ཡོ ད་སྐརོ ་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ཅིག་གིས་གནས་
ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོ ད། །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ། 		
མ་མི ང་། 		

མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

(༨༢)

རྟ་མགནྲི ་ར་ྡོ ར།ྗེ

བོད ་མདོ་ སྨ ད ་རེ བ ་གོ ང ་ཁུ ལ་ར ྡོ་

དཀར་མོ་ཤང་དམེ་སྐརོ ་སྡ་ེ བ།
༢༩

རྒྱ་མོ་སྐྱིད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༣༠ ཙམ་
ལ་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཁུལ་ར་ྡོ དཀར་མོ་ཤང་དམེ་སྐརོ ་སྡ་ེ བ་མ་རྒྱ་མོ་སྐྱིད་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༩

སོན་པ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་རྡོ་དཀར་མོ་ཡུལ་ཚོ འ་ི སྲིད་གཞུང་གི ་
སྒ་ོ ཁ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས།ྟེ

༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་སྐ་ུ ཚེ ་ཁ་ྲི ལོར་བརྟན་

པར་ཤོག ཅེས་འབོད་ཚི ག་སྒག
ྲོ ས་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱིས་རང་

ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་གོམ་པ་བཅུ་ཙམ་བར་གོམ་བགྲོད་གནང་ནས་དེ་མཚམས་ས་ལ་འགྱེལ་ཡོ ད་
ཀྱང་།   ཡང་བསྐྱར་ཡར་ལངས་ཏེ་གོམ་བགདྲོ ་བདྱེ ་ཐབས་བྱས་འདུག

འོན་ཀྱང་དེ་མ་

ཐག་སར་འགལ
ྱེ ་ཏེ་སྐ་ུ གཤེགས་པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག   དེ་འཕྲལ་ས་གནས་

མི ་མང་དང་འདབས་འབྲེལ་གྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནས་སེར་སྐྱ་མི ་མང་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་
བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དང་མ་ཎི་དབྱངས་སུ་གར
ྱེ ་བཞིན།

ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་མགོན་

ི ་གི ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་གདན་ཞུས་
ཤུ ལ་སྔགས་སྒར་གསང་སྔགས་སྨནི ་གྲོལ་དར་རྒྱས་གླང

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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ཏེ་སང་ཉིན་དགོངས་མོ་དེར་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད་འདུག དེ་ཡང་ཉེ་བའི་ཉིན་ཤས་གོང་ཁོང་

གི ས་ནང་མི ་ཚང་མ་ལྷན་དུ་འཛོ མས་བཅུག་ནས་གླངེ ་མོ ལ་དང་བཟའ་བཏུ ང་ལ་རོལ་པ་དང་།
དེ་བཞིན་དགའ་ཉེ་དང་གགྲོ ས་པོ་ཁག་ཅིག་རྩེ་ཁོག་རངྫོ ་ཐོག་ལ་ཁདྲི ་ནས་དགའ་འཛོ མས་མཐའ་
དེ་མ་བྱས་ཡོ ད་འདུག གནས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ ་ཁོང་གིས་འདི་ལྟར་དམ་དྲག་དང་མནར་གཅོད་

འོག་ནས་ང་ཚོ ས་སྡག
ུ ་སྒམོ ་བྱས་ནས་སྡདོ ་རྒྱུ་དཀའ་ཚུལ་སོགས་ཡང་ཡང་གླངེ ་ཞིང་། ལྷག་པར་
རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་གཏང་གོང་གི ་ཆུ་ཚོ ད་ཕྱེད་ཀའི་སྔནོ ་ཙམ་ལ་གྲོགས་པོ་ཞི ག་དང་ཁ་བརྡ་

བྱས་འདུག་པའི་སྐབས་སུའང་། འདི་ལྟར་མནར་གཅོད་དང་དམ་དྲག་གི་འོག་ནས་སྡདོ ་བཟོད་
དཀའ་བའི་སྐརོ ་གླངེ ་མོལ་ཡང་བྱུང་ཡོ ད་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་རྟ་མགནྲི ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས། ཁོང་ལ་ནང་མི ་དྲུག་ཡོ ད་ཅིང་། ཁོང་ལ་སྤུན་

ྲི ་མོ་ཚེ ་བརྟན་སྒལ
མཆེད་བཞི་ཡོ ད་འདུག་པ་ལས། སང
ྲོ ་མ་རང་ལོ་ ༢༣ དང་། སྤུན་མཆེད་
ཆོས་འཛི ན་རང་ལོ་ ༢༢ དང་། སྐལ་བཟང་ར་ྡོ ར་ྗེ རང་ལོ་ ༡༥ དང་། ཡི ་དམ་ཚེ ་རི ང་རང་
ལོ་ ༡༣ ཡི ན་པ་རེད། ཁོང་ནི་ཁྱིམ་ཚང་འདིའ་ི འཚོ ་གནས་གང་ཅིའ་ི ཐད་འགན་ལེན་མཁན་གྱི་
ཁྱིམ་བདག་དེ་ཡི ན་པ་རེད་འདུག།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ལགས་
མཚན། 		

(༨༣)

སངས་རྒྱས་སྒལ
ྲོ ་མ།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་རྡོ་དཀར་མོ ་

ཡུ ལ་ཚོ འ་ི བར་སྐརོ ་སྡ་ེ བ།

རང་ལོ།

༡༧

ཕ་མི ང་། 		

བསོད་ནམས་རྒྱལ།

མ་མི ང་། 		

དོན་གྲུབ་འཚོ །

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༥

ལས་གནས།

བཙུན་མ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཙམ་

ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རངྫོ ་ར་ྡོ དཀར་མོ་ཡུལ་ཚོ འ་ི བར་སྐརོ ་སྡ་ེ བའི་ཕ་བསོད་ནམས་

རྒྱལ་དང་། མ་དོན་གྲུབ་འཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༡༧ ཡི ན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་བཙུན་མ་
སངས་རྒྱས་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི ་རལ
ྒོ ་ཆེད།
བར་སྐརོ ་སྡ་ེ བའི་ལ་ནག་སྐདེ ་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས།ྟེ

༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་

མཚོ ་མཁནྱེ ། ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་ས་ྟེ མེ་ལྕ་ེ འབར་ཤུགས་ཆེ་བས་ཐང་ལ་གན་རྐྱལ་དུ་འགལ
ྱེ ་

ཡོ ད་ཀྱང་ལག་པ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་

ཞོགས་པར་ས་གནས་སུ་སྐྱ་སེ ར་མི ་མང་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཕུང་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོ ད་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སྒལ
ྲོ ་

མ་ལགས་སུ་སྤུན་ཆེ་བ་ལྷ་མོ་འཚོ ་རང་ལོ་ ༢༢ དང་། དེའ་ི ཆུང་བ་བཙུན་མ་ཞིག་ཡོ ད་པའི་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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མི ང་ལ་རི ག་བདྱེ ་དབང་མོ་རང་ལོ་ ༢༠ དང་། སྤུན་ཆུང་བའི་མི ང་ལ་འཇམ་དབྱངས་བླ་ོ ལྡན་
རང་ལོ་ ༡༥ དང་ཐ་ཆུང་བ་དབང་ཕྱུག་ཚེ ་རི ང་རང་ལོ་ ༡༤ ཡི ན་འདུག བཙུན་མ་ཁོང་ནི།
ི ་དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་བཙུན་མའི་དགོན་པ་ཞི ག་ཡོ ད་
གསང་སྔགས་སྨནི ་གྲོལ་དར་རྒྱས་གླང

པ་དེའ་ི བཙུན་མ་ཡི ན་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གིས་ཤུལ་བཞག་ཞལ་ཆེམས་ནང་། ཕྱིར་
ཕེབས་སོང་། བོད་པ་ཚོ ་ཡར་ལ་ལྟསོ ། །ཡར་གྱི་དགུང་སྔནོ ་གནམ་ལ་ལྟསོ ། །བྲག་དཀར་ཐེམ་
པའི་གུར་ཁང་དུ། ང་ཡི ་བླ་མ་ཕྱིར་ཕེབས་སོང་། །བོད་པ་ཚོ ་ཡར་ལ་ལྟསོ ། །ཡར་གྱི་གངས་
རི འ་ི རྩེ་ལ་ལྟསོ །

གངས་སེང་དཀར་མོ་ཕྱིར་ཕེབས་སོང་།

།ང་ཡི ་གངས་སེང་ཕྱིར་ཕེབས་

སོང་། །བོད་པ་ཚོ ་ཡར་ལ་ལྟསོ ། །ཡར་གྱི་རྒྱ་རངྫོ ་ནགས་ལ་ལྟསོ ། །ཐང་དང་གཡུ་ལོའ་ི མཛེ ས་སྡག
ུ ་
ལྟསོ ། །ང་ཡི ་རྒྱ་སྟག་ཕྱིར་ཕེབས་སོང་། བོད་པ་ཚོ ་ཡར་ལ་ལྟསོ ། །ཡར་གྱི་གངས་རི འ་ི ལྗངོ ས་

ལ་ལྟསོ ། །གངས་ཅན་སྐལ་བ་ཡར་འག་ྲོ རེད། །བོད་པ་རང་དབང་རང་བཙན་རེད། །རྒྱལ་
བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ །
དུས།

།རྒྱང་རི ང་ཡུལ་ན་ཡོ ད་དུས།

།སྡག
ུ ་བསྔལ་འོག་གི་གདོང་དམར་བོད་པ།

།རྒྱལ་ཁམས་བསྐརོ ་ནས་ཕེབས་

།མུན་ནག་ཁདྲོ ་ནས་གསལ་བའི་སྨནོ ་

ལམ། །པཎ་ཆེན་བླ་མ་བཙོན་དུ་ཡོ ད་དུས། །བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ལྟསོ ་ནས། །ང་ཡི ་ཁ་བ་
གངས་རི འ་ི ལྗངོ ས་ལ། །བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་སྨནོ ། །ཁ་བ་གངས་རི འ་ི བདེ་སྡག
ུ ་གི་ཆེད་

དུ། ཞེས་བྲིས་ཡོ ད་འདུག་པ་དང་། འདྲ་པར་ཞི ག་གི ་སྟེང་དུ། གངས་དཀར་པོའ་ི གཅེས་ཕྲུག་

གངས་ཅན་བུ་དང་བུ་མོ། གངས་རི འ་ི བུ་རྒོད་རྣམ་པ་བོད་པ་ཡི ན་པ་མ་བརྗེད། སངས་རྒྱས་
སྒྲོལ་མ་ནས་ཞེས་བྲིས་འདུག ཡི ག་སྐགོ ས་ཀྱི་སྟེང་ལ་བོད་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ། ཅེས་བྲིས་
ཡོ ད་པ་བཅས།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་
མཚན།

		

(༨༤)

དབང་རྒྱལ།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
དཀར་མཛེ ས ་ཁུ ལ་གསེ ར ་རྟ་རྫོང ་
		སྟག་རྩེད་ཡུ ལ་ཚོ འ་ི ཁ་ཤུལ་སྡ་ེ བ།
རང་ལོ།

༢༠

མ་མི ང་། 		

མཛེ ས་ལྡན།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཤེས་རྟོགས་མེད།

ཕ་མི ང་། 		
མེར་སགྲེ 		

འཆི ་མེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཙམ་དུ་བོད་
ཁམས་དཀར་མཛེ ས་བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་གསེར་རྟ་རང
ྫོ ་སྟག་རྩེད་ཡུལ་ཚོ འ་ི མཆོག་ཚང་

ཁ་ཤུལ་སྡ་ེ བའི་ཕ་འདས་པོ་འཆི ་མེད་དང་། མ་འདས་པོ་མཛེ ས་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༠
ནང་དུ་སོན་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་དཀར་མཛེ ས་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་

གི་མདུན་ཐང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་གནོན་སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་
ཡོ ད་འདུག ཁོང་གིས་མེར་སགྲེ ་བཏང་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་ཁར
ྱེ ་བྱས་

ཡོ ད་པ་དང་། ས་གནས་སུ་མི ་མང་པོ་འཛོ མས། གཞུང་གིས་དམ་དྲག་བྱས་ཏེ། དྲ་ལམ་ཁག་
ཀྱང་སྒ་ོ རྒྱག་གི་ཡོ ད་པས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། ངོ་རལ
ྒོ ་
གནང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་དྲག་ཆས་དམག་མི ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོ ང་སྟེ་ཁོང་གི ་ལུས་སྟེང་དུ་འབར་

བཞི ན་པའི་མེ ་རྣམས་བསད་རྗེས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ཁོང་གི ་སྤུན་མཆེ ད་དང་ཉེ་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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འབྲེལ་ཚོ ས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་ཇི་ཙམ་བྱས་
ཀྱང་གར་ཡོ ད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་ལུས།

འོན་ཀྱང་ཉེ་ལམ་

འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་མི ་སྣ་བརྒྱུད་ཁོང་གི་འདྲ་པར་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་དབང་
རྒྱལ་ལགས་ནི།

ྲི ས་པ་དང་རས
ཆུང་དུས་སླབོ ་གྲྭར་འགམ
ྗེ ་སུ་དགེ་འདུན་པ་གནང་མྱོང་ཡོ ད་

ྲི ་གསུམ་ཡོ ད་པའི་ཁདྲོ ་ཀྱི་སྤུན་ཆེ་བའི་མི ང་ལ་ཚེ ་སྒྲུབ་དང་། སྤུན་ཆུང་
འདུག ཁོང་ལ་མི ང་སང
ྲི ་མོའ་ི མི ང་ལ་ཚེ ་དགའ་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།
བའི་མི ང་ལ་ཕུར་མགོན། སང
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
རང་ལོ། 		

ཕ་མི ང་། 		

(༨༥)

དཀོན་མཆོག་ཚེ ་རི ང་།

མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ཨ་མཆོག་ཤང་བན་
ཀན་སྡ་ེ བ།
༡༨

ཚེ ་འཕགས་སྐྱབས།

མ་མི ང་། 		

མགོན་པོ་མཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ཨ་མཆོག་

ཤང་བན་ཀན་སྡ་ེ བའི་ཕ་ཚེ ་འཕགས་སྐྱབས་དང་། མ་མགོན་པོ་མཚོ ་ལོ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་
ལོ་ ༡༨ སོན་པ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས། ཨ་མཆོག་རྒྱ་གར་
ཐང་གི ་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་སའི་སྒ་ོ འགྲམ་ཏུ ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་

སྐ་ུ གངྲོ ས་འདུག ཁོང་གི་ཕུ་བོའ་ི མི ང་ལ་དཔལ་འབར
ྱོ ་རྒྱ་མཚོ ་ཟེར་ཞིང་ད་ལྟ་གྲྭ་བ་ཡི ན་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གི་ཆུང་མའི་མི ང་ལ་སངས་རྒྱས་མཚོ ་ཟེར་ཞིང་ལོ་ ༡༩ ཡི ན་འདུག་
པ་བཅས། །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༨༦)

མགོན་པོ་ཚེ ་རི ང་།

མདོ་སྨད་ཀན་ལྷ་ོ ཀླུ་ཆུའ་ི ཨ་ལ་སྦགོ ་ཚ་
སྡ་ེ བ།
༢༤

དབང་རྒྱལ།

མ་མི ང་། 		

ལོ་ལོ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་
དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༠༠ ཡས་མས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷ་ོ ཀླུ་ཆུའ་ི ཨ་ལ་སྦགོ ་ཚ་སྡ་ེ བ་ནས་རང་ལོ་

༢༤ ཡི ན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་མགོན་པོ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས། ཀླུ་ཆུ་རངྫོ ་ཨ་ལ་དེའུ་མགོ་དགོན་

པའི་ཚོ གས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་མདུན་དུ། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འད ྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་
ལ་རང་དབང་དགོས། བོད་མི ་ཚོ ར་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་ཐོག་
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་ཕ་རང་ལོ་

༤༥ སོན་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་། མ་རང་ལོ་ ༤༣ སོན་པ་རྣམ་ལོ་ལོ་ཡི ན་འདུག ཁོང་གི་
བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་རྣམ་རྒྱལ་སྒལ
ྲོ ་མ་འབོད་པ་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༢༦ ཡི ན་འདུག ཁོང་བཟའ་མི ་

གཉིས་ལ་རང་ལོ་ ༦ ཡི ན་པའི་བུ་ཚེ ་རི ང་བསམ་འགྲུབ་དང་། རང་ལོ་ ༣ ཡི ན་པའི་བུ་མོ་
ཚེ ་རི ང་སྒལ
ྲོ ་མ། རང་ལོ ༢ ཡི ན་པའི་བུ་མོ་ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ་བཅས་བྱིས་པ་གསུམ་ཡོ ད་འདུག །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ལགས་

(༨༧)

མཚན། 		

སྐལ་བཟང་སྐྱབས།

		

བ་མེ་དགེ་སྡ་ེ བ།

ཕ་མི ང་། 		

ཁ་ྲོ རྒྱལ།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
རྔ་པ་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རང
ྫོ ་
		རྐྱང་ཚ་ཤང་དགོས་གཤོག་ཀའི་མདོ་
ལོ། 		

༢༤

མ་མི ང་། 		

ཨ་ཆོས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༦།༣༠

ཙམ་ལ་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རྫོང་རྐྱང་ཚ་ཤང་དགོས་གཤོག་ཀའི་མདོ་བ་མེ་དགེ་སྡ་ེ
བའི་བཀྲ་པོ་ཚང་གི་ཕ་ཁ་ྲོ རྒྱལ་དང་མ་ཨ་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་བུ་སྐལ་བཟང་སྐྱབས། རང་ལོ་ ༢༤

ཡི ན་པ་ཁོང་གི ས་རྐྱང་ཚ་ཤང་སྲིད་གཞུང་གི ་ལས་ཁུངས་སྒ་ོ འགྲམ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་
སྐ་ུ ཚེ ་སྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ཤོག ཀིརྟི་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཚེ ་སྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་སྐད་

འབོད་བྱེད་བཞི ན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་སྐབས་ཐོག་དེར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་
དང་།

ཉེ་འཁོར་གྱི་ཆུ་རྒྱུད་གཤོག་ཀ་དང་སྐ་ེ རྒྱུད་གཤོག་ཀ་སོགས་ཀྱི་མི ་མང་གི ས་ཁོང་གི ་

སྐ་ུ ཕུང་རང་ཁྱིམ་ལ་གདན་དྲངས་ཏེ་དྲན་པ་དགོན་པ་དང་།

རྒྱལ་དགེ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་གསུང་བཞིན་ཡོ ད་འདུག
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ཁོང་གིས་དང་ཐོག་ཤང་སདྲི ་གཞུང་གི་སྒ་ོ

འགྲམ་དུ་མ་སླབེ ས་ཙམ་ལ་གཟུགས་པོའི་སྒང་ལ་ས་སྣུམ་བླུག་བཞི ན་གོང་གསལ་གྱི་སྐད་འབོད་
བྱས་ཏེ་ཡོ ང་ཡོ ད་པ་དང་།

ཤང་སདྲི ་གཞུང་གི་སྒ་ོ འགྲམ་ལ་སླབེ ས་དུས་གཞི་ནས་མེ་བསྒནྲོ ་

ྲི ་
ཡོ ད་ཅིང་། དེ་རས
ྗེ ་ཀྱང་སྐད་འབོད་མང་པོ་བྱས་འདུག ཁོང་ལ་ཕ་མ་གཅིག་པའི་མི ང་སང
དྲུག་ཡོ ད་པའི་ནང་གི་གསུམ་པ་ཡི ན་ཞིང་། ཆུང་དུས་སྐབས་ནས་དུས་ཚོ ད་མང་ཆེ་བ་ནོར་ལུག་
གི་རྫི་བོ་བྱས་ཏེ་བསྐྱལ་ཡོ ད་པ་ལས། སླབོ ་གྲྭར་འག་ྲོ མྱོང་མི ་འདུག རྒྱུན་དུ་མི ་གཤི ས་ཧ་ཅང་
འཇམ་པོ་ཞིག་དང་། སྐད་ཆ་མང་པོ་མི ་ཤོད་མཁན་ཞིག་ཡི ན་འདུག ཉིན་ཤས་གོང་ནས་མི ་རེ་
ཟུང་ལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གི ་ཡི ན་ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་རེ་བཤད་ཡོ ད་ཀྱང་མི ་རྣམས་ཀྱིས་
དམི གས་བསལ་དོ་སྣང་བྱས་མེད་པ་དང་། ཁ་སང་འབགྲོ ་ས་ནས་གངྲོ ་ལ་ཡོ ང་ས།ྟེ

དེ་རི ང་

ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས་མདོ་བ་མེ་དགེ་སྡ་ེ བ་ནས་སྤྱི་ལེ་ ༣ ལྷག་ཡོ ད་པའི་རྐྱང་ཚ་ཤང་ཐོག་ལ་སོང་
ས་ྟེ ཕྱི་ད ྲོ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་རས
ྗེ ་བཞག་ལྡམོ ་ཤང་ཐོག་ནས་

དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་མང་པོ་རྐྱང་ཚ་ཤང་ཐོག་ལ་འབྱོར་ནས་ས་གནས་སུ་དམ་
དྲག་བདྱེ ་མུས་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་

(༨༨)

མཚན།		

སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤི ས།

ཕ་མི ང་། 		

ནམ་ཁོ།

ལོ། 		
མེར་སགྲེ 		

༡༨

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བླ་བྲང་བསང་ཁོག་ཤང་ཐོག་ཏུ ་བོད་རི གས་ན་

གཞོན་རང་ལོ་ ༡༨ ཡི ན་པ་དངུལ་རྭའ་ི སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་
གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་

བོད་ནང་གི་དགོང་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཡས་མས་སངྟེ ་བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རངྫོ ་བསང་
ཁོག་ཤང་ཐོག་ཏུ །  རང་ལོ་ ༡༨ ཡི ན་པའི་བསང་ཁོག་དངུལ་རྭའ་ི རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་

བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་
གྱུར་འདུག ཉིན་དེར་ཁོང་དང་གགྲོ ས་པོ་འགས་སྦག་སྦག་བཞོན་ནས་བསང་ཁོག་ཞང་ཐོག་ཏུ ་
བསླབེ ས་ཡོ ད་པ་དང་། མེར་སགྲེ ་མ་བཏང་བའི་སྔནོ ་ཙམ་ལ་ཁོང་གིས་ཕ་སྤུན་གྱི་བུ་སྤུན་ཚེ ་བྷ་ེ
ཞུ་བར་ཁ་པར་འབར
ྱོ ་ཏེ། ཨ་རོགས། ངས་དེ་རི ང་བོད་དོན་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་
རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་ལན་བསྐྱལ་ཡོ ད་འདུག

རོགས།  དེ་ལྟར་མ་བདྱེ །

སྐབས་དེར་ཚེ ་བྷ་ེ ལགས་ཀྱིས། ཨ་རོགས། ཨ་

ཅུང་བསྒག
ུ ་དང་།

ཞེས་པ་ཙམ་ལས་བཤད་ཁོམ་མ་བྱུང་བར་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

དེའ་ི རས
ྗེ ་ཁ་པར་ག་ཚོ ད་བཏང་ཡང་ཁ་པར་སྒ་ོ གཏན་ཏུ ་བརྒྱབ་

ཁ་པར་ཁ་བརྒྱབ་ཡོ ད་འདུག
ཡོ ད་འདུག
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སྐབས་དེར་ནང་མི ་ཁག་གཅི ག་གང་མགྱོགས་བསང་ཁོག་ཤང་ཐོག་ཏུ ་ཕྱིན་ཡོ ད་

ཀྱང་། སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་སྐ་ུ ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཚར་ཡོ ད་འདུག་ལ། ཉེ་
འཁོར་གྱི་མི ་ཚོ ས་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ན། མེར་སགྲེ ་སྐབས་ཁོང་གིས།
གདན་འདནྲེ ་ཞུ་དགོས།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་

པཎ་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གཙོ་བྱས་པའི་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་པ་

རྣམས་ཀླདོ ་གལ
ྲོ ་གཏོང་དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་ཡོ ད་འདུག དེ་ནས་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི ་ཚོ ་
དང་ལྷན་དུ་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཕུང་བསང་ཁོག་ཤང་ཐོག་ཏུ ་ཁོང་ཚང་ལ་ཁང་པ་གསར་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་
དེར་གདན་ཞུ་གནང་ཡོ ད་འདུག
དེ་ནི།

ཐེངས་འདིར་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་ཡུལ་

དེ་སྔནོ ་དཔའ་བོ་ཐུ བ་དབང་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ཉེ་

ྲི ་སུ་ཡི ན་འདུག་ལ།
འཁས

སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་ཕ་མི ང་ལ་ནམ་ཁོ་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་པ་

དང་། ཁོང་ལ་སྤུན་མཆེད་བཞི་ཡོ ད་འདུག དེ་སྔནོ ་ཁོང་བསང་ཁོག་སླབོ ་ཆུང་ནང་ལོ་བཞི་ཙམ་

རི ང་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གི ས་རྗེས་སུ་ཁྱིམ་དུ་ལོག་སྟེ་ཕྱུགས་རྫི་
བྱས་ཏེ་སྡདོ ་དགོས་བྱུང་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་ནམ་རྒྱུན་ཕ་མའི་ཁ་ལ་ཉན་པོ་བདྱེ ་མཁན་གྱི་བུ་ཡ་

རབས་སྤདྱོ ་བཟང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡི ན་འདུག །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བན་དེ་མཁར་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༨༩)

བན་དེ་མཁར།

མདོ་སྨད་མཛོ ད་དགེ་ཡར་ཀི ་སོག་སྡ་ེ
བ།

༢༡

ཚེ ་རི ང་ཐར།

མ་མི ང་། 		

ཀུན་བཟང་སྒལ
ྲོ ་མ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ བོད་ནང་
གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཡས་མས་སུ། བོད་མདོ་སྨད་མཛོ ད་དགེ་ཡར་ཀི་སོག་སྡ་ེ ནས་ཡི ན་པ་རང་ལོ་
༢༡ ཅན་རྒྱལ་གཅེས་པ་བན་དེ་མཁར་ལགས་ཀྱིས། གཙོས་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་
བཏང་ས།ྟེ རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་གྱིས་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་
བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གིས་ཕ་ཡུལ་ནས་སྤྱི་ལེ་ ༢༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡོ ད་པའི་གཙོས་

གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་དུ་སོང་ས།ྟེ ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་བོད་ལ་ཕེབས་སུ་འཇུག་དགོས། པཎ་ཆེན་
རི ན་པོ་ཆེ་བཙོན་ནས་གླདོ ་གལ
ྲོ ་གཏོང་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། སྐད་ཡི ག་དང་ཆོས་
དད་ལ་རང་དབང་དགོས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབྱོ ་བདྱེ ་དགོས། ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་འདུག

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དབ་ྱེ བའི་ཀན་སུའུ་ཞི ང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་

གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་ཆ་བགོས་བྱས་ཡོ ད་པའི། མདོ་སྨད་མཛོ ད་དགེ་ཤོག་པ་ལྔའ་ི ནང་
ཚན་རྐང་ཚའི་ཡར་ཀི ་སོག་སྡ་ེ ནས་ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གི ་ཕའི་མི ང་ལ་ཚེ ་རི ང་ཐར་དང་མའི་

མི ང་ལ་ཀུན་བཟང་སྒལ
ྲོ ་མ། ཁོང་ལ་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ཡོ ད་པའི་ཆེ་བའི་མི ང་ལ་བྱམས་པ་དང་
ཆུང་བའི་མི ང་ལ་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ཞུ་གི་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།

52

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༩༠)

ཚེ ་རི ང་རྣམ་རྒྱལ།

མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ ་རྫོང་ཟམ་ཚ་ཤང་ལོ ་
ཚོ ་སྡ་ེ བ།
༣༡

ཆོས་རོ།

མ་མི ང་། 		

རྟ་མགནྲི ་འཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༩

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་མོའ་ི བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཡས་
མས་ཙམ་ལ། བོད་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ་རངྫོ ་ཟམ་ཚ་ཤང་ལོ་ཚོ ་སྡ་ེ བའི་རང་ལོ་ ༣༡ ཡི ན་པའི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཡུལ་ཚོ འི་སྲིད་གཞུང་གི ་སྒ་ོ འགྲམ་དུ་རང་
ལུས་མེ ར་སག
ྲེ ་བཏང་སྟེ། རྒྱ་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་གྱིས་ཏེ་
འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་ཕའི་མི ང་ལ་ཆོས་རོ་དང་མའི་མི ང་ལ་རྟ་

མགནྲི ་འཚོ ། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་ཆོས་སྐངྱོ ་འཚོ ་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད་འདུག ཁོང་ལ་བྱིས་པ་

བུ་མོ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་ཆེ་བ་ར་ྡོ ར་ྗེ སྐྱིད་ལོ་ ༧ ཡི ན་པ་དང་། ཆུང་བ་སྐལ་བཟང་སྒལ
ྲོ ་
མ་ལོ་ ༣ ཡི ན་འདུག ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་འད ྲེན་
ི ་དང་རྨོག་ར་ུ དགོན་གཉིས་ཀྱི་དགེ་
གནང་ས།ྟེ གདོང་གཟིགས་དགོན་ཕུན་ཚོ གས་རབ་རྒྱས་གླང
འདུན་པས་གཙོས།

ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།

ས་གནས་མང་ཚོ གས་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་བསྔ་ོ བ་སྨནོ ་ལམ་གསུང་བཞིན་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
		
ལོ། 		

ཕ་མི ང་། 		

(༩༡)

དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།

མདོ་སྨད་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོ ད་
དགེ་རང
ྫོ ་ཨ་སྐྱིད་ཤང་གཟའ་རུ་སདྟོ ་
མའི་ར་ུ སར་ཁ་བ།
༢༩

ཕུན་ཚོ གས།

མ་མི ང་།		

བླ་ོ བཟང་སྒལ
ྲོ ་མ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣༠

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣༠ བོད་ནང་གི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཡས་

མས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རྫོང་ཨ་སྐྱིད་ཤང་གཟའ་ར་ུ སྟོད་མའི་ར་ུ
སར་ཁ་བའི་ཕུན་ཚོ གས་ཚང་གི་བུ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། རང་ལོ་ ༢༩ ཡི ན་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་ཆེད་བཞག་ལྡམོ ་ཤང་ནས་སྤྱི་ལེ་བཅུ་ལྷག་གི ་སར་ཡོ ད་པའི་རླངས་འཁོར་
ནང་སྣུམ་བླུག་ས་ཞིག་ཡོ ད་པ་དེའ་ི སྒ་ོ འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་འདུག་ཀྱང་།

ཅུང་

ཙམ་ལས་མ་འགོར་བར་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་སླབེ ས་ནས་རྔ་པ་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་གྱི་ལྟ་ེ གནས་འབར་
ཁམས་ལ་ཁར
ྱེ ་ཡོ ད་པས་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་འཆི ་གསོན་གྱི་གནས་ཚུ ལ་གང་ཡང་ཤེ ས་རྟོགས་
ཐུ བ་མི ་འདུག སྐབས་ཐོག་དེར་གཟའ་ར་ུ སདྟོ ་མའི་ཕོ་གསར་སྐརོ ་ཞིག་གིས་ཉེན་རྟོག་པའི་རས
ྗེ ་
དེད་ནས་བརྒྱུགས་ཡོ ད་ཀྱང་ཕོ་གསར་རྣམས་ཀྱང་ཕྱིར་ལོག་མེད་སྟབས།

ད་ལྟ་ས་ྟེ གོང་ཚེ ས་

ཉིན་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཙམ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་མི ་མང་ཕོན་ཆེ་འདུ་འཛོ མས་བདྱེ ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བཞིན་པ་དང་།

མི ་མང་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་གསར་རྣམས་དང་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་བཅས་ཕྱིར་

སྤྲོད་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་ནས་ངར་ཤུ གས་ཆེན་པོས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྩིས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པས་གནས་

ཚུལ་ཛ་དྲག་ཏུ ་འགྱུར་བཞིན་ཡོ ད་འདུག ཁོང་གི་ཕ་མི ང་ལ་ཕུན་ཚོ གས་དང་། མ་མི ང་ལ་བླ་ོ
བཟང་སྒལ
ྲོ ་མ། རང་ལོ་ ༢༦ ཡི ན་པའི་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་པདྨ་སྐྱིད་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་བྱིས་

པ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་ཆེ་བ་ལོ་ ༩ དང་ཆུང་བ་རང་ལོ་ ༦ ཡི ན་འདུག ཁོང་ལ་སྤུན་གཅིག་དང་
ྲི ་མོ་གཉིས་ཡོ ད་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གིས་
སང
རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གཟའ་རའུ ་ི དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། རང་
ལོ་ ༢༩ ཡི ན་པ་ཁོང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་རྔ་པ་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་གྱི་ལྟ་ེ གནས་
འབར་ཁམས་སུ་འདས་གངྲོ ས་གྱུར་ཡོ ད་ཀྱང་།
ནང་མི ར་ཕྱིར་སྤྲད་མེད་པ་དང་།

ུ ་ཐལ་ཞིག་མ་གཏོགས་སྐ་ུ ཕུང་
ཁོང་གི་རས

མཛོ ད་དགེ་ཕག
ྱོ ས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་མི ་སྐྱ་སེར་དང་

རྒན་གཞོན་ཁྱད་མེད་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ཀྱི་ནང་མི ར་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐ་ྱེ སནྟོ ་ཆེད་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་གྱི་བོད་མི ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ང་
མུས་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་གཟུངས་འདུས་སྐྱབས་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
		

ལོ།		
ཕ་མི ང་། 		

(༩༢)

གཟུངས་འདུས་སྐྱབས།

ཨ་མདོ་ བླ ་ བྲང་བཀྲ་ཤི ས་འཁྱི ལ ་
བསང་ཆུ་རང
ྫོ ་འབོ་ར་ཡུ ལ་ཚོ ་བརྡར་
མདོ་སྡ་ེ བ།
༡༧

ཚེ ་བྷ།

མ་མི ང་། 		

བན་ྟེ འཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཤེས་རྟོགས་མེད།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱབ་བོད་ནང་གི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་
ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༤༠ ཙམ་ལ། བོད་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤི ས་འཁྱིལ་བསང་ཆུ་རངྫོ ་འབོ་ར་ཡུལ་ཚོ །
བརྡར་མདོ་སྡ་ེ བའི་སྟག་མགོ་ཚང་གི ་བུ་གཟུངས་འདུས་སྐྱབས་ཞུ་བ་ཞི ག་གི ས་འབོ་རའི་དགོན་

པའི་ཉེ་འཁྲིས་གཞུང་ལམ་སྟེང་དུ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་
ཐོག་འཛི ན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་གནང་ཡོ ད། གཟུངས་འདུས་

སྐྱབས་ལགས་ཀྱི་ཕ་མི ང་ལ་ཚེ ་བྷ་དང་མ་མི ང་ལ་བན་ྟེ འཚོ ་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་ལ་བཟའ་ཟླ་
དང་བྱིས་པ་ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།

56

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བློ་བཟང་དགེ་འདུན་ལགས་
མཚན།		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

(༩༣)

བླ་ོ བཟང་དགེ་འདུན།

མགོ་ལོ ག་པདྨ་རྫོང་སེ ་ལེ ་ཐང་ཡུ ལ་

ཚོ འི ་ པད་ནག་དགོ ན ་ཀ་དག་སྤྲོས་

ི ་།
		བྲལ་གླང
ལོ། 		

༢༩

མ་མི ང་། 		

ས་འགོ་བདེ་དབང་།

འཚོ ་ཐབས།

དགེ་འདུན་པ།

ཕ་མི ང་།		
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

མགོ་ལོག་ལོ་ཁོ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་དགོང་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༤༥

ི ་
ཡས་མས་སུ་མགོ་ལོ ག་པདྨ་རྫོང་སེ་ལེ ་ཐང་ཡུལ་ཚོ འི་པད་ནག་དགོན་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་གླང
གི་གྲྭ་བ་རང་ལོ་

༢༩

ཡི ན་པ་བླ་ོ བཟང་དགེ་འདུན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་

བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རལ
ྒོ ་གྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུ ལ་
ཐོན་འདུག་པ་དང་།

ཁོང་གི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གནང་སའི་ས་གནས་ནི།

མགོ་ལོག་པདྨ་

རྫོང་གི ་སུམ་མདོར་པདྨ་འདབས་བརྒྱད་ཅི ག་ཡོ ད་པའི་ཡར་ནང་ནས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་
གནང་ས་ྟེ ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སྐད་འབོད་བདྱེ ་བཞིན་
གསལ་ཁ་བྱུང་མེད།༽

༼སྐད་འབོད་ཀྱི་ནང་དོན་

མདུན་དུ་གོམ་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་རྒྱུགས་མཐར་ཐང་དུ་འགལ
ྱེ ་ཡོ ད་པ་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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དང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་། དམག་མི ་བསླབེ ས་ནས་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་བཙན་

ཁར
ྱེ ་བྱེད་བཞི ན་པའི་སྐབས་ས་གནས་མང་ཚོ གས་ཚོ ་རྒྱུ གས་ནས་ཁོང་གི ་ཕུང་པོ་བཙན་ཁྱེར་
བདྱེ ་མ་བཅུག་པར་རང་དགོན་དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་ཡོ ད་འདུག་པ་དང་།

པད་ནག་སྡ་ེ བའི་མི ་

མང་ཚོ ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི ་ཁྱིམ་དུ་ཡོ ང་ས་ྟེ སྐ་ུ ཕུང་ལ་ཁ་བཏགས་བསྒནྲོ ་པ་དང་། ཤུ ལ་ལུས་

ནང་མི ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཆེད་མཆོད་མེའ་ི ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ་
དང་། བསྔ་ོ བ་སྨནོ ་ལམ་བཅས་གནང་གཞིན་ཡོ ད་འདུག་ལ། ཕག
ྱོ ས་ཡར་མར་གྱི་བོད་རི གས་མང་
པོ་པད་ནག་ཏུ ་བསྐདྱོ ་ཡོ ད་ཀྱང་གོང་འོག་གི ་ལམ་ཁ་ཚང་མ་དམག་མི ་དང་ཉེན་རྟོག་པས་བཀག་

འགོག་བྱས་ཡོ ད་འདུག ཁོང་གི་ཕའི་མི ང་ལ་མགོ་ལོག་ལོ་ཁོ་དང་། མའི་མི ང་ལ་ས་འགོ་བདེ་
ྲི ་མོ་སྐྱ་ཅོ། གསེར་མཚོ ། པོ་སྡསེ ། པད་
དབང་། དེ་བཞིན་དུ་སྤུན་མཆེད་ཚེ ་ཆུང་དང་། སང
དཀར་སོགས་ནང་མི ་བཅུ་གཅིག་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱས་ལགས་
མཚན། 		

(༩༤)

དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱས།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

མཛོ ད་དགེ་རྫོང་འབྲིང་བ་ཤང་གོས་
བརྡ་སྡ་ེ བ།

ལོ།		

༢༤

ཕ་མི ང་། 		

དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།

མ་མི ང་། 		

སྒལ
ྲོ ་མ་མཚོ །

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༨

འཚོ ་ཐབས།

དགེ་འདུན་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ཐོག་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རྫོང་འབྲིང་བའི་སུམ་མདོ་དགོན་གྱི་གྲྭ་དཀོན་
མཆོག་འཕེལ་རྒྱས། རང་ལོ་ ༢༤ ཡི ན་པ་ཁོང་གིས་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཚོ གས་ཆེན་

འདུ་ཁང་མདུན་དུ་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་སྐ་ུ ཚེ ་ཁ་ྲི ལོ་བརྟན་པར་ཤོག ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་
འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་བོད་ལ་གདན་འདནྲེ ་ཞུ་དགོས།

ཀིརྟི་སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་

འདནྲེ ་ཞུ་དགོས། བོད་གཞིས་བས
ྱེ ་ལྷན་འཛོ མས་ཡོ ང་དགོས། ཞེས་པའི་འབོད་ཚི ག་སྒག
ྲོ ་བཞིན་
ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་གནང་ནས་མེ་དཔུང་ཆེན་པོའ་ི ཁདྲོ ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་འདུག ཁོང་གིས་
རང་ལུས་མེ ར་སག
ྲེ ་གཏོང་བཞི ན་པའི་སྐབས་དེར་མཐའ་འཁོར་དུ་གྲྭ་མང་གི ས་བསྐར
ོ ་ནས་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གི ་མི ང་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐད་ཤུ གས་ཆེ ན་པོས་འབོད་བརྡ་བཏང་བ་མ་
ཟད། དེ་བཞིན་གྲྭ་མང་གིས། བླ་ོ བཟང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྙངི ་རའྗེ ་ི གཏེར། །གངས་ཅན་བསྟན་

འཛི ན་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་རྒྱན། །འཇིགས་མེད་ཡེ ་ཤེས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ འ་ི སྡ།ེ །བླ་མ་སྤྱན་རས་
གཟིགས་ཀྱིས་རས
ྗེ ་བཟུང་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུ ག་བསམ་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག།

ཅེས་པ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་འུར་འདོན་གནང་ཡོ ད་འདུག དེ་རས
ྗེ ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་

ཁོ་རང་གི་གྲྭ་ཤག་ཏུ ་གདན་དྲངས་ཏེ་གྲྭ་མང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་སྨནོ ་ལམ་གསུངས་དང་གསུང་
མུས་ཡི ན་འདུག

ཁོང་ནི་མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་འབངྲི ་བ་ཤང་གོས་བརྡ་སྡ་ེ བའི་ཕ་དཀོན་མཆོག་

སྐྱབས་དང་མ་སྒལ
ྲོ ་མ་མཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡི ན་པ་དང་།

ཆུང་དུས་སྐབས་ནས་འབངྲི ་བའི་སུམ་

མདོ་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཤི ང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པར་དཔེ་
ཆ་ལྟ་རུ་ཡོ ང་ནས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འཛི ན་གྲྭ་ཁ་དོག་གོང་མའི་ནང་དུ་སྒྲི ག་ཞུགས་ཀྱིས་མཚན་
ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་གནང་མུས་ཡི ན་འདུག
ནང་མི ་དགུ་ཡོ ད་འདུག

ྲི ་སོགས་
ཁོང་ལ་ཕ་མ་གཉིས་དང་སྤུན་སང

དེ་མི ན་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པ་དང་ཅུང་ཐག་རི ང་བའི་ལྷ་སྡ་ེ

དག་སྟག་ཚང་ལྷ་མོར་ཡོ ང་རྒྱུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡམོ ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ།
ཕ་མི ང་།

(༩༥)

པདྨ་ར་ྡོ ར།ྗེ

མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚུ་རངྫོ །
༢༣

ཨོ ་རྒྱན་སྐྱབས།

མ་མི ང་།

ཚེ ་གཟུངས་མཚོ །

མེར་སགྲེ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༨

འཚོ ་ཐབས།
ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཞིང་པ།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉིན་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཆེན་

མོའ་ི ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོའི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཡས་མས་ལ། མདོ་སྨད་ཀླུ་ཚུ་རངྫོ ་ཤི ས་ཚང་ཚོ ་བ་

བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན། ཆོས་འཁོར་སྡ་ེ བའི་རང་ལོ་ ༢༣ ཡི ན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་པདྨ་ར་ྡོ ར་ྗེ
ལགས་ཀྱིས། མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུའ་ི ཤི ས་ཚང་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་མདུན་ཐང་དུ། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་
ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་བོད་མི ས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས། སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་

གནང་བཞི ན་རྒྱ་གཞུ ང་ལ་ཞི ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
འདུག ཁོ་རང་ངོ་རྟགས་ཆོད་སླད། ཁོང་གི་འདྲ་པར་ཞིག་དང་ཐོབ་ཐང་ལག་འཁར
ྱེ ་གཉིས་

འཕྲུལ་རྟའི་སངྟེ ་དུ་བཞག་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་པདྨ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་ཀྱི་ཕའི་མི ང་ལ་ཨོ ་རྒྱན་
སྐྱབས་དང་། མའི་མི ང་ལ་ཚེ ་གཟུངས་མཚོ ་ཞུ་གི་ཡོ ད་འདུག ཁོང་ཅག་གི་འཚོ ་ཐབས་ནི་ཞིང་
པ་ཡི ན་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བན་ཆེན་སྐྱིད་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		
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(༩༦)

བན་ཆེན་སྐྱིད།

མདོ་ སྨད ་རེ བ ་གོ ང ་རྩེ་ཁོག ་རྫོང ་རྡོ་
དཀར་མོ་ཡུ ལ་ཚོ །
༡༧

བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་།

མ་མི ང་། 		

གསེར་མོ།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༩

འཚོ ་ཐབས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

སླབོ ་ཕྲུག

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༩ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བོད་ནང་གི་མཚན་མོ་

ཆུ་ཚོ ད་ ༨ པ་ཡས་མས་ལ། བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་རྩེ་ཁོག་རངྫོ ་ར་ྡོ དཀར་མོ་ཡུལ་ཚོ འ་ི བུ་མོ་
བན་ཆེན་སྐྱིད་ཞུ་བ་ཞིག་གིས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཚེ ་ཁ་ྲི ལོ་བརྟན་པར་ཤོག བོད་མི ་མང་ཁ་ྲི
ལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་སྐད་འབོད་གནང་ས་ྟེ རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་གནང་རས
ྗེ ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད། ཁོང་མོ་

སླབོ ་གྲྭ་དམའ་འབངྲི ་དང་པོ་ ༼འཛི ན་རི མ་བདུན་པ༽ ཡི ན་འདུག་ལ། ཁོང་མོས་མེར་སགྲེ ་མ་

གཏང་སྔནོ ་ལ་མོ་རང་གི་གགྲོ ས་མོ་ཞིག་ལ། ངས་བོད་པའི་ལ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་
གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན། ཤང་ཐོག་ཏུ ་སོང་ནས་སདྲི ་གཞུང་སྒ་ོ ཁ་ནས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ན། ངའི་ཕུང་པོ་

ཕ་མའི་ལག་ཏུ ་རག་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ངས་འབགྲོ ་ས་རང་ནས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བརདྗོ ་ཡོ ད་འདུག

བན་ཆེན་སྐྱིད་ལགས་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༡༧ ཡི ན་འདུག་ལ། ཁོང་མོའ་ི ཕ་མི ང་ལ་

བསོད་ནམས་ཚེ ་རི ང་དང་མ་མི ང་ལ་གསེར་མོ། སྤུན་མཆེད་གཉིས་ཡོ ད་པ་ལས་མོ་རང་འབངྲི ་
བ་དེ་ཡི ན་འདུག ཁོང་མོ་ནམ་རྒྱུན་སླབོ ་སྦངྱོ ་ཐོག་བརྩོན་པ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་མཁན་ཞིག་ཡི ན་པ་མ་
ཟད། བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ལ་ཞེན་དང་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་ཐོག་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བདྱེ ་མཁན་ཞིག་

ཀྱང་ཡི ན་འདུག ཉིན་དེར་བོད་ནང་གི་མཚན་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༡༥ ཐོག་མེར་སགྲེ ་གཏོང་

ཡུལ་དེར་ས་གནས་མང་ཚོ གས་ཕོན་ཆེ ན་འདུ་འཛོ མས་བྱས་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་ཞབས་
བརྟན་གསོལ་འདེབས་དབྱངས་སུ་གྱེར་ནས་ཁོང་མོའ་ི ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོ ད་འདུག་
ལ།

སྐབས་དེར་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་སྐད་འབོད་རྒྱག་གི་ཡོ ད་པའི་སྒྲ་ཁ་པར་ལས་དངོས་སུ་ཐོས་

ཐུ བ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་རིང་བཀྲིས་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༩༧)

ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས།

ཨ་མཆོག་སྐྱིད་སྡ་ེ བ།
༢༢

གངས་སེང་ཚང་གདུཌ་དཀར་སྐྱབས།

མ་མི ང་། 		

ཚེ ་རི ང་སྒལ
ྲོ ་མ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༢

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་སྐྱིད་སྡ་ེ བའི་ཕ་གངས་

སེང་ཚང་གདུགས་དཀར་སྐྱབས་དང་མ་ཚེ ་རི ང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་གཅི ག་པུ་ཡི ན་པ་རང་ལོ་

༢༢ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་རང་ཁྱིམ་ནས་བོད་ལ་ྭ གཙང་མ་

ཞིག་གནྱོ ་ཏེ། ཕྱུགས་རྫི་བདྱེ ་པའི་སྐབས་ཕྱུགས་རྣམས་རྫི་རོགས་ཚོ ར་བཅོལ་ཏེ། ཨ་མཆོག་
གངྲོ ་བརྡལ་གྱི་སྲང་ལམ་ནས། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ གཡས་གཡོ ན་དུ། རང་ལུས་ལྕགས་
སྐདུ ་ཀྱིས་བསྡམས་ཏེ། ཀི་ཱ ཧི་ཧི། ༼༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ །༽ ཞེས་སྐད་འབོད་བདྱེ ་
ཞོར་དུ་མེ་ལྕའེ ི་ཁྲོད་ནས་ཁྲོམ་སྐརོ ་བྱས་པ་དང་དེའི་རྗེས་སར་འགྱེལ་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
འདུག སྐབས་དེར་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཨ་མཆོག་གངྲོ ་བརྡལ་དུ་སྐརོ ་གཡེ ང་བདྱེ ་མཁན་གྱི་ཉེན་རྟོག་

པ་ཚོ ས་སྐུ་ཕུང་གི ་འཁྲིས་སུ་བཅར་བར་ས་གནས་ཁྲོམ་ལམ་གྱི་བོད་མི ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅི ག་
ཏུ ་འཛོ མས་ཏེ་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོ ར་རྡོ་གཞུས་ཏེ་སྐ་ུ ཕུང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་པར་དམ་པ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཁོང་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་ཐུ བ་ཡོ ད་ཀྱང་། དེའ་ི རས
ྗེ ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་སྤྱི་བདེ་མི ་སྣའི་
རླངས་འཁོར་མང་པོས་སྡ་ེ འདབས་ཡོ ངས་སུ་བསྐརོ ་ཏེ། སྡ་ེ བ་དེར་བསྔ་ོ སྨནོ ་གནང་བར་ཕེབས་

མཁན་གྱི་ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་བྱེད་དུ་ཡོ ང་མཁན་

རི ་སྡ་ེ ཚོ ་བའི་མི ་རྣམས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོ ད་འདུག དེའ་ི རས
ྗེ ་ཚོ ་བའི་ཚོ ་དཔོན་བར་དུ་བཏང་
ནས། སྐ་ུ ཕུང་མགག
ྱོ ས་མྱུར་ཞུགས་འབུལ་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོ ད་འདུག མེར་སགྲེ ་

གཏོང་མཁན་ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ཀྱི་ནང་མི ་ཚོ ས། བོད་མི འ་ི སལ
ྲོ ་རྒྱུན་ལྟར་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་
ཐད་བླ་མར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་རི ་སྡ་ེ ཚོ ་བར་མཆོད་སྦྱིན་ལེགས་འགྲུབ་མ་གནང་བར་
སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་སྲོལ་ཞི ག་དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུགས་སྲོལ་ཁྲོད་དུ་མེད་པ་སོགས་
ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱས་མི ་འདུག

འོན་ཀྱང་དེ་རས
ྗེ ་ཀན་ལྷ་ོ བསང་ཆུ་རངྫོ ་གི་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་ཡི ་ཅུས་

ཀྲང་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱིས་བླ་བྲང་དུ་བཞུགས་ཡོ ད་པའི་ཨ་མཆོ ག་དགོན་པའི་བླ་ཆེ ན་ཨ་ལག་

དབལ་མང་ཚང་ཨ་མཆོག་དགོན་པར་ཁདྲི ་ཡོ ང་ནས། ཚོ ་བའི་ཚོ ་དཔོན་ཚོ ་སྐངོ ་འགུགས་ཀྱིས་
ི ས་ར་སྐལ
གང་མགག
ུ ་བ་དང་།
ྱོ ས་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བྱ་དགོས་པའི་སྡག

ལྷག་པར་གལ་ཏེ་

གནས་ཚུལ་མ་ལེགས་པ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན། འགན་ཡོ ད་ཚད་ཁདྱེ ་ཚོ ས་ཁུར་དགོས་པ་སོགས་སླབོ ་
གསོ་དུས་ཡུན་རི ང་བོར་བརྒྱབ་པ་དང་། ཡང་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་ཡི ་ཅུས་ཀྲང་ཟེར་བས་མ་གཞི་ནས་
ཁྱིམ་ཚང་དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་ཁ་བྲལ་བ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་དམ་པོ་ཡོ ད་མཁན་ཞིག་ཡི ན་པས། རང་འགར་

མི ་འཇོག་ཚུལ་གྱིས་ཅོག་ཙེ ་སྒང་ལ་ཁུ་ཚུར་གཞུས་པ་སོགས་ཚོ ་དཔོན་ཚོ ་དངངས་འདར་ཤོར་
དགོས་བཟོས་པ་སོགས་ཀྱི་བཙན་དབང་འོག

ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་ཕ་གདུགས་དཀར་

སྐྱབས་ཀྱིས་དོན་དག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚེ ། སྡ་ེ བ་ཚོ ར་དཀའ་ལས་བཟོ་བའི་བསམ་ཤེས་ཐོག་བླ་ཆེན་
ཨ་ལག་དབལ་མང་ཚང་གི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་ཕྱི་ཚེ ས་

༡༣

ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་སྐ་ུ ཕུང་བླ་རི ་

གུང་སྔནོ ་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་དུར་སར་ཞུགས་འབུལ་བྱས་ཡོ ད་འདུག་ལ། སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བྱ་བར་

ཡང་མཚན་མོ་མི ་རྣམས་གཉིད་ལ་ཤོར་རས
ྗེ ་མི ་ཁ་ཤས་ཤི ག་ལས་བཏང་མི ་འདུག སྐབས་དེར་
ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་ཨ་མས་སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཐོག་བཙན་དབང་གི ་བཀའ་དེ་གོ་ནས་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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དྲན་པ་བརྒྱལ་བ་དང་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ལ་དབུགས་ཆད་པ་སོགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་དུ་སྐྱེལ་བའི་ལམ་
བར་དུ་དྲན་པ་སོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད་པ་ས་གནས་བོད་མི ས་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་བྱས་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ནི་རྒྱུ ན་དུ་ནས་མི ་ཚང་དེའི་མི ་རྒྱུ ད་ཀྱི ་

ཁདྲོ ་དུ་གཤི ས་བཟང་ཡ་རབས་ཀྱི་བུ་ཆུང་གཅིག་པུ་དེ་ཡི ན་པ་དང་།

ཆུང་མ་ཡུམ་མཚོ ་སྐྱིད་

དང་མཉམ་དུ་ཁྱིམ་གྱི་ལས་ཀར་ཧུ ར་བརྩོན་བདྱེ ་མཁན་ཞིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

རྟ་ནོར་ལུག་

གསུམ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་ཞིང་། ཆུང་དུས་ནས་རྟ་རྩལ་འགྲན་སྡར
ུ ་ཁདྲོ ་ཡང་སེ་ཨང་
དང་པོ་ལེན་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡི ན། ད་དུང་ཁོང་གི་སེམས་ནས་གཅེས་པའི་མདོ་རི ག་རྟ་བོ་
ཞིག་ཡོ ད་པས།

དེ་སྔ་ཕྱི་ར་ུ རངྫོ ་རི མ་པ་དང་ཁུལ་རི མ་པར་ཨང་དང་པོ་ལེན་མྱོང་ཡོ ད་འདུག

ཚེ ་རི ང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ཕ་མ་གཉིས་དང་ཆུང་མ་ལས་མེད་པ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་གི་
འབར
ྱོ ་བ་སོགས་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་ཕ་གངས་སེང་ཚང་གདུགས་དཀར་སྐྱབས་ནི་
ལོ་མང་རི ང་སྡ་ེ དཔོན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲུབ་མཆོག་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༩༨)

གྲུབ་མཆོག

དབལ་ཤུལ་རྨེ་བའི་སྦྲ་ཆེན་ཞང་།
༢༨

གག
ྱོ ་པོ།

མ་མི ང་། 		

གཡུ ང་མཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༨

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༡༥ ཙམ་
དུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་དམར་ཐང་རངྫོ ་ངམ་ཁྱུང་མཆུ་རངྫོ ་ ༼རྒྱ་མི ས་ཧོང་ཡུན་

རངྫོ ་འབོད་པའི་༽ དབལ་ཤུལ་རྨེ་བའི་སྦྲ་ཆེན་ཤང་གངྲོ ་སྡ་ེ གཉིས་པའི་གཙོ་ར་ུ ཚང་གི་ཕ་གག
ྱོ ་

པོ་ལགས་དང་། མ་གཡུང་མཚོ ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༨ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་

པ་གྲུབ་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་སྦྲ་ཆེན་ཡུལ་ཚོ འི་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི ་སྒ་ོ འགྲམ་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཐང་ཆེན་
དུ་རྒྱ་གཞུང་གི ་མཁག
ྲེ ས་འཛི ན་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་མཚོ ན་ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་
ཡོ ད་པ་དང།

ཅུང་ཙམ་ལས་མ་འགོར་བར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་སོགས་ཀྱིས་

ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་བཙན་འཁར
ྱེ ་བྱས་ཡོ ད་འདུག ད་ལྟའ་ི ཆར་སྦྲ་ཆེན་ཡུལ་ཚོ ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་
ཁྱུང་མཆུ་རྫོང་ཁུལ་སོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམག་མི ་འབོར་ཆེ ན་འགྲེམས་འཇོག་གི ས་
དམ་བསྒྲགས་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་ཐོན་མ་ཐག་ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱ་སོགས་
ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་བཀག་སྡམོ ་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོ ད་འདུག འོན་ཀྱང་ཉེན་ཁར་མ་འཛེ མས་པར་ཉེ་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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འཁོར་གྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་འདས་པོའི་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་ནས་སྨནོ ་
ལམ་གསུང་འདོན་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་བཞིན་ཡུལ་མི ་མང་པོ་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་མ་ཎི་

གསུང་འདོན་དང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱ་ཆེན་གནང་ཡོ ད་འདུག དམ་པ་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་
མི ང་ལ་རི ག་པ་བརདྗོ ་བཞིན་ཁོང་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་གཉིས་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལགས་
མཚན། 		

(༩༩)

དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		

འབོ་ར།
༢༦

ཕ་མི ང་། 		

ཚེ ་འདས་ར་ྡོ ར།ྗེ

མ་མི ང་། 		

རི ན་ཆེན་འཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༢

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢

ཐོག་བོད་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་འབོ་ར་རྒྱང་རི ང་ ༼ཡུལ་སྐད་དུ་རྒྱ་ར༽ སྡ་ེ བའི་ཕ་ཚེ ་འདས་ར་ྡོ ར་ྗེ
ལགས་དང་མ་རི ན་ཆེན་འཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༦ ལ་སོན་པའི་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་སམ་
༼གཅེས་མི ང་ལ་དཀོན་བྷ་ེ ༽ ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་
ཆེད་འབོ་ར་དགོན་པའི་སནྟོ ་ཆོས་ར་བའི་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་འདུག

ྲི ་མོའ་ི མི ང་ལ་སྙངི ་མོ་སྐྱིད་བརདྗོ ་
ཁོང་གི ་ཕུ་བོའ་ི མི ང་ལ་འཕགས་པ་ཚེ ་རི ང་དང་སང

བཞིན་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་ད་ལྟ་གངྲོ ་སྡ་ེ དེའ་ི རྣམ་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་ཚང་ལ་མག་པར་བསྡད་ཡོ ད་པ་

དང་། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་མཁར་མོ་ཐར་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡོ ད་འདུག བཟའ་ཟླའི་ཕ་མི ང་ལ་
རྣམ་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་དང་མ་མི ང་ལ་ལྕགས་མོ་ཕྱུག

གཅུང་མོའ་ི མི ང་ལ་ར་ྡོ ར་ྗེ འཚོ ་བཅས་ཡི ན་

འདུག ཁོང་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་གཅིག་ཅན་གྱི་བུ་ཞིག་ཡོ ད་འདུག དེ་བཞིན་འབོ་ར་དགོན་པའི་སནྟོ ་
ཆོས་ར་བའི་ནང་ནས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཞིང་ཕལ་ཆེར་དེ་མ་ཐག་སྐ་ུ གངྲོ ས་ཡོ ད་འདུག

དགོན་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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དེའི་གྲྭ་མང་རྣམ་ལོ ་རེའི་འཆར་ཅན་བསྙནེ ་མཚམས་གཏོང་བའི་དུས་ལ་འཁེལ་ཞི ང་ལྷག་མ་
རྣམས་ཚོ གས་འཚོ གས་བཞི ན་པའི་སྐབས་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་ཁོང་གི ་ཕུང་པོ་བཙན་འཁྱེར་བྱས་
འདུག

ད་ལྟ་འབོ་ར་ས་ཁུལ་དུ་དམག་མི ་དང་ལྷག་པར་དུ་བསང་ཆུ་རངྫོ ་གི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་

བདྱེ ་དང་དམི གས་བསལ་ཉེན་རྟོག་ར་ུ ཁག་མི ་སྣ་

མང་པོ་འབར
ྱོ ་འདུག བོད་ནང་

དགོང་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་བདུན་པ་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་བག་ཚ་རྒྱ་ར་དང་མདའ་འདུ། སྡ་ེ ཆེན་ ༼ཕག
ྱོ ས་
དེར་སྡ་ེ བ་ཆེ་བར་འབོད།༽ བཅས་མཉམ་འཛོ མས་བྱས་ཏེ་ས་གནས་སུ་ཕུང་པོ་ལེན་པར་འག་ྲོ
གྲབས་བྱས་འདུག ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གཙོད་རོ་སགྲེ ་ཁང་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་གནས་
ཡུལ་ཚོ འ་ི གཞུང་གི་ལྟ་ེ བ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་ཚོ ད་དཔག་བདྱེ ་རྒྱུ་ལས།

གང་དུ་ཡོ ད་པ་

དང་ནམ་ཞི ག་ལ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་རྒྱུ ་སོགས་ནང་མི ་ལ་ཡང་ཤེ ས་རྟོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་སྤྲད་
མི ་འདུག

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ད་ལྟ་རང་བག་ཚ་རྒྱ་ར་དང་མདའ་འདུ། སྡ་ེ བ་ཆེ་བོ་བཅས་ར་ུ སྡ་ེ

གསུམ་པོ་ས་གནས་ཡུལ་ཚོ འ་ི སདྲི ་གཞུང་

གི་སྒ་ོ ཁར་སོང་ས་ྟེ གནས་

ཚུལ་འད་ྲི རྩད་བྱས་པ་ལྟར་ན། དཀར་རྩི་བླ་བྲང་དུ་འཁར
ྱེ ་སོང་བ་མ་ཟད། འདས་པོའ་ི ཁྱིམ་དུ་
མཆོད་འབུལ་བསྔ་ོ སྨནོ ་ཆེད་ཨ་མཆོད་གཅི ག་ཀྱང་སོང་མི ་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་འདུག

ད་ལྟ་ར་ུ སྡ་ེ གསུམ་གྱི་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་གལ་ཏེ་སང་ཉིན་ཨ་མཆོད་གཅིག་ཀྱང་གདན་འདནྲེ ་
བདྱེ ་མ་བཅུག་ཚེ ། ཕོ་མོ་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་སདྲི ་གཞུང་གི་སྒ་ོ ཁར་སོང་ས་ྟེ མ་ཎི་འཁོར་ལོ་
སྐརོ ་ཞི ང་མགུར་དབྱངས་འཐེན་བཞི ན་འདས་མཆོད་བསྒྲུབ་རྒྱུར་གཅིག་མཐུ ན་གྱི་གྲོས་འཆམ་

བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། དོན་དག་དེ་ཐེ་བོ་དང་ལྕགས་ལམ་སོགས་བག་ཚའི་ཁོག་གི་ར་ུ སྡ་ེ གཞན་ལ་
བསྒྲགས་ཡོ ད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་པ་བཅས།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲྭ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

བླ་ོ བཟང་རྣམ་རྒྱལ།

རྔ་པ་རངྫོ ་གཅའ་ར་ུ བ་ཡུ ལ་ཚོ །
༣༧

སྐར་ཁོ།

མ་མི ང་།		

སྐར་སྐྱིད།

ཁུངས། 		

ཀིརྟི་དགོན་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

འཚོ ་ཐབས།

མེར་སགྲེ 		

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢

(༡༠༠)

དགེ་འདུན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣

ཚེ ས་ ༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༦ ཙམ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རངྫོ ་གཅའ་ར་ུ བ་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཕྱུགས་ལས་གོང་མའི་ཕ་སྐར་ཁོ་དང་།

མ་སྐར་

སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༣༧ ལ་སོན་པའི་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
ཀྱིས་རྔ་པ་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་མཁར་གྱི་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་ཁང་དང་ཐག་ཉེ་ཙམ་ནས་

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཚེ ་ཁ་ྲི ལོར་བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་སོགས་སྐད་
འབོད་བདྱེ ་བཞིན་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི་ཕག
ྱོ ས་སུ་རྒྱུགས་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་ས་གནས་དེ་གར་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་འདུག

སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་

གཏོང་ས་དེ་ནས་རྒྱབ་ཁུག་ཅི ག་གི ་ནང་ནས་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་དང་ཡི ་གེ་ཞི ག་རྙདེ ་སོན་བྱུང་
བ་ལྟར།

རྩད་གཅོད་བྱས་མཐར་ཁོང་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཡི ན་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོ ད་འདུག་མོད། ཡི ་གེའ་ི ནང་དོན་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ལ། དེ་བཞིན་

ུ ་ཐལ་ཞིག་མ་
ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་ཡང་ནང་མི ར་མ་སྤྲད་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་མེར་སགྲེ ་བཏང་རས
ྗེ ་རས
གཏོགས་སྤྲད་མེད་ཀྱང་དེ་འབལྲེ ་གྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད།

ཡང་གནས་

ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གླ་ོ
བུར་དུ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་རི ང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོ ད་ལ། སྐབས་དེར་འཛི ན་གགྲོ ས་

རྣམས་དང་ནང་མི ་སོགས་ཀྱིས་སེམས་ཁྲལ་ཆེ ན་པོས་ཁོང་ཉིན་མཚན་མེ ད་པར་བཙལ་ཡང་
རྙནེ ་སོན་མ་བྱུང་མོད།

རས
ྗེ ་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་རྔ་པའི་ཉེན་རྟོག་པས་བཀག་ཉར་བྱས་པ་

ཡི ན་འདུག་ལ། འཇིགས་སྐལ
ུ ་འདྲ་མི ན་བྱས་མཐར་གྲྭ་པ་མི ན་ཚུལ་བརདྗོ ་བཅུག་ས་ྟེ དགོན་པའི་
ནང་དུ་འདུག་མི ་ཐུ བ་པ་བཟོས་འདུག སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོང་གཞང་ཁང་
ནང་ནས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཚུལ་གྱི་གཏམ་འཆལ་བསྒྲགས་ཡོ ད་འདུག

དེ་རས
ྗེ ་ཁོང་ཟླ་བ་ཁ་

ཤས་རི ང་འབགྲོ ་ཁུལ་གྱི་སྤུན་ཉེ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁྱམ་ཉུ ལ་བྱས་ཏེ་བསྡད་ཡོ ད་ཀྱང་ཁོང་གང་
དུ་སོང་ཡང་ཉེན་རྟོག་པས་རྗེས་འདེད་དང་ལྟ་རྟོག་གི ས་སུན་གཙེ ར་འདྲ་མི ན་བཟོས་ཡོ ད་འདུག

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་མ་གཏང་སྔནོ ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་ནང་དུ་ཡོ ང་ནས་ཁོ་རང་ད་ནས་བཟུང་གནས་
གཞན་ཞིག་ལ་སྒྲིབ་སྦངྱོ ་བདྱེ ་དུ་འག་ྲོ གི་ཡི ན་བརདྗོ ་འདུག

དེང་སྐབས་ཁོང་ཚང་གི་ཤུལ་ལུས་

ནང་མི ་སྤུན་མཆེད་ཚང་མའི་ཁ་པར་དང་འག་ྲོ འདུག་སོགས་ལ་བྱ་ར་བྱས་ཡོ ད་ཅིང་། སྤུན་ཆུང་
བ་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་སངས་རྒྱས་ཉིན་ཤས་རི ང་བཀག་ཉར་ཡང་བྱས་ཡོ ད་འདུག གྲྭ་བླ་ོ བཟང་རྣམ་
ྲི ་བརྒྱད་ཡོ ད་འདུག
རྒྱལ་ལགས་ཁོང་ཚང་ལ་བུ་བཞི་དང་བུ་མོ་བཞི་བཅས་མི ང་སང

ཁོང་ཆུང་

ཆུང་སྐབས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཏེ། དེང་སྐབས་འཛི ན་གྲྭ་མཛོ ད་ལོ་རི མ་
གཉིས་པ་ཡི ན་པ་དང་།

རྒྱུན་དུ་གཉོམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུ ན་བྱས་ཏེ་ཚོ གས་ཆོས་ར་དང་།

དཔེ་

ཁྲིད་སོགས་ལ་ཆགས་མེད་ཀྱིས་ཕེབས་མཁན་ཞིག་ཡི ན་འདུག ལྷག་པར་ཀུན་སྤདྱོ ་ཀྱི་ཐད་ནས་
གཞན་གྱི་མི ག་དཔེར་འོས་པ་ཞིག་ཡི ན་འདུག།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་འབྲུག་པ་མཁར་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༠༡)

འབྲུག་པ་མཁར།
ཨ་མཆོག
༢༦

རྟ་མགནྲི ་ཚེ ་རི ང་།

མ་མི ང་། 		

རྟ་མགནྲི ་མཚོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༡༠

ཡས་མས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་གཙོ ད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཨ་མཆོ ག་སྨད་
ཀྱི་ཀླུ་ཤོད་སྐྱི་ནང་ཞེས་པའི་ཕ་རྟ་མགནྲི ་ཚེ ་རི ང་དང་།

མ་རྟ་མགནྲི ་མཚོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་

ལོ་ ༢༦ ཡི ན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་འབྲུག་པ་མཁར་ལགས་ཀྱིས། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གནང་

སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་སྟེ་སྐ་ུ གྲོངས་ཡོ ད་འདུག་པ་
དང་། གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ད་ཆར་ཁོང་དང་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་

གསུམ་ཡོ ད་པ་ལས་ཆེ་བ་ལོ་ ༦ དང་། འབངྲི ་བ་ལོ་ ༤། ཆུང་བ་ལོ་ ༡ བཅས་ཡི ན་འདུག་པ་
དང་། དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ ༢ ཚེ ས ༣ བར་ང་ཚོ ས་ཤེས་རྟོགས་

གསལ་པོ་བྱུང་བ་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྲངས་
༡༠༡ དང་སྐ་ུ གཤེགས་པ་མི ་གྲངས་ ༨༥

ཆགས་ཡོ ད། ད་དུང་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའི་

རི གས་ཡོ ད་ལ། དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་འོག་ནས་རྩ་བ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པའི་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རི གས་ཀྱང་ཡོ ད་སདྲི །
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བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ཞི་བའི་རལ
ྒོ ་ལངས་གཅིག་མཇུག་

ུ ་།
གཉིས་མཐུ ད་ཀྱིས་ད་ལྟའ་ི སྐབས་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་བརྒལ་ཡོ ད་རང

རྒྱ་ནག་གཞུང་

ི ་པ་མི ག་བཙུམ་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་བོད་ཀྱི་ས་
གིས་ད་དུང་ཡང་སྡག

གནས་གང་སར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་གནད་དོན་ལ་དམི གས་ནས་འཁྱོག་བཤད་དང་དངོས་

ཡོ ད་མ་ཡི ན་པའི་ ༼དོན་ཚན་ལྔ་༽ ཅན་ཞིག་ས་གནས་གང་སར་སྦྱར་འགམ
ྲེ ས་བྱས་ཡོ ད་པ་དེ་
དང་། ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས།

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ ༼དོན་ཚན་བདུན་༽ ཅན་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད་

པ་དང་། ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་དབུས་གཞུང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡི ག་ཆ་
ནང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ཆེད་དུ་རྩ་འཛུ གས་དང་བྱུས་འགོད། ངན་སྐལ
ུ ། བཙན་ཤེད། བསླུ་
བདྲི ། གོ་ངན་ཀླད་བླུགས་བདྱེ ་མཁན། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བདྱེ ་མཁན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡར་བཏེགས་

ནས་ཁམ
ྲོ ་སྐརོ ་དང་མི ་མང་པོ་འདུ་འཛོ མས། རབུ ་ནས་ལྟ་བ། མི ་མང་མཉམ་རབུ ་ཀྱིས་རང་

སགྲེ ་བདྱེ ་མཁན་གྱི་ཕུང་པོ་སྐལ
ུ ་
ྱེ ་བ། དེའ་ི དོན་དུ་ཞལ་འདེབས་སླངོ ་བ། མེར་སགྲེ ་བརྒྱུད་སྐལ
ྲི ས་ཐོག་སྦྱར་རྒྱུ། ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད་པ་ལྟར།
བདྱེ ་མཁན་མི ་གསོད་ནག་ཉེས་ཀྱི་ཁམ
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ངན་ཁག་གཞན་ལ་དཀྲིས་ཐབས་དང་།

རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛི ན་པ་

ྲི ས་སོགས་དང་འགལ་བའི་ཁམ
ྲི ས་གཞི ་སྣ་ཚོ གས་གང་དྲན་དྲན་
ཚོ ས་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་ཁམ

ྲི ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། བོད་མི ་རྣམས་ལ་སགྲོ ་ཁམ
ྲི ས་དང་ལོ་གྲངས་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་བཙོན་
གྱིས་དལ
འཇུག མནར་གཅོད། ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ཁེ་དབང་འཕགྲོ ་ཐབས། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དགོན་པ་
ནས་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་པ།

བོད་མི ་རྣམས་ལ་འཇིགས་སྐལ
ུ ་གྱིས་གནས་ཚུལ་རྫུན་སྒྲིག་གི་ཁྱབ་

བསྒྲགས་བདྱེ ་བཅུག་དང་འཇུག་བཞིན་པ་ཡི ན།

ྲི ས་གཞི་རྫུན་མ་དེར་ཁ་གཡར་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམ

ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན།

ྲི ས་ཁང་ཟེར་བས་
སི ་ཁནྲོ ་ཞིང་ཆེན་རྔ་པ་ཁུལ་འབངྲི ་རི མ་མི ་དམངས་ཁམ

རྔ་པའི་བླ་ོ བཟང་དཀོན་མཆོག་དང་།

བླ་ོ བཟང་ཚེ ་རི ང་གཉིས་ལ་མི ་བསད་པའི་ཉེས་འཛུ གས་
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འོག

ྲི ས་བཅད་དེ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རས
བླ་ོ བཟང་དཀོན་མཆོག་ལ་སགྲོ ་ཁམ
ྗེ ་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་

དང་། ཆབ་སདྲི ་ཁེ་དབང་ཚེ ་གང་བོར་འཕགྲོ ་རྒྱུ། བླ་ོ བཟང་ཚེ ་རི ང་ལ་ལོ་ ༡༠ ཡི ་དུས་བཀག་
བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད། དེ་བཞིན་བླ་བྲང་དང་མཚོ ་སྔནོ ་ཁུལ་སོགས་སུ་འཇུ་བཟུང་དང་བཙོན་
འཇུག་སྣ་ཚོ གས་བྱས་དང་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་དེ་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཡི ན་

ྲི ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་ཀྲུང་གོའ་ི ནང་བསྟན་མཐུ ན་ཚོ གས་ཟེར་
ཚུལ་དལ
བས་བཙན་སྐལ
ུ ་གྱིས་ ༼ནང་པའི་ཚེ ་སགྲོ ་གི་ལྟ་བ་བག་ྲོ གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་༽ ཞེས་པ་བསྐངོ ས་

ཏེ། ༼བྱམས་སྙངི ་རའྗེ ་ི བསམ་པ་བཅངས་ནས་ཚེ ་སགྲོ ་ལ་གཅེས་འཛི ན་བདྱེ ་དགོས་༽ ཟེར་
བ་སོགས། ཆོས་བདྱེ ་མི ་སྣ་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་འགལ་བའི་རྫུན་དང་འཁག
ྱོ ་བཤད། མི ་རི གས་
དབནྱེ ་དཀྲུག་བདྱེ ་བཅུག་ཡོ ད། ཡང་ཟླ་༡ ཚེ ས་༢༡ ཉིན་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་དུ་ ༼རང་སགྲེ ་ཕར་རལ
ྒོ ་
ཁུལ་ལས་དོན་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ གས་ཆུང་༽ ཟེར་བའི་འཐུ ས་མི ་ཚོ ས། ས་གནས་ཁག་གི་དགོན་པའི་
གྲྭ་པ་ཚོ ར་དོ་དམ་བདྱེ ་དགོས་པ་དང་རྒྱ་ཡི ག་སྦངྱོ ་དུ་བཅུག་དགོས་པ།

དྲ་བླུག་སྤ་ོ ལོའ་ི གདང་

བུ། ཕིང་ཕང་སྤ་ོ ལོའ་ི རྒྱག་སགྟེ ས། རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོའ་ི རྒྱག་སགྟེ ས་སོགས་གང་མགག
ྱོ ས་མཁོ་སྤྲོད་

བདྱེ ་འཆར་ཡོ ད་ལུགས་བཤད་པ་དེར་མཚོ ན་ན། དགོན་པ་རྒྱ་ཡི ག་སྦྱང་སའི་སླབོ ་གྲྭར་འགྱུར་
འཆར་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོ འ་ི བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་ལ་བར་ཆད་གཏོང་བའི་ལས་འཆར་སྒྲིག་པ་
ཞིག་ཡི ན། དེ་བཞིན་སི ་ཁནྲོ ་ཞིང་ཆེན་རྔ་པ་ཁུལ་དང་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རངྫོ ་། རྨ་ལྷ་ོ རེབ་གོང་།
མཚོ ་སྔནོ །

ཁམས་བྲག་འགོ་སོགས་སུ་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོ གས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་མི ་རྣམས་

འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད། ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

ཏུ ། མཚོ ་སྔནོ ་ཉེན་རྟོག་པས་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་གྱི་རང་བསགྲེ ས་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་དོགས་ཡོ ད་མི ་
སྣ་ ༧༠ འཛི ན་བཟུང་བྱས་ལུགས་བརདྗོ ་པ་དང་། དེའ་ི ནང་མི ་གྲངས་ ༥༢ ལ་དྲག་སྡམོ ་འད་ྲི
ྲི ས་གཅོད་བྱ་
གཅོད་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་དང་། མི ་གྲངས་ ༡༢ ལ་དངོས་སུ་འཛི ན་བཟུང་ཁམ
གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་ཅེས་སོགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད།།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་གནམ་ལྷ་ཚེ་རིང་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༠༢)

གནམ་ལྷ་ཚེ ་རི ང་།

བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རངྫོ ་།
༤༩

བསམ་གྲུབ།

མ་མི ང་། 		

བསོད་ཁོ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༧

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༦ ཙམ་ལ་བོད་

མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རངྫོ ་རྒན་གྱ་ཡུལ་ཚོ ་རི ་སྔནོ ་སྡ་ེ བའི་ཕ་བསམ་གྲུབ་དང་། མ་བསོད་ཁོ་

གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༤༩ ཡི ན་པ་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྒན་རྒྱའི་གནམ་ལྷ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་བླ་
བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་གི ་གཞུང་ལམ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔུང་དམག་གི ་ལས་ཁུངས་སྒ་ོ མདུན་
དུ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ས་རྒྱ་གཞུང་གི ་ཆེ ས་གདུག་རྩུབ་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་

རལ
ྒོ ་གནང་སྐབས།   མེ་འབར་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་སྐ་ུ གཤེགས་པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི
གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་།   དེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་འབར
ྱོ ་ཏེ་

སྐ་ུ ཕུང་བཙན་འཁར
ྱེ ་བྱས་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་གནམ་ལྷ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ནི།   ཁོང་ལ་
ཡོ ངས་གྲགས་སུ་ཧྭ་ོ བྷ་ར་ུ འབོད་ཅིང་། ངོས་འཛི ན་ལག་འཁར
ྱེ ་ལྟར་ན། ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་
༨ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་འཁྲུངས་པ་དང་།   བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་འཚོ ་ལོ་ཟེར་བ་དང་། ཁོང་གཉིས་
ལ་བུ་བཞི་ཡོ ད་པ་ལས་ཆེ་བ་གྲྭ་བ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། འབངྲི ་བ་གཉིས་མཚེ ས་མ་ཡི ན་པ་དང་།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཆུང་བའི་མི ང་ལ་ར་ྡོ ར་ྗེ ཟེར་གྱི་ཡོ ད་འདུག

དེ་རི ང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེ ས་ ༢ ཉིན་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ནང་།

བོད་ནང་གི་དགོང་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༢༠ ཐོག་བོད་མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རངྫོ ༌དུ་
༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་ཞུ་བྱ་དགོས་པ་དང༌།

བོད་ཀྱི་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བར་བརྟེན་སྐབས་དེར་མེ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་དྲག་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ ་འདས་
ུ ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་པ་དེའ་ི ནང་
གངྲོ ས་སུ་ཕྱིན་ཏེ། ད་བར་ཞག་ ༤༥ འག་ྲོ ཡི ་ཡོ ད་རང
མི ་དང་སྤུན་མཆེད་ཚོ ར་འདས་པོའི་རྗེས་འཇུག་ཞབས་རི མ་སྒྲུབ་མ་བཅུག་པར་བཀག་འགོག་

ནན་པོ་བྱེད་པའི་ཁར་ཁོང་གི ་ཁྱིམ་དུ་ས་གནས་དེའི་ཁུལ་དང་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ དང་མྱ་ངན་ཞུ་བར་ཡོ ང་མཁན་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱང་བཀག་འགོག་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་
པས། ནང་མི ་སྤུན་ཉེ་ཚོ ས་དམ་པ་ཁོང་གི་ཆེད་དུ་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ཉེན་ཁ་ཆེན་
པོར་གནས་བཞིན་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་རིན་ཆེན་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༠༣)

རི ན་ཆེན།

རྔ་པ་བོད ་རི གས་རང་སྐྱོ ང ་ཁུ ལ་
མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་།
༡༧

དོན་འགྲུབ་ཚེ ་རི ང་།

མ་མི ང་། 		

ཨ་དོན། ༼ཚེ ་འདས།༽

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོའི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་

ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རྫོང་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོ འི་མགར་

གདོང་སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་པ་རང་ལོ་ ༡༧ ལ་སོན་པའི་རི ན་ཆེན་ལགས་དང། རང་ལོ་ ༡༨ ལ་
སོན་པའི་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྐྱང་ཚ་ཤང་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་

བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་གནང་
ནས་སྐབས་ཐོག་དེར་སྐ་ུ གངྲོ ས་ཡོ ད་འདུག

འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་སྐད་འབོད་ག་རེ་གནང་ཡོ ད་

མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་མེད། དམ་པ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐ་ུ ཕུང་ནང་

མི འི་ལག་ཏུ ་རག་ཡོ ད་ལ་བོད་རང་གི ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་དུར་འཇུག་དང་དགེ་སྒྲུབ་
བདྱེ ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

རི ན་ཆེན་ལགས་ཀྱི་ཕ་མི ང་ལ།

དོན་འགྲུབ་ཚེ ་

རི ང་། མ་མི ང་ལ། ཨ་དོན་ ༼འདས་ཟིན།༽ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱི་ཕ་མི ང་ལ། ཚེ ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རི ང་དོན་འགྲུབ། མ་མི ང་ལ། བཀྲ་ཁོ་ཟེར། ཁོང་གཉིས་ཆུང་དུས་ནས་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོ འ་ི སླབོ ་

ྲི ས་ཤི ང་སླབོ ་མཐར་ཕྱིན་རས
ཆུང་འགམ
ྱོ ས་སུ་ལོ་ཤས་རི ང་སླབོ ་སྦངྱོ ་དུ་
ྗེ ་རི ན་ཆེན་ཝུན་ཁནྲོ ་ཕག
སོང་ཡོ ད་ལ་ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་མཚོ ་སྔནོ ་ཕག
ྱོ ས་སུ་སོང་ས་ྟེ ལས་གླ་གནང་ནས་ད་རེས་
ལོ་གསར་གུང་གསེང་ལ་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༠༤)

བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

རྔ་པ་བོད ་རི གས་རང་སྐྱོ ང ་ཁུ ལ་
མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་།
༡༨

ཚེ ་རི ང་དོན་འགྲུབ།

མ་མི ང་། 		

བཀྲ་ཁོ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

79

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོའི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་

ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རྫོང་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོ འི་མགར་

གདོང་སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་པ་རང་ལོ་ ༡༨ ལ་སོན་པའི་རི ན་ཆེན་ལགས་དང། རང་ལོ་ ༡༨ ལ་
སོན་པའི་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྐྱང་ཚ་ཤང་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་

བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་གནང་
ནས་སྐབས་ཐོག་དེར་སྐ་ུ གངྲོ ས་ཡོ ད་འདུག

འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་སྐད་འབོད་ག་རེ་གནང་ཡོ ད་

མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་མེད། དམ་པ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐ་ུ ཕུང་ནང་

མི འི་ལག་ཏུ ་རག་ཡོ ད་ལ་བོད་རང་གི ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་དུར་འཇུག་དང་དགེ་སྒྲུབ་
བདྱེ ་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

རི ན་ཆེན་ལགས་ཀྱི་ཕ་མི ང་ལ། དོན་འགྲུབ་ཚེ ་

རི ང་། མ་མི ང་ལ། ཨ་དོན་ ༼འདས་ཟིན།༽ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱི་ཕ་མི ང་ལ།

ཚེ ་རི ང་དོན་འགྲུབ། མ་མི ང་ལ། བཀྲ་ཁོ་ཟེར། ཁོང་གཉིས་ཆུང་དུས་ནས་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོ འ་ི
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སླབོ ་ཆུང་འགྲིམས་ཤི ང་སླབོ ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་རི ན་ཆེ ན་ཝུན་ཁྲོན་ཕྱོགས་སུ་ལོ ་ཤས་རི ང་སླབོ ་
སྦྱོང་དུ་སོང་ཡོ ད་ལ་ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་མཚོ ་སྔནོ ་ཕྱོགས་སུ་སོང་སྟེ་ལས་གླ་གནང་ནས་
ད་རེས་ལོ་གསར་གུང་སེང་ལ་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས་
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(༡༠༥)

མཚན། 		

ཕག་མོ་དོན་གྲུབ།

ལོ། 		

༢༡

འཁྲུངས་ཡུ ལ། 	བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས་བ་ཡན་
		
རངྫོ ་༼དཔའ་ལུང་རངྫོ ་།༽
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༤
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་
དུ་བོད་མདོ་སྨད་མཚོ ་སྔནོ ་ཁུལ་བ་ཡན་དཔའ་ལུང་རྫོང་ཚྭ་ཕུག་ཡུལ་ཚོ ་དཀར་གོང་བ་སྡ་ེ བ་
ནས་ཡི ན་པ་རང་ལོ་

༢༡

ཡས་མས་ཡི ན་པ།

༸ར་ྗེ ཙོང་ཁ་པ་རབ་ཏུ ་བྱུང་བའི་གདན་ས་

ཞྭ་སེ ར་བསྟན་པའི་ཆུ་མགོ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་ཕག་མོ ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི ས་རྒྱ་
གཞུང་གི ་གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་ཡོ ད་པ་དང་གནས་
ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་ནང་མི ས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ།  ས་གནས་སུ་སླབེ ས་ཏེ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་

སྐད་ཤུ གས་ཆེ ན་པོས་ངུ་སྐད་འདོན་བཞི ན་པའི་གནས་ཚུ ལ་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་ཡོ ད་པ་

དང་། བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཁོང་ཟི་ལི ང་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་
ཡོ ད་འདུག  དེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་དགོན་པའི་ནང་དུ་འབྱོར་ནས་དམ་
དྲག་ཤུ གས་ཆེ ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་འདུག་ཀྱང་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་མཉམ་

འཛོ མས་ཀྱིས་སྨནོ ་ལམ་གསུངས་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ནི།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ི ་ཧོར་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་སྡ་ེ མང་ཆེ་
ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་དུ་ལུགས་རྙང

བར་ཆོ་འཕྲུལ་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོ གས་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། མཚན་མོར་དགོན་པ་སོ་སོའ་ི ནང་
མེ་ཏོག་གི ་མཆོད་པ་བཤམས་ཏེ་མི ་མང་ལ་མཇལ་ཁ་གཏོང་བའི་དུས་ཚོ ད་ལ་ཁེལ་ཡོ ད་འདུག

ི ་དགོན་པ་ནི། ས་གླང་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༤༩ ལོར་ཆོས་ར་ྗེ
བྱ་ཁྱུང་ཐེག་ཆེན་ཡོ ན་ཏན་དར་རྒྱས་གླང
དོན་གྲུབ་རི ན་ཆེན་མཆོག་དགུང་གྲངས་ཞེ་གཅིག་ཐོག་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། བྱང་གི་དགོན་ཆེན་
བཞིའ་ི ཡ་གྱལ་དང་།

ར་ྗེ ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྒྲུབ་གནས་

ཀྱང་ཡི ན་པ་སོགས་ཀྱིས། མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་སོགས་སུ་ལྷ་ོ རྒྱུད་གནས་ཀྱི་སྙངི ་བོ་དང་། ཞྭ་
སེར་བསྟན་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཞེས་བསྔགས་བརདྗོ ་གནང་ཡོ ད།

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་མདོ་སྨད་བ་ཡན་རངྫོ ་ཁོངས་བྱ་

ཁྱུ ང ་དགོན ་ནང་ཕག་མོ ་ དོན ་གྲུ བ ་ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱ༌གཞུ ང ་ལ་ངོ་ རྒོལ ་ཆེ ད ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་
སྲེག་གི ་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་རྗེས་སྐབས་དེར་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་ཚོ ས་ཁོང་གི ་ཕྱི་ཤ་ཡོ ངས་
རག
ྫོ ས་ཚི གས་ཟིན་ཏེ་ནང་ཤ་མཐོང་གི་ཡོ ད་པ་དང་།

ཉིན་དེ་གར་མཚོ ་སྔནོ ་ཟི་ལི ང་ཁུལ་དུ་

སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་རས
ྗེ ་རི མ་པས་ཧུ འུ་ཀྲུའུ་ ༼དགོན་ལུང་༽ རངྫོ ་ཁུལ་དུ་ཕུང་པོ་མེར་སགྲེ ་བཏང་
ཡོ ད་འདུག

དེ་རས
ྗེ ་བ་ཡན་རངྫོ ་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་བཞི་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཡོ ང་ས་ྟེ ཁོང་

གི ་པ་ལགས་རྐང་ལག་སོ གས་ནས་འཇུ ས་ཏེ་བཙན་ཤེ ད་ཀྱི ས་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་གི ་ཐོག་མཛུ བ་
མཐེལ་རྒྱག་བཅུག་ཡོ ད་འདུག་ཅིང་།

པ་ལགས་ནས་ཡི ག་རི གས་གང་ཡང་མ་ཤེས་སྟབས་

ྲི ་ཡོ ད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པ་དང་། ད་བར་ས་གནས་སུ་ཧ་
ཡི ག་ཆ་དེའ་ི ནང་གང་ཞིག་བས

ཅང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བདྱེ ༌བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་སོགས་ལ་དམི གས་

བསལ་དམ་བསྒྲགས་ཡོ ད་པར་བརྟེན་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོ ང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
ཡོ ད་འདུག་ཀྱང་།

ད་ལམ་རག་སོན་བྱུང་བའི་འདྲ་དཔར་འདི་ནི་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་

འདྲ༌དཔར་ངོ་མ་ཡི ན་པ་དང་། དེ་སྔ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་འདྲ་དཔར་གཞན་དེ་འདྲ༌ཐོན་

ཡོ ད་ཚེ ་དེ་དག་ནོར་འཛོ ལ་བྱུང་ཡོ ད་སྐར
ོ ་བོད་ནས་འབྲེལ་ཡོ ད་མི ་སྣས་གསལ་བཤད་བྱས་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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འདུག་པ་ལྟར། ད་ལྟའ་ི ཆར་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཟིན་པའི་འདྲ༌དཔར་
ངོ་མ་དེ་རང་ཡི ན་པའི་གསལ་བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།

བོད ་མདོ་ སྨད ་བྱ་ཁྱུ ང ་དགོན ་པའི་ ནང་རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གནང་མཁན་རྒྱལ་

གཅེས་པ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་གཏང་གོང་འབྲེལ་ཡོ ད་ཅི ག་ལ་
ཁ་ཆེམས་བཞག་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་གི་ཁ་ཆེམས་ནང་།

ད་བར་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ག་ས་གང་དུ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་རང་

དབང་གི་ཆེད་དུ་མི ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་སོང་བ་ནི། ངོ་མ་བོད་མི ་
རི གས་ཀྱི་དཔའ་བོ་ངོ་མ་རེད། བོད་ལ་རང་དབང་དང་རང་བཙན་མ་ཐོབ་ན་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་

རི ག་གནས་དང་གོམ་སལ
ྲོ ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་མི ས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལོ་ང་ཚོ ་བ་ཡན་རངྫོ ་

གི་བོད་རི གས་འདུས་སྡདོ ་ས་ཁུལ་ལ་བོད་ཡི ག་སྦྱང་མི ་ཆོག་ཟེར་ནས་སདྲི ་གཞུང་གིས་བོད་ཡི ག་
སླབོ ་ཁདྲི ་བདྱེ ་དུ་མ་བཅུག དགེ་རྒན་ཚང་མ་ཡང་བ་ཡན་རངྫོ ་ནས་ཕར་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་སོང་།
ད་ངོ་མ་སེམས་སྡུག་གི ་དེ་རི ང་རྒྱ་ལོ ་བཅོ་ལྔའི་དགོང་དྲོ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་ཆོ ས་རའི་མདུན་
དུ་ངས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་ལ། དེ་རི ང་ནི་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཉིན་མོ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་
འདུག

སྐབས་དེར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་ཁ་ཆེམས་བཞག་པ་དངོས་སུ་

མཐོང་མཁན་གྱི་མི ་སྣ་ཞིག་གིས་བརདྗོ ་དོན་ལྟར་ན། ཉིན་དེར་ཁོང་དང་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་གཉིས་

ས་གནས་ཀྱི་རྨ་ཆུ་ཁར་ཡོ ད་པའི་གདོང་སྣང་གངྲོ ་རྡལ་ ༼རྒྱ་སྐད་དུ་ཁང་ཡཱང་གངྲོ ་རྡལ༽ དུ་
སོང་ས་ྟེ ཟ་མ་ཟ་སྐབས་ཁ་ཆེམས་དེ་བཞག་ཡོ ད་འདུག་ལ།

ཕྱིར་ཡོ ང་རས
ྗེ ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་

ལགས་ཀྱིས་སྡ་ེ བའི་ཚོ ང་ཁང་ཞི ག་ཏུ ་ཁ་ཚ་ལེབ་མོ་གཉིས་དང་མེ ་ཆ་གཅི ག་ཉོས་ཡོ ད་པ་དང་།
ཕྱི་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༠༠ ཙམ་ལ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་པའི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོ ང་ཁང་དུ་ར་ྡོ སྣུམ་ཤེལ་
དམ་གཉིས་དང་ཚོ ན་མདོག་ཅན་གྱི་ཤོག་བུ་འགའ་ཉོས་ཏེ།
དགོན་པའི་ཆོས་རའི་མདུན་དུ་
མ་བསླབེ ་གོང་ཕག་མོ ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རྡོ་སྣུམ་དུམ་བུ་གཅི ག་དང་ཕྱེད་ཀ་འཐུ ང་ཡོ ད་པ་

མ་ཟད། དགོན་པའི་གཏོར་མ་འཕེན་སའི་བྲག་སྒང་ལ་བུད་དེ་ཤོག་བུ་མེ་སྦར་ཞོར། བོད་རང་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བཙན་ཡི ན། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཚེ ་ཁ་ྲི ལོར་བརྟན་པར་ཤོག
ཅེས་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ཡོ ད་འདུག

ཕྱིར་དགོན་པའི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་སྲང་བར་དུ་བསླབེ ་སྐབས།

ཁོང་གིས་ར་ྡོ སྣུམ་

ལྷག་མ་ཚང་མ་རང་གི་མགོར་བླུགས་ཏེ་ཆོས་རྭའ་ི མདུན་དུ་བསླབེ ས་མ་ཐག གགྲོ ས་པོ་ད་བདེ་
མོ་ཞེས་ཟེར་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་འདུག་ལ། སྐད་འབོད་རྒྱག་ཞོར་ཡར་མར་

ཐེངས་འགར་རྒྱུགས་རས
ྗེ ་དྲན་པ་བརྒྱལ་ཡོ ད་འདུག ཕྱིས་སུ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་སོགས་
ཀྱིས་ཁོང་སྨན་ཁང་དུ་འཁར
ྱེ ་བའི་ལམ་བར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕགྲོ ་བྱས་ཏེ།
༢༥

ཕྱི་ཚེ ས་

ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ནང་མི ར་ཁོང་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་བརྡ་ལན་སྤྲད་ཡོ ད་སྐརོ ་

བརདྗོ ་འདུག།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་གསང་བདག་ལགས་
མཚན། 		

(༡༠༦)

གསང་བདག

རྔ་པ་རྫོང་སྤྲོ་ཚི གས་ཡུ ལ་ཚོ འི་རྡོ་བ་

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

སྡ་ེ བ།

ལོ།

༢༣

འཚོ ་ཐབས།

མེར་སགྲེ 		
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དགེ་འདུན་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༥
ཤེས་རྟོགས་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་སྔ་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཙམ་

ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རྫོང་སྤྲོ་ཚི གས་ཡུལ་ཚོ འི་རྡོ་བ་སྡ་ེ བའི་དར་ཁོ་ཚང་གི ་དྷཱ་ི ཕུ་དགོན་པའི་

གྲྭ་གསང་བདག་ལགས་ཀྱིས་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་སའི་གཞུང་ལམ་ནས་རང་
ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག

གནས་ཚུ ལ ་བྱུ ང ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ་ ཉེན ་རྟོག་པ་འབྱོར ་ནས་ཁོང ་གི ་ སྐུ་ ལུ ས ་

ལ་འབར་བཞིན་པའི་མེ་བསད་དེ་རྔ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་ཁར
ྱེ ་འདུག་ཀྱང་།
མ་བཞག་པར་ས་གནས་གཞན་ལ་ཁར
ྱེ ་འདུག
དང་།

དེ་གར་ཡུན་རི ང་

སྐབས་དེར་ཁོང་གི་ཤི ་གསོན་གྱི་གནས་ཚུལ་

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་སྐབས་འབོད་ཚི ག་གང་ཞིག་བསྒྲགས་མི ན།

གནས་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་།

དེ་བཞིན་ནང་མི འ་ི

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་

རྔ་པའི་རྫོང་མཁར་ཡོ ངས་ལ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འགྲེམས་འཇོག་གི ས་དམ་བསྒྲགས་
ཆེན་པོ་བྱས་འདུག་ཀྱང་།

ཡུན་རི ང་མ་སོང་བར་ཕྱི་བསྡ་ུ བྱས་ཏེ་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི དམ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བསྒྲགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མེད་པར་བྱས་འདུག

ི ་ཞེས་པ་
དྷཱ་ི ཕུ་དགོན་པའི་མི ང་ཆ་ཚང་ལ་དྷཱ་ི ཕུ་དགོན་དགེ་ལེགས་གཏེར་མཛོ ད་གླང
ཡི ན་ཞིང་། དྷཱཿི ཕུ་ཆོས་རས
ྗེ ་ཕྱག་བཏབ་གནང་མཛད་པ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ས་སྐྱ་པ་དང་། དེང་
སྐབས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༥༠༠ ཙམ་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས་ལགས་

(༡༠༧)

མཚན། 		

ཚེ ་གཟུངས་སྐྱབས།

ལོ། 		

༢༧

འཁྲུངས་ཡུལ།
ཕ་མི ང་། 		
མ་མི ང་།		

མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།
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ཀླུ་ཆུ་ཤི ས་ཚང་།

ཚེ ་རི ང་དོན་གྲུབ།
རྟ་མགནྲི ་འཚོ །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༥

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་
བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་ཤི ས་ཚང་ཚོ ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས། ཆོས་འཁོར་སྡ་ེ

བའི་ཕ་ཚེ ་རི ང་དོན་གྲུབ་དང་། མ་རྟ་མགནྲི ་འཚོ ་གཉིས་ཀྱི་རང་ལོ་ ༢༧ ཡི ན་པ་ཚེ ་གཟུངས་
སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ད་ཤི ས་ཚང་དགོན་པའི་ཚོ གས་ཆེ ན་འདུ་ཁང་སྒ་ོ
ི ་གི་ཚེ ས་
མདུན་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་ཉིན་ལུགས་རྙང
༡༦ འཁེལ་ཡོ ད་སྟབས། ཀླུ་ཆུའ་ི ཤི ས་ཚང་དགོན་གསར་དགའ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་

ི ་དུ། སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཉིན་མཐའ་མ་ས་ྟེ བྱམས་པ་གླང
ི ་སྐརོ ་སྐབས་ལ་འཁེལ་ཡོ ད་པ་དང་།
གླང
ས་གནས་དེ་ཁུལ་གྱི་སྐྱ་སེར་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུ་འཛོ མས་བྱུང་ཡོ ད་སྟབས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
གི ་གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་མི ་མང་ཚོ ས་སྐ་ུ ཕུང་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ས་ྟེ རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོར་བཅུག་མི ་
འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་གཟུངས་སྐྱབས་ལགས་ནི་དེ་སྔནོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༩

ཉིན་ཤི ས་ཚང་དགོན་པའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བ། ཀླུ་ཆུའ་ི ཤི ས་ཚང་ཆོས་འཁོར་སྡ་ེ བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་པདྨ་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་ཀྱི་མ་
སྤུན་གྱི་བུ་སྤུན་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བློ་བཟང་ཐོགས་མེད་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		
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(༡༠༨)

བླ་ོ བཟང་ཐོགས་མེད།

རྔ་པ་རངྫོ ་ཁནྲི ་ཀན་ཡུ ལ་ཚོ །
༢༨

རོགས་ཕྲུག

མ་མི ང་། 		

དེ་པོ་བརདྗོ །

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦

འཚོ ་ཐབས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

དགེ་འདུན་པ།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༤༠

ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ས་ཁུལ། རྔ་པ་རངྫོ ་ཁནྲི ་ཀན་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཕྱུགས་
ལས་གོང་མའི་ར་ུ ཆེན་གཉིས་པའི་ཕ་རོགས་ཕྲུག་དང་།
༢༨

མ་དེ་པོ་བརདྗོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་

ལ་སོན་པའི་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བླ་ོ བཟང་ཐོགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་རྔ་པ་

ི ་ནབུ ་ཕྱོགས་སུ་ཁོང་གི ་བཞུགས་ཤག་ཡོ ད་པའི་སྒ་ོ ནས་རང་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་
ཀི རྟི་དགོན་གྱི་གླང
མང་པོ་བྱུག་ཅིང་ལག་ཏུ ་ཆོས་དར་བཟུང་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་

ཐོག་འཛི ན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞུ་འབོད་ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་
འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

ཕག
ྱོ ས་སུ་བརྒྱུགས་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་ཐོག་དགོན་པའི་ནབུ ་སྒའོ ་ི

སྒ་ོ ཆེན་འགྲམ་དུ་མ་སླབེ ས་ཙམ་ལ་སར་འགལ
ྱེ ་ཡོ ད་ཅིང་།

སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་པ་དང་མི ་མང་བཅས་མང་པོ་འབྱོར་ནས་ཁོང་རྔ་པ་རྫོང་མི ་དམངས་
སྨན་ཁང་དུ་འཁར
ྱེ ་ཡོ ད་ཀྱང་།

དུས་ཡུན་རི ང་པོ་མ་འགོར་བར་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཁོང་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས་སྐད་འབོད་ག་རེ་གནང་ཡོ ད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

མི ་འདུག སྨན་ཁང་དུ་འབར
ྱོ ་མཚམས་དམག་མི ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་འབོར་ཆེན་སླབེ ས་ནས་ཁོང་
གི་སྐ་ུ ཕུང་བཙན་འཕགྲོ ་གིས་འབར་ཁམས་སུ་ཁར
ྱེ ་ཡོ ད་འདུག

དམ་པ་ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་

པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཆོས་སྒརོ ་ཞུགས་ཏེ་དེང་སྐབས་ཕར་ཕྱིན་འཛི ན་གྲྭར་སླབེ ས་ཡོ ད་པ་དང་ནམ་
རྒྱུན་ཀུན་སྤདྱོ ་ལེགས་ཤི ང་སླབོ ་གཉེར་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོ ད་མཁན་ཞིག་ཡི ན་འདུག

ཁོང་ལ་

ྲི ་མོ་གཅིག་དང་སྤུན་གསུམ་བཅས་ཁནྱོ ་ནང་མི ་དྲུག་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་
ཤུལ་དུ་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སང
༡༦ ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ས་ཡོ ངས་སུ་ས་བྱི་ཞི་རལ
ྒོ ་ཆེན་མོ་བྱུང་སྐབས་རྔ་པ་ནས་བོད་

ྲི ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཚེ ས་ལ་ཁེལ་ཡོ ད་པ་དང་།
མི ་མང་པོ་ཞིག་དམར་གསོད་བྱས་ནས་ལོ་ལྔ་ཧལ
ལོ ་དེ་ནས་བཟུང་ལོ ་རྟག་པར་རྔ་པ་མི ་མང་གི ས་དུས་ཚེ ས་དེར་རྣམ་པ་འདྲ་མི ན་གྱིས་སྒ་ོ ནས་

རས
ྗེ ་དྲན་སྲུང་བརྩི་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་

རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བླ་ོ བཟང་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦
ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་པ་དགེ་འདུན་བླ་ོ བཟང་ཚུ ལ་ཁྲིམས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་

བཏང་སྟེ་ལོ་སོ་སོའི་གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་གི ་ཉིན་མོ་རྗེས་དྲན་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་
ཡོ ད་པ་བཅས།།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་
མཚན། 		

(༡༠༩)

དཀོན་མཆོག་དབང་མོ།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
མེར་སགྲེ
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མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་སྟག་ཚ་མཐའ་བ།
༣༠

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༣༠
ཙམ་དུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་སྟག་ཚ་མཐའ་བ་ནས་ཡི ན་པའི་རང་ལོ་
སོན་པའི་བུད་མེད་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་།

༣༠

སྟག་ཚ་གངྲོ ་བརྡལ་

དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་ལྷན་
སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག
རངྫོ ་གི་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་བཙན་ཁར
ྱེ ་བྱས་ཏེ།

ཁོང་གི་ཕུང་པོ་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་མཛོ ད་དགེ་

ཕྱི་ཉིན་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་སྒལ
ྲོ ་མ་སྐྱབས་

ུ ་ཐལ་ཞིག་ཉེན་རྟོག་པས་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབལ
ལ་རས
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་བདྱེ ་
ཚོ ས་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་དོན་ནི། བཟའ་ཚང་ཕན་

ཚུ ན་གྱི་དཀའ་རྙག
ོ ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་བརྗོད་དགོས་ལུགས་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོ ད་ཀྱང་
སྒལ
ྲོ ་མ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས། ད་ཆ་དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱི་

བཟའ་ཟླ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་མཛོ ད་དགེའ་ི ཉེན་རྟོག་པས་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་

92

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ད་ཆ་ཁོ་མོའ་ི ཤུལ་དུ་མཛོ ད་དགེ་བྱམས་མེ་ཕྱུགས་རྭ་སྡ་ེ བ་ནས་

ཡི ན་པའི་བཟའ་ཟླ་སྒལ
ྲོ ་མ་སྐྱབས་ལགས་དང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་ལུས་འདུག ཁོ་

མོ ་ནི་མཛོ ད་དགེ་རྫོང་ཁོངས་སུ་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཐེངས་བདུན་པ་
ཆགས་ཡོ ད་པ་བཅས།

བཞུགས་སྒར་གནས་སྡདོ ་ཕ་ཡུལ་མཛོ ད་དགེ་ནས་ཡི ན་པའི་ལེགས་

བཤད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་།།

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་སྐྱིད་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༡༠)

སྐལ་སྐྱིད།

མདོ་སྨད་ཛམ་ཐང་།
༣༠

མཆོད་ལྡན།

མ་མི ང་། 		

དཔའ་རི ས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༣།༣༠ ཙམ་

དུ་བོད་མདོ་སྨད་ཛམ་ཐང་བར་བ་ཡུལ་ཚོ འི་པོས་བ་ཚང་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི ་ཕ་མཆོད་ལྡན་
དང་། མ་དཔའ་རི ས་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༣༠ ཡི ན་པ་སྐལ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཛམ་ཐང་

ཇོ་ནང་དགོན་ཆེ ན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ད་
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་རྒྱ་གཞུང་གི་ལག་

ཏུ ་ཤོ ར་མ་བཅུ ག་པར་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེ ན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ ས་ཏེ་ད་ལྟའི་སྐབས་
དགོན་པར་རྒྱུན་བཞུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་ལུང་དང་སྨནོ ་ལམ་གསུང་བཞི ན་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་སྐྱིད་ལགས་ཁོང་མོར་ད་ཆ་ཤུལ་ལུས་རང་ལོ་ ༡༥ མན་གྱི་བུ་བདེ་རྣམ་
དང་། པོ་ཆུང་། བསོ་པོ། བུ་མོ་ཆུང་བཅས་བུ་ཕྲུག་བཞི་དང་བཟའ་ཟླ་གྲུས་པེ་བཅས་ཡོ ད་འདུག
ཁོང་ནི་མདོ་སྨད་ཛམ་ཐང་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་ཐེངས་

༥

དེ་ཆགས་ཡོ ད། རས
ྱོ ་དོན་ལྟར་ན། ས་གནས་རངྫོ ་སདྲི ་གཞུང་དང་ས་
ྗེ ་སུ་གནས་ཚུལ་འབར
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

གནས་ཉེན་རྟོག་ཁང་སོགས་ཀྱིས་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ཁོང་གི ་སྐུ་ཕུང་དེ་རི ང་མཚན་མོ འི་
དུས་ཚོ ད་ ༡༢ ཀྱི་སྔ་རོལ་དུ་ཞུགས་འབུལ་བདྱེ ་དགོས་སྐརོ ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཚེ ་ཁོང་གི་སྐ་ུ
ཕུང་བཙན་འཁར
ྱེ ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཚུལ་བརདྗོ ་པར་བརྟེན་དེ་ཉིན་མཚན་མོའ་ི དུས་ཚོ ད་ ༡༢ སངྟེ ་སྐ་ུ

ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གནང་འདུག་ལ། ད་ལྟའ་ི ཆར་ས་གནས་སུ་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་གྱི་
དགེ་འདུན་པ་དང་།

ས་གནས་མང་ཚོ གས་སོགས་ཁནྱོ ་མི ་གྲངས་བཞི་སངྟོ ་ལྷག་འདུ་འཛོ མས་

ཀྱིས་ཁོང་གི་ནང་མི ར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ དང་།
བཞིན་འདུག་པ་བཅས། །

སྐ་ུ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་གྲ་སྒྲིག་གནང་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།
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(༡༡༡)

ལྷ་མོ་སྐྱབས།

མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ཀླུ་ཤོད་ཡུ ལ་ཚོ །
༤༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཞོགས་པ་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོ བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ། བོད་མི ་རང་ལོ་ ༤༣ ལ་སོན་པ་ནགས་སྲུང་བ་

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱིས། བསང་ཆུ་རངྫོ ་སྐྱིད་ཚང་དམེ་ཤུལ་ཤང་གི་མདུན་དུ་ནགས་ཚལ་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཡོ ད་པ་དེའ་ི ནགས་འདབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་
ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཁོང་གིས་དེ་ཉིན་སྔ་ད ྲོ་ནམ་མ་ལངས་གོང་

ཤི ང་ཆ་སྤུངས་པའི་ནང་ས་སྣུམ་བླུགས་རས
ྗེ ་དེའ་ི ཁདྲོ ་རང་གི ་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་པ་སྔ་ད་ྲོ
སྡ་ེ མི ་ཚོ ས་ཤེས་སྐབས། ཤི ང་ཆ་དང་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མེ་རོར་གྱུར་བ་མཐོང་བ་དང་། ལྷ་
མོ་སྐྱབས་ཀྱི་མགོ་བོ་གཅིག་པུ་ལས་ལྷག་མེད་པ་རེད་འདུག

དེའི་རས
ྗེ ་ས་གནས་སྲིད་གཞུ ང་གི ་རླ ངས་འཁོར་མང་པོ་འབྱོར་ཏེ་ལྷ་མོ ་སྐྱབས་

ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་སའི་ས་གནས་མཐའ་བསྐརོ ་བ་མ་ཟད།

ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དམག་མི ་མང་པོ་ས་གནས་དེར་འཛོ མས་ཏེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

དེར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་སྡ་ེ མི ་ཚོ ་ས་གནས་དེར་ཡོ ང་འཇུག་གི་མེད།

ས་གནས་དེའ་ི བོད་མི ་

ཚོ ་ཡར་མར་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་གི ས་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལས་ཆེ ་བ་བྱེད་བཞི ན་
ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ནི་རང་ལོ་ ༤༣ ཡི ན་པ་དང་ཁོང་ནི་ཕོ་ཧངྲེ ་
ཞིག་ཡི ན་འདུག ཁོང་ལ་ནང་མི ་དང་བུ་ཕྲུག་སོགས་གང་ཡང་མེད། ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ནི་ཀླུ་

ཤོད་ཡུལ་ཚོ འི་ནན་པན་སྡ་ེ བའི་སྡ་ེ མདུན་དུ་ནགས་ཚལ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་ནང་དུ་འཚོ ་
སྡདོ ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་ནི་ནགས་ཚལ་དེའ་ི ནགས་སྲུང་བ་ཡི ན་འདུག ཁོང་འཁྲུངས་
ཡུལ་ནི་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ཀླུ་ཤོད་ཡུལ་ཚོ འ་ི མཁར་དམར་ཤུལ་སྡ་ེ བ་ནས་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །

འབར་བཞིན་པའི་བོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ་

(༡༡༢)

མཚན། 		

ཐུ བ་བསྟན་སྙན་གྲགས་རི ན་པོ་ཆེ།

འཚོ ་ཐབས།

དགེ་འདུན་པ།

ལོ། 		
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

༄༅།
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༤༥

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

།ཁམས་རག
ྫོ ས་ཆེན་དགོན་གྱི་མཁན་ཆེན་ཁ་ྲི ཟུར་ཡི ན་པ་མི ་ཉག་ལྷ་སྒང་བྲག་དཀར་

དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཨ་ཐུ བ་བམ་མཚན་གཞན་ལ་ཐུ བ་བསྟན་སྙན་གྲགས་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང༌།

ཁོང་གི་ཚ་མོ་བཙུན་མ་ཨ་ཚེ ་གཉིས་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སགྲོ ་བླསོ ་གཏོང་

གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་རྩའི་ཆེ ད་དུ་མཆོ ད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞི ག་ཕུལ་བ་དང་
སྟབས་བསནྟུ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦ བོད་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་རང་ཤག་ཏུ ་རང་ལུས་
མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་ཁོང་ཉིད་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་པའི་ཉིན་ཤས་སྔནོ ་ནས་ནང་

མི ་རྣམས་ལ་གསུངས་དོན།

ད་ནས་ཉིན་འདི་གའི་རི ང་ཉེ་ལམ་བོད་སྤྱི་པའི་དོན་དུ་རང་ལུས་

མེ་ར་ུ སྤར་ཞི ང་རང་སྲོག་བླསོ ་བཏང་བའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་རྩའི་ཆེད་དུ་
མར་མེའ་ི མཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞིག་འབུལ་དགོས།

ཞེས་གསུངས་ནས་མཆོད་མར་འབོར་

ཆེན་ཉོས་ནས་གཟིམ་ཁང་དུ་བརྩིགས་པ་དང༌། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་མ་གཏང་བའི་ཉིན་ལྔ་ཙམ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྔནོ ་ནས་མཆོད་མེ་མང་པོ་སྤར་བ་དང་དུས་མཚུངས་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་མ་རྣམས་
ལའང་སགྲོ ་བསླུ་ཚེ ་ཐར་གྲངས་མང་གཏོང་གནང་བཅུག་ཡོ ད་འདུག་ཅིང༌།

དེ་མཇུག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦ བོད་ནང་གི་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཙམ་དུ་

ཁོང་གིས་ནང་མི ར་ཞལ་པར་གནང་ས་ྟེ གསུངས་དོན། དེ་རི ང་བོད་ཚེ ས་བཅོ་ལྔ་ཡི ན་པས་ངས་

དེ་རི ང་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སགྲོ ་བླསོ ་བཏང་བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་མར་མེ་མང་པོ་སྤར་ཡོ ད་ལ་དེ་རི ང་རང་སེམས་བདེ་དགོས་པའི་ཚོ གས་རླབས་ཆེན་ཞིག་
རག
ྫོ ས་བཅུག་རྒྱུ་ཡི ན།
པ་ལྟར།

ཞེས་མཐའ་མའི་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་གནང་ཡོ ད་འདུག་

ཞལ་པར་ཕེབས་ནས་དུས་ཚོ ད་ཅུང་མ་འགོར་བར་ཁོང་གི་གཟིམ་ཁང་གྲྭ་ཤག་དང་

བཅས་མེ ་ཕུང་དུ་གྱུར་ཏེ་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་ཁོང་གི ་ཚ་མོ ་གཉིས་ཀ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་དར་རྩེ་མདོ་ས་ཁུལ་ནས་ཉེན་རྟོག་པ་དགོན་སྡརེ ་འབར
ྱོ ་

ཏེ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརྟེན། དགོན་པའི་ལས་སྣེ་སོགས་ནས་ཆོས་སྒ་ོ རྒྱག་རྒྱུར་

དོགས་ཏེ་གཟིམ་ཤག་ཏུ ་མེ ་ཤོ ར་བ་ལས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་བའི་སྐར
ོ ་གསང་རྒྱ་བྱས་
པས་གནས་སྐབས་རི ང་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣའང་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོ ད་འདུག་ཀྱང༌།

རི མ་པས་ས་

གནས་སུ་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་གང་སར་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱས་པ་མ་ཟད། དེ་སྔ་རི ན་པོ་ཆེ་

མཆོ ག་ནས་མཁན་ཆེ ན་ཁྲི་པ་གནང་ཡུལ་ཁམས་སྡ་ེ དགེ་རྫོགས་ཆེ ན་དགོན་དང་ཉེ་འཁོར་ས་
གནས་སུ་ངོ་རྒོལ་བསྟུད་མར་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་ས་གནས་སུ་འབྱོར་ཏེ་ས་

གནས་བོད་མི ་མང་པོར་དོན་མེད་ཉེས་རངྡུ ་བཏང་ས་ྟེ རྨས་སྐནྱོ ་བཏང་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་རག
ྫོ ས་

ཆེན་དགོན་དང༌། ཤྲིའ་སེང་ལྔ་རི ག་ཆོས་གྲྭ། རག
ྫོ ས་ཆེན་པདྨ་ཐང་སྒྲུབ་སྡ་ེ སོགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐ་ུ
དང་མཁན་པོ།

གྲྭ་བཙུན་སོགས་ཁནྱོ ་ཆེ་རག
ྫོ ས་ཆེན་ས་གནས་མི ་མང་སདྲི ་གཞུང་ཟེར་བའི་

མངགས་གཏོང་ཁང་གི ་སྒ་ོ འགྲམ་དུ་འཛོ མས་ཏེ་དོན་མེ ད་ཉེས་རྡུང་གཏོང་བ་དང་དྲག་པོའི་

དམག་དཔུང་མྱུར་དུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཞི ་རྒོལ་གཅི ག་རྗེས་གཉིས་མཐུ ད་དུ་

འབར་བཞིན་པའི་བོད།
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བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐོན་ཡོ ད།

མཁན་ཆེན་ཁ་ྲི ཟུར་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཨ་ཐུ བ་བམ་ཐུ བ་བསྟན་སྙན་གྲགས་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་

དགུང་ལོ་ ༤༥ ཙམ་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང༌། ཁོང་གི་ཚ་མོ་བཙུན་མ་ཨ་ཚེ ་ལགས་ནི་དགུང་

ལོ་ ༢༣ ཙམ་དུ་སོན་གྱི་ཡོ ད་འདུག མཁན་ཆེན་ཁ་ྲི ཟུར་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཨ་ཐུ བ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་སྐ་ུ
ཆུང་དུས་ནས་ཁམས་མི ་ཉག་ལྷ་ཁང་བྲག་མཁར་དགོན་དུ་གྲྭ་ཞུགས་གནང་ཞིང༌། མི ་ཉག་བྲག་
མཁར་བཤད་གྲྭ་དང༌། ལྷ་སའི་འབྲས་སྤུངས་དགོན། རྔ་པ་ཀི་རྟི་དགོན་སོགས་སུ་སླབོ ་གཉེར་
གནང༌།

རག
ྫོ ས་ཆེན་གདན་ས་རང་ནས་གསན་བསམ་ཉམས་བཞེས་གནང་བསནྟུ ་ཁམས་

རག
ྫོ ས་ཆེན་གདན་ས་ཨ་མའི་ཁ་ྲི པའི་ཐུ གས་འགན་བཞེས་མྱོང་བ་བཅས་སྐ་ུ ཚེ འ་ི ལོ་རྒྱུས་མདོར་
བསྡས
ུ ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཨ་ཚེ་ལགས་
མཚན། 		

ཨ་ཚེ །

འཚོ ་ཐབས།

བཙུན་མ།

ལོ། 		
མེར་སགྲེ

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

༄༅།

(༡༡༣)

༢༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

།ཁམས་རག
ྫོ ས་ཆེན་དགོན་གྱི་མཁན་ཆེན་ཁ་ྲི ཟུར་ཡི ན་པ་མི ་ཉག་ལྷ་སྒང་བྲག་དཀར་

དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་ཐུ བ་བམ་མཚན་གཞན་ལ་ཐུ བ་བསྟན་སྙན་གྲགས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་
ཚ་མོ་རང་ལོ་ ༢༣ སོན་པ་བཙུན་མ་ཨ་ཚེ ་ལགས་ (ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༩༧ ལ་

གཟིགས) གཉིས་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་དོན་དུ་རང་སགྲོ ་བླསོ ་གཏོང་གནང་བའི་རྒྱལ་

གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་རྩའི་ཆེད་དུ་མཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་སྟབས་བསནྟུ ། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦ བོད་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་རང་ཤག་ཏུ ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ
འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལགས་
མཚན།

		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༡༤)

དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛི ན།

དོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ་རངྫོ ་ཟམ་ཚ་ཡུ ལ་ཚོ །
༢༨

ལྷ་ཁོ།

མ་མི ང་། 		

ལྷ་མོ་འཚོ །

མེར་སགྲེ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༦

འཚོ ་ཐབས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

དགེ་འདུན་པ།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ ཙམ་
ལ་བོད་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ་རངྫོ ་ཟམ་ཚ་ཡུལ་ཚོ འ་ི རྨོག་རི ་སྡ་ེ བའི་ཕ་ལྷ་ཁོ་ལགས་དང་།

མ་ལྷ་མོ་

འཚོ ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༨ ལ་སོན་པའི་ཀླུ་ཆུ་རངྫོ ་རྨོག་རི ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་

པ་དཀོན་མཆོ ག་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་རྩུབ་ཅན་
གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་ཆེད་རྨོག་རི ་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་

༼འདན་ལུང་མདོ་༽

མདོའ་ི ལམ་ཆེན་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད།

སུམ་

དེ་རས
ྗེ ་ཁོང་

གི ་སྐུ་ཕུང་དགོན་པའི་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་
པར་དོགས་ནས་མཚན་མོར་ཞུགས་འབུལ་བྱས་ཡོ ད་འདུག

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་རས
ྗེ ་རྨོག་རི ་

དགོན་པ་དང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གྲོང་པ་ཁག་ཚང་མར་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་གི ས་

དམ་བསྒྲགས་ནན་མོ་བྱས་ཡོ ད་འདུག འདི་ནི་ཀླུ་ཆུ་རངྫོ ་ཁོངས་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་མཁན་དྲུག་པ་ཆགས་ཡོ ད། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་ལ་ཕ་གཅིག་པའི་
ྲི ་བདུན་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་རང་ཆུང་ཤོས་ཡི ན་འདུག ཁོང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་
མི ང་སང

རྨོག་རི ་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཏེ་དགོན་པའི་འཆར་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་དང་། འདོན་
བླ་ོ འཛི ན་སོགས་ཀྱི་རི མ་པ་ཚང་མ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། དེང་སྐབས་ཐུ ན་མོང་བའི་རི ག་གནས་ཁག་
དང་།

ནང་དོན་རི ག་པ་སོགས་ལ་སླབོ ་སྦངྱོ ་གནང་མུས་ཡི ན་འདུག

རྨོག་རི ་དགོན་བསམ་

ི ་ནི་དགེ་ལྡན་བྱམས་འཕེལ་གླང
ི ་ཟམ་ཚ་གསེར་ཁྲི་འཇིགས་མེ ད་ནམ་མཁས་ཕྱི་ལོ ་
འཕེལ་གླང
༡༧༨༠ ལོར་ཕྱག་བཏབ་མཛད་ཅིང་། རྒྱུད་སདྟོ ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་ལེན་ངོས་གཙང་ཚུགས། ཕྱིས་

སུ་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པ་ནས་ཁྲི་པ་དང་དགེ་རྒན་བསྐ་ོ གཏོང་གནང་སྲོལ་བྱུང་བ་ནས་ད་
ལྟའ་ི བར་གནང་མུས་ཡི ན་ཞིང་། དེང་སྐབས་ཀྱི་ཟམ་ཚ་གསེར་ཁ་ྲི འདི་བ་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བདུན་པ་ཡི ན་

འདུག ད་ལྟའ་ི ཆར་རྨོག་རི ་དགོན་པར་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༩༠ བརྒལ་བ་ཡོ ད་འདུག་
པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕྱུག་མཚོ་ལགས་
མཚན། 		

(༡༡༥)

ཕྱུག་མཚོ །
མདོ་སྨད་ཛམ་ཐང་།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		

༢༠

ཕ་མི ང་། 		སྟན་ཁོ།
མ་མི ང་། 		

སྒནྲོ ་སྐྱིད།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་
ཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ ་ནས་ཡི ན་པའི་ཕ་བསྟན་ཁོ་ལགས་དང་།

མ་སྒནྲོ ་སྐྱིད་ལགས་གཉིས་

ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༠ ལ་སོན་པ་ཕྱུག་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་གྱི་
སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

ཁོང་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མ་ཐག་ས་གནས་དེ་ག་རང་ལ་འདས་གྲོངས་

སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་མི ་མང་གིས་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་
ཆེན་དུ་གདན་འད ྲེན་ཞུས་ཏེ་རྒྱུན་སྡདོ ་བླ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་ལུང་དང་། བསྔ་ོ སྨནོ ་གསུངས་རས
ྗེ ་
སྐ་ུ ཕུང་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་ཡོ ད་འདུག

ས་གནས་རངྫོ ་སདྲི ་གཞུང་དང་ས་གནས་

ཉེན་རྟོག་ཁང་སོགས་ཀྱིས། དེ་སྔནོ ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གནང་མཁན་དག་དང་གཅིག་མཚུངས་
ཀྱིས། བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་ཉིན་དེའ་ི མཚན་མོར་ཞུགས་འབུལ་བདྱེ ་དགོས་

བྱུང་འདུག དེ་བཞིན་དགོན་པར་དགེ་འདུན་པ་དང་མི ་སྐྱ་ཕོ་མོ་སངྟོ ་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོ མས་
ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུ་མུས་ཡི ན་འདུག ཁོང་མོ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ལོ་ན་ ༣ ཅན་གྱི་
བྱིས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བློ་བཟང་ཟླ་བ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		
འཚོ ་ཐབས།

(༡༡༦)

བླ་ོ བཟང་ཟླ་བ།

མཛོ ད་དགེ་རང
ྫོ ་གཟའ་རུ་ཡུ ལ་ཚོ འི་
གཟའ་ར་ུ འབགྲོ ་པ་སྨད་མ།
༢༠

ར་ྡོ ར་ྗེ མཁའ་འག།ྲོ
དགེ་འདུན་པ།

ཁུངས། 		

ཀིརྟི་དགོན་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་དགོང་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་
༦།༤༠

ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་གཟའ་ར་ུ ཡུལ་

ཚོ འ་ི གཟའ་ར་ུ འབགྲོ ་པ་སྨད་མའི་ཕ་ར་ྡོ ར་ྗེ མཁའ་འག་ྲོ དང་། མ་ཚེ ་འདས་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་
༢༠ ཡི ན་པ་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་ཟླ་བ་ལགས་དང་ཁོང་གི་འཐབ་གགྲོ ས་

གྲྭ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར། རང་ལོ་ ༢༣ ཡི ན་པ་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་འདུ་ཁང་འགྲམ་གྱི་གཡས་ཟུར་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་གི ་གདུག་རྩུབ་
སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོ ད་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་ནས་ཁོང་གཉིས་
ཀ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག་ལ།

སྟག་ཚང་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐ་ུ ཕུང་གྲྭ་ཤག་སོ་སོར་གདན་འདནྲེ ་གྱིས་བསྔ་ོ བ་སྨནོ ་ལམ་གསུངས་ཡོ ད་པ་དང་།
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ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་སང་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་དགོས་ཚུ ལ་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་ནས་

བརྡ་ལན་འབར
ྱོ ་ཡོ ད་འདུག གྲྭ་བླ་ོ བཟང་ཟླ་བ་ལགས་ཁོང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བུ་བུ་མོ་བདུན་ཡོ ད་
པའི་ནང་གི་ཆུང་ཤོས་ཡི ན་འདུག་ལ་ཨ་མ་གངྲོ ས་ཟིན་པ་ཡི ན་འདུག

ཁོང་གཉིས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀི རྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་

ཏེ་བླ་ོ བཟང་ཟླ་བ་དེང་སྐབས་བསྡས
ུ ་ཆེན་འཛི ན་གྲྭ་ཡི ན་པ་དང་།
པ་གྲྭ་ཚང་ཡི ན་འདུག་ལ།

དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་རྒྱུད་

ཁོང་གཉིས་རྒྱུན་དུ་ཀུན་སྤདྱོ ་དང་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་སོགས་མི ག་

ི ་དགེ་ལྡན་བཀྲ་ཤི ས་འཁྱིལ་
དཔེར་འོས་པ་གཉིས་ཡི ན་འདུག སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟིའི་དགོན་བླ་ོ གླང
ནི་མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་གི་ནབུ ་བྱང་ཕག
ྱོ ས་སུ་སྤྱི་ལེ་ ༡༤༠ ལྷག་གི་སར་ཡོ ད་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༤༨

ལོ ར་ཀི རྟི་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བླ་ོ བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་གི ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་ཞི ང་།
དེང་སྐབས་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་དང་། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་། དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་། སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་
བཅས་གྲྭ་ཚང་བཞི་ལ། དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་ ༧༠༠ ལྷག་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
མ་མི ང་། 		

(༡༡༧)

དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར།

མཛོ ད་དགེ་རྫོང་རྨེ་ཆུ་ཡུ ལ་ཚོ འི་ཀི རྟི་
རྐ་ཆུ་ཁའི་ཚ་ཁོ་ར་ུ བ།
༢༣

ཕ་མི ང་། 		

བསམ་འགྲུབ་སྒལ
ྲོ ་མ།
ཚེ ་རི ང་ནོར་བུ།

ཁུངས། 		

ཀིརྟི་དགོན་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

འཚོ ་ཐབས།

མེར་སགྲེ 		

དགེ་འདུན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་དགོང་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་
༦།༤༠

ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་རྨེ་ཆུ་ཡུལ་

ཚོ འ་ི ཀིརྟི་རྐ་ཆུ་ཁའི་ཚ་ཁོ་ར་ུ བའི་ཕ་ཚེ ་རི ང་ནོར་བུ་དང་།

མ་བསམ་འགྲུབ་སྒལ
ྲོ ་མ་གཉིས་བུ་

རང་ལོ་ ༢༣ ཡི ན་པ་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་ལགས་དང་།

ཁོང་གི ་འཐབ་གྲོགས་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱིས་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ ་ཀི རྟི་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་

འགྲམ་གྱི་གཡས་ཟུར་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི ་གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་ལ་
ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོ ད་འདུག
གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག་ལ།

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་ནས་ཁོང་གཉིས་ཀ་འདས་

སྟག་ཚང་ལ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་

གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་གྲྭ་ཤག་སོ་སོར་གདན་འདྲེན་གྱིས་བསྔ་ོ བ་སྨནོ ་ལམ་གསུངས་ཡོ ད་པ་དང་།
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ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་སང་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་དགོས་ཚུ ལ་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་ནས་
བརྡ་ལན་འབར
ྱོ ་ཡོ ད་འདུག

གྲྭ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་ལགས་ཁོང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བུ་གསུམ་ཡོ ད་པའི་འབྲིང་བ་

དེ་ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་
བྱས་ཏེ་བླ་ོ བཟང་ཟླ་བ་དེང་སྐབས་བསྡས
ུ ་ཆེན་འཛི ན་གྲྭ་ཡི ན་པ་དང་།
རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་ཡི ན་འདུག་ལ།

དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་

ཁོང་གཉིས་རྒྱུན་དུ་ཀུན་སྤདྱོ ་དང་བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་སོགས་

མི ག་དཔེར་འོས་པ་གཉིས་ཡི ན་འདུག །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས་
མཚན། 		

བསྟན་འཛི ན་ཤེས་རབ་ལགས།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ།

ཕ་མི ང་།

(༡༡༨)

རེ བ་གོང་མདོ་བ་ཤང་སྒ་ྲོ རོ ང་པོ་སྡ་ེ
བ།

		

༣༡

དོན་གྲུབ།

མ་མི ང་།

ཆོས་མས།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༧

ལས་གནས།

འབགྲོ ་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རི གས་རང་
སྐངྱོ ་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རངྫོ ་ཆི ག་སྒྲིལ་གངྲོ ་རྡལ།
དལྲེ ་སྡ་ེ པའི་ཕ་དོན་གྲུབ་དང་།

སྐྱ་འཁག
ྱོ ་ཡུལ་ཚོ ་ར་ུ ཁག་གཉིས་པའི་ཨ་

མ་ཆོས་མས་གཉིས་ཀྱི་བུ་བསྟན་འཛི ན་ཤེས་རབ་ལགས་ཀྱིས་

ཆུ་དམར་ལེབ་རངྫོ ་གི་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱ་རི ང་ཟེར་བའི་ས་ཆ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཅན་
གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག དེ་ཡང་

ཁོང་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་རྗེས་མ་གཏོགས་རོགས་པ་ཚོ ས་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི ་འདུག་ལ།

དེ་མ་ཐག་ཆུ་དམར་རངྫོ ་གི་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པ་འབར
ྱོ ་ནས་

སྐ་ུ ཕུང་ཁར
ྱེ ་ཡོ ད་ཀྱང་། མཐར་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་ཁོང་གི་ཕ་དོན་གྲུབ་སོགས་སྐད་བཏང་ས་ྟེ སྐ་ུ
ཕུང་ནང་མི ར་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་མི ་འགྱང་བར་དབོན་པོ་

དགོན་ནང་དུ་ཁར
ྱེ ་འཆར་ཡོ ད་འདུག ཁོང་གིས་ཉིན་འགའི་སྔནོ ་གགྲོ ས་པོ་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་
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སདྲི ་བྱུས་ཡག་པོ་མེད་ཚུལ་དང་།
ཡོ ད་པ།

བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་རྩ་བརླག་འག་ྲོ ཉེན་

ང་རང་ཚོ ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་སྤདྱོ ་འོག་ནས་འདུག་ཐབས་བྲལ་བ་སོགས་ཀྱི་གསུང་གླངེ ་

མང་པོ་གནང་འདུག དེ་རས
ྗེ ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་
གཅེས་པ་བསྟན་འཛི ན་ཤེས་རབ་ལགས་སུ་ཕ་མ་གཅི ག་པའི་སྤུན་མཆེ ད་ལྔ་ཡོ ད་འདུག  ཨ་

དལྲེ ་སྡ་ེ བ་ནི་སྔནོ ་ཆད་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁ་དབོན་པོ་སྡ་ེ བའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡི ན་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩
སྔནོ ་ཨ་ད ྲེལ་སྒལ
ྲོ ་མ་སོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁདྲི ་འོག་རྒྱ་གར་ལ་འག་ྲོ རྩིས་བྱས་ཏེ།

ཆུ་དམར་ལེབ་

ཅེས་པའི་ས་ཆ་དེར་འབར
ྱོ ་སྐབས། རྒྱ་དམག་དང་ཁདྱོ ་ཤི ་ང་གསོན་གྱི་འཐབ་འཁྲུག་བྱས་རས
ྗེ ་

ས་ཆ་དེར་གནས་ཆགས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་ད་ལྟའི་ཆར་སྡ་ེ བ་དེར་ཨ་དྲེལ་དགོན་དགའ་ལྡན་
ི ་ཞེས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོ ད་འདུག།
བསམ་གཏན་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླང
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༡༩)

དབང་ཆེན་སྒལ
ྲོ ་མ།

མི ་ཉག་འདྲ་པ་ས་ཁུལ་གྱི ་བྲག་ཐོག་
ཡུ ལ་ཚོ །
༣༡

བསྟན་འཛི ན།

མ་མི ང་། 		

གཡུ ་སྒནྲོ །

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༡

འཚོ ་ཐབས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

བཙུན་མ།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༥ ཙམ་ལ་བོད་

ཁམས་མི ་ཉག་འདྲ་པ་ས་ཁུལ་གྱི་བྲག་ཐོག་ཡུལ་ཚོ ་དང་། བྲག་ཐོག་གངྲོ ་པའི་རྒྱལ་འབུམ་ཚང་

གི་ཕ་བསྟན་འཛི ན་དང་། མ་གཡུ་སྒནྲོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༣༡ ཡི ན་པ་ར་རྒྱ་བྲག་དཀར་

བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་རྟའུ་རྫོང་ཐོག་ཏུ ་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་
ཐོག་འཛི ན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ཕྱི་
ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཐོག་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་
ཐོན་འདུག སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་ནང་མི ར་རྩིས་སྤྲོད་མ་བྱས་པ་

མ་ཟད། ནང་མི ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འག་ྲོ འདུག་སོགས་བདྱེ ་མི ་ཆོག་པར་དམ་བསྒྲགས་འོག་གནས་
དགོས་བཟོས་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ཁམས་མི ་ཉག་འདྲ་

པ་ནས་ཡི ན་པའི་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ཚོ ་མང་པོ་བསྡས
ུ ་

ྲི ་ཤི ག་ཏུ ་རང་
ཏེ་འཇང་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་འཚོ གས་བཞིན་པའི་རྟའུ་ཉ་མཚོ ་དགོན་པའི་ཉེ་འཁས
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ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད་ཅི ང་སྐབས་དེར་འཕྲལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་བསད་དེ་རས་

གོས་དཀར་པོ་ཞི ག་གི ས་དཀྲིས་ནས་བཙན་འཁྱེར་གྱིས་ཁམས་དར་རྩེ་མདོའ་ི སྨན་ཁང་ཞི ག་ཏུ ་
ཁར
ྱེ ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་ས་གནས་ཀྱི་བརྡའ་འཕནྲི ་བརྒྱུད་ལམ་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་བཀག་ཟིན་
པར་བརྟེན་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལ
ྲོ ་མའི་གནས་

སྟངས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱབ་ནས་
རྟའུ་རངྫོ ་ཁོངས་སུ་ཁ་པར་དང་། སྐད་འཕནྲི ་ ༼WeChat༽ བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་སླར་ཡང་
སྒ་ོ ཕ་ྱེ འདུག་པ་དང་།

ས་གནས་སུ་འབལ
ྲེ ་བ་བདྱེ ་སྐབས་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་

ཁམས་མི ་ཉག་དར་རྩེ་མདོའ་ི སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་ཚན་མོ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་
༨

པའི་ཐོག་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལ
ྲོ ་

མའི་སྐ་ུ ཕུང་ནང་མི ར་རྩིས་སྤྲོད་མ་བྱས་པར་སྨན་ཁང་ནས་གླགོ ་གི ་ཕུང་པོ་སྲེག་ས་ཞི ག་ཏུ ་མེར་

སགྲེ ་བཏང་བར་བརྟེན། བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལ
ྲོ ་མའི་ནང་མི ་ཚོ ས་བོད་མི འ་ི ཡུལ་སལ
ྲོ ་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བདྱེ ་སྒ་ོ ལྟར་ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་བདྱེ ་རྒྱུ་བྱུང་མེད།

མི ་ཉག་འདྲ་པ་བྲག་ཐོག་

ས་གནས་ཀྱི་གྲོང་སྡ་ེ ཁག་ནས་བཙུན་མ་དབང་ཆེ ན་སྒྲོལ་མའི་ནང་མི ར་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐ་ྱེ དང་། ནང་མི འ་ི ངོས་ནས་ཀྱང་འདས་པོའ་ི རས
ྗེ ་འཇུག་གི་ཆོས་སྒྲུབ་བསྔ་ོ སྨནོ ་དང་། མཆོད་
འབུལ་སོགས་ཞུ་ཐབས་གནང་འདུག་ཀྱང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ས་གནས་སདྲི ་གཞུང་གི་མི ་
སྣ་ཁག་གཅིག་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལ
ྲོ ་མའི་ནང་དུ་ཡོ ང་ས་ྟེ གངྲོ ་པ་ཁྱིམ་མཚེ ས་དང་།

ཡུལ་

མི ་སྤུན་ཟླ། གྲྭ་བཙུན་བླ་མ་སོགས་ནང་ལ་ཡོ ང་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱས་འདུག་པ་དང་། ནང་མི ་
ཚོ ར་ཡང་ཕྱི་ལོ གས་སུ་འགྲོ་མི ་ཆོ ག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་གནས་སྟངས་དམ་བསྒྲགས་

འོག་གཤི ན་པོར་རས
ྗེ ་འཇུག་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་བདྱེ ་མ་བཅུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག བཙུན་
མ་དབང་ཆེ ན་སྒྲོལ་མ་ནི་ཁམས་རྟའུ་རྫོངས་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་ཁོང་མོ འི་སྐྱ་མི ང་ལ་ཚེ ་རི ང་སྒྲོལ་

དཀར་དང་བཙུན་མ་དབང་ཆེ ན་སྒྲོལ་མའི་ཕ་ཡུལ་དུ་བཙུན་མ་ཆོ ས་ཞུགས་བྱེད་སའི་བཙུན་
དགོན་མེད་པར་བརྟེན།

ཁམས་རྟའུ་སྦར་ཞབས་བྲག་དཀར་ཞེས་པའི་གནས་རི ་ཞིག་ཏུ ་ཆོས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱུ ད་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་ཡི ན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མ་ཞུ་བ་ཞི ག་གི ་ཆོ ས་སྡ་ེ ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེར་
ཆོས་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་འདུག་པ་དང་།
ཕྱི་ཚེ ས་

༡༠

དགོང་མོ་བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལ
ྲོ ་མས་རྟའུ་རངྫོ ་ཐོག་གི་སླབོ ་

གྲྭ་ ཞི ག ་གི ་ ནང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ཚོ ར ་བོད ་ཡི ག་ཡག་པོ་ སྦྱང་དགོས ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སླབོ ་གསོ ་ བྱས་
ཡོ ད་འདུག

མི ་ཉག་འདྲ་པ་ནས་ཡི ན་པའི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཞིག་གིས་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ན་

མི ་ཉག་འདྲ་པ་ལུང་པ་དེར་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔནོ ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གླགོ ་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡི ན་པ་
དང་། ས་གནས་ཡུལ་མི ་རྣམས་ས་གནས་གཞན་དུ་སྤ་ོ དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བར་བརྟེན་ད་ལྟ་

དཀའ་ངལ་འོག་ཡོ ད་ལུགས་བརདྗོ ་ཡོ ད། བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལ
ྲོ ་མ་ནི་ཁམས་མི ་ཉག་ནས་
ཡི ན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་སདྲི ་གཞུང་གི་སདྲི ་བྱུས་ལ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གིས་ངོ་རལ
ྒོ ་བདྱེ ་མཁན་

གསུམ་པ་དེ་ཡི ན། ༼༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཐུ བ་བསྟན་སྙན་གྲགས་དང་། བཙུན་
མ་ཨ་ཚེ ་གཉིས་ཀྱང་མི ་ཉག་ནས་ཡི ན།༽ སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གིས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྲོ ་མའི་
ྒོ ་བདྱེ ་མཁན་ ༡༡༩ པ་དེ་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། བཙུན་མ་དབང་ཆེན་སྒལ
ཕ་ཡུལ་འདྲ་པ་བྲག་ཐོག་ཅེས་པ་ནི་ཁམས་མི ་ཉག་གི་ཡུལ་སྡ་ེ ཞིག་ཡི ན་པ་དང་།

ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་

སདྲི ་གཞུང་གིས་བཅད་བགོས་ལྟར་དཀར་མཛེ ས་བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་ཟེར་བའི།

རྟའུ་

རངྫོ ་ཁོངས་སུ་ཡུལ་ཚོ ་ ༢༠ ཡོ ད་པའི་ནང་ཚན་བྲག་ཐོག་ཡུལ་ཚོ ་ས།ྟེ རྟའུ་རངྫོ ་སདྲི ་གཞུང་ལྟ་ེ

གནས་ནས་ལྷ་ོ ཤར་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ལེ་བར་ ༦༣ ཙམ་གྱི་སར་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་སདྲི ་གཞུང་གི་
མི ་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་པ་ལྟར་ན་བྲག་ཐོག་ཡུལ་ཚོ འ་ི མི ་འབོར་ནི་ ༡༡༧༨ ཡི ན་པ་དང་
ད་ལྟའ་ི སྐབས་མི ་འབོར་དེ་ལས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་རེད་འདུག །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༢༠)

དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས།

མཛོ ད་དགེ་རྫོང་ཐང་སྐར
ོ ་སོག་ཚང་
སྡ་ེ པ།
༡༨

བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན།

མ་མི ང་། 		

ལན་ཕྲུག

ཁུངས། 		

ི ་དགོན་པ།
བཀྲིས་ཐེག་མཆོག་གླང

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

འཚོ ་ཐབས།

མེར་སགྲེ 		

དགེ་འདུན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༤༠ ཙམ་
དུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ། མཛོ ད་དགེ་རངྫོ ་ཐང་སྐརོ ་སོག་ཚང་སྡ་ེ པའི་ཕ་བསོད་ནམས་དཔལ་

ལྡན་ལགས་དང་། མ་ལན་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་ཐང་སྐརོ ་སོག་ཚང་སྡ་ེ པའི་

ི ་དགོན་པའི་གྲྭ་དཀོན་མཆོ ག་བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱིས་དགོན་
ནང་ཡོ ད་བཀྲིས་ཐེག་ཆེ ན་གླང
པའི་ཚོ གས་གལ
ྲོ ་ནས་ཡོ ང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་
གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

དེ་ཡང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཞོགས་ཚོ གས་གལ
ྲོ ་ནས་ཡོ ང་

སྐབས། ལམ་བར་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ དགེ་འདུན་པ་ཚོ ས་མཐོང་དུས་མེ་ལྕ་ེ དྲག་

པོ་འབར་བཞི ན་པའི་ཁྲོད་དུ་ཁོང་གི ས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ངག་ནས་མང་པོ་ཞི ག་བརྗོད་
བཞི ན་ཚི ག་གསལ་པོ་མེད་པར་ཁོང་ས་ལ་འགྱེལ་བ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོ ་གམ་དུ་སླབེ ས་སྐབས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྐ་ུ གངྲོ ས་ཚར་ཡོ ད་ཀྱང་། ད་དུང་ཕྱག་གཉིས་དམ་པོར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་བཞུགས་ཡོ ད་འདུག
དེའ་ི རྗེས་རྒྱ་ནག་གི ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་མང་པོས་དགོན་པ་མཐའ་བསྐརོ ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྩིས་
སྤྲོད་བདྱེ ་དགོས་ཚུལ་བརདྗོ ་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་དེ་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོ གས་རྣམས་

ཨར་ཙཱ་ཏི་ཞེས་པའི་གནས་རི ར་མང་ཚོ གས་བསང་གསོ ལ་གཏོང་བའི་ཉིན་མོ ར་ཁེལ་ཡོ ད་
ཀྱང་།

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་ཐོས་འཕྲལ་མང་ཚོ གས་རྣམས་དགོན་པའི་ནང་དུ་འབར
ྱོ ་ཏེ་སྐྱ་

སེར་གྲངས་ ༡༥༠༠ ལྷག་འཛོ མས་ཏེ་སྐ་ུ ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོར་མ་བཅུག་པར་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཏུ ་
གདན་འདནྲེ ་ཞུས་ཏེ་གྲྭ་མང་གིས་བསྔ་ོ སྨནོ ་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་

མི ་ཚོ ་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཡོ ང་ས་ྟེ དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་འཕགྲོ ་རྩིས་བདྱེ ་སྐབས། དགོན་པ་དང་

ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་སྐརོ ་ཞི ག་གི ས་ལྐགོ ་ནས་སྐུ་ཕུང་ས་གནས་གཞན་ཞི ག་ཏུ ་གནས་
སྤརོ ་བྱས་ཏེ། རྒྱ་དམར་ཚོ ར་འདས་པོའ་ི ཕུང་བོ་རྨ་ཆུར་བསྐར
ུ ་ཚར་བ་བརདྗོ ་ཡོ ད་འདུག ས་
གནས་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐུ་ཕུང་རྩིས་མ་སྤྲད་པ་དང་སྤྱི་ཡོ ངས་གནས་སྟངས་ལ་

དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་འོག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད་བརྒྱུ ད་ལམ་ཚང་མ་བཀག་
འགོག་ཀྱང་བྱས་ཡོ ད་འདུག།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞི་ཆུང་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༢༡)

ཞི་ཆུང།

རྔ་པ་རྫོང་སྒ་ོ མང་ཡུ ལ་ཚོ འི་སྒ་ོ མང་
མཐའ་བ།
༤༡

བསོད་ནམས་བརྟེན།

མ་མི ང་། 		

ཞེས་ཁོ་མ།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༨

འཚོ ་ཐབས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཞིང་ལས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༤ པ་

ཡོ ལ་ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་པ་རྫོང་སྒ་ོ མང་ཡུལ་ཚོ འ་ི སྒ་ོ མང་མཐའ་བའི་
ཞི་ཆུང་ལགས། རང་ལོ་ ༤༡ ཡི ན་པ་ཁོང་གིས་རྔ་པ་ནས་མགོ་ལོག་ཕག
ྱོ ས་སུ་འཐེན་ཡོ ད་པའི་

གཞུང་ལམ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་རང་ཁྱིམ་གྱི་སྒ་ོ འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ རྒྱ་གཞུང་
གི ས་བོད་ཐོག་ལ་བཟུང་བའི་གཏིང་གནག་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་བཞི ན་
གཞུང་ལམ་ཕག
ྱོ ས་སུ་གོམ་པ་བཞི་བཅུ་ཙམ་བརྒྱུགས་ཡོ ད་ཅིང་།

མཐར་ས་གནས་དེ་གར་མེ་དཔུང་གི་ཁདྲོ ་ནས་སྐ་ུ སགྲོ ་ཤོར་ཡོ ད་འདུག་ལ། སྐབས་

ཐོག་དེར་ས་གནས་སུ་མ་ཎི ་སྟོན་འཚོ གས་ནས་ཡོ ང་བའི་སྒ་ོ མང་མཐའ་བའི་མི ་མང་གི ས་ཀི ་
ི ་བདྱེ ་བཞིན་དམ་པ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་བདག་ཉར་བདྱེ ་དུ་བརྒྱུགས་ཡོ ད་ཀྱང་།
ལྡར

མ་ཎི་སནྟོ ་

འཚོ གས་སར་ཆེད་དུ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་དུ་སླབེ ས་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་མི ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

མང་ལ་མེ་མདའ་ཚད་ནས་འག་ྲོ མ་བཅུག་པར་འཁྲུག་པ་ཆེན་པོ་ཤོར་གྲབས་བདྱེ ་སྐབས།

སྡ་ེ

བའི་མི ་སྐྱ་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རོ་གཅི ག་གི ་སྒང་ལ་གཉིས་ཀྱི་སྣོན་མར་ཆགས་ཉེན་ཆེ ་བས་སྤྱི་
སྒར
ེ ་གཉིས་ཀར་སྡུག་ཐོག་སྡུག་བརྩེགས་མ་གཏོགས་མི ་ཡོ ང་བས་ཞི ་འཇམ་བྱེད་དགོས་པའི་
འབོད་སྐལ
ུ ་རི མ་པར་བྱས་ཤི ང་།

རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡང་བཙན་ཤེད་ཁོ་ནས་ཡོ ང་ཐབས་མེད་ཚུལ་

ནན་གྱིས་བཤད་མཐར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཕུང་རང་ཁྱིམ་དུ་ཅུང་ཙམ་རི ང་འཇོག་
བཅུག་ན་ཡང་།

རས
ྱེ ་བྱས་ནས་རྔ་བ་རངྫོ ་མཁར་གྱི་
ྗེ ་སུ་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་བཙན་ཁར

ཕག
ྱོ ས་སུ་རླངས་འཁོར་ནང་དུ་ཁར
ྱེ ་ཡོ ད་འདུག ཉིན་ཤས་སྔནོ ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གིས་

རང་གི ་གག
ྲོ ས་པོ་མང་པོར་རྒྱ་ཚང་གི ས་སྡདོ ་འཇུག་ས་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཐེངས་མང་བཤད་
འདུག་ལ།

དེ་རི ང་ཉིན་རྒྱབ་མ་ཎི་སནྟོ ་འཚོ གས་ས་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་སོང་ས་ྟེ ༸གོང་ས་མཆོག་

གི་སྐ་ུ པར་ཞིག་གི་མདུན་དུ་མཆོད་མེ་ཞིག་ཕུལ་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་པ་ལོ་

ཟེར་ཞིང་། རང་ལོ་ ༣༩ ཙམ་ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༡༨ ཅན་ཞིག་

དང་། བུ་རང་ལོ་ ༡༤ ཅན་གཉིས་ཡོ ད་འདུག ཁོང་ཚང་གི་འཚོ ་རྟེན་གཙོ་བོ་ཞིང་ལས་ཡི ན་
ཡང་། ཁོང་གིས་རྒྱུན་དུ་རང་ཁྱིམ་ནས་ཡུལ་མི ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གནྱོ ་ཆས་འདྲ་མི ན་

བཟོས་ཏེ་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ འི་སྐབས་སོགས་མི ་ཚོ གས་འདུ་འཛོ མས་ཆེ ་སྐབས་ཐང་ཁྲོམ་བཏོན་
ནས་འཚོ ང་བཞིན་ཡོ ད་འདུག་ལ། དམི གས་བསལ་ཚེ མ་བཟོའ་ི ཐོག་ལག་རྩལ་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་

ཞིག་ཡི ན་འདུག གནས་ཚུལ་མཐའ་མ་འབར
ྱོ ་སྐབས་སྡ་ེ བའི་སྐྱ་སེར་མང་པོ་ཞིག་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བོ་ཁོང་གི ་ཁྱིམ་དུ་ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་ཡོ ང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་བཀག་འགོག་དང་
དམི གས་བསལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་མེད་ནའང་། ས་གནས་སུ་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་འབར
ྱོ ་བཞིན་
ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་
མཚན། 		

ཚེ ་རི ང་རྒྱལ།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		

མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་པདྨ་རངྫོ ་།
༢༠

ཤེར་ཕུན།

ཕ་མི ང་། 		
མ་མི ང་། 		

རི ན་སྒནྲོ །

ཁུངས། 		

ཇོ་ནང་ཨ་སྐངྱོ ་དགོན་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

འཚོ ་ཐབས།

དགེ་འདུན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༡

མེར་སགྲེ 		

༄༅།

(༡༢༢)

།མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་པདྨ་རངྫོ ་ཇོ་ནང་ཨ་སྐངྱོ ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ ་རི ང་རྒྱལ་

ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ པ་ཡས་

མས་སུ་པདྨ་རྫོང་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ས་རྒྱ་གཞུང་གི ་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་
ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གནང་སྐབས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་།

དམག་

མི ་འབྱོར་ཏེ་མེ ་བསད་ནས་ཟི་ལི ང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་བཞི ན་པའི་ལམ་བར་ནས་འདས་གྲོངས་
སུ་གྱུར་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཁ་སང་དགོང་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་བཅུ་པ་ཡས་མས་སུ་

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཨ་སྐང
ྱོ ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚེ ་རི ང་རྒྱལ་ལགས་ཟི་ལི ང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་བཞི ན་
པའི་ལམ་བར་ནས་མཚན་མོའ་ི བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་

༡༡

ཡས་མས་སུ་སྐ་ུ གངྲོ ས་ཡོ ད་པ་

དང་། ཁོང་སྐ་ུ མ་གངྲོ ས་སྔནོ ་ལ་ཁོང་གིས་ངས་དེ་རི ང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་དོན་ནི་གཞིས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བས
ྱེ ་བོད་མི ་མཉམ་འཛོ མས་ཡོ ང་བའི་ཆེད་དུ་ཡི ན།
མཐུ ན་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི ་གེ

ཁདྱེ ་ཅག་གིས་ཀྱང་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་

དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་སལ
ྲོ ་གོམ་གཤི ས་སོགས་

ལ་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱབ་རྒྱུ་ནི་ངའི་རེ་བ་ཉག་ཅིག་ཡི ན།

མཉམ་འཛོ མས་བྱུང་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་སོགས་གསུངས།

དེ་ལྟར་བྱས་ན་གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་མི ་

ཁོང་སྐ་ུ གངྲོ ས་རས
ྗེ ་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཙམ་ལ་སྐ་ུ ཕུང་རང་དགོན་དུ་གདན་

འདནྲེ ་ཞུ་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག་ལ། ཇོ་ནང་ཨ་སྐངྱོ ་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་པད་ཡག་
དགོན་པ་དང་། སྒ་ོ མང་དགོན་པ་བཅས་ཁནྱོ ་གྲྭ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་ཇོ་ནང་ཨ་སྐངྱོ ་དགོན་
དུ་འཛོ མས་ནས་ཕོ་ལུང་དང་བསྔ་ོ སྨནོ ་གསུངས་བ་དང་། དེ་རི ང་ཡང་གྲྭ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཅིག་

གི ས་མུ ་མཐུ ད་དུ་ཇོ་ནང་ཨ་སྐྱོང་དགོན་པར་མཆོད་འབུལ་གསུངས་དང་གསུང་བཞི ན་པ་རེད་
འདུག

ཁ་སང་ཁོང་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གནང་བཞི ན་པའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་རང་

ནས་མཐོང་མཁན་མི ་སྣས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་དོན་ལྟར་ན།

ཁོང་གིས་པདྨ་རངྫོ ་གི་

དཀྱིལ་དུ་ཨར་འདམསགྱིས་བཟོས་པའི་མེ ་ཏོག་པདྨ་འདབས་བརྒྱད་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེའི་
ཡར་ནང་ནས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི ་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་བཅུ་ཙམ་
རྒྱུག་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་མཁནྱེ ། ཞེས་ཐེངས་
བཅུ་ཕྲག་ལྷག་འབོད་ཡོ ད་པ་གསལ་བོ་གོ་སོང་ཟེར།

དེ་རི ང་མགོ་ལོག་པདྨ་རང
ྲེ ས་འཇོག་གི ས་རང
ྫོ ་ཐོག་ཏུ ་དམག་མི ་འགམ
ྫོ ་གི ་ཟམ་ཆེན་

དང་། སྒ་ོ ཆེན་སོགས་སུ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། ཨ་སྐངྱོ ་དགོན་པ་སོགས་
སུ་ད་སྐབས་ད་དུང་དམ་དྲག་བྱས་མི ་འདུག་ཟེར།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ ་རི ང་རྒྱལ་ལགས་ནི་ད་ལོ་རང་ལོ་ཉི་ཤུ་ཡི ན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕའི་

མི ང་ལ་ཤེར་ཕུན་དང་། མའི་མི ང་ལ་རི ན་སྒནྲོ ་ཡི ན་འདུག ཁོང་ལ་སྤུན་མཆེད་གྲྭ་བདེ་ལེགས་
དང་། ཆོས་དབྱིངས། མི ་སྐྱ་སངས་བཟང་། ཨ་ནེ་ཁང་སྐྱིད། གང་མ། མཚོ ་མོ། ཚེ ་སྐྱིད་
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བཅས་སྤུན་མཆེད་བརྒྱད་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་ཆུང་ཤོས་ཡི ན་འདུག
ཁོང་གི་མཐའ་མཇུག་གི་ཁ་ཆེམས་ཡི ་གེའ་ི ནང་།

ངས་དེ་རི ང་རང་ལུ ས་མེ ར་བསྲེགས་བཏང་དོན་ནི་གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་མཉམ་

འཛོ མས་ཡོ ང་བའི་ཆེད་དུ་ཡི ན། ཁདྱེ ་ཅག་གིས་ཀྱང་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་མཐུ ན་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།
བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི ་གེ

དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་སལ
ྲོ ་གོམ་གཤི ས་སོགས་ལ་བདག་པོ་ཡག་པོ་རེ་རྒྱབ་

རྒྱུ་ནི་ངའི་རེ་བ་ཉག་ཅིག་ཡི ན། དེ་ལྟར་བྱས་ན་གཞིས་བས
ྱེ ་བོད་མི ་མཉམ་འཛོ མས་བྱུང་ཐུ བ་གི་
རེད། ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས་
མཚན། 		

(༡༢༣)

དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

རྨ་ཆུ ་ རྫོ ང ་ཆུ ་ ཁ་མ་ཤང་རྒྱུ ་ལག་
ར་ུ ཆེན།

ལོ། 		

༣༠

ཕ་མི ང་། 		

བསམ་ཁོ།

མ་མི ང་། 		

འོ་དགའ།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣

འཚོ ་ཐབས།

འབགྲོ ་ལས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོ་བོད་མདོ་སྨད་རྨ་ཆུའ་ི ཆུ་ཁ་མར་
འཁྲུངས་པའི་དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས།ྟེ

རྒྱ་གཞུང་

གི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་གྱི ་མི ་སེ ར་སྤལ
ེ ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་
གནང་ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་རང་ལོ་ ༣༠ ཡི ན་པ་དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་

བ་ཁུལ། རྔ་བ་རངྫོ ་དམེ་ར་ུ མའི་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཐོག་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་
དེར་ཁོང་གིས་ལུས་སངྟེ ་དུ་མེ་འབར་བཞིན།

༼༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ཁ་ྲི ལོར་བརྟན་

པར་ཤོག ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། བོད་མི ་གཞིས་བས
ྱེ ་མཉམ་

འཛོ མས་ཡོ ང་དགོས།༽ ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་ས།ྟེ ཡུལ་ཚོ འ་ི སྲང་ལམ་བར་ནས་ཡར་རྒྱུག་
མར་རྒྱུག་བྱས་མཐར་སར་འགལ
ྱེ ་ཡོ ད་འདུག

ས་གནས་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ལྟར་
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ན།

སར་འགལ
ྱེ ་དུས་ཀྱང་ཁོང་གིས་མེ་ལྕའེ ་ི ཁདྲོ ་ནས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་སྐད་ཆ་

བརདྗོ ་ཀྱི་འདུག་མོད། ཡི ན་ནའང་གསལ་པོ་གོ་ཐུ བ་མེད་པ་རེད།

དེ་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་བསླབེ ས་ཏེ་ཁོང་བཙན་འཁྱེར་བྱེད་

རྩིས་བྱས་སྟབས།

  ས་གནས་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་འཁར
ྱེ ་མ་བཅུག་པར་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ།

ཉེན་རྟོག་པ་དང་མང་ཚོ གས་བར་རྩོད་རྙགོ ་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་ཡོ ད་འདུག མཐར་ཉེན་རྟོག་
པས་ཁོང་བཙན་འཁར
ྱེ ་བྱས་འདུག སྐབས་དེར་ས་གནས་ཡུལ་མི ་སྐརོ ་ཞིག་ཀྱང་འཛི ན་བཟུང་
བཙན་འཁདྲི ་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

རས
ྗེ ་སུ་དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ཀྱི་ཆུང་མ་དང་ཉེ་

འབལ
ྲེ ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན་ཁོང་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་ཞི ག་ཏུ ་ཁྱེར་

སྐབས་ལམ་བར་དུ་གངྲོ ས་ཡོ ད་འདུག

རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གི་ཁྱིམ་མི ་ཚོ ར་སྐ་ུ ཕུང་

ུ ་ཐལ་ཡི ན་ཟེར་
རྩིས་སྤྲོད་མ་བྱས་པར་ཐད་ཀར་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་རས

ནས་ཐལ་བ་ཅུང་ཙམ་ཞི ག་འདས་པོའ་ི བཟའ་ཟླའི་སྤུན་མཆེད་གཅི ག་གི ་ལག་ཏུ ་སྤྲད་ཡོ ད་ཀྱང་

སྐུ་ཕུང་གང་དུ་མེ ར་སྲེག་བཏང་མི ན་དང་ཇི ་ལྟར་བཏང་མི ན་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་གསལ་བཤད་
གང་ཡང་བྱས་མེད།

དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ནི།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཆ་བགོས་ཀྱི་ས་ཁོངས་

ལྟར་བྱས་ན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་རྨ་ཆུ་རངྫོ ་ཆུ་ཁ་མ་ཤང་རྒྱུ་ལག་ར་ུ ཆེན་ནས་ཡི ན་
པ་དང་། ཁོང་གི་ཕ་མི ང་ལ་བསམ་ཁོ་དང་མ་མི ང་ལ་འོ་དགའ།

ཆུང་མའི་མི ང་ལ་ནམ་སྣང་

ཟེར་ཞིང་ད་ལྟ་ལོ་ ༢༨ ཡི ན་འདུག ཁོང་བཟའ་མི ་གཉིས་ལ་བུ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས། བུ་
ཆེ་བ་ཕྱག་རརྡོ ་སྐྱབས་ལོ་ ༤ ཡི ན་པ་དང་། ཆུང་བ་དཔའ་རྩལ་སྐྱབས་ལོ་ ༣ ཡི ན་འདུག

དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ནི་ཆུང་མའི་ཁྱིམ་ལ་ཕར་མག་པར་ཕྱིན་པ་ཞི ག་ཡི ན་

འདུག་ལ། ཁོང་གི ་ཆུང་མའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ས་ཆ་བགོས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལྟར་

བྱས་ན། ཟི་ཁནྲོ ་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རང
ྫོ ་དམེ་ར་ུ མ་ཞང་ར་ུ ཁག་དང་པོ་ནས་ཡི ན་པ་རེད།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན་ཆུང་དུས་སླབོ ་ཆུང་བསྐདྱོ ་མྱོང་ཡོ ད་པ་དང་། རས
ྗེ ་སུ་མག་པར་ཕྱིན་ཏེ་

ཕྱུགས་སྐངྱོ ་འབགྲོ ་ལས་ཀྱི་འཚོ ་བ་གཉེར་བཞིན་ཡོ ད་འདུག
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ པོའ་ི ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན། དམེ་ར་ུ མའི་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཐོག་ཏུ ་མི ་
བརྒྱ་གྲངས་ཤི ག་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས། རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་
འབོད་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རས
ྲེ ་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛི ན་བཟུང་ཡང་བྱས་ཡོ ད།
ྗེ ་སུ་འབལ

སྐབས་དེའ་ི ཞི་བའི་ངོ་རལ
ྒོ ་ཁདྲོ ་དུ་དཀོན་མཆོག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་
པ་དང་། རས
ྲེ ་ཡོ ད་སྡ་ེ ཁག་གིས་ཁོང་འབོད་འགུག་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་། ཁོང་ས་
ྗེ ་སུ་ས་གནས་འབལ
གནས་ཡར་མར་ལ་བསྲོ ་བལ
ྱོ ་གྱིས་མགོ་བཏགས་བྱས་མེད།

གཞན་ཡང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་ནས་བཟུང་དམེ་ར་ུ མ་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཐོག་

གི་ཚོ ང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཆ་ཚང་སྒ་ོ རྒྱག་བཅུག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དམག་མི ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་མང་
པོ་འགམ
ྲེ ས་འཇོག་གིས།

མང་ཚོ གས་རྣམས་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཐོག་ཏུ ་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་ཐད་བཀག་སྡམོ ་

དང་། སྲང་ལམ་དུ་ཁ་པར་རྒྱག་མཁན་མང་ཚོ གས་མཐོང་ཚེ ་ཁ་པར་ཡང་བཙན་འཕགྲོ ་སོགས་
བྱས་ཏེ། དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

(༡༢༤)

མཚན། 		

ྲི ས་རྒྱ་མཚོ །
ཚུལ་ཁམ

ལོ། 		

༤༢

ཁུངས། 		

ཕ་མི ང་། 		

ཨ་མཆོག་དགོན་པ།
འདས་ཟིན།

མ་མི ང་། 		

ལྷ་མོ་སྐྱིད།

མེར་སགྲེ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩

འཚོ ་ཐབས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

དགེ་འདུན་པ།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཐོག་
ྲི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་
བོད་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤི ས་འཁྱིལ་ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚུལ་ཁམ
རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

དེ་ཡང་

ྲི ས་རྒྱ་
ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་བསང་ཆུ་རངྫོ ་ཨ་མཆོག་གངྲོ ་བརྡལ་དུ། ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚུལ་ཁམ
མཚོ ་ལགས་ཀྱིས། བོད་བསྟན་སདྲི ་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ
འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད།

དེ་མ་ཐག་ས་གནས་སྐྱ་སེར་མི ་མང་གི ས་ཁོང་གི ་སྐུ་ཕུང་དགོན་པར་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཏེ། དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ ༤༠༠ ལྷག་གིས་མཆོད་འབུལ་དང་བསྔ་ོ སྨནོ ་གསུངས་ཡོ ད། རྒྱལ་
ྲི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ནི།
གཅེས་པ་གྲྭ་ཚུལ་ཁམ

ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་རྒྱུན་

ཡི ན་ཞིང་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༤༢ ཡས་མས་ཡི ན་འདུག ཁོང་གི་ཡབ་སྔ་མོ་ནས་འདས་ཟིན་པ་དང་
ཡུམ་གྱི་མཚན་ལ་ལྷ་མོ་སྐྱིད་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཁོང་ཆོས་དང་རི ག་གནས་ཀུན་ལ་ཐུ གས་སྣང་ཅན་ཞིག་ཡི ན་པ་དང་།

དགོན་

ི ་རུས་ཆེ ན་པོས་བླར
པའི་ཆོ ་ག་ཕྱག་ལེ ན་ལ་སྙང
ོ ་འཛི ན་དང་ཉམས་ལེ ན་གནང་མཁན་ཞི ག་
དང་། གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོའ་ི བྱིན་མཐུ ་དང་ཉམས་ལེན་སྒམོ ་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཆུ་མི ག་
ྲི ས་ཏེ་དཀའ་ཐུ བ་ལ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡི ན་འདུག།
འགམ
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རྒྱལ་གཅེས་པ་འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ་ལགས་

(༡༢༥)

མཚན། 		

འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༥

ལོ། 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

༢༧

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༥ ཉིན་བོད་ནང་གི་དགོང་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠

ཡས་མས་སུ་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་རྡོ་དཀར་མོ་གྲོང་སྡའེ ་ི ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོ ད་པའི་བན་ཆེན་ཉིན་
སླབོ ་གཉིས་པའི་ཉེ་འདབས་སུ། མགོན་ཤུལ་སྒར་པ་ནས་ཡི ན་པ་རང་ལོ་ ༢༧ དུ་སོན་པ་རྒྱལ་
གཅེས་པ་འཕགས་མོ ་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་

རལ
ྱེ ་བྱས་ཡོ ད། ཁོང་ནི་སྔགས་པ་ཞིག་ཡི ན་འདུག་
ྒོ ་གནང་མ་ཐག་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཁར

པ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ལ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་བཅས་
ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཡོ ད་འདུག

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་ས་གནས་བརྒྱུད་ལམ་

ཚང་མར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ས་གནས་སུ་དམག་མི ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་

འགམ
ྲེ ས་འཇོག་གིས་མི ་མང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་འདུག།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས་
མཚན།

		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		
མ་མི ང་། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

(༡༢༦)

བླ་ོ བཟང་ར་ྡོ ར།ྗེ

རྒྱ་འབུམ་ཕྱུག་རྭ་གོང་མ།
༢༥

ཚེ ་དཔག

མེ་སྐྱིད།

རྒྱ་འབུམ་ཕྱུག་རྭ་གོང་མ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་དྲུག་དང་ཕདྱེ ་ཀ་

ཙམ་ལ་རྔ་བ་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་རྔ་བ་རང
ྫོ ་གཅའ་ར་ུ བ་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཕྱུགས་ལས་གོང་མའི་ཕ་ཚེ ་དཔག་

དང་མ་མེ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་བུ་བླ་ོ བཟང་ར་ྡོ ར།ྗེ རང་ལོ་ ༢༥ ཙམ་ཡི ན་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གཞུང་
གི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་བཞི ན་
སྐ་ུ ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་ལ།

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་རྔ་བ་རངྫོ ་མཁར་དུ་སྔ་ས་ནས་

གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་འབྱོར་ནས་ཁོང་གི ་ལུས་ལ་འབར་

བཞི ན་པའི་མེ ་བསད་དེ་རླངས་འཁོར་ཆུང་ཆུང་སྒམ་ཤི ང་ཅན་ཞི ག་གི ་ནང་དུ་བཞག་ཅི ང་།

སྟེང་ལ་རས་ནག་པོ་ཞི ག་བཀབ་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཁོང་གི ས་མགོ་ཡར་
བཀྱགས་ནས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཡོ ད་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་ཉེན་རྟོག་པས་མར་མནན་ནས་ཁར
ྱེ ་
འདུག
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ྲི ་བཞི་ཡོ ད་པའི་ཆེ་བ་བུ་མོ་དར་མཚོ ་དང་། གཉིས་པ་བླ་ོ བཟང་
ཁོང་ཚང་ལ་མི ང་སང

ར་ྡོ ར་ྗེ ཁོང་ཡི ན་ཞིང་། གསུམ་པ་བུ་མོ་མེས་མེས། བཞི་པ་བུ་བཀྲ་ཤི ས་བཅས་ཡི ན་འདུག ལོ་
ཤས་གོང་ཕ་མ་གཉིས་ཁག་ཁག་བྱས་ཡོ ད་འདུག བླ་ོ བཟང་ར་ྡོ ར་ྗེ ཁོང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་རྔ་བ་ཀིརྟི་
དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ནས་ལོ་ཤས་རི ང་དགོན་པའི་ནང་བསྡད་འདུག་ཀྱང་རྗེས་སུ་སྐྱ་སར་བབ་

རྗེས་ཨ་མ་དང་སྤུན་ཆུང་བ་བཀྲ་ཤི ས་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་མགོ་ལོག་དར་ལག་རྫོང་དུ་རླངས་
འཁོར་འཁྲུ་སའི་ཚོ ང་ཁང་ཞིག་གཉེར་ནས་བསྡད་ཡོ ད་འདུག

ཟླ་ཤས་གོང་ནས་ཕྱུགས་ལས་

གོང་མར་ཡོ ང་ནས་ཕ་ཚེ ་དཔག་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ཅི ང་དེ་རྗེས་རྔ་བ་ཀི རྟི་དགོན་པའི་སྨནོ ་
ལམ་ཆེན་མོར་མཇལ་དུ་ཡོ ང་འདུག

ཁ་སང་བོད་ཚེ ས་བཅུ་བཞིའ་ི ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

འཆམ་ལ་ཁེལ་ཡོ ད་པ་དང་སྔ་ད་ྲོ ཁོང་འཆམ་ལ་མཇལ་དུ་ཡོ ང་ཡོ ད་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་
ཙམ་ནས་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་གྱི་གཞུང་ལམ་ཁག་དང་ལམ་གྱི་བཞི ་མདོ་སོགས་དྲག་ཆས་ཉེན་
རྟོག་པ་དང་དམི གས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོས་དམ་བསྒྲགས་ནན་མོ་བྱས་ཡོ ད་འདུག

འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབར
ྱོ ་

གསལ་ལྟར་ན་རྒྱལ་གཅེས་པ་བླ་ོ བཟང་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་རྔ་
པ་རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་གྱི་ལྟ་ེ གནས་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག འོན་
ཀྱང་ནང་མི ་ཚོ ས་སྐ་ུ ཕུང་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཡོ ད་ཀྱང་རུས་ཐལ་ཞི ག་ལས་ཁོང་
གི་སྐ་ུ ཕུང་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་མེད།
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ།
ཕ་མི ང་།

(༡༢༧)

བླ་ོ བཟང་དཔལ་ལྡན།

རྔ་པ་རངྫོ ་རྨེའུ་ར་ུ མ་ཡུ ལ་ཚོ །
༢༠ ཡས་མས།

༼ཕ་གཡར༽ཤེས་རབ།

མ་མི ང་།

ནམ་ཁོ།

ཁུངས།

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པ།

འཚོ ་ཐབས།
མེར་སགྲེ

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

དགེ་འདུན་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡་༤༠
ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་དཔལ་ལྡན། རང་ལོ་ ༢༠ ཡས་མས་

ཡི ན་པ་ཁོང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ཐོག་བཟུང་བའི་དྲག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་
རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་སྐ་ུ ལུས་མེ་ར་ུ སྒནྲོ ་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་གིས་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་དཔའ་

བོའ་ི སྲང་ལམ་དུ་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་བྱུག
ུ ་ས་ྟེ སྐད་འབོད་ ༼འབོད་ཚི ག་གི་ནང་དོན་ཤེས་རྟོགས་མ་

བྱུང་།༽ གནང་བཞིན་གོམ་པ་འགའ་ཤས་སྤསོ ་རས
ྗེ ། དེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྔ་ས་ནས་གྲ་
སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡོ ད་པའི་དམི གས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་འབོར་ཆེ ན་སླབེ ས་ནས་མེ ་བསད་
ཅིང་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་སྒམ་ཤི ང་ཅན་ཞིག་གི་ནང་བཙན་ཁདྲི ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

དེའི་རས
ྗེ ་ནས་ས་གནས་གང་དུ་ཁྱེར་ཡོ ད་མེ ད་དང་ཤི ་གསོ ན་གྱི ་གནས་སྟངས་

སོགས་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་མི ་ཐུ བ་པར་གྱུར་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༡
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ཉིན་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༣༠ ཐོག་ཁོང་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ལྟ་ེ གནས་འབར་ཁམས་ཀྱི་དམག་མི འ་ི
སྨན་ཁང་ཞི ག་ཏུ ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འདི་ལས་སུ་འབྱོར་བྱུང་།

ུ ་ཐལ་ཞིག་ལས་སྐ་ུ ཕུང་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་མེད། དམ་པ་ཁོང་
ནང་མི ས་སྐ་ུ ཕུང་ལེན་དུ་ཕྱིན་ཡང་རས
ནི་རྔ་པ་རངྫོ ་རྨེའུ་ར་ུ མ་ཡུལ་ཚོ འ་ི རི ་ཆེན་གསུམ་པའི་ཨ་ཤེར་ཚང་ནས་ཡི ན་ཞིང་། མ་མི ང་ལ་
ནམ་ཁོ་དང་། ཕ་གཡར་གྱི་མི ང་ལ་ཤེས་རབ་ཡི ན་འདུག མི ་ཚང་དེར་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་གྲྭ་

པ་སྤུན་གཉིས་ཡོ ད་པ་ལས་ཆེ་བ་དེ་ཡི ན། ཁོང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་
ཞུགས་བྱས་ནས་ད་ལྟ་འཛི ན་གྲྭ་བསྡས
ུ ་ཆེན་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད་འདུག དེ་རི ང་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་

ཐག་རྔ་པ་རངྫོ ་མཁར་གྱི་བོད་མི འ་ི ཟ་ཁང་དང་ཚོ ང་ཁང་ཚང་མ་སྒ་ོ བརྒྱབ་ནས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་
ནང་མི ར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ དང་།

སྐྱིད་སྡག
ུ ་མཉམ་མྱོང་གི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོ ད་པ་དང་།

ད་ལྟའི་རྔ་པའི་ཁམ
ྲོ ་གཞུ ང་དུ་སྒྲི ག་ཆས་གྱོན་པ་དང་མ་གྱོན་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོས་དམ་
བསྒྲགས་བདྱེ ་མུས་ཡི ན་འདུག

དེ་རི ང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ནས་རང་དབང་གི་

འབོད་སྒྲ་སྒག
ྲོ ་མཁན་གྱི་བོད་མི ་སྐྱ་སེར་རྒན་གཞོན་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་ནས་མི ་ལོ་དྲུག་
འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་ཡི ན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
བླ་ོ བཟང་ཕུན་ཚོ གས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བླ་ོ
ྲི ས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་
བཟང་ཚུལ་ཁམ
ཐོགས་མེད་བཅས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་ཉིན་མོ་དེ་དྲན་གསོ་ལྟ་བུར་མེ་དཔུང་གི ་ཁྲོད་ནས་བོད་ལ་རང་

དབང་དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་སྒག
ྲོ ་བཞིན་མི ་ཡུལ་ནས་ཞལ་གས
ྱེ ་གནང་ཡོ ད་ལ། ད་ལོ་ཡང་འདི་

ལྟར་ཁོང་ཅག་དང་འདྲ་བར་དཔའ་བོའ་ི སྲང་ལམ་ནས་ཚེ ་སྲོག་གི ་མེ་ལྕསེ ་རང་དབང་གི ་འབོད་
སྒྲ་སྒག
ྲོ ་བཞིན་པ་བཅས།།

མཐའ་མཇུག་གི་ཁ་ཆེམས་ཡི ་གེའ་ི ནང་།

ྲི ་རྣམས་ལ་བརདྗོ ་འདོད་པ་ནི།
མ་དང་ཕ་ལ་འབལ
ྲེ ་བའི་ཕུ་ན་ུ མི ང་སང

མི ་རི གས་
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ྲི ་མོད། གཞན་ལ་
ཕན་ཚུན་བར་ལ་མཐུ ན་སྒྲིལ་དང་ལྷག་བསམ་གཙང་མས་བྱ་བ་སྒྲུབ་ན་འགག
ཞེ་སྡང་བྱས་ན་ཕམ་ཁ་དང་།

གཞན་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་ན་རྒྱལ་ཁ་ཡི ན་པ་སྨྲ་མི ་དགོས་པ་

རེད་མོད། དེ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ན་ཡང་། གླནེ ་རྟགས་མི ་བདྱེ ་པར་བསམ་གཞིགས་
གཏོང་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ་འདུག སླབོ ་མ་ཡི ན་ན་སླབོ ་སྦངྱོ ་དོན་འོངས་བ་ཞིག་དང་། ཕ་མ་ཡི ན་ན་བུ་
ལ་སླབོ ་གསོ་ཐོངས་པ་ཞིག་དང་། ཚོ ང་པ་ཡི ན་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཕན་ཞིག་དང་། རོང་འབགྲོ ་
ུ ་ཕ་མ་བདག་སྐངྱོ ས་བདྱེ ་པ་ཞིག་དགོས།
གང་ཞིག་ཡི ན་རང

ི ་སྤྱི་དང་
དེ་བཞིན་དུ་འཛམ་གླང

ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་མི ། ཁྱིམ་འཚེ ས་ཕན་ཚུན་ལ་མཐུ ན་སྒྲིལ་ངེས་པར་བདྱེ ་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནི་

ཕན་ཚུན་ལ་མཐུ ན་སྒྲིལ་དང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་ན། འུ་ཚོ ར་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡོ ད་ན་ཡང་།
བཤད་ན་བཤད་ས་འག་ྲོ བ་ཞིག་དང་། རྒྱུགས་ན་རྒྱུགས་ས་ཡོ ད་པ་ཞིག་མ་ཡི ན་ནམ། འོ་ངས་
ཁྱེད་ཚོ ་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞི ག་ལ་ནམ་རྒྱུན་སྤྱི་ཕན་དང་སྒརེ ་ཕན་གཉིས་སོ་སོར་ངོས་ཟིན་ནས་བྱ་བ་

གང་ཞི ག་སྒྲུབ་ཡང་སྤྱི་ཕན་དང་མཐུ ན་སྒྲིལ་གྱི་སྒ་ོ ནས་བྱ་བ་སྒྲུབ་ན་འགྲིག་ཟེར་ནས་ནམ་ཡང་
བཤད་རྒྱུ་ཡོ ང་ངོ་། རྒྱུ་མཚན་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ནི་སྤྱི་ཕན་དང་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཡི ན། ཨ་མ་དང་ཨ་

མྱི་ཨ་ནེ་ཨ་ཞང་སྲུ་མོ་མག་པ་རྣམས་དང་སླབོ ་གགྲོ ས་རྣམས་ལ་བྱ་བ་ལམ་འག་ྲོ འོངས་བའི་སྨནོ ་
ལམ་དང་། གང་བསམ་སྤྱི་ཕན་ཡི ན་པར་རེ་བ་ཆེ། ངའི་ཨ་མ་ལགས་ཁདྱེ ་ཀྱིས་བྱམས་བརྩེས་

ང་ཚོ ་སྐངྱོ ས་ནས་ཡོ ང་། ཁདྱེ ་ཀྱི་རྔུལ་ཁྲག་གི་ཁདྲོ ་ནས་ང་ཚོ འ་ི ལང་ཚོ ་དར། ཁདྱེ ་ཀྱི་ལག་ཁུག་
ནས་ང་ཚོ ་སྤྲོ་སྣང་སྦྱིན། ཁདྱེ ་ཀྱིས་བྱམས་བརྩེས་ང་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་མེད་བྱུང་། ཡོ ད་ཚད་ཁདྱེ ་

ཀྱིས་བསྐྱངས་པ་བཀའ་དནྲི ་ཆེ། ཨ་མ་བཀའ་དནྲི ་ཆེ། ངོ་མ་ཁདྱེ ་ལ་བཤད་ན་བཤད་མི ་འཚག་
པ་ཡོ ད་མོད། ད་དེ་ཙམ་བདྱེ ། ཡི ག་སྐནྱོ ་ངོ་མ་ཡོ ད་ངེས། ཡི ན་ཡང་ངས་ཁདྱེ ་ཚོ ་ལ་དགོངས་
དག་ཞུ།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༢༨)

འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛི ན།

རེབ་གོང་རྩེ་གཞུང་སོ་ནག་ཚོ ་བ་ལྔ་
ཡོ ད་པའི་ནང་གི་རྔ་དཀར་ཚོ ་བ།
༢༧་་༢༩

ལ་སྐྱབས་རྒྱལ།

མ་མི ང་། 		

གཡང་ཁོ།

ཁུངས། 		

རྨ་ལྷ ་ོ ཁུ ལ་རྩེ་ཁོ ག ་རྫོ ང ་བྱ་འདར་

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦

འཚོ ་ཐབས།

		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

དགེ་འདུན་པ།

དགོན་པ།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ རེབ་གོང་རྩེ་གཞུང་སོ་ནག་ཏུ ་རང་

ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་གྲྭ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ཉིན་དེ་རང་དུ་འདས་གངྲོ ས་
སུ་གྱུར་འདུག

ྲི ་
དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ རེབ་གོང་རྩེ་ཁོག་སོ་ནག་དགོན་པའི་ཉེ་འཁས

སུ་དགེ་འདུན་པ་ཞི ག་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ས་རྒྱ་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སྲིད་
བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་མཁན་གྱི་མཚན་ལ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛི ན་ཞུ་བ་དང་རང་ལོ་ ༢༧
ནས་ ༢༩ བར་ཡི ན་འདུག་ཅིང་། ཕ་མི ང་དུ་ལ་སྐྱབས་རྒྱལ། མ་མི ང་གཡང་ཁོ་ཡི ན་འདུག་
པ་དང་།

རེབ་གོང་རྩེ་གཞུང་སོ་ནག་ཚོ ་བ་ལྔ་ཡོ ད་པའི་ནང་གི་རྔ་དཀར་ཚོ ་བ་ནས་ཡི ན་འདུག

ི ་གི ་ཕྱི་རོལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བ་དགོན་པའི་
དམ་པ་ཁོང་གི ས་སོ་ནག་དགོན་པའི་གླང
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དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ་སོ་ནག་དགོན་པའི་ནང་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་རས
ྗེ ་ཅང་མ་འགོར་
བར་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

གནས་ཚུ ལ ་དེ་ ས་གནས་ཉེན ་རྟོག་པས་ཤེ ས ་ཏེ་ དགོན ་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་པ་

དང་། ཁུངས་སྣེ་མ་རག་པར་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་ཡོ ད་ཀྱང་། ཁག་
གཅིག་མུ་མཐུ ད་ཁུལ་དང་རངྫོ ་དུ་བཀག་ཉར་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག་པ་དང་།

དགོན་པར་

གནས་སྐབས་རི ང་ཆབ་སྲིད་བསམ་བླའོ ི་སླབོ ་གསོ ་གཏོང་རྒྱུ འི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་དམ་
བསྒྲགས་བདྱེ ༌བཞིན་ཡོ ད་འདུག ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་རྩེ་ཁོག་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ཁ་པར་དང་བརྡ་འཕནྲི ་
སོགས་བཀག་འགོག་གིས་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ལ་ཐོན་མི ་ཐུ བ་པ་བཟོས་ཡོ ད་འདུག

དམ་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛི ན་ལགས་ནི་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་རྩེ་གཞུང་

༼རྩེ་

ི ་གི་དགེ་འདུན་པ་ཡི ན་པ་དང་།
ཁོག་ཀྱང་འབོད།༽ སོ་ནག་དགོན་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤི ས་ཆོས་གླང

ི ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོ ས་ཞུགས་གནང་ནས་ལོ ་
དེ་སྔ་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེ ན་ཐོས་བསམ་ནོར་གླང
བཅུའ་ི རི ང་ལ་ཕྱག་དཔེ་ཚུལ་བཞི ན་གཟིགས་ནས་འཛི ན་གྲྭ་སྐབས་དང་པོའ་ི བར་དུ་སླབེ ས་ཡོ ད་
ཅིང་། ཕྱིས་སུ་སོ་ནག་དགོན་པར་ཕེབས་ཡོ ད་འདུག དམ་པ་ཁོང་ནི་ནམ་རྒྱུན་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་
མཐུ ན་དང་སྙངི ་སབྟོ ས་ཅན་དཀར་ཟས་ཁོ་ན་བསནྟེ ་མཁན་ཞིག་ཡི ན་འདུག

ཁོང་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེ ས་ ༡༦ དང་བོད་ཟླ་དང་པོའ་ི ཚེ ས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ཆོ་

འཕྲུལ་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ འི་ཉིན་རྩེ་ཁོག་སོ་ནག་དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་རང་ལུང་མེ ར་སྲེག་
བཏང་རས
ྗེ ་དགོན་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་རས
ྗེ ་

ཁོང་གི་སྤུན་མཆེད་གཉིས་བཀག་ཉར་བྱས་རས
ྗེ ་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་ཡོ ད་འདུག་ཀྱང་། ཁོང་གི་ཕ་

བཀག་ཉར་བྱས་རས
ྗེ ་ད་དུང་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་མེད་པ་རེད། སོ་ནག་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

ཁག་གཅིག་ལ་དྲག་ཆས་དམག་མི ས་ཉེས་རངྡུ ་བཏང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དགེ་འདུན་པ་དགོན་པའི་
ཕྱི་ལོག་ཏུ ་འག་ྲོ མི ་ཐུ བ་པ་དང་། དགོན་པའི་ནང་མཆོད་མཇལ་པའང་གཏོང་གི་མེད་པ་རེད།
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སོ ་ནག་དགོན་དགའ་ལྡན་བཀྲིས་ཆོ ས་གླིང་ནི་རེ བ་གོང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་རྩེ་གཞུ ང་གི ་ལྷ་ོ ཕྱོགས་
ཏེ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩེ་ཁོག་རངྫོ ་བྱ་དར་ཤང་ཞེས་འབོད་པའི་སོ་ནག་སྡ་ེ བའི་རྩེ་འགྲམ་རྩ་

བ་རི ང་དུ་ཆགས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ ༡༦༦༠ ལོར་གཡུ་རྔོག་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ ས་སོ་ནག་འབགྲོ ་
ཏུ ་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་མ་ཎིའ་ི ཆོས་ཐོག་བཙུགས་ཤི ང་། དེ་ནས་བཟུང་གུར་མཚམས་པ་འགའ་
འདུས་སྡདོ ་བྱུང། ཕྱི་ལོ ༡༧༤༠ ལོར་མཁན་ཆེན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ས་རྒྱ་སྐདྱེ ་གནང་ས་ྟེ དེང་
སང་དགེ་འདུན་པ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཡོ ད་འདུག

༼གནས་ཚུལ་ཡོ ང་ཁུངས་ཁ་ཤས་ནས་ཁོང་ནི་རོང་པོ་དགོན་ཆེན་ཐོས་བསམ་ནོར་

ི ་གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་འདུན་པ་ཡི ན་པ་ལས་སོ་ནག་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་མི ན་པའི་གནས་ཚུལ་
གླང
འདུག༽
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༢༩)

སྒལ
ྲོ ་མ།

འབའ་ཐང་སྤྱི་སྲུང་ཤོག་དགུ།
༣༡

ཉི་མ།

མ་མི ང་། 		

དབང་མོ།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༩

འཚོ ་ཐབས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

བཙུན་མ།

ཤེས་རྟོགས་མེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཙམ་ལ་འབའ་ཐང་

དུ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་
འདུག

དེ་ཡང་གོང ་ཚེ ས་ཉིན ་གྱི ་ ཕྱི ་ དྲོར ་འབའ་ཐང་རྫོང་འབའ་ཆོ ས ་སྡ་ེ དགོན ་པའི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་འབའ་ཐང་སྤྱི་སྲུང་ཤོག་དགུའི་ཁོངས་ནས་ཡི ན་པའི་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས།
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་
རལ
ྒོ ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་དགོན་པར་སྐརོ ་བ་རྒྱག་མཁན་གྱི་བོད་མི ་ཚོ ས་མཐོང་ནས་
ཁོ་མོའ་ི ལུས་སངྟེ ་གི་མེ་བསད་པ་དང་། འབའ་ཐང་རངྫོ ་མི ་དམངས་སྨན་ཁང་དུ་འཁར
ྱེ ་ཏེ་མྱུར་
སྐབྱོ ་བདྱེ ་ཐབས་གནང་འདུག

སྐབས་དེར་ལམ་སེང་ས་གནས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་སྔགོ ་མི ་ཐུ བ་པ་བཟོས་

ཡོ ད་པ་དང་ཁ་པར་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་སྟངས་འཛི ན་ནན་མོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པས་ཞི བ་ཕྲའི་གནས་
ཚུལ་དམ་བསྒྲགས་དབང་གིས་ཤེས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་འདུག
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བཙུན་མ་སྒལ
ྲོ ་མ་ལགས་ནི། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༣༡ ཙམ་ཡི ན་པ་དང་འབའ་ཐང་རངྫོ ་

འབའ་ཐང་སྤྱི་སྲུང་ཤོག་དགུའ་ི ཕག
ྱོ ས་ནས་ཡི ན་འདུག ཁོང་གི་ཕ་མི ང་ལ་ཉི་མ་དང་མ་མི ང་ལ་
དབང་མོ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་མ་གནང་གོང་ཁོང་འབའ་ཐང་རྫོང་རི ་སྟོད་རྐ་མགོར་ཕྱག་

འཚལ་བཞིན་བཞུགས་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེ་ལམ་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཞུགས་མཁན་

གྱི་བཙུན་མ་གསུམ་འཛི ན་བཟུང་གིས་གར་ཡོ ད་མ་ཤེས་པར་ལྷག་ཡོ ད་འདུག དེའ་ི ཁདྲོ ་ནས་ཨ་
ནི་གཅིག་དེ་སྔནོ ་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱིར་བོད་ནང་ཕྱིར་ལོག་གནང་མཁན་ཞིག་ཡི ན་འདུག །
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༣༠)

འཕནྲི ་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

རྟའུ ་ རྫོ ང ་ཁང་སར་ཤང་རྒན་ནད་

སྡ་ེ བ།
༣༢

བདུད་ལོ།

མ་མི ང་། 		

དཔལ་ལྷ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༥

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཙམ་

ལ། དཀར་མཛེ ས་ཁུལ་རྟའུ་རངྫོ ་ནས་རང་ལོ་ ༣༢ ཡི ན་པའི་བོད་མི ་འཕནྲི ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ་
བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད། ཁོང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱིས་རང་
ལུས་མེར་སགྲེ ་གནང་རས
ྗེ ་ཁོང་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད།

འཕནྲི ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནི་

རྟའུ་རངྫོ ་ཁང་སར་ཤང་རྒན་ནད་སྡ་ེ བའི་ཕ་བདུད་ལོ་དང་མ་དཔལ་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡི ན་འདུག།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༣༡)

ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤི ས།

ཨ་མཆོག་སྒག
ྲོ ་མདོ་སྡ་ེ བ།
༢༢

གཅོད་པ་ཚེ ་རི ང་།

མ་མི ང་། 		

གདུགས་དཀར་མཚོ །

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧

འཚོ ་ཐབས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

སླབོ ་ཕྲུག

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་གཙོད་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་དུ་རང་ལོ་ ༢༢ སོན་པའི་སླབོ ་

བུ་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་མཚན་མོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་
༡༢ ཐོག་བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་གཙོད་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི་སྒ་ོ ཁར། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

ཁོང་གིས་

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་འབོད་ཚི ག་ཇི་བསྒྲགས་དང་། ཞལ་ཆེམས་བཞག་
ཡོ ད་མེད་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ད་ལྟ་གསལ་རྟོགས་གང་ཡང་ཐུ བ་མེད།

འོན་ཀྱང་ཁུལ་

དེའ་ི མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛི ན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༡༧ ནས་ཉིན་གསུམ་རི ང་རྒྱ་གར་ནང་ཐེངས་དང་པོར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་ལ་བསླབེ ས་

པའི་དུས་ཚི གས་དང་བསནྟུ ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བདྱེ ་བཞིན་

པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གསལ་སནྟོ ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའི་ཚོ ད་དཔག་བདྱེ ་བཞི ན་
འདུག
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

དོན་རྐྱེན་བྱུང་འཕྲལ་རྒྱ་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པས་ལྷ་མོ ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

བཙན་འཁྱེར་བྱས་སྟབས་ནང་མི ས་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་ཁོང་གི ་སྐུ་ཕུང་ཕྱིར་

སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཇི་ཙམ་ཞུས་ཀྱང་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་བྱས་མི ་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩
ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གི ་འབྲེལ་ཡོ ད་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱི་ནང་མི ་སྤུན་
མཆེ ད་ཚོ ར་རུས་ཐལ་ཞི ག་སྤྲད་དེ་དམ་པ་ཁོང་གི ་ཕུང་པོ་མེ ར་སྲེག་བཏང་ཟིན་སྐར
ོ ་བཤད་
འདུག

དེ་ཡང་རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ནི། ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རངྫོ ་།

དེང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཆ་བགོས་བྱས་པའི་འབོར་རྭ་ཡུལ་ཚོ འི་འོག་ཡོ ད་པའི་ཨ་མཆོ ག་
སྒག
ྲོ ་མདོ་སྡ་ེ བའི་ཕ་གཅོད་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། མ་གདུགས་དཀར་མཚོ ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བུ་
ཡི ན་པ་དང་། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༢༢ དང་། ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་གཙོད་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་དུ་སླབོ ་གྲྭར་སྐདྱོ ་བཞིན་

ཡོ ད་འདུག ཁོང་ནི་བོད་པའི་བདེན་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་ ༡༣༡ པ་དེ་

ཆགས་ཡོ ད་འདུག གཞན་ཡང་རྒྱལ་གཅེས་པ་དམ་པ་ཁོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི་རལ
ྒོ ་
ཆེན་མོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་འཁྱུག་ཙམ་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཡང་བྱས་མྱོང་ཡོ ད་
པའི་གནས་ཚུལ་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 139

རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་ལགས་
མཚན།

(༡༣༢)

དཀོན་མཆོག

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

དགའ་བདེ་རངྫོ ་། གཙང་སྐརོ ་ཡུ ལ་

ལོ། 		

༤༢

		
ཕ་མི ང་། 		

ཚོ ། ༼གཙང་སྐརོ ་ཞོལ་མ༽ དམེ་
སྐརོ ་སྡ་ེ བ།
དམེ་ཚེ །

མ་མི ང་། 		ཁྲ་རི ལ་མ།
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧
སྨན་བཅོས་བདྱེ ་བཞིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རངྫོ ་ཁོངས་གཙང་
ྲི ་སུ། རང་ལོ་ ༤༢ ཙམ་ཡི ན་
སྐལོ ་བཤོལ་མ་གངྲོ ་བརྡལ་གྱི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉེ་འཁས

པའི་བོད་མི ་དཀོན་མཆོ ག་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་
ཐོག་འཛི ན་པའི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག འོན་ཀྱང་རྒྱུ་རྐནྱེ ་མང་
པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཚུལ་འདི་ད་བར་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བདྱེ ་ཐུ བ་མེད།
དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན།

རྒྱལ་གཅེས་པ་

དཀོན་མཆོ ག་ལགས་ད་ལྟའི་ཆར་གསང་བའི་སྒ་ོ ནས་ཟི་ལི ང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི ་སྨན་ཁང་ཞི ག་ཏུ ་
ཛ་དྲག་ངང་ནས་མྱུར་སྐབྱོ ་ཀྱི་སྨན་བཅོས་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་གིས་རང་ཉིད་བོད་མི ་

རི གས་ཀྱི་ཆེད་ཚེ ་སགྲོ ་བླསོ ་གཏོང་གི་ཆོད་སེམས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་མ་སོང་།

ཞེས་མི ག་ཆུ་

ཡང་ཡང་གཏོང་བཞིན་གདུང་སེམས་དྲག་པོ་སྐ་ྱེ མུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་བཞིན་ད་ལྟ་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཁོང་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་གསོན་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་མེད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཡང་ཐོན་འདུག ད་ལྟའ་ི ཆར་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱི་ནང་མི ་རྣམས་ཀྱིས་གལ་ཏེ་དཀོན་མཆོག་
ལགས་གསོན་པོར་གནས་ན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་ཁདྲི ་བདྱེ ་པར་བླ་ོ འཚབ་

བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གལ་སདྲི ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ན་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་

རྟོག་པས་བཙན་འཁར
ྱེ ་བདྱེ ་འག་ྲོ བ་སོགས་ཀྱི་བླ་ོ འཚབ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག དཀོན་མཆོག་
ལགས་ཀྱི་བུ་དགེ་འདུན་པ་ཡི ན་པ་དང་བུ་མོ་བཙུན་མ་ཡི ན་འདུག །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་ (༡༣༣)
མཚན། 		

སངས་རྒྱས་མཁར།

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		

ཀན་ལྷ་ོ ཁུ ལ ་བླ་ བྲང་བསང་ཆུ ་ རྫོང ་
ཨ་མཆོག་ཁྱུང་ར་ུ ཐང་ཡུ ལ་ཚོ །

ལོ། 		

༣༤

ཕ་མི ང་། 		

དབང་ལོ།

མ་མི ང་། 		

གཡུ ་སྒནྲོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༦

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༩ པ་ཙམ་ལ་

བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོ འི་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི ་སྒ་ོ མདུན་དུ་བོད་
མི ་སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་ཞུ་བ་ཞི ག་གི ས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་
བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ པ་ཙམ་ལ། ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་བླ་

བྲང་བསང་ཆུ་རངྫོ ་ཨ་མཆོག་ཁྱུང་ར་ུ ཐང་ཡུལ་ཚོ ་ནས་ཡི ན་པའི་ཕ་དབང་ལོ་དང་།
སྒནྲོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་ཀྱིས།

མ་གཡུ་

ཨ་མཆོག་ཞང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སྒ་ོ

འགྲམ་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ་ཞི ་རྒོལ་བྱུང་རྗེས་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་འཕྲལ་མར་འབྱོར་ཏེ་ས་གནས་
སུ་དམ་བསྒྲགས་བདྱེ ་འགོ་བཙུགས་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་པའི་བོད་མི ་སངས་
རྒྱས་མཁར་ལགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བཙན་འཕགྲོ ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

ས་གནས་མང་ཚོ གས་ཚོ ས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གི ་ཕུང་པོ་བསང་ཆུ་རྫོང་དུ་འཁྱེར་ཡོ ད་པའི་ཚོ ད་དཔག་བྱེད་བཞི ན་འདུག
སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༣༤ ཡི ན་པ་དང་ཕྲུ་གུ་བུ་མོ་གཉིས་འདུག །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚེ་པེ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༣༤)
ཚེ ་པེ།

རྔ་བ་རྫོ ང ་རྨེའུ ་རུ ་ མ་ཡུ ལ་ཚོ འི ་
ར་ུ ཆེན་བཞི་པ།
༡༩

འཆི ་རརྡོ ་ ༼འཆི ་མེད་ར་ྡོ ར་ྗེ ༽

མ་མི ང་། 		

ཅེན་དཔའ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༢

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ པ་ཡོ ལ་

ཙམ་ལ་རྔ་བ་རངྫོ ་རྨེའུ་ར་ུ མ་ཡུལ་ཚོ འ་ི སྲང་ལམ་སྨད་ཕག
ྱོ ས་ནས་རང་ལོ་ ༡༩ ཡི ན་པའི་བུ་མོ་

ཚེ ་པེ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ ས་གནས་དེ་ག་རང་དུ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་ཅིང་། དེ་མ་ཐག་ཉེན་རྟོག་པས་
ཁོང་མོའ་ི སྐ་ུ ཕུང་བཙན་འཁར
ྱེ ་བྱས་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་མོ་ནི་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རང
ྫོ ་རྨེའུ་ར་ུ མ་ཡུལ་ཚོ འ་ི ར་ུ ཆེན་བཞི ་བའི་འཆི ་རརྡོ ་ཚང་

གི་ཕ་འཆི ་རརྡོ ་ ༼འཆི ་མེད་ར་ྡོ ར་ྗེ ༽ དང་། མ་ཅེན་དཔའ་གཉིས་ལ་བུ་བུ་མོ་དྲུག་ཡོ ད་པའི་
ནང་གི་བཞི་པ་ཡི ན་ཞིང་།

ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་སླབོ ་གྲྭར་འག་ྲོ མྱོང་མེད་པར་ཕ་མ་མཉམ་དུ་

འབགྲོ ་པའི་འཚོ ་བ་བསྐྱལ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། ཀུན་གྱིས་བསདྟོ ་བསྔགས་བདྱེ ་
སའི་གཞུང་དྲང་གཤི ས་འཇམ་གྱི་བུ་མོ་ཡ་རབས་ཅན་ཞིག་ཡི ན་འདུག
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ད་དུང་གནས་ཚུལ་ཡོ ང་ཁུངས་ནས་བཤད་པར་ལོ་ན་ ༦༠ ཡོ ལ་བའི་བུ་མོའ་ི ཕ་

འཆི ་རྡོར་དང་ལོ་ན་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ཡི ན་པའི་མ་ཅེན་དཔའ་གཉིས་དང་གཅེན་པོ་ཡི ་མེ་བཅས་

ཉེན་རྟོག་པས་ཁྲིད་ཡོ ད་ཀྱང་དངོས་སུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་མེད་སོགས་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་
ཐུ བ་མེད་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༣༥)

སྐལ་བཟང་ཡེ ་ཤེས།

རྟའུ་རངྫོ ་སྐ་ུ ནོར་ཡུ ལ་ཚོ །
༣༢

ཚེ ་དབང་ར་ྡོ ར།ྗེ

མ་མི ང་། 		བྱམས་པ་ལྷ་མོ།
འཚོ ་ཐབས།

དགེ་འདུན་པ།

ཁུངས། 		

ཉ་མཚོ ་དགོན་པ།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༣

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་སྔ་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་

ལ་རྟའུ་ཉ་མཚོ ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ ་ཤེ ས་ལགས་ཀྱིས་རྟའུ་ཉ་མཚོ ་དགོན་
པར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་ལས་དོན་ར་ུ ཁག་གི་ལས་ཁུངས་མདུན།

༸གོང་ས་

མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདནྲེ ་ཞུ་དགོས། བོད་མི ་རི གས་ལ་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས། ཞེས་པའི་
འབོད་ཚི ག་སྒག
ྲོ ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

གོང་ཚེ ས་ཉིན་བོད་ནང་གི་སྔ་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ། ཕ་ཚེ ་དབང་ར་ྡོ ར་ྗེ

ལགས་དང་། མ་བྱམས་པ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱི་བུ་དགུང་ལོ་ ༣༢ ཙམ་ཡི ན་པར་སྐལ་བཟང་ཡེ ་
ཤེས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རི ང་པོ་མ་སོང་བར་མེ ་ལྕ་ེ ཆེ ན་པོའི་ཁྲོད་ས་ལ་
འགལ
ྱེ ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ནས་ས་གནས་བོད་མི ་མང་པོ་འཛོ མས་ནས་ཁོང་བདག་པོ་རྒྱག་ཐབས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བྱེད་སྐབས་དེ་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གི ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་འབྱོར་ནས་གནམ་ལ་མེ ་མདའ་
བརྒྱབ་ནས་བོད་མི ་ཚོ ་ཁ་འཐོར་བཏང་ས་ྟེ ཕུང་པོ་བཙན་འཁར
ྱེ ་བྱས་འདུག
དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ ་ཤེས་ལགས་ནི།

དཀར་མཛེ ས་བོད་རི གས་རང་སྐངྱོ ་

ཁུལ། རྟའུ་རངྫོ ་སྐ་ུ ནོར་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཐེ་ཝ་གངྲོ ་པ་ནས་ཡི ན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རྒྱ་གར་

ལ་ཕེབས་ཏེ་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དུ་སླབོ ་གཉེར་གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ་དང་། རས
ྗེ ་སུ་ཕྱིར་ཕ་

ཡུལ་ལ་ལོག་ས་ྟེ སྨྱུང་གནས་བླ་མ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ས་གནས་བོད་མི ་ཚོ ར་ཆོས་བཤད་

དང་། དཔེ་ཁདྲི ། རི ག་གནས་འཆད་སྤལེ ་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བར་ས་གནས་བོད་མི ་
ཚོ ས་གུས་བརྩི་ཆེན་པོ་གནང་ས་ཞིག་ཡི ན་འདུག།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ནོར་ཕྱུག་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

(༡༣༦)

ནོར་ཕྱུག

རྔ་བ་རངྫོ ་།
༤༧

ཚེ ་བདག

མ་མི ང་། 		

འོད་སྒནྲོ །

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༥

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༥ ས་ྟེ ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཉིན་གྱི་མཚན་མོར་བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་བ་རྫོང་སྤྲོ་ཚི གས་ཡུལ་ཚོ འ་ི རྡོ་བ་སྡ་ེ བའི་བུད་མེད་ནོར་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་
རང་དབང་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

ཁོང་མོ་རང་ལོ་ ༤༧ ཡི ན་ཞིང་། དྷ་ི ཕུ་དགོན་གྱི་ལྷ་སྡ་ེ མ་ཎི་སྐྱབས་ཚང་གི་ཕ་ཚེ ་

བདག་དང་། མ་འོད་སྒནྲོ ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་ཡི ན་པ་དང་། བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་དཔལ་རྩལ་ཡི ན་
ཞིང་ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་ཕུན་ཚོ གས་དང་།

བུ་མོ་མང་ག

བུ་མོ་ཚེ ་འཛི ན་སྐྱིད་བཅས་བུ་བུ་མོ་

གསུམ་ཡོ ད་འདུག་ལ། ཁོང་མོས་ལོ་ཤས་གོང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚེ ་ཞབས་པད་བརྟན་
པའི་ཆེད་དུ་དམི གས་ནས་དམར་ཟས་རྩ་བ་ནས་སྤངས་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་མོ ས་མཚན་མོ ར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་ཡི ན་སྟབས་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་ལག་ཏུ ་

ཤོར་མེད་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕགྲོ ་བདྱེ ་པར་དོགས་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ

ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའི་མི ་མང་གིས་འཕྲལ་དུ་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད་ཅིང་། ད་ཆ་ས་གནས་ཉེན་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྟོག་པས་དམ་བསྒྲགས་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་འདུག དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡི ན་
ད་ལྟ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་། ཁོང་མོ་རྔ་བ་རངྫོ ་ཁོངས་ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་མཁན་ཐེངས་སོ་བདུན་པ་དང་། རྔ་བ་རངྫོ ་ཁོངས་ནས་བུད་མེད་རང་ལུས་མེར་
སགྲེ ་གནང་མཁན་ལྔ་པ་དེ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས།།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལགས་ (༡༣༧)
མཚན། 		

ཡེ ་ཤེས་མཁའ་འག ྲོ

ཕ་མི ང་། 		

ཤེས་རབ།

འཁྲུངས་ཡུ ལ། 	བྲག་འགོ་རངྫོ ་བྲག་ཟུར་གངྲོ ་ཚོ །
ལོ། 		
༤༧
མ་མི ང་། 		

བསོད་ནམས་སྒལ
ྲོ ་མ།

ཁུངས། 		

ངང་སྒང་བཙུན་དགོན།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

འཚོ ་ཐབས།

མེར་སགྲེ 		

བཙུན་མ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༨ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཙམ་ལ་
ཁམས་བྲག་འགོ་རངྫོ ་བྲག་ཟུར་གངྲོ ་ཚོ འ་ི བྲག་ཟུར་ཚང་གི་ཕ་ཤེས་རབ་དང༌། མ་བསོད་ནམས་

སྒལ
ྲོ ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ། ངང་སྒང་བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་རང་ལོ་ ༤༧ དུ་སོན་པ་ཡེ ་ཤེས་
མཁའ་འགྲོ་ལགས་ཀྱིས་དཀར་མཛེ ས་རྫོང་སྐ་ུ འབུམ་ཞབས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་ཁང་གི ་ཉེ་འགྲམ་ཞི ག་

ཏུ ། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདནྲེ ་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་
མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་ཁ་ྲི ལོར་བརྟན་པར་ཤོག
གནང་ཡོ ད་འདུག

ཅེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་

སྐབས་དེར་དེ་གའི་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་གསོད་ཡོ ་བྱད་ཀྱིས་མེ་བསད་དེ་ཁོང་

མཉམ་འཁདྲི ་བྱས་ཡོ ད་འདུག ད་ལྟའ་ི ཆར་ཁོང་འདས་གསོན་ཇི་ཡི ན་ཁ་གསལ་གནས་ཚུལ་མི ་
འདུག་ཀྱང་ཁོང་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་སྐབས་དེ་གའི་ཡུལ་མི ་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་
རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་པའི་ཚོ ད་དཔག་གནང་བཞིན་ཡོ ད་འདུག
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་བཙུན་མ་ཡེ ་ཤེས་མཁའ་འག་ྲོ ལགས་ཀྱི་

ནང་མི ་རྣམས་དེ་ག་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་ཁང་དུ་སྐད་བཏང་ཐོག་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་

པ་བཤད་ཡོ ད་འདུག་ཀྱང༌། བཙུན་མ་ཡེ ་ཤེས་མཁའ་འག་ྲོ ལགས་ཀྱི་སྐ་ུ ཕུང་ནང་མི ར་ཕྱིར་སྤྲོད་

བྱས་མི ་འདུག་སྟབས་ཁོང་ད་ལྟའ་ི ཆར་འདས་གསོན་ཇི་ཡི ན་ཐད་ཞུ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་
ཡོ ད་ཀྱང་། ད་ཆ་བཙུན་མ་ཡེ ་ཤེས་མཁའ་འག་ྲོ ལགས་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་
ཐོན་ཡོ ད་པ་དང་།

ས་གནས་ཉེན་རྟོག་ཁང་གིིས་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཕུང་ངམ་པུར་ཐལ་ནང་མི ར་རྩིས་

སྤྲོད་བྱས་མེད་ཀྱང་། ཉིན་གཉིས་གསུམ་རས
ྗེ ་རྩིས་སྤྲོད་བདྱེ ་འཆར་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་
འདུག།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་གནས་སྐྱབས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་ (༡༣༨)
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

གནས་སྐྱབས་སམ་དམ་དཀར།

ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཨ་འདུས་ཡུ ལ་ཚོ །
༤༥

ཚེ ་འདས་གནས་མོ།

མ་མི ང་།		

ཚེ ་འདས་དཀར་སྐྲིས།

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༦ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཞོགས་པ། ཕ་ཚེ ་འདས་

གནས་མོ་དང་། མ་ཚེ ་འདས་དཀར་སྐྲིས་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༤༥ སོན་པ་གནས་
སྐྱབས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཨ་མདོ་རྔ་པ་རྫོང་མཐའ་བ་གོང་མའི་བཞུགས་གནས་སུ་
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག

སྤྱིར་ཁོང་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཨ་འདུས་

ཡུལ་ཚོ ་ནས་ཡི ན་འདུག་པ་དང་། ཁོང་ལ་ཕྲུ་གུ་བདུན་ཡོ ད་ཅིང་། ཕྲུ་གུ་ཆེ་ཤོས་དེ་རང་ལོ་ ༢༡
དང་། ཆུང་ཤོས་དེ་རང་ལོ་ ༧ ལ་སོན་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་མ་གནང་གོང་ཀི རྟི་དགོན་པར་མཆོ ད་མཇལ་དུ་

ཕེབས་ཡོ ད་འདུག་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་མ་གནང་ཙམ་གྱི་གོང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

སྐ་ུ པར་དང་། པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ པར། ནང་མི ་བུ་ཕྲུག་གི་འདྲ་པར་སོགས་བཤམས་ཏེ་
མེ་ཏོག་དང་མཆོད་རྫས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་ཡང་གནང་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་

སགྲེ ་གནང་སྐབས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་བཙོན་ནས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

མཐར་དགོས།

ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་ཡོ ད་འདུག

ལོ ་གཅི ག་ཙམ་གོང་ཁོང་གི ས་བོད་མི ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་མཁན་རྣམས་

ལ་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་མཚོ ན་ཆེ ད་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་ལ་ནང་འཛི ང་མི ་བྱ་རྒྱུ འི་ཡོ ངས་གྲགས་དམ་

བཅའ་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གནས་བོད་མི འི་ཁྲོད་གཟེངས་རྟགས་ཀྱང་ཐོབ་མྱོང་ཡོ ད་
འདུག །
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
ཕ་མི ང་། 		
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

(༡༣༩)

བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ །
ཁམས་རྟའུ་རངྫོ ་།
འཆི ་མེད་ར་ྡོ ར།ྗེ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༠
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༨ ཙམ་
ལ་ཁམས་རྟའུ་རངྫོ ་ཁང་གསར་ཡུལ་ཚོ འ་ི ཟམ་པ་དང་།

ས་གནས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ཚོ འ་ི ལས་

ཁུངས་ཉེ་འགྲམ་དུ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགྲེ ་གནང་ཡོ ད་འདུག་པ་དང་།
བཙན་འཁར
ྱེ ་བྱས་རས
ྗེ །

དེ་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་འབར
ྱོ ་ནས་ཁོང་

ཁོང་འདས་གསོན་ཇི་ཡི ན་དང་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་ཡོ ད་མེད་སོགས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་མི ་འདུག འོན་ཀྱང་ཕྱི་ཉིན་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་
ཁོང་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཟིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ནང་མི ར་སྐ་ུ ཕུང་དར་རྩེ་མདོ་ནས་ལེན་དགོས་
པའི་བཀའ་བཏང་འདུག

ས་གནས་མི ་མང་ཚོ ས་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ན།

བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་སགྲེ ་གནང་དགོས་དོན་ནི། རྟའུ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི ་ཚོ ས་༸གོང་ས་མཆོག་ད་ལོ་དགུང་
གྲངས་ ༨༠ བཞད་པའི་སྐའུ ་ི གྱ་སནྟོ ་སྲུང་བརྩི་བྱ་སདྲི ་པར་དོགས་ཏེ། ཉིན་ཤས་སྔནོ ་ནས་ས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

གནས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་ཧ་ཅང་མང་པོ་སླབེ ས་ཏེ། མང་
ཚོ གས་ལ་འཇིགས་སྐལ
ུ ་དཔུང་ངོམ་བྱས་པ་མ་ཟད། དོན་མེད་ས་གནས་བོད་མི ་ཚོ ར་གང་བྱུང་
ཉེས་རངྡུ ་བཏང་བ་སོགས་བྱུང་ཡོ ད་སྟབས། ཁོང་གིས་གནས་སྟངས་དེར་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་
པར་ཞི་བའི་ཡ་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གནང་བ་ཞིག་ཡི ན་འདུག
བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ནི།

ཕ་འཆི ་མེད་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་ཀྱི་བུ་ཡི ན་འདུག་པ་

དང་། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༣༠ ནང་ཡི ན་འདུག ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མི ང་ལ་བསོད་ནམས་སྒལ
ྲོ ་མ་ཟེར་
ཞིང་། ཁོང་བཟའ་མི ་གཉིས་ལ་སབྟོ ས་ལྡན་དང་། ཐུ བ་བསྟན། ཚེ ་རི ང་མཚོ ་མོ། ཚེ ་དབང་རྒྱ་
མཚོ ་བཅས་བུ་ཕྲུག་བཞི་ཡོ ད་འདུག།
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རྒྱལ་གཅེས་པ་སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ (༡༤༠)
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		

མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

སངས་རྒྱས་མཚོ །

མ དོ ་ སྨ ད ་ ཀ ན ་ ལྷ ོ ་ བོ ད ་ རི ག ས ་
རང་སྐངྱོ ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རངྫོ ་།
༣༦

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༧
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷ་ོ བོད་རི གས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་གི ་བོད་རི གས་བུད་མེད་སངས་རྒྱས་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

བོད་མི འི་ཐོག་འཛི ན་བཞི ན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་
སགྲེ ་བཏངས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག
འདུག།

སངས་རྒྱས་མཚོ ་ལགས་ནི་རང་ལོ་ ༣༦ ཡི ན་ཞིང་། ཁོང་ལ་བུ་ཕྲུག་ ༢ ཡོ ད་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་གཅེས་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ (༡༤༡)
མཚན། 		

བསོད་ནམས་སབྟོ ས་རྒྱལ།

འཚོ ་ཐབས།

དགེ་འདུན་པ།

ལོ། 		
མེར་སགྲེ 		

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

༢༧

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༩
འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོ ད་ ༦ པ་ཡས་

མས་ལ་ཡུལ་ཤུལ་སྐ་ྱེ རྒུ་མདོའ་ི གེ་སར་ཐང་ཆེན་བོད་པའི་ཁང་པ་མང་པོ་ཡོ ད་སའི་ཉེ་འགྲམ་དུ།

ཕ་ཡུལ་ནང་ཆེན་ནས་ཡི ན་པའི་རང་ལོ་ ༢༧ ཡི ན་པའི་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་
སབྟོ ས་རྒྱལ་ལགས་ཞུ ་བ་ཞི ག་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་འདུག
སྐབས་དེར་བོད་མི ་ཚོ ས་ཁོང་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་འདུག

གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་གྱི་གཞུང་ལམ་མང་ཆེ་བ་དྲག་

ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔུང་དམག་གིས་བཀག་སྡམོ ་བྱས་འདུག

ཁོང་གི་གཟུགས་པོ་ཚང་མ་ཚི གས་

མེད་ཀྱང་ད་ལྟའ་ི ཆར་འདས་གསོན་ཇི་ཡི ན་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་མེད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
༧ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབར
ྱོ ་བ་ལྟར་ན་རྒྱལ་གཅེས་པ་བསོད་

ནམས་སབྟོ ས་རྒྱལ་ལགས་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་གི་ཞལ་འདོན་ཕྱག་དཔེའ་ི ནང་ཕྱི་
ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་བཞག་པའི་ཞལ་ཆེམས་ཤི ག་ཀྱང་རྙདེ ་སོང་བྱུང་ཡོ ད།

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 157

སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷ་ོ བོད་རི གས་རང་

སྐྱོང་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་གི ་བོད་རི གས་བུད་མེད་སངས་རྒྱས་མཚོ ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

བོད་མི འི་ཐོག་འཛི ན་བཞི ན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་
སགྲེ ་བཏང་ས་ྟེ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་བའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་རས
ྗེ ་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་
གཏོང་མཁན་ ༡༤༡ པ་དེ་ཆགས་ཡོ ད།
ཞལ་ཆེམས།

རྒྱ་ནག་སདྲི ་གཞུང་གི་འགོ་ཁདྲི ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་
ཁདྲི ་དག་ལ་ཆེད་ཞུ།

གུས་པ་ནི་ཕ་ཡུལ་མཚོ ་སྔནོ ་ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆེན་ནས་ཡི ན། རང་ལོ་ ༢༧ དང་

ནང་ཆེན་བཀྲ་ཤི ས་ཚང་གི་བུ་འབངྲི ་བ་ཡི ན། ད་སྐབས་རངྫོ ་སར་བཤད་གྲྭ་ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བདྱེ ་
བཞིན་ཡོ ད། རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་མང་ཚོ གས་ཡོ ངས་ཀྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར། རྒྱ་ནག་སདྲི ་གཞུང་
གིས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ལ་གནས་ལུགས་དང་བདེན་དྲང་མི ་བསནྟུ ་པར།
ྲི ས་ལུགས་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་།
སྡག
ུ ་རྩུབ་ཀྱི་ཁམ
གཞུང་རྩ་མེད།

དྲག་གནོན་དང་

སལ
ྲོ ་རྒྱུན།

ཁོར་ཡུག་གཏོར་བརླག་གི་བྱ་སྤདྱོ ་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་བཞིན་པའི་སྐབས།

ཚོ གས་ལ་སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་མེད་པ་དང་།

རི ག་

མང་

གནས་ལུགས་དང་བདེ་སྡག
ུ ་གི་སྐད་ཆ་ཡར་ཞུ་

བདྱེ ་ས་རྩ་བ་ནས་མེད། ད་དུང་། མང་ཚོ གས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བདེན་དོན་དང་སྐྱིད་སྡག
ུ ་སྐད་ཆ་

ཡར་ཞུ་བྱེད་དུས་དྲག་གནོན་དང་འཛི ན་བཟུང་ཁོ་ན་བྱེད་པ་ལས་མང་ཚོ གས་ཀྱི་རེ་འདུན་དང་
སྐྱིད་སྡག
ུ ་ལ་བསམ་ནས་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་མེད། མ་ཟད། དགོན་སྡ་ེ དང་གྲྭ་བཙུན་ལ་གཡོ ་

རྒྱུ་སྣ་ཚོ གས་བྱས་ཏེ་བཀག་སྡམོ ་བདྱེ ་པ་སོགས་མདོར་ན་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་
བའི་ཇུས་འགོད་ངན་པའི་བྱ་བ་གང་ཐུ བ་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་མང་ཚོ གས་ཚང་མའི་རེ་བ་

གཙོ་བོ་ནི་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ནང་དུ་༸ཞབས་སོར་འགོད་དགོས་
པ་དེ་ཡི ན། ང་ཚོ ་ལ་བདེན་དོན་དང་གནས་ལུགས་སོགས་གང་ཡང་བཤད་དབང་མེད་པའི་ཕྱིར་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ི ་དང་ཡང་སྒསོ ་སུ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་དང་མི ་དམངས་ལ་
ངའི་ཚེ ་སྲོག་གི ས་སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླང
ུ ་གཅིག་ལས་ཆད་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་མེད་ཚོ ར་
བདེན་དཔང་བདྱེ ་དགོས་བྱུང་། ཤ་རས
མེད་མ་གནང་ནས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གྱི་སབྟོ ས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ ་སྒྲིལ་ཏེ་མ་འོངས་པར་མི ་རི གས་འདི་
བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་ཅི་ནས་གནང་རོགས་ཞུ།།

ྲི །།
ནམས་སབྟོ ས་རྒྱལ་ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ཤར་མར་བས

གྲྭ་བསོད་
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རྒྱལ་གཅེས་པ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ལགས་ (༡༤༢)
མཚན། 		

འཁྲུངས་ཡུ ལ།
		
ལོ། 		
ཕ་མི ང་། 		

བཀྲ་ཤི ས་སྐྱིད།

ཀན་ལྷ་ོ ཁུ ལ ་བླ་ བྲང་བསང་ཆུ ་ རྫོང ་
བསང་ཁོག་དངུལ་རྭ་སྡ་ེ པ།
༥༥

བླ་མའམ་རི ས་བླ།

མེར་སགྲེ 		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༧

ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས།

འདས་གངྲོ ས་ཕྱིན།

		

ཉིན་བཏང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཀན་ལྷ་ོ ཁུལ་བླ་བྲང་བསང་

ཆུ་རྫོང་བསང་ཁོག་དངུལ་རྭ་སྡ་ེ པ་ནས་ཡི ན་པ་ཕྲུ་གུ་ལྔའི་ཨ་མ་བཀྲ་ཤི ས་སྐྱིད་ཞུ་བ་ཞི ག་གི ས་
བསང་ཁོག་ཡུལ་ཚོ འ་ི འགྲམ་དུ་ཡོ ད་པའི་ཁང་དམར་ཞེས་པའི་བསང་ཁོག་དམངས་ཚོ གས་སྡདོ ་
གནས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་དེར་རང་ལུས་མེར་བསགྲེ ས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་

ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་ཐོ་རངས་ཆུ་ཚོ ད་ ༣ པ་ཙམ་ལ་ཁོང་འདས་གངྲོ ས་སུ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་དང་
ཞོགས་པ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི ་ཡོ ང་ནས་སྐ་ུ ཕུང་བཙན་འཕགྲོ ་བྱས་ཡོ ད་འདུག

ཁོང་རང་ལོ་ ༥༥ ཡི ན་པ་དང་བཟའ་ཟླའི་མཚན་ལ་སངས་རྒྱས་དང༌། ཁོང་

གཉིས་ལ་ཤུལ་ལུས་བུ་བཞི་ཡོ ད་པ་ནི་བུ་བཙོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ ་དང༌།

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ །

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ། ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ ་བཅས་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོ ད་པ་དེའ་ི མི ང་ལ་ཀུན་བཟང་
སྐྱིད་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད་འདུག དེ་བཞིན་དགུང་ལོ་ ༨༠ ནང་སོན་པའི་ཕ་རྒན་མཚན་ལ་བླ་མའམ་
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རི ས་བླ་ཞུ་བ་ཞིག་ལས་ཨ་མ་འདས་གངྲོ ས་སུ་ཕྱིན་ཚར་ཡོ ད་འདུག ཁོ་མོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་

༡ ཟླ་མཇུག་ལ་རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྐརོ ་དང་གཉེན་འཕྲད་དུ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་རས
ྗེ ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༢ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་དཔལ་དུས་དབང་ཞུ་བར་ཕེབས་རས
ྗེ ་ཕྱིར་ལོག་གནང་འདུག ཁོང་ནི་

རྒྱུན་ལྡན་གཤི ས་རྒྱུད་དྲང་ཞིང་ཀུན་ལ་སེམས་པ་བཟང་བ། ལྷག་པར་དགེ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་ཆེ་
བ་གནང་མཁན་ཞིག་རེད་འདུག

བསང་ཆུ་རངྫོ ་ནང་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་རང་ལོ་ ༡༨ ལ་སོན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་

པ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
ཡོ ད།།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གྲོས་ཚོགས་ཁག་དང་གལ་ཆེའི་མི་
སྣས་གླེང་སློང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ བར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གས
ྲོ ་ཆོད་དང་
གསུང་བཤད་གནང་བ་རྣམས་ཕག
ྱོ ས་བསྒྲིགས་ཞུས།
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ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ས་བོད་དོན་ལ་སྔར་ལྷག་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠ ནས་ ༡༣ བར་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི་ཚོ གས་ཆུང་གི ་སྐུ་ཚབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་ངལ་རྩོལ་ཚོ གས་པའི་
Party

འཐུ ས་མི་ལྕམ་སྐ་ུ ལི་ས་སིངྒ་

Green Party

ལ་རི ་ས་ཝ་ཊར་

Senators Lisa Singh
Larissa Waters

Labour

མཆོག་དང་ལྗང་ཁུ་ཚོ གས་པའ་ི

མཆོག་རྡ་སར་ཕེབས་ཏེ་བོད་མི ་མང་

སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་

ི ་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་
གནང་རྒྱུའ་ི ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཁོང་རྣམ་གཉས
ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྲིད་གཞུང་དང་། དེ་བཞི ན་མཐུ ན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་ཁག་དང་
ུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྲིད་གཞུང་གི ས་རྒྱ་
ནས
ནག་དང་ལྷན་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས། སྐབས་དེར་སྤྱི་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་གི ས་སྐ་ུ མགྲོན་རྣམ་གཉིས་ལ་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི ་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་ཞི བ་ཕྲ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བོད་མི འ་ི བདེན་པའི་འཐབ་

རདྩོ ་ལ་རྒྱབ་སྐར
ུ ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་འདུག དེ་བཞིན་སྐ་ུ མགནྲོ ་
ྱོ ་མུ་མཐུ ད་གནང་རྒྱུའ་ི འབོད་སྐལ
ི ་ཀྱིས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་ཁ་ྲི བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་
རྣམ་གཉས

བླནོ ་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག

ི ་སྐ་ུ མགནྲོ ་རྣམ་གཉས
ི ་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་ནས་གསོལ་
ཐེངས་འདར

ཚི གས་ཕུལ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་རིག་གཞུང་གི་གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་

ི ས་འབུལ་ཞུས་འདུག
གཟག

དེ་བཞིན་རྡ་སའ་ི ཉེ་འཁོར་དུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི བོད་མིའ་ི རིག་

གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཀྱི་ཚོ གས་པ་དང་། ལྷན་ཁང་། སླབོ ་གྲྭ དེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་སོགས་སུའང་

གཟིགས་སྐརོ ་དུ་ཕེབས་ཡོ ད། ངལ་རྩོལ་ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ལི ་ས་སི ངྒ་

164
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

མཆོག་ན་ི ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཏ་སི་མ་ན་ི ཡ་ནས་

Tasmania

ཡིན་ཞིང། ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ལྷ་ོ ཨེ ་ཤི་ཡའ་ི མི་རིགས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོ ད།

ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་སུ་འོས་འདེམས་བྱུང་ཞིང། དེང་སྐབས་ལྕམ་

སྐུ་མཆོ ག་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་མི ་ཡི ན་པ་དང་༸གོང་ས་
མཆོག་དེ་སྔ་ཏ་སི ་མ་ནི་ཡར་ཆི བས་སྒྱུར་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

ཀྱང་ཞུས་ཡོ ད་འདུག

ཁྱེར་ཁུ་ཝིན་སི་ལེན་ཌི་

ལྗང་ཁུ་ཚོ གས་པའ་ི ལ་རི་ས་ཝ་ཊར་མཆོག་ན་ི ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གངྲོ ་

Queensland

ནས་ཡིན་པ་དང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་

འོས་འདེམས་བྱུང་སྟེ། ད་བར་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་དང་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞིག་

ཡིན་འདུག་པ་བཅས།།
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ཨ་རི ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
བཏང་བའི་སྐརོ ་གླངེ ་བ།
ི ་རིང་ཨ་རིའ་ི རྒྱལ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༣ །༢༤ བཅས་ཉནི ་གཉས

ས་ཝ་ཤི ང་ཊོན་དུ་ཨ་རི ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་གྱི་ལོ་འཁོར་གྲོས་མོལ་
ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ཨ་རི འི་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་བའི་སྐར
ོ ་དང་
བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་ཁག་གཅི ག་གི ་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཡོ ད་པ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་
Mary Beth Markey

ICT

གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐུ་མེ ་རི ་བྷ་ེ ཐི་མར་ཀེ་མཆོ ག་

གི ས་གསུངས་ཡོ ད། ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་དབར་སྔ་ལོ འི་འགྲོ་བ་མི འི་

ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོ གས་དེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ནང་

ཚོ གས་ཡོ ད། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ས་ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་

ལྟའི་བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་དང་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེ ར་

སག
ྲེ ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་བྱས་དང་བྱེད་
བཞིན་པའི་སྐར
ོ ། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་མི ་ཚོ ར་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི ་སྲིད་

བྱུས་མུ ་མཐུ ད་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས། གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ ་ཕྱིན་
ཏེ་རང་ལུ ས་མེ ར་སག
ྲེ ་ལྟ་ བུ འི་ ལས་འགུ ལ་ད་དུང་ཇེ་ མང་དུ་ འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན ་ཁ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་
སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག།				

གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གི ས་གསུང་དོན། རྒྱ་

ི ་མཉམ་འབལ
ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་སི་རི་ཡའ་ི

དམིགས་བསལ་འགོག་དབང་

Veto

སྤྱོད་དེ་ནི་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞི ག་རེད།

Syria

གས
ྲོ ་ཆོད་ཐོག་

བེད་སྤདྱོ ་བཏང་སྟེ་གས
ྲོ ་ཆོད་ལམ་ལྷངོ ་མ་བཏང་བའ་ི བྱ་
ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་

ཐེངས་འདིར་ཨར་རྒྱ་གཉིས་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ཨ་རི འི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཐེར་འདོན་བྱེད་ཤུ གས་ཆུང་དྲགས་རྒྱུ་མེད། བོད་

ནང་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ཀྱི་འགན་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་རྒྱ་ནག་སདྲི ་གཞུང་ལ་ཡོ ད། ཨ་

རིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་གྲོས་མོ ལ་དེ་བཞི ན་རྒྱུན་ལྡན་

ཞི ག་མི ན་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཨ་རི འ་ི
གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་པའ་ི གནད་དོན་རྣམས་ཇི་ཡིན་གསལ་པོར་ར་སྤདྲོ ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་ཨ་རི འི་དགོས་འདུན་དེ་དག་ལ་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་ཚེ ་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་ཡར་
ལན་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྤདྲོ ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཁ་གསལ་བརདྗོ ་དགོས། ཞེས་གསུངས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆབ་སྲིད་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་
དགོས་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད།
ི ་རིང་ཨ་རི་དང་རྒྱ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༣།༢༤ བཅས་ཉནི ་གཉས

ནག་དབར་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ ་འཁོར་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་

གི་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། རྒྱ་

ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཡོ ད་སྐརོ ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་
འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ ཉནི ་ཨ་རིའི་མང་གཙོ ་དང་། འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། ངལ་

རྩོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དྲུང་ཆེ ་ལས་རོ གས་སྐུ་ཞབས་མེ ་ཀལ་པོ་སི་ནར་

Michael Posner

ལགས་ཀྱིས་ཨར་རྒྱའི་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ ་འཁོར་ལྷན་ཚོ གས་སྐརོ ་གསར་འགོད་ལྷན་

ཚོ གས་ཤིག་སྐབས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞིན་འདུག 				

ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་དེང་སྐབས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོ ད། ད་ཆ་མི ་མང་ཚོ ར་འཇིགས་སྣང་མེད་པའ་ི ཐོག་ནས་གཞུང་
ལ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བྱ་རྒྱུ་དང་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་མི ་སྒརེ ་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདོན་རྒྱུའ་ི རང་དབང་སྤདྲོ ་

དགོས་པའ་ི དུས་ལ་བབ་ཡོད། ཅེས་བརྗོད་ཡོད་སྐརོ ་གསར་འགོད་པར་འགལྲེ ་བརདྗོ ་གནང་། དེ་

བཞིན་ཁོང་གིས་མུ་མཐུ ད་གསུང་དོན། འཛམ་གླངི ་མི ་མང་གཞན་དང་གཅིག་མཚུངས་རྒྱ་ནག་མི་

མང་ལའང་ཆེ་མཐོང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེའ་ི གོ་དོན་ན་ི ཁོང་ཚོ ར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ལས་
ྲི ས་ཀྱིས་
ཀའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་རྒྱུ་ཙམ་མི ན་པར་རང་གི ་དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཁམ

སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཁ་ཕྱོགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་
ཀྱི་དབང་ཆ་སྤྲོད་དགོས་པ་དེ་ཡི ན་ཞེས་གསུངས། ལྷག་པར་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་

ཡུ་གུར་དང་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་བགྲོ་གླངེ ་ལྷུག་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད།

ཨ་རི འ་ི ངོས་ནས་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་དོན་རྐནྱེ ་ཐོག་བླ་ོ འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་སྐརོ ་

ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྗོད་ཡོད་སྐརོ ་ཁོང་གིས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་
བཞི ན་པའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལོ་འཁོར་

སྙན་ཐོ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣༠ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏོན་པའ་ི ནང་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་སྔར་ལས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་

ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་དོན། བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་དང་བོད་རིགས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བོད་

མི་ཚོ འ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་

བོད་པའི་དགོན་སྡ་ེ དང་བཙུན་དགོན་ཁག་གི ་ནང་ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་
བཏང་འདུག། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཚོ ས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཐོག་ཐེ་བྱུས་བྱས་ཏེ་བོད་མི ་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་བཟོས་པར་བརྟེན། བོད་མི ་ཚོ ས་

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བསྟུད་མར་བཏང་བའ་ི གནས་ཚུལ་འབྱུང་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་

ཡོ ད། གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའ་ི ནང་མུ་མཐུ ད་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སདྲི ་གཞུང་གིས་

བོད་མི འི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ནང་དགེ་འདུན་པ་ཚོ འི་ཉིན་རེའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཙམ་

མ་ཟད། དགོན་པའ་ི འཛིན་སྐངྱོ ་སོགས་གང་ཅིའ་ི ཐོག་ཐེ་བྱུས་ཀྱིས་དམ་བསྒྲགས་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་མང་ཤོས་བྱུང་ས་ཀིར་ྟི དགོན་
པར་ཧ་ཅང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད།		

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སོགས་དུས་ཚིགས་གལ་ཆེ་བའ་ི སྐབས་སོ་སོར་དམ་བསྒྲགས་ཧ་

ཅང་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་ཡོ ད། སྙན་ཐོའ་ི ནང་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཚོ ར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུའ་ི རང་དབང་

སྤདྲོ ་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཡང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸གོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེ ད་གང་མགྱོགས་གྲོས་
མོལ་གནང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོ ད་པ་བཅས།།		
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སུད་སི འ་ི བདེ་འཇཌ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །སུད་སིའ་ི གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཛུ ་རིཀ་གི་བདེ་འཇགས་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གིས་བོད་དོན་ལ་སྔར་

ལྷག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ཉནི ་བོད་

མི ་ཚོ ས་ལྷག་དཀར་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་
ི ་འདའི ་ི སྟེང་རང་བཞིན་
ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། འཛམ་གླང

འབྱུང་བའ་ི གནོད་འཚེ འ་ི འོག་འཕྲད་པའ་ི དཀའ་ངལ་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་དྲང་བདེན་མེད་
པར་མིས་བཟོས་པའ་ི དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོ ད། དཔེར་ན། བོད་མི་ཚོ ས་རང་གི་ཐོབ་ཐང་རདྩོ ་ན་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པ་རེད།

ཅེས་རྡུང་རྡེག་བཏང་སྟེ་བཙོན་འཇུག་བྱས་

དང་བྱེད་མུས་རེད། དེ་དག་ན་ི དྲང་བདེན་མེད་པའ་ི དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན། གནད་དོན་དེའ་ི

ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བསམ་གཞིགས་ནན་པོ་གཏོང་དགོས། གང་ལ་ཞེ་ན། བོད་མི་རིགས་
ན་ི སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ས་མཐོའི་ཐོག་སྐྱེས་འཚར་བྱུང་སྟེ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་

དང་འགྲོགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་གི ་སྐད་ཡི ག་གི ས་མཚོ ན་ཡུལ་གོམས་གཤི ས་ལུགས་

ཟུར་གསལ་ཞིག་ཡོ ད་པའ་ི མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། མི་རིགས་དེས་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་སོགས་སྲུང་སྐབྱོ ་ཆེད་རདྩོ ་ལེན་བྱས་ན། དེ་ན་ི བོད་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཡིན་པ་ལས་ཁ་བྲལ་

རི ང་ལུགས་པ་ཆགས་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞི ་མོལ་གྱི་ལམ་

ནས་སེལ་རྒྱུ་དེ་ལས་ལྷག་པའ་ི ཐབས་ལམ་གཞན་མེད། དེར་བརནྟེ ་ཞི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་

མི་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཚད་མཐོའ་ི རང་སྐངྱོ ་གི་ཐོབ་ཐང་སྤདྲོ ་དགོས། དེ་ན་ི བོད་མིའ་ི ཐོབ་
ཐང་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་ཕན་

ཚུན་གྲོས་བསྡར
ུ ་བྱེད་སྐབས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་འོས་པ་ཞི ག་

ཡི ན། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རི ང་མི ན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གསར་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

པ་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་དབུ་འཛུ གས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་བོད་

གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ནས་འགན་ཁུར་བླང་སྟེ་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ལས་ཕྱོགས་

གཅི ག་ནས་འབད་བརྩོན་གང་ཡོ ད་བྱས་ཀྱང་ཕྱོགས་གཞན་ནས་སྣང་ཆུང་དུ་བཏང་ན་ཡོ ང་
ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།

དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ནས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་བསམ་གཞི གས་ནན་ཏན་

གཏོང་དགོས། ང་ཚོ ་ནི་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་མུ ་མཐུ ད་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་

པ་བཅས།།
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ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ།
༄༅། །དེ་སྔནོ ་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་བོད་མི ་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐོག་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་སྐུ་

ཚབ་གཉིས་རྡ་སར་ཕེབས་ཡོ ད་ཁོངས་ནས་ལྕམ་སྐུ་ལི ་ས་སི ངྒ་མཆོ ག་གི ས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་

གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༢༢ ཉནི ་ལྕམ་སྐ་ུ ལི་ས་སིངྒ་མཆོག་གིས་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི ནང་བོད་དོན་

གླངེ ་སླངོ ་གནང་སྟེ་གསུང་དོན། ད་བར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ ༤༩ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་
ཐོག་བཟུང་བའི་མཁྲེགས་འཛི ན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི བོད་དེ་བཞི ན་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཆར་

གཞི ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་མི འི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་རྩ་མེ ད་བཏང་དང་གཏོང་མུ ས་ཡི ན་
ཞིང། རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་མི་ཁནྱོ ་ཆེ་བོད་དུ་གནས་སྤ་ོ བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དམག་

དཔུང་འབོར་ཆེན་བོད་ནང་འགམ
ྲེ ས་འཇོག་བྱས་ཏེ་བོད་མིར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའ་ི དྲག་གནོན་

བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། སྤྱིར་བཏང་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཟེར་བ་

རྒྱ་གཞུང་ལ་བདག་དབང་ཡོ ད་སྐརོ ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་། བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོད་

ི ་འདའི ་ི
བཞིན་པའ་ི སྨྲ་བརདྗོ ་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་གྱི་རང་དབང་སོགས་ན་ི འཛམ་གླང
ུ ་རྩོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད། སྤྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོ ད་
ཐོག་མི ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རང
པའ་ི བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ཐུ ན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག མི་

རི གས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྣམས་མི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལྟར། བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་

རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གནང་ཆོག་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཐོག་གས
ྲོ ་མོལ་བྱེད་སྐབས། བོད་དོན་སྐརོ ་
གླངེ ་སླངོ ་གནང་བར་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་དེ་ཕྱི་ཕག
ྱོ ས་

སུ་སྒ་ོ མོ་བརྒྱབ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཁག་གཅིག་བོད་ནང་བསྐདྱོ ་ཆོག་པའ་ི
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རེ་སྐལ
ུ ་ཞུས་པར་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མེད། དེར་བརྟེན་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་དང་འཛམ་
ི ་ཡོ ངས་ནས་བོད་མི འི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
གླང

དབང་ཆ་བཟུང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་མི ་རི གས་ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ར་
སྤདྲོ ་ཐུ བ་པ་བཟོ་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཞུས་འདུག་པ་བཅས།།
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རྒྱ༌ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ར་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་
རྒྱ་རི གས་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཨེ ་ཝེ་ཝེས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་ནང་ཕུལ་བྱུང་གི་དེང་རབས་སྒྱུ་རྩལ་བར་ཡོ ངས་གྲགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

བཞིན་པའ་ི རྒྱ་རིགས་ཨེ ་ཝེ་ཝེས་ཉེ་ལམ་ཕོ་རེན་པོ་ལི་སི་

Foreign Policy

ཞེས་པའ་ི གསར་

འགྱུར་དྲ་ལམ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཇོ་ན་ཐན་ལན་ཌི ་རེ་ཐི་ Jonathan Landreth ལགས་
ཀྱིས་ཁོང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དེ་སྔནོ ་བསྐདྱོ ་མངྱོ ་ཡོ ད་མེད་འདྲི་སྐབས། ཁོང་ནས་བོད་མི་
ཚོ ས་བསྟུད་མར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་

འག་ྲོ རྒྱུར་ང་རང་ངོ་ཚ་པོ་ཡོ ང་ས་རེད་ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། འདས་པའ་ི
ལོ་གཉིས་རི ང་ནས་ད་བར་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་མི ་གྲངས་བཞི ་

བཅུ་བརྒལ་བ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་དེའ་ི སྐརོ ་སུས་ཀྱང་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་མེད། བོད་མི་ཚོ ར་བརྩི་
བཀུར་ཡོ ད་ན་ཁོང་ཚོ ར་ཐེ་བྱུས་མ་བྱས་པར་འཇོག་དགོས། ཅེས་གསུངས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་མི འ་ི རང་ལུས་མེར་སྲེག་
སྐརོ ་སྙན་སེང་ཞུས་པ།
༄༅། །ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་སྙན་སེང་དང་འབྲེལ་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ནང་

བོད་མི འ་ི རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་ས་ཆའི་ཁྱབ་ཚད་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༢ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ནག་དང་འབལ
ྲེ ་

བའ་ི ཚོ གས་ཆུང་ནས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ད་བར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་

ཇེ་མང་དུ་སོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ས་ཆའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱང་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་ཡོ ད་གསུངས་པ་དང་ལྷན་

བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་དོན་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་བེད་
སྤདྱོ ་ལོ ག་པ་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་རྩ་གཏོར་བཏང་དང་གཏོང་མུ ས་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

བོད་མི་རིགས་ལ་མནར་གཅོད་དང་དམ་བསྒྲགས་སོགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད། ལྷག་
པར་བོད་རྒྱ་གས
ྲོ ་མོལ་ལ་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་སོན་མེད་པར་བརནྟེ ་ནས་བྱུང་

བ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་བཟུང་སྟབས།

བོད་མིས་མི་འདོད་པའ་ི སྒ་ོ ནས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་ཞི་རལ
ྒོ ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་མུས་ཡིན་ནའང།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྲིད་བྱུས་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་བོད་མི འ་ི ལས་འགུལ་

ལ་བསྙད་འདོགས་འདྲ་མིན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད། རྩ་བའ་ི ཚོ གས་ཆུང་དེ་ནས་
ཐེངས་འད་ི ཙམ་མ་ཟད། སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་ཡང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བོད་མིའ་ི རང་ལུས་

མེར་སགྲེ ་གི་གནད་དོན་དང་ཁ་གྲངས་སོགས་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོ ད་པའ་ི ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི་

ཟླ་ ༢ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ བར་ཁནྱོ ་བོད་མི་ ༡༣ བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། དེའ་ི ནང་
ནས་བོད་མི ་བཅུ་གཉིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དབྱེ་བའི་ཟི་ཁྲོན་ཞི ང་ཆེན་ནས་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་

གསུངས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་མཆོག་གི ས་བོད་མི ས་
རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་སྐརོ ་ལན་འདེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་

གི་ཉིན་རེའ་ི གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་བོད་མི ་གཉིས་ཀྱིས་སླར་ཡང་
རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གསལ་བཤད་

ཇི་ཡོད། ཅེས་དྲི་བ་ཞུས་པར་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཝིག་ཊོ་རི ་ཡ་ན་ུ ལནྜ་
Victoria Nuland

མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་སྐབས་གསུང་དོན། འདས་

པའ་ི ཉནི ་ཤས་ནང་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ངས་མ་མཐོང་ཡང་བོད་མི ས་
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ནམ་མཐོང་སྐབས་ང་ཚོས་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་

མི འ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། ཐུ ན་མི ན་རི ག་གཞུང་ལ་བརྟེན་པའི་ཉིན་རེའ་ི འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་

ལ་བརྩི་སྲུང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི ་ཚོ འ་ི དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་

ནས་སེལ་ཐབས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད། གཞན་

ཡང་གསར་འགོད་པ་ཞི ག་གིས་ཉེ་ལམ་ཨ་རིའི་གསྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཊོམ་ལན་ཊོ་སི་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ Tom Lantos’s Human Rights Committee ཚོ གས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་

McGovern and Wolf

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཧེ་ལི ་རི ་ཁི་ལི ན་ཊོན་

Hillary Clinton

Jim

མཆོག་

ུ ་ཏེ་བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་
ལ་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕལ

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད། ཞུ་

སྙན་དེ་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ལ་འབྱོར་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་འབྱོར་ཡོད་ཚེ ་ལན་འདེབས་ཇི་འདྲ་ཞིག་

ཡོ ད་དམ། ཞེས་དྲི་བ་ཞུས་པར་མགྲིན་ཚབ་པ་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་དོན། ཞུ་སྙན་དེ་ང་
ཚོ ར་འབྱོར་བྱུང། འོན་ཀྱང་ད་བར་ང་ཚོ ས་ལན་འདེབས་གང་ཡང་བྱས་མེད། ང་ཚོ ས་ཞུ་སྙན་ནང་

འཁོད་པའི་རེ་འདུན་དེ་དག་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོལ་ཐེངས་བཅུ་པ་
འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་པ།

༄༅། །ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་སུ་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོ ལ་གནས་
སྟངས་སྐརོ ་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་

Report on Tibet negotiations

ཞི ག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་

༩ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་
དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོ ག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅི ག་གྱུར་གྱི་

ལས་བྱེད་དབར་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ་དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ཟླ་མཇུག་
ནང་བྱུང་རྗེས་ད་བར་དངོས་སུ་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་མེ ད། ཨ་རི འི་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་
གཉིས་དབར་དོན་འབྲས་སོན་པའི་ཞི ་མོལ་སླར་གསོ་ཡོ ང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ ་མཐུ ད་ཞུ་བཞི ན་

ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་

མུ ་མཐུ ད་གདོང་ལེ ན་བྱེད་བཞི ན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པས་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལ་བོད་མིའ་ི

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ལ་བོད་མི ་ཕལ་མོ་ཆེས་བརྩི་བཀུར་

ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཁོང་གི ས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་བཞེངས་ཕྱོགས་ལ་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་

བཞི ན་པ་དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ ན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གམ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་
བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེ ལ་རྒྱུ་དེ་བོད་མི ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་གཉིས་སྨན་གྱི ་ཁེ་ཕན་ཞི ག་
ཆགས་ཡོ ད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་མ་ཐུ བ་ཚེ ་རི མ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་གནས་སྟངས་

ཛ་དྲག་ཏུ ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་ནག་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལ་བར་ཆད་ཡོ ང་རྒྱུ་
ཡི ན།							

པེ་ཅིང་སདྲི ་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་དབར་དོན་འབྲས་

སོན་པའི་གྲོས་མོལ་ཡོ ང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ལ་ངོས་
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འཛི ན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་རྒྱུན་དུ་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཆ་རྐནྱེ ་གང་ཡང་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ཞི་མོ ལ་གྱི་ལམ་ནས་ཕག
ྱོ ས་

གཉིས་ཀྱི་མི ་མཐུ ན་པ་རྣམས་སེལ་དགོས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུ ད་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠
ལོ འི་ཟླ་འགོ་ཙམ་ནས་ད་བར་བོད་རྒྱ་ཞི་མོ ལ་ཐེངས་དགུ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་མ་ཟད། དུས་དེ་ནས་ད་བར་ཞི ་མོལ་ཐེངས་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད་
པ་དེར་ང་ཚོ ར་ཧ་ཅང་བླ་ོ འཚབ་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ནང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ཁོང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐ་ུ

དབང་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་བོད་མི འ་ི དབུ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་ཡོ ད། ད་ལྟའ་ི ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་
གནས་སྟངས་འོག་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཐེངས་བཅུ་པ་དེ་འགོ་བཙུགས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་

རྒྱུ་ནི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་ཤི ག་ཆགས་རྒྱུ་ཡི ན་ནའང། ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་
ནས་དེ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོ ས་རེ་བ་དེ་ཙམ་མཐོང་གི་མི ་འདུག ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་

པ་མ་ཟད། བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི ་སྲིད་བྱུས་མུ ་མཐུ ད་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་

པ་དེས་ཡིན་སྐརོ ་སོགས་འཁོད་ཡོ ད། དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི་གཞུང་
འབལ
ྲེ ་འབལ
ྲེ ་ལམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ ་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་ཊོ་ཌི་སི་ཊེན་

Todd Stein

མཆོག་

གི ས་གསུངས་དོན། ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་བ་ཇི་འདྲ་ཞི ག་འཆང་བཞི ན་ཡོ ད་
པ་དེ་གསལ་པོ་ཞུས་ན། བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་འཇོག་གིས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཞི་

འཇམ་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་གསྲོ ་མོལ་གྱི་མདུན་ཅོག་སྟེང་

ཡོ ང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།

སྤྱིར་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་

སུ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་ལོ་ལྟར་སྙན་ཐོ་འབུལ་སྲོལ་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ཨ་

རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་ཐོག་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའ་ི བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་
Tibetan Policy Act of 2002

ཞེས་པའི་སྒྲིག་གཞིའ་ི འོག་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ལག་ལེན་

གྱི་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཡི ན་འདུག ཐེངས་འདིའ་ི སྙན་ཐོའ་ི ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ནས་
ཟླ་ ༤ བར་གྱི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་གི ས་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་

རི ང་དྲན་རནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་དུ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་
བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་སྤྱི་འཐུ ས་ཆོ ས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་གཉིས་དང་ལྷན་རྒྱ་

གར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཡཤཝནྟ་སི ནྷ་
Sinha

Yashwant

མཆོ ག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་གསུང་དོན། རྒྱ་གར་གྲོས་

ཚོ ག ས་ནང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་གྱི ་ ཚོ ག ས་པ་ཞི ག ་ཡོ ད །
ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་

ཚོ ག ས་པ་དེར ་རྒྱ་གར་གྲོས ་

All Parties Parliamentarian Forum for Tibet

བརདྗོ ་བཞིན་ཡོ ད། ཚོ གས་པ་དེ་ཐོག་མར་ ༡༩༧༠ སྐབས་ནས་བྱུང་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་ཚོ གས་པ་དེའ་ི མགནྲི ་ཚབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་མ་དུ་རི་མེ་མཆོག་ཡིན་པ་དང་།

དེ་རས
ྗེ ་མོ་ཧན་
ྗེ ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོར་ཇི་ཕར་ནན་ཌེ་སི་ George Fernandes མཆོག་དང་། དེ་རས
སི ངྒ་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད། སྔ་ལོ་ནས་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ནས་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་གྱི་ལས་

འགན་ངས་འཁྱེར་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོ ད། ཕྲན་རང་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་དུ་

བསྐ་ོ གཞག་བྱུང་མཚམས། བོད་མི་ཆོས་གགྲོ ས་རྣམས་ནས་རྡ་སར་ཐེངས་གཅིག་ཡོ ང་དགོས་

པའ་ི དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོ ད། སྤྱིར་ལྡ་ི ལིར་བོད་མི་ཆོས་གགྲོ ས་ཚོ ་དང་སྐབས་སྐབས་ལ་ཐུ ག་

རྒྱུའ་ི གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བཞུགས་སྒར་བསྟི་གནས་འད་ི བཞིན་དམིགས་བསལ་གལ་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད།

ི ་བཅར་རྒྱུར་དམིགས་བསལ་གྱི་གལ་གནད་ཅིག་ཡོ ད། ང་རང་
དེར་བརནྟེ ་འདར

ི ་རྡ་སར་བཅར་ཐུ བ་པར་དམིགས་བསལ་དགའ་ཚོ ར་ཡོ ང་བཞིན་འདུག ང་རང་
ཐེངས་འདར

འདིར་བཅར་སྐབས་སུ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་

ཚོ གས་དུས་བཞི ་པ་ཚུགས་བཞི ན་འདུག ང་རང་དེར་ཟུར་ཉན་བྱས་ནས་འགྲོ་སྐབས་བོད་མི ་
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མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲི་གནང་བྱུང། དེ་རས
ྗེ ་བཀའ་བླནོ ་ཁ་ྲི པ་བླ་ོ

ི ་བཅར་རྒྱུའ་ི རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་
བཟང་སེངྒེ་མཆོག་དང་ཟུར་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང། ང་རང་འདར
ནི་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་སུ་བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་གནང་མཁན་གྲོས་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི་མི་ཉུ ང་བ་ཞིག་ཡོ ད་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་བོད་དོན་འཐབ་རདྩོ ་ལས་འགུལ་
ཐོག་འཆར་གཞི ་གསར་པ་འདིང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤི ག་ཐོབ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དེ་ཡི ན། ལས་འཆར་

གང་ཡི ན་ད་ལྟའ་ི ཆར་ངས་འདི་དང་འདི་ཡི ན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་མེད།
འོན་ཀྱང་ང་རང་ལྡ་ི ལི ར་ཕྱིར་ལོག་ནས་འབྲེལ་ཡོ ད་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམས་དང་གོ་
བསྡར
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོ ད་བོད་མི ་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་དང་ལྷན་གོ་བསྡར
ུ ་བྱུང་མཐར་

གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
བོད་མིའ་ི དཀའ་ངལ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་ནས་བོད་ནང་
དུ་རྒྱ་མིས་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་རས
ྗེ ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་མིས་བོད་ས་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་རས
ྗེ ་

རི མ་བཞི ན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ི ་ཡོ ད། བོད་མི་ཚོ ས་
དེ་རྩ་མེད་བཟོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚོ གས་ཤིག་བཏང
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ནམ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་

ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་ཡོ ད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་ཀི ར་ྟི དགོན་

པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་ཧ་ཅང་བྱས་རྐྱེན་དགེ་འདུན་

ི ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

གྲགས་ཡོ ད། དེ་རྗེས་རི མ་བཞི ན་བོད་མི ་ཚོ ས་བསྟུད་མར་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་བའི་
གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་དང་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་ཁག་གི་ནང་ཧ་ལམ་ཉནི ་ལྟར་འཐོན་བཞིན་

ཡོ ད། མི་གཞན་གྱི་སགྲོ ་གཅོད་རྒྱུ་ལས་སླ་བ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་

རྒྱུ་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མིན། བྱེད་སྟངས་དེས་གང་མཚོ ན་བཞིན་ཡོ ད་བརདྗོ ་ན། དེང་སྐབས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཚོ འ་ི ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞི ག་གི ་གནས་སྟངས་ལ་

བསླབེ ས་ཡོ ད་པའ་ི མཚོ ན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་བོད་དོན་
ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་འཚོ ལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ང་ཚོ ས་འབད་བརནྩོ ་གང་ཡོ ང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་མ་
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའ་ི ཚོ གས་ཆེན་ནམ་འཚོ གས་སྐབས་

རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་ཚོ གས་མིས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

ང་

ི ་ཡོ ང་རྒྱུའ་ི དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་གཅིག་ན་ི བོད་མི་ཚོ འ་ི དཀའ་ངལ་ཐོག་རྒྱ་གར་བ་
རང་འདར

ཚོ ས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཡོ ད་ཅེས་བརྡ་ལན་སྤདྲོ ་ཆེད་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

གནོན་ཤུགས་མུ་མཐུ ད་གནས་རྒྱུ་དང་བོད་མི་ཚོ ར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་རྣམས་རག་ཐབས་

བྱ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ འ་ི དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ི ་མཉམ་འབྲེལ་
ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་འཛམ་གླང
རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་
སེམས་ཚབས་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི ་སུད་སིའ་ི གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་

ི ་མཉམ་འབལ
ཇི་ན་ི ཝེའ་ི ནང་འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་
༢༡ ཚུགས་བཞིན་པའ་ི སྐབས་དང་བསྟུན། སྤྱིར་སྟངས་གནད་དོན་སྐརོ ་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་

ཀྱི་ཚོ གས་དུས་ཤིག་སྐབས་གཞུང་འབལ
ྲེ ་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མིན་པའ་ི ཚོ གས་པ་ཁག་གིས་འག་ྲོ

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་སྐརོ ་སོགས་ལ་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ ཚབ་སྐ་ུ ཞབས་ས་ཡེ བ་རོ་སི ་

Cyprus

མཆོག་གི ས་བོད་དང་ཡུ་གུར་

སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ཆོས་དད་དང་སྐད་ཡིག འག་ྲོ
བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞེན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་པའ་ི གནས་ཚུལ་འཐོན་

བཞིན་པ་དེར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་གཞུང་འབལ
ྲེ ་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་
མིན་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ་དང་ལྷན་གནད་དོན་དེ་དག་སྐརོ ་མུ་མཐུ ད་གླངེ ་གླངོ ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་མཆོག་གིས་

གསུངས་དོན། བོད་མི་གནས་སྡདོ ་བྱེད་སའ་ི ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་པར་བརྟེན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་
ཏེ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་པ་དེར་ང་ཚོ ས་སེམས་ཚབ་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་

ཡོ ད། ཉེ་ལམ་བོད་མི ་ཤེས་ཡོ ན་ཅན་དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་མི ་སྣ་ཁག་

གི ས་རང་གི ་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཉེས་མི ང་འོག་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་
ྲི ས་ཆད་བཏང་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། ཕག
ཕྱི་གྱར་བྱས་པའ་ི ཉེས་མིང་འོག་ཁམ
ྱོ ས་མཚུངས་སུ་
ཝི་ཌེན་

Sweden

སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཡུ་གུར་ལྟ་བུའ་ི
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས། ཞེས་གསུངས།

གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ་མཆོག་གི ས་གསུངས་དོན། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ཞི་རལ
ྒོ ་བ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་དང་ཉེས་འཛུ གས་བྱས་པ། གར་སོང་ཆ་མེད་
བཟོས་པ། དུས་ཚོ ད་ཚང་ཟནི ་ཡང་མུ་མཐུ ད་བཀག་ཉར་བྱས་པ། དྲ་རྒྱར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་

ྲི ས་རདྩོ ་པར་བསུན་གཙེར་བཟོས་པ། ཞི་རལ
པ། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཁམ
ྒོ ་བ་ཚོ འ་ི ནང་མི་
དང་ཚོ གས་པ་སྐྱིད་སྡག
ུ ་ཁག དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་སོགས་ལ་བསུན་གཙེར་བཟོས་པ་དང་།

ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདྲི ་བྱུས་འོག་གྲངས་

ཉུ ང་མི་རིགས་ཚོ འ་ི ཆོས་དད་དང་སྐད་ཡིག རིག་གཞུང། རིག་གཞུང་གི་འཚོ ་བའ་ི རནྟེ ་གཞི་
བཅས་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསལ་བཤད་གནང། དེ་

བཞི ན་སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ་མཆོག་གི ས་གསུངས་དོན། སུད་སི ་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་ནང་

གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་གནས་སྡདོ ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་གནས་སྟངས་མུ ་མཐུ ད་ཛ་དྲག་ཏུ ་

འག་ྲོ བཞིན་པ་དེར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། སུད་སི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཚོ འ་ི གཞི་རྩའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའ་ི རེས་

འདུན་འདོན་བཞིན་ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་འཇར་མན་སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་

ཚོ གས་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་

རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡོ ད། གཞན་ཡང་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷན་
ཚོ གས་སྐབས་འཇིག་ཉེན་མི་རིགས་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚོ གས་པའ་ི

Peoples

The Society for Threatened

སྐ་ུ ཚབ་བསྟན་འཛི ན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དོན། བོད་མི ་ཚོ ས་རང་

ལུས་མེ ར་སག
ྲེ ་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་ཛ་དྲག་གི ་གནས་

སྟངས་དེར་ཧ་ཅང་བླ་ོ འཚབ་བསྐ་ྱེ རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་དུ་བོད་

མི ་ ༥༡ གིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་ཚོ ར་འཛིན་བཞིན་པའ་ི

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་དེར་ཞི་རལ
ྒོ ་དང་བོད་མིའ་ི དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་རྣམས་རྒྱལ་

སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐོབ་ཆེད་བོད་མི་དེ་དག་གིས་རང་གི་གཅེས་པའ་ི ལུས་སགྲོ ་བླསོ ་
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གཏོང་བྱས་ཡོ ད་པ་དང། བོད་མི་དེ་དག་གི་ཁདྲོ ་ནས་ ༤༡ འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་དང་།

བོད་མི་དེ་དག་ཚང་མས་མགནྲི ་དབྱངས་གཅིག་འགྱུར་ངང་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་
དང་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་ཞུ་དགོས་པའ་ི འབོད་ཚིག་བསྒྲགས་ཡོ ད་སྟབས། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མི་ཞི་རལ
ྒོ ་བ་དེ་དག་ཐོག་དྲག་གནོན་བེད་སྤདྱོ ་བྱས་ཡོ ད། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ནང་དམི གས་བསལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་

ཡི ན་པ་ན་ི དཔེར་ན། འད་ི ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་འབར་ཁམས་རྒྱལ་རོང་མཚོ ་བདུན་དགོན་པའ་ི

དགེ་འདུན་པ་ལྔ་མཚན་མོར་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག དགེ་འདུན་པ་ཁོང་རྣམས་
གང་དུ་ཡོ ད་མེད་དང་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ད་དུང་ཤེས་རགྟོ ས་ཐུ བ་མེད། གཞན་ཡང་ད་དུང་

བོད་མི་ཤེས་ཡོ ན་ཅན་དང་རམ
ྩོ ་པ་པོ། སྒྱུ་རྩལ་བ། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་འཐབ་རདྩོ ་པ། ཁོར་
ྲི ་བ་བཅས་བོད་མི་གྲངས་ ༦༤ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་
ཡུག་སྲུང་སྐབྱོ ་པ། དྲ་རྒྱ་ཟནི ་བས
དང། འགའ་ཤས་བཀག་ཉར་བྱས་པ། འགའ་ཤས་ལ་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་བ། འགའ་ཤས་
བཀག་ཉར་འོག་འཆི་འག་ྲོ རྒྱུའ་ི ཉེན་ཁར་གཞིགས་ཏེ་གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་བཏང་བ། དེ་བཞིན་སླབོ ་གྲྭའ་ི

དགེ་རྒན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གཞས་ཚི ག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་སྲིད་
བྱུས་ལ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བྱས་པ་རྣམས་སླབོ ་གྲྭ་ནས་གོ་གནས་ཕབ་པ་དང་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་སོགས་
བྱུང་ཡོ ད། ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་

ྲི ས་ཁང་ཟེར་བས་བོད་རིགས་བུ་
སྐབས་དེར་ཉེ་ལམ་དཀར་མཛེ ས་འབངྲི ་རིམ་མི་དམངས་ཁམ
ྲི ས་ཆད་བཏང་ཡོ ད་
མོ་འཇིགས་མེད་སྒལ
ྲོ ་མས་ཞི་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་བྱས་པར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཁམ

སྐརོ ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་དང་ཐད་ཀར་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གླངེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༠ ཉནི ་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་བླནོ ་ཝུན་ཅཱ་པའོ་ཡུ་རོབ་

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོ ང་འབྲེལ་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༥ ཐོག་མཉམ་

ཞུགས་བྱས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཚོ ང་འབྲེལ་ལྷན་ཚོ གས་མཇུག་བསྒྲིལ་རྗེས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ལྷན་

ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་
Rompuy

European Council

སྐ་ུ ཞབས་ཧར་མན་ཝོན་རོམ་པེ་

Herman Van

མཆོ ག་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་འཛི ན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་

ུ ་བྷ་རོ་སོ་
ཞབས་ཇོ་སེ་མེ་ནལ

Joseé Manuel Barroso

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཕ་རན་

སིའ་ི རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིའ་ི ནང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ ་བའ་ི ནང་འཁོད་དོན། ཡུ་
ི ་ས་ཕག
རོབ་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་དང་འཛམ་གླང
ྱོ ས་གཞན་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་གི་

འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། དེ་

བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ཝུན་ཅཱ་པའོ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་སྐབས་གླངེ ་མོལ་བྱུང་བའི་སྐརོ ་གསུང་
དོན།

ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་ཝུན་ཅཱ་པའོ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་སྐབས།

རྒྱ་ནག་དང་

ལྷན་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་

ཐོག་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རས
ྗེ ་སུ་ང་

ཚོ ་ཡུལ་གཉིས་དབར་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་བྱུང་
ཐུ བ་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ འ་ི བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན། གནད་དོན་དེར་ངོ་ཐོག་ལག་

ལེན་ཐོག་དོན་སྙངི ་ལྡན་པའ་ི གྲུབ་འབྲས་སོན་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་གནད་དོན་དེའི་ཐད་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མང་པོ་

ཡོ ད་པ་ངོས་འཛིན་ཐོག་ང་ཚོ ས་གནད་དོན་དེར་དམིགས་བཀར་གྱིས་འབད་བརནྩོ ་བྱ་རྒྱུ་གལ་
ི ་ས་ཕྱོགས་གཞན་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་
ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་འཛམ་གླང
གནད་དོན་ལྟར།

རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། 	རྩ་བའི་རྒྱ་ནག་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་
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ཐོག་དབུལ་ཕོངས་ས་ཡ་མང་པོའི་དཀའ་ངལ་སེ ལ་ཐུ བ་པ་དེར་ང་ཚོ ས་ངོས་འཛི ན་གྱི ས་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། འོན་ཀྱང་ད་དུང་རྒྱ་ནག་ནང་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་ང་ཚོ ས་སེམས་འཚབ་བྱེད་

དགོས་པའ་ི གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོ ད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི ་བྱས་རྗེས་ལ་ཨ་རི འ་ི
གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་སྤྱི་མོས་ཐོག་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་
གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།
༄༅། །ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

གི ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་གི ས་ལོ ་མང་རི ང་
དམི གས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུས་པའི་བྱས་རྗེས་ལ་སྤྱི་མོ ས་ཐོག་ཆེ ་བསྟོད་ཀྱི་གྲོས་

ཆོད་བཞག་ཡོ ད། དེ་ཡང་གནད་དོན་དེའ་ི ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཞོན་སྐ་ུ ཞབས་གེ་རི་སི་མི་ཐི་ Gare Smith མཆོག་གིས་གསུང་

དོན། མི ་ཚེ ་ཧྲིལ་པོའི་རི ང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མི འི་ཆེད་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་བ་ཞི ག་གི ་བྱས་རྗེས་ལ་དེ་རི ང་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མས་སྤྱི་མོ ས་

ཐོག་བསྔགས་བརདྗོ ་དང་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུའ་ི གས
ྲོ ་ཆོད་བཞག་ཐུ བ་པ་ན་ི ཁོང་ལ་འོས་ཤིང་འཚམ་
པའི་གུ ས་འདུད་ཅི ག་ཆགས་ཡོ ད། རྒྱ་རི ་བླ་ོ གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་གི ས་ལོ ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་

རི ང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་ཐུ གས་ཀྱི་འཆར་སྣང་དེ་དག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་

མི ་སྣས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རྒྱུར་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཐོན་ཡོ ད། ཐེངས་འདིར་ཁོང་ལ་ཆེ་
བསྟོད་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཆོད་འཇོག་ཐུ བ་པ་དེ་ན་ི འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། གང་ཡིན་བརདྗོ ་

ན།

ཁོང་གིས་སྔ་མོ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཨ་རིའ་ི སདྲི ་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ནང་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་ཐོབ་ཆེད་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་
ནསུ ་ཤུགས་འདོན་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་ཐུ བ་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

སྤྱིར་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་གྲོས་ཆོད་དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་

༩ ཚེ ས་ ༡༣ ཉནི ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི ཕྱི་འབལ
ྲེ ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་ Sen. John Kerry མཆོག་གིས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི ནང་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་

ཡོ ད་ཀྱང་། གས
ྲོ ་ཆོད་དེར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་རི་ཆ་ཌི་ལུ་
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གར་

Sens. Richard Lugar མཆོག་དང་།

པེ་ཊིཀ་ལི་ཧེ་
བྷར་མེན་

མཆོག ཇོན་མེ་ཀེན་

Joseph Lieberman

མཱཀ་ཀི་རིག་

པ་བཅས།།

Patrick Leahy

Mark Kirk

ཌེ་ན་ི ཕནི ་སི་ཊེ་ཡིན་ Dianne Feinstein མཆོག
John McCain

མཆོག བྷར་བྷ་ར་བོཀ་སར་

མཆོག མཱཀ་ཨུ་ཌཱལ་

Mark Udall

མཆོག ཇོ་སེབ་ལི་

Barbara Boxer

མཆོག

མཆོག་བཅས་ཡིན་འདུག་

188

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེན་ལ་
བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་པ་
དེར་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༧ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ནའི ུ་ཡོ ཀ་ཏུ ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་

སདྲི ་དྲུང་ཆེ་ལྕམ་སྐ་ུ ཧེ་ལི་རི་ཁི་ལིན་ཊོན་
ཆེན་ཡང་ཇེ་ཅི་

Yang Jiechi

Hillary Clinton

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་

དང་ཐུ ག་འཕྲད་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གླངེ ་ཡོ ད། དེ་ཡང་

ི ་ནས་ཉ་ི ཧོང་དང་རྒྱ་ནག་དབར་སན་ཀ་ཀུ་
ཐོག་མར་དབུ་ཁདྲི ་རྣམ་གཉས

Senkakus

མཚོ ་

ི ་གི་བདག་དབང་ཐོག་དེང་སྐབས་འཕྲད་བཞིན་པའ་ི ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་གས
གླང
ྲོ ་མོལ་

གནང་ཡོ ད། དེ་རས
ྗེ ་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཨི་རན་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བག་ྲོ གླངེ ་གནང་རས
ྗེ །

ལྕམ་སྐ་ུ ཁི་ལིན་ཊོན་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གི་ལངས་ཕག
ྱོ ས་གཙོ་བཟུང་ཐོག་རྒྱ་ནག་ནང་

གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་དང་ལྷག་པར་བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པའ་ི ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཨ་རིའ་ི གཞུང་ལ་སེམས་
འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་རྒྱ་ནག་
ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་ཐོག་
ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་ཐུན་མོང་གི་
ུ ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་
རྒྱ་ནག་དང་འབལྲེ ་བའ་ི འཛིན་སྐངྱོ ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆང

གནས་སྟངས་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་

ཡོད། སྙན་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ཀི་རི་ཡི་སི་སི་
ལགས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

མི་ཐ་ི

Chris Smith

ཁྲན་

Chen Guangcheng

ྲི ས་རྩོད་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཁྲན་གུང་
ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་པའ་ི སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རྒྱ་རིགས་ཁམ
པའ་ི བུད་མེད་ཕེང་ཇན་མ་ཡི ་

དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འོག་མངལ་ལྷུང་དུ་བཅུག་

Feng Jianmei

སོགས་ཀྱིས་ཉེན་ཁར་མ་འཛེམ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའ་ི གནས་ཚུལ་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་

ུ ་
དྲ་ལམ་ཐོག་སྤལེ ་ཐབས་བྱས་པ་རྣམས་ལུང་འདྲེན་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆང

གི་ཚོ གས་གཞོན་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཤེ་རོ་ཌི་བྷ་ོ རོན་
Brown

Senator Sherrod

མཆོག་གིས་སྙན་ཐོ་དང་འབྲེལ་ནས་གསུང་དོན། ང་ཚོས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་གནད་དོན་བཅུ་

དགུའ་ི ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་ནག་ནང་གི་མི ་དམངས་ཚོས་རང་ཉདི ་ཀྱི་ཚེ་སགྲོ ་ལ་ཉེན་

ྲི ས་ལུགས་དྲང་བདེན་ལག་བསྟར་ཡོ ང་རྒྱུ། དེ་
ཁ་ཆེན་པོའ་ི འོག་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཁམ
བཞིན་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་གཞུང་གིས་འགན་ཁུར་དྲང་བདེན་ཐོག་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་དགོས་པའ་ི འབོད་སྒྲ་ཡང་ཡང་བསྒྲགས་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། ཅེས་
གསུངས་པ་མ་ཟད། བོད་དང་ཤིང་ཅང་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

དང་ཆོས་དད། རི ག་གཞུང་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ར་ུ གཏོང་བཞིན་

190

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

པའ་ི སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་སྤལེ ་བཞིན་པ་དང། ལྷག་པར་བོད་ནང་ད་བར་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་བོད་

མི་ ༥༠ བརྒལ་བས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད། ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པར་འཚམས་གཟིགས་
སུ་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི ཨ་རིའ་ི གཞུང་ཚབ་སྐ་ུ
ཞབས་གྷ་ེ རི་ལོཀ་

Gary Locke

ི ས་སུ་ཕེབས་པ་
མཆོག་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པར་འཚམས་གཟག

ཨ་རིའ་ི ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི མགནྲི ་ཚབ་ལྕམ་སྐ་ུ ཝིཀ་ཊོ་རི་ཡ་ན་ུ ལཎྜ་

Victoria Nuland མཆོག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༦ ཉནི ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི ཉནི ་རེའ་ི གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲགས་སྐབས་གསུངས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་གཞུང་ཚབ་

ི ས་སུ་ཕེབས་པའ་ི འདྲ་པར་ཊུ་ཝི་
མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་བོད་རྔ་པའ་ི ས་ཁུལ་དུ་འཚམས་གཟག

ཊར་དྲ་ལམ་ཐོག་ཐོན་ཡོ ད་པ་དང། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པའ་ི ས་ཁུལ་དུ་སྔ་ལོ་ནས་བཟུང་བོད་མི་

༣༠ ལྷག་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་བརྟེན། སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་

ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཨ་རི འི་གཞུང་ཚབ་སྐ་ུ ཞབས་གྷ་ེ རི ་ལོཀ་མཆོག་ཁུལ་དེར་
ཕེབས་མི ན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་འབྲེལ་གསལ་བཤད་གནང་

རོགས་ཞུས་པར། ལྕམ་སྐ་ུ ན་ུ ལཎྜ་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་དོན། གཞུང་ཚབ་མཆོག་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པར་ཕེབས་པ་དེ་ན་ི ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ཁྲུང་ཅིང་

Sichuan

Chongqing

དང་སི་ཁནྲོ ་

ཞི ང་ཆེ ན་སོགས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པའི་ཆ་ཤས་ཤི ག་

ཡི ན། སྐབས་དེར་གཞུང་ཚབ་མཆོག་གི ས་བོད་རི གས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ས་གནས་ཡུལ་མི ་

མང་པོ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁུལ་དེའ་ི གྲོང་ཁྱེར་དང་དགོན་པ་སོགས་ཀྱི་
ནང་དུའང་ཕེབས་ཏེ་ས་གནས་བོད་རི གས་ཚོ ་དང་གསུང་མོལ་བརྒྱུད་ཁོང་ཚོ འ་ི གནས་སྟངས་

དང་འཚོ ་བའ་ི ལས་དོན་སྐརོ ་ཤེས་ཐབས་གནང་ཡོ ད། ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ཐོག་འཛི ན་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ནི་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པོ་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞི ག་ཡི ན་

པར་བརནྟེ ་ཁདྱེ ་ཚོ ས་ཤེས་རགྟོ ས་ཐུ བ་རྒྱུའ་ི རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་དང་ལྷན་གྲོས་མོ ལ་གནང་རྒྱུར་ང་ཚོ ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་

པ་མ་ཟད། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ང་ཚོ ར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོ ད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང།

དེ་རས
ྗེ ་གསར་འགོད ་པ་ཁོང་གི ས་གཞུ ང་ཚབ་མཆོ ག་བོད ་ཀྱི ་ས་ཁུ ལ་དུ་ཉིན ་

གྲངས་ཇི་ཙམ་བཞུགས་ཡོ ད་པ་དང། ཁོང་རྔ་པའི་ཁུལ་དུ་འཚམས་གཟིགས་གྲུབ་རྗེས་ཁུལ་

དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་པ་དེར་ཁོང་གི ས་གཟིགས་ཚུལ་ཇི་

འདྲ་བྱུང་མི ན་སྐརོ ་གྱི་དྲི་བ་ཞུས་པར། ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གི ས་ལན་འདེབས་ཞི བ་ཕྲ་གང་ཡང་
གནང་མེད།
ཡང་གསར་འགོད་པས་གཞུང་ཚབ་མཆོག་ད་ལྟ་ཨ་རིའ་ི ནང་བཞུགས་

ི ས་དང་འབལ
ཡོ ད་མེད་དང། ཁོང་གིས་རྔ་པའ་ི འཚམས་གཟག
ྲེ ་བའ་ི ཉམས་མངྱོ ་སྐརོ ་ཨ་རིའ་ི
གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་རྣམས་དང་ཨ་རིར་གནས་སྡདོ ་བོད་མི་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་

རྒྱུ་ཡིན་སྐརོ ་ཞུས་པར། ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་རྒྱ་
ནག་ཏུ ་ནམ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་ཨ་རི འི་གཞུང་ཚབ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

གནང་བཞི ན་ཡོ ད། སྐབས་དེར་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་རྟག་

ཏུ ་བག་ྲོ གླངེ ་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གནད་དོན་དེའ་ི སྐརོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཇི་ལྟར་གླངེ ་
དགོས་མིན་སྐརོ ་གོ་བསྡར
ུ ་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད། དེ་རས
ྗེ ་གསར་

འགོད་པས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གི་ལངས་

ཕག
ྱོ ས་ཇི་འདྲ་ཡིན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུས་པར། ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི གཞུང་

གིས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པའ་ི གནད་དོན་ཐོག་

ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་ཐོག་ཨ་རི འ་ི
གཞུང་ལ་བླ་ོ འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པར་བརྟེན། བོད་མི འི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མིའ་ི སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་དགོས་པ་བསྟུད་མར་རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ཨ་རི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི འ་ི ཐོག་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་
འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༦ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགནྲི ་

ཚབ་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཝིཀ་ཊོ་རི་ཡ་ན་ུ ལཎྜ་

Victoria Nuland

མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི ཕོ་བྲང་དཀར་

པོའ་ི ཉནི ་རེའ་ི གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཤིག་སྐབས་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་བའི་ལས་འགུ ལ་ཇུས་འགོད་པ་རྩི ས་སྤྲོད་

བྱས་ཚེ ་བྱ་དགའ་སྤྲོད་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་བའི་གནད་དོན་དེ་བཞི ན་ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ནས་མཁནྱེ ་རགྟོ ས་ཡོ ད་དམ་ཞེས་པའ་ི དྲི་བར། ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་

གནང་དོན། གནས་ཚུལ་དེའ་ི སྐརོ ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ཡང། ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི
གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ ་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་དུ་དམ་བསྒྲགས་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
བཏང་བའི་གནད་དོན་དེ་རི གས་ལ་ང་ཚོ ར་ཧ་ཅང་བླ་ོ འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་

དཔོན་རི གས་ཚོ ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་སྐབས་བསམ་ཚུལ་བཏོན་དང་འདོན་མུ ས་ཡི ན། དེ་བཞི ན་

ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་གནས་ཚུ ལ་དེའི་ཐད་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་ང་ཚོ འི་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་བཤད་ཞུ་
བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ང་ཚོ ས་མུ་མཐུ ད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའ་ི ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་མི འི་དངོས་ཡོ ད་

དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བྱེད་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལན་
འདེབས་གནང་འདུག་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི
འཛམ་གླང
ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་རེ་འདནུ ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་སུད་སི ་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་རྟེན་གཞི ་

ི ་མཉམ་འབལ
བྱས་པའ་ི འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་
ི ་ལེ་
གི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐ་ུ ན་ཝི་པལ

Navi Pillay

མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ། བོད་མི་

ཚོ ས་ཡུན་རི ང་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་འོག་ད་ཆ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ས་མཚོ ན་འུ་

ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རིགས་མང་དག་ཅིག་སྤལེ ་བཞིན་པའ་ི གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་ཤེས་བྱས་ཏེ་བོད་མིའ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། བོད་མི་

ཚོ ས་རང་གི་གཞི་རྩའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། རིག་གཞུང་དང་སྐད་
ཡི ག་སྲུང་སྐབྱོ ། འདུ་འཛོ མས་དང་སྨྲ་བརདྗོ ་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཆེད་ཞི་བའ་ི འཐབ་རདྩོ ་བྱེད་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་བོད་མི ་འཛི ན་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱས་པ་དང་། གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་སོགས་བོད་མི ་ཞི ་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་དྲག་གནོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞི ན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་ཧ་
ཅང་བླ་ོ འཚབ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། གནས་ཚུལ་འད་ི དང་འབལ
ྲེ ་ཆགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

པའི་བུ་མོ་རང་ལོ་ ༡༧ སོན་པ་འཇིགས་མེད་སྒྲོལ་མས་བོད་མི ་ཚོ ར་རང་དབང་དགོས་པ་

དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའ་ི སྦྱར་ཡིག་བཀྲམ་པའ་ི

ཉེས་མིང་འོག་རྒྱ་མིའ་ི ཉེན་རགྟོ ་པས་ཁོ་མོར་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་བ་མ་ཟད། ལོ་གསུམ་
ྲི ས་ཐག་བཅད་ཡོ ད། ཕག
རི ང་བཙོན་འཇུག་ཁམ
ྱོ ས་མཚུངས་བོད་མི་ཚོ ས་རང་དབང་ཆེད་རམ
ྩོ ་

ྲི ་པ་དང། གླགོ ་བརྙན་བཟོས་པ། བོད་ནང་གི་དོན་རྐནྱེ ་དང་འབལ
ཡིག་བས
ྲེ ་བའ་ི པར་རིགས་

གནས་ཚུལ་ཕྱིར་གཏོང་བྱས་པ་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ལོ་བཞི ་དང་བདུན་སོགས་དུས་
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བཀག་འདྲ་མི ན་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛི ན་
བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་རྣམས་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་གཏོང་མི ན་

དང་། འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་མནར་གཅོད་ཇི་འདྲ་གཏོང་

བཞིན་ཡོ ད་མེད་ཐོག་ང་ཚོ ར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོ ང་བཞིན་འདུག ངས་གནད་དོན་དེ་དག་

ཐོག་རྒྱ་ནག་སདྲི ་གཞུང་དང་ལྷན་ཐེངས་འགའ་ཤས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་དུང་
བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཐད་བྱས་ཟནི ་པ་ལས་བྱ་རྒྱུ་མང་བ་ཡོ ད་པས། རང་

གི ་གཞི ་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ཞི ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་

བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། བོད་མི ་ཚོ ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ས་
མཚོ ན་འུ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རིགས་མ་སྤལེ ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད།

ཚོ གས་པ་དང་ཆོ ས་ལུགས་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་ལས་འགུ ལ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་གནང་

རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཡི ན།

བོད་མི ་ཚོ ས་སེམས་ནང་

དངངས་སྐྲག་དང་དཀའ་ངལ་འོག་འུ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་དགོས་ཐུ ག་པའི་

གནས་སྟངས་དེར་ངས་བསམ་ཤེས་ཐུ བ་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་རང་གི ་མངོན་འདོད་ཕྱིར་འདོན་རྒྱུའི་
ཐབས་ལམ་གཞན་ཡང་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀྱང་དེའ་ི ཐོག་བསམ་ཤེས་བྱས་ཏེ་བོད་མི་

ཚོ ར་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས། ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཞི་འཇམ་ཡོ ང་སླད། བོད་ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རང་

དབང་ཅན་གྱི་རྟོག་ཞི བ་པ་དང་གསར་འགོད་པ་ཆེད་གཏོང་གི ས་ས་གནས་ས་ཐོག་གི ་གནས་

སྟངས་ངོ་མ་ཤེས་ཐབས་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་
ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླང
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་རགྟོ ་ཞིབ་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཚོ གས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འག་ྲོ

བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་རགྟོ ་ཞིབ་ཆེད་འག་ྲོ སྐདྱོ ་ཆོག་
པའ་ི ཆོག་མཆན་སྤདྲོ ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཐེངས་ ༡༢ ཙམ་ཞུས་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

གཞན་ཡང་བོད་ནང་དྲག་གནོན་དང་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་

བཏང་བ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཚོ གས་བརྟན་ལྷངི ་ནམ་ཡང་བསྐྲུན་མི ་ཐུ བ། དེར་བརྟེན་བོད་མི འ་ི སེམས་
ནང་གི་དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཛ་
དྲག་གི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཡན་ལག་ཚན་པའི་
ཚོ གས་གཙོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཆེ ད་འཛུ གས་གནང་བའི་འགྲོ་བ་

མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པའི་ཡན་ལག་ཚན་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐུ་བྷར་བྷ་ར་ལོ ་ཆི ་བྷ་ི ལར་
Ms. Barbara Lochbihler

མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་

ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད། ལྕམ་

སྐ་ུ མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་

དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཛ་དྲག་གི ་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ་

དང་སྦྲགས་གསུངས་དོན། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

ཐང་གི་ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེར་དོན་འབྲས་སོན་པ་ཞིག་ཡོ ང་ཆེད་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས། ཞེས་རེས་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཉི་ཧོང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཆ་ཚང་བ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་

རྣམས་ལ་འག་ྲོ བ་མིའ་ི རིན་ཐང་དང་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་ Human Values and Universal
Responsibilty

ཞེས་པའ་ི བརདྗོ ་གཞིའ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོ ག་ཉི་ཧོང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་

ཡུན་རི ང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་སི ་ཤུ ་
མ་ཀི་ནོ་

Seishu Makino

ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་ལྷན་ཉ་ི ཧོང་གི་

གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་གསན་རྒྱུར་

འདོད་བླ་ོ ཤུ གས་ཆེ་ཡོ ད་ཅེས་ཞུས་ཡོ ད། དེ་རྗེས་སྲིད་བླནོ ་ཟུར་པ་དང་ད་ལྟའ་ི ཕྱོགས་འགལ་
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཤི ན་ཛོ ་ཨ་བྷ་ེ

Shinzo Abe

མཆོ ག་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོ ག་ལ་འདི་གའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་

དྲིན་ཆེ ་ཞེས་ཞུས་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཉི་ཧོང་གི ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་འདྲ་མི ན་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་

འཐུ ས་མི་ ༡༥༠ བརྒལ་བས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུ་རྒྱུའ་ི ཁས་ལེན་གནང་ཡོ ད་

ྲི ས་འགལ་གྱི་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་བོད་མིའ་ི ཐོག་ཁམ

འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་སོགས་འཁོད་པའ་ི བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་
སྤལེ ་ཡོ ད་པ་དེ་མགོན་པོ་གང་ཉདི ་མཆོག་གི་སྐ་ུ མདུན་དུ་སྙན་སྒནྲོ ་ཞུས་ཡོ ད།

དེ ་ ཡ ང ་

བསྒྲགས་གཏམ་དེའ་ི ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ང་སྙངི ་ར་ྗེ མེད་པའ་ི ཐོག་བོད་ནང་

གི ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི ས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་ཞི ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དྲག་གཅོད་ཚད་ལས་
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བརྒལ་བ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། འདི་ལྟ་བུའ་ི རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བས་ལ་ཞི ་
ྱུ
རལ
ྒོ ་ཆེད་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡག
ུ ་ལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

དེ་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་སེལ་ཆེད་གྲོས་མོལ་མུ ་མཐུ ད་དགོས་པའི་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་རེ་

འདུན་ལ་ཡ་ལན་ཡང་བྱས་མེ ད། ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་

ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དང་བོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཤུགས་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ང་

ཚོ འ་ི བརྡ་ལན་འད་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཐེ་ཚོ མ་མེད་པའ་ི ཐོག་ཁྱབ་སྤལེ ་བྱེད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་

ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་འག་ྲོ བ་མིའ་ི རིན་

ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུ ན་སྒྲིལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་
ི ་ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མགོན་
བཅས་སྐའུ ་ི རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཉས

ི ་མཐུ ད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་དོན་
པོ་གང་ཉདི ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་གཅིག་མཇུག་གཉས
རྐནྱེ ་འབྱུང་བཞིན་པ་དེར་ཐུ གས་ཕམ་དང་འབལ
ྲེ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ཉ་ི ཧོང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་

འཐུ ས་མི་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྤྱིར་བོད་ཡོ ངས་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་

དོན་རྐནྱེ ་འབྱུང་བཞིན་པའ་ི ས་གནས་ཁག་ཏུ ་ཆེད་མངགས་ཕེབས་དགོས།

ཞེས་ཐུ གས་རེ་

མཛད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་ཕྱིའ་ི ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་རྣམས་ནས་བོད་

ནང་གི ་དོན་དམ་གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་གནང་ན་བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་གནས་ཚུལ་

དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གཞི ་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་དགོངས་ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་ཡོ ད། བོད་ནང་གི་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བའ་ི དམར་ཤོག་ལས་བྱེད་རྣམས་

ནས་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཞེད་སྣང་དང་། ལྷག་པར་དབུས་གཞུང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུ་གི ་མེ ད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི ་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ནས་བོད་
མི འ་ི གནད་དོན་ཇི་ཙམ་གྱི་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་ཡོ ད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་

སྩལ་ཡོ ད། གོང་ཚེ ས་ཉནི ་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་མགོན་པོ་གང་ཉདི ་མཆོག་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་
ནང་པའ་ི ཚན་རིག་གི་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རྒྱ་རི གས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གཅིག་ཐུ ན་མོང་
ནས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་དམི གས་ཏེ་འབོད་སྐལ
ུ ་
གྱི་ཡི ་གེ་ཞི ག་འགྲེམས་སྤལེ ་གནང་བ།
༄༅། །ཨ་རི ས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་རི གས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་ཚོ གས་པ་

ཁག་གཅི ག་ཐུ ན་མོ ང་ནས་སྣེ་འཁྲིད་དེ་བོད་ནང་རང་སྲེག་གི ་དོན་རྐྱེན་མུ ་མཐུ ད་ཐོན་བཞི ན་
པར་དམིགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་དང་། གཞུང་གི་འགོ་ཁདྲི ། འག་ྲོ བ་

མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི གསར་འགོད་པ་གཙོ་གྲས།

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་

ཚོ གས་པ། མཉམ་འབལ
ུ ་གྱི་ཡི་གེ་ཞིག་འད་ི ཚེ ས་
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་བཅས་ལ་ཕུལ་རྒྱུའ་ི འབོད་སྐལ
ཉེར་ལྔ་ཉིན་དྲྭ་ལམ་ནས་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ཡི ་གེ་དེར་དེ་རི ང་ནས་བཟུང་

ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་ས་རྟགས་བསྡ་ུ ལེན་གནང་བཞིན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡

ྲི ་བཟོ་ཆེད་རྒྱ་རིགས་
ཚེ ས་ ༡༧ དང་ཚེ ས་ ༢༤ ཉནི ་སོ་སོར་འབོད་སྐལ
ུ ་ཡི་གེ་འདའི ་ི ཟནི ་བས

ི ་ཚོ གས་པ་དང་། ཚོ གས་འདུར་ཉ་ི ཧོང་དང་།
ཚོ ས་དེང་དུས་དྲྭ་ལམ་གྱི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་གཉས
ཁེ་ན་ཌ།

འཇར་མན།

ཨ་རི།

ཨོ ་སི་ཀ་ྲོ ལི་ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོ ད་པའ་ི རྒྱ་

རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཉ་ི ཤུ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་ཅིང་། ཨ་རི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་
ྲི ་ལགས་དང་།
གཅོད་ཁང་གི་ཀུན་དགའ་བཀས
ཉ་ི མ་ལགས།

སུད་སི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་བླ་ོ བཟང་

ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་བཅས་རྒྱ་རི གས་

འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་གསུམ་དང་།

དེ་མིན་གྱི་རྒྱ་ཡིག་མཁནྱེ ་མཁན་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ཚོ གས་

འདུར་གདན་ཞུ་བྱས་ཡོ ད་པ་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

སྔ་རྗེས་ཐེངས་གཉིས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་གཙོ ་བོ་དོན་དག་གཉིས་ཐོག་

གས
ུ ་བྱས་ཡོ ད་པ་སྟེ།
ྲོ ་བསྡར

གཅིག

ཉེ་ལམ་བོད་ནང་རང་སགྲེ ་གི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུ ད་

ི ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའ་ི རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཚོ ས་
ཐོན་བཞིན་ཡོ ད་པའ་ི སྐབས་འདར
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ནསུ ་ལྡན་གྱི་ལས་འགུལ་གང་ཞིག་སྤལེ ་རྒྱུ་ཡོ ད་པའ་ི སྐརོ ་དང་།

ི །
གཉས

ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་

པའི་རྒྱ་རི གས་མང་གཙོ ་དོན་གཉེར་བ་ཚོ ས་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ ་གྱུར་བཞི ན་

པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་། གཞུང་གི ་འགོ་ཁྲིད། འགྲོ་

བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི གསར་འགོད་པ། ཡུ་རོབ་མནའ་མཐུ ན་ཚོ གས་
པ། མཉམ་འབལ
ུ ་ཡི་གེ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུར་ནང་དོན་ག་
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་བཅས་ལ་ཕུལ་རྒྱུའ་ི འབོད་སྐལ

ི ་ཀྱི་ཐོག་གས
རེ་ཚང་དགོས་མིན་བཅས་གནད་དོན་གཉས
ུ ་གནང་ཡོ ད།
ྲོ ་བསྡར

202

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི ས་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་རི གས་མང་གཙོ་
དོན་གཉེར་བའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གཅིག་ཐུ ན་མོང་ནས་
བྲིས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཡི ་གེ
༄༅།།གུས་བརྩི་འོས་པའ་ི ༼སྙན་ཞུ་འབུལ་ཡུལ།༽མཆོག་ལ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི དབང་འོག་ཏུ ་ཡོ ད་པའ་ི

བོད་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་ཐོན་པ་མ་ཟད།

སྐབས་རེ་ཉིན་གཅི ག་ལ་སེར་སྐྱ་མི ་གྲངས་བཞི ས་རང་ལུས་བསྲེགས་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཡང་

བྱུང་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༡ བར་དངོས་སུ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བའ་ི བོད་མི་ ༧༨
ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་པ་དང་། དེའ་ི ཁདྲོ ་ནས་མི་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་འདས་གངྲོ ས་

སུ་གྱུར་ཡོ ད། བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་རིམ་བསག་གི་གྲངས་འབོར་དང་། གཅིག་རས
ྗེ ་

ི ་མཐུ ད་ཀྱི་དུས་ཚོ ད་བཅས་ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་། ཡིད་སེམས་སྐ་ྱོ བའ་ི དཀའ་སྡག
གཉས
ུ ་གི་ཚད་
ན་ི ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་། རང་བསགྲེ ས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་དུང་མུ་མཐུ ད་ཐོན་བཞིན་ཡོ ད།

ཚེ ་སྲོག་གསོས་པ་དེ་ཚོ ་ཉིན་རེ་བཞི ན་དང་། རེ་རེ་བཞི ན་མེ་ཕུང་གི ་ཁྲོད་དུ་མེད་

པར་གྱུར་བ་དང་། རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་དང་། སྐས
ྱེ ་པ་དང་བུད་མེད། དགེ་འདུན་པ་དང་
བཙུན་མ་མང་ཚོ གས་དཀྱུས་མ་བཅས། བོད་འད་ི མེས་འཚིག་བཞིན་ཡོ ད། ཡང་སྙངི ་བོད་

དུ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་དམ། བོད་མི ་འདི་འདྲ་མང་པོས་དེ་ལྟ་བུའ་ི སྡག
ུ ་བསྔལ་ཆེན་
པོ་དེ་འདྲ་འཁུར་ནས་ཡ་ང་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི ་ཚེ ་སྲོག་བླསོ ་གཏོང་བྱས་

པ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་ལྷ་ོ ཝེ་ཏེ་ནམ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་སྒངོ ་རྡ་ཡི ས་སའེ་ཀོན་ Saigon
གངྲོ ་ཁྱེར་དུ་རང་ལུས་བསྲེཌ་པ་དང་།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་རྒྱ་ནག་གི ་དགེ་འདུན་པ་

ལེང་ཆིང་གིས་ཕྷ་མན་དགོན་དུ་རང་ལུས་བསགྲེ ས་པ།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱ་གཞུང་
ནས་བཙན་བཤེད་ཀྱིས་སྡདོ ་ཁང་བཤི གས་པའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་མྱོང་མཁན་ཐང་ཕུ་ཀྲིན་གྱིས་དྲིན་

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 203

ཏུ ར་རང་ལུས་བསྲེགས་པ་དང་འདྲ་བར། བོད་མི འི་རང་བསྲེགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ ་ཤི ན་ཏུ ་རྒྱ་ཆེ ་

ལ་ཧ་ཅང་ལྕ་ི ཞི ང་། བཟོད་དཀའ་བའི་སྤྱི་ཚོ གས་རང་བཞི ན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ནི་

སྨསོ ་མ་དགོས་པ་ཞི ག་ཡི ན། རང་ལུས་སྲེག་མཁན་བོད་མི ་ཁོང་ཚོ ས་རང་ཉིད་བླསོ ་བཏང་
བྱས་པ་ལས་གཞན་ལ་འཚེ ་བ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་བྱས་མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ནས་བོད་མི ས་གཞན་ལ་འཚེ ་བ་བྱས་མི ་འདུག་བསམས་ནས་སྣང་མེད་ཚོ ར་མེད་དུ་བསྡད་ན་

མི་འགྲིག མི འི་སྲོག་ནི་ཧ་ཅང་གི ་རི ན་ཐང་ཆེ ་བས་རང་སྲེག་གི ་ཁྲོད་དུ་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་བ་ནི་

གོད་ཆགས་ཡི ན། རང་སྲེག་གི ་དོན་རྐྱེན་རེ་རེའི་རྒྱབ་ཏུ ་ཡ་ང་བའི་སྡག
ུ ་བསྔལ་ཁྲི་སྟོང་མང་

པོ་ཡོ ད། རང་བྱུང་གནོད་འཚེ ་འབྱུང་སྐབས་མི འི་རི གས་ཀྱིས་མི ་ཆོ ས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་འདུ་
ཤེ ས་བཟུང་ནས་རོགས་ཕན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། བོད་མི འི་རང་སྲེག་གི དནོ ་རྐྱེན་དང་།

དེའི་རྒྱབ་ལོ གས་ཀྱི་བོད་མི འི་དཀའ་སྡུག་ནི་མི ་ཚོ ས་དེ་བས་དོ་སྣང་དང་། རོགས་ཕན་བྱེད་

དགོས་པའི་གོད་ཆགས་ཤི ག་ཡི ན་པས། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་ཟུར་ནས་ལྟད་མོ ་བལྟས་
ྲི དེ་ན་ི བདག་དབང་གི་གནད་དོན་མིན་པར། ས་ཡོ མ་དང་།
ཏེ་བསྡད་ན་གཏན་ནས་མི་འགག

མུ ་གེ དམག་འཁྲུག་གི ་གོད་ཆགས་དང་འདྲ་བར་མི ་ཆོ ས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞི ག་

ཡི ན་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནས་ངེས་པར་དུ་འགན་ཁུར་དང་། ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་

པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་སྐུ་ཉིད་ལ། མི ་ཆོ ས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེ ས་བཟུང་བ་

དང་། འགན་ཁུར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཡོ ད་པའི་སྒ་ོ ནས་འཕྲལ་དུ་བྱ་ཐབས་བཟུང་སྟེ། མི ས་བཟོས་
པའི་གོད་ཆགས་ཡོ ང་བཞི ན་པ་འདི་འགོག་ཐབས་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ང་ཚོ ས། སྐ་ུ ཉིད་ནས་སྐ་ུ ཉིད་ཞུགས་ཡུལ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་དང་། སྒྲིག་འཛུ གས། སྲིད་

གཞུང་། གསར་འགོད་པ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོ གས་སྡ་ེ བཅས་བརྒྱུད་ནས་གཤམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཁག་
སྤལེ ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༡༽ རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་དབང་འོག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་ས་ཁུལ་དུ་བོད་མི ས་རང་ལུས་
བསྲེགས་པའི་གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་འབྱུང་བཞི ན་པ་འདི། འཕྲལ་མར་ཐག་གཅོད་

དགོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱི འི་གནད་དོན་ཞི ག་ལ་བརྩི ས་ནས་སྐུ་ཉིད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

དང་། སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་གྱི་འབལ
ྲེ ་ལམ་ཡོ ང་སྐབས་ངེས་
པར་གླངེ ་སླངོ ་དགོས་པའ་ི དོན་གནད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས།

༢༽ སྐ་ུ ཉིད་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཀྱི་ཚོ གས་པ་དང་། སྒྲིག་འཛུ གས། གྲོས་ཚོ གས། སྲིད་
གཞུང་། དེ་བཞི ན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་དང་། ཡུ་རོབ་མནའ་མཐུ ན་ཚོ གས་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་སྡ་ེ བཅས་ནས་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་པ་བཙུགས་
ཏེ་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་འོག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་ས་ཁུལ་༼ལྷག་པར་ཡང་ཡང་རང་

སགྲེ ་གནས་ཚུལ་ཡོ ང་སའ་ི ས་ཁུལ།༽ དུ་བསྐདྱོ ་ནས་ས་གནས་རང་དུ་བོད་མིའ་ི གནས་

སྟངས་དང་། རང་སྲེག་གི ་གནས་ཚུལ་ཡོ ང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་ཞི བ་འཇུག་གནང་
རོགས། དུས་མཚུ ངས་དེ་ལྟའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་པ་འདི་རང་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པའ་ི སྒ་ོ ནས་བོད་ནང་ཞིབ་འཇུག་ཏུ ་བསྐདྱོ ་ཆོག་པ་རྒྱ་དམར་གཞུང་

ལ་རེ་འདུན་འདོན་དགོས།

༣༽ རྒྱ་དམར་གཞུང་གི ས་འཕྲལ་དུ་བོད་ནང་གི ་བོད་མི འི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། མི ་

རི གས་ཀྱི་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་འགན་

སྲུང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་རང་དབང་གི ་ཐོག་ནས་བོད་
དུ་ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་དང་། ༼དེ་ན་ི རང་ལུས་སགྲེ ་མཁན་བོད་མི་ཚོ འ་ི དགོས་འདུན་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།༽ དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡོ ང་དགོས་ན། བོད་མིའ་ི

སྒྲིག་འཛུ གས་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་
འདུན་འདོན་དགོས།

རྒྱ་དམར་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་རང་སྲེག་ངན་སྐལ
ུ ་བྱས་ཚུལ་སྐྱོན་

འཛུ གས་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ནས་སྲོག་ལ་གཅེས་འཛི ན་
དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་གི་ཡོ ད་པ་ལས། མུ་མཐུ ད་རང་སགྲེ ་གི་གནས་

ཚུལ་ཐོན་རྒྱུའི་ཐུ གས་རེ་གནང་གི ་མེད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་
ལ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་མཁན་བཏང་སྟེ། རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
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ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་པ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི ་སྐྱོན་འཛུ གས་བདེན་པ་ཡི ན་མི ན་ཞི བ་
འཇུག་བྱེད་རྒྱུའ་ི རེ་འབོད་གནང་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ །

༤༽ ང་ཚོ ས། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་

རེ་འབོད་དེ་ཚོ ར་བཟང་པོའི་བརྡ་ལན་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
སྐ་ུ ཉདི ་ནས་ཐུ གས་སྣང་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐ།ྱེ བྱ་ཐབས་བཟུང་བ་བཅས་ལ་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ ས། སྐ་ུ ཉདི ་ཀྱིས་བྱ་ཐབས་དེ་ཚོ ་གང་སྔ་སྔ་དང་། ཤུགས་

ཆེ་ཙམ་བྱུང་ན། དེས་མི ་གཅིག་གམ་ཡང་ན་མི ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་ཚེ ་སྲོག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུ བ་
ཀྱི་ཡོ ད།

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒ་ོ ནས་སླར་ཡང་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༢ ཉནི ་ཕ་རན་སིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི ཕྱི་
འབྲེལ་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་འཆར་དེར་གོ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་བྱུང་

རས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི
ྗེ ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉནི ་ཕ་རན་སིའ་ི གས
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ནང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོ ད། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་ནི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་
ཡོ ད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ཡི ན་འདུག གྲོས་ཆོད་འདི་འདྲ་འཇོག་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ ་བོ་ནི། བོད་ནང་ད་ལྟའ་ི འཆར་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་

གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་ཉེ་ལམ་འག་ྲོ
བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་དེ་དང་རས
ྗེ ་སུ་

མཐུ ན་པའ་ི ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་གལ་གནད་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་ཏུ ་ངོས་འཛིན་ཐུ བ་ཆེད་དུ་ཡིན་འདུག

ི ་བསྡུས་ཤི ག་འདིར་བཀོད་ན། བོད་ནང་ཛ་
དེ་ཡང་གས
ྲོ ་ཆོ ད་ཀྱི་ནང་དོན་སྙང

དྲག་གི ་གནས་སྟངས་མུ ་མཐུ ད་གནས་བཞི ན་པར་བརྟེན། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་བོད་

མི འི་དཀའ་ངལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ས་བཙན་འཛུ ལ་
བྱས་ནས་ལོ ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་རི ང་བོད་མི ་ཚོ ས་མྱོང་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་དེར་རྒྱལ་སྤྱི འི་

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་དོ་སྣང་མ་བྱས་པར་བོད་མི ་ཚོ ར་རོགས་རམ་བྱེད་མ་ཐུ བ་པར་བརྟེན། ད་

ལྟའི་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་འདིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ ་ ༢༠༠༨ ལོ ་ནས་

བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་བྱས་རྗེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་

ཐོག་དྲག་གནོན་དང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརྟེན་བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་
གཉིས་ཀར་གཉིས་སྨན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་ཆེ ད་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་
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ཡོ ད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི དབུ་ཁདྲི ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དབུ་ཁདྲི ་རྣམས་ལ་སྐབས་བབ་ཛ་དྲག་གི་

ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུས་མཚོ ན་
འུ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱི ་ལས་འགུ ལ་རི གས་མ་སྤལ
ེ ་རོ གས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ ་རྒྱུ་དེ་ཆགས་

ཡོ ད། འདས་པའི་ལོ ་གཉིས་ཙམ་རི ང་བོད་མི ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་

ཡོ ད། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ལོ ་འཁོར་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོ གས་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐརོ ་གླངེ ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཕྱོགས་ཡོ ངས་ནས་ལྟ་སྐབས་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་

ཡང་བྱུང་མེ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་ཕྱིན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཡུ་
རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི འི་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་

སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། གྲོས་མོ ལ་གྱི ་ལམ་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གྱི ་
ཐབས་ལམ་ཐོག་བོད་མི འ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ཡོ ད་གནང་དགོས།

ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཨ་རིའ་ི བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབལ
ྲེ ་

མཐུ ད་པ་བསྐ་ོ བཞག་གནང་རྗེས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༡༥ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་
བཟང་པོ་རྒྱུན་འཁང
ྱོ ་ཐོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་

འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ལས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་བ་

ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

འཇར་མན་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་བོད་ནང་ད་ུ
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རྟོགས་ཞི བ་པ་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །འཇར་མན་གཞུང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བོད་ཐོག་འཛི ན་བཞི ན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་ནང་

རྒྱལ་སྤྱི འི་རག
ྟོ ས་ཞིབ་ཚོ གས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུ ས་མི ་བཏང་སྟེ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་

མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ ་བོ་ཇི་ཡི ན་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རྟོགས་ཞི བ་
བྱེད་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཚན་པ་དེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༡ ཉནི ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་

སྤལེ ་བའ་ི ནང་འཁོད་དོན། ཉནི ་ཤས་གོང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའ་ི འགོ་ཁདྲི ་གསར་པ་

འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ནས་རྒས་ཡོ ལ་དུ་འགྲོ་མཁན་སྐ་ུ ཞབས་ཧུ ་ཅི ན་

ཐའོས་རྒྱ་ནག་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཤུ གས་ཆེའི་འོག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དབུལ་ཕྱུག་བར་
གྱི་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་འཕྲད་བཞིན་པ་དེ་ད་ཆ་ཇེ་ཉུ ང་དུ་

ུ ་སུངས་དང་ཆབ་སདྲི ་དབང་ཆ་སྒརེ ་སྤདྱོ ་བྱ་རྒྱུའ་ི དཀའ་
ཕྱིན་ཡོ ད་ཀྱང་དེང་སྐབས་ལྐགོ ་ཟ་རལ

ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་རྒྱ་ནག་ནང་བཅོས་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པ་ངོས་ལེ ན་

བྱས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁདྲི ་གསར་པ་ཚོ ས་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་མིན་ཐད་
ཚོ ད་དཔག་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་མི ་མཐུ ན་པ་འཛི ན་

མཁན་དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཉུ ང་དུ་གཏོང་མི ན་
དང་། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ལ་འཛི ན་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་

ི ་མཉམ་
བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་མི ན་ནས་ཚོ ད་དཔག་བྱེད་ཐུ བ། ངས་འཛམ་གླང
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེ ས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐུ་ན་

ི ་ལེ་མཆོག་གིས་བོད་ནང་དུ་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་བཞིན་པའ་ི ཛ་དྲག་གི་
ཝི་པལ
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གནས་སྟངས་ཐེར་འདོན་གནང་བ་དེར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རགྟོ ས་ཞིབ་ཚོ གས་པ་བཏང་སྟེ་བོད་མིའ་ི ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའ་ི དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སདྲི ་བྱུས་དེར་གུ་ཡངས་བཏང་སྟེ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་བཏང་ཐུ བ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞི ག་

བཏང་བར་ངོས་འཛི ན་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་འཁོད་པ་མ་ཟད། འཇར་མན་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༢ བར་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་
ཐོའ་ི ནང་འཇར་མན་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིང་ཅང་

Xinjiang

ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་

གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་དེ་
ི ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འདུ་འཛོ མས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གཉས

དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དག་ན་ི རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་གཞན་ལས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོ ད་

སྐརོ ་འཁོད་ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཚན་པའ་ི བསྒྲགས་གཏམ་ནང་མུ་མཐུ ད་འཁོད་དོན། རྒྱ་
ུ ་
ནག་གཞུང་གི ས་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ངམ་རང་བཙན་ལས་འགུལ་ལ་དངོས་ཤུ གས་གང་རང

ནས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། ལྷག་པར་

ཀིར་ྟི དགོན་པར་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་བ་
དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་པ་དེར་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་འུ་ཐུ ག་ཐབས་

ཟད་ཆགས་པའ་ི རྣམ་འགྱུར་བཏོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་འབྲེལ་མི ་སྣས་བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་
གཏོང་མཁན་གྱི་གཉེན་ཚན་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣༠ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགནྲི ་

ཚབ་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཝི ཀ་ཊོ་རི ་ཡ་ན་ུ ལཎྜ་

Victoria Nuland

མཆོག་གི ས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་

ཉིན་རེའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་

ཡོ ད། སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པ་ཞི ག་གི ས་ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་ལ་དྲི་བ་ཞུས་དོན། ཁ་སྔནོ ་

ཨ་རི འི་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ལས་དོན ་ཚན་པའི་ ལས་དྲུང་སྐུ་ ཞབས་མེ ་ ཀལ་པོས ་ནར་
Michael Posner

མཆོ ག་གི ས་བོད་མི ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་གཉེན་ཚན་

དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་བོད་མི ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཉིན་རེ་བཞི ན་
ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་འདུག ཅེས་དྲི་བ་ཞུས་པར་མགྲིན་ཚབ་པ་མཆོ ག་གི ས་ལན་འདེབས་
གནང་དོན། གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་རེད། བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་

ཐོག་ང་ཚོ ས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་བ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་ཡི ན། ཁ་སྔནོ ་ལས་དྲུང་མཆོ ག་གི ས་

བོད་མི ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་མི ་གསུམ་གྱི་གཉེན་ཚན་དང་ཐུ ག་འཕྲད་

གནང་སྟེ་ཁོང་ཚོ ར་སེ མས་གསོ ་དང་གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་མ་ཟད།

བོད་རིགས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་དྲག་གནོན་ཆེ ་རུ་གཏོང་བཞི ན་པ་དང་བོད་མི ས་

རང་ལུས་མེ ར་སག
ྲེ ་བཏང་བ་དེར་ཨ་རི འི་གཞུ ང་ཕྱོགས་ནས་སེ མས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་
སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད། ང་ཚོ འི་ལངས་ཕྱོགས་དང་སེམས་འཚབ་དེ་ཁྱེད་ཚོ ས་མཁྱེན་གསལ་

རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འདུ་འཛོ མས། སྨྲ་བརདྗོ ་
རང་དབང་སོ གས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ནི་ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་ཆེ ་བ་
ཡོ ད། སདྲི ་བྱུས་དེས་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མའ་ི ནང་མཚོ ་སྔནོ ་ཞིང་ཆེན་གྱི་གསོ་རིག་སླབོ ་མ་
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སྟོང་ཕྲག་གཅི ག་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག དེ་བཞི ན་བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་དམའ་

འབེབས་བྱས་པའ་ི དཔེ་དེབ་འགམ
ྲེ ས་སྤལེ ་བྱས་པ་དེར་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱེད་སྐབས་ཉེན་རགྟོ ་མི་སྣ་དང་

འཐབ་རདྩོ ་བྱུང་རས
ྗེ ་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༢༠ ལ་རྨས་སྐནྱོ ་བཟོས་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་གནད་དོན་
དེ་ང་ཚོ ས་མུ ་མཐུ ད་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ཟུར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་འབྲེལ་ཡོ ད་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་མཐོ་དམའ་ཚང་མར་བོད་མི འ་ི དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ་
དང་། བོད་མིའ་ི ཐུ ན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ངོ་བོ་བཅས་ལ་ཉེན་ཚབས་བཟོ་

བཞིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བདུན་ཕྲག་
རས
ྗེ ་མའི་ནང་ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་སྐད་ཆ་དེ་བས་མང་བ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་རི མ་སྒྲིག་

ཡོ ད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ ར ྗེས ་གསར་འགོ ད ་པ་དེས ་བོད ་མི ་རང་

ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་མི ་སུ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱུང་སྐརོ ་ཞི བ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡང་ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་གི ས་ནང་མི ་དེ་དག་གི ་སྲུང་ཆར་ཉེན་ཁ་
འཕྲད་སདྲི ་པར་བརནྟེ ་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་མེད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་བོད་དོན་གླངེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨ ཉནི ་ཕ་རན་སིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་
National Assembly

འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ལི འ་ོ ནལ་ལུ་ཁ་

France’s

Mr. Lional Luca

མཆོག་གི ས་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་སྐརོ ་ཕ་རན་སི འི་སྲིད་བླནོ ་

མཆོག་ལ་དྲི་བ་ཞིག་བཏོན་པའ་ི ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ི དཔྱིད་ཀའ་ི དུས་སུ་མི་
གཅི ག་གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་རྗེས་ཨ་རབ་གསར་བརྗེ་ཆེན་མོ་བྱུང་ཡོ ད། བོད་མི ་

༨༤ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་གྲང་ངར་ཆེ་བའ་ི དགུན་དུས་དེར་

དྲོད་སྣང་ཀྱི་བདེ་བ་གང་ཡང་སྟེར་ཐུ བ་མེད། བོད་མི་ཚོ ས་འུ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཞི་

རྒོལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པའི་ས་ཁུལ་དེ་དག་བོད་ཀྱི་ས་ཁྲའི་སྟེང་ང་ཚོ ས་གཟིགས་དང། འདས་པའི་
ཉནི ་གྲངས་འགའ་ཤས་ནང་རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༢༩ སོན་པའ་ི བོད་མི་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ ༧ གྱིས་
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བ་མ་ཟད། དེ་རས
ྗེ ་བོད་མི་ཚོ ས་ཟས་བཅད་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱི་ལས་འགུལ་

བསྟུད་མར་སྤལ
ེ ་ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རང་

ལུས་མེར་སྲེག་འགོག་ཆེད་བོད་མི ་གྲོང་གསེབ་རེ་རེའ་ི ནང་གནོན་ཤུ གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སྤྲོད་

བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མི ་ལྷག་པའི་ཁས་ལེན་

ཡི ག་ཆར་བཙན་དབང་འོག་མི ང་རྟགས་འགོད་འཇུག་པ་དང། གལ་ཏེ་ཡི ག་ཆའི་སྟེང་མི ང་

ི ས་ར་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།
རྟགས་མ་བཀོད་ཚེ ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུའ་ི སྡག

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་སྤྲོ་སྣང་ད་ཆ་ཡལ་ཟིན། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་

ལ་ཨོ ་རྩེད་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་པ་དེའི་དགོས་དམི གས་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོ འི་
བཅོས་བསྒྱུར་ཡོ ང་ཆེད་ཡིན། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན། ཁོང་ཚོ ས་ཆོས་དད་རང་

དབང་དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་ཁོང་ཚོ ས་དེང་སྐབས་སྔར་
བྱུང་མྱོང་མེ ད་པའི་དྲག་གནོན་ཧ་ཅང་ཆེ ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེ ད་མྱོང་
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བཞིན་ཡོ ད། ངས་སྐ་ུ ཉདི ་མཆོག་ལ་དྲན་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུའ་ི གནད་དོན་ན།ི རྒྱ་གཞུང་དམག་དཔུང་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་བོད་ལ་རང་
གི ས་བོད་ས་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་རྗེས་འཛམ་གླང
དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཐེངས་གཉིས་བཞག་ཡོ ད། དེང་སྐབས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོ ག་གི ས་བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོ ངས་རྫོགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་ཚོ ས་མང་
གཙོའ་ི ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་ལ་རྩིས་སྤདྲོ ་མཛད་ཟནི །

བོད་མིའི་

ྲི ས་སྒམ
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁམ
ྲོ ་

གཞིའ་ི ནང་འཁོད་པའ་ི བོད་མི་ཚོ ར་རང་སདྲི ་རང་སྐངྱོ ་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་དེ་རདྩོ ་བཞིན་ཡོ ད།

འཛམ་གླངི ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོ གས་
ི ་ལེ་
གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ ན་ཝི་པལ

Navi Pillay

མཆོག་གིས་བོད་ནང་དུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་གནས་

ཚུལ་རགྟོ ་ཞིབ་པ་གཏོང་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད། དེང་སྐབས་བོད་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་

གཏོང་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། རྒྱ་ནག་ཏུ ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི ཕ་རན་སིའ་ི གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་

མི་ཡང་གཏོང་གི་མེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༠ ཉནི ་བསླབེ ་ལ་ཉེ། ཉནི ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་

མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཉནི ་མོ། ཞེས་ཡོ ངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ ་ཡོ ད། བསྒྲགས་གཏམ་
ྲི ་ཚོ གས་ཆུང་ནང་ཕ་རན་སི་སྐ་ུ ཞབས་རི་ནེ་ཁ་སིན་
ཟནི ་བས

René Cassin

མཆོག་ཀྱང་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་བསྒྲགས་གཏམ་དེར་བརྩི ་བཀུར་ཞུ་ཆེད་ཕ་རན་སི འི་གཞུང་གི ས་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་
ཡིན། ཞེས་དྲི་བ་བཏོན་པར་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུའ་ི ཐལ་མོ་བརྡབས། དེ་

རས
ྗེ ་ཕ་རན་སིའ་ི ཡུ་རོབ་ལས་དོན་གྱི་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་བྷར་ན་ཌི་ཀ་ཛི་ནོ་ཝེ་

Mr. Bernard

Cazeneuve མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའ་ི སད
ྲི ་གཞུང་གིས་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་དཔོན་རིགས་

དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐར
ོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་སྟེ་བོད་མི འི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་རྒྱ་ནག་འབྲེལ་ཡོ ད་དཔོན་རི གས་ཚོ ་དང་
ཐུ ག་འཕྲད་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མུ་མཐུ ད་གླངེ ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོ ད་པ་
བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ི ་ས་གནས་གང་སར་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་རི གས་ཚོ གས་པ་
འཛམ་གླང
ཁག་མི ་འདྲ་བ་དྲུག་ཅུས་བོད་དོན་འབོད་སྐལ
ུ ་གྱི་ཡི ་གེར་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ས་རྟགས་བཀོད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ཨ་རི ས་གཙོ ས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའི་
རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བའ་ི ཚོ གས་པ་ཁག་གཅིག་ཐུ ན་མོང་ནས་སྣེ་འཁདྲི ་དེ་བོད་ནང་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་དོན་རྐྱེན་མུ ་མཐུ ད་ཐོན་བཞི ན་པར་དམི གས་ཏེ་དྲ་ཐོག་དང་དེ་བཞི ན་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་དང་གཞུང་གི་འགོ་ཁདྲི ། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་

པ། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གསར་འགོད་པ། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོ གས་བཅས་ལ་ཕུལ་བའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཡི ་གེ་དེར་ད་བར་པེ་ཅི ང་དཔྱིད་ཀ་ཚོ གས་པ་དང།
རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ གས་པ། རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོ གས་པ། ཕྱི་སྡདོ ་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་མཉམ་

རབུ ་ཚོ གས་པ། རྒྱ་ནག་ཞིང་པའ་ི མཐུ ན་ཚོ གས། རྒྱ་ནག་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་པའ་ི མཐུ ན་ཚོ གས།
སོགས་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་མི་འདྲ་བ་ ༦༠ བརྒལ་བས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་ས་རྟགས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ལྕམ་སྐ་ུ མཱ་རི འ་ོ
ཨོ ་ཊེ་རོ་མཆོག་གི ས་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ཐོག་
སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བསྟན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པའ་ི ཉནི ་ཨ་རིའ་ི བོད་དོན་
དམིགས་བསལ་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་ལྕམ་སྐ་ུ མཱ་རིའ་ོ ཨོ ་ཊེ་རོ་

Maria Otero

མཆོག་གིས་བོད་

མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བསྟུད་མར་གཏོང་བཞི ན་པ་དེར་ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་སེམས་འཚབ་
ཧ་ཅང་ཡོ ད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་

ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲངས་ཚད་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པ་དེར་

ཨ་རི འི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་དང་བླ་ོ ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་

མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་ཛ་དྲག་གི ་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་འགོག་ཐབས་བྱེད་སྐབས་དེ་

སྔ་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརདྗོ ། འདུ་འཛོ མས་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཡོ ད་བཞིན་
པའ་ི ཁར་སླར་ཡང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དམའ་འབེབ་དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་

མ་མཆོ ག་ལ་མཚན་སྨད། བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཁྱད་གསོད་

བྱས་པ་སོགས་ལ་བརནྟེ ། གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། ཨ་རིའ་ི གཞུང་
འབལ
ྲེ ་མི་སྣ་མཐོ་གྲས་ཚོ ས་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་དང་ལྷན་བོད་མིས་རང་

ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི དོན་རྐནྱེ ་སྐརོ ་ཐད་ཀར་གླངེ ་སླངོ ་གནང་ཡོ ད། ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་ཏེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་ཡོ ང་

ཐབས་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཡང་ཡང་བཏོན་ཡོ ད།

ཆོ ས་ཉམས་ལེ ན་དང་བོད་མི འི་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་དམ་

བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་སོགས་ལའང་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་མིའ་ི སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐབྱོ ་ལ་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ་དང་། བོད་མིའ་ི ཐོག་སོ་ལྟ་
ྲི ས་འགལ་ཐོག་གང་བྱུང་འཛིན་
བཙུགས་ཏེ་གསང་ཉུ ལ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ། བོད་མི་རྣམས་ཁམ

བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས། ཤེས་ཡོ ན་དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

མཁན། རམ
ྩོ ་པ་པོ་སོགས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
དང་འབྲེལ་ལམ་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བཀག་བསྡམ
ོ ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཞི ་བའི་ལམ་ནས་གཞི ་

རྩའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་རདྩོ ་མཁན་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་བྱ་རྒྱུའ་ི སདྲི ་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་མི ་

ཚོ ར་འཇིགས་སྣང་དང་ཚེ ར་སྣང་མེད་པར་རང་དབང་ཐོག་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་རང་གི ་དཀའ་

ངལ་རྣམས་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་བརྗོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པ་ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་
འདུན་ཤུགས་ཆེ་འདོན་པ་དང་སྦྲགས། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་མཚམས་འཇོགས་ཡོ ང་རྒྱུའ་ི རེ་བ་

ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་

སྐུ་ཚབ་འཐུ ས་མི ། གནད་དོན་རྟོགས་ཞི བ་པ་སོགས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོ ག་
མཆན་སྤདྲོ ་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་པ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆ་རྐནྱེ ་གང་ཡང་
མེད་པར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་རྒྱུའ་ི རེ་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད།
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བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་
བཞི ན་པར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་སྐྱོན་
བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །རྒྱ་གར་ཕྱི་སདྲི ་དང་དཔལ་འབྱོར་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་བྷཱ་རཏྱ་ཇན་ཏ་ཚོ གས་པའ་ི དབུ་

ཁདྲི ་སྐ་ུ ཞབས་ཡཤ་ཝནྟ་སིནྷ་ Mr. Yashwant Sinha མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢
ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་དང་སྟབས་བསྟུན།

རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའ་ི

Lok Sabha

ནང་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་འག་ྲོ

བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ི ལོ་ངོ་ ༦༠ རིང་བོད་ནང་དུ་
བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩི ས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། དེང་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དྲག་པོའི་དཔུང་དམག་ཕོན་ཆེ་འགྲེམས་འཇོག་གི ས་བོད་

མིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་། བོད་མི་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་པ། བོད་མི་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བ། བོད་མི་འབགྲོ ་པ་རྣམས་བཙན་དབང་འོག་གནས་

སྤསོ ་བྱེད་བཅུག་པ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་གཏོང་བཞི ན་པ་སོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱས་པར་བརནྟེ ། བོད་མི་རྣམས་ད་ཆ་འུ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་

ལམ་ནས་ཞི ་རྒོལ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཚབ་
ཏུ ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོ་སེབ་ལི ་བྷར་མན་
མཆོག་གི ས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ།
ི ་ཁྱོན་
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ཉིན་མོ ་དང་སྟབས་བསྟུན། འཛམ་གླང

ཡོ ངས་སུ་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོ ན་ཆེད་
ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་ཇོ་སེབ་ལི་བྷར་མན་

Lieberman

US Senator Joseph

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༠ ཉནི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་

བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མང་གཙོ འི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་ལ་རྩིས་སྤདྲོ ་མཛད་པ་དེར་ངས་ཡི་རང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་གི་མཛད་
རྗེས་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་བོད་མི འི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་

ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་པར་བརྟེན། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་རི ང་བོད་མི འི་འཐབ་
རདྩོ ་མུ་མཐུ ད་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད། འད་ི ལོར་ཁོང་དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་སྐལ་
བ་བཟང་པོ་བྱུང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ལྷག་གི་ནང་བོད་མི་ཁ་ྲི ཕྲག་བརྒལ་བས་

མང་གཙོའ་ི ལམ་ནས་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་བོད་མིའ་ི ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་ལ་འོས་

འདེམས་བྱས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཀོ་ནེ་ཊི་ཀ་ཊི་ས་གནས་འད་ི ནས་བོད་མི ་ ༡༠༠ དངོས་སུ་འོས་
ཤོག་འཕེན་ཡོ ད། ངས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོན་དུ་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་ཐེངས་

གསུམ་ཙམ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནི་མཁས་མཛངས་

དང་འཇོན་ཐང་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་གཅི ག་ཡི ན་པར་བརྟེན། བོད་མི ་ཚོ ས་ཁོང་སྲིད་སྐྱོང་ལ་
འདེམས་པ་དེ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་ཐག་གཅོད་གཅི ག་ཆགས་ཡོ ད། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོ ས་

ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའ་ི ལམ་ལུགས་ཐོག་ཤར་སྐདྱོ ་གནང་ཐུ བ་པ་དེས་བོད་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་

ནག་ནང་དུ་མང་གཙོའ་ི ལམ་ནས་རང་གི ་སྲིད་གཞུང་དང་དབུ་ཁྲིད་འདེམས་རྒྱུའ་ི གཞིས་རྩའ་ི
ཐོབ་ཐང་དོན་དུ་གཉེར་མཁན་ཚོ ར་སྙངི ་སྟོབས་འཕར་མ་ཞིག་སྐྲུན་ཐུ བ་ངེས་ཡི ན།
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ི ་འཛོ མས་སྐབས་ངས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་
དེ་རིང་འདར

འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་བརྗོད་རྒྱུ་ཡི ན། གཞི ས་ཞུགས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་མང་གཙོའ་ི ལམ་ནས་

འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྟ་གཞོག ཁོང་ཚོ ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཡོ ངས་
ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་གྱི་ཡི ག་ཆ་དང། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་ཉར་

ྲི ས་ཆད་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ཁོང་ཚོ ར་ལོ་ངོ་བཅ་ུ ཕྲག་མང་པོའ་ི རིང་
བར་བརནྟེ ་ཁམ
སྨྲ་བརདྗོ ་དང། འདུ་འཛོ མས་སོགས་གཞི་རྩའ་ི ཐོབ་ཐང་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་མེད། དེང་སྐབས་

བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་གནད་དོན་དེར་ང་

རང་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་འདུག བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུ ག་པའི་རྒྱུ་

རྐནྱེ ་གཙོ་བོ་ན་ི རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའ་ི དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་

བྱུས་ལ་ཐུ ག་ཡོ ད་པར་བརྟེན། འདི་ལོའ་ི ཟླ་བ་སྔནོ ་མའི་ནང་ང་དང་ངའི་ལས་རོགས་མཉམ་
རབུ ་ཐོག་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་འཛི ན་བཞི ན་

པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་དང། བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་འོག་

རྐནྱེ ་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུའ་ི གས
ྲོ ་འཆར་བཏོན་ཡོ ད། ང་ཚོ འ་ི
གྲོས་ཆོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་ཐོག་ནས་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་

པ་ཡོ ངས་རག
ྲོ ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་
ྫོ ས་གླདོ ་བཀལ
མཚམས་འཇོག་གི ས་ཞི ་བའི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྡག
ུ ་རྩུབ་བསུན་གཙེ ར་

བཟོ་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དང། གཞན་ཡང་བོད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་

དབང་ཅན་གྱི་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པར་
རགྟོ ་ཞིབ་ཆེད་འག་ྲོ སྐདྱོ ་བྱེད་འཇུག་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་གས
ྲོ ་ཆོད་དེར་གས
ྲོ ་

ཚོ གས་གོང་མའ་ི ནང་སྤྱི་མོས་ཐོག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐོབ་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། དེ་རིང་

གོ་སྐབས་འད་ི བརྒྱུད་ངས་གཞི་རྩའ་ི ཐོབ་ཐང་རདྩོ ་བཞིན་པའ་ི གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོ ་དང་ཁདྱེ ་

ཚོ འ་ི འཐབ་རྩོད་དེ་དག་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱིས་དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་རྒྱུ་དང་བླསོ ་གཏོང་རྩ་
བ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད། ཅེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི ས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་དེར་སྔགས་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༡ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཡུ་རོབ་

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ཉིན་མོ ་སྲུང་བརྩི ་ཞུ་རྒྱུའི་མཛད་སྒ་ོ

ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་སྐབས། ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ལྕམ་སྐ་ུ མཱ་རི ་
ཡཱ་ཨོ ་ཏེ་རོ་མཆོག་གདན་ཞུས་གནང་ཡང། ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གི་གཅེན་པོ་གླ་ོ བུར་འདས་གངྲོ ས་

ཕྱིན་རྐནྱེ ་ལྷན་བཅར་ཐུ བ་མེད། འོན་ཀྱང་ཁོང་གི་ཚབ་ཏུ ་ལས་དྲུང་གཞོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཌེ་ནེལ་

བྷརེ ་

Daniel Baer

མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན་ནང་བོད་དོན་སྐརོ ་འཁོད་དོན། ང་ཚོ ས་ཨེ ་ཤི་

ཡའི་ནང་བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པར་

མིག་དཔེ་ལྟ་བཞིན་ཡོ ད། དཔེར་ན། འཇར་མན་དང་ཨིན་ཡུལ། སུད་སི། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུ ན་
རྒྱལ་ཁབ། པོ་ལན་ཌི་སོགས་ཐུ ན་མོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རིགས་གནས་སྡདོ ་ས་ཁུལ་

ཁག་ཏུ ་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་པ་དེར་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་གནས་

སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུ ད་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུ ལ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པ་དེར་ཨ་རི འི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་
དང་བླ་ོ ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད། བོད་ནང་དུ་བོད་མི ས་ཛ་དྲག་གི ་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བ་དེར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྔར་དམ་བསྒྲགས་ཡོ ད་བཞི ན་པའི་ཁར་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརྗོད། འདུ་

འཛོ མས་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་དེ་བས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག དེ་བཞི ན་
བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་དམའ་འབེབས་དང་ཁྱད་གསོད་བྱས་པ་

དེས་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཆེ་ར་ུ གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
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ལ་བོད་མིའ་ི ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བསྟུད་

མར་འདོན་བཞིན་ཡོ ད། སདྲི ་བྱུས་དེ་དག་ལ་བརནྟེ ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི དགོན་

སྡ་ེ ཁག་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུ་དང། ནང་ཆོས་སླབོ ་གཉེར་བྱ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས། དེ་བཞི ན་བོད་
སྐད་སླབོ ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་པ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི ཐོག་

སོ་ལྟ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དང། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། བོད་མི་གཞོན་སྐས
ྱེ ་དང་ཤེས་

ལྡན་མི་སྣ། གནད་ཡོ ད་མི་སྣ་སོགས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བཞིན་ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་འབྲེལ་ལམ་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་སྟེ་ཞི ་བའི་
ཐོག་ནས་རང་གི ་གཞི ས་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྩོད་བཞི ན་པའི་བོད་མི འ་ི ཐོག་དྲག་གནོན་
བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་བདེ་འཇགས་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་
ཚན་པའི་ཆེས་མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གི ས་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་
སྲེག་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའ་ི བདེ་འཇགས་དང་ཕྱི་འབལ
ྲེ ་ལས་དོན་ཚན་པའ་ི ཆེས་

མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་
Policy

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security

ལྕམ་སྐ་ུ ཁེ་ཐེ་རིན་ཨེ ་ཤི་ཊོན་

Catherine Ashton

མཆོག་གིས་བོད་མིས་རང་ལུས་

མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི གནད་དོན་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བའ་ི ནང་འཁོད་དོན།

བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པ་དང་། དེ་ཁོངས་

གཞོན་སྐས
ྱེ ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་གྲངས་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པ་དེར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུ ན་ཚོ གས་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་ཡོ ད། བོད་མི་ཚོ ས་རང་གི་ཐུ ན་མིན་ངོ་བོ་བདག་གཅེས་བྱ་

རྒྱུའ་ི རང་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པར་བརནྟེ ། ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདྲི ་བྱུས་དེར་མི་འདོད་པའ་ི རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་

རྒྱ་ནག་གི ་ས་ཁྱོན་ཆི ག་སྒྲིལ་གྱི་བདག་དབང་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་

ཚོ འ་ི དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ ་བོ་དེ་སེལ་ཐབས་ཀྱིས་བོད་མི ་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཆབ་སྲིད།

དཔལ་འབྱོར། རི ག་གཞུང་སོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་

ཚོ ས་རང་གི ་མཐུ ན་མི ན་རི ག་གཞུང་དང་སྐད་ཡི ག ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་

ི ་མཉམ་འབལ
དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་

མཐོའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་
ཚོ གས་གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ ན་ཝི ་པིལ་ལེ་

UN High Commissioner for Human Rights

Ms. Navi Pillay

མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡

ཚེ ས་ ༢ ཉནི ་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། ཡུ་

རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི ་ཚོ ར་སྨྲ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོ མས་ཀྱི་རང་
དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གིས་ཞི་རལ
ྒོ ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
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གྱི་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་གཏོང་དགོས།

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་ང་

ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོ ངས་རྫོགས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་

འབྲེལ་མི ་སྣ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་འགོད་པ་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ང་ཚོ ས་

བོད་མི ་ཚོ འི་འུ་ཐུ ག་གི ་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་ཤེས་ཐུ བ་པའི་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་

གཏོང་རྒྱུས་མཚོ ན་འུ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རི གས་མ་སྤལ
ུ ་
ེ ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ

ཞུས་པ་དང་ལྷན། འབྲེལ་ཡོ ད་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོ ས་དེ་

ུ ་གང་ཡོ ད་ཐོག་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་
མཚུ ངས་རང་ནས

ཐབས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་བོད་རྒྱ་འབལ
ྲེ ་མོལ་

དོན་སྙངི ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོ ང་ཆེད་གས
ྲོ ་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་ཡོ ང་རྒྱུར་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ཚང་མར་འབོད་
སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཁེ་ན་ཌའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གི ས་བོད་
མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཀྱི་
རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བསྟན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་
པའ་ི བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཇོན་བྷརེ ་ཌི་

John Baird

མཆོག་གིས་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་

བཏང་བའ་ི གནད་དོན་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་པའ་ི བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ ་བའ་ི ནང་འཁོད་

དོན། བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཆེད་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་རྐནྱེ ་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཛ་དྲག་ཏུ ་འག་ྲོ
བཞིན་པ་དེར་ང་རང་ལ་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོ ད། ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི སྨྲ་བརདྗོ ་

དང། འདུ་འཛོ མས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རང་གི ་ལུས་པོ་མེ ར་སྲེག་ནས་
རང་གི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་ཐབས་བྱས་པ་དེས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག

རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་གཙི གས་ཆེར་འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་
དཔང་རྟགས་གསལ་པོ་མཚོ ན་ཐུ བ།

དེར་བརྟེན་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བོད་མི་ཚོ ར་རང་གི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་དེ་ཛ་དྲག་གི ་

གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་དང་གསར་འགོད་པ། རགྟོ ་ཞིབ་པ་སོགས་འག་ྲོ རྒྱུར་ཆོག་མཆན་སྤདྲོ ་དགོས་

པ་དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་

ཆེད་གཉིས་སྨན་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་གྲོས་མོལ་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི འ་ི ཐོག་དམ་བསྒྲགས་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་མུ་མཐུ ད་འདོན་རྒྱུའི་
ཁས་ལེན་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི ཉནི ་རེའ་ི གསར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་དེང་སྐབས་བོད་མི་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་

མུ་མཐུ ད་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ཨ་རིས་བོད་མི་ཚོའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་
གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་མ་བྱས་ཚེ ་མུ་མཐུ ད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེང་སྐབས་

བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་རྒྱུའ་ི ལས་འགུལ་མུ་མཐུ ད་སྤལེ ་ཚེ ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ཀྱི་གནོན་ཤུགས་ལ་ལྟསོ ་མེད་ཀྱིས་ལས་འགུལ་དེར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའ་ི སྡགི ས་ར་གཏོང་བཞིན་པ་

དེར་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཞུས་པར། ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི མགནྲི ་ཚབ་པའ་ི ལས་རོགས་སྐ་ུ
ཞབས་

Acting Deputy Spokesperson

པེ་ཊིཀ་ཝེན་ཊི་རེལ་

Patrick Ventrell

མཆོག་

གིས་ལན་འདེབས་གནང་དོན། ང་ཚོས་ཡོངས་གྲགས་དང་ཡོངས་གྲགས་མིན་པའ་ི བརྒྱུད་ལམ་

སྣ་ཚོ གས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི འ་ི ཐོག་འཛི ན་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་མི འ་ི
ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག ཐུ ན་མིན་ངོ་བོ་སོགས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞིན་པར་བརནྟེ ། བོད་
མི ་རྣམས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་སདྲི ་བྱུས་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་དང་འདོན་མུས་ཡིན་པ་

ི ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་དབང་དང་ཞི་བའ་ི ལམ་ནས་འཇིགས་སྣང་
མ་ཟད། ཐེངས་འདར
གང་ཡང་མེད་པའ་ི ཁོར་ཡུག་འོག་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཡོངས་གྲགས་བྱ་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལངས་ཕགྱོ ས་འད་ི ན་ི ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ལྷན་གསྲོ ་མོལ་བྱ་རྒྱུའ་ི ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨི ན་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་
མཚམས་འཇོག་གི ས་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ།
༄༅། །བོད་ནང་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་

ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ་དོན་རྐྱེན་བསྟུད་མར་འབྱུང་བཞི ན་ཡོ ད་རྐྱེན་ཉེ་ཆར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་། ཨ་རི། ཁེ་ན་ཌ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི གཞུང་འབལ
ྲེ ་མི་སྣ་དང་གས
ྲོ ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་བླ་ོ འཚབ་ཡོ ད་པའི་རྣམ་
པ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པའི་ཐོག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་པ་བཞིན། འད་ི ཟླའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉནི ་པེ་ཅིང་དུ་
རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཨི ན་ཇིའ་ི གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ས་ཨི ན་ཇིའ་ི ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ཧུ ་གོ་

སུ་ཝ་ཡེ ར་མཆོག་

Hugo Swire

གི་མཚན་ཐོག་ནས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ ་བ་དེའ་ི ནང་

འཁོད་དོན། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི གནས་སྟངས་དེར་ཨིན་

ཇིའ་ི གཞུང་ལ་བླ་ོ འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་

མཚམས་འཇོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་དོན་སྙངི ་ལྡན་པའ་ི བོད་རྒྱ་གས
ྲོ ་མོལ་བསྐྱར་

གསོ་གནང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཉེ་ལམ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་བདེ་འཇགས་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་

པའི་ཆེ ས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་རི ན་ཨེ ་ཤི ་ཊོན་

Catherine Ashton

མཆོ ག་གི ས་

བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ ་བ་དེར་ང་ཚོ ས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་རྒྱབ་

སྐར
ྱོ ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཕྲན་ནས་ཀྱང་ལྕམ་སྐ་ུ ཨེ ་ཤི་ཊོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་

ཚོ ས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ ར་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་རྒྱུས་མཚོ ན་ཚབས་ཆེའ་ི ལས་འགུལ་

རིགས་མ་སྤལ
ེ ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོ ད་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་དང་
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ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་རྣམ་པས་རང་ནསུ ་གང་ཡོ ད་ཀྱིས་རང་སགྲེ ་གི་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་

མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་ཐབས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ འ་ི ཕག
ྱོ ས་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་
ི ་ལྡན་པའི་གྲོས་མོ ལ་བསྐྱར་གསོ་གནང་
གནད་དོན་སེལ་ཆེ ད་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་དོན་སྙང

དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཐོག བོད་མིའ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ི ཐབས་

ྲི ས་ནང་འཁོད་པ་བཞིན་བོད་མི་ཚོ ར་གཞི་རྩའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་
ལམ་ན་ི རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁམ
དང་རང་སྐངྱོ ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྤདྲོ ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཕ་རན་སི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་
རྒྱ་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

གྱིས་ད་བར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ ༩༥ བརྒལ་བས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི ཆེས་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཕ་རན་སིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་

སྤལེ ་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་
དགོས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཉནི ་ཕ་རན་སིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགོད་

བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ ་བའ་ི ནང་འཁོད་དོན། ཕ་རན་སིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་དེ་བཞིན་འག་ྲོ བ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་དང་ལྷག་པར་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས། རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་བོད་མིའ་ི ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་འགོ་འཛུ གས་བྱེད་

དགོས། འོན་ཀྱང་དེའ་ི སྔནོ ་འགྲོའ་ི ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་
ལྷན་དུ་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་སྟེ། བོད་རྒྱའ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ི ཐབས་ལམ་
ཞིག་འཚོ ལ་དགོས་པའ་ི དགོས་འདུན་བཏོན་འདུག དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་

ཕ་རན་སིའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་དབར་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་ལམ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་བར་འབལ
ྲེ ་མོལ་སྐབས་ཀྱང་བོད་
ཀྱི་གནད་དོན་མུ་མཐུ ད་གླངེ ་སླངོ ་དང་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །
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ཡུ་རོབ་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ས་རྒྱ་གཞུང་གི ་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པར་
སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་མང་གཙོ ་དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

གཞོན་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་ཝུའུ་ཧཱ་ལུང་གིས་བོད་ནང་

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་སྣ་འག་ྲོ འོང་བྱེད་པར་དགའ་བསུ་ཡོ ད་སྐརོ ་བརདྗོ ་པ་དེ་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་
མི ན་སྐརོ ་བརྗོད་པ་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དང་

གཏོང་མུས་ཡིན་པའ་ི དོན་རྐནྱེ ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའ་ི བསྐནྱོ ་བརདྗོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག
དེ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཡུ་

རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི འ་ི རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གནད་དོན་ལ་སེམས་འཚབ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་པ་དང་། རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་མི ར་སེམས་ཁུར་ཆེ ན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་གནད་དོན་དེ་

དག་ཐོན་མ་ཐག་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའ་ི མི་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐནྱོ ་འཛུ གས་བྱས་པ་མ་

ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་གནད་དོན་དེའ་ི བར་དུམ་བྱེད་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་

པ་ལྟར། ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི་ཁག་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བསྐནྱོ ་འཛུ གས་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་ནང་ཆོས་དད་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་བོད་ནང་བསྐྱོད་
འདོད་ཡོ ད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུ་ལྡགོ ་སྟེ་དགའ་བསུ་

ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་འཁྱོག་གཏམ་བརྗོད་པར་བརྟེན། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་མང་གཙོ ་དང་

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་པས་བརྗོད་པ་རྣམས་དངོས་ཡོ ད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་མཐུ ན་གྱི་མེ ད་པའི་སྐྱོན་
བརདྗོ ་གནང་བ་དང་འབལ
ྲེ ་ད་བར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ ༩༩ ནས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་

བའ་ི གནད་དོན་དེའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་བཞིན་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་བོད་དོན་

མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མི འི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་རྩ་གཏོར་གཏོང་
བཞི ན་པའི་ཁུངས་བཙན་དཔང་རྟགས་ལག་སོན་འབྱུང་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག་པ་

མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཛི ན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་

རྣམས་དམར་གསོད་བཏང་སྟེ་ཁོང་རྣམ་པའི་གཟུགས་པོའ་ི ཆ་ཤས་རྣམས་གཤག་བཅོས་ཆེད་

བེད་སྤདྱོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཡང་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ཚབ་པས་བཤད་

པའ་ི བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་སྣ་འག་ྲོ རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་
པའི་བདེན་དཔང་མེད་པའི་ཚི ག་དེ་ངེས་པར་དུ་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱེད་པའི་ཐོག་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་

ཀྱི་འཐུ ས་མིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའ་ི རང་དབང་ལྡན་པའ་ི རགྟོ ་ཞིབ་ཚོ གས་ཆུང་ཞིག་འཕྲལ་མར་

བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་འཇུག་དགོས། དེ་བཞི ན་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ངོས་ནས་བོད་དོན་

ཐོག་དམི གས་བསལ་སྐ་ུ ཚབ་ཅི ག་བསྐ་ོ གཞག་གནང་དགོས་སྐརོ ་གྱི་དགོས་འདུན་ཡང་བཏོན་
འདུག་པ་བཅས། །
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བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི ་བདེ་སྡག
ུ ་གནས་སྟངས་རང་དབང་
སྒ་ོ ནས་ཞུ་གཏུ ག་བརྒྱབ་ཆོག་པ་བཟོ་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝི ཀ་ཊོ་རི ་ཡ་ན་ུ ལནྜ་
Nuland

Victoria

མཆོག་གི ས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི ་བདེ་སྡག
ུ ་གནས་སྟངས་སྤྱི་ཚོ གས་དང་

གཞུང་སོགས་ལ་ཞེད་སྣང་མི ་དགོས་པར་ཞི ་བ་དང་རང་དབང་སྒ་ོ ནས་ཞུ་གཏུ ག་བརྒྱབ་ཆོག་
པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་སྐརོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣

ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི གཞུང་འབལ
ྲེ ་མགནྲི ་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཝིཀ་ཊོ་རི་ཡ་ན་ུ ལནྜ་མཆོག་

གི ས་གསར་འགོད་འདུ་འཛོ མས་སར་གསར་འགོད་པས་བོད་ནང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་
ི ་ལ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་དོན་རྐནྱེ ་དང་འབལ
ནས་བོད་མི་གཉས
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའ་ི ཉེས་མིང་འོག་
ྲི ས་ཐག་བཅད་པའ་ི སྐརོ ་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན། ང་ཚོ ་ཨ་རིའ་ི གཞུང་ཕག
ཁམ
ྱོ ས་

ནས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་དང་གཏོང་མུ ས་ཡི ན་པའི་ཧ་ཅང་ཛ་

དྲག་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་རྒྱུ་མཐོང་འདོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ང་

ཚོ ས་ག་དུས་ཡི ན་རུང་ཡོ ངས་གྲགས་དང་ཡོ ངས་གྲགས་མི ན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ་གོང་རི མ་ཁག་ལ། བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་མང་དག་ཅི ག་གི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་

གཏོང་བཞིན་པའ་ི བླ་ོ འཚབ་ཆེ་བའ་ི གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའ་ི རང་
དབང་ཐོབ་ཐང་དང་བོད་མི འི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་རྩ་བརླག་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁའི་རང་བཞི ན་

དེར་རྩ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ངས་ཐེངས་

འདའི ་ི གསར་འགོད་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་ནས་ཀྱང་རེ་སྐལ
ུ ་མུ་མཐུ ད་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནང་གི་བོད་

མི ་ཚོ ས་རང་གི་བདེ་སྡག
ུ ་གནས་སྟངས་སྤྱི་ཚོ གས་དང་གཞུང་སོགས་ལ་ཞེད་སྣང་མི་དགོས་པར་

ཞི་བ་དང་རང་དབང་སྒ་ོ ནས་ཞུ་གཏུ ག་བརྒྱབ་ཆོག་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའ་ི རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་
སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་འདུག་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨི ན་ཇིའ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅིག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣ ཉནི ་ཨིན་ཇིའ་ི ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ཚོ གས་པ་འདྲ་མིན་

ལས་གྲུབ་པའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་པས་སྤྱི་བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ ་ཡོ ད་པའ་ི ནང་འཁོད་
དོན། དེང་སྐབས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་ཁནྱོ ་མི་གྲངས་བརྒྱ་བརྒལ་ཡོ ད་

པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི ར་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཐུ ག་གི ་ཡོ ད་པར་

བརནྟེ ། བོད་མིའ་ི དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་གཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་

ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི ་སྲུང་དང་བོད་མི ར་རང་

གི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པའི་རི ག་གཞུང་ལ་ཞེད་སྣང་མེ ད་པའི་སྒ་ོ ནས་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་
བྱེད་ཆོག་པའི་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས། དེ་བཞི ན་བོད་ནང་གི ་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ཤེས་
རྟོག་ཐུ བ་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་འགོད་པ་རང་དབང་ཐོག་ནས་བོད་ནང་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་འཇུག་

དགོས། ཞེས་འཁོད་འདུག

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་མཁན་ཁོངས་སུ་

ི ་ཞེན་ཚོ གས་པའ་ི གས
ཨིན་ཡུལ་གྱི་ངལ་རལ
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་དང་། རྙང
ྲོ ་
ྩོ ་ཚོ གས་པའ་ི གས

ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི། དེ་བཞིན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི འཐུ ས་མི་ཡང་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །
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ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་གནད་
དོན་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ི གཞུང་གི་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་གནད་དོན་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་

པ་མ་ཟད། བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་དོན་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གདུག་རྩུབ་
ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་སྟངས་དབང་གི ས་ཡི ན་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི འི་ཐོག་

བཟུང་དང་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་སྐརོ ་བསྐྱར་དུ་ནན་བརྗོད་གནང་

འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་

མགནྲི ་ཚབ་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཝེཀ་ཊོར་རི་ཡ་ན་ུ ལནྜ་

Victoria Nuland

མཆོག་གིས་གཞུང་འབལ
ྲེ ་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་གི ་སྐབས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་དོན།

བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དང་གཏོང་མུ ས་ཡི ན་པའི་གནས་ཚུལ་མུ ་
མཐུ ད་འཐོན་བཞིན་པའ་ི ཐོག་ང་ཚོ ར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོ ང་གི་འདུག

བོད་མི འི་ནང་ད་དུང་དེ་ལྟར་གནང་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ ཡོ ད་པ་རྣམས་ནས་བྱ་ཐབས་

དེས་སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་འདོན་རྒྱུའ་ི ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་མིན་བསམ་བླ་ོ ནན་ཏན་

གཏོང་དགོས་པ་ང་ཚོ ས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་ནང་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་

དང་བོད་མི ་ཚོ ས་འ་ཆད་འུ་ཐུ ག་ངང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཐུ ག་པའི་འབྱུང་རྐྱེན་

གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི ར་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཐུ ག་ཡོ ད་སྟབས། ང་ཚོ ས་དུས་

རྟག་ཏུ ་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་ལྟར། བོད་ནང་འཛིན་བཞིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་དེ་དག་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས། ཞེས་ངས་དེ་རི ང་བསྐྱར་

ནན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་བཅས། །

234

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨི ན་ཇིའ་ི སྲིད་བླནོ ་མཆོག་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
འཕྲིན་ཡི ག་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣ ཉནི ་དེ་སྔ་བོད་ནང་ཨིན་ཇིའ་ི གཞུང་གི་ལས་བྱེད་
གནང་མངྱོ ་མཁན་རྣམ་པའ་ི འབལ
ྲེ ་ཆགས་ནང་མི་ ༢༣ གྱིས་ཨིན་ཡུལ་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཌེ་ཝི་ཌི་
ཀེམ་རོན་

David Cameron

མཆོག་ལ་བོད་དོན་དང་འབལྲེ ་བའ་ི འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་འདུག

དེ་ཡང་འཕྲིན་ཡིག་དེའ་ི ཐོག་མཚན་རྟགས་འགོད་མཁན་ཁོངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༥

ནས་ ༡༩༤༥ བར་འབྲས་ལྗངོ ས་དང། འབྲུག བོད་བཅས་ཀྱི་ཨི ན་གཞུང་གི ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་པ་ཚེ ་འདས་བྷ་སིལ་གོལ་ཌི་ Sir Basil Gould ལགས་ཀྱི་བུ་རྒན་ཤོས་དགུང་
ལོ་ ༩༠ ལ་སོན་པའ་ི སྐ་ུ ཞབས་རི་ཆ་ཌི་ཇོན་གོལ་ཌི་

Mr. Richard John Gould

ལགས་

དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ བར་བོད་ནང་ཨིན་གཞུང་གི་ཏར་འཕྲིན་གཏོང་མཁན་རོ་བྷར་ཊི་ཕོར་ཌི་
Robert Ford

ལགས་ཀྱི་བུ་སྐ་ུ ཞབས་གྷ་ཡེལ་སི་ཕོར་ཌི་

Mr. Giles Ford

ལགས། རྒྱང་རར
ྩེ ་

ཡོ ད་པའི་ཨི ན་གཞུང་གི ་ཆབ་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམག་དཔོན་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་ལྷ་
སར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གསེར་ཁྲིར་མངའ་

གསོལ་སྐབས་ཨི ན་གཞུང་གི ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཌི ་ཐོ་རན་བྷར་གྷ་
ལགས་ཀྱི་ཚ་བོ་སྐ་ུ ཞབས་རི་ཆ་ཌི་ཐོ་རན་བྷར་གྷ་

Major D Thornburgh

Richard Thornburgh

ཨིན་གཞུང་གི་གླགོ ་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་ལྕམ་ཇོ་ཨ་ན་ལམ་ལེ་

ལགས། དེ་བཞིན་
Joanna Lumley

ལགས་བཅས་ཡིན་འདུག

ཁོང་རྣམ་པས་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་ལ་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་

ཐོག་ཐུ གས་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་དགོས་པ་དང། གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐོག་

ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པའ་ི བསམ་ཚུལ་བཏོན་ཡོ ད།

༡༽ ཨིན་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་འབལ
ྲེ ་མོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་བསྐྱར་གསོའ་ི ཆེད་
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རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁདྲི ་གསར་པ་ཚོ ར་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་དགོས།

༢༽ ཨིན་གཞུང་གི་བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི སདྲི ་བྱུས་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ནསུ ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུ བཏང་ཚེ ། དེས་ཨིན་ཡུལ་གྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཚད་གཞི་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཐུ བ་

ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའ་ི རིག་གཞུང་
ལ་ཚད་མཉམ་པའ་ི རིན་ཐང་སྤདྲོ ་ཐུ བ་ཀྱི་རེད།

༣༽ བོད་མིའ་ི ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་རྒྱུར་སྐལ
ུ ་
འདེད་བྱེད་དགོས་པ་དང། དེ་བཞི ན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་བོད་ནང་གི ་དངོས་

ཡོ ད་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞི བ་སླད་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་མི ་སྣ་ཆེ ད་གཏོང་གནང་
དགོས། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

སུད་སི ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ།
༄༅། །བོད་ནང་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་
ཇི་ལྟར་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའ་ི གནས་ལུགས་དང་འབལྲེ ་བའ་ི ཐོག སུད་སི་གསྲོ ་ཚོ གས་ནང་གི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ལ་དཔྱད་གླངེ ་ཞིག་ཕུལ་ཡོ ད་པ་རེད། གས
ྲོ ་ཚོ གས་
ནང་དྲི་བ་བཏོན་གནང་མཁན་ལྗང་ཁུ་ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ Tiana Angelina

Moser

ི ་ནང་
ཡི ས་དེ་སྔནོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ པ་གཉས

པེ་ཅི ང་དུ་བཅའ་བཞུགས་སུད་སི འི་ཕྱི་འབྲེལ་གཞུང་ཚབ་ཆེ ན་མོ ་བ་བོད་ནང་གཟིགས་སྐརོ ་
ཕེབས་པའི་སྐབས་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི བ་ཕྲ་གསལ་བཤད་དགོས་ལུགས་ཀྱི་

རེ་སྐལ
ུ ་གནང་བ་དང༌ཆབས་ཅིག སུད་སི་བླནོ ་ཆེན་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་བོད་
སྐརོ ་མཁནྱེ ་རགྟོ ས་བྱུང་བའ་ི གནད་དོན་དེ་ཚོ ་སེལ་ཐབས་གནང་ཡོ ད་མེད་སྐརོ ་དྲི་བ་ཕུལ་འདུག
དེ་བཞིན་སུད་སི ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་གི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་འཐུ ས་མི ་

ཚོ ས་སུད་སི ་བླནོ ་ཆེན་ལྷན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཚོ གས་པའི་འཛམ་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་ཆེ ན་སར་བོད་
གླང
ནང་གི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ ཡོ ད ་པའི་ གནས་ཚུ ལ ་ཐེར ་འདོན ་
གནང་ཡོ ད་མེད་སྐརོ ་དྲི་བ་བཏོན་ཡོ ད། སུད་སི ་བླནོ ་ཆེན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ Didier
Burkhalter

ཡི ས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་བོད་དོན་

སྐརོ ་གྱི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་དྲི་བ་དེར། ཐེངས་རས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་དུས་སྐབས་སུད་སི་
ྗེ ་མའ་ི གས

བླནོ ་ཆེ ན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་གསལ་འདོན་གནང་འདུག
གོང་ཞུས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་དྲི་བ་བཏོན་གནང་མཁན་ལྗང་ཁུ་ཚོ གས་པའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ཀྱི་འཐུ ས་མི་ལྕམ་སྐ་ུ ཊིན་

Tiana Angelina Moser

ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་དབང་དང་། ཆོས་དད་རང་མོས། རི ག་གཞུང་བདག་

ི ་མང་
གཅེས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་དགོས་པའི་འབོད་ཚི ག་ཁག་ལ་འཛམ་གླང
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ཚོ གས་ཀྱིས་སྣང་མེད་གཏོང་གི ་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་མི འི་དཀའ་

ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ ་ད་དུང་དྲག་གནོན་ཆེ་ར་ུ གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་ཆེད་

རང་ལུས་མེ ར་སག
ྲེ ་གཏོང་མཁན་བོད་མི ་ཚོ འི་ནང་མི ་སྤུན་མཆེ ད་ཚོ ་རྒྱ་དམག་གི ས་དོན་

མེད་གང་བྱུང་འཛི ན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག་པ་
བཅས། །
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ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ཕྱི་དྲིལ་དཔོན་རི གས་བོད་ནང་རྟོག་ཞི བ་ཆེད་
འགྲོ་བསྐྱོད་འཇུག་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །སྤྱིར་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་བོད་མིའ་ི རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་ལས་འགུལ་

ཐོན་སའ་ི ས་གནས་ཁག་ནང་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི ཕྱི་དྲིལ་དཔོན་རིགས་རགྟོ ་ཞིབ་ཆེད་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་
འཇུག་དགོས་སྐརོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསུང་མུ ས་ལྟར། ཉེ་ཆར་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ཕྱི་དྲིལ་བླནོ ་
ཆེན་བྷ�ཀ་ཁ་རཱ་མཆོག་གིས་གསུང་གསལ། བོད་མི་ཚོ ས་མུ་མཐུ ད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་

སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་

རགྟོ ་ཞི བ་ཆེ ད་པེ་ཅི ང་དུ་ཡོ ད་པའི་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གཞུང་ཚབ་ཆེ ན་མོ ་ཁོང་རང་བོད་དུ་ལྟ་
སྐརོ ་དུ་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་ཆོག་པའ་ི རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་སྐལ
ུ ་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་ཞུས་ཡོ ད་ཀྱང་

ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མེད། ཅེས་གསུངས་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་

ཡའི་སི ་ཌི ་ནི་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི རྒྱ་ནག་ཞི བ་འཇུག་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཁ་རི ་བྷ�ོན་

རོན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་གསལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་བོད་མིའ་ི རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་
གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡུལ་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རགྟོ ་ཞིབ་པ་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་ལ་བཀག་

འགོག་བྱས་པ་དེ་ན་ི ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ྱོ བའ་ི གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། སྤྱིར་བཏང་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི
ཕྱི་དྲིལ་མི ་སྣ་ཞི ག་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་ལྟ་སྐརོ ་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི ་སྲིད་པ་ཞི ག་

ཡི ན། འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེས་བོད་ནང་ཐོན་པའི་གནས་

ཚུལ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེའ་ི ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ར་

སེམས་འཁྲལ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པའ་ི རྟགས་མཚན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཅེས་སོགས་གསུངས་འདུག་པ་
བཅས།།
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བོད་མི ་ཚོ ར་རང་དབང་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་
ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་གསུངས་པ།
༄༅། །ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ་མགྲིན་ཚབ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་རང་

གི་བསམ་ཚུ ལ་རྣམས་རང་དབང་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་
ཐོབ་ཐང་སྤདྲོ ་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་འདུག

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡ ཉནི ་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བའ་ི གསར་འགོད་

ལྷན་ཚོ གས་ཤིག་གི་སྐབས་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལྷན་ཁང་གི་མགནྲི ་ཚབ་པ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན།

བོད་མི་མང་དག་ཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་དང་གཏོང་མུས་
ཡིན་པའི་ཡ་ང་བའི་གནས་ཚུ ལ་མུ ་མཐུ ད་འཐོན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི ་འགྲོ་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་བལ་

ཡུལ་ནང་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པའ་ི གནད་དོན་ཐོག་ང་ཚོ ས་ཧ་ཅང་བླ་ོ འཚབ་བྱེད་
བཞིན་ཡོ ད། བོད་མི་ཚོ ས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཞེད་སྣང་བྱེད་མི་དགོས་པར་རང་གི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་

རང་དབང་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། ཞི ་བའི་ལམ་ནས་གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་

རོགས་ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐལ
ུ ་མུ ་མཐུ ད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས་
འདུག་པ་བཅས། །
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ུ ་དྲན་
ལྕམ་སྐ་ུ ནན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་གི ས་བོད་མི འ་ི གསུམ་བཅུའ་ི དས
ཐེངས་ང་བཞི འ་ི ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ནན་སི ་པི་ལོ་སི ་ Nancy
Pelosi

མཆོག་གིས་བོད་མིའ་ི གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ང་བཞིའ་ི ཐོག་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉནི ་

ཡོ ངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མི འི་གསུམ་བཅུའི་དུས་

དྲན་ཐེངས་ང་བཞིའ་ི ཐོག་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཆེད་རང་སགྲོ ་བླསོ ་

གཏོང་གནང་མཁན་བོད་མི ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་ང་ཚོ ས་རྗེས་དྲན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡི ན། བོད་ནང་རྒྱ་མི འི་དམག་མི ་ཇེ་མང་དང་བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཇེ་

མང་དུ་འགྲོ་བཞི ན་པ་སོགས་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཏུ ་འགྱུར་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བོད་མིའི་དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཏེ་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒྲགས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས།

དེ་རི ང་ང་རང་སྤབོ ས་པ་སྐྱེས་འོས་པ་ཞི ག་ནི། རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེ ད་ཉིན་མོ ་དང་

སྟབས་བསྟུན་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་

Secretary of State John Kerry

མཆོག་དང་ལྕམ་སྐ་ུ མེ་ཤལ་ཨོ ་བྷ་མ་ First Lady Michelle Obama མཆོག་གིས། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༣ ལོ འི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་བུད་མེ ད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་འདི་བཞི ན་
བོད་པའི་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ ་རི ང་འོད་ཟེར་ལགས་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་ཞི ང་། དེ་ནི་ཚེ ་རི ང་

འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཆེད་རྩོམ་བརྒྱུད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི ཐོག་དམ་
བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཇི་བྱས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྣམས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་སྤལ
ེ ་བ་མ་ཟད། བོད་རི གས་དང་རྒྱ་ནག་ཧན་མི ་རི གས་དབར་འཆམ་མཐུ ན་
ི ་གཟེངས་རྟགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།
བསྐྲུན་ཐབས་བྱས་པ་སོགས་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཐེངས་འདར

ི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རམ
ཐེངས་འདར
ྩོ ་པ་པོ་ཚེ ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་
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ལ་གཟེངས་རྟགས་ཆེད་བདམས་པ་འད་ི ན་ི བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ལ་རྒྱལ་སྤྱིས་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་པའ་ི རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། བོད་མིའ་ི

ི ་སྤྱིའ་ི བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་འགན་རེད། ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་
འཐབ་རདྩོ ་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འཛམ་གླང
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་ལ་དོ་སྣང་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་མི་

ུ ། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས།།
རིགས་དང་བོད་མིའ་ི འཐབ་རདྩོ ་ནམ་ཡང་བརདྗེ ་མི་རང

242

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅིག་གི ས་བོད་མི ར་
ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་གི ས་བོད་མི འི་རང་དབང་སྒརེ ་ལངས་

གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༤ པར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ། བོད་མི་ཚོ ར་

ྲི ས་མཐུ ན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྤདྲོ ་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ཁམ
ུ ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་འདུག
དེ་ཡང་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཚབ་ཇེམ་སི་པ་ི མཀ་གོ་ཝན་

Mcgovern ལགས་ཀྱིས་སྤལ
ེ ་བའ་ི གསལ་བསྒྲགས་ནང་།

James P.

ཨ་མི་རི་ཁ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་འོག་དཀའ་སྡག
ུ ་མངྱོ ་བཞིན་པ་དེར་

ཁ་ཁུ་སིམ་མུར་སྡདོ ་ཐབས་མེད་པར་ང་ཚོ ས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གྱི་སདྲི ་

བྱུས་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཅེས་གསུངས་ཡོ ད། ཡང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་
ཀྱི་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་སི་ཊི་པན་ Stepen F. Lynch ལགས་ཀྱིས་ད་བར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་མུ ་མཐུ ད་ནས་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་བཏང་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ད་ཆ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤདྱོ ་དེ་དག་རང་སྣང་གང་ཤར་དུ་འཇོག་ཐབས་མེད། ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།

དེ་ནས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཁལ་ Michael E. Capuano ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ལ་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་པ་ནས་བོད་མི འི་ཐོག་དཀའ་སྡུག་དང༌།

དམར་གསོད། རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་བསྲོ ་བྱོལ་འག་ྲོ དགོས་པའ་ི གནས་སྟངས། དྲག་གནོན་

སོགས་མངྱོ ་བཞིན་ཡོ ད། བོད་ལ་རང་དབང་ཞིག་མ་ཐོབ་པའ་ི བར་དུ་མུ་མཐུ ད་ནས་བོད་དོན་

ཐོག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོ ད། ཡང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་ལྕམ་སྐ་ུ ན་ི ཀི་

Niki Tsongas

ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་མུ་མཐུ ད་ནས་བོད་དོན་ཆེད་དུ་འབོད་སྒྲ་

སྒག
ྲོ ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བོད་དོན་དཀའ་རྙགོ ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་གས
ྲོ ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་ཐབས་དང༌།

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 243

བོད་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་སྲུང་སྐབྱོ ་ཡོ ང་ཐབས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སྤདྲོ ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནང་དུ་འག་ྲོ

བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བའ་ི བྱ་སྤདྱོ ་དེ་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་ཐབས་མཉམ་
རབུ ་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

དེ་བཞིན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་ཇོན་

སྐ་ུ ཞབས་ཐེ་ཨོ ་ཌོ་རི་

Theodore C. Speliotis

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་ཝི ་ལེམ་

John F. Tieney

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་མར་ཀི་

William R. Keating

ལགས་དང་
Ed Markey

ལགས་བཅས་ནས་གོང་གསལ་གྲོས་

ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་རྣམས་དང་གཅིག་མཚུངས་བོད་མིའ་ི རང་དབང་སྒརེ ་ལངས་ཐེངས་ ༥༤

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་འདུག་པ་བཅས། །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་བཏང་བ།
ི ་
༄༅། །རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུ ས་མིའ་ི ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་ཞི་ཅིན་ཕང

Xi Jingping

རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ་སྲིད་འཛི ན་དུ་བསྐ་ོ བཞག་བྱུང་བར་བརྟེན། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་རྒྱ་

ནག་གི ་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་གྲོས་མཆོད་བཞག་ཡོ ད་པ་མ་

ཟད། དམིགས་བསལ་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེ་སགྲེ ་གཏོང་བའ་ི ཡ་ང་བའ་ི གནས་སྟངས་གླངེ ་
སླངོ ་གནང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རང་ལོ་ ༥༩

ི ་གིས་སདྲི ་འཛིན་
ཡིན་པའ་ི རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སདྲི ་གཞུང་གི་སདྲི ་འཛིན་གསར་པ་ཞི་ཅིན་ཕང
ཧུ འ་ི ཅིན་ཐའོ་

Hu Jintao

ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སདྲི ་འཛིན་གོ་གནས་འཕོ་ལེན་བྱས་པའ་ི སྐབས་

དེར་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཐོག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་

མཐུ ན་པའ་ི ཆབ་སདྲི ་ལམ་ལུགས་ངེས་པར་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། ལས་དོན་

དེའ་ི ཐོག་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ནས་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའ་ི གས
ྲོ ་ཆོད་བཞག་ཡོ ད། ད་དུང་ཡུ་
རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མིས། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་

བའ་ི ངོ་རལ
ྒོ ་བྱས་ཏེ་རང་གི་གཅེས་པའ་ི ལུས་སགྲོ ་བླསོ ་གཏོང་བྱེད་པའ་ི ཡ་ང་བའ་ི གནས་སྟངས་
གླངེ ་སླངོ ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཐོག་དྲག་པོའ་ི བཙན་གནོན་མུ་མཐུ ད་བྱས་

ན། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་བརྟན་ལྷངི ་རྩ་བ་ནས་ཡོ ང་ཐབས་མེད། ཅེས་གསུང་ཡོ ད་པ་རེད། །
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ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་སྐརོ ་གྱི་
གྲོས་འཆར་ཚུད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠ ཉནི ་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི ལྗང་ཁུ་ཚོ གས་པའ་ི འཐུ ས་
མི་ས་ར་ཧན་སོན་ཡང

Sarah Hanson -Young

ལགས་ཀྱིས་བཏོན་པའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

གྱི་གྲོས་འཆར་དེ་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོ ད། དེ་ཡང་གྲོས་འཆར་

དེའ་ི ནང་འཁོད་དོན། ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི སདྲི ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ།
༡

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་འཕྲད་བཞིན་པའ་ི ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཆེད་རེ་འདུན་
འདོན་དགོས་པ།

༢༽ བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་དྲག་གནོན་དང་སོ་ལྟ་བྱ་རྒྱུས་མཚོ ན་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་

བྱུས་ཤུ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞི ན་པ་དེས་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཚབས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞི ན་
པར་བརནྟེ ། དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་དེ་དག་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་

པའ་ི རེ་འདུན་འདོན་དགོས་པ།

༣༽ བོད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་རྟོག་ཞི བ་མི ་སྣ་འགྲོ་བསྐྱོད་
རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་
པའ་ི རེ་འདུན་འདོན་དགོས་པ།

༤༽ ད་ལྟའ་ི བོདོ ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་མི་འག་ྲོ ཆེད་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མ་མཆོག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་གང་མགྱོགས་འགོ་འཛུ གས་

བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས་པ། ཞེས་སོགས་དོན་ཚན་བཞི ་ཅན་གྱི་གྲོས་
འཆར་དེར་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་ལམ་ལྷངོ ས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་

གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི ་གདགུ ་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་
འཕྲལ་ད་ུ མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༨ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི རྒྱལ་ཡོ ངས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་འོག་
གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལ
ེ ་སྐབས། ཁོང་

གི ས་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞི ན་པ་དེར་བླ་ོ འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་

པ་དང་ཆབས་ཅི ག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་
འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་གནང་འདུག

དེ ་ ཡ ང ་

གོང་ཚེ ས་ཉིན་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་དང་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་
ཚོ གས་གཙོ་སྐ་ུ ཞབས་ཤེ་རོ་ཌི་བྷ་ོ རོན་ Sherrod Brown ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་

བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མགག
ྱོ ས་མྱུར་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་རྒྱུའ་ི རེ་བ་བྱེད་

བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་ད་ལྟའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་མུ ་མཐུ ད་
བཟུང་ན་བོད་ནང་ལྷངི ་འཇགས་ཡོ ང་ཐབས་མེ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི འི་ཆོ ས་དང་

རི ག་གཞུང། སྨྲ་བརྗོད། འདུ་འཛོ མས་རང་དབང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་འཛི ན་པའི་དམ་བསྒྲགས་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། རྒྱ་གཞུང་ནས་སྔནོ ་འགྲོའ་ི ཆ་

རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་

པ་དང་ལྷན་འབྲེལ་མོལ་སླར་གསོ་བྱས་ཚེ ་ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོའ་ི དཀའ་རྙགོ ་དེ་དག་སེལ་ཐུ བ།
ཅེས་གསུངས། ལྷག་པར་ཚོ གས་ཆུང་དེའ་ི ཚོ གས་གཞོན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་ཀི་རི་

སི་སི་མི་ཐ་

Chris Smith ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན།

འདས་པའ་ི ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུ བཏང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཞི ་རྒོལ་གནང་མཁན་བོད་མི ར་དྲག་སྤྱོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བེད་

སྤདྱོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་འབགྲོ ་ས་གཞིས་སྤསོ ་བྱེད་བཅུག་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་
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འཛིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འག་ྲོ རྒྱུའ་ི ཉེན་འཚབ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་བོད་ནང་ཕྱི་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་མི་སྣ་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་བྱེད་རྒྱུར་བཀག་

བསྡམོ ས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས་ཡོ ད། གཞན་ཡང་བསྒྲགས་གཏམ་དེའ་ི ནང་འཁོད་

དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག བོད་མིའ་ི འཚོ ་རནྟེ ་ཐོག་

ཁྲིམས་མཐུ ན་མི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཕྱི་ཟླ་ ༣

དང་ ༤ ནང་བོད་ས་ཡོ ངས་ལ་ཞི་བའ་ི སྒརེ ་ལངས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་འད་ི ལོའ་ི ཟླ་བ་གསུམ་

པའི་ནང་ལོ་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་
བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ས་བོད་མི འ་ི རེ་སྐལ
ུ ་རྣམས་ལག་ལེན་
དོན་འཁྱོལ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ།

༄༅། །ཨིན་ཡུལ་དུ་རནྟེ ་གཞིས་བྱས་པའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་བོད་ཀྱི་ཚོ གས་པ་དང། བོད་

རང་བཙན་ཚོ གས་པ། བོད་རང་བཙན་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ གས་པ། ཨིན་ཡུལ་དུ་གནས་སྡདོ ་བོད་

རིགས་ཚོ གས་པ། དེ་བཞིན་ཨིན་ཡུལ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་བཅས་ཐུ ན་མོང་

ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨི ན་ཡུལ་དུ་གནས་སྡདོ ་བྱེད་མཁན་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ ས་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉནི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་ ༣༠༠ ཙམ་གྱིས་ཨིན་ཡུལ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་
༡༥༠ དང་ས་གནས་འོས་བསྡའུ ་ི ས་ཁོངས་

Local constituencies

བཅས་སུ་ངོ་བཅར་གྱིས་

ི ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ཡིག་ངག་གཉས
ུ ་ཞུས་འདུག
ྱོ ་ཡོ ང་བའ་ི འབོད་སྐལ

ཐེངས་འདིར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ ས་ཨི ན་ཇིའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སོགས་

བརྒྱུད་སདྲི ་བླནོ ་ཌེ་ཝི་ཌི་ཀེམ་རོན་ David Cameron མཆོག་གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ་ི བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ ་རྒྱུའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་པ་མ་ཟད།
ཨི ན་གཞུང་ནས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྲིད་གཞུང་དང་རྡོག་སྒྲིལ་ནས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཡིན་འདུག

རྣམས་ཀྱིས་ཨིན་ཡུལ་གྱི་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཝེ་སི་མིན་སི་ཊར་

གཞན་ཡང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་པ་

Westminster

ར་ུ གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་

མི་རྣམས་དང་དངོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་བླ་ོ འཚབ་ཤུགས་ཆེ་དང་བཅས་གས
ྲོ ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་ལ་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་སྐབས། གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་ནས་ཀྱང་གས
ྲོ ་

ཚོ གས་འོག་མར་བོད་དོན་ཐོག་སླར་ཡང་བག་ྲོ གླངེ ་གནང་རྒྱུའ་ི ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད། དེ་སྔའ་ི

བོད་དོན་བག་ྲོ གླངེ ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་གནང་ཡོ ད།

དམི གས་བསལ་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་སྐབས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ ག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཨི ན་

ཡུལ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་འཐུ ས་མི ་ཡི ན་པ་ངལ་རྩོལ་ཚོ གས་པའི་
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སྐ་ུ ཞབས་ཕ་བྷ་ི ཡན་ཧེ་མིལ་ཊོན་

ཀེ་ཐི་ཇེ་མ་ཡེ ་སོན་

Cathy Jamieson

Fabian Hamilton

ི ་ཌེ་ཀིན་
ལགས། སྐ་ུ ཞབས་ནཀ

ལགས་དང། ལྕམ་སྐ་ུ
Nic Dakin

བཅས་དང་ལྷན་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་དོན་ཐོག་གླངེ ་སླངོ ་གནང་ཡོ ད།
དེར་ལྕམ་སྐ་ུ ཀེ་ཐི་ཇེ་མ་ཡེ ་སོན་

Cathy Jamieson

ལགས་

སྐ བ ས ་

ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། འད་ི ལྟ་བུ་ཕན་

ཚུན་ཐུ ག་སྟེ་ཚོ གས་འདུ་འཚོ གས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་མཐོང་གི ་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན།

མི ་སྒརེ ་སོ་སོས་འབྲེལ་ཡོ ད་གནད་དོན་ཐོག་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། སོ་སོའི་སེམས་

ཚོ ར་ཤུ གས་ཆེ་འདོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག ཅེས་གསུངས་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་
གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་ངོས་ནས་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་དོན་ལྟར་ན། གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་

ཀྱིས་བོད་མི འ་ི རེ་འདུན་རྣམས་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག་པ་
བཅས།།
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གནོན་ཤུ གས་འོག་བལ་གཞུང་ནས་བོད་མི འ་ི
འགྲོ་སྡདོ ་སྤྱོད་གསུམ་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ི སདྲི ་འཛིན་ཟུར་པ་ཇི་མི་ཁར་ཊར་

Jimmy Carter

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་བལ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུ གས་སྤྲད་རྐྱེན་ཡུལ་དེར་གནས་སྡདོ ་བྱེད་བཞི ན་པའི་བོད་

མིའ་ི འག་ྲོ སྡདོ ་སྤདྱོ ་གསུམ་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག

དེ་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་

ཡོ ངས་འོས་བསྡའུ ་ི གྲ་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་རགྟོ ་ཞིབ་ཆེད་ཨ་རིའ་ི སདྲི ་འཛིན་ཟུར་པ་ཇི་

མི་ཁར་ཊར་མཆོག་བལ་ཡུལ་ནང་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣

ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ ཉནི ་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མ་གྲུའ་ི ནང་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་ལ་
གསུང་དོན། བོད་ནས་བོད་མི ་མང་དག་ཅི ག་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོ ང་བཞི ན་

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཉེ་བའི་ལོ ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གནོན་ཤུ གས་འོག་བལ་ཡུལ་གཞུང་

ནས་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་སྟེ་བོད་རི གས་སྐྱབས་བཅོལ་

བ་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ཚེ གས་ཆེ ན་པོ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད། སྤྱིར་བཏང་འདས་

པའི་ལོ ་མང་རིང་བལ་ཡུལ་གྱི ་མཐའ་མཚམས་སྲུང་མཁན་དམག་མི ས་ས་མཚམས་ནས་
བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོ ང་མཁན་རྣམས་འཛི ན་བཟུང་དང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་།

མཐར་བལ་ཡུལ་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་སྐྱབས་

བཅོལ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་རྩིས་སྤདྲོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ལོ་ཤས་གོང་ནས་གནས་སྟངས་དེར་

གྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ངས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་
མགོ་སྒར
ུ ་རྒྱུ་མེད་པའ་ི རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས་འདུག་པ་བཅས།།
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ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་ཇུ་ལི ་ཡ་གྷ�ི་ལ་ཌི ་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་གྲོས་
གཞི འ་ི ཁོངས་སུ་ཡོ ད་ལུགས་གསུངས་པ།
༄༅། །ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་བོད་དོན་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་གྱིས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྲིད་

བླནོ ་ཇུ་ལི ་ཡ་གྷ�ི་ལར་

Julia Gillard

མཆོག་དང་། ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེན་སྦབོ ་ཀར་མཆོག་ཕྱི་

ི ས་ལ་ཕེབས་སྐབས། རྒྱ་ནག་སདྲི ་འཛིན་
ཚེ ས་ ༥ ཉནི ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་གཞུང་འབལ
ྲེ ་འཚམས་གཟག
དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་སྐརོ ་གླངེ ་དགོས་པའ་ི

འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་ཇུ་ལི ་ཡ་གྷ�ི་ལ་ཌི ་མཆོག་གི ས་ཨོ ་སི ་

ཊོ་ལི ་ཡའི་ཨེ ་སྦ་ི སི ་རྒྱང་སྲིང་ལས་ཁང་ལ་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་

ཐད། རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཁག་དང་ཐུ ག་སྐབས་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི འ་ི ཁོངས་སུ་

ཡོ ད་ལུགས་དང་འབྲེལ་གསུང་དོན། འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ང་ཚོ ར་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་
པར་བརྟེན། དེའི་ཐོག་ང་ཚོ ས་མཛུ བ་སྟོན་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་ཡི ན། མི ་དམངས་ནས་དེའི་
དུས་ཀྱི་ཤེས་རགྟོ ས་བྱུང་བའ་ི གནས་ཚུལ་ཡོ ད་ན། དེ་ཡང་གླངེ ་སླངོ ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ང་
ཚོ འ་ི ཕྱི་སདྲི ་ཀྱི་རྣམ་པ་ན་ི ཆེས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོ ས་ཚིག་ཙམ་མིན་

པར་ཚད་གཞི ་ངེས་ཅན་གྱི་གལ་ཆེར་བཟུང་དང་འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་རི ན་ཐང་དེ་དག་རྒྱ་
ི ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་གསལ་སྟོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ང་
ནག་གི ས་གཙོ ས་འཛམ་གླང

ཚོ ར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་པའ་ི རྣམ་པ་

ཡང་གསལ་སྟོན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་འདུག སྤྱི ར་བཏང་ཨོ ་སི་ཊོ ་
ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་ཇུ་ལི ་ཡ་གྷ�ི་ལ་ཌི ་མཆོག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བླནོ ་ཆེན་གསུམ་དང་ཁེ་གཉེར་

ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་སྐརོ ་ལྷན་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་གསུམ་གྱིས་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བླནོ ་
མཆོག་ལ་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདགུ
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༩ ཉནི ་ཁེ་ན་ཌའ་ི མང་གཙོ་གསར་པའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་
ཀྱི་འཐུ ས་མི་ལྕམ་སྐ་ུ པེ་གྷ�་གྷ�ི་ནཱ་ཤེ་
ཨིར་ཝེན་ཁོ་ཊེལ་

David Sweet

Irwin Cotle

Peggy Nash

མཆོག་དང་གུ་ཡངས་ཚོ གས་པའ་ི འཐུ ས་མི་

ི ་ཞེན་ཚོ གས་པའ་ི འཐུ ས་མི་ཌེ་ཝི་་ཌི་སུ་ཝི་ཊི་
མཆོག རྙང

མཆོག་བཅས་གསུམ་གྱིས་ཁེ་ན་ཌའ་ི སདྲི ་བླནོ ་ཧར་ཕར་

Harper

བོད་མིའ་ི རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་སྐརོ ་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་བའ་ི ནང་འཁོད་དོན།

མཆོག་ལ་

དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེ ད་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ་

ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་གནང་མཁན་གྱི་བོད་མི འི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་དུ་

འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པ་དེ་ནི་བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དྲག་རྩུབ་དང་དབང་བསྒྱུར་སྲིད་

བྱུས་ལ་འདོད་བླ་ོ མ་ཚིམས་པར་དེ་ལྟར་གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེས་བོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོ ད་པའི་རྟགས་མཚན་ཞི ག་ཀྱང་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོ ད། དེར་

བརྟེན་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་འཕྲལ་མར་སེལ་ཐབས་དང་ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོའ་ི

བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་ཡོ ང་ཐབས་སུ་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་ཨ་རི་དང་

ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོ ང་རྒྱུའ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་དགོས།		

དེ་བཞི ན་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བླནོ ་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་མཉམ་

འབལ
ྲེ ་གྱི་སྣེ་ཁདྲི ་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁ་ན་ཌའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་གི་སྐ་ུ ཚབ་བོད་ནང་

ཆེད་གཏོང་གནང་སྟེ། བོད་ནང་གི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་

གནང་མཁན་གྱི་བོད་མི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པའ་ི རྒྱུ་རྐནྱེ ་གཙོ་བོ་ཇི་ཡིན་དཔྱད་
ཞིབ་གནང་དགོས། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡང་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཞིབ་འཇུག་

པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་འགོད་པ་རྣམས་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པའ་ི ཐོག་ནས་བོད་ནང་
བསྐདྱོ ་འཇུག་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་དགོས་སྐརོ ་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་བགྲོ་གླངེ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་རང་དབང་མང་གཙོ ་མནའ་སྦྲེལ་ཚོ གས་པ་ Alliance of
Liberals and Democrats for Europe ཞེས་པའ་ི གོ་སྒྲིག་དང་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཨི་སི་

ཏོ་ན་ི ཡའ་ི སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་ལྕམ་སྐ་ུ ཀི་རི་སི་ཊི་ན་ཨོ ་ཇུ་ལེན་ྜ

Kristiina Ojuland

ལུ་ཐུ ་ཝེ་ན་ི ཡའ་ི སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་ལིའ་ོ ན་ི ཌ་སི་ཌོན་སི་ཀི་སི་
Donskis

མཆོག་དང་།

Lithuanian MEP Leonidas

མཆོག་བཅས་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་རང་དབང་མང་གཙོ་མནའ་སྦྲེལ་ཚོ གས་པའ་ི

ི ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐར
སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་གཉས
ྱོ ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ལྷག་པའ་ི
ཉནི ་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བོད་ཀྱི་མིག་ཆུ།

བག་ྲོ གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་ཤིག་ཚོ གས་ཡོ ད།

Tears of Tibet

ཞེས་པའ་ི བརདྗོ ་གཞིའ་ི ཐོག་

དེ་ཡང་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ཀི ་རི ་སི ་ཊི ་ན་ཨོ ་ཇུ་ལེན་ྜ མཆོག་གི ས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ད་བར་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ལོ་གསུམ་བསྟུད་མར་བོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ ་བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཐུ བ་པར་ལྕམ་སྐུ་ཁོང་

རང་ཉིད་ལ་དགའ་སྤབོ ས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་། དོན་སྙངི ་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཤི ག་ཡོ ང་

བར་ད་དུང་མུ ་མཐུ ད་ཤུ གས་རྒྱག་དགོས་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། སྐབས་དེར་
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ་འབྲེལ་ལམ་གཙོ ་སྐྱོང་བ་ལྕམ་སྐུ་ཀེ་ཊི ་སོན་ཌར་སི ་
Ms. Kate Saunders

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ ༡༡༤

རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་བ་དེ་དག་དུས་ཚི གས་གོ་རི མ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་བ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་དགོས་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་ན།ི རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་

པར་བརནྟེ ། དེ་དག་གི་འགན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད།

ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་སྐབས་དེར་བོད་རི ག་པའི་མཁས་དབང་དང་མི ་རི གས་རི ང་

ལུགས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ལྕམ་སྐ་ུ ཀ་ཏ་ི ཡ་བྷ་ཕེ་ཏ་ི རེ་ལི་

Ms. Katia Buffetrille

ལགས་ཀྱིས། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བོད་མིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

དང་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གི ་ལས་འགུལ་ལ་ལྟ་ཕྱོགས། ཞེས་པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཨི་སི་ཊོ་ན་ི ཡའ་ི རམ
ྩོ ་པ་པོ་དང་སྤྱི་ཚོ གས་དྲང་བདེན། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་

སྲུང་སྐབྱོ ་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་སྐ་ུ ཞབས་རོ་ཡི་སི་ཊེ་ཌར་ Mr. Roy Strider ལགས་ཀྱིས། གལ་
ཏེ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་བོད་མིའ་ི འཚེ ་བ་མེད་པའ་ི འཐབ་

རདྩོ ་ལ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མ་ཐུ བ་ཚེ ། བོད་རང་བཙན་གྱི་བསམ་བླ་ོ དང་

བསམ་བླ་ོ དེ་རི མ་བཞི ན་མཁྲེགས་བཟུང་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོ ད

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སྦར་སིལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་ར་ྗེ ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁགྲེ ས་བཟུང་གི་སདྲི ་བྱུས་ལ་བརནྟེ ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་

ཇི་འདྲ་བཟོ་བཞིན་ཡོ ད་མེད་དང། ལྷག་པར་ཉེ་ལམ་རྒྱ་མ་རོང་གི་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན་གྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་གཅི ག་ནང་ས་རུད་ཀྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རང་བྱུང་གོད་ཆག་
ཡི ན་ཚུལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ལན་འདེབས་གནང་བ་རྣམས་ཞི བ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་སྟེ་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་དུས་རྟག་

ཏུ ་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོ ལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་གཞི ་བཅོལ་ནས་གཉིས་སྨན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞི ན་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལྟ་

གྲུབ་ལ་གཞི ་བཅོལ་ཏེ་གྲོས་མོ ལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུར་ཆོ ད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད་པ་ལྟར།
ཁདྱེ ་རྣམས་དང་ཁདྱེ ་ཚོ འི་སྲིད་གཞུང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུ གས་སྤྲད་དེ་
བོད་མིའ་ི དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས། བགྲོ་གླངེ ་གྲུབ་མཚམས་མང་ཚོ གས་ལ་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཕུལ། སྐབས་

དེར་མཐོ་རིམ་སླབོ ་མའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་
ལངས་ཕག
ྱོ ས་ཇི་འདྲ་ཡིན་སྐརོ ་གྱི་དྲི་བ་བཏང་འདུག

དེ་ ར ྗེ ས ་ཚོ གས་འདུའི ་ མཇུ ག་

བསྡམ
ོ ས་གསུང་བཤད་སྐབས་ལུ་ཐུ ་ཝེ་ནི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་འཐུ ས་མི ་ལི འ་ོ ནི་ཌ་སི ་ཌོན་སི ་ཀི ་སི ་

Leonidas Donskis

ི ་བར་ྗེ བ་ཡིན་
མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ཚོ ང་གི་ཁེ་ཕན་གཉས

ན། དུས་རབས་གསར་པའ་ི ཞབས་འདྲེན་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ས་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གི ་ཆོས་
ལུགས་རང་དབང་གི ་ལས་ཁུངས་ལ་བོད་དོན་རྩད་ཞི བ་
གནང་དགོས་པའི་སྐལ
ུ ་མ་གནང་བ།
༄༅། །ཁེ་ན་ཌའི་ལྗང་ཁུ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ཨེ ་ལི ་ཛ་བྷ�་

ཨེ ་ཝེན་མཆོ ག་གི ས་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ཆེ ད་བཙུགས་གནང་བའི་ཆོ ས་ལུགས་རང་

དབང་ལ་བོད་དོན་རྩད་ཞིབ་གནང་དགོས་པའ་ི སྐལ
ུ ་མ་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་

མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་ལས་ཁུངས་དེའ་ི ངོས་ནས་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་
སྐརོ ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་དོན། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ན་ི ཆེས་ཛ་དྲག་ཆེ་ར་ུ

ྲི ས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚད་
འགྱུར་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་སགྲོ ་ཁམ
ལས་བརྒལ་བའ་ི ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ཁེ་ན་ཌའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་
རང་དབང་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི ་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་རྩད་ཞི བ་ནན་

པོ་གནང་ཐོག་བོད་ནང་གི ་བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེ ད་གདོང་ལེ ན་གནང་
དགོས། དེ་བཞི ན་ཁེ་ན་ཌའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་

ལ་དུས་ཡུན་ཕྲན་བུ་འགོར་སདྲི ་ཀྱང་གང་ལྟར་ལས་ཁུངས་དེའ་ི ངོས་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའ་ི

ལངས་ཕག
ྱོ ས་ལ་དོ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ན་ི ལས་ཁུངས་དེའ་ི གཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་བྷ�ན་
ཌེ་ལགས་ཀྱིས་ལས་དོན་གཙོ་གྲས་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས་འདུག་པ་བཅས། །

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།
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ཕ་རན་སི འ་ི སྲིད་འཛི ན་མཆོག་ལ་བོད་དོན་གླངེ ་དགོས་པའི་
འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༡ ཉནི ་ཕ་རན་སི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

ཚོ གས་པས་ཕ་རན་སི འི་རྒྱལ་ཡོ ངས་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་ཕ་རན་སི འི་སྲིད་འཛི ན་སྐུ་

ཞབས་ཕ་རན་སྭ་ཨོ ་ལེན་ཌི་

Francois Hollande

མཆོག་ལ་རིང་མིན་རྒྱ་ནག་ནང་འཚམས་

ི ས་སུ་ཕེབས་སྐབས་བོད་དོན་གླངེ ་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
གཟག
ུ ་ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་ཕ་རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་

པས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ཕ་རན་སི ་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན།
དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀྱི ས་སོ ་སོ འི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་དཔལ་འབྱོར་

ཁེ་ཕན་ཆེ ད་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྣང་མེ ད་དུ་མ་བཏང་བར་བོད་དོན་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་ཁ་

གསལ་དང་བརྟན་པོ་བཟུང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ངོས་ནས་

བོད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་བཀག་སྡམ
ོ ་གང་ཡང་མེ ད་པའི་ཐོག་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་
འཇུག་དགོས་པ་དང། རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་

བའི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་དགོས་པ། དེ་བཞི ན་བོད་རྒྱ་ཞི ་

མོལ་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕ་རན་སི་

གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པས་ཕ་རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་མི ་རྣམས་
ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ཐོག་གྲོས་ཆོ ད་འཇོག་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོ ད།

གོང་གསལ་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་ཐོག་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ འི་ལས་རོགས་

སྐ་ུ ཞབས་ཇིན་པེ་ཊི ་རི ཀ་

ན་མི ་རི ་

Mr. Jean-Patrick Gille

Mr. Noël Mamere

Mr. Patrick Bloche

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་སྐ་ུ ཞབས་ནོ་ཨི ལ་

ལགས་དང་། ཚོ གས་གཞོན་སྐ་ུ ཞབས་པེ་ཊི ་རི ཀ་བྷ་ོ ལོ་ཆི ་

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་ཕ་ི ལིབ་ཕོ་ལོ་ཊི་

Mr. Philippe Folliot

ལགས།
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ལྕམ་སྐ་ུ ཇི་ན་ི ཝི་ཝ་གྷ་ི ལར་ཌི་

ཀ་

Mr. Lionnel Luca

Mme. Geneviève Gaillard

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་ཕ་ི ལིབ་ཝ་ཨེ ་ཊེལ་

དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོ་ཨིལ་གྷ་ི རོ་ཌི་

Molac

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་ལི་ཨོ ་ནེལ་ལུ་

Mr. Joël Giraud

Mr. Philippe Vitel

ལགས།

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་པོལ་མོ་ལེཀ་

Paul

ལགས་བཅས་ཀྱིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོ ད་འདུག

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་དེ་ཉནི ་ཕ་རན་སིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ན་

ཌི ་རི ་གྷ་ཊོ་ལི ན་ལགས་ཀྱིས་ཕ་རན་སི ་གཞུང་ལ་ཕ་རན་སི འ་ི སྲིད་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཕ་རན་ཀི ་
ཨི ས་ཧོ་ལེན་ཌི ་མཆོག་གི ས་རི ང་མི ན་རྒྱ་ནག་ནང་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་

བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་སྐརོ ་དྲི་བ་བཏོན་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ ༢༡ གི ས་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་
དྲུང་ཆེ་མཆོག་ལ་འབོད་སྐལ
ུ ་གྱི་ཞུ་ཡི ག་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི འཐུ ས་མི་ ༢༡ གིས་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་ཇོན་ཀེ་རི་
John F. Kerry

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༣ ཉནི ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་

གཟིགས་སུ་ཕེབས་སྐབས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེར་འཛི ན་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་དང་མཉམ་གླངེ ་

སླངོ ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡི ག་གཅི ག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ང་ཚོ ས་སྐུ་ཉིད་

མཆོག་ལ་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་
འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཞུ་དགོས་པའ་ི རྒྱབ་ལྗངོ ས་གི་གནས་སྟངས་ན།ི སྐ་ུ ཉདི ་མཆོག་

བོད་དོན་ཐོག་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་གོང་
མ་ཚོ ས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྨང་གཞི ་བཙུགས་པ་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོ ང་ཆེད་ཡི ན། སྐ་ུ ཉིད་

མཆོག་དེ་སྔ་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་
Relations Committee ནང་ཕྱག་ལས་གནང་སྐབས།

Senate Foreign

ཚན་པས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་ལས་

གཞི་དང་སདྲི ་བྱུས་མང་དག་ཅིག་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ། ཨ་རིའ་ི གཞུང་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་ལངས་ཕག
ྱོ ས་དེ་སྔ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད། རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་དེ་དག་གིས་བོད་མི་ཚོ ར་

རང་གི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བོ་སྲུང་སྐབྱོ ་ཆེད་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་བྱུང་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་དེ་བཞིན་འཚེ ་མེད་ཞི་བར་གཞི་བཅོལ་བའ་ི གས
ྲོ ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

བྱུང་ཡོ ད། སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་སྐ་ུ སྒརེ ་གྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་

ི ་ཙམ་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང། ཕག
འབལ
ྲེ ་ལས་དོན་ཚན་པའ་ི ལས་ཁུངས་སུ་ཐེངས་གཉས
ྱོ ས་

མཚུངས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ཀྱང་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པར་

ང་ཚོ ས་ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དོན་ཚན་
བདུན་འཁོད་པའ་ི གནད་དོན་རྣམས་ན།ི
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༡༽ སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་འགོ་ཁྲིད་དང་ལྷན་གྲོས་མོ ལ་གནང་སྐབས་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཡང་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་རྒྱུའ་ི གནད་དོན་ཞིག་ཏུ ་བརྩི་དགོས་པ་དང། དེ་

ལྟར་བརྩི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་སྔའ་ི ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའ་ི ལས་འགན་རྒྱུན་

སྐྱོང་གནང་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་ན་ཨ་རི འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཙམ་གྱི་རྣམ་པའི་

ཐོག་ནས་མིན་པར། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལངས་ཕག
ྱོ ས་བརྟན་པོ་ཞིག་ཡིན། ལངས་ཕག
ྱོ ས་དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁནྱོ ་

ཡོ ངས་ལ་ཁྱབ་པའི་གཞི ་རྩའི་རི ན་ཐང་ལ་གཞི ་བཅོལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ར་སྤྲོད་གནང་
དགོས།

༢༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའ་ི འགོ་ཁདྲི ་དང་ལྷན་དོན་སྙངི ་ལྡན་པའ་ི གས
ྲོ ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་
གནང་དགོས་པ།

༣༽ བོད་དོན་ཐོག་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་གསར་པ་གང་མགྱོགས་བསྐ་ོ གཞག་
གནང་རྒྱུ།
༤༽ བོད་མིའ་ི བདེ་དོན་དང་དཔལ་འབྱོར། དེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་ཤེས་རགྟོ ས་ཆེད་མཐུ ན་

འགྱུར་བསྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞིའ་ི ཐད་མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ།
༥༽ མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ཆེ ས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་འགན་
ི ་ལེ་
འཛིན་ལྕམ་སྐ་ུ ན་ཝི་པལ

Navi Pillay

མཆོག་གིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་བསྒྲགས་

གཏམ་ནང་གསལ་བ་རྣམས་ལག་ལེ ན་དོན་འཁྱོལ་ཡོ ང་ཆེ ད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་
མཉམ་འབལ
ྲེ ་གྱིས་ལས་འགུལ་སྤལེ ་རྒྱུ།

༦༽ ཨ་རི འ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པར་འགྲོ་

བསྐྱོད་ཆོག་པ་ལྟར། ཨ་རི འི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ ་ལའང་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་
པར་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་ཆོག་པའ་ི ཆོག་མཆན་སྤདྲོ ་དགོས།

༧༽ ལྷ་སའི་ནང་ཨ་རི འི་གཞུང་ཚབ་འཛུ གས་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་གལ་ཆེ ་ཤོས་སུ་བརྩི ་དགོས།
ཞེས་འཁོད་འདུག

གོང་འཁོད་ཞུ་སྙན་དེར་ད་བར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་ཨ་
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི འཐུ ས་མི་བཅ་ུ ཙམ་བྱུང་ཡོ ད་པ་རྣམས་ན།ི སྐ་ུ ཞབས་མཀ་ཨུ་

ཌལ་ Mark Udall མཆོག་དང། མར་ཀོ་ར་ུ བྷ་ི ཡོ ་ Marco Rubio མཆོག ཌེན་ནེ་
ཕ་ཡིན་སི་ཊེན་

Dianne Feinstein

མཆོག རི ་ཆ་ཌི ་ཌི ཀ་ཌུར་བྷན་མཆོག
མཆོག རོན་ཝེ་ཌན་

Blumenthal མཆོག

ཨེ མ་ཀོ་ཝན་

Ron Wyden མཆོག

མེ་ཁལ་ཨེ བ་བྷན་ནེ་ཊི་

William M. Cowan

མ་ཡིཀ་ཇོ་ཧན་
མེ་ཀེན་

Richard ‘Dick’ Durban

བྷནེ ་ཀར་ཌི ན་

མཆོག པེ་ཊིཀ་ལི་ཧེ་ Patrick Leahy མཆོག ཊོམ་ཨུ་ཌལ་

Ben Cardin
Udall

མཆོག བྷར་བྷ་ར་བྷགོ ་སར་ Barbara Boxer

Mike Johanns

John McCain

ན་ཌི་སན་ཌར་སི་

རི་ཆ་ཌི་བྷུ་ལུ་མན་ཐལ་ Richard

Micheal F. Bennet

མཆོག ཝིལ་ལེམ་

མཆོག ཨལ་ཕ་རན་ཀན་ Al Franken མཆོག

མཆོག མ་ཡིཀ་ཀི་རིག་ Mark Kirk མཆོག ཇོན་

མཆོག ཇེམ་སི་ཨེ ་རི་སི་

Bernard Sanders

མཆོག སུ་སན་ཨེ མ་ཀོ་ལིན་སི་

Tom

James E. Risch

མཆོག ཨེ ་ལི་ཛེ ་བྷ་ེ ཐི་

Susan M. Collins

Merkeley མཆོག་བཅས་ཡིན་འདུག

མཆོག བྷར་

Elizabeth Warren

མཆོག ཇེབ་མར་ཀེ་ལི་

Jeff
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ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་དོན་སེལ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་
གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་

State Department

ཀྱི་མགནྲི ་ཚབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་པེ་

ཊིཀ་ཝེན་རེལ་ Patrick Ventrell མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་ཚོ ར་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེ ད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གམ་

ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གྲོས་མོལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

འདོན་བཞི ན་ཡོ ད། ལངས་ཕྱོགས་འདི་ནི་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་ཡུན་རི ང་ནས་འཛི ན་བཞི ན་
པའ་ི སདྲི ་བྱུས་ཤིག་ཡིན། ཞེས་གསུངས། སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་བོད་མི་ཚོ ས་

རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞིན་པའ་ི ཐོག་དྲི་བ་བཏང་བར། མགནྲི ་ཚབ་པ་མཆོག་
གིས་གསལ་བཤད་གནང་དོན། བོད་མི་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་རྒྱུ་དང།

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཁན་ཚོ འ་ི ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་ཚོ ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་བླ་ོ འཚབ་ཡོ ད། ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་
བ་དང་སྦྲགས། ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་ John Kerry མཆོག་ཉེ་ལམ་

ི ས་སྐབས་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གླངེ ་
རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟག
ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ས་བོད་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་
ཡོ ད་སྐརོ ་བཀོད་པ།
༄༅། །ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི ་

John Kerry

མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་ལོ ་

༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༠ རེས་གཟའ་སྤནེ ་པའ་ི ཉནི ་ཨ་རིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་

སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩི ས་མེད་རྡོག་

རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་བོད་མི་ཚོ འ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་བཀོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྤྱི་ཚོ གས་བརྟན་

ལྷངི ་ལ་མི ང་འདོགས་བྱས་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དང་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་

གཞན་ནང་བོད་མིའ་ི ཆོས་དང་སྐད་ཡིག ཐུ ན་མིན་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས། དེ་བཞིན་སྨྲ་

བརྗོད་དང་འདུ་འཛོ མས། འགུལ་སྐྱོད་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

མ་ཟད། དེ་སྔ་ལས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། ད་ཆ་བོད་མི་ཚོ འ་ི སེམས་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཐོག་ནས་མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་དང་དཔལ་འབྱོར་

ཟུར་ཕུད། ཤེས་ཡོ ན་དང་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་ཚོ ར་བ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུ འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའ་ི ནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་གང་བྱུང་དམར་གསོད་དང། སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད། གང་བྱུང་
འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་འདུག ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་

མུ་མཐུ ད་སྙན་ཐོའ་ི ནང་བཀོད་པ་ལྟར་ན། བོད་ཀྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོ གས་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོ་ལྟའ་ི པར་ཆས་བཙུགས་ནས་བསུན་གཙེེར་བཟོ་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང།

ལྷག་པར་འད་ི ལོར་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁདྲི ་གསར་པ་འཕོ་འགྱུར་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོ ངས་སུ་
དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་ར་ུ བཏང་བར་བརནྟེ ། བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་

གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་པོར་གྱུར་ཡོ ད་པ་སོགས་བཀོད་འདུག་པ་བཅས། །
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ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གསུམ་གྱིས་
ཡུལ་དེའ་ི སྲིད་འཛི ན་ལ་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ན་དི་རི ་གེ་ཏོ་

ལིན་

André Gattolin

མཆོག་དང། སྐ་ུ ཞབས་ནོ་ཡིལ་མ་མར་

དེ་བཞིན་སྐ་ུ ཞབས་ཇེན་པེ་ཊིཀ་གིལ་ལེ་

Jean Patrick Gille

ཕ་རན་སིའ་ི སདྲི ་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་ཨོ ་ལན་ཌི་

Hollande

Noel Mamère

མཆོག

མཆོག་བཅས་ཀྱིས་རིང་མིན་

མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་

ི ས་ཕེབས་སྐབས། རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕངི ་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་ནང་དང་ལྷག་པར་
གཟག

བོད་དང་ཤི ང་ཅང་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ ་གླངེ ་གླངོ ་

གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། ཐེངས་འདིར་ཕ་རན་སི ་སྲིད་གཞུང་

གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཙམ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་བོད་
ནང་གི་བོད་མི་ཚོ འ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་དེ་བཞིན་ཡུ་གུར་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའ་ི དཀའ་

ངལ་དེ་དག་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པའ་ི རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་
ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་གོང་བརདྗོ ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་གསུམ་གྱིས་ཕ་རན་སིའ་ི རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་

ཁང་ངམ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའ་ི ནང་གནད་དོན་དེའ་ི སྐརོ ་གསུང་དོན། ཕ་རན་སི་དང་རྒྱ་ནག་
ཡུལ་གཉིས་དབར་ཚོ ང་འབྲེལ་དང་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དབར་འབྲེལ་

བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡི ན་པ་ནི་རྩོད་མེད་ཅི ག་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང། ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་
འབྲེལ་ལམ་ཐད་འཛེ མས་ཟོན་བྱེད་མི ་དགོས་པར་གུ་ཡངས་དང་བསམ་ཤེས་ཐུ བ་པའི་ཁོར་

ཡུག་ཅིག་གི་འོག་ལས་དོན་སྤལེ ་དགོས་ན། རྒྱ་ནག་ནང་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཚོ འ་ི རིག་གཞུང་

དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་ཐབས་
མེད། ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའ་ི ཚོ གས་
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

གཙོའ་ི ལས་རོགས་གནང་བཞིན་པ་སྐ་ུ ཞབས་ནོཡིལ་མ་མར་

Noel Mamère

མཆོག་གིས་ཕ་

རན་སིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབ་ལའོ་རེན་ཕེ་བྷ�ི་ཡ་སི་ Laurent Fabius མཆོག་ལ་དྲི་བ་ཞིག་

བཏོན་པར་ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་དོན། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་
སྲེག་གི ་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པ་དེར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་

པ་ལྟར་ཕ་རན་སིའ་ི གཞུང་གིས་ཀྱང་གནད་དོན་དེར་བླ་ོ ཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ད། སདྲི ་འཛིན་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་སདྲི ་འཛིན་དང་ལྷན་ངེས་པར་དུ་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་གླངེ ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་

མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད། དེ་བཞིན་རིག་གཞུང་སོགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའ་ི
དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཆེད་དོན་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞི ག་འཚོ ལ་དགོས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་མེད། ཅེས་ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་

ཆེན་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།
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འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚན་པས་བོད་མི ས་
རང་ལུས་མེར་སྲེག་ལས་འགུལ་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པའ་ི ཉནི ་འཇར་མན་གས
ྲོ ་
ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པས་
of German Parliament

The Human Rights Committee

བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་ལས་འགུལ་བསྟུད་མར་སྤལ
ེ ་བ་དེར་སེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་ནང་དུ་རང་

སགྲེ ་ལས་འགུལ་བསྟུད་མར་སྤལེ ་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞིགས་སྐབས་ང་ཚོ ར་ཧང་སང་

བྱུང་བ་མ་ཟད། སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོ ང་བཞིན་འདུག དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི ཆོས་དད་

རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་
ཤུགས་ཆེ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། རེ་ཐང་ཆད་དེ་དཀའ་སྡག
ུ ་ཧ་ཅང་འོག་རང་སགྲོ ་གཅོད་བཞིན་པའ་ི
ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་

ཚོ ས་བོད་མི འི་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་དང་རི ག་གཞུང་ལ་བརྩི ་བཀུར་དང་ལེ ན་མ་ཞུས་པར་བརྟེན།

བོད་མི ་ཚོ ས་ད་ཆ་འུ་ཐུ ག་གི ་གནས་སུ་གྱར་ཏེ། རང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་

རང་དབང་སོགས་ཀྱི་ཆེ ད་རང་སྲེག་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་རྒྱ་

ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོ ས་བོད་མི འི་དངོས་ཡོ ད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བོད་མི འི་ཐོག་འཛི ན་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་བཅོས་

འགྱུར་འོག བོད་མི ་ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་ལི འུ་གསར་པ་ཞི ག་སྒ་ོ ཕྱེ་དགོས་པའི་འབོད་
སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ས་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད། རིག་
གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རང་དབང་ལ་ངེས་པར་དུ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་རྒྱ་
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒྲགས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།

བོད་མི ར་དྲག་གནོན་བྱ་རྒྱུ་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་པ་དང་

སྦྲགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་མཚམས་འཇོག་བྱུང་བ་དེ་བསྐྱར་མཐུ ད་

བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་རང་སྲེག་ལས་འགུ ལ་དེ་

རིགས་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་ཆེ ད་ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ར་རེ ་འདུན་ཞུ ་རྒྱུ་མ་ཟད།
གཞི ས་བཞུགས་བོད་མི ་ཚོ ར་རང་གི ་ཆོ ས་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་རང་སྲེག་

ལས་འགུལ་དེ་རི གས་མཚམས་འཇོག་གི ས་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞི ་རྒོལ་གྱི་ལས་

འགུལ་སྤལ
ེ ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། མི འི་ཚེ ་སྲོག་ནི་ཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན།

བོད་མི་མཁས་དབང་ཚོ ས་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་སྐབས་རང་གིས་རང་ལ་འཚེ ་བ་བྱ་རྒྱུ་
འཛེ མས་དགོས་པ་གསུངས་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ ས་བོད་མིའ་ི ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་ཚོ ས་

བོད་རི གས་ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ ་རྣམས་ལ་ལས་འགུལ་དེ་རི གས་ནམ་ཡང་མ་སྤལ
ེ ་རྒྱུར་འབོད་

ི ་མཉམ་འབལ
སྐལ
ུ ་ཡོ ང་བའ་ི རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ང་ཚོ ས་འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
ི ་ལེ་
འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐ་ུ ན་ཝི་པལ

Navi Pillay

མཆོག་

དང་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་དང་། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་

ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ལྕམ་སྐ་ུ ཁེ་ཐེ་རིན་ཨེ ་ཤི་ཊོན་

Catherine Ashton

མཆོག དེ་

བཞི ན་གྲོས་ཚོ གས་འདྲ་མི ན་དང། ཚོ གས་པ་སྒྲིག་འཛུ གས། གལ་ཆེའི་མི ་སྣ་སོགས་ཀྱི་ཁ་
གཅིག་གྲག་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་པའ་ི བསྒྲགས་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་
གཏམ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་ནང་དུ་འཛམ་གླང
རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་རྟོག་ཞི བ་ཚོ གས་ཆུང་དང། གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ། དེ་བཞི ན་གསར་འགོད་

པ་བཅས་བོད་ནང་དུ་ཆེ ད་གཏོང་འཇུག་དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ ་རྒྱུ་ཡི ན།
དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ས་འཇར་མན་སྲིད་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་ཆེད་འཇར་རྒྱ་ཡུལ་གཉིས་དབར་མུ ་མཐུ ད་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད།
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གནས་བབ་ཐོག་ནས་འབད་བརནྩོ ་ཡང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་འདུག །
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ཕ་རན་སི འ་ི སྲིད་འཛི ན་མཆོག་གི ས་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་
ཐང་སྐརོ ་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛི ན་དང་གླངེ ་སླངོ ་གནང་
ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕ་རན་སི་སདྲི ་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་ཨོ ་ལན་ཌི་

Francois Hollande

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་

ི ས་སྐབས། རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་
༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༥ ཉནི ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟག
འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་ཞི་ཅིན་ཕངི ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ འ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་ལ་

ཕ་རན་སི འི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་པ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སུ་
འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་ཨེ ་ཨེ བ་པི་

སྤལེ ་འདུག

AFP

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་

གཞན་ཡང་ཡུ་རོ་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་

Euro News

གི ས་གནས་

ཚུལ་སྤལེ ་གསལ་ལྟར་ན། སདྲི ་འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་གསར་འགོད་

ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་བོད་མིས་རང་སགྲེ ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞིན་ཡོ ད་པ་དེར་དོན་དམ་གྱི་སེམས་

ཚོ ར་ཡོ ད་སྐརོ ་བརདྗོ ་ཡོ ད། དེ་ཡང་སྐབས་དེར་སདྲི ་འཛིན་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། འག་ྲོ བ་

ི ་ཀྱི་གས
མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོའ་ི ལྟ་གྲུབ་ཐོག་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་དེ་ཕག
ྱོ ས་གཉས
ྲོ ་མོལ་གྱི་ཆ་
ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་དེ་མ་བཤད་ཐབས་

མེད་ཀྱི་ལས་འགན་ཞིག་གི་རྣམ་པའ་ི ཐོག་ནས་མ་བལྟས་པར། གནད་དོན་དེ་དག་ང་ཚོ ས་ངེས་
ི ་ཀྱི་གས
པར་དུ་བག་ྲོ གླངེ ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཕག
ྱོ ས་གཉས
ྲོ ་མོལ་དེ་ཁ་རི་ཁ་ཐུ ག་དང་གུས་བརྩི་ལྡན་

པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གྲོས་མོ ལ་ཞི ག་ཏུ ་འགྱུར་ཐབས་བྱས་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་དགོས། ཞེས་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་གསུངས་འདུག་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ ་གྱི་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤལེ ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་ཨ་མི ་རི ་ཀའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོ ས་དད་

ི ་ནང་གི ་ཆོ ས་དད་རང་དབང་
རང་དབང་ལྷན་ཁང་གི ས་ཕྱི་ལོ ་ ༢༠༡༣ ལོ འི་འཛམ་གླང

སྐརོ ་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤལེ ་གནང་ཡོ ད་པའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་དམིགསབསལ་བླ་ོ འཚབ་
སྐདྱེ ་གཞིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་འདུག

ི ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་
སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་རྩ་བའི་འཛམ་གླང

ཡོ ད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད་ཅི ང༌། ལྷག་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་འོག་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་

དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་གནང་འདུག ལྷག་

པར་སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང༌། བོད་སྐརོ ་གྱི་གནས་ཚུལ་འོག་འདས་པའ་ི ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༠༩
དུས་ཡུན་རི ང་ལ་བོད་དང་ཡུ་གུར་ནང་བོད་མི ་དང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ འི་མི ་རི གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་བཙན་དབང་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་སྐརོ ་བཀོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་

༥ ནས་སྙན་ཐོ་དེ་ཕག
ྱོ ས་བསྡམོ ས་མ་གནང་བར་བོད་ནང་བོད་མི་གྲངས་ ༡༡༢ ནས་རང་ལུས་

མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་ཁོངས་ནས་ ༨༨ འདས་གངྲོ ས་སུ་ཕྱིན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢

ལོར་བོད་ནང་བོད་མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་མང་ཤོས་དེ་

བྱུང་ཡོ ད་སྐརོ ་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་འདུག
ཕྱོགས་མཚུ ངས་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་
ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོན་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་

སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཁང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའ་ི གཞུང་གི་སདྲི ་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་

གནང་རྒྱུའི་སླབོ ་སྟོན་དགོངས་འཆར་ཁག་གཅི ག་བཏོན་ཡོ ད་པའི་ནང༌། ཨ་རི འི་ཕྱི་འབྲེལ་
ི ས་སྐརོ ་ལ་ཕེབས་སྐབས།
དཔོན་རིགས་རྒྱ་ནག་ནང་གཟག
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༡༽ རྒྱ་ནག་གི ་དཔོན་རི གས་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་
མོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང༌།

༢༽ བཙོན་པའ་ི ཐོ་གཞུང་གྲ་སྒྲིག་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༣༽ འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩི ས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་མི འི་དཔོན་རི གས་ཐོག་
དངུལ་གྱི་ཉེས་ཆད་དང༌།

༤༽ ཁོང་ཚོ འ་ི འགྲུལ་བཞུད་ཐོག་ཨ་རིས་དམ་བསྒྲགས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༥༽ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཨ་རི འི་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་གསར་འཛུ གས་གནང་རྒྱུ་
སོགས་བཀོད་འདུག་པ་བཅས།།		
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི ར་སྨྲ་བརྗོད་
རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༩ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི ཉནི ་རེའ་ི གསར་
འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི མགྲིན་ཚབ་པ་གཞོན་པའི་ལས་རོགས་སྐ་ུ ཞབས་

Acting Deputy Spokesperson

པེ་ཊིཀ་ཝེན་ཊི་རེལ་

Patrick Ventrell

མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། ང་ཚོ འ་ི སདྲི ་བྱུས་དང་ལངས་ཕག
ྱོ ས་ཐད་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཚོ ར་འཇིགས་སྣང་གང་ཡང་མེད་པའི་ཁོར་ཡུག་འོག་རང་གི ་དཀའ་
ངལ་རྣམས་བརྗོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མིའ་ི ཐུ ན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་

ཡིག་སོགས་ལ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཞེས་གསུངས་འདུག །
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ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའ་ི ནང་བོད་མི འ་ི ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཡོ ད་སྐརོ ་ཞི བ་ཕྲ་འཁོད་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་

US State Department

ི ་
ཀྱིས་ལོ་ལྟར་འཛམ་གླང

གི་ས་ཕག
ྱོ ས་གང་སའ་ི རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་
རགྟོ ས་ཞིབ་གནང་སྟེ་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤལེ ་གནང་གི་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢

ལོའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་
༢༠ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་ཇོན་ཀེ་རི་
གྲགས་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད།

John Kerry

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཡོ ངས་

དེ་ ཡང་སྙན ་ཐོའི་ ནང་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ ཚོ འི་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་ཐོག ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་པའི་ཁར། དེ་བཞི ན་སྤྱི་

ཚོ གས་ནང་མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུ ས་ཡི ན་པའི་ར་

སྤྲོད་གནང་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩི ་བཀུར་དང་
སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགན་དེ་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་ཐོག རྒྱ་གཞུང་དཔོན་
རིགས་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་གི ་ནང་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒརོ ་ཐེ་བྱུས་བྱས་ཏེ་

དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་སྡདོ ་སྤྱོད་གསུམ་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་

དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ར་ལོ ་འཁོར་མར་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞི ན་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ཕྱོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དུས་དྲན་གལ་ཆེའ་ི ཉིན་དམི གས་བསལ་དམ་

བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འ་ི ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐོག་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་འདིས་བོད་མི ་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་མུ ་མཐུ ད་བཟོ་བཞི ན་

ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སྔ་ལོ འི་ནང་བོད་མི ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་

ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་ཀྱང་བོད་མི ་རྣམས་ལ་

272

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་དང། མགྲོན་ཁང་ནང་ཁང་པ་གཡར་རྒྱུ། དེ་བཞི ན་ཚོ ང་ལས་སོགས་
གང་ཅི འི་ཐོག་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཇེ་མང་འཐོན་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་

པའི་དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་སྡདོ ་ཐོག་རྒྱ་མི འི་ཉེན་རྟོག་པས་གང་བྱུང་བསྔགོ ་བཤེར་དང་

སུན་གཙེ ར་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཁོང་རྣམས་གྲྭ་ཆས་མ་གྱོན་པར་སྐྱ་ཆས་གྱོན་ཏེ་
འག་ྲོ དགོས་པའ་ི གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་པ་དང།

གཞན་ཡང་སྙ ན ་ཐོ ་

དེའི་ནང་འཁོད་དོན། ཨ་རི འི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དཔོན་རི གས་ཆེ ་འབྲིང་ཆུང་
གསུམ་ལ་བོད་མི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩི ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་མི ་རྣམས་

ལ་སོ་སོའི་ཆོ ས་ལུགས་ཉམས་ལེ ན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞི ན་ནང་ཆོ ས་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་

རང་དབང་སྤདྲོ ་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་རབ་དང་རིམ་པ་ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་སེལ་ཆེ ད་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གམ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དོན་ཕན་
ལྡན་པའི་གྲོས་མོ ལ་ཞུ་དགོས། ཞེས་འཁོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི འི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་།
སྐད་ཡི ག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་འཛི ན་པའི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་

དགོས་པའ་ི དགོས་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོ ད། མཐར་སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་ཨ་རིའ་ི གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཨ་རི་གཞུང་གི་སྐ་ུ ཚབ་མི་སྣ་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཁུལ་དུ་བསྐདྱོ ་ཐུ བ་

ཡོ ད་ཀྱང། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གི་རགྟོ ས་ཞིབ་མི་སྣ་བོད་ནང་བསྐདྱོ ་རྒྱུར་

ཆོག་མཆན་ཐེངས་བཅུ་ཙམ་ཞུས་ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་གཅིག་ཀྱང་སྤྲད་མེད།
ཅེས་འཁོད་ཡོ ད་འདུག
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རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་
ནང་སྲིད་བྱུས་གུ་ཡངས་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།

ི ་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་
༄༅། །ཕ་རན་སི འི་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་འཛམ་གླང
སྐྱོབ་ཚོ གས་པ་རྙིང་ཤོས་དང་ཆེ ་ཤོས་གྲས་ཡི ན་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་

སྐབྱོ ་མཐུ ན་ཚོ གས་

The International Federation for Human Rights

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ ནས་ ༢༧ བར་ཊར་ཀིའ་ི
Istanbul

Turkey

ཞེས་པས་ཕྱི་

རྒྱལ་ས་ཨི་ཚན་བྷུལ་

དུ་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༣༨ འཚོ གས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ནང་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འཕྲལ་མར་མཚམས་

འཇོག་གི་ལངས་ཕག
ྱོ ས་གསར་པ་འཛིན་དགོས་པའ་ི དགོས་འདུན་གྱི་གས
ྲོ ་ཆོད་བཞག་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༡༧ ནས་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མིན་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་

འཐུ ས་མི ་ ༡༧༨ ཕེབས་ཡོ ད། ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་བསམ་ཞི བ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་དུ་

དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའ་ི སདྲི ་བྱུས་དེ་དག་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ། བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་སེལ་ཆེད་སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོ ར་གནོན་ཤུ གས་སྤྲད་དེ་བོད་ནང་

དམག་མི་དང་གོ་མཚོ ན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་ཐབས་དགོས་པ་འཁོད་ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུངས་གས
ྲོ ་ཆོད་དེའ་ི ནང་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི ནང་རྒྱ་རིགས་གསར་འགོད་

པར་དམ་བསྒྲགས་མེད་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ འང་འབྲེལ་ཡོ ད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོ འི་
གསར་འགོད་པ་བསྐདྱོ ་ཐུ བ་ཐབས་གནང་དགོས་པ་འཁོད་ཡོ ད། དེ་བཞིན་གས
ྲོ ་ཆོད་དེའ་ི ནང་

དེང་སྐབས་བོད་མི འ་ི ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱེད་
བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་རྒྱ་མི ་རི གས་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནས་སྤ་ོ བྱེད་བཞི ན་པ་སོགས་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི འི་རི ག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འཕྲད་བཞི ན་པའི་ཛ་དྲག་ཆེ་

ི ། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁདྲི ་གསར་པ་ཚོ ས་བོད་མིའ་ི སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི་
བའ་ི དུས་སྐབས་འདར

དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་གང་མགག
ྱོ ས་གས
ྲོ ་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་གནང་དགོས་པ་དང། ༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞི ན་པ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་བོད་མི འ་ི འཐབ་
རདྩོ ་ཐོག་ཁོང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་འཇོག་བྱས་ཏེ།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུས་མཚོ ན་གཞི་མེད་ཀྱི་སྐནྱོ ་འཛུ གས་བྱ་རྒྱུའ་ི
དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་རྣམས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་འདུག །
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ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅིག་གི ས་བོད་ནང་དོན་ཕན་
ལྡན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གནད་ཡོ ད་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་
མཆོག་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོ ང་ཆེད་དོན་ཕན་ལྡན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་ཤིག་ལག་
བསྟར་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༥ ཉནི ་བོད་ནང་གི་

འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་ལ་ཉན་ཞིབ་ཚོ གས་སྐབས་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་

ཐང་གི ་ཚོ གས་མི ་ཕེ་རེངྐ་བུལ་ྤ མཆོག་གི ས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི ་བོད་
མིའི་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་རྩ་བརླག་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་དང་འཛི ན་བཞི ན་པར་ཨ་

རི འི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གནས་སྟངས་དེ་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་སུ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་མ་ཡི ན་པར་དོན་

ཕན་ལྡན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་ལག་བསྟར་གནང་དགོས། ཨ་རི འི་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་ལ་ལྟ་ཕག
ྱོ ས་གསར་པ་ཞིག་བལྟ་ཐུ བ་ཐབས་སུ་ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་དོན་དམིགས་

བསལ་འབལ
ུ ་གནང་དགོས་
ྲེ ་མཐུ ད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་བསྐ་ོ གཞག་ཐོག་བོད་མིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ལ་གོ་བསྡར

སྐརོ ་གསུངས་འདུག དེ་བཞི ན་ཨ་རི འི་མང་གཙོ ་ཚོ གས་པའི་འཐུ ས་མི ་དང་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ཇིམ་མེ ཀ་གྷ�ོ་ཝན་མཆོ ག་གི ས་གསུང་དོན།

ཨ་རིའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི ཐད་སདྲི ་བྱུས་ནསུ ་པ་ཐོན་པའ་ི

ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མི་འདུག་པའ་ི སེམས་ཚོ ར་ཡོ ང་བཞིན་འདུག ཨ་རིའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་
ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་ལག་

བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དམི གས་བསལ་ཨ་རི འ་ི ངོས་ནས་བོད་མི འ་ི རྩ་དོན་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐ་ྱེ ཡོ ད་པའི་མཐུ ན་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་བོད་ཀྱི་རྩ་

ུ ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐུ བ་པའི་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་འདུག་
དོན་ལ་ཕན་པའི་ནས
པ་བཅས། །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
འདོན་སྤལེ ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༩ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ནང་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི

ཐོབ་ཐང་ལྟ་རགྟོ ་ཚོ གས་པས་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤལེ ་གནང་ཡོ ད་པའ་ི ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བོད་རང་ལྗངོ ས་སྐངྱོ ་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༠ ནས་འགོ་འཛུ གས་

ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབགྲོ ་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའ་ི ཚོ གས་མི་ལྔ་སྟོང་བཏང་སྟེ།

བོད་མི་ཚོ ར་རོགས་རམ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་དེ་དག་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ན་ི བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནང་གཏན་སྡདོ ་

བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་ཚོ ར་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སླབོ ་གསོ་སོགས་ཆབ་སྲིད་ཐོག་
ཉནི ་ལྟར་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་བཅུག་པ་མ་ཟད། ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ ཟླ་རེར་ཐེངས་ལྔ་ཙམ་

ལས་བྱེད་བཅུག་གི ་མེད། དེ་བཞི ན་ཞི ང་འབྲོག་མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སླབོ ་གསོ་
དང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པ་ན་ི བོད་མིའ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི དྲིན་ཅན་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་

སླབོ ་གསོ་དང་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་འཇུག་གི ་ཡོ ད། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་བོད་མི ར་རོགས་རམ་
ཕྲན་བུ་བྱས་ཏེ་བསླུ་བྲིད་བྱེད་བཞི ན་པ་མ་ཟད།

ཆོས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོག་སྔར་ལྷག་

དམ་བསྒྲགས་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། སོགས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས། །
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཞི ང་འབྲོག་གནས་སྤ་ོ བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི ་
དེར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞི བ་ཚོ གས་པས་
སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོ གས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གསར་པ།
Socialist Villages

New

ཞེས་པའི་ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་དེར། རྒྱལ་

སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རགྟོ ་ཞིབ་ཚོ གས་པས་

Human Rights Watch

སེམས་འཚབ་དང་

སྦྲགས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞི བ་ཚོ གས་པས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡༥ བྱས་པའ་ི སྙན་ཐོ་གསར་

པ་ཞིག་བཏོན་པའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་
གྲོང་གསེབ་གསར་པ། ཞེས་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་འོག་བོད་མི་ཞིང་འབགྲོ ་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་གནས་སྤ་ོ

བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་བོད་མི་དེ་དག་གི་འཚོ ་བའི་མདུན་ལམ་ཙམ་མ་
ཟད། བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་གྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུར་ཉེན་ཁ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ི ་ཙམ་སོ་སོའ་ི སྡདོ ་ཁང་དང་སྡདོ ་གུར་ནང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་བོད་མི་ཞིང་འབགྲོ ་ས་ཡ་གཉས

རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འཚོ ་བ་བསྐྱལ་མ་བཅུག་པར་བཙན་འོག་ཏུ ་སྤྱི་ཚོ གས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གངྲོ ་གསེབ་
གསར་པ། ཟེར་བའི་ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་བོད་མི ་དེ་དག་ས་རྡོའི་སྡདོ ་ཁང་གསར་

པའི་ནང་གནས་སྤ་ོ བྱེད་བཅུག་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཞི ང་འབྲོག་དེ་དག་གནས་སྤ་ོ མ་བྱས་གོང། ས་གནས་

ཞིང་འབྲོག་གི་མང་ཚོ གས་དེ་དག་ལ་གོ་བསྡར
ུ ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། གུན་གསབ་འདང་
ངེས་ཤི ག་མ་སྤྲད་པར་བརྟེན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

ྲི ས་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚེ ་ལས་གཞི ་དེ་ཁྲིམས་མཐུ ན་དུ་ཆགས་
གཞུང་གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁམ

ི ་སྤྱི་ཚོ གས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གངྲོ ་གསེབ་གསར་པ་ཟེར་བའི་སྡདོ ་
རྒྱུ་ཡི ན་ནའང། ཐེངས་འདར
ཁང་དེ་དག་སྤུས་ཚད་ཞན་པ་དང། བོད་མི ་ཞི ང་འབྲོག་དེ་དག་གནས་སྤ་ོ བྱས་རྗེས་ཁོང་ཚོ འི་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

འཚོ ་བའི་མདུན་ལམ་སྔར་བཞིན་ཉམས་གསོ་མ་ཐུ བ་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་

ནང་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་
རྐྱེན་འཁོད་པ་དེ་དག་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ བར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་རགྟོ ་ཞིབ་ཚོ གས་པས་སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་

ཀྱི་གངྲོ ་གསེབ་གསར་པ་ཟེར་བའ་ི ནང་གནས་སྤ་ོ བྱེད་མཁན་བོད་མི་ཞིང་འབགྲོ ་ཚོ ར་དྲི་བ་འདྲི་
སྐབས། ཁོང་ཚོ འ་ི ཁྲོད་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་བཏང་བ་ལས་རང་གིས་དང་
བླངས་ཐོག་ནས་གནས་སྤ་ོ བྱས་པ་ཞིག་མིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་ཚོ ར་གོ་བསྡར
ུ ་

ཙམ་ཡང་བྱས་མེ ད་ཚུ ལ་དང། གནས་སྤ་ོ བྱས་རྗེས་ཁོང་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཚོ ་བའི་

མདུན་ལམ་གསར་པའི་གདམ་ཁ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ ་འབྲོག་པ་རྣམས་ལ་སྒ་ོ ཕྱུགས་སེམས་ཅན་

གྲངས་ཚད་ཧ་ཅང་ཉུ ང་དུ་བཏང་བཅུག་པ་དང་། རང་གི་སྡདོ ་ཁང་བཤིག་བཅུག་པ་སོགས་ལ་

བརནྟེ ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད་སྐརོ ་བརདྗོ ་ཡོ ད། བོད་མི་དེ་དག་

གིས་ད་དུང་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་
ཀྱི་གངྲོ ་གསེབ་གསར་པ་ཟེར་བའ་ི ནང་སྡདོ ་ཁང་འགའ་ཤས་བོད་མི་དེ་དག་གནས་སྡདོ ་བྱེད་སའ་ི

དེ་སྔའ་ི སྡདོ ་ཁང་ལས་སྤུས་ཚད་ཞན་པ་དང། གནས་སྤ་ོ བྱེད་ཆེད་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ ས་ཁས་

ལེན་བྱས་པའི་ཆ་རྐྱེན་མང་དག་ཅིག་ཡོ ད་ཀྱང་ནམ་ཡང་ལག་བསྟར་བྱས་མེད་པ་བརྗོད་ཡོ ད་
སྐརོ ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་འཁོད་ཡོ ད།

གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའ་ི ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

རྟོག་ཞིབ་ཚོ གས་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ས་ཁུལ་འཇོ་མདའ་
ནས་འབྲེལ་ཡོ ད་བོད་མི ་ཁག་གཅིག་ལ་འདྲི་སྐབས་བོད་མི་དེས་བརྗོད་དོན། གྲོང་གསེབ་ཁུལ་

གྱི་ཡུལ་མི་དེ་དག་རང་གི་སྡདོ ་ཁྱིམ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་དོར་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གངྲོ ་

གསེབ་གསར་པ་ཟེར་བའ་ི ནང་མ་སྤ་ོ ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོ ད། ཁོང་ཚོ ས་ཞིང་ལས་མ་གཏོགས་

ལག་ཤེས་གཞན་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ཆ་ཁོང་ཚོ ར་ས་ཞི ང་དང་སྒ་ོ ཕྱུགས་སེམས་ཅན་

གང་ཡང་མེད། དེར་བརྟེན་མི ་རབས་རྗེས་མ་ཚོ ས་བོད་མི འི་ངོས་འཛི ན་ཐོག་འཚོ ་གནས་ཇི་
ལྟར་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་ནམ། ཞེས་བརདྗོ ་ཡོ ད།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སྤྱི་ཚོ གས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གངྲོ ་གསེབ་གསར་པའི་ནང་གནས་སྤ་ོ

བྱེད་མཁན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་འབགྲོ ་པ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་བརདྗོ ་
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དོན། སྤྱི་ཚོ གས་རི ང་ལུགས་ཀྱི་གངྲོ ་གསེབ་གསར་པའ་ི ནང་ང་ཚོ ར་ཡོ ང་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་

བཞིན་དུ་ནང་ཆས་དེ་དག་ཉོ་དགོས་འདུག འདིར་དངུལ་མེད་ན་འཚོ ་ཐབས་ཧ་ཅང་དཀའ། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོ ར་ཟླ་རེར་རྒྱ་སྒརོ ་ ༥༠༠ སྤདྲོ ་བཞིན་པ་དེས་གླགོ ་དང་ཆུ་རི ན་ཙམ་ཡང་

འདང་གི་མི ་འདུག དེའ་ི ཁར་རང་གི་ཁ་ཟས་རང་གིས་ཉོ་དགོས། ཞེས་བརྗོད་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་མཇུག་ཏུ ་བོད་ཤར་ཕག
ྱོ ས་ཁུལ་དུ་བོད་མི ་འབྲོག་པ་ ༡༡༣༠༠༠

ས་གནས་གཅིག་ཏུ ་གཏན་སྡདོ ་བྱ་རྒྱུའ་ི ལས་འཆར་དེའ་ི ཐོག བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་མཇུག་ཏུ ་ད་དུང་བོད་མི ་འབུམ་དགུ་ཙམ་གནས་སྤ་ོ བྱེད་ཆེད་སྡདོ ་ཁང་གསར་

པ་རྒྱག་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱང་སྤལེ ་ཟནི ་ཡོ ད། ཅེས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་འཁོད་ཡོ ད།
དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རགྟོ ་ཞིབ་ཚོ གས་པའི་རྒྱ་ནག་ཚན་པའི་
འགན་འཛི ན་ལྕམ་སྐ་ུ སོ་ཕ་ི རི་ཆ་ཌི་སན་

Sophie Richardson

མཆོག་གིས་གནད་དོན་འདིའ་ི

སྐརོ ་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདྲི ་བྱུས་དེས་བོད་མིའ་ི འཚོ ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེར་

གཞི་རྩའི་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། བོད་མི ་ཚོ ར་དེའ་ི ཐོག་བསམ་
ཚུ ལ་བརྗོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་མེ ད་ཁར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དེང་སྐབས་དམ་བསྒྲགས་

ཧ་ཅང་ཆེ ་བའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྲིད་བྱུས་དེ་དག་ལ་

གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་བས་བརྗོད་མི ་དགོས། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་
ཅང་ཆེ ན་པོའི་འོག་བོད་མི ་ཞི ང་འབྲོག་རྣམས་གནས་སྤ་ོ བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེས་བོད་རྒྱའི་མི ་

རིགས་དབར་འཁོན་འཁྲུག་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་ལྕམ་སྐ་ུ སོ་ཕ་ི རི་ཆ་ཌི་སན་མཆོག་

ི ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞི བ་ཚོ གས་པས་རྒྱ་
གིས་གསུངས་ཡོ ད། ཐེངས་འདར

ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་ཞི ང་འབྲོག་གནས་སྤ་ོ བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི ་དེ་རེ་ཞིག་མཚམས་འཇོག་གིས་
སདྲི ་བྱུས་དེ་དག་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེས་རས
ྗེ ་འབྲས་ཇི་བྱུང་རང་དབང་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞི བ་

བྱེད་འཇུག་དགོས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་

ལྷན་ཁང་གི ་དམི གས་བསལ་སྐ་ུ ཚབ་ United Nations Human Rights Council Special
Rapporteur

ི ས་སྐརོ ་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་ཡུན་རི ང་ནས་རེ་འདུན་
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་གཟག

བཏོན་པ་དེར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས། ཞེས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་བཀོད་ཡོ ད།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་གྲོས་མོལ་ཚོ གས་འདའུ ་ི ཐོག་
བོད་དོན་གླངེ ་བ།
ི ་རིང་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠ དང་ ༡༡ བཅས་ཉནི ་གྲངས་གཉས

ཨ་རིའ་ི རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་

Washington

ི ་ཀྱི་འགོ་ཁདྲི ་དབར་
དུ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉས

ཐབས་བྱུས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་གྲོས་མོལ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་སྐབས་ཨ་རི ས་བོད་ནང་གི ་
འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་འདུག
དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡

ཉནི ་ཚོ གས་འདུ་མཇུག་སྒྲིལ་དང་འབལ
ྲེ ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཝི་ལི་ཡམ་
བྷར་ན་སི་

William Burns

མཆོག་གིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་

རྒྱ་ནག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་བྱས་པའ་ི བརྒྱུད་རིམ་ཁདྲོ ་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ྲོ བ་

མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་པའ་ི གནད་དོན་དང་། ལྷག་པར་ཉེ་ཆར་

བོད་དང་ཡུ་གུར་ནང་བརྟན་ལྷངི ་མེད་པའ་ི དཀའ་ངལ་སྐརོ ་ལ་གླངེ ་སླངོ ་བྱས་ཡོ ད། གས
ྲོ ་མོལ་
ི ་ཕན་ཚུན་གྱི་འབལ
འདའི ་ི དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ན།ི ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་གཉས
ྲེ ་ལམ་

ཐོག་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་གསལ་ཁ་འདོན་ཆེད་ཡིན། གལ་

ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མང་ཚོ གས་ཀྱི་གཞི་རིམ་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་ཚེ ་

རྒྱ་ནག་དེ་བཞི ན་སྔར་ལས་ཞི ་བདེ་ལྷངི ་འཇགས་དང་བདེ་འཇགས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་རྒྱུའི་ཡི ད་ཆེས་

བརྟན་པོ་ཞུ་གི་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད། ཐེངས་འདའི ་ི ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་གས
ྲོ ་མོལ་
ཚོ གས་འདུའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བླནོ ་གཞོན་པ་
Yang Jiechi

Wang Yang

དང་རྒྱལ་དོན་བླནོ ་ཆེ ན་

ཡི ས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་པས་ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་

འདུག་པ་བཅས། །
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གྲོས་མོལ་ནི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ལྡ་ེ མི ག་
ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་དོན་

རྐནྱེ ་མཚམས་འཇོག་གི ་ཐབས་ལམ་གཅི ག་ནི་བོད་ལ་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཐོབ་

ཆེད་གས
ྲོ ་མོལ་མཇུག་སྐངྱོ ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་སྐརོ ་གསུངས་འདུག		

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ཉནི ་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་བྷ�ོབ་ཁར་

Bob Carr

མཆོག་གིས་ཧོང་ཀོང་ནང་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི ཚོ ང་ལས་སྡ་ེ ཚོ གས་

སུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གསར་ལམ་ཁག་གཅིག་ནང་བོད་

དོན་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག སྐབས་དེར་ཕྱི་སདྲི ་

བླནོ ་ཆེན་མཆོག་གི ས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙག
ོ ་སེལ་རྒྱུའི་ཐུ གས་རེ་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་འབྲེལ་གསུང་

དོན། བོད་རྒྱ་གྲོས་མོ ལ་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་མི ར་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ན།

དེས་བོད་རྒྱའ་ི དཀའ་རྙགོ ་སེལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་མིའ་ི རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ལས་འགུལ་

དེ་ཡང་མཚམས་ཆད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་

མཆོག་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་ཞུ་དང་མ་ཞུས་དེ་པེ་ཅིང་གཞུང་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་
གས
ྲོ ་མོལ་བྱ་འདུན་ཡོ ད་མེད་ལ་ཐུ ག་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་བོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བཙན་འོག་

ཏུ ་ཚུད་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་སོང་མཚམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི

ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྔར་ལས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་མི་སྣ་བོད་

ནང་དུ་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་བྱ་རྒྱུར་བཀག་བསྡམོ ས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད། ལྷག་པར་ལོ་དེ་ནས་

འགོ་འཛུ གས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ ༡༢༠ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་ཆེད་རང་ལུས་

མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད།

སྤྱིར་བཏང་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་

282

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

འབལ
ྲེ ་བ་སྔ་རས
ྗེ ་གནང་བའ་ི ཁདྲོ ་བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་ཤུགས་ཆེན་
གནང་ཡོ ད་ཁར། ང་ཚོ ས་བོད་ནང་དངོས་སུ་བསྐདྱོ ་ཐབས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དངོས་སུ་

ི ་དབར་གས
ཐུ ག་སྟེ་གླངེ ་མོལ་བྱ་རྒྱུའ་ི འབད་བརནྩོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། མདོར་ན། བོད་རྒྱ་གཉས
ྲོ ་

མོ ལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནི་བོད་མི འི་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ལྡ་ེ མི ག་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས་འདུག །
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ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ཐོག་
འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༩ ཉནི ་ལྷ་ོ ཨ་ཕ་ི རི་ཀའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་
སྐ་ུ ཞབས་མ་རི ་ཨོ ་ཨོ ་རི ་ཡ་ནི་ཨེ མ་བྷ་ོ རོ་སི ་ནི་

Dr. Mario Oriani Ambrosini

ལགས་

ཀྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་མུ ་མཐུ ད་བཙན་

བཟུང་དང་དྲག་གནོན། དེ་བཞི ན་མི ་རི གས་རྩ་མེ ད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ནི་འགྲོ་བ་མི འི་སྟེང་ཚད་

མཐོའ་ི སྡག
ུ ་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ཡི ན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་
སགྲེ ་གི་ཛ་དྲག་གནད་དོན་ཐོག་བླ་ོ འཚབ་ཆེན་པོ་གནང་འདུག

ཀའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་དང་

Inkatha Freedom Party

དེ་ ཡང་ལྷ ་ོ ཨ་ཕི ་ རི ་

ཞེས་པའ་ི ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པའ་ི

མགྲིན་ཚབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་མ་རི ་ཨོ ་ཨོ ་རི ་ཡ་ནི་ཨེ མ་བྷ་ོ རོ་སི ་ནི་ལགས་ཀྱིས་སྤལ
ེ ་བའི་བསྒྲགས་

གཏམ་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། ངོས་རང་སྐྲན་ནད་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀ་དང་ལུང་པ་
ུ ་པ་
གཞན་པའི་ནང་གང་དང་གང་བྱུང་བཞི ན་པའི་གལ་ཆེ འི་གནད་དོན་སྐརོ ་ཤོད་རྒྱུའི་ནས
མེ ད་ནའང་། བོད་ནང་གི ་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་བཞི ན་པ་དེར་ངས་སེམས་འཚབ་ཀྱི་

རྣམ་པ་མ་འདོན་ཀ་མེ ད་བྱུང་སོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཡ་ང་སྙངི ་རྗེ་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་

བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་མི ་རི གས་རྩ༌མེ ད་དང་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་འགྲོ་བ་མི འ་ི རི གས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ད་བར་བོད་ནང་བོད་མི ་ ༡༢༠ ཡི ས་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་སྟེ་རང་སྲོག་

ི ་སྤྱི་མཚུ ངས་ཀྱི་རང་
གཅོད་རྒྱུ་གདམས་ཡོ ད། གལ་སྲིད་བོད་མི ་རྣམས་ལ་ཡང་འཛམ་གླང

དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། མི ་ཚེ ་ཞི ་བདེ་ལྡན་པ་ཞི ག་སྐྱེལ་རྒྱུའི་མངོན་འདོད་

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་དྲག་གནོན་དང་བཙན་བཟུང་མུ ་མཐུ ད་
བྱས་པར་བརནྟེ ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་སྟེ་རང་སགྲོ ་གཅོད་རྒྱུ་དེ་གདམ་ཁ་བྱས་ཡོ ད།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་ཚང་མ་ལྷངི ་འཇགས་ཡོ ད་མདོག་མདོག་གི ་བཅོས་མའི་

རྣམ་འགྱུར་དེ་ཡུན་རི ང་པོར་གནས་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ནང་
དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་རྟོག་ཞི བ་ཆེ ད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་མཁས་དབང་

བཅས་བོད་ནང་ཕེབས་བཅུག་ནས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་
དགོས་འདུན་ཁག་ལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་རེད།				

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡག
ུ ་སེལ་རྒྱུའ་ི ཚབ་ཏུ ་བོད་མི་ ༡༢༠ རང་ལུས་མེར་

སྲེག་མ་བཏང་ཐབས་མེད་བཟོས་པ་དེས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་ཡི ད་ཆེས་

ཆ་འཇོག་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་བརླགས་ཡོ ད། རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གནང་མཁན་བོད་མི ་
༡༢༠ དེ་དག་གི ས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་

དང་། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་འབོད་ཚི ག་བསྒྲགས་དང་སྒྲོག་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་
བསྒྲགས་གཏམ་ནང་འཁོད་འདུག

གཞི་རྩའ་ི ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་མང་གཙོ་ཚོ གས་པའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་

མི་སྐུ་ཞབས་ཨེ མ་བྷ་ོ རི ་སོ་ནི་ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་སི ་ཊི ཝ་མོ ཀ་གྷ་ལ་པ་ལགས་རྣམ་གཉིས་

ཀྱིས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་ནང་གི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་དོན་རྐྱེན་ཐོག་གླངེ ་
སླངོ ་གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་པ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་པའི་

འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད། བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་དང། དེ་

ི ་ཀ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རགས་ལུས་ཡོ ད་ཅེས་བརདྗོ ་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་
སེལ་བའ་ི ཐབས་ལམ་གཉས

གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་ལ་གཉའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག་དཔལ་འབྱོར་དབྱེ་འབྱེད། ཁོར་

ཡུག་གཏོར་བཤིག དེ་བཞིན་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ སྡདོ ་སྤདྱོ ་གསུམ་གྱི་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་གིས་

བོད་མིར་དྲག་རྡུང་ཁོ་ནའ་ི སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པར་བརནྟེ ། བོད་མི་
རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་སྟེ་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

བོད་མི འི་ཐོག་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་
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རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ལམ་ནས་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདྲ་མིན་

གྱི་གཞུང་དང་གས
ྲོ ་ཚོ གས། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་དང་ཤེས་

ཡོ ན་ཅན་མང་དག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཆེ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་

འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ལན་མང་ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕུག་

རྒྱང་རིང་པོར་དམིགས་ཏེ་བོད་རྒྱའ་ི དཀའ་རྙགོ ་སེལ་སླད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་
གས
ུ ་ཡང་ཞུས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ལས་
ྲོ ་མོལ་གནང་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ

ཟློག་སྟེ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་དྲག་གནོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་ཏུ ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་ཆས་དམག་མི་ཕོན་ཆེ་འགམ
ྲེ ས་འཇོག་བྱས་ཡོ ད། དེ་བཞིན་

བོད་མི ་རྣམས་ལ་ཁུངས་མེད་སྐྱོན་འཛུ གས་འོག་སྲོག་ཁྲིམས་དང་བཙོན་ཁང་ནང་གདུག་རྩུབ་

ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད། །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ནི་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་འབྲེལ་
སྲིད་བྱུས་གཙོ་གྲས་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པའི་
འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདགུ
༄༅། །ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སེ་

Tom Lantos

འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་

ཆུང་གི ་གཙོ ་འཛི ན་ལས་རོགས་དང་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཕེ་རེངྐ་བུལ་ྤ
Frank Wolf

ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཞི་མོལ་ཐོག་

ད་བར་དོན་དམ་གྱི་མཇུག་འབྲས་གང་ཡང་ཐོན་མེད་སྐརོ ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་གནང་བ་དང་འབལ
ྲེ ་ཨ་

རིའ་ི གཞུང་ཕག
ུ ་མ་
ྱོ ས་ནས་གནད་དོན་དེའ་ི ཐོག་སྔར་ལྷག་འབད་བརནྩོ ་གནང་དགོས་པའ་ི སྐལ

ཞུས་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣༠ དང་ ༣༡ ཉནི ་རྒྱ་ནག་གི་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཁུན་

མིང་ནང་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དབར་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གླངེ ་མོལ་གནང་ཡོ ད་པ་
ལྟར། ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉནི ་སྐ་ུ ཞབས་ཕེ་རེངྐ་བུལ་ྤ ལགས་ཀྱིས་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་

སྤལ
ེ ་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་ཨ་རི ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་
བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། ལོ་འཁོར་གྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གྲོས་མོལ་རྣམས་ཕྱི་གསལ་

ནང་གསལ་མེད་སྐརོ ་ཐེར་འདོན་གནང་སྟེ་ཨ་རི འི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ན་ི ཨ་རིའ་ི ཕྱི་འབལ
ྲེ ་སདྲི ་བྱུས་གཙོ་གྲས་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པའ་ི
འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག						

ལྷག་པར་ཁོང་གི ས་དེ་སྔ་རྒྱལ་ས་པེ་ཅི ང་གི ་གནམ་བདེ་སྒ་ོ མོ འི་ཐང་ཆེ ན་དུ་དོན་

རྐྱེན་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཨ་རི ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དབར་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་

ལ་ཞི ་མོལ་ཐེངས་མང་བྱུང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནང་ཆེས་ཞན་པོ་ཡོ ད་པའི་འགྲོ་བ་མི འི་

ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ལ་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད། ཨ་རིའ་ི ནའི ུ་ཡོ ཀ་

ནང་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོ གས་པའ་ི ངོས་ནས་ཀྱང་ཨ་རི་དང་རྒྱ་
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ནག་གཞུང་བར་བྱུང་བའ་ི ཞི་མོལ་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་ཚིག་སྐམ་པོ་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་དངོས་ཐོག་

བོད་ཀྱིས་གཙོ ས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཐབས་ཀྱི་འབད་བརནྩོ ་བྱས་མེད།

དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་གནོན་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་ཆེད་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་གིས་

རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི ་གྲོང་སྡ་ེ ཡར་རྒྱས་གཏོང་

ི ་ཙམ་ཆེད་གཏོང་གིས་བོད་མིར་
ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཁ་ྲི གཉས

ཉིན་མཚན་མེད་པར་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཨ་རི འི་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་འག་ྲོ བ་མིིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཞི་མོལ་མུ་མཐུ ད་རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཐོག་
བོད་ཀྱིས་གཙོས་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
ཐོག་དོ་དམ་གྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརནྩོ ་བྱེེད་དགོས། ཞེས་གསུངས་འདུག །
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གཞུང་ཚབ་པས་བོད་སྒ་ོ ཕྱེ་དགོས་པའི་
དགོས་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ བར་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོ ད་པའ་ི ཨོ ་
སི ་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གཞུང་ཚབ་ལྕམ་སྐ་ུ ཕ་རན་སིས་ཨེ ་ཌམ་སོན་

Frances Adamson

མཆོག་གིས་

ི ་སྔནོ ་ནས་ལས་འཁུར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་འག་ྲོ
འདས་པའ་ི ལོ་གཉས

བསྐདྱོ ་ཆོག་པའ་ི ཆོག་མཆན་ཞུས་པ་དེར་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་
གི་ནང་བསྐདྱོ ་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ ༢༣ བར་

ི ས་སྐརོ ་ཕེབས་འདུག
བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཁུལ་དུ་གཟག

དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ནང་ཡོ ད་པའ་ི ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གཞུང་ཚབ་ཁང་

གིས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ ་བའ་ི ནང་འཁོད་དོན། གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་ལྷ་ས་

ི ས་སྐརོ ་གནང་སྐབས་ས་གནས་འགོ་བྱེད་ཚོ ་དང་ལྷན་
དང་ལྷ་ོ ཁ་ཁུལ་གྱི་སྣེ་གདོང་རངྫོ ་དུ་གཟག
བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གཞུང་

གི་རོགས་སྐྱོར་གནང་བཞི ན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཞི ང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞི ་ཁག་ལ་གཟིགས་

སྐར
ོ ་ཡང་གནང་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གསར་འགོད་པ་

ཁག་གཅིག་ལ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ ༢༥ བར་ཉནི ་གྲངས་ལྔའ་ི རིང་བོད་ནང་འག་ྲོ རྒྱུའ་ི ཆོག་

མཆན་སྤྲད་ཡོ ད། འད་ི ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཨ་རིའ་ི གཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་གྷ་ེ རི་
ལོཀ་མཆོག་བོད་ནང་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་རྣམས་མི ་ཚེ ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་

ཞིག་སྐྱེལ་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་ཆེ ད་ལྷ་ས་དང་ས་གནས་གཞན་ཁག་ནས་དྲག་ཆས་
ཉེན་རགྟོ ་པ་དང་དམག་མི་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱས་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐ་ུ ཚབ་དང། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་འགོད་པ། ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཚོ ར་བོད་

མི ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བསྐྱོད་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་
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བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཐོག་འཛིན་པའ་ི དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་
རལ
ྒོ ་ཆེད་བོད་མི་ ༡༢༠ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་

མཁན་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་ཞུ་དགོས་པ་དང། བོད་མི ར་རང་

དབང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྒྲ་སྒག
ྲོ ་བཞིན་ཡོ ད། བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སདྲི ་གཞུང་ཁག་དང་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་སོགས་ལ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོ ད་

གནས་སྟངས་ཞི བ་འཇུག་སླད་སྐ་ུ ཚབ་ཆེད་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་

ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ཡང་བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བཅུག་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་
འདོན་བཞིན་ཡོ ད།།
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་
བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་པའི་
རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་དང་འཇར་མ་ནི་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅི ག་གི ས་

སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉནི ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་
འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་དྲག་གནོན་དང་། ལྷག་

པར་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་སྐརོ ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཐུ གས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་

བཏོན་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་མང་ཚོ གས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོ མས་རང་

དབང་སོགས་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་

མཐོའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གཙོ ་འཛི ན་མཆོ ག་ཁུལ་དེར་འཚམས་གཟིགས་
ཆེད་གཏོང་དགོས་པའ་ི སྐལ
ུ ་མ་ཡང་གནང་འདུག

དེ་ཡང་སུད་སི འི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི ་ནི་ཝར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོ གས་ཀྱི་ཆེ ས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་གོང་ཚེ ས་ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཐུ གས་སྣང་དགོས་པའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་

གཅི ག་གི ་ཐོག་ཚོ གས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྐ་ུ ཚབ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་སྐ་ུ ཚབ་
རྣམས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་

གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང། ལྷག་པར་བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་ས་ཁུལ་དང་

ཡུ་གུར་སོགས་ཀྱི་ནང་འབྱུང་བཞི ན་པའི་ཞི ་རྒོལ་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞི ན་པའི་གནད་དོན་
ུ ་
ཐོག་བླ་ོ འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལྐགོ ་ཟ་རལ

སུངས་ལ་གདོང་ལེ ན་དང་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་སྒྱུར་གྱི་གནས་བབ་སྲ་བརྟན་བཏང་བ་དང་
དུས་མཚུངས་ཡུལ་དེའ་ི ནང་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱི་སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་དང་འདུ་འཛོ མས་
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རང་དབང་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཅེས་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་འཇར་མན་གཞུང་གི ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་རྒྱ་གཞུ ང་ནས་

བོད་མི ་ཁག་གཅི ག་ལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པར་བསྙད་འདོགས་བྱས་ནས་
ྲི ས་ཉེས་ཆད་ཧ་ཅང་ལྗདི ་པོ་འགེལ་བའ་ི དོན་གནད་ཐད་འཇར་མན་ངོས་ནས་སེམས་
སགྲོ ་ཁམ

འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ནང་གི་

ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ནང་འཁོད་པའ་ི འབྲུ་དོན་དང་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་

ྲི ས་ནང་འཁོད་པ་བཞིན་རྒྱ་ནག་རང་གི་མི་སེར་གྱི་གཞི་རྩའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་
ཀྱི་རྩ་ཁམ
དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་མི་ཚོ འ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་པའ་ི ཐོག་བོད་མི་

རྣམས་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་དགོས་པའ་ི རྒྱུ་རྐནྱེ ་གཙོ་བོ་ཇི་ཡིན་གསལ་རགྟོ ས་ཐུ བ་པ་
བྱས་ཏེ་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་སེལ་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་གནད་དོན་དང་

འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་མི་རིང་བར་རྒྱ་
ི ས་སུ་ཕེབས་ཐུ བ་རྒྱུའ་ི ཆེད་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་གནང་སྐངྱོ ་ཡོ ང་
ནག་ལ་འཚམས་གཟག

བའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་མུ་མཐུ ད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག གཞན་ཡང་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གི་

སྐུ་ཚབ་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་དང་ཡུ་གུ ར་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རང་དབང་ལ་

དྲག་གནོན་དང་། ལྷག་པར་དྲ་རྒྱ་དང་གསར་འགོད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་

པའི་གནད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཨི ན་ཡུལ།
ཨོ ་སི ་ཊེ་རི ་ཡ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་མཚུངས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་ངལ་

རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱང་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པའི་སྐལ
ུ ་མ་གནང་སྟེ་ཚོ གས་འདུ་

དེའ་ི ཐོག་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཡོ ད་པའ་ི གཞུང་འབལ
ྲེ ་མིན་པའ་ི ཚོ གས་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཁག་

གཅི ག་ནས་ཀྱང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་ལྟར།
Rights

Helsinki Foundation for Human

ཞེས་པའི་ཚོ གས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ ་བོད་མི ་ངག་དབང་ཆོ ས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་མཉམ་

ུ ་གི་ཚོ གས་
ཞུགས་དང་འབལྲེ ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཚོ གས་ཆང
གཙོ་མཆོག་ད་ལྟ་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཕེབས་ཐུ བ་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཐང་འདྲ་མི ན་གྱི་སྐ་ུ ཚབ་བཅུ་གཉིས་ནས་ད་བར་རྒྱ་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དེའ་ི ནང་ཕེབས་སྐྱོད་
ཆོག་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད་ཀྱང་། ད་བར་རྒྱ་ནག་གིས་བཟང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བརྡ་ལན་སྤྲད་མེད་

ལུགས་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་བ་དང་འབལ
ྲེ ། བོད་མི་གཞས་པ་ཤ་བོ་བསྟན་འཛིན་ལགས་འཛིན་

བཟུང་དང་སྒལ
ྲོ ་མ་སྐྱབས་ལགས་སུ་སགྲོ ་ཐོག་ཉེས་ཆད། ཤར་རོང་པོ་དགོན་པ་སྒ་ོ བརྒྱབ་པ།
༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་མཁན་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ། རྒྱ་གཞུང་

གི ་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན་གྱི་ལས་གཞི ར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མི ་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་
པ་སོགས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་ལུང་འདྲེན་གནང་འདུག་པ་བཅས།།
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ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་
དམི གས་བསལ་སྐ་ུ ཚབ་བོད་ད་ུ འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པ།
༄༅། །ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ

ཚབ་སྐ་ུ ཞབས་སི་ཊབ་རོ་སི་ལམ་བྷ་ི རི་ན་ི ད་ི སི་

Mr. Stavros Lambrinidis

མཆོག་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༨ བར་རྒྱ་ནག་ཏུ ་གཞུང་འབལྲེ ་ཕགྱོ ས་བསྐདྱོ ་ཕེབས་སྐབས་
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མཚོ ་སྔནོ ་ཞིང་ཆེན་

Qinghai Province

དང་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཁག་གཅི ག་ནང་ཕེབས་ཡོ ད། གཟིགས་སྐརོ ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་

ི ས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམིགས་
ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག འཚམས་གཟག

བསལ་སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་ཉེ་ལམ་བོད་མི་འབགྲོ ་པ་རྣམས་གནས་སྤ་ོ བྱེད་ས་སྤྱི་ཚོ གས་རིང་ལུགས་
ཀྱི་གཏན་འཇགས་གངྲོ ་ཚོ ་གསར་པ། ཟེར་བ་དེར་ཁདྲི ་ཡོ ད།

ཕ ྱོག ས་མཚུ ང ས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་དམི གས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོ ག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་

པའ་ི བོད་ལྗངོ ས་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི

Tibet University

ཁག་གཅིག དེ་བཞིན་བོད་ལྗངོ ས་ཉནི ་རེའ་ི ཚགས་པར་

གཙུག་ལག་སླབོ ་དཔོན་དང་སླབོ ་ཕྲུག་

Tibet Daily

གྱི་རམ
ྩོ ་སྒྲིག་པ་སོགས་

དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དང་། ལྷ་སའ་ི ཇོ་ཁང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་

ི ་སོགས་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཁྲིད་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་དང་།
སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླང

དགོན་པའ་ི ཕྱག་མཛོ ད་སོགས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་ཡོ ད། ལྷག་པར་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ

ཚབ་མཆོག་གིས་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཟེར་བའ་ི རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི གཞུང་གི་དྲུང་ཆེས་གཙོས་

རྒྱ་རི གས་གཞུང་གི ་ལས་བྱེད་པ་ཁག་གཅི ག་དང་ཐུ ག་ནས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
མཚོ ་སྔནོ ་ཞིང་ཆེན་གྱི་སདྲི ་སྐངྱོ ་གཞོན་པ་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ནས་བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་

ལྷངི ་། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་གནད་དོན། སྨྲ་བརདྗོ ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་། ཡུན་གནས་ཐུབ་

པའི་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས། གྲོང་ཁྱེར་འཛུ གས་

294

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

སྐྲུན། གཏན་འཇགས་གངྲོ ་ཚོ ར་གནས་སྤ་ོ ཟནི ་པའ་ི འབགྲོ ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཚོ ་བའ་ི མདུན་ལམ།
ི ་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་མིའ་ི རིག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབྱོ ། སྐད་ཡིག་གཉས

བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛི ན་བྱེད་སྟངས་སྐརོ ་
གོ་བསྡར
ུ ་གནང་འདུག དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་

དུ་བཞུགས་སྐབས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བླནོ ་ཆེ ན་གཞོན་པ་མཆོ ག་དང་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་
ི ་མཉམ་འབལ
གས
ྲོ ་མོལ་གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡོ ངས་ཁྱབ་ཀྱི་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་

UN’s Universal Periodic

བྱ་རྒྱུའ་ི སྒྲིག་གཞི་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པར་བརནྟེ ། དེ་འབལྲེ ་
ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་འབངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་སྲུང་
འཛམ་གླང

Review

སྐྱོབ་ཀྱི་གྲོས་མཐུ ན་

International Covenant on Civil and Political Rights

དེར་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ས་རྟགས་བཀོད་ཡོ ད་སྟབས། མགྱོགས་མྱུར་གྲོས་མཐུ ན་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་

ྲི ས་ལུགས་
དང་། བོད། དེ་བཞིན་ཤིང་ཅང་སོགས་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་ཁམ
གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ ་གོ་བསྡར
ུ ་གནང་འདུག

ཕྱོགས་མཚུ ངས་སྐབས་དེར་སྨྲ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོ མས། ཆོ ས་དད། གསར་

འགྱུར་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ལ་སོགས་པར་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་
པའི་གནད་དོན། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་

རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོབ་ཐང་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་
ན་ི ཡོ ངས་ཁྱབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་འགན། བཙན་དབང་གིས་
སུན་གཙེ ར་བཟོས་པ་དང་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐོག་གོ་བསྡར
ུ ་གནང་
འདུག

གཞན་ཡང་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་རྒྱ་

ནག་དབར་ཚོ ང་ལས་དང་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་གླངེ ་སྟེགས་སྒརོ ་མོའ་ི
ལྷན་ཚོ གས་

EU - China Roundtable on Business and Human Rights

ཀྱི་གཙོ་སྐངྱོ ་

ཐེངས་དང་པོ་གནང་འདུག དེ་རས
ྗེ ་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་
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༩ ཚེ ས་ ༢༠ ཉནི ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ ་བའ་ི ནང་འཁོད་དོན། འཚམས་

ི ས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདས
ི ་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉས
ི ་དབར་འག་ྲོ
གཟག

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོས་གོ་བསྡར
ུ ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་

བྱུང་བ་མ་ཟད། ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་མུ ་མཐུ ད་གྲོས་
མོལ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་

བཟང་པོ་ཞིག་ཐོན་ཆེད་འབད་བརནྩོ ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོ ལ་རྒྱུར་ཕན་

ཐོགས་བྱུང་། འཚམས་གཟིགས་སྐརོ ་བསྐྱོད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ངར་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚོ ་
དང་ཐུ ག་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུས་མཚོ ན་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་

བྱུང་།

སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ཡར་

རྒྱས་ཀྱིས་དབུལ་ཕོངས་གཙང་སེལ་དང་ཤེས་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་

དང་རྒྱུས་ལོ ན་གནང་ཡང་། འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་ཐོག་སེམས་འཚབ་བྱེད་
དགོས་པའ་ི རྣམ་འགྱུར་ཞིག་མངོན་བྱུང་། དེ་ན་ི གཙོ་བོ་ཞི་བའ་ི ལམ་ནས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་
ྲི ས་མཐུ ན་གྱི་ལམ་ནས་རང་གི་ལས་འགན་ལག་
རང་དབང་ཐོག་ནས་བརདྗོ ་མཁན་དང་། ཁམ

ྲི ས་ཆད་
བསྟར་བྱེད་སྐབས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ། ཁམ
བཏང་བ་སོགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ངའི་སྐརོ ་བསྐྱོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་རི ང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་བརྩི ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་སྒྲི ག་ལ་བརྩི ་བཀུ ར་ཞུ་རྒྱུའི་
འགན་ཁུར་དེ་དག་དང་དུ་བླངས་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་དེ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ་ཐོག་བསླབེ ་ཆེད་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་

ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་རྟག་ཏུ ་གྲ་སྒྲིག་ཡོ ད་སྐརོ ་གསལ་སྟོན་ཞུས་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་འདུག །
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་པས་དྲག་གནོན་འཕྲལ་ད་ུ
མཚམས་འཇོགས་དགོས་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༦ ཉནི ་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་འབ་ྲི ར་ུ རངྫོ ་དུ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་སདྲི ་བྱུས་ལ་བོད་མི་ཚོ ས་ཞི་རལ
ྒོ ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརནྟེ ་ཉེན་རགྟོ ་མི་སྣས་མེ་

མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་མི་ ༦༠ ཙམ་ལ་རྨས་སྐནྱོ ་ཕོག གནད་དོན་དེའ་ི ཐོག་ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའ་ི ཉནི ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་པས་

Amnesty International

རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་དྲག་གནོན་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་

ཞི ག་སྤལ
ེ ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ཞི ་བའི་ལམ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་ཉེན་
རྟོག་མི ་སྣས་གང་བྱུང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་མི ་འོས་པ་ཞི ག་རེད། བོད་མི ་ཚོ ས་ཞི ་

བའི་ལམ་ནས་འདུ་འཛོ མས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣས་བརྩི ་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་
སྟེ། ཁོང་ཚོ ར་དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་གནས་ཉེན་རགྟོ ་མི་

སྣའ་ི དབང་ཚད་ལ་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མ་བྱས་པ་དང་། བོད་མིའ་ི ཞི་བའ་ི ལམ་ནས་འདུ་
འཛོ མས་བྱ་རྒྱུའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐབྱོ ་མ་བྱས་པའ་ི རྟགས་མཚན་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་པའ་ི རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཀོ་རིན་ན་བྷར་བྷ་ར་ཕ་རན་སི་
Corinna-Barbara Francis

ལགས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོ ད། གཞན་ཡང་ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གི ས་

གསུང་དོན། བོད་ས་ཡོ ངས་སུ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་

མཐུ ད་བོད་མི ་ཚོ འི་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩི ས་མེ ད་བཏང་སྟེ་བསམ་ཤེས་གང་

ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོ ར་ཉནི ་ལྟར་སུན་གཙེར་དང་ཁྱད་གསོད་བྱ་

རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་གསལ་བསྒྲགས་དེའ་ི ནང་འཁོད་
དོན། མེ་མདའ་ཕོག་པའ་ི བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་རྨས་སྐནྱོ ་ཚབས་ཆེ་ཕོག་ཡོ ད་ཀྱང་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་མཐུ ན་རྐནྱེ ་མ་སྤྲད་པར་བརནྟེ ་དེ་ཁདྲོ ་ཉུ ང་མཐར་བོད་མི་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་
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དྲག་ཆགས་ཡོ ད། བོད་མི་ཞི་རལ
ྒོ ་བ་ཚོ ས་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་གནས་འབ་ྲི ར་ུ མི་མང་

ཚོ ས་རང་ཁྱིམ་དང་དགོན་པའི་ཐོག་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་བྱེད་དགོས་པའི་

བཙན་བཀའ་བཏང་བར་གདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཞིག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༩ ཉནི ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཁོང་གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་དགོས་པའ་ི དགོས་འདུན་

བཏོན། ཐེངས་འདིར་རྒྱ་མི འི་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣས་བོད་མི ་ཞི ་རྒོལ་བའི་ཁྲོད་མེ ་མདའ་བརྒྱབ་

ི ་པ་ཆགས་ཡོ ད། དེ་སྔ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉནི ་ཁམས་རྟའུར་༸གོང་ས་མཆོག་
ཐེངས་གཉས

གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི ་ཞུ་ཆེད་བོད་མི ་ཁག་གཅི ག་འདུ་འཛོ མས་བྱུང་བའི་

ཁདྲོ ་རྒྱ་ནག་ཉེན་རགྟོ ་ར་ུ ཁག་གིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་ཉུ ང་མཐར་བོད་མི་ ༡༠ ལ་རྨས་སྐནྱོ ་
ཕོག་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་འདུག།
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་རྒྱ་ནག་ཐོག་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་
འཛི ན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ལོ་འཁོར་
སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཉནི ་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ནང་རྒྱ་ནག་ཐོག་ཆེད་འཛུ གས་གནང་བའ་ི འཛིན་སྐངྱོ ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ྲོ བ་

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་པའ་ི ནང་ཤོག་
གྲངས་ ༡༧༢ ནས་ ༡༨༦ བར་བོད་དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་ཡོ ད།
		

དེ་ཡང་ཤོག་གྲངས་ ༡༧༢ ནང་ཡིག་འགོར། བོད། ཅེས་བཀོད་པའ་ི

གཤམ་དུ། ༡༽ བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་

གཞུང་དབར་གས
ྲོ ་མོལ་གྱི་གནས་སྟངས། ༢༽ བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི སྐརོ །

༣༽ བསམ་ཚུལ་ཁག་གཅིག ༤༽ དྲག་གནོན། ༥༽ བོད་མི་ནང་པ་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་།

༦༽ བོད་པའ་ི རིག་གཞུང་གི་གནས་སྟངས། ༧༽ དཔལ་འབྱོར་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
སདྲི ་བྱུས་དང་ལག་ལེན། ༨༽ བོད་མི་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་པ་བཀག་ཉར་དང་བཙོན་འཇུག་སྐརོ ་

སྙངི ་བསྡས
ུ ། ༩༽ ད་ཡོ ད་བོད་མི་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་པ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས་

པའ་ི གནས་སྟངས་སྐརོ ། བཅས་འཁོད་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཚན་པ་དང་པོའི་ནང་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོ ལ་སྐརོ ་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ ་ ༢༠༠༢

ལོར་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་བྱུང་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་བོད་

རྒྱ་ཞི ་མོ ལ་ཐེངས་དགུ ་པ་གནང་རྗེས་མཚམས་ཆད་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོ ག་གམ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུང་གི ་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞི ་མོ ལ་གྱི་
བར་མཚམས་རིང་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད། འཛིན་སྐངྱོ ་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་

འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་བྱ་རྒྱུའ་ི འདུན་པ་ཡོ ད་པའ་ི

རྣམ་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་སྐབས་དེའ་ི ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་དོན་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་མཐུ ད་པ་ལྕམ་སྐུ་མཱ་རི ་ཡཱ་ཨོ ་ཏེ་རོ་
Otero

Maria

མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གམ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚབ་

དང་ལྷན་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་ཞི ་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི ་ཏང་གི ་སླབོ ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་སྐ་ུ ཞབས་
ཅིན་ཝི ས་

Professor Jin Wei

གསར་འགོད་པའི་ཆེ ད་དོན་དྲི་བར་ལན་འདེབས་བྱེད་

སྐབས་བརདྗོ ་དོན། གུང་ཁྲན་ཚོ གས་པས་རྣམ་དཔདྱོ ་ཀྱིས་ཞི་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་བྱེད་ཐུ བ་ཚེ ་
སྤྱི་ཚོ གས་བརྟན་ལྷངི ་ཡོ ང་རྒྱུ་མ་ཟད། དུས་ཡུན་རི ང་མོའ་ི བར་གནས་རྒྱུའི་མི ་རི གས་འཁོན་

འཛི ན་གྱི་རྨ་ཁ་མི ་བཟོ་བའི་སྔནོ ་འགོག་བྱེད་ཐུ བ། ཏང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགྲ་བོ་ཙམ་ཞི ག་
ལ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཏེ་བསྡད་ན་མ་འགྲིག་པར་ཞི ་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཆོས་

ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་མཚན་གནས་ཐོག་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ཧོང་ཀོང་དུ་གདན་

ཞུ་དགོས་པའི་བསམ་ཚུ ལ་ཡང་བཏོན་ཡོ ད་པ་སོགས་སྙན་ཐོའི་ནང་ལུང་འདྲེན་གནང་ཡོ ད།
ི ་པའ་ི ནང་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི སྐརོ ་འཁོད་དོན།
དེ་བཞིན་ཚན་པ་གཉས

ཆབ་སདྲི ་དང་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་གྱི་

ཚད་གཞི་དེ་བཞིན་འཛིན་སྐངྱོ ་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤལེ ་སྐབས་མང་

དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡།༡༢ ནང་བོད་མི་ ༣༨ ནས་རང་ལུས་མེར་

སགྲེ ་བཏང་སྟེ་གྲངས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད། དུས་སྐབས་དེ་ན་ི སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའ་ི རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་དམངས་འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་ཆེན་འཚོ གས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞི ན་པ་ནས་

ཚོ གས་ཆེན་དངོས་སུ་ཚོ གས་པའ་ི དུས་སྐབས་འཁེལ་ཡོ ད། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་

ཚོ ས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས་པའ་ི དགོས་འདུན་བཏོན་པའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་བོད་མི་
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་གི་ས་ཁྲ་ཡང་བཟོས་ནས་བཀོད་འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་
འཛམ་གླང
མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་སུད་སི འི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་

ི ་མཉམ་འབལ
རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་

ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོ གས་

ཐེངས་ ༡༧ ཚོ གས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མིའ་ི ཁོངས་སུ་
ཡོ ད་པའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི

ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་གཏོང་སླད་དོན་དམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞི ག་ལག་བསྟར་བྱེད་
དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག

དེ་ཡང་ཁེ་ན་ཌ་དང། ཅེཀ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ། ཕ་རན་སི། འཇར་མ་ན།ི ནའི ུ་

ཛི ་ལེན་ཌི ། པོ་ལན་ཌི ། སུད་སི ། ཨ་རི ། ཨི ན་ཡུལ། ཨ་ཡི ་སི ་ལེན་ཌི ་བཅས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་

འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་
བཞི ན་པ་དེར་བླ་ོ འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་

མིའ་ི ཆོས་དད་དང་། རིག་གཞུང་། སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་

རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་པའ་ི སྐརོ ་ནན་པོ་གསུངས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ནས་བོད་མིས་གཙོས་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་སྲུང་སྐབྱོ ་སླད་ཐབས་ལམ་ངེས་
ཅན་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའ་ི ལམ་སྟོན་ཡང་གནང་འདུག དེ་བཞིན་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་

ཐང་གི་ཆེས་མཐོའ་ི ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་རགྟོ ་

ཞིབ་སླད་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་ཆེད་མཐུ ན་འགྱུར་བསྐྲུན་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་འདུག སྐབས་དེར་ནའི ུ་ཛི་

ལེན་ཌིས་བོད་མིའ་ི མངོན་འདོད་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དོན་སྙངི ་ལྡན་པའ་ི གས
ྲོ ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་གནང་
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དགོས་པའ་ི ལམ་སྟོན་ཡང་གནང་ཡོ ད། དེ་བཞིན་ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆ་རྐནྱེ ་གང་ཡང་

མེད་པའ་ི ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་བསྐྱར་
གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་མི ན་སྐརོ ་གྱི་དྲི་བ་ཞི ག་ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་ཕུལ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་བོད་མི འི་སྒྲིག་

འཛུ གས་ཀྱིས་བོད་མི་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མིའ་ི ཁོངས་

སུ་ཡོ ད་པའི་འབྲེལ་ཡོ ད་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་
འདུན་ཤུ གས་ཆེ་འདོན་གནང་བ་དེར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བླནོ ་བདེ་སྐྱིད་ཆོ ས་དབྱངས་མཆོ ག་གི ས་གནད་དོན་དེ་
དང་འབལ
ྲེ ་ནས་གསུང་དོན། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཉནི ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི ཡིག་

ཆ་འདོན་སྤལེ ་བྱས་པའ་ི ནང་བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་སདྲི ་གཞུང་ནས་འག་ྲོ གནྲོ ་

ག་ཚོ ད་བཏང་ཡོ ད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་

བཟུང་བོད་ནང་བོད་མི་ ༡༢༡ གིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་

འཛི ན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་བོད་མི འི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་ཐུ བ་ཀྱི་མེ ད་སྐརོ ་
ཁོང་རྣམ་པས་ཁ་གཅིག་གྲག་ཐོག་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་བཅས།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་
ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༩༧ ཚོ གས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ི ཉནི ་བྷལེ ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་
བྷར་སེལ་

Brussels

དུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ནང་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་མ་སི་མན་

European Parliament

Thomas Mann

མཆོག་དབུ་

ཞུགས་ཐོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའ་ི ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༩༧ ཚོ གས་ཡོ ད། གཞན་ཡང་

ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་དང་བྷར་སེལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི ་འབྲེལ་

ཡོ ད་ལས་བྱེད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད། བྷར་སེལ་དུ་རནྟེ ་གཞི་བྱས་
པའ་ི སདྲི ་བྱུས་སླབོ ་སྟོན་པའ་ི

think-tank group

ཚོ གས་མི། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

གྱི་ཚོ གས་མི་དང་བྷལེ ་ཇམ་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོ གས་པའ་ི སྐ་ུ ཚབ་བཅས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་

ི ་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ མགནྲོ ་དུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་
གནང་ཡོ ད། ཐེངས་འདར

ཉམས་ཞིབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་གྷབེ ་རེལ་ལ་ཕ་ི ཏེ་ལགས་མགནྲོ ་འབོད་གནང་འདུག

ཁོང་གིས་བོད་

ཀྱི་རང་བྱུང་གཏེར་ཁའི་ཐོན་ཁུངས་དང་གཏེར་ཁ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བག་མེད་སྔགོ ་
འདོན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་དེས་ཕན་འབྲས་ཇི་བྱུང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་དམིགས་

བསལ་ཉམས་ཞི བ་གནང་རྗེས་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞི ག་བཏོན་ཡོ ད། དཔེ་དེབ་གསར་པ་དེའ་ི

མི ང་བྱང་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཞེན་ལ་བསྙསེ ་ནས་རྔམ་སེམས་ཆེན་པོས་མཐོ་སྒང་བོད་

ཀྱི་རང་བྱུང་གཏེར་དངོས་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ།
Nationalism on the Roof of the World

Spoiling Tibet: China and Resource

ཞེས་འཁོད་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཁོང་གི ས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་རྣམས་གཞི ་རྒྱ་ཆེ ན་པོས་སྔགོ ་འདོན་དང་གང་
བྱུང་གཏོར་བཤིག་བཏང་བའ་ི བྱ་སྤདྱོ ་དེ་དག་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཧ་ཅང་འཇིག་སླ་བའ་ི བོད་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཇི་འདྲ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་འགྲེལ་བཤད་ཁ་གསལ་བརྒྱབ་ཡོ ད།
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གཞན་ཡང་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་བྷར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཉེ་

ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཀྱི་ས་ཁུལ་འབ་ྲི ར་ུ རང
ྫོ ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའ་ི བོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མི ན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དབང་སྒྱུར་ལ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཞི ་རྒོལ་བྱས་པ་རྣམས་

ལ་དྲག་གནོན་བྱས་པའ་ི སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་འབ་ྲི ར་ུ ནས་ཕེབས་
པའི་བོད་མི ་ཞི ག་གི ས་བྷལ
ེ ་ཇམ་ས་གནས་བོད་མི འི་ཚབ་བྱས་ནས་འབྲི་རུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ་དབང་སྒྱུར་ལ་བོད་མི ་ཚོ ས་ཞི ་རྒོལ་བྱས་རྗེས་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་། སུན་གཙེར་
བཟོས་པ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད། ཉེ་ལམ་ཁུལ་དེར་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་པ་

སོགས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཀྱང་གནང་འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཁེ་ཎ་ཌའི་གཞུང་ཚབ་བོད་ད་ུ གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་རྗེས་
སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཁེ་ཎ་ཌའི་གཞུང་ཚབ་བོད་དུ་གཟིགས་སྐརོ ་ཕེབས་རྗེས་བོད་ནང་གི ་དངོས་ཡོ ད་

གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏོན་ཡོ ད་སྐརོ ་ཡུལ་དེའ་ི ཕྱི་སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་

ཇོན་བྷ་ེ ཌི་

John Baird

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣༡ རེས་གཟའ་ཕུར་

བུའ་ི ཉནི ་བརདྗོ ་པ་དང་སྦྲགས། ཁེ་ཎ་ཌ་ཡུལ་གྱིས་ལངས་ཕག
ྱོ ས་བརྟན་པོའ་ི ཐོག་ནས་བོད་མི་
ཚོ འ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་

པའ་ི རེ་འདུན་འདོན་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་

བོད་མི་ ༡༢༡ གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི རིག་གཞུང་རྩ་གཏོར་དང་། ཆབ་སདྲི ་དམ་

བསྒྲགས། དཔལ་འབྱོར་ཟུར་ཕུད། ཁོར་ཡུག་རྩ་གཏོར་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་སོགས་ལ་རང་

ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་ལམ་ནས་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་འོག་ཁེ་ཎ་ཌའ་ི
གཞུང་ཚབ་པ་སྐ་ུ ཞབས་གྷ་ཡེ ་སན་ཇེཀ་སི་

Ambassador Guy Saint-Jacques

མཆོག་ཕྱི་ཟླ་

ི ས་ཆེད་
༩ ཚེ ས་ ༢༤་་༢༩ བར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་གཟག

ཕེབས་ཡོ ད། གཞི་རྩའ་ི འད་ི ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་
སེང་གེ་མཆོ ག་གི ས་ཁེ་ཎ་ཌའི་གཞུང་ཚབ་མཆོ ག་ལ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་མི ས་རང་སྲེག་

ལས་འགུལ་གྱིས་མཚོ ན་ཚབས་ཆེའ་ི ལས་འགུལ་རི གས་སྤལ
ེ ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇི་ཡི ན་རྟོག་

ཞིབ་གནང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣
ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༦ ཉནི ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་པའ་ི སྐརོ ་ཁེ་ཎ་ཌའ་ི

གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚན་པའ་ི

Rights of the Canadian Parliament

International Human

ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད།
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དེ་ཡང་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་ཐེངས་འདིར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལྷ་ས་དང་གཞི ས་

ཀ་ར་ྩེ ཁུལ་སོགས་སུ་བསྐདྱོ ་སྐབས་ཞིང་ཆེན་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཐུ ག་

ནས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛུ གས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་དང་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་། དེ་
བཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གླངེ ་ཡོ ད།
པ་

གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་གཞི ས་ཀ་རྩེར་ཕེབས་སྐབས་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་

Braille Without Borders

ཞེས་པ་དེ་དང་བོད་མིའ་ི དབང་པོ་སྐནྱོ ་ཅན་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་

ི ་ཀྱིས་མཉམ་རབུ ་ཐོག་བཙུགས་པའ་ི བག་ལེབ་བཟོ་གྲྭ་དེར་ཕེབས་ཡོ ད། བཟོ་གྲྭ་དེ་ཁེ་
པ་གཉས

ཎ་ཌ་གཞུང་གིས་ས་གནས་ལས་གཞིར་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བའ་ི
Initiatives

Canada Fund for Local

ཁོངས་སུ་ཡོ ད་འདུག ལས་གཞི་དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མི་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ལོང་བ་དང་

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་བཞི ན་ཡོ ད། གཞན་ཡང་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་

གིས་ཇོ་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་མཇལ་བ་མ་ཟད། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་
ི ས་སྐརོ ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས།།
སེ་ར་དགོན་པ། དེ་བཞིན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལའ་ི ནང་དུའང་གཟག
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་ཡི ་སི ་ལེན་ཌི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ས་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོལ་
རྒྱུན་འཁྱོངས་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་
དེར་ཨ་ཡི ་སི ་ལེན་ཌི འ་ི

Iceland

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་

གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོལ་

རྒྱུན་འཁངྱོ ས་དགོས་པའ་ི གས
ྲོ ་འཆར་ཡང་བཏོན་འདུག དེ་ཡང་གས
ྲོ ་འཆར་དེའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི ས་བོད་མི ་ཞི ་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དམ་བསྒྲགས་དང་དྲག་གནོན་བྱེད་ཤུ གས་ཆེ ་

ར་ུ བཏང་བ་དེར་ཨ་ཡི ་སི ་ལེན་ཌི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ས་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་བོད་
ཆེ ་འདོན་དགོས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླང

མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞི བ་ཆེད་སྐ་ུ ཚབ་

མི ་སྣ་ཆེད་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་འདུག སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་
རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་བླ་ོ སྟོབས་སྤལ
ེ ་ཆེད་ཞི ་མོལ་

དེ་ཨ་ཡི ་སི ་ལེན་ཌི འི་ཡུལ་དུ་གནང་ཐུ བ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་བཏོན་ཡོ ད། ཐེངས་འདིར་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོས་འཆར་དང་ལྷན་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་ཀྱང་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་

ི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་སུ་གྲོས་ཚོ གས་མང་པོའི་ནང་བོད་ནང་
པ་དེའི་ནང་གསལ་ལྟར་ན། འཛམ་གླང

གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་མང་པོ་བཞག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ནོ་བེལ་ཞི ་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་

སྙན་ཕུལ་བ་བརྒྱུད་བོད་མིའ་ི སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་ཞི་མོལ་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་ཡོ ད། ཅེས་

འཁོད་ཡོ ད། ཨི་ཡི་སི་ལེན་ཌི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་འགོ་ཙམ་ནས་ཚོ ང་འབལ
ྲེ ་
འཛུ གས་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརནྟེ ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ཚོ ང་འབལ
ྲེ ་སྐབས་

ི ་
ཨ་ཡི་སི་ལེན་ཌིར་བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་འགན་ཞིག་ཡོ ད་པ་དྲན་གསོ་བླངས་པ་བརྒྱུད། ཡུལ་གཉས
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པོའི་ཚོ ང་འབྲེལ་འཇོག་རྒྱུའི་གན་ཡི ག་ནང་གསལ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཁས་ལེན་དོན་

ཚན་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའ་ི དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོ ད། ཐེངས་

ི ་ཨ་ཡི་སི་ལེན་ཌིའ་ི གས
འདར
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་

མས་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་གཅི ག་པོ་ནི་ད་ལྟའི་
ཡུལ་དེའི་སྲིད་བླནོ ་ལས་ཐོག་པ་སྐ་ུ ཞབས་སི ག་མུ ན་དུར་ཌ་ཝོ་གུན་ལུག་སན་

Davíð Gunnlaugsson

ཡིན་འདུག །

མཆོག་གི་ཡར་རྒྱས་ཚོ གས་པ་

Progressive Party

Sigmundur

ཞེས་པ་འད་ི
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཉནི ་མོ་དང་སྟབས་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་

༡༢ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཨ་རི འི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་གྷ་ེ རི ་
ལོཀ་

Mr. Gary Locke

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་སྐ་ུ

ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་

ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ང་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་ཨ་རི འི་གཞུང་ཚབ་པ་

ཞིག་ཡིན་པའ་ི ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་ན་ི མི་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད་པ་ཞིག་མཐོང་

བྱུང་། འོན་ཀྱང་གཞུང་གི་ཉེན་རགྟོ ་མི་སྣས་ཡུ་གུར་དང་བོད་རིགས། སོག་རིགས་སོགས་ལ་
དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེའ་ི སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་དེ་དག་གི ་ཐུ ན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་གཞི་རྩའ་ི རང་དབང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་

མཐོང་བྱུང་། སྲིད་བྱུས་དེ་དག་གི ས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ཆི ག་སྒྲིལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་རང་གི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི་རིམ་རང་དབང་སྲུང་
སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི ་འཇམ་ཡོ ང་སླད་བོད་

ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད།།
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ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་
གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༠ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཉནི ་མོ་
སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་དང་སྟབས་བསྟུན་ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི

མི་ལྕམ་སྐ་ུ ལི་ས་སིངྒ་

Lisa Singh

Australia

གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི འཐུ ས་

མཆོག་གིས་ཡུལ་དེའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི ནང་བོད་ནང་

དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་དཀའ་སྡག
ུ ་མངྱོ ་བཞིན་པའ་ི བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་
ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་ཡོ ད། ལྕམ་སྐ་ུ ལི ་ས་སི ངྒ་

མཆོག་ན་ི ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི ནང་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཏ་སི་མ་ན་ི ཡའ་ི

Tasmania

ི ་མཉམ་འབལ
འཐུ ས་མི་ཡིན་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༢ ཉནི ་འཛམ་གླང
ྲེ ་

རྒྱལ་ཚོ གས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་དུས་
བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་གནང་འདུག ད་ཐེངས་རྒྱ་ནག་ཐོག་བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཆགས་

ཡོ ད། བསྐྱར་ཞིབ་དེས་སྔ་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུའ་ི ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་རྣམས་

དོན་འཁལ
ྱོ ་བྱས་མིན་ཐད་བསྐྱར་ཞིབ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་འག་ྲོ

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་བསྐྱར་ཞི བ་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱང་བྱུང་ཡོ ད། འོན་
ཀྱང་བླ་ོ ཕམ་པ་ཞིག་ལ་འདས་པའ་ི ལོ་བཞིའ་ི རིང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་

ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་ལྷག་པར་བོད་དང་ཤིང་ཅང་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་ཡོ ད་པའ་ི བླ་ོ ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕག
ྱོ ས་ཡོ ངས་ནས་འཐོན་
བཞིན་འདུག

བོད་མི་ཚོ ས་འཚེ ་མེད་ཞི་བའ་ི ལམ་ནས་སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་དང་། ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་། མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོགས་སྲུང་སྐབྱོ ་ཆེད་འཐབ་རདྩོ ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན། ཕྱི་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་

ཐང་དང་དེའ་ི གནས་སྟངས་ཐོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་ཐོག་མ་བྱས་རྗེས་བོད་མི ་དགེ་འདུན་
པ་རང་ལོ་ ༢༠ སོན་པ་བཀྲ་བྷ་ེ ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་

ཡོ ད། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འདས་པའི་མི ་ལོ་ ༦༠ རི ང་བོད་མི འ་ི ཐོག་མུ ་མཐུ ད་དམ་

བསྒྲགས་དང་གཉའ་གནོན་བྱས་པའི་དུས་སྐབས་ནང་ཚབས་ཆེའ་ི ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བ་ཐོག་མ་

ཆགས་ཡོ ད། དེ་རས
ྗེ ་རང་སགྲེ ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་ད་ཆ་བོད་མི་ ༡༢༢
རང་སགྲེ ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་ཡོ ད། གྲངས་འབོར་འད་ི ན་ི ཉུ ང་ཉུ ང་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་མ་ཟད།

ི ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་འུ་ཐུ ག་དང་དམ་བསྒྲགས་ཇི་ཡོ ད་གསལ་རགྟོ ས་
གྲངས་འབོར་འདས

ཐུ བ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་འཕར་མ་

བྱེད་བཞིན་པ་ན་ི ཉེ་ལམ་འབྱོར་བའ་ི གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་ཚུལ་ལ་བསྙད་འདོགས་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོ འི་གྲོགས་པོ་

དང་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཐོག་དྲི་རྩད་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད།
བོད་མི འ་ི ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས་བཙན་

ི ་ཕྱོགས་གང་སར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་འཚེ ་མེད་ཞི ་བ་
བྱོལ་ནང་བཞུགས་ནས་འཛམ་གླང
དང་བྱམས་བརའྩེ ་ི བསླབ་བྱ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། འཚེ ་མེད་

ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་གསལ་ཐབས་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད། འདི་ལོར་

ང་རང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡར་ཆི བས་སྒྱུར་

སྐབས་སླར་ཡང་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་བྱུང་། ཁོང་གི ས་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་སྟོབས་ཤུ གས་

ལ་ཡི ད་ཆེ ས་བླ་ོ འགེལ་མཛད་ནས་འཚེ ་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་མཛད་

ཡོ ད། དེ་རི ང་ནི་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི ་ལོ་ ༢༤ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་ཞི ག་ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བསྒྲགས་

གཏམ་སྤལེ ་ཡོ ད། །
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འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞི བ་ཚོ གས་པའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའ་ི ནང་
བོད་དོན་སྐརོ ་བཀོད་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ི ནང་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་རགྟོ ་ཞིབ་ཚོ གས་པས་འག་ྲོ བ་

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་བབ་སྐརོ ་ལ་ཞི བ་འཇུག་གི ས་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤལེ ་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡིན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༡ ཉནི ་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་ཚོ གས་པ་དེ་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ི ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤལེ ་གནང་བའ་ི ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་

ཆོས་རིག་སོགས་ལ་བཙན་གནོན་དང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྤྱི་ཚོ གས། དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐོག་

བཙན་གནོན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད། ལྷག་པར་བོད་ནང་རང་དབང་དགོས་པ་དང་། བོད་

ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་བཅུག་
དགོས། ཞེས་ཞི ་རྒོལ་གྱི་འབོད་ཚི ག་སྒྲོག་མཁན་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྲིད་

བྱུས་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་ཚོ ར་ཁ་བྲལ་
དང་ཁ་གཏད་གཅོག་ཆེད་ཆོས་རིག་སོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་བཙན་གནོན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།
བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་བོད་མི་བརྒྱ་དང་ཉ་ི ཤུ་བརྒལ་བས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་བོད་མི་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་། བཙོན་ཁང་ནང་སྡག
ུ ་སྦྱོང་
ཚད་ལས་བརྒལ་བ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

བོད་མིའ་ི འདུ་འཛོ མས་རང་དབང་ཡང་

བཙན་འཕྲོག་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་ན་ི དཔེར་ན། སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉནི ་ཁམས་རྟའུ་ཁུལ་
གྱི་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི ་ཞུ་སྐབས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཉེན་རྟོག་པས་མེ ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་མི ་གཉིས་དམར་གསོད་བཏང་ཡོ ད་

པ་མ་ཟད། བོད་མི ་མང་དག་ཅི ག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོ ད་འདུག ལྷག་པར་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ི ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལྟར་ཞི་རལ
ྒོ ་མི་ཡོ ང་བའ་ི ཆེད་དྲག་

312

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཆས་དམག་མི ་འབོར་ཆེ ན་ཞི ག་འགྲེམས་འཇོག་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་སྔར་ལྷག་དམ་བསྒྲགས་

བྱས་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་དམི གས་བསལ་དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་སྟངས་འཛི ན་ནན་པོ་

བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཁར། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་རང་དབང་ཐོག་བོད་ནང་འགྲོ་སྐྱོད་

བྱེད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད། དེ་བཞིན་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཟེར་བའ་ི ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་གསར་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉ་ི ཤུ་ཆེད་གཏོང་གིས་ས་ཁུལ་དེའ་ི ས་གནས་མང་
ཚོ གས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལངས་ཕྱོགས་དང་བསམ་བླརོ ་སྟངས་འཛི ན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོ ད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་མི་གཞིས་སྤསོ ་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། བོད་ནང་གི་ཞིང་འབགྲོ ་

སོགས་བོད་མི ་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མི ་ཚེ ་དང་འཚོ ་བར་དཀའ་ངལ་བཟོས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་

ི ་ལྷག་འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་
ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི་ཞིང་འབགྲོ ་ས་ཡ་གཉས
གཞིས་སྤསོ ་བྱེད་བཅུག་ཡོ ད། དེ་མིན་བོད་ཤར་ཕག
ྱོ ས་ས་ཁུལ་གྱི་འབགྲོ ་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་
ུ ་ཡོ ད།
ཞིག་སྤྱི་ཚོ གས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གངྲོ ་སྡ་ེ གསར་པ་བརདྗོ ་བཞིན་པ་དེར་གཞིས་སྤ་ོ བྱེད་བཅག

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་ཁུལ་དེར་གནས་སྡདོ ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཚོ ར་དམ་

བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེའ་ི འོག་ས་གནས་སུ་ལས་འགུལ་དང་འདུ་འཛོ མས་བྱེད་བཅུག་གི་མེད། ཕྱི་
ི ་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལ
ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མི་གཉས
ྒོ ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་

སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་འཁོད་འདུག་པ་བཅས།།
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སི ་ཀོ་ཊི ་ལེན་ཌི ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་མི འ་ི རང་ལུས་མེར་སྲེག་
སྐརོ ་གླངེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉནི ་སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌིའ་ི Scotland གསྲོ ་ཚོགས་ནང་བོད་

མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི སྐརོ ་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག དེ་ཡང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

འཐུ ས་མི་ལྕམ་སྐ་ུ མོ་རེན་ཝ་ཊ་

Maureen Watt

མཆོག་གིས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་གསུང་དོན།

ི ་རྒྱབ་སྐར
ཐོག་མར་ངའ་ི གས
ྲོ ་འཆར་འདར
ྱོ ་གནང་མཁན་གྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་དང་
གྷ་རམ་པེན་

Grampian

University of Aberdeen

ནང་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའ་ི ཨ་བྷར་དནི ་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་

གི་ཧ་ི མཱ་ལ་ཡའ་ི རིག་གཞུང་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པ་བཅས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་ཤེས་ཡོ ན་དང་

རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞི འི་ཆེ ད་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེ ་སྤལ
ེ ་བ་

ཙམ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་སྐརོ ་གྷ་རམ་པེན་ས་

གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ཆེ་ཆུང་སོགས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེ མ་པར་

གོ་རྟོགས་སྤལེ ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གཞན་ཡང་ཨ་བྷར་དིན་གཙུག་

ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི་ཧ་ི མཱ་ལ་ཡའ་ི རིག་གཞུང་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའ་ི འགན་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་
མར་ཊིན་མིལ་སི་

Dr. Martin Mills

ལགས་སུ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་རྒྱུས་མངའ་

ཡོ ད་པ་དེས་ང་ཚོ ར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་། དེ་བཞིན་བོད་དོན་ཐོག་སེམས་ཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་
པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཨེ ་དིན་བྷར་གཙུག་ལག་སླབོ ་གྲྭའི་

Edinburgh University

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ངས་དེ་རི ང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་ལས་
རི མ་ནང་གྲོས་གཞི ་འདི་འཁྱེར་དགོས་དོན་གཙོ ་བོ་ནི། བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་ཁག་གཅི ག་གི ས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའ་ི སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ངོ་རལ
ྒོ ་
མཚོ ན་ཆེད་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པོ་མ་སྤལེ ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོ ད། འདས་པའ་ི ལོ་
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ལྔའ་ི ནང་བོད་མི་ ༡༢༧ རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་ཁོངས་ནས་མང་པོ་ཞིག་འདས་གངྲོ ས་

སུ་གྱུར་ཡོ ད། བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་གནས་ཚུལ་ཐོག་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིར་ྟི དགོན་པའ་ི ནང་བྱུང་ཡོ ད། རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་བོད་མི་

ཕལ་ཆེ་བ་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ནས་ཡི ན་པའི་ནང་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཡི ན་འདུག ས་ཁུལ་དེ་
དག་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའ་ི རྒྱལ་ཡོ ངས་མི་དམངས་འཐུ ས་མི་ཚོ གས་ཆེན་སྐབས་ ༡༨ འཚོ གས་

བཞི ན་པའི་སྐབས་དེར་བོད་ནང་དུ་ཧ་ལམ་ཉིན་མ་རེ་རེའ་ི ནང་བོད་མི ་རེ་རེས་རང་ལུས་མེར་
སགྲེ ་བཏང་ཡོ ད་ཁོངས་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིང་པ་དང་། འབགྲོ ་པ། སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་ཡིན། དེ་

རྗེས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཕྲན་བུ་ཉུ ང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པ་ཐོན་ཡོ ད་
ཀྱང་དེ་ནི་གཙོ ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ ་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་སའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དམག་མི ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་མི ་མང་གི ་འགྲོ་སྡདོ ་ལ་དམ་བསྒྲགས་

དང་། ཁ་པར་དང་བརྙན་འཕྲིན། ལག་ཐོག་ཁ་པར། དྲ་རྒྱ་སོགས་གླགོ ་ཆས་བརྒྱུད་ནས་

འབྲེལ་ལམ་བྱ་རྒྱུའི་མཐུ ན་རྐྱེན་རི གས་ཉོ་ཚོ ང་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་བྱ་རྒྱུའི་

ཐོབ་ཐང་ཡོ ངས་རྫོགས་འཕྲོག་པ་དང་སྒ་ོ བརྒྱབ་པ་སོགས་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་དང་

ི ་སྐལ
གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚུན་ཆད་ལ་སྡག
ུ ་བཏང་བ་དང་ལྐགོ ་རྔན་སྤྲད་པ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་

ཕྱི་ཕག
ྱོ ས་སུ་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་གནས་ཚུལ་སྦས་ཐབས་བྱས་པའ་ི གནས་ཚུལ་

རིགས་མང་དག་ཅིག་བྱུང་ཡོ ད། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་མཁན་གངྲོ ་

པ་ཡོ ངས་ལ་གཞུང་གི ས་གླགོ ་གི ་མཐུ ན་རྐྱེན་སོགས་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་པ་རྣམས་མེ ད་པ་བཟོ་རྒྱུ་

དང་། རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་བཏང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཕུང་པོ་ཞུ གས་འབུལ་

དང་བསྔ་ོ སྨནོ ་ཆེ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དགོན་པ་དེ་དག་སྒ་ོ རྒྱག་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་བཏང་
ཡོ ད།
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སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་ཤི་རྒྱག་མཁན་ཁོངས་

ནས་མི་མང་འདུ་འཛོ མས་ཡོ ད་སར་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་སྟེ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་
དུ་འག་ྲོ བཞིན་པའ་ི རྣམ་པ་འཐོན་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་། བོད་ནང་དུ་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་

གཏོང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བ་དང་བདེ་འཇགས་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་མཁན་ཡི ན་པར་

བསྙད་འདོགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་མི ་རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཁྲོད་ནས་རང་

བཙན་གྱི་དགོས་འདུན་འདོན་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བཞི་ལས་མེད་པར་བརནྟེ ་ཅིའ་ི ཕྱིར་བོད་མི་གཞན་

ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་བརདྗོ ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཆོས་དད་

རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དང་ལས་ཀའ་ི གོ་སྐབས་

འཕྲོག་པ། ཆུའ་ི ཐོན་སྐདྱེ ་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བ། འབགྲོ ་པའ་ི རྩྭ་ཐང་དུ་གཏེར་ཁ་ཕོན་ཆེ་སྔགོ ་

འདོན་བྱས་པ། དེ་བཞི ན་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོའི་ནང་བོད་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་མི ་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་འཁོན་འཛིན་གྱི་བསམ་བླ་ོ ཤུགས་ཆེ་བསླབེ ས་ཡོ ད། བོད་མིའ་ི དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནང་ཆོས་བྱེད་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉནི ་རེའ་ི ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བྱེད་སྒའོ ་ི ཐོག་ལའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་

བསྒྲགས་དང་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་རིགས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སླབོ ་ཁདྲི ་

ུ ་པ་སོགས་ལ་བརནྟེ ་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་
ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་བོད་སྐད་འཇོག་མ་བཅག
སག
ྲེ ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ ་རྒྱ་མི་རིགས་ཕོན་ཆེ་གནས་སྤ་ོ བྱ་རྒྱུའ་ི བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ངས་བོད་མི་

འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་འཐབ་རདྩོ ་པ་ཚེ ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱི་རམ
ྩོ ་ཞིག་མཐོང་སྐབས་ཧ་ལས་

བྱུང་། ཁོང་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱལ་ས་པེ་ཅི ང་ནང་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་མྱོང་ཡོ ད། ཁོང་རྒྱ་སྐད་དང་
ི ་ཕྱི་ཕག
ཨིན་སྐད་བདེ་པོ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། འཛམ་གླང
ྱོ ས་སུ་འབལ
ྲེ ་བ་བྱས་ཏེ་བོད་མིའ་ི དཀའ་

ངལ་རྣམས་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་བཞིན་ཡོ ད། འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་བརདྗོ ་པ་ལྟར་ན། དེང་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དེང་རབས་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་འཛུ གས་སྐྲུན་
བྱ་རྒྱུར་བསྙད་དེ་ལྷ་སའི་ནང་བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་རི ག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་གནའ་བོའ་ི བཟོ་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་
བཀོད་དང་ཁོར་ཡུག་སོགས་རྩ་མེད་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན། འཛམ་གླང

རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ལྷ་ས་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་
བཏང་བ་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་བའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་ཡོ ད།		

བཀུར་འོས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་དང་བཀའ་དྲུང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སི་ཀོ་ཊི་ལེན་

ཌི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་འོག་གཞུང་འབྲེལ་མི ་སྣ་མང་དག་ཅིག་

རྒྱ་ནག་ནང་དུ་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཐོག་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་ཁོངས་སུ་བཀའ་དྲུང་མཆོག་ཀྱང་

ཡོ ད། ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སུས་ཀྱང་རི ག་གཞུང་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ན་

ཕུགས་བརྟན་གྱི་ཡར་རྒྱས་དང་མདུན་སྐདྱོ ་བྱེད་ཐུ བ་ཐབས་མེད། ཅེས་ར་སྤདྲོ ་བྱེད་དགོས་པ་
ི ་མཉམ་འབལ
མ་ཟད། ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་

བ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་
མི ས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གཏོང་དགོས་པའ་ི ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་སེལ་ཆེད་ཁོང་ཚོ འ་ི དཀའ་ངལ་
ལ་བསམ་གཞིགས་དང་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས།།
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ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་
སྟངས་ཇེ་ཞན་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་པར་ཐུ གས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༤ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་
John Kerry

ི ་
མཆོག་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕང

Xi Jinping

ི ་
རྣམ་གཉས

མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས། བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་

སྟངས་ཇེ་ཞན་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པར་ཐུ གས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག
དེ་ཡང་

Lawyer Herald

ཞེས་པ་དྲ་རྒྱའ་ི གསར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤལེ ་

ི ་རེས་གཟའ་པ་
བར་གཞིགས་ན། ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་རྣམ་གཉས
སངས་ཉནི ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས། ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་ཇོན་ཀེ་རི་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། འག་ྲོ བ་

མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་གནས་ཚུལ་བར་ྗེ ལེན་གྱི་རང་དབང་སོགས་ན་ི ལུང་པ་ཞིག་གི་སྤྱི་ཚོ གས་སྲ་

བརྟན་ཡོ ང་རྒྱུར་ལེགས་སྐས
ྱེ ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆགས་ཡོ ད། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ཞི་བའ་ི སྒ་ོ ནས་
བཅོས་བསྒྱུར་འབྱུང་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྱི་མི ་སྣ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པ་དེ་དག་ནི་ཕུགས་རྒྱང་

རི ང་པོར་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཡོ ང་རྒྱུར་ཨ་རི ས་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་

ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་དང་ཡུ་གུར་ས་གནས་
ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་བབས་ཐད་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་མུ་མཐུ ད་སེམས་འཚབ་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག ལྷག་པར་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་བོད་

མིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི ་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པའི་གནད་དོན་ཐད་ཐུ གས་འཚབ་ཆེན་
པོ་ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་ཡིག མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་

བོ་བཅས་པར་དོ་ཕོགས་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་བའ་ི སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་བའ་ི
འབོད་སྐལ
ུ ་དཔོན་རི གས་རི མ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཞུས་ཡོ ད་ཅི ང་། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ ་སེལ་རྒྱུར་

སྔནོ ་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གམ་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་དུ་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཨ་རི འ་ི
སྲིད་འཛི ན་བྷ་རག་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཨ་རི འ་ི
ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཉནི ་གྱི་སྔ་དྲོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་བྷ་རག་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཨ་རི འི་
ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི ནང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོ ད། ཨ་རིའ་ི སདྲི ་འཛིན་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༨ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡
ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༦ བཅས་པར་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོ ད་པ་དང་། འད་ི ན་ི མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཐེངས་

ི ་ཆུ་ཚོ ད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོ ད་
གསུམ་པ་དེ་ཆགས་ཡོ ད། ཐེངས་འདར

པའ་ི སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གང་ཉདི ་ཀྱི་སྐ་ུ ཚེ འ་ི མཛད་ཁུར་གཙོ་

བོ་གསུམ་སྟེ། འགྲོ་བ་མི འ་ི བརྒྱུད་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་གོང་མཐོར་སྤལེ ་ཐབས་དང༌། ཆོས་ལུགས་
ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་མཐུ ན་འབྲེལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ། དེ་བཞི ན་གང་ཉིད་མཆོག་བོད་མི ་

ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་རྒྱུའི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་མཛད་

ི ་དབར་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས་སྐརོ ་དང་། དེ་བཞིན་
པ་དང༌། དབུ་ཁདྲི ་རྣམ་གཉས
དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཡོ ང་ཐབས་ཆེད་མི ་རབས་གསར་

པ་ཚོ ་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་སྲིང་བྱ་དགོས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་བཀའ་སྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་མཛད་ཡོ ད། སྲིད་འཛི ན་

ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་དེ་རི ང་ཡང་བསྐྱར་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་

རྒྱུ་བྱུང་བར་ཆེ ་མཐོང་ཆེ ན་པོ་ཐོབ་བྱུང་ཞེས་དང༌། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་
གིས་བོད་རྒྱའ་ི དཀའ་རྙགོ ་སེལ་རྒྱུའ་ི ལམ་དབུ་མར་ཨ་རིའ་ི གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་
སྐརོ ་གསུང་འདུག་པ་མ་ཟད། སདྲི ་འཛིན་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི སདྲི ་གཞུང་ལ་བོད་ནང་འག་ྲོ བ་

མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ བཞིན་པ་དེར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་
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སྐརོ ་ཞུས་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གམ་
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གྲོས་མོ ལ་གནང་དགོས་

སྐརོ ་ནན་བརདྗོ ་གནང་འདུག

མཇལ་འཕྲད་དེར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་བླ་ོ བཟང་

སེངྒེ་མཆོག་གི ས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་སེལ་ཆེད་དབུ་མའ་ི ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང༌། སདྲི ་

སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཐེངས་འདིའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་དབར་གྱི་མཇལ་འཕྲད་དེས་དཀའ་སྡག
ུ ་
ཚད་མེད་མངྱོ ་བཞིན་པའ་ི གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོ ར་རེ་བ་མ་བརླག་པར་གནས་དགོས་པའ་ི བརྡ་

ལན་གསལ་པོ་ཞིག་སྤྲད་ཡོ ད་པ་གསུང་འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་
ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༧ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོན་

ཀེ་རི་

John Kerry

མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་

འཁོར་སྙན་ཐོ་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་དོན་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ནང་། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་ཚོ འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བཀུར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་
བྱེད་རྒྱུའི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྤྱི་ཚོ གས་བརྟན་ལྷངི ་དང་
ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་བོད་མི ་ཚོ འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་

ཡི ག་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་ཚོ འི་སྨྲ་བརྗོད་དང་ཆོས་དད།

འདུ་འཛོ མས་བྱ་རྒྱུའ་ི ཐོབ་ཐང་། དེ་བཞིན་འག་ྲོ སྡདོ ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

ྲི ས་འགལ་ཐོག་ནས་
ཅེས་བཀོད་འདུག ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམ
བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་བ། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་

བྱས་པ། དེ་བཞིན་བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། བོད་མི་ཚོ འ་ི
བསམ་བླའོ ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་བོད་མིའ་ི ཐོག་ཆབ་སདྲི ་དམ་བསྒྲགས་དང་།

དཔལ་འབྱོར་ཟུར་ཕུད། རིག་གཞུང་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོ ན་

དང་ལས་ཀའ་ི གོ་སྐབས་ཐོག་ལའང་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་

ཡོ ད་པ་ཚོ ར་བཞིན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་བོད་ས་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་སུ་བོད་རིགས་བསྡ་ུ སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་

མང་པོའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣས་གཙོ ས་ཉེན་རྟོག་དམག་མི ་ཧ་ཅང་

འབོར་ཆེ ན་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་ལོ ་འཁོར་མོ འི་རི ང་དམ་བསྒྲགས་མུ ་མཐུ ད་བྱེད་བཞི ན་
པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་གནད་འགག་ཆེ་ཁག་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོ ད་སྔ་ཕྱིར་དམ་བསྒྲགས་དེ་བས་ཤུ གས་ཆེར་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། གཞན་ཡང་
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བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའི་ནང་སླབོ ་ཕྲུག་དང་སྐྱ་སེར་མི ་མང་ཚོ ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་

རང་དབང་དགོས་པ། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་

པའ་ི དགོས་འདུན་འདོན་སྐབས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་ཁར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཁག་ཏུ ་ཕྱི་ནང་གི ་གནས་ཚུ ལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཡོ ང་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ ་བྱེད་བཞི ན་

ཡོ ད་སྟབས། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེ་ཇི་ཙམ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་མེད་ཞིབ་

ཚགས་ཤེས་རགྟོ ས་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོ ད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་

པ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བཀག་བསྡམ
ོ ས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་བོད་མི ་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་ཕྱི་གྱར་བྱས་
པའ་ི ཉེས་འཛུ གས་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱ་

སོགས་བརྒྱུད་ནས་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཕྱིར་གཏོང་

བྱས་པའི་ཉེས་མི ང་འོག་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་སོགས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་

ཡོ ད།

གཞན་ཡང་སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་མུ་མཐུ ད་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་

ཡོ ད་པའི་ཨ་རི འ་ི རླུང་འཕྲིན་ཁང་

འཕྲིན་ཁང་།

Radio Free Asia

Voice of America

དང་། ཨེ ་ཤི ་ཡ་རང་དབང་རླུང་

དེ་བཞིན་ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་

Voice of Tibet

སོགས་

ཀྱི་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་སོགས་ལ་མུ་མཐུ ད་འགོག་རྐནྱེ ་བཟོ་བཞིན་ཡོ ད་པ་
དང་། རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བོད་མི ་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་

བརྙན་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྡརེ ་མ་ཁང་ཐོག་ཏུ ་བཙུགས་པ་རྣམས་བཙན་འཕྲོག་གི ས་གཞུང་
བཞེས་བཏང་བ་མ་ཟད། དེའ་ི ཚབ་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའ་ི བརྙན་འཕྲིན་

འཕྲུལ་ཆས་འཛུ གས་བཞིན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་བརྒྱུད་

ལམ་ནང་དང་དེ་བཞིན་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་སླབོ ་ཁདྲི ་བྱ་རྒྱུའ་ི བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ཡིག་དང་

རྒྱ་སྐད་གཙོ་བཟུང་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་བེད་སྤདྱོ ་བྱེད་ཀྱི་མེད། སྤྱིར་རྒྱ་

ྲི ས་དོན་ཚན་ ༣༧ ནང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངྱོ ་གི་ཆ་རྐནྱེ ་འཁོད་
ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁམ
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

པའི་ནང་དུ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་སླབོ ་དེབ་དང་སླབོ ་ཁྲིད་བརྒྱུད་

ལམ་རྣམས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་དེའི་སྐད་ཡི ག་བེད་སྤྱོང་གང་ཐུ བ་གཏོང་དགོས་པ་འཁོད་

ཡོ ད་ཀྱང་། བོད་མིའ་ི སླབོ ་ཆུང་དང་སླབོ ་འབངྲི ་ཁག་གི་བོད་སྐད་གཞིར་བཞག་ཐོག་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་སླབོ ་ཚན་རྣམས་རྒྱ་སྐད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་བྱས་ནས་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན་

བོད་ཕྲུག་ཚོ ར་རང་གི ་རི ག་གཞུང་དང་རྒྱལ་རབས་སོགས་ལ་གོ་རྟོགས་ཐུ བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཧ་
ཅང་ཉུ ང་ཉུ ང་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་བཀོད་འདུག །
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ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།
༄༅། །སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༥ ཉནི ་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བླནོ ་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་

གི ས་ཨི་ཊ་ལིའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གོང་འཕེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་
དམིགས་བསལ་ཚོ གས་ཆུང་

Senate’s Extraordinary Commission for the Protection

and Promotion of Human Rights

ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞི བ་སྐབས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ཁོར་ཡུག གོམས་སལ
ྲོ ་སོགས་རྩ་མེད་

བཟོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་། གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་

ྲི ས་
གྱུར་བ། བོད་མི་ཉེས་མེད་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ། སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་བ། ཁམ
ྲི ས་བཅད་པ་སོགས་སྡག
འགལ་གྱི་སགྲོ ་ཁམ
ུ ་བསྔལ་སྣ་ཚོ གས་མངྱོ ་བཞིན་ཡོ ད་པ་སོགས་ཛ་དྲག་

གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ཨི་ཊ་ལིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་ཆེད་དབུ་མའ་ི ལམ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་འོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུའི་རེ་འདུན་འདོན་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ་སོགས་ལ་

བརྟེན། བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མར་ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་
ཆུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་ཚོ ར་དམ་བསྒྲགས་འཕྲལ་མར་མཚམས་

འཇོག་བྱས་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་བརྒྱུད་ནས་བོད་

མི་ཚོ ར་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི ་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོ ད་
བཞག་འདུག གཞན་ཡང་གྲོས་ཆོད་དེའ་ི ནང་ཡུ་རོབ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་
མི འི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་གྲུབ་འབྲས་འདོད་བླ་ོ ཁེངས་
པ་ཞིག་བྱུང་མེད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པར་ཁས་ལེན་བྱས་པ་

ལྟར་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརནྩོ ་སྔར་ལས་ཆེ་བ་གནང་
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ས་བོད་མིའ་ི སྐད་ཡིག་རང་དབང་
དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་བརྩི ་བཀུར་ཞུས་ཏེ་བོད་རི གས་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་བོད་སྐད་བརྒྱུད་

ལམ་བྱེད་འཇུག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་
བོད་ནང་དུ་གསར་འགོད་པ་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ལས་བྱེད། ལྷག་པར་ཕྱི་རྒྱལ་

མི་སྣ་ཁག་བཅས་ལ་འགོག་རྐནྱེ ་གང་ཡང་མེད་པར་གཏོང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་འདོན་རོགས།
ཞེས་ཡུ་རོབ་གས
ུ ་ཞུས་འདུག གཞན་ཡང་ཨི་ཊ་ལིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ལ་འབོད་སྐལ
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་

མས་འཛམ་གླངི ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་དང་ལྷག་པར་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའ་ི
ལྷན་ཁང་ལ་བོད་ནང་དུ་བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞི བ་གནང་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་གི ས་གཙོ ས་འགྲོ་
དགོས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛམ་གླང
བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚན་པ་ཁག་གི་རེ་འདུན་ལྟར་བོད་ནང་དུ་རགྟོ ་ཞིབ་ཚོ གས་པ་གཏོང་

རྒྱུར་མཐུ ན་འགྱུར་བྱེད་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག།
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ཨ་རི ་དང་ཨི ན་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སེལ་
དགོས་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་འགྲོ་བ་
༄༅། །སུད་སིའི་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཇི་ན་ི ཝའི་ནང་འཛམ་གླང

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༢༥ སྐབས་ཨ་རི་དང་ཨིན་གཞུང་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ས་བོད་
ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡོ ད་པའི་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་

གསུངས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཨིན་གཞུང་གིས་སྐབས་དེར་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་སྨྲ་བརྗོད་དང་

འདུ་འཛོ མས་རང་དབང་། དེ་བཞིན་ཚོ གས་པ་འཛུ གས་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཡུ་གུར་དང་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་
ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སོགས་
ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གསྲོ ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་
དགོས་པ་དང་། གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་འཐབ་

རྩོད་གནང་མཁན་ཚོ ་འཕྲལ་མར་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས། ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་
ཤུགས་ཆེ་འདོན་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། དེ་བཞིན་ཨ་རིའ་ི སྐ་ུ ཚབ་སྐ་ུ ཞབས་པི་ཊར་མུལ་

རེན་

Mr. Peter Mulrean

མཆོག་གིས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲ་རྒྱ་དང་། གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་བ་
མ་ཟད། ལྷག་པར་ཡུ་གུར་དང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་དམ་བསྒྲགས་དེ་བས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་

ཡོ ད། ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ཞི་རལ
ྒོ ་བྱེད་མཁན་རྣམས་གང་བྱུང་འཛི ན་བཟུང་
ྲི ས་འགལ་ཐོག་བཀག་ཉར་བྱས་པ་
བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དང་། གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་པ། ཁམ

སོགས་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་ཡོ ད། ཅེས་སྐནྱོ ་བརྗོད་བྱས་འདུག ཕྱོགས་

མཚུངས་འཇར་མན་དང་ཁེ་ན་ཌ། དེ་བཞིན་ཅེཀ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་

གི་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ས་བོད་དོན་གླངེ ་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཕ་རན་སི ར་མ་འབྱོར་སྔནོ ་ཙམ་དུ་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོ གས་

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཇིན་པེ་ཊི ག་གྷ་ི ལེ་
Noel Mamère

Jean-Patrick Gille

མཆོག་དང་ནོཡིལ་མ་མ་རེ་

ི ་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ ་ཏེ་བོད་ནང་
མཆོག་རྣམ་གཉས

གི་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་སྟོན་

པ་དང་སྦྲགས། ཡུལ་དེའ་ི སདྲི ་འཛིན་ཕ་རན་ཀོ་ཡི་སི་ཨོ ་ལན་ཌི་
ི ་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕང
ི ་
གིས་ཐེངས་འདར

Francois Hollande མཆོག་

Mr. Xi Jinping

དང་མཇལ་འཕྲད་

སྐབས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གླངེ ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པའི་ནང་འཁོད་དོན། ཚོ ང་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཆེད་བོད་དང་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་བླསོ ་གཏོང་མ་གནང་རོགས། རྒྱ་

ནག་དང་ཚོ ང་གི་འབལ
ྲེ ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྐབས། འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་བླསོ ་གཏོང་བྱས་

ན་ནམ་ཡང་འགྲིག་ཐབས་མེད། ང་ཚོ ས་ཐེངས་འདིར་སྲིད་འཛི ན་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་
སྐབས་བོད་ནང་གི་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོ ས་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པའ་ི སྐརོ ་གླངེ ་རྒྱུའ་ི རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཉེ་ལམ་གཞུང་འབལ
ྲེ ་
མིན་པའ་ི ཚོ གས་པ་ཁག་གིས་འོས་བསྡ་ུ བྱེད་སྐབས་ཕ་རན་སིའ་ི མང་ཚོ གས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ ནས་

ཡུལ་དེའ་ི སདྲི ་འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བོད་ནང་གི་

གནས་སྟངས་ཐོག་ཕ་རན་སིའ་ི གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསལ་སྟོན་གནང་དགོས་པའ་ི
རེ་འདུན་བཏོན་ཡོ ད། ང་ཚོ ར་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞི ན་པའི་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་

ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོ ད། བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་

འདོན་ཆེད་འཚེ ་མེད་ཞི་བའ་ི ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བླསོ ་གཏོང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ན་ི ཡ་
ང་བ་ཞིག་ཡིན། གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་དེང་སྐབས་ཡང་ཡང་ཡོ ང་བཞིན་ཡོ ད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་
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གསལ་རེད། ཨ་རིའ་ི སདྲི ་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་བྷ་རག་ཨོ ་བྷ་མ་

Barack Obama

མཆོག་གིས་

བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་སྔནོ ་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་

ལྟར། སྲིད་འཛི ན་མཆོག་གི ས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ལུགས་

དང་རིག་གཞུང་གི་དབུ་ཁདྲི ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཐོག་གཞུང་འབལ
ྲེ ་གདན་ཞུ་
གནང་དགོས། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད།
ཚོ གས་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉནི ་ཕ་རན་སིའ་ི རྒྱལ་ཡོ ངས་གས
ྲོ ་

French National Assembly

ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའ་ི རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་འོག་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་བསམ་འཆར་བཏོན་པའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་བོད་མིའ་ི སྐ་ུ
ཚབ་དབར་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་འོག་བོད་མི་

ཚོ ར་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི ་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་

པ་མ་ཟད།

རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསམ་འཆར་དེའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ཡོ ངས་

ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་གྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་

ྲི ས་དོན་ཚན་ ༣༦ ནང་གསལ་ལྟར་བོད་མི་ཚོ ར་རང་དབང་སྤདྲོ ་དགོས་པ། དེང་སྐབས་
ཁམ

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཆོས་དང་སྐད་ཡིག ཐུ ན་མིན་རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་སོགས་

ལ་རྩིས་མེ ད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་ནི་གོང་འཁོད་

རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི འི་དགོངས་དོན་དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་སྐར
ོ ་འཁོད་ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུངས་བསམ་འཆར་དེའ་ི ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཕ་རན་སི ་དང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་དབར་གྲོས་མོ ལ་
བསྐྱར་མཐུ ད་ཡོ ང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་
འབྲེལ་མཐུ ད་པ་

European Special Coordinator for Tibetan Affairs

གནང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་ཡོ ད།།

བསྐ་ོ གཞག་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཞི ་ཅིན་ཕིང་ཐུ གས་འཕྲད་སྐབས་བོད་དོན་ཤུ གས་ཆེ་གླངེ ་
དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉནི ་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་བགས
ྲེ ་

པ་ཁག་གཅིག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ ་བའ་ི ནང་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་
ི ་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕང
ི ་
འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ས་ཐེངས་འདར

Xi Jinping

ཐུ གས་འཕྲད་

གནང་སྐབས། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་དང་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་

མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་སྟོན་དགོས་པའ་ི འབོད་
སྐལ
ུ ་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་

འཐུ ས་མི ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་མ་སི ་མཱན་
Mann

Thomas

མཆོ ག་གི ས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་བ་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། ཡུ་

རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི་ འཛི ན་སྐ ང
ྱོ ་འགན་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་ཧར་མན་ཝེན ་རོ མ ་པོ་ ཡེ ་
Council President Herman van Rompuy

སོ་

མཆོག་དང་།

Commission President Manuel Barroso

ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་མར་ཊིན་ཤལ་ཛི་

སྐ་ུ ཞབས་མེ་ན་ུ ཡེ ལ་བྷ་རོ་

མཆོག གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

Martin Schulz མཆོག་བཅས་ལ་ཕྱི་ཟླ་

༤ ཚེ ས་ ༡ ཉནི ་

སྲིད་འཛི ན་ཞི ་ཅི ན་ཕིང་དང་མཉམ་ཐུ ག་འཕྲད་སྐབས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་
སྐརོ ་ནན་པོ་གླངེ ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་བཏོན་འདུག

དེ་བཞི ན་ཁོང་གི ས་གསུང་དོན།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད། བག་ྲོ གླངེ ་

དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་གས
ྲོ ་ཆོད་གལ་ཆེ་རིགས་མང་དག་གཅིག་བཞག་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་དེ་རིང་
རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ས་གནས་སུ་བསླབེ ས་སྐབས་དང་བསྟུན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་

གཏམ་ཤུ གས་ཆེ་སྤལེ ་ཏེ་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་གནང་དགོས། ཐེངས་འདིའ་ི རྒྱ་ནག་སྲིད་
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འཛི ན་གྱི་གཟིགས་སྐརོ ་དེས་ཡུ་རོབ་སྒྲིག་འཛུ གས་འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གལ་ཆེ་ཞི ག་ཆགས་

ཡོ ད་པ་མཚོ ན་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་འགྲོ་བ་མི འ་ི

ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་གལ་ཆེར་བརྩི་བཞིན་ཡོ ད་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསལ་སྟོན་གནང་རྒྱུའ་ི
འགན་ཆེན་པོ་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། གཞན་ཡང་ཁོང་གི ས་མུ་མཐུ ད་གསུང་དོན། ཡུ་རོབ་

མཐུ ན་ཚོ གས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཚོ ང་འབལ
ྲེ ་གྱི་གས
ྲོ ་མཐུ ན་འཇོག་སྐབས་སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཁོར་
ཡུག་གི ་གནད་དོན་ངེས་པར་དུ་གླངེ ་དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི ་བཀུར་མ་བྱས་བར་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གོ་མཚོ ན་

འཚོ ང་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པ་འད་ི མུ་མཐུ ད་གནས་དགོས། ཞེས་གསུངས་འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གྲོས་
མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༣༠ རེས་གཟའ་ཉ་ི མའ་ི ཉནི ་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་ཞི་

ཅིན་ཕངི ་

Xi Jinping

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སྦལེ ་ཇམ་

Belgium

གྱི་རྒྱལ་ས་བྷར་སེལ་དུ་གཞུང་

འབལྲེ ་ཕག
ྱོ ས་བསྐདྱོ ་དུ་བསླབེ ས་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའ་ི དཔལ་འབྱོར་དང་

སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཚན་པའ་ི
སྐ་ུ ཞབས་ཧེན་རི་མ་ལོ་སི་

European Economic and Social Committee

Mr. Henri Malosse

ཚོ གས་གཙོ་

མཆོག་གིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ི ཉནི ་རྒྱལ་

ས་བྷར་སེལ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་

པ་དེར་ངོ་རལ
ྲོ ་སྐརོ ་གྱི་མཛད་སྒ་ོ ཞིག་ཏུ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་
ྒོ ་རྔམ་སྟོན་ཁམ

འཛིན་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་
དོན་སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གས
ྲོ ་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་ཡོ ད། དེ་

ི ་ཁ་སེང་སྦལེ ་ཇམ་དུ་བྱི་ལ་དོམ་
ཡང་ཁོང་གིས་མུ་མཐུ ད་གསུང་དོན། སདྲི ་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕང

ལ་བལྟས་མོ་ལྟ་བར་ཕེབས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དེ་ལས་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ནི་རྒྱ་
ནག་ནང་དུ་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་ཡི ན།

ཞེས་གསུངས་འདུག						

དེ་ཡང་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་གྱི ་ཁྲོམ་སྐར
ོ ་སྐབས་དེར་ཡུ་གུ ར་བ་དང་བོད་མི ་ལས་

འགུལ་བ། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག དེ་ཡང་

སྐ་ུ ཞབས་ཧེན་རི་མ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་འད་ི ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉནི ་བོད་མིའ་ི གསུམ་དུས་

ཐེངས་ ༥༥ སྐབས་རྡ་སར་ཕེབས་ཏེ་གསུམ་དུས་མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་བོད་དོན་

དང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་གསུང་བཤད་

གནང་བ་མ་ཟད། གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱང་གནང་ཡོ ད། །

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 331

ཨ་རི ་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡོ ང་སླད་གྲོས་མོལ་
བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགནྲི ་ཚབ་

པ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐ་ུ མཱ་རི་ཡ་ཧབ་

Marie Harf

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆ་རྐནྱེ ་གང་

ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཡང་ན་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་

གྲོས་མོལ་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི ་འཇམ་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་
དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདུག དེ་ཡང་ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གི ས་གསར་འགོད་ལྷན་

ཚོ གས་ཐོག་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་སྔ་མོ་ནས་རེ་འདུན་བྱས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་

འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཡོ ད་པ་དེར་ང་ཚོ ར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདུག

ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་

ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་དོན་སྙངི ་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་
རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་ལ་
བརྟེན་ནས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི འི་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་རྩ་
མེད་འག་ྲོ རྒྱུའ་ི ཉེན་ཁ་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་

Tibetan Policy Act of 2002

ཞེས་པ་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་

བརནྟེ ། ང་ཚོ ས་ལྷ་སར་ཨ་རིའ་ི གཞུང་ཚབ་འཛུ གས་རྒྱུར་འབད་བརནྩོ ་མུ་མཐུ ད་བྱ་རྒྱུ་དང་།

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཨ་རིའ་ི གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་པ་བོད་རིགས་གནས་

སྡདོ ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པར། གནས་སྟངས་རགྟོ ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའ་ི ཆོག་
མཆན་སྤདྲོ ་རོགས། ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོ ད།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་བོད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་
ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༢ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའ་ི འཐུ ས་མི་
སྐ་ུ ཞབས་ཇིམ་མེཀ་གོ་ཝན་

Jim McGovern

མཆོག་གིས་ཨ་རི་བ་ཚོ ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་

ཏུ ་དམ་བསྒྲགས་མེད་པའ་ི ཐོག་ནས་འག་ྲོ རྒྱུའ་ི ཆོག་མཆན་སྤདྲོ ་དགོས་པའ་ི གས
ྲོ ་འཆར་བཏོན་

པ་དང་སྦྲགས། ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་རྒྱ་རི གས་ཚོ ར་ཨ་རི འ་ི ས་ཁུལ་ནང་དམ་བསྒྲགས་གང་

ཡང་མེད་པར་འག་ྲོ རྒྱུའ་ི ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོ ད་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀྱང་ཨ་རིའ་ི གཞུང་
འབལ
ྲེ ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ། དེ་བཞིན་མི་མང་དཀྱུས་མ་བཅས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་

ཕྱིན་ནས་མཛེ ས་སྡག
ུ ་ལྡན་པའ་ི བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗངོ ས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ།

བོད་མི འི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་གོ་རྟོགས་ཐུ བ་ཆེ ད་བོད་ནང་དུ་དམ་བསྒྲགས་

གང་ཡང་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་འཇུག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ ་བཏོན་
ཡོ ད། དེ་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མཆོག་གི ས་གསུང་དོན། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱ་
ནག་གི ་ས་ཁུལ་གཞན་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དམ་བསྒྲགས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་དེས་ཨ་རི ་བ་དང་བོད་མི ་གཉིས་ཀར་རྗེས་འབྲས་ངན་པ་ཞི ག་

འཐོན་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཡོ ད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་
༡༠ ནང་བོད་ནང་དུ་རླངས་འཁོར་བརྡབ་སྐྱོན་འོག་ཨ་རི ་བ་ཁག་གཅི ག་གི ་གནས་སྟངས་ཇི་

འདྲ་ཡོ ད་མེད་སྐརོ ་རྟོག་ཞི བ་ཆེད་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ས་བོད་ནང་
དུ་འག་ྲོ རྒྱུའ་ི ཆོག་མཆན་ཞུས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་ཚོ ད་ཧ་ཅང་རིང་པོར་ཆོག་མཆན་

མ་སྤྲད་པར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་རང་གི་མི་མང་དཀའ་

ངལ་འོག་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཐོག་གཟིགས་རྟོག་ཐུ བ་ཀྱི་མེད། གཞན་ཡང་བོད་ནང་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་པ་དེས་བོད་མི ་རྣམས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་བ་ནས་མེ ད་པར་
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ལུས་ཏེ། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་རགྟོ ་ཞིབ་ཚོ གས་པ་སོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དུ་འག་ྲོ བ་

མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་ཤེས་རགྟོ ས་ཐུ བ་ཐབས་བྲལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརནྟེ ་
ནས་ཨ་རིའ་ི མེ་ས་ཆུ་སེ་ཊི་ Massachusetts མངའ་སྡའེ ་ི ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་རིགས་རྣམས་
དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་སྐ་ུ ངལ་འཛེ མས་མེད་
ཀྱིས་འབད་བརནྩོ ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་བསྔགས་བརདྗོ ་དང་རས
ྗེ ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ི ་དབར་
ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུ ད་ནས་གསུང་དོན། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གཉས

འབྲེལ་ལམ་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་མི ན་པར་ང་ཚོ ་དང་བོད་གཉིས་དབར་འབྲེལ་ལམ་གོང་མཐོར་

བཏང་སྟེ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་རང་དབང་ཐོག་ནས་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་
གསུངས། གས
ྲོ ་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་གཅིག་ན་ི ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་

མའ་ི སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་ཇོ་པ་ི ཊི་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་གཞས་པ་
འཛམ་གླང
དང་། རོལ་དབྱངས་པ་ཚོ འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཐུ གས་
འཚབ་ཡོ ད་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ཡི ག་འབྲེལ་གནང་བ།
༄༅། །འཛམ་གླངི ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་

བསལ་ཁྱད་ལས་པ་བདུན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི ་དཔོན་རི གས་ཚོ ར། བོད་ནང་གི ་གཞས་པ་དང་།

རོལ་དབྱངས་པ་ཚོ འ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཐད་ཐུ གས་འཚབ་ཡོ ད་པའ་ི བརྡ་ཁྱབ་ཡིག་འབལ
ྲེ ་
གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་གཞས་པ་ཚོ ་གཙོ་

བོར་གྱུར་བའ་ི རམ
ྩོ ་པ་པོ་དང་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ ར་དམིགས་བསལ་དམ་

བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོ ད་འདུག རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་

གིས་འད་ི ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༣ ཉནི ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིག་འབལ
ྲེ ་གནང་བའ་ི ནང་། བོད་ནང་

གི ་གཞས་པ་དང་རོལ་དབྱངས་པ་བཅུ་དོན་མེད་འཛི ན་བཟུང་བཙོ ན་འཇུག་དང་གར་སོང་ཆ་

མེད་དུ་གྱུར་བའ་ི གནད་དོན་ན་ི བོད་མི་དེ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་རྩའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཡོ ངས་

སུ་འགལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གནད་དོན་དེའ་ི ཐད་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱིས་བླ་ོ འཚབ་ཆེན་
པོ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་གསལ་སྟོན་གནང་འདུག རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་དམི གས་བསལ་ཁྱད་ལས་པ་

བདུན་གྱིས་རྒྱ་མི འ་ི དཔོན་རི གས་ཚོ ར་བཏང་གནང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་དེའ་ི ནང་། བོད་ནང་གི ་

གཞས་པ་མགོན་པོ་བསྟན་འཛིན་དང་། འཕྲིན་ལས་ཚེ ་སྐར། སྐལ་བཟང་ཡར་འཕེལ། ལོ་ལོ།
པདྨ་འཕྲིན་ལས། ཕྱག་རྡོར། མཁནྱེ ་རབ། ཉག་དོམ་པོ། ཤྭ་ཝོ་བཀྲ་ཤིས། ཨ་མཆོག་ཕུལ་བྱུང་

བཅས་ད་ལྟ་འཛིན་བཟུང་འོག་ཡོ ད་པའམ་ཡང་ན་གར་སོང་ཤེས་རགྟོ ས་མེད་པའ་ི གནས་ཚུལ་

ཁོང་རྣམ་པར་འབྱོར་ཡོ ད་པ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོ ད་ཅི ང་། བོད་ནང་གི ་གཞས་པ་དེ་རྣམས་

ཀྱིས་བོད་པའ་ི རིག་གཞུང་དང་བོད་རང་སྐངྱོ ་ལྗངོ ས་ཟེར་བའ་ི ནང་གི་ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས་སྐརོ ་

གཞས་ཚི ག་བརྩམས་པའི་ཉེས་མི ང་བཏགས་ནས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་
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འདུག རྒྱ་གཞུང་ལ་བཏང་གནང་བའི་བརྡ་ཁྱབ་དེའ་ི ཐོག་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མཁན་
རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་དམི གས་བསལ་ཁྱད་ལས་པ་བདུན་པོ་དེ་རྣམས་ནི། རི ག་གཞུང་ཐོབ་ཐང་
དང་། སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་། འདུ་འཛོ མས་རང་དབང། ཆོས་དད་རང་དབང་དང་གྲངས་

ཉུ ང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཞི བ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་རང་

དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་བཅས་ཡིན་འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ས་བོད་དང་ཡུ་གུར་གྱི་
གནད་དོན་སྐརོ ་གླངེ ་བ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་

Mr. John Kerry

མཆོག་དེང་སྐབས་

རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་དང་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠
ཉནི ་རྒྱ་ནག་གི ་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཡང་ཇི་ཅི ་

Yang Jiechi

དང་ལྷན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་སྐརོ ་གླ ངེ ་སླངོ ་གནང་ཡོ ད ་སྐརོ ་ཨ་རི འི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི ་དམི གས་བསལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཕྱི ་དྲིལ་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཞི ག་གི ས་དྲི་
བར་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས་གསུང་དོན། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་མཆོ ག་དང་རྒྱ་ནག་གི་
ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་ཡང་ཇི་ཅི ་རྣམ་གཉིས་ཡུ་གུ ར་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ ། དེ་

བཞིན་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི ་དང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་ལ་སདྲི ་བྱུས་གང་འདྲ་ཞིག་འཛིན་བཞིན་པའ་ི གནད་དོན་སྐརོ ་སོགས་གོ་བསྡར
ུ ་གནང་ཡོ ད་

འདུག སྐབས་དེར་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་དོན་ལྟར་ན། ཨ་རི འ་ི
གཞུང་གི ས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དང་ཡུ་གུར་ལྟ་བུ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་

རི གས་ཚོ འ་ི ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་གུས་བརྩི་དང་གཅེས་སྲུང་བྱེད་དགོས་པའི་
རེ་འདུན་བཏོན་ཡོད། ཅེས་འགལྲེ ་བརདྗོ ་གནང་འདུག

ཐེངས་འདིར་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་

ུ ་གཉེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཇེཀ་ལི འ་ོ རྣམ་གཉིས་རྒྱ་
ཇོན་ཀེ་རི་མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ི དངལ
ནག་ཏུ ་ལོ་འཁོར་དཔལ་འབྱོར་ཐབས་བྱུས་སྐརོ ་གྱི་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་
ི ་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་གྱིས་གཙོས་གཞུང་འབྲེལ་
ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདར

མི ་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ཨ་རྒྱ་གཉསི ་ཉེ་སྔནོ ་གསང་བའ་ི སོ་ལྟའ་ི གནད་དོན་ལྷག་སྟབས་
ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་བརནྟེ ། ཐེངས་འདིར་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབལྲེ ་བ་སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག །
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བོད་ནང་ཨ་རི ་བ་ཚོ ་རང་དབང་ཐོག་འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་
རེ་འདནུ ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༥ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི མངའ་སྡ་ེ པེན་སེལ་ལེ་ཝེ་ན་ི ཡའ་ི
Pennsylvania
Pitts

ི ་སི་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའ་ི འཐུ ས་མི་རྒན་གྲས་ཡིན་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོའ་ོ པཊ

Joe

མཆོག་གི ས་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གླངེ ་སླངོ ་

གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཨ་རི ་བ་ཚོ ར་དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པར་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་འག་ྲོ སྐདྱོ ་བྱ་རྒྱུའ་ི རང་དབང་སྤདྲོ ་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་

འདུག

ི ་སི་མཆོག་ན་ི ཐེངས་འདར
ི ་ཨ་རིའ་ི གས
དེ་ཡང་སྐ་ུ ཞབས་ཇོ་པཊ
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའ་ི

ནང་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཨར་རྒྱ་གཉིས་དབར་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བརྗེ་
ལེན་བྱེད་དགོས་པའ་ི གས
ྲོ ་འཆར་
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འདོན་

མཁན་གྲས་ཤིག་ཡིན་འདུག དེ་ཡང་ཁོང་གིས་སྐབས་དེར་གསུང་དོན། རྒྱ་དམར་གྱིས་ལོ་ངོ་

བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་རི ང་བོད་དེ་གདུག་རྩུབ་འོག་དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་རྣམས་ལ་

མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་གི ་དཔོན་རི གས་ཚོ ས་བོད་ནང་
དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བསྐྱོད་ཆོ ག་གི ་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ནི་དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དུ་རང་
སྣང་གང་དྲན་ཐོག་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། ཡུལ་

སྐརོ ་སྤ་ྲོ འཆམ་པ་ཚོ ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བསྐདྱོ ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད།
ལྷག་པར་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མི་སྣ་ཚོ ར་བོད་ནང་བསྐདྱོ ་དེ་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་

གནས་སྟངས་རགྟོ ་ཞིབ་བྱ་ཐབས་བྲལ་བའ་ི གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ི ་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བར་ྗེ ལེན་བྱེད་དགོས་པའ་ི གས
གཞི་རྩའ་ི ཨ་རྒྱ་གཉས
ྲོ ་འཆར་

The Reciprocal Access to Tibet Act of 2014
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཇིམ་མེཀ་གོ་ཝན་

Jim McGovern

མཆོག་གི ས་བཏོན་གནང་བར་སྐ་ུ

ི ་སི་མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐར
ཞབས་ཇོའ་ི པཊ
ྱོ ་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་གས
ྲོ ་འཆར་ལྟར་ན། བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་ཁག་ཏུ ་ཨ་རིའ་ི མང་ཚོ གས་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ལས་བྱེད་མི་སྣ། གསར་འགོད་པ་སོགས་
དམ་བསྒྲགས་གང་ཡང་མེ ད་པར་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་བཅུག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་མ་

ུ ་གི ས་ཨ་རི ་བ་བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཚེ ་
ཟད། རྒྱ་མི འ་ི ལས་བྱེད་སུ་རང
གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཨ་རི ར་བསྐྱོད་སྐབས་ཁོའ་ི འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་

བྱེད་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་འདུག

དེ་ཡང་སྐ་ུ ཞབས་ཇོ་པིཊ་སི ་མཆོག་གི ས་མུ ་མཐུ ད་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གི ་ལས་

བྱེད་བྱེ་བྲག་པ་སུ་རུང་ཞི ག་ལ་ཨ་རི ས་མཐོང་མཆན་སྤྲོད་སྐབས་ཨ་རི འི་ས་ཁུལ་གང་དུ་

བསྐྱོད་ཀྱང་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པ་ལས་མངའ་སྡ་ེ དང་གྲོང་ཁྱེར་བྱེ་བྲག་པ་ཞི ག་ལ་འགྲོ་

ཆོག་མིན་གྱི་དམ་བསྒྲགས་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། གོ་སྐབས་དེ་རྒྱ་རིགས་ཡུལ་སྐརོ ་སྤ་ྲོ
འཆམ་པ་དང་གསར་འགོད་པ་ཚང་མར་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ནས་སྤདྲོ ་བཞིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀྱང་ཨ་རི་བ་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གླངི ་ས་ཕག
ྱོ ས་གང་ས་ནས་བོད་དུ་
ཡུལ་སྐརོ ་སྤ་ྲོ འཆམ་དང་། གནས་མཇལ་སོགས་ལ་འག་ྲོ བསྐདྱོ ་ཀྱི་རང་དབང་སྤདྲོ ་དགོས་པའ་ི

དུས་ལ་བབ་ཡོ ད། འདི་ནི་ཨ་རྒྱ་ཕན་ཚུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་དྲང་བདེན་ཐོག་ཐོབ་ཐང་བརྗེ་

ལེན་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོ འ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།།
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བོད་མི འ་ི ཆོས་དད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་
སྐརོ ་ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤལེ ་གནང་བ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་

བཞིན་ཡོ ད་པའ་ི སྐརོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༨ ཉནི ་བཏོན་པའ་ི ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐད་ལོ་འཁོར་སྙན་
ཐོའ་ི ནང་བཀོད་འདུག

ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་མཆོག་

John Kerry

དབུ་བཞུགས་

ཐོག་འདོན་སྤལེ ་གནང་བའ་ི སྙན་ཐོའ་ི ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཆོས་དད་

རང་དབང་ལ་བརྩི ་བཀུར་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་བབ་སྐྱོ་བོའི་ངང་གནས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

བོད་མི་ཚོ འ་ི ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱེད་སྒའོ ་ི ཐོག་ཡོ ངས་ཁྱབ་ཐོག་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་

པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤདྱོ ་དེ་དག་གིས་བོད་མི་ཚོ ར་དཀའ་སྡག
ུ ་ཚད་མེད་
བཟོ་བཞིན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་བོད་མི་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ ་བོད་མི་ཚོ ས་ཆོས་ལུགས་

ཀྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ལས་རི གས་དང་། ཚོ ང་ལས། འགྲིམ་འགྲུལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་གཞག་སྤལ
ེ ་

སྐབས་བོད་མི ་ཚོ ར་མཐོང་ཆུང་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད། ཨ་རི འི་

གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གླངེ ་སྟེགས་འདྲ་མིན་ཐོག་བོད་མིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་དར་སྤལེ ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་ལས་གཞི ར་བཀག་
འགོག་མི་བྱེད་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གམ་གང་ཉདི ་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་དུ་དོན་ཕན་

སོན་པའི་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ་དང་དུས་མཚུངས། བོད་མི འ་ི ཐུ ན་
མོང་མ་ཡིན་པའ་ི ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་པར་ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞིན་པའ་ི

སདྲི ་བྱུས་ཁག་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཤིང་། སདྲི ་བྱུས་འད་ི རིགས་ན་ི བོད་མི་ཚོ འ་ི སེམས་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ནང་དཀའ་སྡག
ུ ་བཟོ་བའ་ི རྒྱུ་རྐནྱེ ་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ ་སོགས། འཁོད་འདུག

ལྷག་པར་ལོ ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤལ
ེ ་གནང་བའི་སྐབས་ཀྱི ་གསར་འགོད་ལྷན་

ཚོ གས་ཐོག་ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཇོན་ཀེ་རི ་མཆོག་གི ས་གསུང་གསལ། བོད་ནང་གི ་བོད་

མི ་ཚོ ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ པར་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས་འདུག་པ་བཅས། །
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རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དོན་
དམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕ་རན་སི འི་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་དང་ཡུན་རི ང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་མཁན་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ན་ཌེ་རི་གྷ་ཊོ་ལིན་
Noel Mamere

André Gattolin

མཆོག་དང་ནོ་ཨིལ་མ་མེ་རི་

ུ ་།
ི ་ཀྱིས། ཚད་ལས་བརྒལ་མི་རང
མཆོག་རྣམ་གཉས

enough is enough

ཞེས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ཞི ག་འདོན་སྤལ
ེ ་གནང་བ་བརྒྱུད། ཕ་རན་སི ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཚོ ང་གི ་ཁེ་

ཕན་ཆེ ད་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་སྣང་མེ ད་གཏོང་

བཞི ན་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩི ས་

མེ ད་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དེའི་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་མཁན་བོད་ཀྱིས་

གཙོ ས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་དབར་དོན་དམ་གྱི་གྲོས་མོ ལ་ཞི ག་ཡོ ང་བར་ཕ་རན་སི ་གཞུང་
གིས་འབད་བརནྩོ ་དང་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་འདུག དེ་ ཡང་བརྒྱུ ད་ལམ་

ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༤ ཉནི ་ཕ་རན་སིའ་ི ལེ་

ནོ་བེལ་ཨོ བ་སར་ཝེ་ཊོ་རེ་

Le Nouvel Observateur

ཞེས་པའ་ི ཕ་རན་སིའ་ི གསར་འགྱུར་

བརྒྱུད་ལམ་གྱི་དྲ་གནས་ཐོག་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་འདོན་སྤལ
ེ ་
གནང་བའ་ི ནང་། ཕ་རན་སི་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ཚོ ང་འབལ
ྲེ ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་ཕག
ྱོ ས་

དང་འབལ
ྲེ ་མ་འོངས་པར་ཕ་རན་སིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སདྲི ་པ་

དང་། ཕ་རན་སི ་གཞུང་གི ་ངོས་ནས་ཚོ ང་འབྲེལ་ཆེ ད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་

བའི་ཆེ་མཐོང་དང་སྣེ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་
སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་གནང་མཁན་ཕ་རན་སི ་རྒྱལ་ཁབ་གཅི ག་གི ས་རྒྱ་ནག་ལྟ་

བུའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཆེ ་མཐོང་གནང་བཞི ན་པ་དེ་འོས་འཚམ་མེ ད་སྐརོ ་སྐྱོན་བརྗོད་
དང་ཆབས་ཅིག དེ་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་སྐརོ ་བཀོད་འདུག ཕ་རན་སིའ་ི
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

གཞུང་ནས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་ཡོ ད་པ་གསལ་སྟོན་
ཆེད། ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས་དང་ལྷན་ནསུ ་པ་མཉམ་རབུ ་ཐོག་བོད་ཀྱིས་གཙོས་གྲངས་ཉུ ང་མི་
རི གས་དང་ལྷན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དོན་དམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུར་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་དགོས་

པའ་ི དགོས་འདུན་བཏོན་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 343

ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐ་ུ སྐྱེས་མ་གཉིས་
ཀྱིས་རྡ་སར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པའ་ི སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་བོད་
མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རིང་ཚོ གས་ཁང་ནང་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་

བཞེས་མངྱོ ་མཁན་ཨི་རན་གྱི་ལྕམ་སྐ་ུ ཤི་རིན་ཨི་བྷ་ཌི་
ལྕམ་སྐ་ུ ཇུ་ཌི་ཝིལ་ཡེ མ་སི་

Jody Williams

བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ ་ཡོ ད།

Shirin Ebadi

མཆོག་དང་ཨ་རི་བ་

ི ་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་
མཆོག་རྣམ་གཉས

དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི ས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས་ནོ་བེལ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའི་འཛི ན་སྐྱོང་འགན་འཛི ན་
Director

ལྕམ་ལི་ཛི་བྷ་རན་སི་ཊིན་

Liz Bernstein

Executive

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ང་རང་ནོ་བེལ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའ་ི འཛིན་སྐངྱོ ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་ཐོག་

ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་སྤབོ ས་ཆེ ན་པོ་བྱུང་། ནོ་བེལ་བུད་མེ ད་ལས་འགུ ལ་

ཚོ གས་པ་

Nobel Women’s Initiative

འད་ི ཁེ་ན་ཌའ་ི གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཨོ ་ཊ་བའ་ི ནང་རནྟེ ་གཞི་

བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད། ཚོ གས་པ་འདི་ནི་ནོ་

བེལ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བཙུགས་པ་ཞི ག་ཡི ན།
ཚོ གས་པའི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་ནི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་བུད་མེ ད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། དེ་

བཞི ན་ཞི ་བདེ་དང་དྲང་བདེན། འདྲ་མཉམ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་མུ ས་

ཡི ན། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་མགྲོན་འབོད་

མཛད་པར་བརྟེན་ང་ཚོ ་སླར་ཡང་འདིར་བཅར་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་བྱུང་། སྤྱིར་དེ་
རིང་རྡ་སར་དངོས་སུ་བཅར་མཁན་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གྱི་

དབུ་ཁྲིད་ཁོང་གཉིས་ཙམ་མི ན་པར་ནོ་བེལ་བུད་མེ ད་ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའི་ནང་བུད་མེ ད་

གཞན་ཡང་ཡོ ད། དཔེར་ན། ཡ་མེན་

Yemen

ནས་ཡི ན་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཏ་ཝ་ཀོལ་ཀར་མན་
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ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

Tawakkol Karman

ི ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་
མཆོག་དངོས་འབལ
ྲེ ་བྱས་ན་དེ་རིང་འདར

ཁོ་མོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁྲུག་རདྩོ ་ཀྱི་རྙགོ ་གྲ་མུ་མཐུ ད་ལྷག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རྙགོ ་གྲ་ཇེ་
ཆེར་ཕྱིན་ནས་ཡུལ་དེའ་ི མི་དམངས་མང་པོ་ས་གནས་གཞན་དུ་བསྲོ ་བྱོལ་དུ་འག་ྲོ དགོས་བྱུང་

ཡོ ད། བདུན་ཕྲག་སྔནོ ་མའ་ི ནང་ཁོ་མོའ་ི སྡདོ ་ཁང་ལ་གཏོར་བཅོམ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་འདུག དེར་
ི ་བཅར་ཐུ བ་མེད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོས་
བརནྟེ ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཁོ་མོ་དེ་རིང་འདར

བོད་མི་དང་བོད་དོན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ་ི རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོ ད། འད་ི ལོའ་ི
ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་ང་ཚོ ་དང་ཁོ་མོ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཁོ་མོས་བརདྗོ ་དོན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་ཕྲན་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཡོ ང་རོགས་ཞེས་མགྲོན་འབོད་ཐེངས་མང་བྱས་བྱུང་ཡང་།

ངས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མིའ་ི དཀའ་ངལ་ལ་བསམས་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱ་

ནག་ནང་འག་ྲོ རྒྱུར་མོས་མཐུ ན་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད། ཅེས་གསུངས་བྱུང་།

དེ་ བཞི ན ་ནོ་ བེལ ་ཞི ་ བདེའི་ གཟེང ས་རྟགས་བཞེས ་མྱོང ་མཁན་དེ་ རི ང ་འདིར ་

དངོས་སུ་བཅར་འདོད་ཡོ ད་ཀྱང་བཅར་མ་ཐུ བ་མཁན་བུད་མེད་གཞན་ཞི ག་ནི་ལ་ལེ་བྷ་ེ རི ་ཡ་
Liberia

ནས་ཡི ན་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ལེ་མོན་གྷ་བྷ་ོ ཝི ་

རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལེ་བྷ་ེ རི་ཡའ་ི ནང་ཨེ ་བྷ་ོ ལ་

Leymah Gbowee

Ebola

མཆོག་ཡི ན། ཁོ་མོའ་ི

ཞེས་པའ་ི ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཕྱིན་ནས་

ི ་དངོས་སུ་བཅར་མ་ཐུ བ་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཁོ་མོ་དེ་རིང་འདར

པའ་ི རྒྱུ་མཚན་འད་ི མ་རེད། ཁོ་མོ་ད་ལྟའ་ི འཆར་རང་གི་གཅུང་མོ་དང་ལྷན་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སུ་ཌན་

South Sudan

ནང་ཡོ ད། ཁོ་མོས་ལྷ་ོ སུ་ཌན་ནང་འཁྲུག་འཛིང་མཚམས་འཇོག་ཡོ ང་སླད་སུ་

ི ་ཀྱི་ནང་བུད་མེད་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུ ན་གྱི་འབལ
ཌན་དང་ལྷ་ོ སུ་ཌན་གཉས
ྲེ ་བ་བཙུགས་ནས་

ཡུལ་གཉིས་པོའི་ནང་ཞི ་བདེའི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐབས་ཆེད་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཚེ ་མེད་ཞི ་བ་
དང་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུའི་འབྲེལ་མཐུ ད་པའི་ལས་དོན་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱོགས་

མཚུངས་བྱང་ཨ་ཡི ར་ལེན་ཌི ་ནས་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་
སྐ་ུ མ་རེ་ཌི་མེ་གྷར་མཆོག་

Menchú Tum

Mairead Maguire

དང་རི་གོ་བྷརེ ་ཏ་མན་ཅུ་ཊུམ་

Rigoberta

མཆོ ག་ཀྱང་འདིར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་དང་བོད་མི ་ཚོ ར་གདུང་
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སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ ་ནོ་བེལ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོ གས་

པའི་ཚོ གས་མི འི་སྐ་ུ ཚབ་འདི་གར་བཅར་རྒྱུ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་དོན་གནད་ཆེན་པོ་ཞི ག་ལ་བརྩིས་
ི ་བོད་མི་ཚོ ས་ལོ་མང་རིང་ནས་འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་། མང་
ཏེ་ཡོ ང་བ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ ་འདར

གཙོ་སོགས་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པའ་ི ཉམས་མངྱོ ་དེ་དག་ཤེས་རགྟོ ས་ཆེད་བཅར་བ་ཡིན།

ཐེངས་འདིར་ང་ཚོ འི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ནང་ཨ་རི ་དང་། ཁེ་ན་ཌ། བྷར་སི ལ། རྒྱ་གར་
སོགས་ཡུལ་གྲུ་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་ཡོ ད། ཅེས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐ་ུ ཤི ་རི ན་
ཨི ་བྷ་ཌི ་མཆོག་གི ས་རྡ་སར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པའ་ི སྔ་དྲོ་ཆ་ུ ཚོ ད་ ༡༠ ཐོག་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་ཚོ གས་ཁང་ནང་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི
གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མངྱོ ་མཁན་ཨི་རན་གྱི་ལྕམ་སྐ་ུ ཤི་རིན་ཨི་བྷ་ཌི་

Shirin Ebadi

མཆོག་

གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ཕྲན་

རང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གིས་དབུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་དང་མཚུངས་

པར་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་འཚོ ་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་དང་བོད་མི ་ཚོ ས་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པ་
ི ་ཡོ ང་བ་ཐེངས་དང་པོ་མིན། ལོ་
དེར་དུས་རྟག་ཏུ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཕྲན་རང་འདར

ལྔའ་ི གོང་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གིས་ཕྲན་ལ་མགནྲོ ་འབོད་མཛད་པ་ལྟར་བཅར་

རྒྱུ་བྱུང་། ངས་དྲན་གསལ་ལྟར་ན། ཕལ་ཆེར་ལོ་བརྒྱད་གོང་ཀོ་སི་ཊ་རི་ཁའ་ི Costa Rica
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི ལྷན་ཚོ གས་འཚོ གས་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། ཀོ་སི ་ཊ་རི ་ཁའི་སྲིད་
འཛི ན་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་མཚུངས་པར་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མངྱོ ་མཁན་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་

ཁོང་གི ས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སྐབས་དེར་ལྷན་ཚོ གས་ནང་མགྲོན་འབོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པར་བརནྟེ ། ང་ཚོ ས་ཀྱང་ལྷན་ཚོ གས་དེར་བཅར་མེད། ང་ཚོ ས་དེ་ལྟར་
བྱེད་དགོས་དོན་ན།ི བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མི་རྣམས་གཅིག་པུར་ལུས་

མེད། ང་ཚོ ་ཁོང་རྣམ་པའ་ི རྒྱབ་ཏུ ་ཡོ ད། ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་སྤདྲོ ་ཆེད་ཡིན། བོད་

ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དྲང་བདེན་དང་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་
ི ་
སྲུང་སྐབྱོ ། དེ་བཞིན་འདྲ་མཉམ་ཆེད་འཐབ་རདྩོ ་མཛད་བཞིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་འཛམ་གླང
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གིས་ཁྱེད་རྣམ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞི ག་ལ་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་

རི ་ཀའི་ནང་དུའང་གནས་ཚུལ་དེ་མཚུངས་ཤི ག་བྱུང་ཡོ ད། ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མི ་
རི གས་དབྱེ་འབྱེད་ལ་འཚེ ་མེད་ཞི་བའ་ི ལམ་ནས་གདོང་ལེན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་

ལྷ་ོ ཨ་ཕ་ི རི་ཀའ་ི གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལ་མཐོང་མཆན་འབུལ་ལམ་

མ་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་ཐེངས་གསུམ་ཆགས་པ་དེར་ང་ཚོ ས་ངོས་ལེན་བྱ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་

མེད། ལྷག་པར་ཡི་ཤུའ་ི བླ་ཆེན་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གིས་ཀྱང་གནད་དོན་འདའི ་ི ཐོག་ད་བར་
གང་ཡང་མ་གསུངས་པར་ཁ་ཁུ་སི མ་མེར་བཞུགས་པ་དེར་ཡ་མཚན་པ་ཞི ག་བྱུང་། བླ་ཆེན་

ཁོང་ན་ི རྒྱལ་ཁབ་དེའ་ི གཞུང་འཛིན་ཚོ གས་པའ་ི མི་སྣ་མིན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཁོང་
གི ས་ང་ཚོ ་ནང་བཞི ན་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་ནས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་བྱ་སྤྱོད་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་གང་

ཡང་མ་གནང་བར་ང་རང་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་སྐས
ྱེ ་བྱུང་། དེར་བརནྟེ ་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་

མ་མཆོག་དང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚེ ་མེད་ཞི་བའ་ི ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤདྱོ ་ལ་སྐནྱོ ་

བརདྗོ ་གདོང་ལེན་མཛད་པ་ན་ི ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན། རྒྱ་ནག་མི་འབོར་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ཡོ ད་པ་ཁདྱེ ་ཚོ ས་མཁནྱེ ་གསལ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་རིགས་མང་ཚོ གས་ཕལ་ཆེ་བས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་མཐོང་བཞིན་དུ་

དེར་སྐྱོན་བརྗོད་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་ཁ་ཁུ་སི མ་མེར་བསྡད་པ་ནི་བླ་ོ ཕམ་དགོས་པའི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ཡིན། དེང་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མངྱོ ་མཁན་སྐ་ུ

ཞབས་ལི འུ་ཞའོ་པོ་མཆོག་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོན་ཁང་ནང་ལུས་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་ངའི་
གྲོཌ་མོ ་ལྕམ་ར་བྷ་ི ཡ་ཁ་དིར་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡུ་གུར་བ་ཁ་ཆེ འི་གྲངས་ཉུ ང་

མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བའ་ི སྐརོ ་ང་ལ་འགལ
ྲེ ་

བཤད་མང་པོ་གནང་མངྱོ ་ཡོ ད། ར་བྷ་ི ཡ་ཁ་ཌིར་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མུ་མཐུ ད་ནས་

ུ ་ཡོད། ཅེས་
སྐྱོན་བརདྗོ ་བྱས་པར་བརནྟེ ་ཁོང་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་དུ་བཅག
སོགས་ཀྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲཌ་སྤལེ ་སོང་།།
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི ལྷན་ཚོ གས་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱ་དགོས་ཐུ ག་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡ ཉནི ་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རིང་དྲན་རནྟེ ་ཚོ གས་
ཁང་ནང་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གཙོས་

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བླནོ ་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་དང་། ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུ་ལགས། ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མངྱོ ་མཁན་ཨ་རིའ་ི ལྕམ་སྐ་ུ ཇོ་

ཌི་ཝིལ་ཡེམ་སི་
Shirin Ebadi

Ms. Jody Williams

མཆོག་དང་། ཨི་རན་གྱི་ལྕམ་སྐ་ུ ཤི་རིན་ཨི་བྷ་ཌི་

Ms.

མཆོག དེ་བཞིན་ནོ་བེལ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའ་ི འཛིན་སྐངྱོ ་འགན་

འཛིན་ལི་ཛི་བྷ་རན་སི་ཊིན་

Liz Bernstein

ལགས། སྐ་ུ མགནྲོ ། ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་

བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཐོག ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མངྱོ ་མཁན་ཨ་རིའ་ི ལྕམ་སྐ་ུ

ི ་ནང་གི་དབུ་ཁདྲི ་ཁྱད་དུ་
ཇོ་ཌོ་ཝིལ་ཡེ མ་སི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། འཛམ་གླང

འཕགས་པ་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལྟ་བུས་ང་ཚོ ར་མགནྲོ ་འབོད་མཛད་སྐབས་ང་
ི ་བཅར་ཐེངས་གསུམ་
ཚོ ས་མོས་མཐུ ན་མ་བྱས་པར་སྡདོ ་ཐབས་བྲལ། ང་རང་ས་གནས་འདར

པ་ཆགས་ཡོ ད། ངས་ལྷ་ོ ཨ་ཕ་ི རི་ཀའ་ི ནང་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི ལྷན་ཚོ གས་འཚོ གས་འཆར་ཡོ ད་

པའ་ི གནད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་ནས་གོང་དུ་ཕྲན་གྱི་རོགས་པ་ལྕམ་སྐ་ུ ཤི་རིན་ཨི་བྷ་ཌི་མཆོག་གིས་
གསུངས་པ་དེའ་ི ཐོག་ཕྲན་བུས་རྒྱས་སྤྲོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ད་ཐེངས་མཐོང་མཆན་འབུལ་ལམ་མ་ཞུས་པ་འདི་ཐེངས་གསུམ་པ་
ཆགས་ཡོ ད། ལྷ་ོ ཨ་ཕ་ི རི་ཀའ་ི གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལ་ཆབ་སདྲི ་

དང་རྩ་བ་ནས་འབྲེལ་བ་མེ ད་པའི་ལྷན་ཚོ གས་སུའང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའི་མཐོང་མཆན་

འབུལ་ལམ་ཞུ་གི ་མེད། ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་དང་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་
རྟགས་བཞེས་མངྱོ ་མཁན་སྐ་ུ ཞབས་ཌི་ཀ་ལག་
ཊུ་མཆོག དེ་བཞིན་ཀེབ་ཊའོན་

(De Klerk)

Cape Town

མཆོག་དང་ཡེ ་ཤུའ་ི བླ་ཆེན་ཊུ་

གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་སྤྱི་ཁྱབ་ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་བཅས་ཀྱི་
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གོ་སྒྲིག་འོག་འདི་ལོའ་ི ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི ལྷན་ཚོ གས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ཀེབ་ཊའོན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་
འཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན་པའི་བརྡ་ལན་འབྱོར་འཕྲལ་ང་ཚོ ས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་

གནོན་ཤུགས་འོག་ཚུད་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱང་རྒྱུར་མཐོང་མཆན་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་མིན་པ་ཤེས་རགྟོ ས་ཐུ བ་བྱུང་། དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ ས་
ུ ་ལ་འཚོ ར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ལམ་སེང་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་
གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆང
གནོན་ཤུགས་འོག་ཚུད་ནས་ལྷ་ོ ཨ་ཕ་ི རི་ཀའ་ི སདྲི ་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལ་

མཐོང་མཆན་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་མིན་པ་དེ་སྔའ་ི བྱ་སྤདྱོ ་ལས་ཧ་ཅང་གསལ་རགྟོ ས་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡིན་

སྟབས། ལྷན་ཚོ གས་ཚུགས་ཡུལ་ཐད་ང་ཚོ ར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་

ཟད། ཊུ་ཊུ་དགུང་ལོ་ ༨༠ སོན་པའི་འཁྲུངས་སྐར་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་

མཛད་རྒྱུར་མཐོང་མཆན་འབུལ་ལམ་ཞུས་མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ཊུ་ཊུའ་ི འཁྲུངས་སྐར་ལ་
མཉམ་ཞུགས་མཛད་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཉེན་ཁ་ཇི་ལྟར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། འད་ི ན་ི བླ་ོ ཡུལ་

ལ་ཤོང་དཀའ་བ་ཞི ག་ཡི ན། དེར་བརྟེན་ནོ་བེལ་བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའི་འཐུ ས་མི ་
ུ ་བཅས་དང་ལྷན་གནད་དོན་དེའ་ི ཐད་གོ་བསྡར
རྣམས་དང་ལྷན་ཚོ གས་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆང
ུ ་མང་

པོ་བྱུང་། 							

ཐོག་མར་ང་ཚོ ་ཚང་མ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་བཅར་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན། ལྷན་

ཚོ གས་དེར་ཕྱིན་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཞུང་ལམ་ཐོག་ཞི ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ བཏང་བ་ཡི ན།

དེ་རྗེས་གཅི ག་བྱས་ན་ལྷན་ཚོ གས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞི ག་ནང་འཚོ གས་སྲིད་པའི་གནས་

སྟངས་ཤི ག་མཐོང་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་ཐུ བ་རྒྱུའི་

རེ་བ་ཞིག་བྱུང་། འོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡོ ང་རྒྱུ་མིན་པ་ཤེས་རགྟོ ས་བྱུང་རས
ྗེ ་ང་ཚོ ས་ལམ་སེང་གོ་

ུ ་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་ཕུལ་ནས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཚུལ་གསལ་
སྒྲིག་ཚོ གས་ཆང
པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ཡི་གེའ་ི ནང་ང་ཚོ ས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མ་མཆོག་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་།

རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཁ་བྲལ་བ་རེད། ཟེར་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་སྤལེ ་བཞིན་ཡོ ད། ང་ཚོ ་ནོ་བེལ་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

བུད་མེད་ལས་འགུལ་ཚོ གས་པའ་ི དམིགས་ཡུལ་ན་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་

བོ་ཡི ན་པར་བརྟེན་ཚོ གས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལངས་ཕྱོགས་རྩ་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་ང་ཚོ འ་ི ལས་འགན་

ལྟ་ེ བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནང་འཛུ ལ་ཞུགས་མི ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་བྱས་པ་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་ཐོན་ཡོ ད། ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མངྱོ ་
མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལྷན་ཚོ གས་ནང་མཉམ་ཞུགས་མི་གནང་རྒྱུའ་ི ཐག་གཅོད་གནང་བར་
བརནྟེ ་ད་ཆ་ལྷན་ཚོ གས་དེ་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱ་དགོས་ཐུ ག་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།།
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ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་གི ས་བོད་དོན་ལ་མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་
ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ ༢༤ བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝན་ཁུ་ཝར་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་སྐབས། ཁེ་

ན་ཌའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི ་འཐུ ས་མི ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ལྕམ་སྐུ་ཕ་གི ་ནཱ་ཤི ་
Nash

Peggy

མཆོག་གི ས་རྒྱལ་ཡོ ངས་གྲོས་ཚོ གས་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ཕེབས་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་པ་དང་ཆབས་ཅི ག་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུ ང་ཕྱོགས་ནས་བོད་

དོན་ལ་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུང་དོན། ཁེ་ན་ཌའི་མི ་སེར་གྱི་མཚན་

གནས་འབུལ་ལམ་ཞུ ས་ཡོ ད་པའི་བོད་ཀྱི ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་
སླར་ཡང་ཁེ་ན་ཌར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་ཡུན་རི ང་ནས་བོད་མི ་དམངས་དང་བོད་དོན་

འཚེ ་མེ ད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་འཐབ་རྩོད་མཛད་དང་མཛད་མུ ས་རེ ད།

ལྷག་པར་བོད་ཀྱི ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་སྲོག་ཆགས་ཡོ ངས་

རྫོག ས་རྩ་ཆེ ་ ཡིན་པའི་ བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་བཞི ན ་པ་དེས ་དེང ་སྐབ ས་ཁེ་ ན་ཌའི་ མི ་ དམངས་
ཡོ ངས་ལ་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད།			

བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་བོད་དོན་

འཐབ་རྩོད་མཛད་བཞི ན་པར་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་དང་ཞུ་མུ ས་ཡི ན་

པའི་ར་སྤྲོད་ཡོ ང་སླད་ང་རང་དེ་རི ང་གྲོས་ཚོ གས་འདིའ་ི ནང་ལངས་པ་ཡི ན། དེ་བཞི ན་ཁེ་ན་

ཌའི་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་
དུ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་གནང་དགོས་སྐརོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐལ
ུ ་མུ ་མཐུ ད་

ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གིས་ཐུ གས་རེ་མཛད་པ་

ི ས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་
གཞིར་བཟུང་། ཁོང་རྒྱ་ནག་རི་བོ་ར་ྩེ ལྔར་གནས་གཟག
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ྲོ ་ཆོད།

གཞུང་ཕག
ུ ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། དེ་
ྱོ ས་ནས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས་པའ་ི ཐོག་ལ་ཡང་འབོད་སྐལ

རི ང་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོ གས་དང་མི ་དམངས་ཡོ ངས་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཁེ་ན་ཌར་སླར་ཡང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་
ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་ཚོ ས་རྒྱབ་
སྐར
ྱོ ་མཚོ ན་སླད་དགའ་བསུ་ཞུས་འདུག་པ་བཅས།།
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སྲིད་འཛི ན་ཨོ ་བྷ་མས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་
རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༢ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི སདྲི ་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་བྷ་རག་ཨོ ་བྷ་
མ་

Barack Obama

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཨེ ་ཤི་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ འ་ི དཔལ་

འབྱོར་མཐུ ན་འབལ
ྲེ ་ལྷན་ཚོ གས་

APEC

ི ་
སུ་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕང

Xi Jinping

ི ་ཐུ ན་མོང་གི་གསར་འགོད་གསལ་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། ཉནི ་དེར་ཡུལ་གཉས

བསྒྲགས་ཤི ག་སྤལ
ེ ་སྐབས་སྲིད་འཛི ན་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོ ག་གི ས་གཞི ་རྩའི་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་ཐེ་
ཝན་དང་བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་མེ ད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐུ ན་

མིན་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག དེ་བཞི ན་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོར་སྲུང་

སྐབྱོ ས་ཡོ ང་སླད་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དགོས་པ་ཨ་རི འི་གཞུ ང་གི ས་རེ ་འདུན་ཞུ ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཞེས་གསུངས་པ་ཌེ་ལི་མེལ་

Daily Mail

ཞེས་པའ་ི ཉནི ་རེའ་ི གསར་ཤོག་ནང་གནས་ཚུལ་

ཐོན་འདུག གཞན་ཡང་གསར་ཤོག་དེའ་ི ནང་སདྲི ་འཛིན་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་

འཛི ན་དང་ལྷན་གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་གྲོས་མོལ་དོན་སྙངི ་ལྡན་པ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་

པ་དང་། ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཞི ་ལ་གསུངས་པ་གསར་ཤོག་དེའ་ི ནང་
ི ་ས་གནས་གང་
ལུང་འདྲེན་གནང་དོན། ནའི ུ་ཡོ ཀ་དང་པེ་རི་སི། ཧོང་ཀོང་སོགས་འཛམ་གླང

དུ་གནས་ཀྱང་རང་དབང་ན་ི འཇིག་རནྟེ ་ཀུན་ཁྱབ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཐོབ་ཐང་ན་ི ཕོ་མོ་ཚང་

མའ་ི སྐས
ྱེ ་ཙམ་ཉདི ་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཆོས་ལུགས་

དང་མི་རིགས་གྲངས་ཉུ ང་ཚོ ར་རིན་ཐང་དེ་དག་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་

ཁབ་སུ་ཡི ན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་ལམ་ལྷངོ ་ཆེ ་བ་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཡུལ་མིའ་ི མངོན་འདོད་རྣམས་སྒྲུབ་ཐུ བ་རྒྱུར་ནསུ ་པ་ཆེ་བ་སྐྲུན་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་

རྟགས་གསལ་པོ་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།				
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ྲོ ་ཆོད།

སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་སདྲི ་འཛིན་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་སྐབས་སྲིད་འཛི ན་མཆོག་གི ས་བོད་

མི འི་ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག ངོ་བོ་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོ ང་སླད་ཨ་རི འི་
གཞུང་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་པ་ནན་བརྗོད་ཞུས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གིས་འདོན ་གནང་མཛད་པའི་ དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་སྲིད ་བྱུ ས ་ལ་སྲིད ་འཛི ན་
མཆོག་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་

དང་ལྷན་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གྲོས་མོལ་གནང་བ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

སེལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་འདོན་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་

དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་ཨ་རི འི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ནང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་སྐབས་སྲིད་འཛི ན་
མཆོག་གི ས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དེང་སྐབས་བོད་ནང་

གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་དྲི་བར་མགོན་པོ་གང་ཉདི ་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་མཛད་པར་

སདྲི ་འཛིན་མཆོག་ནས་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འག་ྲོ

བཞིན་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་སོགས་ལན་འདེབས་ཞུས་ཡོ ད།།
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རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོར་ཨི ན་ཡུལ་
གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་གླངེ ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༠ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ཉནི ་ཨིན་

ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ད་ལྟའི་བོད་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཐོག་སྡག
ུ ་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞི ན་པ་དང་། བོད་མི ་ཆབ་
སདྲི ་བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་བག་ྲོ གླངེ ་གནང་འདུག

ཨི ན་ཡུ ལ་ནང་ར ནྟེ ་

གཞི་བྱས་པའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པས་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་བ་ལྟར་ན། བག་ྲོ གླངེ ་སྐབས་

ཨིན་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་དང་རྒྱ་ནག་དང་འབལ
ྲེ ་ལམ་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་ཐོག་
སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག ཨི ན་གཞུང་ངོས་ནས་བོད་དོན་དང་འགྲོ་

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཐབས་སྐྱོ་བོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་
གནང་འདུག

སྐབས་དེར་ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་ཕ་བྷ་ི ཡན་ཧེ་མི ལ་ཊན་

Hamilton MP

Fabian

ལགས་ཀྱིས་བག་ྲོ གླངེ ་ཐོག་བོད་ནང་སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་མེད་པའ་ི གནད་དོན་

དང་འབལ
ྲེ ་གསུང་དོན། ཆབ་སདྲི ་བཙོན་པ་སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
དང་། གླུ་བ་ལོ་ལོ་ལགས་། སྐལ་བཟང་ཡར་འཕེལ་ལགས། པདྨ་རིག་འཛིན་ལགས་བཅས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསལ་སྟོན་གནང་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ཕག
ྱོ ས་སུ་བོད་ནང་གི་
གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་སྟོན་ཐབས་སུ་འཁག
ྱོ ་བཤད་འདྲ་མིན་དང་། བོད་ནང་སྨྲ་བརདྗོ ་

རང་དབང་སོགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་སྣ་ཚོ གས་ཞིག་ལག་བསྟར་
བྱེད་བཞིན་པ་ན་ི བརདྗོ ་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཨིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་

འཛིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མི་དམངས་ཀྱི་རང་དབང་

ྲི ས་སྒྲིག་ཁག་ལ་རྩིས་མེད་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་
དང་འབལ
ྲེ ་བའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁམ
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

དགོས་པའ་ི སྐལ
ུ ་མ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཨིན་གཞུང་ངོས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལངས་ཕག
ྱོ ས་

དེ་བས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ བཏང་སྟེ། ནསུ ་པ་གང་ཡོ ད་བཏོན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་ལྟའ་ི མཁགྲེ ས་
འཛིན་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་འད་ི ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་

འདུག

སྐབས་དེར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་གཞན་ཁག་གཅིག་གིས་ཀྱང་སྐ་ུ ཞབས་ཕ་བྷ་ི ཡན་

ཧེ་མིལ་ཊན་ལགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱིས་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་གནང་བ་དང་བོད་ནང་གི་

གནས་སྟངས་ཐོག་བླ་ོ འཚབ་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་གསུངས་འདུག སྐབས་དེར་ཨི ན་གཞུང་གི ་ཕྱི་
སདྲི ་བླནོ ་ཆེན་

Hugo Swire

མཆོག་གིས་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་བོད་

ི ་དོ་སྣང་དང། བག་ྲོ གླངེ ་གང་མང་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ི དགོངས་ཚུལ་
ཀྱི་གནད་དོན་འདར

སྟོན་འདུག དེ་བཞི ན་སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གཟུགས་གཞི འི་
གནས་བབ་ཐོག་ནས་བཙོ ན་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་སྐརོ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད་

སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨི ན་གཞུང་གི ་ངོས་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་ཤས་ཡི ན་པ་

དང་། བོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ནན་བཤད་དང་སྦྲགས།

ཨིན་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་མཇལ་འཕྲད་དང་ཚོ གས་འདུ་ནམ་

ཚོ གས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་ཐོག་གླངེ ་སླངོ ་གནང་མུ ས་ཡི ན་སྐརོ ་

སོགས་གསུངས་འདུག །
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ཨ་རི འ་ི སྲིད་གཞུང་གི ས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱུང་ན་རྒྱ་ནག་ལའང་ཁེ་
ཕན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཨ་རི འ་ི སྲིད་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་ཡོ ང་བའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༧ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགནྲི ་ཚབ་པ་

ལྕམ་སྐ་ུ ཇེན་པ་སི་ཀི་

Jen Psaki

ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཉནི ་རེའ་ི གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་སྤལེ ་བའ་ི སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་ཆེད་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོལ་གནང་ཐུ བ་ཚེ ་རྒྱ་
ནག་ལའང་ཁེ་ཕན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕག
ྱོ ས་ནས་གོ་སྐབས་དེ་ངེས་པར་དུ་དམ་

འཛིན་གནང་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག		

དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དབར་གས
ྲོ ་མོལ་

འབྱུང་སདྲི ་པའ་ི གནས་ཚུལ་སྐརོ ་གྱི་དྲི་བར་མགནྲི ་ཚབ་པ་ལྕམ་ཇེན་པ་སི་ཀི་ལགས་ཀྱིས་ལན་
འདེབས་གནང་དོན། ངས་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་བྱུང་། ངས་གྲོས་མོལ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་མི ན་

སྐརོ ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ཞུ་དཀའ་ཡང་། སྤྱིར་ཨ་རི ་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དུས་རྟག་ཏུ ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་སྔནོ ་འགའྲོ ་ི ཆ་རྐནྱེ ་གང་ཡང་མེད་པའ་ི ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་

མཆོ ག་གམ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གྲོས་མོ ལ་གནང་བ་བརྒྱུད་བོད་རྒྱའི་
དཀའ་རྙགོ ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་

གྲོས་མོལ་ལམ་ནས་དཀའ་རྙགོ ་སེལ་ཐུ བ་ཚེ ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་མང་
ཚང་མར་ཡང་ཁེ་ཕན་ཡོ ང་རྒྱུར་ང་ཚོ ས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཕག
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་
ྱོ ས་ནས་གོ་སྐབས་དེ་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ

འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡང་ཚོ གས་པའི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་བོད་མི འ་ི ཐོག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི ས་དབྱེ་འབྱེད་དང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་
གསལ་སྟོན་གནང་འདགུ
༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡང་ཚོ གས་པས་ཉེ་འཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༦༠ ནང་

གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་འདུག་པ་དེའ་ི ནང་། བོད་
ནང་དུ་བོད་མི ་ཚོ འ་ི ཆོས་དད་དང་འདུ་འཛོ མས། སྨྲ་བརྗོད་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་མུ ་མཐུ ད་ནས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི ་རྣམས་ལ་དབྱེ་
འབྱེད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་བོད་ནང་དགོན་པ་

ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་དང་། རམ
ྩོ ་པ་པོ། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཞི་རལ
ྒོ ་བ་བཅས་དོ་དམ་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་འདུག དེ་ཡང་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་མི ར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་སྐརོ ་འཁོད་

ཡོ ད་པ་དེའ་ི ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ནང་སི་ཁནྲོ ་ཞིང་ཆེན་གྱི་དཀར་མཛེ ས་རང
ྫོ ་དུ་

རྒྱ་མིའ་ི ཉེན་རགྟོ ་དམག་མིས་བོད་མི་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ཡོ ད། བོད་མི་

དེ་དག་གི ས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་ཁོང་ཚོ འ་ི གྲོང་གི ་འགོ་དཔོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་

བསྒྲགས་བཀག་དཀྱིལ་བྱས་པ་དེ་གླདོ ་བཀལ
ྲོ ་ཡོ ང་ཆེད་ཡིན་འདུག སྐབས་དེར་བོད་མི་ངོ་རལ
ྒོ ་

བ་བཞི་ལ་མེ་མདས་རྨས་སྐནྱོ ་བཏང་ནས་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བཀག་དཀྱིལ་
འོག་ཡོ ད་པའ་ི ངོ་རལ
ྒོ ་བྱེད་མཁན་ཁདྲོ ་བོད་མི་གཅིག་གིས་རང་ཤི་བརྒྱབ་འདུག ཅེས་འཁོད་

འདུག ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སྙན་ཐོ་དེའ་ི ནང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བོད་མི་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་

བསྟུད་མར་བཏང་ཡོ ད་སྐརོ ་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་ཆེད་བོད་མི་བདུན་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་
ི ་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ད་བར་ཤེས་
ནས་བོད་མི་གཉས

རགྟོ ས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། བོད་མི་ ༡༣༡ རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་བཏང་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
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རང་ལུས་མེ ར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གྱི་ནང་མི ་སྤུན་མཆེ ད་དང་ཉེ་འབྲེལ་རྣམས་ལ་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུར་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བྱས་ཚུལ་ལ་བསྙད་ནས་ཁོང་ཚོ ར་དམི གས་བཙུགས་བྱས་

ནས་སུན་གཙེ ར་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད། རྫོང་འགའ་ཤས་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་

གྱི་ནང་མི འམ་རྒྱ་གར་དུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་ཚོ ར་ཏཱ་

ལའི་ར་ུ ཚོ གས་ལ་ཤ་ཚ་བྱས་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་ཚུལ་བསྙད་ནས་གོ་གནས་མ་

སྤར་བ་དང་། གངྲོ ་གི་འོས་བསྡའུ ་ི སྐབས་འོས་མིར་ལངས་རྒྱུའ་ི ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ་སོགས་བྱུང་

འདུག ཤོག་གྲངས་ ༤༠༠ ཙམ་ཡོ ད་པའ་ི སྙན་ཐོ་འད་ི ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༥
ཉནི ་འདོན་སྤལེ ་གནང་འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་གི ས་བོད་མི འ་ི
ུ ་དྲན་ཐེངས་ ༥༦ ཐོག་བོད་དོན་
གསུམ་བཅུའ་ི དས
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉནི ་བོད་མིའ་ི གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་

ུ ་ལག་ཁང་དུ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད་
༥༦ རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླངི ་གཙག

ཅིང་། ཉནི ་དེར་སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོ་འཇར་མན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་
གཞོན་ལྕམ་སྐ་ུ ཀ་ལའོ་ཌི་ཡ་རོ་ཐི་

Ms. Claudia Roth

German Bundestag

ཀྱི་ཚོ གས་

མཆོག་གིས་གཙོས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་

འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོའ་ི ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམས་དང་། བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེས་གཙོས་ས་ྲི ཞུ་བ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་བོད་མི་དང་རྒྱ་རིགས། ཨ་

རི་བ། ཨོ ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། ཐེ་ཝན། ཉ་ི འོང་བཅས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁག་གཅིག་དང་། སླབོ ་ཕྲུག་སོགས་
ཁྱོན་མི ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད། 		

སྐབས་དེར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་

གི ས་བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དམ་བསྒྲགས་དང་བཙན་གནོན་ལ་ད་བར་འཚེ ་མེད་ཞི ་བ་

དང་བཟོད་སྲན། བསམ་ཤེས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་གནང་བར་ལེགས་

གསོའི་བསྔགས་བརྗོད་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནས་བོད་མི འི་

འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནས་བོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་

ྲི ས་ཀྱི་སྒམ
མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁམ
ྲོ ་གཞིའ་ི འོག་མིང་དོན་མཚུངས་པའ་ི རང་
སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ཐོབ་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ ་སྐརོ ་དང་། ཉིན་དེ་ནི་བོད་མི ་

རྣམས་ལ་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཉིན་མོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁནྱོ ་ཡོ ངས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའ་ི དུས་དྲན་དམིགས་
བསལ་ཞི ག་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ལྕམ་སྐ་ུ རང་ཉིད་བོད་མི འ་ི ལོ་རྒྱུས་རང་བཞི ན་ལྡན་
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པའི་གལ་ཆེའ་ི ཉིན་མོར་དངོས་སུ་རྡ་སར་བཅར་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བར་དམིགས་བསལ་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་བྱུང་སྐརོ ་སོགས་

གསུངས།

དེ་ཡང་ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གི ས་གསུམ་དུས་སྐབས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་བོད་

ི ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཨེ ་
ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐབྱོ ་སྐརོ ་གསུང་དོན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ན་ི འཛམ་གླང

ི ་གི ་སྣེ་
ཤི ་ཡ་ཁྱོན་ལ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་བོད་འདི་འཛམ་གླང
གསུམ་པ། ཞེས་གྲགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཆུ་མཛོ ད་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུའ་ི ཐོག་གང་བྱུང་ཆུ་མཛོ ད་བརྒྱབ་པ་དེས་བོད་མི འ་ི ཐུ ན་མི ན་ཡུལ་

གོམས་དང་རི ག་གཞུང་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་ཁག་

ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་གནས་བྱེད་བཞི ན་པའི་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། པ་ཀི་སི ་ཐན།

རྒྱ་ནག ཀེམ་བྷ་ོ ཌི་ཡ། ལའོ་སི། ཐ་ཡི་ལེན་ཌི་སོགས་ནང་དེ་སྔ་རྒྱུག་ཆུ་ཡོ ད་པ་རྣམས་སྐམ་

ནས་ད་ཆ་བྱེ་ཐང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་ཉེན་གྱི་མཚམས་སུ་བསླབེ ས་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། གཞན་
ཡང་མུ ་མཐུ ད་གསུང་བཤད་གནང་དོན། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་

ཐོག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ འི་ཉིན་མོ ་ཞི ག་ཡི ན། ཉིན་མོ ་འདིས་ང་ཚོ ར་ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི་ཉེན་བརྡ་དང་།

ད་ལྟའི་ལས་འགན་དྲན་གསོ་གཏོང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མདུན་ལམ་བཟང་
པོ་ཞི ག་བཟོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤི ག་ཀྱང་སྐྲུན་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་དེ་རི ང་གི ་ཉིན་མོ ་འདི་ནམ་

ཡང་བརྗེད་རྒྱུ་མེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་བོད་མི འི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་དེ་དྲན་པའི་
ཡུལ་ནས་བརྗེད་མི ་ཡོ ང་ངམ་སྙམ་པའི་ངོས་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཡོ ང་བཞི ན་འདུག དེར་བརྟེན་

དེ་རི ང་གི ་ཉིན་མོ་འདི་ནི་བོད་མི འ་ི དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྐྱིད་སྡག
ུ ་མཉམ་
མངྱོ ་བྱེད་དགོས་པའི་ཉིན་མོ ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་བཟང་ངན་གྱི་ཚོ ར་བ་གང་ཡང་མེ ད་པར་ཁ་

ཁུ་སིམ་པོར་སྡདོ ་ཐབས་མེད། དེར་བརནྟེ ་དེ་རིང་ངོས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརྡ་ལན་
ུ ་། གལ་ཏེ་བརདྗེ ་པ་
ཞིག་སྤདྲོ ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ན།ི ཁདྱེ ་ཚོ ས་བོད་མི་རྣམས་ནམ་ཡང་བརདྗེ ་མི་རང

ཡི ན་ན། བོད་མི ་ཚོ ་མུ ་མཐུ ད་ནས་ཚེ ་སྲོག་ཤོར་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡང་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་
རྟགས་བཞེས་མངྱོ ་མཁན་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ་ལི་ཝི་སེལ་

Elie Wiesel
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

མང
ྱོ ་མཁན་དེ་བརྗེད་པ་ཡི ན་ན། མནར་གཅོད་ཐེངས་མ་གཉིས་པ་བཏང་བ་ཞི ག་ཆགས་

ཡོ ད། ཅེས་གསུང་པར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་བརྩེ་བའི་བོད་མི ་གྲོགས་པོ་རྣམས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི ་
ི ་ནང་དམག་འཁྲུག་དང་འཚེ ་བའི་ལས་འགུལ་ཤུ གས་ཆེ་སྤལ
རུང་། དེང་སྐབས་འཛམ་གླང
ེ ་

བཞི ན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་མི ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ལ་འཚེ ་མེད་ཞི ་བ་དང་འཆམ་

མཐུ ན་གྱི་བསླབ་བྱ་འདོན་གནང་མཛད་མཁན་དབུ་ཁྲིད་ཡང་དག་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཡི ན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ་དགོངས་པའི་འཆར་སྣང་

ི ་ནི། མནར་གཅོད་དང་ཞེ་སྡང། འཚེ ་བ་སོགས་མེ ད་པར་བྱམས་
ལ་ཡོ ད་པའི་འཛམ་གླང

བརྩེ་དང་དྲང་བདེན། བཟོད་སྲན། འཆམ་མཐུ ན་གྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཤི ག་སྐྲུན་ཐབས་མཛད་རྒྱུ་
དེ་ཡི ན། ཞེས་གསུང་པ་མ་ཟད། ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་གི ས་སྐབས་དེར་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་བའི་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བོད་མི འི་ཆོས་

དང་སྐད་ཡི ག རི ག་གཞུང་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་
གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་སོགས་ལ་བརནྟེ ་ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༡༣༦ རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་ཞི ་རྒོལ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག ངོས་ཀྱི་དེ་རི ང་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་འདོན་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ན།ི ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

མི འི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་

ནས་བོད་མི ་རྣམས་རང་ཡུལ་ནང་རང་དབང་དང་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་རང་གི ་ཐུ ན་

མིན་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབས་དར་སྤལ
ེ ་བྱེད་འཇུག་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

སྤྱིར་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གིས་འཇར་མན་གས
ྲོ ་

ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་ལ་རྡ་སར་གསུམ་བཅུ འི་དུས་དྲན་གྱི ་སྐུ་མགྲོན་དུ་ཕེབས་

གནང་ཡོ ང་བ་དེ་སྔ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་མགནྲོ ་འབོད་ཞུས་པ་ལྟར། ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་ཕེབས་པ་

ཞིག་ཡི ན་འདུག འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་གཞི ་རྩའི་འཇར་

མན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ལྗང་གུ་ཚོ གས་པའ་ི ཚོ གས་གཙོ་གནང་མངྱོ ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁོར་ཡུག་

སྲུང་སྐབྱོ ་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁནྱོ ་ཡོ ངས་སུ་ཕྱག་ལས་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག །
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ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་
མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་འདགུ
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའ་ི ནང་ཆབ་སདྲི ་
ཚོ གས་པ་གཉིས་ཀས་མ་གྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུ ན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི ་བོད་

མི ་ཚོ འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་
ཆེ་བཏོན་འདུག

རེ་འདུན་ལྟར་ན། སྔནོ ་འགྲོའ་ི ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་དོན་སྙངི ་ལྡན་པའི་བོད་

རྒྱ་འབལ
ྲེ ་མོལ་བསྐྱར་མཐུ ད་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། འབལ
ྲེ ་མོལ་སྐབས་བོད་མི་ཚོ འ་ི གནད་

དོན་ཐོག་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ལངས་ཕག
ྱོ ས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའ་ི ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་

གཏན་འབེབས་འོག་ནས་བོད་མིའ་ི དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དགོས་པ་གསལ་བཏོན་གནང་འདུག

ི ་ཀའ་ི གས
སྐབས་དེར་ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པ་གཉས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་ཚོ གས་གཙོའ་ི མདུན་
ི ་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་བདེ་
དུ་བཅར་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་འཛམ་གླང

ཐབས་སླད་ཐུ གས་བརྩོན་མཛད་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི ་རང་སྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་ལ་མཛའ་བརྩེའི་

འཚམས་འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་སྐབས་དེར་ཨ་རིའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་
གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚན་པའ་ི འགན་འཛིན་མང་གཙོ་ཚོ གས་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་ལྕམ་སྐ་ུ

ནེན་སི་པ་ི ལོ་སི་

Nancy Pelosi

མཆོག་གིས་གསུང་དོན། མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོས་བསྔགས་

བརྗོད་དང་ཆེ ་བསྟོད་ཞུ་ཡུལ་བོད་ཀྱི་༸གོང་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ནི་བྱམས་

བརྩེ་དང་རི ག་པའི་འབྱུང་གནས་ཤི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་འབྱུང་འགྱུར་

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའ་ི མིག་དཔེ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་གནད་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ི ་མི ་མང་གི ་རྣམ་དཔྱོད་ཇི་འདྲ་ཡོ ད་མེད་ཚོ ད་ལྟ་བྱས་
དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་འདི་འཛམ་གླང
པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། གལ་ཏེ་རང་དབང་ལ་དགའ་བའི་མི ་མང་ཚོ ས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་གྱི་

ི ་ས་ཕྱོགས་གཞན་གང་
སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞི ན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་མ་བྱས་ཚེ ་འཛམ་གླང
དུའང་དྲག་གནོན་གྱི་བྱ་སྤདྱོ ་སྤལེ ་བ་དེ་དག་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱ་རྒྱུའ་ི བཟང་སྤདྱོ ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བརླགས་
པ་རེད། ཅེས་གསུངས།

གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བོད་མི འ་ི ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་
ཡོ ངས་རྫོགས་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ ་བཏོན་འདུག གཞན་ཡང་

སྐབས་དེར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སདྲི ་ཚོ གས་པའ་ི

མི་སྐ་ུ ཞབས་དཱ་ན་རོ་ར་བྷ་ེ ཆར་

Dana Rohrabacher

Republican Congressman

ཚོ གས་

ལགས་ཀྱིས་ད་ཆ་ཨ་རིའ་ི གཞུང་གིས་

མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ཆེད་འཐབ་རདྩོ ་བྱེད་བཞིན་པའ་ི མི་མང་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་

རྒྱུའ་ི དུས་ལ་བབ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱེད་ས་
ི ་ཐ་དད་རེད།
རན་ཤོས་དེ་བོད་ཆགས་ཡོ ད། བོད་མི་ཚོ ་རྒྱ་མི་མ་རེད། བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉས

འོན་ཀྱང་ལོ་ཤས་སྔནོ ་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི ས་མེ་རྒྱལ་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལོག་ཁུལ་བྱས་

པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། དོན་དངོས་བོད་མི་ཚོ ར་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་རིང་ནས་ཐུ ན་མིན་རིག་གཞུང་

ཞིག་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། སྐབས་དེར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་

སའི་ནང་དུ་ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་བཙུགས་ནས་བོད་མི འ་ི ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།
དེ་བཞི ན་དཔལ་འབྱོར་དང་རི ག་གཞུང་སོགས་ཡར་རྒྱས་ཇི་འདྲ་གཏོང་བཞི ན་པ་རྟོགས་ཞི བ་

ི ་
གནང་དགོས། ཞེས་དང་། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་རྒྱ་གཉས

དཔལ་འབྱོར་དང་དམག་བྱུས་སྐར
ོ ་གྱི་ལྷན་ཚོ གས་ནམ་བྱུང་སྐབས་ཨ་རི འི་གཞུང་གི ས་རྒྱ་
ནག་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ར་བོད་ནང་གི་བོད་མིའ་ི འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆབ་སདྲི ། ཆོས་དད་རང་
དབང་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་དགོས་པའ་ི རེ་འདུན་བཏོན་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 365

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་མཆོག་གི ས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི ་༸སྐའ
ུ ་ི གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་དང་གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ ་ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་མང་གཙོ་ཚོ གས་
པའ་ི འཐུ ས་མི་ལྕམ་སྐ་ུ ནེན་སི ་པི་ལོ་སི ་
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མཆོག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་འད་ི ལོར་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའི་༸སྐའུ ་ི གྱ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སླད། བོད་

མི འ་ི དཀའ་སྡག
ུ ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། དེ་རིང་
ངོས་རང་འདིར་ལངས་དགོས་དོན་ནི། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཆེད་
དང་། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའི་

༸སྐའུ ་ི གྱ་སྟོན་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་ཆེད་ཡིན། ཁོང་གི་བྱམས་བརའྩེ ་ི ལམ་སྟོན་འོག་བོད་མི ་དང་

ཨ་རི་བ། དེ་བཞིན་འཛམ་གླངི ་ཁྱོན་ཡོ ངས་སུ་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ཁོང་
ནི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྟེང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་མི ་སྣ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡི ན། བྱམས་སེམས་ཅན་གྱི་ཆོས་

ཕགྱོ ས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་ཁོང་ན་ི ཕྱི་སདྲི ་ལས་དོན་ཐོག་མཁནྱེ ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཡངས་ཤིང་འཚེ ་མེད་ཞི་བའ་ི
ལྟ་བར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོ ད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་

ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་དང་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་རྣམས་ཀྱིས་

གུས་འདུད་ཆེན་པོ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། སྤྱིར་ཁོང་གི ས་རང་ཉིད་ནང་པའི་དགེ་སླངོ ་དཀྱུས་མ་ཞི ག་

ཡི ན། ཞེས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་བཞིན་ཡོ ད་ཀྱང་ཨ་རི འ་ི ཡུལ་འདིར་མཚོ ན་ན། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དང་མི ་མང་གཉིས་ཀར་སེམས་

འགུལ་ཤུ གས་ཆེ་གཏོང་གནང་མཛད་ཡོ ད། ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་ཆེན་པོ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དེ་སྔའ་ི ཨ་

རིའ་ི སྲིད་འཛི ན་སྐ་ུ གཤེགས་ཕེ་རེངྐ་ལིན་ར་ུ སེ་ཝེལ་ཌི་

Franklin Roosevelt

མཆོག་གིས་བོད་
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་སྐ་ུ གཞོན་ནའུ ་ི སྐབས་འཁྲུངས་སྐར་ཕྱག་རྟགས་
སུ་ཕྱག་ཚོ ད་གཅིག་དང་ཟླ་བ་འཕེལ་གྲིབ་འགྲོ་ཚུལ་གྱི་པར་རི གས་ཤིག་ཕུལ་ཡོ ད། ཕྱག་རྟགས་

དེ་འདྲ་ཞི ག་ཕུལ་བ་དེ་ད་ལྟ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྐབས་སྲིད་འཛི ན་ཁོང་ལ་སྔནོ ་ཤེས་ཡོ ད་པ་ལྟ་བུ་

རེད། གང་ཡིན་བརདྗོ ་ན་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་ཆོས་ཕགྱོ ས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་ཁོ་ན་

ི ས་མཁན་ཞིག་ཡིན། བོད་
མིན་པར་ཚན་རིག་སོགས་ལའང་ཐུ གས་དགོངས་ཡངས་པོས་གཟག

མི ་ནང་པ་ཚོ ས་ཁོང་ནི་སངས་རྒྱས་མི འ་ི ཤ་ཚུགས་སུ་བྱོན་པ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
བོད་མི ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་ཁོང་ནི་བོད་མི འ་ི ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཅི ག་ལ་ངོས་

འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་མི ་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ན་ི རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཞིག་དང་བྱམས་བརྩེའི་མཚོ ན་
དོན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།

གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ར་འཛམ་གླངི ་གི་མདུན་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་གནང་

མཛད་མཁན་ལམ་སྟོན་པ་ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན། ངའི་ཕྱག་འབྲེལ་ཤི ག་གིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར།

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་

ཞུ་ཡི ་མེད། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་ཁོང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའི་གདེང་སྤབོ ས་མེད་པ་

དང་། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ན་ི རྒྱལ་

ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས་ཉེན་ཁར་བལྟ་བཞིན་ཡོ ད་པ་དེར་གཞི ་རྩ་གང་

ཡང་མེད། ཁོ་པ་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རང་བཙན་རདྩོ ་

མཁན་རེད། ཅེས་སྐྱོན་འཛུ གས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་། ཁོང་གི ས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་སྔནོ ་

ནས་བོད་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་རྩོད་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མིན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སོགས་གདུག་རྩུབ་ཆེན་པོས་དམ་བསྒྲགས་

བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་དུས་ད་ལྟའང་བོད་མིར་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་

པ་དང་། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་ལ་གཞི ་མེད་སྐྱོན་འཛུ གས་ཀྱི་
འཁག
ྱོ ་བཤད་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ལོག་བཤད་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་མུ ས་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོ ས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངེས་པར་དུ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་འདུག །
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ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐོག་བསྐྱར་ཞི བ་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ནན་བརྗོད་གནང་འདགུ
༄༅། །ཨ་རིའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་གི་སྐ་ུ ཚབ་སྐ་ུ ཞབས་དྲ་ཝིཌ་སཱ་པེར་སེ་ཊཎ་
David Saperstein

ི ས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འག་ྲོ
མཆོག་རྒྱ་ནག་ནང་འཚམས་གཟག

བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་
སྐརོ ་རྒྱ་མི འི་དཔོན་རི གས་དང་ལྷན་གྲོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་བགྲོ་གླངེ ་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོ ད་འདུག

མཚམས་གཟིགས་ནས་ཕྱིར་ལོག་རྗེས་ཁོང་གི ས་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་

ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པའ་ི སདྲི ་བྱུས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་

པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ནན་བརདྗོ ་ཀྱིས་འབོད་སྐལ
ུ ་བཏོན་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་འདུག

ཨ་རི འི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དྲ་ཝི ཌ་སཱ་པེར་སེ་ཊཎ་མཆོག་

གིས་འད་ི ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༠ ཉནི ་དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ བར་ཉནི ་གྲངས་
བརྒྱད་རིང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དང་། གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཞི་ཅཱ་ཀངྲོ ་། ཧྲང་ཧེ། ཧང་ཀྲའོ། དེ་

བཞིན་ཧོང་ཀོང་

Shijiazhuang, Shanghai, Hangzhou

ི ས་སྐརོ ་དུ་ཕེབས་
བཅས་ནང་གཟག

སྐབས་ཁོང་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་བརྩི ་མེ ད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་

པ་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་བཞི ན་པ་དེར་ཨ་
རིས་སེམས་འཚབ་ཡོ ད་ལུགས་སོགས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐརོ ་རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་

ཚོ ་དང་ལྷན་གླངེ ་སླངོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག ཨ་རི འི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་སྐ་ུ

ཚབ་མཆོག་གིས་གསུང་དོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ི ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ ཁག་ལ་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། དེ་འབལ
ྲེ ་འབྲས་བུ་ལྡགོ ་ཕག
ྱོ ས་སུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ི སདྲི ་བྱུས་འཛིན་བཞིན་

པ་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་པའ་ི འབོད་སྐལ
ུ ་ཡང་བཏོན་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་འདུག
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་དེང་སྐབས་ཀ་ྲེ ཅང་

Zhejiang

ཞིང་ཆེན་ནང་ཡེ ་ཤུའ་ི ལྷ་ཁང་

གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་པའ་ི ལས་འགུལ་དང་དེབ་སྐལ
ྱེ ་མ་བྱས་པའ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

མི་རྣམས་ལ་སུན་གཙེར་བརྡབ་གསིག་གཏོང་བཞིན་པ་ཁག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའ་ི འབོད་
སྐུལ་ཡང་བཏོན་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཁོང་དང་རྒྱ་གཞུང་གི ་དཔོན་རི གས་ཁག་མཇལ་

འཕྲད་སྐབས་ཁོང་གིས་བརདྗོ ་དོན། རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་ཚོ གས་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ བཞིན་པ་དེ་དག་
ནི། བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཤི ག་ཡི ན། ཆོས་ཚོ གས་ཁག་གི ས་སྤྱི་ཚོ གས་ཞབས་ཞུ་གང་

ལེགས་གནང་བཞིན་པ་དེར་བསྔགས་བརདྗོ ་ཀྱང་གནང་ཡོ ད་འདུག །

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 369

སི ་ཀོཌ་ལེན་ྜ གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གྲངས་ ༤༢ ཀྱིས་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ ཉནི ་སི་ཀོཌ་ལེན་ྜ

འཐུ ས་མི་གྲངས་ ༤༢ ཀྱིས་ང་བོད་དང་མཉམ་དུ་ཡོ ད་

Scotland

གས
ྲོ ་ཚོ གས་

I Stand with Tibet

ཅེས་པའ་ི

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་སྙན་ཞུའ་ི ཐོག་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡོ ད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་
སྙན་ཞུ་འད་ི བཞིན་འད་ི ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལྷན་

ཚོ གས་འདྲ་མི ན་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག དེ་ཡང་སི ་ཀོཌ་ལེན་ྜ གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་གྲངས་

༤༢ ནས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུ གས་ཀྱི་སྙན་ཞུའ་ི ཐོག་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་པའ་ི མཚན་རྟགས་

བཀོད་པ་མ་ཟད། སི ་ཀོཌ་ལེན་ྜ གྲོས་ཚོ གས་ནང་བོད་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་འགྲེམས་སྟོན་ཞི ག་ཀྱང་གོ་
སྒྲིག་གནང་འདུག འགམ
ྲེ ས་སྟོན་དེའ་ི ཐོག་བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་གནས་ལུགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་མ་ཟད། ཨེ ་བར་ཌི ན་གཙུག་ལག་
སླབོ ་གཉེར་ཁང་

Aberdeen University

བ་སླབོ ་དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་མར་ཊི ན་མི ལ་སི ་

གི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ི མི་རྒྱུད་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པ་

Martin Mills

མཆོག་གི ས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་

བའི་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་བཞི ན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་

འགམ
ྲེ ས་སྤལེ ་ཞུས་ཡོ ད་འདུག སྐབས་དེར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་སྐ་ུ ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་ཧུ ་ཌ་སོན་
Davis Hudson

ལགས་དང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་

བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སི ་ཀོཌ་ལེན་ྜ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཨེ ་

ལེཀ་སི་སལ་མོན་ཌི་

Alex Salmond

ལགས་ཀྱིས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མི་ཐུ བ་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་

སྐརོ ་དྲི་བ་གནང་བའ་ི སྐབས་ཁོང་གིས་མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་སི་

ཀོཌ་ལེན་ྜ ས་གནས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་དགའ་སྤྲོའི་ངང་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན་སྐརོ ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོ ད་འདུག །
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བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གྱི་གསུ ང་བཤད་དང་གས
ྲོ ་ཆོད།

ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ལ་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་སྐལ
ུ ་མ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥ ཉནི ་ཨ་རིའ་ི སདྲི ་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་བྷ་རག་ཨོ ་

བྷ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕངི ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚབ་
དང་ལྷན་གས
ུ ་མ་གནང་འདུག		
ྲོ ་མོལ་གནང་དགོས་པའ་ི སྐལ

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་ཨ་རི ་དང་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་རྣམ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་

ཐོག་ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་སྐབས་ཨ་རི འི་སྲིད་

འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་གི ས་གསུང་དོན། ང་ཚོ ས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་ཤས་སུ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་ནའང་། ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ར་བོད་མིའ་ི ཐུ ན་མིན་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་མཆོག་གམ་ཁོང་གི་

སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ུ ་མ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས་ཡོ ད།
ྲོ ་མོལ་གནང་དགོས་པའ་ི སྐལ

ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་མཆོག་གི ས་ཨ་རི ་གཞུང་གི ་ངོས་ནས་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་

ཐོབ་ཐང་དང་། སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་། འདུ་འཛོ མས་དང་སྨྲ་བརྗོད།

གསར་འགོད།

ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོས་རྒྱབ་
སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་པ་བསྐྱར་བརདྗོ ་གནང་འདུག

དེ་ བཞི ན ་སྲིད ་འཛི ན་མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་གསར་འགོད ་པ་དང་།

ཁྲིམས་རྩོད་པ། གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་སོགས་ལ་རང་དབང་གི ་སྒ་ོ ནས་ལས་

འགུལ་སྤལེ ་མ་བཅུག་པ་དང་། ཡེ ་ཤུའ་ི ལྷ་ཁང་སྒ་ོ རྒྱག་རྒྱུ་དང་གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་ཚོ ར་ཐོབ་

ཐང་སྤྱི་མཚུངས་མ་སྤྲད་པ་དེ་ནི་དཀའ་རྙགོ ་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། དེས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་

ནག་མི ་མང་གི ་ནསུ ་པ་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག

ཨ་རི འི་སྲིད་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ་དང་ཐུ གས་འཕྲད་སྐབས་༸གོང་ས་

འབར་བཞིན་པའི་བོད། 371

མཆོག་གམ་ཁོང་གི་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་གས
ུ ་མ་བྱས་པ་ཐེངས་དང་པོ་
ྲོ ་མོལ་གནང་དགོས་པའ་ི སྐལ

ཆགས་མེད་ཅིང། དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཡང་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སདྲི ་འཛིན་ཧུ ་

ཅིན་ཐའོ་དང་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་དོན་སྙངི ་

ལྡན་པའ་ི གས
ུ ་མ་ཡང་གནང་མངྱོ ་ཡོ ད།
ྲོ ་མོལ་གནང་དགོས་པའ་ི སྐལ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་

༢ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༧ དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༢ བཅས་སོ་སོར་ཨ་རིའ་ི
སདྲི ་འཛིན་མཆོག་གིས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ ་སེལ་ཆེད་དབུ་མའ་ི ལམ་
གྱི་སདྲི ་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་སྐརོ ་ནན་བརདྗོ ་གནང་ཡོ ད།།

