
གཙང་པ་བཅས་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས། ༸རྒལ་
དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་ལྔ་པ་ཆྲེན་པ་ོནས་༸རྒལ་
དབང་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི ་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱི་བར་གྱི་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་
སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་
འདྲེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་རྣམས་ལ་རྱིས་
སྤདོ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་གྱི་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུངས།
ཕོགས་མཚྱུངས་དཔལ་ལྡན ་སྱིད ་སྐོང་
མཆོག་གྱིས། བདོ་ནང་རྒ་ནག་གཞུང་གྱིས་

དང་། འག་ོཁྱིད་ཅྲེས་པ་ནྱི་ཉྱིན་རྲེའྱི་བྱ་
གཞག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དྲེ་སོ་
སོའྱི་ནང་ཆྲེ་ཤོས་ད ྲེ་ཡྱིན་པ་བསམ་དགསོ་པ། 

རྒ་གར་གཞུང་ནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་
དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་
གསུངས། གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་དསུ་རབས་བདནུ་པ་ནས་དགུ་
པ་བར་གྱི་བདོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུ ས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
དང་། བདོ་སྱིལ་བུར་ཐརོ་བའྱི་སྐརོ། སྡ ྲེ་སྱིད་
ཕག་མོ་གུ་པ། སྡ ྲེ་བ་རྱིན་སྤུངས་པ། སྡ ྲེ་སྱིད་

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རྲེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་

སྒོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་

བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གྱི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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བདོ་རྒལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སྟག་ལོ།

༄༅། །བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་
གྲྭ་ཨ་རྒལ་ཚྲེ ་རྱིང་ལགས་དགོངས་པ་
རོགས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐོའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་
ཡོད་པ་རྲེད།  ཨ་རྒལ་ཚྲེ་རྱིང་ལགས་
བདོ་ཁམས་དཀར་མཛྲེས་རོང་རོང་པ་
ཚ་ཇོ་རྱི ་གོང་ཚོ ་ནང་འཁུངས་ཤྱི ང་།  
ཏ ྲེ་ཧརོ་དར་རྒས་དགནོ་གྱི་གྲྭ་ཨ་རྒལ་ཚྲེ་
རྱིང་ངམ་ཡོངས་གགས་སུ་ཨ་ཕ་ོཨ་རྒལ། 
མྱིང་གཞན་བ་ླམ་བླ་ོབཟང་ངམ་བླ་ོབཟང་
བསྟན་འཛྱིན་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ 
ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༨ ཉྱིན་རྒ་ནག་
དམར་ཤོག་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཐོག་མར་
མཚོ་སྔནོ་ཞྱིང་ཆྲེན་སྐྲེས་དགུ་མད་ོནས་
འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཤྱིང་། སབྐས་ད ྲེར་ཁངོ་
གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ ་གསུང་
འཕྱིན་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་དཔྲེ་ད ྲེབ་དང་། 
བདོ་རང་བཙན་གྱི་འགྲེམས་ཤོག་སོགས་
བཀྲམ་པའྱི་རྐྲེན་གྱིས་ཟླ་གངས་ ༡༨ 
ཙམ་རྱིང་རྒ་ནག་གྱི་བཙོན་ཁང་ནས་སྡུག་
སྦངོ་མནར་སྤདོ་ཚད་མྲེད་མྱངས་དགོས་
བྱྱུང་ཡོད།
དྲེ་རྲེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོའྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ 
༢༤ ཉྱིན་རྒ་གཞུང་གྱིས་དཀར་མཛྲེས་
རོང་ཐོག་ནས་ཁོང་དང་དགྲེ ་བཤྲེས་
བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། རོགས་
པ ་གཞན་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕྲེལ ་
ལགས་བཅས་གསུམ་མཉམ་ད་ུསརླ་ཡང་
འཛྱིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་།   ཕྱི་ཟླ་ 
༡༠ ཚྲེས་ ༣༡ ཉྱིན་དཀར་མཛྲེས་རངོ་
ཐགོ་ཏུ་མྱི ་མང་གསུམ་སྟངོ་ལགྷ་ཙམ་འད་ུ
འཛོམས་ཀྱིས་ཁོང་གསུམ་གླདོ་བཀྲལོ་
དགོས་པའྱི་དགོས་འདནུ་གྱི་སྐད་འབདོ་
ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་རྲེས་རྒ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གྱིས་དག་ཆས་ཉ ྲེན་རགོ་པ་རུ་ཁག་
མངགས་ཏྲེ་མང་ཚོགས་སྟ ྲེང་མྲེ ་མདའ་
བརྒབ་པ་མ་ཟད། མྱི ་མང་ ༨༠ ཙམ་
འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཏྲེ་ཨ་རྒལ་
ཚྲེ ་རྱིང་ལགས་སུ་ལོ་ང་ོགསུམ་གྱི་བཙོན་
འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རྲེད།
ཨ་རྒལ་ཚྲེ ་རྱིང་ལགས་ནས་ཆྱུ་དམར་
ལྲེབ་རོང་ཐོག་ཏུ་རྱིས་མྲེད་ཐུབ་བསྟན་
ཆོས་འཁརོ་དར་རྒས་གླྱིང་ཞྲེས་མ་ཎྱི་དངུ་
འཁརོ་སོགས་བཞྲེངས་བསུྐབ་ཆྲེད་དཔལ་
འབྱོར་འད་ུའགོད་ཀྱི ་ལས་དནོ་འགན་
ཁུར་རྐང་བཞྲེས་གནང་ཡོད། སབྐས་ད ྲེ་
དསུ་ཀྱི་ཕག་རོགས་ནག་ཚང་ན་ུལུ་ཡྱིས་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི ་ཚྲེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསལ་
པརོ་འཁདོ་ཡོད། ཨ་རྒལ་ཚྲེ་རྱིང་ལགས་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ཕ་བསམ་གཏན་
ལགས་དང་མ་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་
གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་འཁུངས་ཤྱིང་། ཉ ྲེ་ཆར་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༨ རྲེས་
གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༡༤ སྟ ྲེང་
དགུང་ལོ་ ༧༡ ཐགོ་དགངོས་པ་རགོས་
ཡོད་པ་རྲེད།། 

བོད་ཀྙི་ཆབ་སྙིད་བཙོན་ཟུར་ཨ་

རྒྱལ་ཚེ་རྙིང་ལགས་དགོངས་པ་

རོགས་པའྙི་ཡྙིད་སྐོའྙི་གནས་ཚུལ་

ཐོན་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རརོ་གདན་མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་མོར་གནས་
གཟྱིགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༣ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གྱི་
མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་མོར་བཞུགས་པའྱི་སྟནོ་པའྱི་སྐུ་
བརྙན་ལ་མཆོད་མཇལ་དང་ཐུགས་སྨནོ་གནང་
ཡོད།
དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༠༠ 
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་དགའ་ལྡན་
འཕྲེལ་རྒས་གླྱིང་ནས་མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་མོར་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་སབྐས་ཕ ྲེབས་ལམ་གཡས་གཡོན་
ད་ུརྒལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་དད་
ལནྡ་དང་། ཡུལ་སྐརོ་བ་སོགས་མྱི ་མང་སྟངོ་
ཕག་བརྒལ་བས་མཇལ་དར་དང་མྲེ ་ཏ ོག་
ཐགོས་ནས་ཕ ྲེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་། མཆོད་
ར ྲེན་ཆྲེན་མོའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྒ་ོཆྲེན་ད་ུམཆོད་
ར ྲེན་འབ ྲེལ་ཡོད་འགན་འཛྱིན་ཁག་གྱིས་ཕ ྲེབས་
བསུའྱི་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་དང་བཅས་ར ྲེན་
གཙོ་སྟནོ་པའྱི་སྐུ་བརྙན་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་མདནུ་ད་ུ

༸ཞབས་སོར་འཁོད་ད ྲེ་སྣང་གསལ་མཆོད་
མྲེ ་ཞལ་འབྱྲེད་གནང་རྲེས་རྒྱུ ན་ཆགས་
གསུམ་པ་དང་ར ྲེན་འབྲེལ་བསྟདོ་པ། པཎ་

གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་གསོལ་འདྲེབས། ཤྲེས་
རབ་སྙྱིང་པ།ོ གསོལ་འདྲེབས་སྨནོ་ཚྱིག་
བདྲེན་པའྱི ་རྔ་སྒ། གུ་རུའྱི ་ ཐུགས་དམ་
གནད་སྐལུ།  ཚྲེ་རབས་རྲེས་འཛྱིན། ཐུབ་

བསྟན་རྱིས་མྲེད་རྒས་པའྱི་སྨནོ་ལམ་བཅས་
གསུང་འདནོ་དང་། མུ་མཐུད་རབ་གནས་
དང་བཟང་སྤདོ་སྨནོ་ལམ།  བདྲེན་ཚྱིག་

སྨནོ་ལམ་སོགས་གསུང་འདནོ་གྱིས་ཐུགས་
སྨནོ་སྐབས་འཇུག་གནང་ཡོད།  མཆོད་
མཇལ་ལྲེགས་པར་གུབ་རྲེས་མཆོད་ར ྲེན་
ཆྲེན་མོའྱི་མདནུ་ད་ུགསར་འགོད་པ་ཚོར་

བཀའ་སྩལ་དནོ། བཅམོ་ལནྡ་འདས་སྐ་ུང་ོ
མས་བྱྱིན་རླབས་གནང་བའྱི་གནས་མཆོག་
ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུབསྟན་རྒས་སྨནོ་ལམ་བཏནོ་
པ་ཡྱིན། བསྟན་པ་རྱིན་ཆྲེན་མཆོག་གྱིས་མ་
ཁྱབ་པའམ། །ཁྱབ་ཀང་ཉམས་པར་གྱུར་
པའྱི་ཕགོས་ད ྲེར་ནྱི། །སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པསོ་ཡྱིད་
རབ་བསྐདོ་པ་ཡྱིས། །ཕན་བདྲེའྱི་གཏྲེར་ད ྲེ་
གསལ་བར་བྱྲེད་པར་ཤོག །ཅྲེས་གསུངས་
པ་ལརྟ། དྲེང་སང་འཛམ་གླྱིང་ཧ་ཅང་འཁུག་
པ་ོཞྱིག་དང་། དངསོ་པ་ོཧ་ཅང་ཡར་རྒས་
ཕྱིན་ཡོད་ཀང་སྲེམས་ཧ་ཅང་འཁུག་པ་ོདང་
ཆགས་སྡང་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་  
སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བྱམས་བརྲེ་དང་
ར ྲེན་འབྱྱུང་གྱི་ད ྲེ་ཁ་ོན་ཉྱིད་ཅྲེས་པའྱི་བསབླ་བྱ་
འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ དྲེ་རྱིང་
ངསོ་ཀྱིས་འདྱིར་ར ྲེན་མཆོག་དུང་ད་ུསྨནོ་ལམ་
བརྒབ་པ་ཡྱིན། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།། 

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁྱིད་ནསུ་པ་སྐྲེད་
སྱིང་གྱི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༡ 
ནས་ ༢༧ བར་ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ར་
ས་འཛྱི ན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་ཁང་ད་ུགཏན་ཉྱིན་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་འགོ་ཁྱིད་ནསུ་པ་སྐྲེད་སྱིང་གྱི ་ཟབ་
སྦངོ་ག་ོསྒྱིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦངོ་
དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤ ྲེན་
པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་དང་། ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འབ ྲེལ་ཡོད་ལས་བྱྲེད། གཏན་ཉྱིན་སླབོ་གྲྭ་
གངས་ ༢༧ གྱི་ཁྱནོ་བསྡམོས་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་
པའྱི་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༡༡༤ ཙམ་ཕྲེབས་ཡོད།
དྲེ་ཡང་མཛད་སྒའོྱི་ཐོག་མར་ཤྲེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཤྲེས་ཡོན་སྡ ྲེ་ཚན་གྱི་ད ྲེང་སལོ་འགན་
འཛྱིན་གཅྱིག་ལྕགོས་དུང་འཕར་བསྟན་འཛྱིན་
ར་ོརྲེ་ལགས་ཀྱིས་ཕ ྲེབས་བསུ་དང་ཟབ་སྦོང་
ངོ་སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རྲེས་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཟབ་སྦངོ་
དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས་གཙོ་བ་ོམང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་
རྒྱུས་ལོན་ཆྲེད་ད་ུབཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ཕ ྲེབས་པའྱི་སྐརོ་

ཆྱུ་མཛོད་ཆྲེན་པ་ོམང་དག་བརྒབ་སྟ ྲེ་བདོ་ཀྱི་
ཁྱྱིམ་མཚྲེས་རྒལ་ཁབ་རྒ་གར་གྱིས་གཙོས་
ཨྲེ ་ཤྱི ་ཡའྱི་རྒལ་ཁབ་མང་པརོ་ཆྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་དང་། བདོ་ཀྱི ་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་གྱི་གལ་གནད།  
རྒ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒལ་སྤྱིའྱི་སྟ ྲེང་བདོ་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུ ས་འཁྱགོ་བཤད་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞྱིན་པ། 
བདོ་པའྱི་གཞོན་སྐྲེས་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་བལ་ྟདགསོ་པ། ཆོལ་ཁའྱི་ཕགོས་རྱིས་
གནང་རྒྱུ ་མྲེད་པ། མྱི ་རབས་རྒན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་པར་བར ྲེན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཚགས་ཚྱུད་བྱྱུང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་
སྐརོ་གསུངས།  དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒ་ོགལོ་
རྲེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་མ་
འངོས་བདོ་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་སྐརོ་ཟབ་ཁྱིད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་སྔནོ་དགྲེ་དང་མྲེའ་ོསཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའྱི་དགྲེ་ལས་ཚོར་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྲེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཉྱིན་
གངས་གསུམ་རྱིང་མྲེའ་ོསཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭ་རུ་
བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི ་སྔནོ་དགྲེ་
ཚོར་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ ་གསོའྱི ་ཟབ་སྦོང་
གནང་།
ད ྲེ་ཡང་ཕྱི་ཚྲེས་ ༢༡ ཉྱིན་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའྱི་ཟབ་སྦངོ་གནང་མཁན་ཁྱད་སྟནོ་
པ་དང་། མཐུན་སྦརོ་བ། ཟབ་སྦངོ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་
མཐུན་སྦརོ་བས་ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་དགོས་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲེལ། ཚོགས་
ཞུགས་སོ་སོའྱི་ང་ོསྤདོ་དང་བཅས་ཟབ་སྦངོ་
དབུ་འཛུགས་ཞུས།
ཟབ་སྦངོ་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཨྲེ ་མོ་རྱི ་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱི ་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་
གསོའྱི ་རྒལ་སྤྱིའྱི ་འབ ྲེལ་མཐུད་པ་རྒན་
བརོན་འགུས་བསམ་འཕྲེལ་ལགས་དང་། 
ས་རཱ་བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱི ་
ལ་ྟགུབ་སླབོ་དཔནོ་དགྲེ་བཤྲེས་བསྟན་འཛྱིན་
མཚན་ལྲེགས་ལགས། ཤྲེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་མཐུན་
སྦརོ་བ་ཚྲེ ་རྱིང་དཔལ་འཛོམས་བཅས་ཀྱིས་
སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ ་གསོའྱི ་སྒོམ་གཞྱི ་དང་
ཁྱིད་ཐབས། དྲེ་བཞྱིན་ད་ུཐ་སདྙ་གསར་པ་
བཀལོ་སྤདོ་བྱྲེད་ཕགོས། ར ྲེན་འབྲེལ་དང་
མ་ལག་ལ་བསམ་གཞྱིགས། རང་གཞན་ལ་

དམྱིགས་པའྱི་སྙྱིང་རྲེ། སྲེམས་མྱངོ་སྟངས་
འཛྱི ན་སོགས་བརོད་གཞྱི ་འད་མྱི ན་སྟ ྲེང་
བྱྲེད་སྒ་ོདང་སྦྲགས་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཡོད། 
ཕྱི་ཚྲེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
མྲེའ་ོས་གནས་འགོ་
འཛྱིན་ལགས་ཕྲེབས་
ཏྲེ།  ༸གངོ་ས་
༸སྐབས ་ མགོ ན ་
ཆྲེ ན ་པ ོ་མཆོག་གྱི ་
དགོ ངས ་ གཞྱི ་ བླ ་
ན ་ མྲེ ད ་ པ འྱི ་ སཱྱི ་
ཤྲེས་ཡོན་ད ྲེ་བཞྱིན་
ད ་ ཆ ་ བ ོ ད ་ པ འྱི ་
གཞྱི ་རྱི མ ་གྱི ་སླ ོབ ་
གྲྭ ་ ཁ ག ་ ལ ་ སླ ོབ ་
ཁྱིད་གནང་བའྱི་དསུ་ལ་བབས་པ་ཞྱིག་ཏུ་
ངསོ་འཛྱིན་གནང་གྱི་ཡོད། རྒ་གར་བྱང་
ཤར་ཁུལ་ལ་འགུལ་བཞུད་ཁག་ནའང་།  
སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་ཟབ་སྦངོ་འདྱི་འད་བ་གནང་
བར་གཙོ་བ ོ་རང་གཞུང་ཤྲེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མཁན་སྦྱིན་
བདག་རྣམས་དང་། བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ས་
གནས་མྲེའ་ོབསམ་བྷ་ོཊའྱི་སྔནོ་འགའོྱི་རྒན་
ལགས་དང་དགྲེ་ལས་རྣམ་པ།  ར་ཝང་ལ། 
བསྟན་འཛྱིན་སངྒ། རརོ་གླྱིང། ཤྱི ་ལོང་། ཏྱི་
ཛུ་བཅས་ནས་ཕ ྲེབས་པའྱི་སྔནོ་འགའོྱི་དགྲེ་
རྒན་བཅས་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚང་མར་

དགའ་བསུ་དང་བཅས་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་ཟབ་
སྦངོ་ད ྲེ་བཞྱིན་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ལག་བསྟར་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐུལ་བཅས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་། དྲེ་བཞྱིན་ཟབ་སྦངོ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བྱང་ཤར་

ཁུལ་གྱི་སྔནོ་འགའོྱི་དགྲེ་རྒན་དང་། མྲེའ་ོ
སམ་བྷ་ོཊའྱི་དགྲེ་རྒན་རྲེ་རྲེ་ནས་ཉྱིན་གསུམ་
གྱི་རྱིང་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
སྟ ྲེ་བླ་ོསྐྲེད་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་བ་དང་། ལག་བསྟར་
བྱྲེད་པར་འབད་བརནོ་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་རྒྱུ ་ཡྱིན་
སྐརོ་གསུངས་སོང།ཐྲེངས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦངོ་
ནང་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་སྔནོ་འགའོྱི་སླབོ་གྲྭ་
བདནུ་ནས་སྔནོ་དགྲེ་ ༡༢ དང་། མྲེའ་ོསཾ་བྷ་ོ
ཊ་སླབོ་གྲྭའྱི་དགྲེ་ལས་ ༢༠ མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།  ཟབ་སྦངོ་འདྱི་ནྱི་ཤྲེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པའྱི་སྔནོ་དགྲེ་
རྣམས་ལ་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་ཟབ་སྦངོ་

ཕུལ་ཐྲེངས་བཞྱི་པ་ད ྲེ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ 
ལོར་ལ་དྭགས་བདོ་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་སྔནོ་
དགྲེ་ཚོར་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་ཟབ་སྦངོ་
ཐྲེངས་དང་པ་ོདང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་
ཟླ་ ༡ ནང་རྒ་གར་ལྷ་ོཕགོས་དང་དབུས་

ཕོགས ་ སུ ་ ཡོད ་
པའྱི ་སྔནོ ་འགོའྱི ་
སླ ོབ ་ གྲྭ འྱི ་ ད གྲེ ་
རྒན ་ རྣམས ་ལ ་
ཟབ་སྦོང་ཐྲེངས་
གཉྱིས་པ། འདས་
པའྱི ་ ལོ ་ ག ཉྱིས ་
ནང་ཏགོ་དབྱྱིབས་
ག ཉ ན ་ རྱི མ ས ་ 
༡༩ ཡྱི ་རྐྲེན་པས་
སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་

གསོའྱི་ཟབ་སྦོང་དང་གོ་རགོས་སྤ ྲེལ་ཐུབ་
མྲེད། ཡྱིན་ན་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༦ ཚྲེས་ ༦ ནས་ ༨ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་
ས་རཱ་བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ད་ུ
བྱང་ཕགོས་ཁུལ་གྱི་སྔནོ་དགྲེ་ཚོར་སཱྱི ་ཤྲེས་
ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་ཟབ་སྦངོ་ཐྲེངས་གསུམ་པ་
བཅས་ཕུལ་ཡོད།སྔནོ་འགའོྱི་དགྲེ་རྒན་དང་
དགྲེ་ལས་ཚོར་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་ཟབ་
སྦངོ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོནྱི། 
ཁོང་རྣམས་ཀྱི་སླབོ་ཁྱིད་གནང་ཡུལ་ནྱི་སླབོ་
ཕུག་ཆྱུང་ཆྱུང་རྣམས་ཡྱིན་པས། སླབོ་ཕུག་
ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དང་། མྱི ་

ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆྲེད་ད་ུཡྱིན། མྱི ་
ཚད་ལནྡ་ཞྲེས་པ་ནྱི། ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་
དང་ལནྡ་པ་དང་། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ།ོ 
མྱི ་ཚང་མ་ལ་མྱིའྱི་འད་ུཤྲེས་སྐྲེས་ཐུབ་པ་ད ྲེ་
ཡྱིན། དྲེར་བར ྲེན་སཱྱི ་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་
ཟབ་སྦངོ་འདྱི་ལ་བར ྲེན་ནས་དྭངས་ཤྱིང་ལདྷ་
མྲེད་པའྱི་བྱྱིས་པའྱི་དསུ་ནས་གོང་གསལ་གྱི་
སྲེམས་ཁམས་དྲེ་གསོ་སྐངོ་བྱྲེད་རྒྱུ ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་དགྲེ་རྒན་རང་ངསོ་ནས་བྱམས་བརྲེ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཇྱི ་ལྟར་བསུྐན་གྱི་
ཡོད་པའྱི་ཉམས་མྱངོ་དང་བསམ་ཚྱུལ་ཕན་
ཚྱུན་བརྲེ་རྲེས་གནང་རྒྱུ ་བཅས་ལ་དམྱིགས་
པ་ཡྱིན།
ཕྱི་ཚྲེས་ ༢༤ ཉྱིན་ས་རཱ་བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་
སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱི ་ལྟ་གུབ་སླབོ་དཔནོ་དགྲེ་
བཤྲེས་བསྟན་འཛྱི ན་མཚན་ལྲེགས་མཆོག་
ནས་མྲེའ་ོས་གནས་མྱི ་མང་ལ་ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བར ྲེན་པའྱི་བཟང་སྤདོ་ཀྱི་སྐརོ་དང་། 
ཤྲེས་ཡོན་གྱི་གལ་གནད། ཁརོ་ཡུག་གྱི་གལ་
གནད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ཆྱུ་ཚོད་གཅྱིག་རྱིང་
གསུང་བཤད་གནང་། ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ཟབ་
སྦོང་གྱི ་འག་ོགནོ་ཡོངས་རོགས་ལྦྱི་མ་ལ་ 
(VIMALA) ཚོགས་པ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བ་བཅས།།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ས་རཱ་བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ཐུན་མོང་གྱིས་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅྱིག་ལ་བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ག་ོརགོས་ལས་རྱིམ་ག་ོསྒྱིག་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ས་རཱ་བདོ་ཀྱི ་མཐོ་
རྱིམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༡ ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༠༡ ཚྲེས་ ༡༠ བར་
དསུ་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ ༢༡ རྱིང་ས་རཱ་བདོ་
ཀྱི ་མཐོ་རྱིམ་སླབོ ་གཉ ྲེར་ཁང་དུ་རྒ་བལ་
གཉྱིས་ཀྱི་སྒ ྲེར་པའྱི་སླབོ་གྲྭར་འགྱིམ་བཞྱིན་
པའྱི་བདོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
ང་ོསྤདོ་ཆྲེད་དགུན་དསུ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གོ་རགོས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ཐྲེངས་འདྱིའྱི་དགུན་དསུ་བདོ་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་གོ་རགོས་ལས་རྱིམ་ནང་རརོ་
གླྱིང་དང་། སྦ ྲེང་ལོར། སྡ ྲེ་ར་ལྡནུ་ཁུལ་གྱི་
སླབོ ་གྲྭའྱི ་འཛྱི ན་རྱིམ་བརྒད་པ་ནས་བཅྱུ ་
གཅྱིག་བར་གྱི་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༡༩ 
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
དགུན་དསུ་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གོ་རགོས་
ལས་གཞྱི་ད ྲེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི། བདོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡྱིག་ང་ོསྤདོ་དང་། བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་གཙོས་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
གྱི་བསྟྱི་གནས། བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་

དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་ནང་ཉྱིན་རྲེའྱི་བྱྲེད་སྒ་ོསོགས་
ལ་ཤྲེས་རགོས་ཡོང་ཆྲེད་ཡྱིན།  ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༡ ཉྱིན་ས་རཱ་
བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ད་ུདགུན་
དསུ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ག་ོརགོས་ལས་གཞྱི་
དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། 
དབུ་འབྱྲེད་མཛད་
སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ ོ་ ཆོས་རྱི ག ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི ་ དུང ་ཆྲེ ་
ལས་འཕར་བདུད་
འདལུ་ར་ོརྲེ་ལགས་
དང་། ས་རཱ་བདོ་
ཀྱི ་མཐོ ་རྱི མ ་སླ ོབ ་
གཉ ྲེར་ཁང་གྱི ་སླབོ་
སྤྱི་པ་སངས་ཚྲེ་རྱིང་ལགས། ཟབ་ཁྱིད་པ་
དགྲེ་རྒན་སོགས་ཕྲེབས་ཡོད། དྲེ་ཡང་ས་རཱ་
བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱི་སླབོ་སྤྱི་
པ་སངས་ཚྲེ ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་དབུ་འབྱྲེད་
མཛད་སྒརོ་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་། ཡྱིག་
གཟུགས། གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ། ནང་པའྱི་
ལ་ྟགུབ། རྱིག་གཞུང་། སྔནོ་འགའོྱི་སྒམོ་

ཉམས་ལྲེན། བདོ་ཀྱི་རྒལ་རབས་སོགས་
ཀྱི་བསབླ་གཞྱི་སྐརོ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་སྦྱིར་
དང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྗངོས། ཅནོ་ཏ་རཱ་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་དང་དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་སོགས་བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁག་ཏུ་སྐརོ་སྐདོ་

ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
དྲེ་རྲེས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་དུང་ཆྲེ ་
ལས་འཕར་བདདུ་འདལུ་ར་ོརྲེ་ལགས་ཀྱིས། 
ཐྲེངས་འདྱིའྱི་དགུན་དསུ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གོ་རགོས་ལས་རྱིམ་སྐབས་སླབོ་ཕུག་ཚོས་
གོ་སྐབས་སྟངས་འཛྱི ན་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་སྐད་
ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་། ལོ་རྒྱུས་སོགས་

སྦང་བརོན་བྱྲེད་དགོས་པའྱི་གལ་གནད་
དང་།  དྲེ་བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མྲེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ ་གང་ཐུབ་
ཀྱིས་ཉན་དགསོ་པ་པ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོ

གང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས་ལྗགས་རོམ་
མཛད་པའྱི ་དཔྲེ་
ད ྲེབ ་ གང ་མང ་
ཀླགོ ་དགོས་པའྱི ་
གལ་གནད་སྐརོ་
གསུངས། གཞན་
ཡང ་ཁོང ་གྱི ས ་
བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་སོ ་
སོ འྱི ་ སྐ ད ་ ཡྱི ག ་

དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་སྦངོ་རྒྱུ འྱི་གོ་སབྐས་
མྲེད་པ་དང་། དགུན་དསུ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་གོ་རགོས་ལས་རྱིམ་གལོ་བའྱི་རྲེས་
སུའང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་བདོ་
དནོ་སྐརོ་ཐུགས་སྣང་དང་འགན་མང་ཙམ་
འཁུར་དགོས་པའྱི་གལ་གནད་སོགས་ཀྱི་སྐ་ོ
གསུངས་ཡོད།

དགུན་དསུ་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གོ་རགོས་
ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོགནོ་སདླ་ད་ུཨ་རྱིའྱི་རོགས་
ཚོགས་ (USAID) ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བོད་མྙིའྙི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྙི་སྒྲ་ལྡན་གསར་

འགྱུར་ Spotify བཀོལ་སྤོད་མཉེན་ཆས་  

(Tibetan Freedom) ཞེས་པའྙི་མཚན་བྱང་

འོག་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ནསུ་པ་སྐྲེད་སྱིང་གནང་ཕགོས་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕྲེལ་རྱིམ་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ 
༢༢ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༡༥ ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕྲེལ་
མཆོག་གྱིས་ར་སའྱི་ཉ ྲེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའྱི་
འཛྱི ན་སྐོང་སྦོང་བརར་ཁང་ད་ུཤྲེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་འཛྱི ན་
རྱིམ་བཅྱུ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁྱིད་
ནསུ་པ་སྐྲེད་སྱིང་གྱི ་ཟབ་སྦོང་ཐོག་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་མཁན་རྒ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ ༢༧ གྱི་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་པའྱི་སླབོ་
ཕུག་གངས་ ༡༡༤ ཙམ་ལ་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕྲེལ་རྱིམ་སྐརོ་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་སོང་།
ད ྲེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་ཐོག་མར་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་
གསུང་ད ོན། མང་གཙོ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་མྱི འྱི ་
སྤྱི ་ ཚོགས ་ནང ་ཇྱི ་ ལྟར ་བྱྱུ ང ་བ ་དང ་ །  
ད་ལྟའྱི ་མང་གཙོའྱི་གནས་བབ། བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་
གནས་སྟངས་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ཞུས་ན་བསམ་
བྱྱུང་། དྲེ་ཡང་ཡོངས་གགས་བཤད་སལོ་
ལརྟ་ན། མང་གཙོ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ཡུ་རོབ་གྷྱི་རྱི ་
སྱི ་རྒལ་ཁབ་ནས་དར་བ་དང་། གྷྱི་རྱིག་
ཐ་སདྙ་ནང་ (Demos Kratos) ཞྲེས་
འབདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། (Demos) ཟྲེར་
ན ་ མྱི ་ མ ང ་ ངམ ་ མང ་ ཚོ གས ་ ད ང ་ །  
(Kratos) ཞྲེས་པ་ནྱི་ནསུ་པའམ་དབང་ 
བསྒྱུར། (Demos Kratos) ཟྲེར་ན་མྱི ་ 
མང་གྱིས་དབང་བསྒྱུ ར་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི ་
ཡོད། བདོ་ཡྱིག་གྱི་བར་སྤདོ་ཐ་སདྙ་བ ྲེད་
སྤདོ་བྱྲེད་སབྐས། མང་གཙོ་དང་། དམངས་
གཙོ་ཞྲེས་མྱི ་འད་བ་གཉྱིས་འབྱི་སལོ་འདགུ་
ཀང་། གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱི ག་ཆ་མང་ཆྲེ་བ་
དང་། ཡོངས་གགས་སུ་མང་གཙོ་ཞྲེས་འབྱི་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྲེད།
མང་གཙོ་ལག་ལྲེན་བསྟར་ཕོགས་ཐོག་
ལ། ཐགོ་མར་གྷྱི་རྱི ་སྱི ་གཙོས་པའྱི་ལུང་པ་
ཁག་ཅྱིག་ནང་ཐད་ཀར་མྱི ་མང་གྱིས་དབང་
བསྒྱུ ར་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་སལོ་ཐད་ཀའྱི་མང་
གཙོ་དང་། རྱིམ་པས་དྲེང་སང་མྱི ་མང་གྱིས་
འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པས་
དབང་བསྒྱུ ར་བྱྲེད་པའྱི་སྐུ ་ཚབ་མང་གཙོ་
ཞྲེས་པ་བྱྱུང་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་མང་གཙོའྱི་
ལམ་ལུགས་ཐོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་
འག་ོསྟངས་ལྟ་བུ་སྱིད་འཛྱི ན་ལམ་ལུགས་
དང་། ཨྱི ན་ཇྱི་དང་། རྒ་གར་སོགས་ཀྱི་
མང་གཙོའྱི་འག་ོསྟངས་ལྟ་བུ་གསོ་ཚོགས་
ལམ་ལུགས་བཅས་ལམ་ལུགས་འད་པ་ོམྱི ་
འད་བ་གཉྱིས་ཆགས་བསདྡ་ཡོད་རྲེད། ཆབ་
སྱིད་ཀྱི ་ལམ་ལུགས་དྲེ་ཚོའྱི་གས་མང་ཆྲེ ་
བ་མྱིའྱི་རྣམ་དཔདོ་ཐགོ་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་བསདྡ་ཀྱི་འདགུ སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན། 
མང་བ་རྒལ་པའོྱི་རྱིང་ལུགས་དང་། གཅྱིག་

བསྡུས་དབང་འཛྱིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤུགས་
ཆྲེ་བ་དང་། ཡུ་རོབ་ནང་ད ྲེའྱི་སབྐས་མང་
ཆྲེ་བ་རྒལ་པ་ོདང་། ཆོས་དཔནོ་ཚོ་མཉམ་
རུབ་ཐགོ་ནས་མྱི ་མང་ལ་གཉའ་གནནོ་བཤུ་
གཞོག་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོབཏང་བའྱི་རྐྲེན་གྱིས་
མྱི ་མང་གྱིས་ཡར་གྲེར་ལངས་བྱྱུང་སྟ ྲེ། མང་
གཙོའྱི ་ལམ་ ལུགས་
བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད།ར་བའྱི་ཆབ་སྱིད་
སྐོང ་སྟངས་ཐོག ་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒལ་
པའོྱི་རྱིང་ལུགས་དང་། 
དབང་ཆ་གཅྱིག་བསྡདུ་
ཀྱི་ལམ་ལུགས། མང་
གཙོའྱི ་ལམ་ ལུགས་
བཅས་གསུམ་གྱི་ནང་
མ་བསྡུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་
མ་རྲེད། དྲེ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མང་གཙོའྱི་
ལམ་ལུགས་དྲེ་ཡག་ཤོས་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་
ཀྱི་ཡོད་ཀང་། མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ནང་
ནརོ་འཁུལ་ར་བ་ནས་མྲེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རྲེད། མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ནང་
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཆགས་ནས་འསོ་
བསྡུའྱི་འགན་རདོ་ཤུགས་ཆྲེ་རུ་ཕྱིན་ནས་ཁ་
ཕགོས་འད་པ་ོགཞན་ཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉ ྲེན་
ཁ་ཆྲེན་པརོ་སླ ྲེབས་ཡོད། དྲེང་སང་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་མང་པསོ་མང་གཙོའྱི་རྒལ་ཁབ་མང་
པའོྱི་ནང་མང་གཙོ་ལག་བསྟར་བྱྲེད་ཕགོས་
ལ་བར ྲེན་ནས་མང་གཙོའྱི ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་
འག་ོལུགས་དྲེར་ཉ ྲེན་ཁ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པར་
ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་འག་ོསྟངས་ཡག་ཤོས་ད ྲེ་ཡུ་རོབ་ 
(Scandinavia) ཡྱི ་རྒལ་ཁབ་སུད་ཊྲེན་
དང་། ཕྱིན་ལན་ཌྱི་སོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ཅྲེས་བཤད་ཀྱི་འདགུ ཡང་མཁས་པ་ཁག་
ཅྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མྲེད་པའྱི་མང་
གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ (Partyless System) 
དགསོ་ཀྱི་འདགུ་ཟྲེར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གང་
ཡྱིན་ཟྲེར་ན། མྱི ་རྱིགས་དང་རྒལ་ཁབ་ཀྱི་
ཁྲེ་ཕན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པར་བཞག་པ་དང་། 
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་དང་སྒ ྲེར་གྱི་ཁྲེ་ཕན་རྱིམ་
པ་དང་པརོ་སླ ྲེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་བར ྲེན་ད ྲེའྱི་
ཐགོ་བག་ོགླ ྲེང་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། རྒལ་སྤྱིའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཇྱི་
ལརྟ་བྱྱུང་བ་དང་། དྲེང་སང་རྒལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་མང་གཙོའྱི་གནས་སྟངས། མང་
གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་མྱི ་འད་བ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་ད ྲེ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྱིན།
བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་མང་གཙོའྱི་འཕྲེལ་
རྱིམ་ཐགོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐགོ་མར་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༠ ནང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དགུང་ལོ་ ༡༦ 
ཐོག་བ ོད་ཀྱི ་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི ་ཐུགས་
འགན་བཞྲེས་གནང་བ་དང་། སྐབས་ད ྲེ་

དསུ་བདོ་ལྗངོས་ཚོགས་འད་ུཞྲེས་ཚོགས་
སལོ་ཡོད་ཅྱིང་། དྲེའྱི་ནང་གདན་ས་ཁག་
གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་། གཞུང་གྱི ་ལས་བྱྲེད་རྣམ་
པ་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་གཞུང་གྱི་གནད་དནོ་
མང་བ་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི ་ཡོད་
པ་རྲེད་མ་གཏགོས། མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་བསྡ་ུ

བྱས་ནས་འགོ་ཁྱིད་གདམ་རྒྱུ འྱི་ལམ་སལོ་
ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རྲེད། སབྐས་ད ྲེ་དསུ་
མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ས་ཞྱིང་གྱི ་བདག་དབང་
མྲེད་པ་མ་ཟད། གཞུང་ལ་ཁལ་སྤད་དགསོ་
པ་སོགས་སྐུ་དག་རྱིང་ལུགས་ཤུགས་ཆྲེན་
པ་ོཡོད་པར་བར ྲེན། ༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་
ལྲེགས་བཅོས་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་བཙྱུགས་
ནས་ས་ྔམོའྱི་གཞུང་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་
བ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་བཞྲེས་གནང་ཡོད་
རྲེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་རྒ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བཙན་དབང་འགོ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་
བཅྱུ་བདནུ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་བཞག་དགོས་བྱྱུང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་རྒ་
ནག་པ ྲེ་ཅྱིང་ལ་ཕ ྲེབས་ནས་མའོ་ཀུྲ ་ཞྱིས་
མཚོན་པའྱི་རྒ་ནག་གྱི ་འགོ་ཁྱིད་མང་ཆྲེ ་
བ་དང་མཇལ་འཕད་དང་། ཟླ་བ་ལ་ྔདུག་
ཙམ་རྱིང་རྒ་ནག་ལ་བཞུགས་ནས་དམར་
ཤོག་གྱི་འག་ོསྟངས་མཁྱྲེན་པ་གནང་ཡོད་པ་
དང་། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རྒ་གར་
ལ་བདག་ཅག་གྱི ་སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༥༠༠ འཁརོ་
བའྱི་དསུ་དན་སུང་རྱིའྱི་ཐགོ་གདན་འད ྲེན་
ཞུས་པ་བཞྱིན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐངས་གནང་
མཛད་ནས། སབྐས་ད ྲེའྱི་རྒ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་
ན ྲེ་རུ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་དཔནོ་རྱིགས་མང་
པ་ོཞྱིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རྒ་གར་གྱི་མང་གཙོའྱི་འག་ོསྟངས་
དྲེ་ཚོར་མཁྱྲེན་རགོས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་རྒ་
གར་གྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་ཕྲེབས་པ་སོགས་
གནང་ཡོད། རྒ་གར་གསོ་ཚོགས་ནང་གྱི་
བག་ོགླ ྲེང་གནང་སྟངས་དང་། མང་གཙོ་
ཟྲེར་དསུ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་གཅྱིག་གྱིས་སྒུར་མྱི ་
དགོས་པར་འད་མཉམ་ཐགོ་ནས་གོ་བསྡུར་
བྱྲེད་ཐུབ་པ། དྱི་བ་གཏངོ་ཐུབ་པ་སོགས་
མང་གཙོའྱི ་ལམ་ལུགས་དྲེར་དམྱི གས་
བསལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན ་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་
གནང་བ་རྲེད། དྲེ་རྲེས་བདོ་ལ་ཕྱིར་ཕ ྲེབས་

རྲེས། རྒ་ནག་དམར་གཞུང་མཉམ་ད་ུམྲེ་
འཚྱིག་མྲེར་གཏུག་གྱིས་ཞྱི་འགྱིག་ཡོང་རྒྱུར་
འབད་བརོན་རྱིམ་པར་གནང་ཡོད་ཀང་།  
རྒ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་
གྱི་སྐུ་ཕྱྭར་བཟླ་ོབའྱི་ངན་བྱྱུས་བཤམས་པར་
བར ྲེན། ༧གངོ་ས་མཆོག་དང་། བདོ་མྱི ་

ཁྱི་ཚོ་བརྒད་ཙམ་རྒ་
གར་ལ་བཙན་བྱོལ་
ད་ུཕ ྲེབས་དགོས་བྱྱུང་
ཡོད།ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་
ཞབས ་ སོར ་འཁོད ་
རྲེས། བཙན་བྱལོ་བདོ་
གཞུང ་ད ྲེ་ཉྱིད ་ད ྲེང ་
གྱི ་མང་གཙོའྱི ་ལམ་
ལུགས ་ལྟར ་བསྐོད ་
དགོས་པའྱི་དགོངས་

པ་བཞྲེས་པ་ལརྟ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ 
པའྱི་ནང་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུབདོ་
མྱི ་རྣམས་འཛོམས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཆོལ་
གསུམ་དང་བཅས་པས་བླང་དརོ་ཞུ་བྱའྱི་
མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆྲེ་བཞག་ཅྱིང་། དསུ་
ད ྲེ་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གང་
གསུང་པ་བཀའ་གསུང་ཅྱི ་སུྒབ་གནང་རྒྱུ ་
དང་། བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་
བཅས་པས་མཐུན་སྒྱིལ་རགོ་ར་གཅྱིག་སྒྱིལ་
ཐོག་ཤར་བསྐོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན་ཞྲེས་མནའ་
གན་མཐུ་མོ་ཆྲེ ་བཞག་ཡོད། སྐབས་ད ྲེར་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་
འཐུས་མྱི ་གསུམ་རྲེ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་
པ་ོབཞྱི ་ནས་འཐུས་མྱི ་གཅྱིག་རྲེ་འདྲེམས་
དགོས་པའྱི་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་བ་
བཞྱིན་ལོ་ད ྲེའྱི་ཟླ་བ་ ༩ ཚྲེས་ ༢ སྤྱི་འཐུས་
སབྐས་དང་པསོ་དམ་འབུལ་ཞུས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། དྲེ་རྲེས་རྱིམ་པས་ལོ་ལརྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
ཚྲེས་ ༢ ཉྱིན་མོ་ད ྲེ་མང་གཙོའྱི་དསུ་ཆྲེན་
སུང་བརྱི་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད།
སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པ་ོནས་བདནུ་པ་བར་
སྤྱི ་འཐུས་ཀྱི ་ལས་ཡུན་ལོ ་གསུམ་དང་།  
སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བརྒད་པ་ནས་ལས་ཡུན་
ལོ་ལྔ་རྲེར་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༦༣ ལོར་སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མ་འངོས་བདོ་ཀྱི་
ར་ཁྱིམས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་དང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་
ཐད་བསྐསོ་ཀྱིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་ཏྲེ། 
སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ ༡༡ པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ 
ལོར་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
གཏན་འབྲེབས་གནང་ཡོད། སབྐས་ད ྲེ་དསུ། 
སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གུབ་ཆའྱི་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་
པ་ོབཞྱི ་དང་གཡུང་དུང་བནོ་དང་བཅས་
པའྱི་ཆོས་ལུགས་རྲེ་ནས་འཐུས་མྱི ་ ༢ རྲེ་
དང་། ཆོལ་ཁ་རྲེ་ནས་འཐུས་མྱི ་ ༡༠ རྲེ། 

དྲེའྱི་ནང་བུད་མྲེད་སྤྱི་འཐུས་གཉྱིས་རྲེ་ངྲེས་
པར་ད་ུསླ ྲེབས་དགོས་པ། ཐད་བསྐསོ་སྤྱི ་
འཐུས་ ༡ ནས་ ༣ བར། བྱང་ཨ་རྱི་
ནས་སྤྱི་འཐུས་ ༡ དང་། ཡུ་རོབ་ནས་སྤྱི་
འཐུས་ ༢ རྲེ་ཁྱནོ་སྤྱི་འཐུས་གངས་འབརོ་ 
༤༦ ལ་སརྤ་གནང་བ་དང་བཅས་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དྲེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་
བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བརོ་བསྒྱུ ར་གནང་
མཛད། དྲེ་དང་མཉམ་ད་ུའཛྱི ན་སྐོང་ལ་
སྟངས་འཛྱི ན་བྱྲེད་རྒྱུ འྱི་ཕག་ལས་གནང་
གྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ ༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་བླནོ་
ཁྱི་པ་མྱི ་མང་ནས་ཐད་ཀར་འསོ་འདྲེམས་
བྱྲེད་རྒྱུ འྱི ་སོལ་གཏོད་པ་དང་། བཀའ་
བླནོ་ཁྱི་པའྱི་ཕག་རོགས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་
བདམས་ཐོན་བཀའ་ཁྱིས་གསོ་ཚོགས་སུ་
བསྣམས་ནས་སྤྱི་མོས་བྱྱུང་ན་སྨསོ་མྲེད་དང་།  
སྤྱི་མོས་མ་བྱྱུང་ན་གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་
འཕྲེན་ཏ ྲེ་འདྲེམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད།དྲེ་ནས་ 
༢༠༡༡ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རགོས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ལ་རྱིས་
སྤདོ་གནང་བ་སོགས་དྲེ་འབ ྲེལ་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསྐར་བཅོས་
གནང་ཡོད། འནོ་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་
ནས་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི ་མང་ནས་བདམས་
པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ལ་རྱིས་སྤོད་གནང་བ་ད ྲེས་
བདོ་ཀྱི་བདྲེན་དནོ་འཐབ་རདོ་ལ་རྲེ་བ་མྲེད་
པ་ལ་ྟབུ་དང་། བདོ་ཀྱི་འཐབ་རདོ་བླསོ་བཏང་
བ་ལ་ྟབུ་ར་བ་ནས་མྱིན་པ་དང་། བཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱིའྱི་འཛྱིན་སྐངོ་ད ྲེ་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་
ལྟསོ་མྱི ་དགོས་པར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འསོ་
འདྲེམས་བྱྲེད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ད ྲེང་སང་གྱི ་
འག་ོསྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་སླབོ་ཕ ྲེབས་ཡོད་པ་རྲེད། 
ད་ཆ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ནང་
ཁྱིམས་བཟ་ོལནྷ་ཚོགས་དང་། འཛྱིན་སྐངོ་
བཀའ་ཤག ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛྱིན་
བཅས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཡོད་ཅྱིང་། 
དྲེ་ཡང་དབང་ཆ་རྣམས་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ལྗྱིད་
མཉམ་སྟངས་འཛྱི ན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དང་། དྲེའྱི་འགོ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ ྲེ་ཚན་
གསུམ་སྤྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དང་། 
འསོ་བསྡ་ུལནྷ་ཁང་། ལས་བྱྲེད་འདྲེམས་བསྐ་ོ
ལནྷ་ཁང་བཅས་ཆ་ལག་ཚང་བའྱི་མང་གཙོ་
ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་། །
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ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱའྱི་མྲེལ་སྦནོ་ཁུལ་གྱི་རྒ་རྱིགས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུཕ ྲེབས་པ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅྱིག་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱའྱི་མངའ་སྡ ྲེ་ཝྱིག་
ཊོ ་རྱི ་ཡའྱི ་རྒལ ་ས ་མྲེ ལ ་སྦ ོན ་དུ་ ར ྲེན ་
གཞྱི ་བྱས ་པའྱི ་བ ོད ་རྒ ་མཐུན ་ ཚོགས ་  
(Chinese Tibetan Civil Exchange 
Promotion Association) དང་།  
རྒ་རྱིགས་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ།  
རྒ་རྱི གས་མྱི ་རབས་གསར་པའྱི ་གཞོན་
སྐྲེས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི ་དགུ་ལས་གུབ་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་
དང་རྒ་རྱི གས་སླབོ ་དཔོན་ཧྱིན་ཁུན་ཡྱི ་  
(Feng Chong Yi) ལགས་བཅས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཨོསྟ ྲེ་
ལྱི ་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུཆྲེད་ཕ ྲེབས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་ད ྲེར་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་
ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སྲེང་གྲེ་ལགས་
ཀྱིས་ཕ ྲེབས་བསུའྱི་སྣ ྲེ་ལྲེན་ཞུས་གནང་བ་
དང་འབྲེལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
དང་སབྐས་ད ྲེ་དསུ་ཀྱི་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱའྱི་སྱིད་བླནོ་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༦ ཉྱིན་
བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་ས་རཱ་བདོ་ཀྱི ་མཐོ་རྱིམ་སླབོ་
གཉ ྲེར་ཁང་གྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་དགུན་དསུ་བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ག་ོརགོས་ལས་རྱིམ་སདླ་རརོ་
གླྱིང་དང་། སྦ ྲེང་ལོར། སྡ ྲེ་ར་ལྡནུ་ཁུལ་ནས་
ཕྲེབས་པའྱི་འཛྱི ན་རྱིམ་བརྒད་པ་ནས་བཅྱུ་
གཅྱིག་བར་གྱི་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་གངས་ 
༡༩ ལ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གལ་
གནད་དང་། རྒ་ནག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་
ཐོག་ད་ོསྣང་མ་བྱས་ན་རྲེས་མ་རྒ་ནག་གྱི ་
མང་ཚོགས་ལའང་ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
རྒྱུ ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ཁྱྱིམ་མཚྲེས་

པལོ་ཀྲེ་ཊྱིན་ (Paul Keating) མཆོག་
མཇལ་འཕད་བྱྱུང་རྲེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་
ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གསར་
འཛུགས་གནང་པའྱི་སྐརོ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
བདྲེན་པའྱི་ལས་འགུལ་
དང་། བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་
ཀྱི ་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་
ཡོ ད །  གཞན ་ཡང ་
ཁོང་གྱིས་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ ཡཱ ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི ་
ལས ་འགན ་ག ཙོ ་ བ ོ ་
ཁོངས་ནས་གཅྱིག་ནྱི།  
སྤྱི ་ ན ོ ར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་
པ ོ་མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་ལྟར་བ ོད་རྒ་
གཉྱིས་ཀྱི་བར་གགོས་པའོྱི་འད་ུཤྲེས་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་དང་། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་
རྒའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་སུ་རྒ་རྱིགས་

རྒལ་ཁབ་རྒ་གར་གྱིས་གཙོས་ཨྲེ ་ཤྱི ་ཡའྱི་
རྒལ་ཁབ་མང་པརོ་ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
ངྲེས་ཡྱིན་པ། ད་ལ་ྟང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙན་
བྱལོ་པ་རྲེད། མ་འངོས་པར་ཆྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་ལ་བར ྲེན་ནས་ཆྱུའྱི་
བཙན་བྱལོ་པའང་ཡོང་
སྱིད་པ་རྲེད། ཅྲེས་
ག སུངས ་པ ་མ ་ཟད །   
བོད་ཀྱི ་ལོ ་རྒྱུ ས་དང་།  
སྤྱི ་ ན ོ ར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་
པ ོ ་ མ ཆོག ་གྱི ས ་ བ ོད ་
མྱི ་ ཡོ ང ས ་ ལ ་ མ ང ་
གཙོ་གསོལ་རས་སྩལ་
བ། བཙན་བྱལོ་བདོ་

རྣམས་ལ་ག་ོརགོས་སྤ ྲེལ་དགསོ་རྒྱུ ་ཡྱིན་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད། ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་
སླད་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྲེའྱི་རྒབ་སྐོར་
གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་གནང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༢ 
ཉྱིན ་ཁྲེ ་ བྷ ྲེ་ ར ་ནང ་ ཡོད ་པའྱི ་ ཧ ་ཡ ་ཊྱི ་
གསོལ་མགོན ་ཁང་ (Hyat t hote l )  
དུ་བ ོད་རྒ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི ་ཐྲེངས་བཅྱུ ་

མྱི འྱི ་མང་གཙོའྱི ་འཕྲེལ་རྱི མ། རྒ་གར་
གཞུང་གྱིས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་
ས་ཞྱིང་གནང་བ་ལ་བར ྲེན་ནས་བདོ་པའྱི་མྱི ་
རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་

གཅྱིག་པའྱི་གཟྲེངས་རགས་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། གཟྲེངས་རགས་ཀྱི་
མཛད་སྒརོ་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཀརྨ་སྲེང་གྲེ་ལགས་དང་དུང་ཆྲེ ་ལྷ་དབང་

རྒ ལ ་ པོ ་ ལ ག ས །  
ཁྲེ་བྷ ྲེ་ར་བདོ་རྱིགས་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཙོ་སྐལ་བཟང་ཚྲེ ་
རྱི ང ་ ལགས ་ དང ་
ཚོགས་གཞོན་བསྟན་
འ ཛྱི ན ་ སྒོ ལ ་ མ ་
ལགས་ཕྲེབས་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་
ནས་བཟུང་བ ོད་རྒ་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་

བདོ་རྒའྱི་བར་མཛའ་གགོས་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་
གོང་མཐོར་གཏོང་མཁན་གྱི ་མྱི ་སྒ ྲེར་པ་
དང་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་ཆྲེ་བསྟདོ་གཟྲེངས་
རགས་གནང་གྱི་ཡོད། བདོ་རྒ་མཐུན་ཚོགས་

དང་། བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག སླབོ་གྲྭ་
སོགས་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ།  
དྲེ་བཞྱིན་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་

ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ སྱི ད ་
སྐོང ་མ ཆོག ་གྱི ས ་
སླ ོབ ་ ཕུ ག ་ རྣ མས ་
ལ ་བ ོད ་མྱི འྱི ་སྒྱི ག ་
འཛུགས་ཀྱི་ལནྷ་ཁང་
ཁག་བདནུ་གྱི ་ལས་
དོན ་གནང་ཕོགས་
སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་
ཡོ ད ་ པ ་ མ ་ ཟ ད །  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་
བ ོད ་ནང་ས ་བྱྱི ་ཞྱི ་

ཀྱིས་ཚོགས་པའྱི་གཟྲེངས་རགས་ཐྲེངས་
བཅྱུ་གཅྱིག་པ་ད ྲེ་བཞྱིན་ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒ་རྱིགས་འབྲེལ་མཐུད་
པ་ཟུར་པ་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ལ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

རྒལོ་ཆྲེན་མོ་བྱྱུང་བར་བར ྲེན་རྒ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་དམ་བསྒགས་
བྱས་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་རྒ་གར་ནས་བདོ་
མྱི ་ཕྱི་རྒལ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་སྤ་ོབྱས་པ། ཕུ་གུ་
སྐྲེས་ཚད་ཉུང་ད་ུཕྱིན་པ་བཅས་ལ་བར ྲེན་
ནས་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་ད་ུ
ཕྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་
བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ནང་ཁྱིམས་འཆར་ང་ོསྤདོ་གནང་བར་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་བ།

༄༅ །  །ཨ ་ རྱི འྱི ་ གོས ་ ཚོ ག ས ་ ཀྱི ་
རྒ ་ ན ག ་ ལ ས ་ དོན ་ ཚོ ག ས ་ ཆྱུ ང ་ གྱི ་  
(Congressional Executive Com-
mission on China) ཟུང་འབྲེལ་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཇྲེབ་མར་ཀྱི ་ལྱི ་  
(Jeff Merkley) མཆོག་དང་། ཨ་རྱིའྱི་
གསོ་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་དང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའྱི་ཕྱི་འབ ྲེལ་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ཌྱི ་ཡོན་གྷྱི་ 
(Todd Young) མཆོག ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་

གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་པྲེ་ཊྱིག་ལྱི ་ཧ ྲེ་  
(Patrick Leahy) མཆོག་བཅས་ལས་
གུབ་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༠ རྲེས་གཟའ་
མྱིག་དམར་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའྱི་ནང་བདོ་རྒའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་
སུ་རྒབ་སྐརོ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ང་ོསྤདོ་
གནང་བར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་ཁངོ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ ་ཞུའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་གནང་
ཡོད།
དྲེ་ཡང་གསུང་འཕྱིན་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས། ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་
པ་དང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་
ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་ཁྱིམས་
འཆར་ངོ་སྤདོ་གནང་བ་དྲེས་ང་ཚོས་ཡུན་
རྱིང་པརོ་བདོ་རྒའྱི་དཀའ་རྙགོ་ད ྲེ་དབུ་མའྱི་

ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་བརྒྱུ ད་སྲེལ་ཐབས་བྱྲེད་
བཞྱི ན་པར་རམ་འདྲེགས་བྱ་ངྲེས་རྲེད ་
ལ། དྲེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་འཆར་དྲེས་བདོ་མྱི ་
སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་སོ་སོའྱི་རྱིག་གཞུང་
དང་ང་ོབ་ོསོགས་མྱི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛྱིན་བྱྲེད་
རྒྱུའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་ཙམ་མྲེད་མཁན་གྱི་
བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སྲེམས་ཤུགས་
བསྐྲེད་ད་ུའཇུག་ངྲེས་ཡྱིན། ཞྲེས་དང་།
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱུ ན་ད་ུབདོ་དནོ་སླད་
རྒབ་སྐརོ་གནང་གྱི་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་

ཁྱིམས་འཆར་དྲེ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ཤྱིག་ཏུ་
བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་ཚྲེ་ད ྲེས་ཏན་ཏན་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་
བམ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་
རྒ་ནག་གཞུང་གྱི ་བར་བདོ་རྒའྱི་གསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་བར་མཐུན་འགྱུར་བྱ་ཐུབ་
ངྲེས་རྲེད། ཅྲེས་གསུངས་ཡོད། །

སྤྙི་ཁྱབ་རོམ་སྒྲྙིག་པ།                 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

གསར་འགོད་པ།                     སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསར་འགོད་པ།                   བསྟན་འཛིན་བསྟན་སྐོང་།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།             ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས།

འགྲེམས་སེལ་བ།                   བསྟན་འཛིན་སྦྙིན་པ།
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