
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་ལྷན ་ཚོགས་གནང་བའི ་རྒྱབ་གཉ ེར་སྙན ་ཐོ་ཕྱག་ལེན་མཇུག་སོང ་
གནང་ཕྱོགས་སྐ ོར། 

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༥༩ པའ་ིའགོ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་པ་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ལནྷ་ཚོགས་གནང་བའ་ིརྒྱབ་གཉརེ་སནྙ་ཐ་ོཕྱག་ལེན་མཇུག་སངོ་གནང་ཕྱགོས་སྐརོ་ཕིྱ་ལོ་ 
༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢, ༢༢, ༢༣ བཅས་སོ་སོར་བཀའ་སི་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་ཞིབ་ལྷུག་དང་འབལེ་བཀའ་སི་
སོ་སོ་དང་། བཀའ་སི་ཐུན་མོང་གིས་གནང་རུྒྱའ་ིདབ་ེགསེས་དང་། གནང་ཕྱགོས་འགའ་ཞིག་ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་ཐག་གཅདོ་ཇི་
བུང་བཅས་བཀདོ་པ་གཤམ་གསལ།

ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་གདངོ་ལེན་གནང་ཕྱགོས་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་
སདླ་བདོ་མི་མང་སི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང༌།  བཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་  ༥༩  པའ་ི
དགངོས་དནོ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༢ པ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༩ ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༢    ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ཉནི་བཞིའ་ིརིང་སྐངོ་འཚོགས་གནང་བ་བཞིན། འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༦ ནས་ཚོགས་མི་མི་
གྲངས་ ༤༣༢ འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཕིྱ་ཚེས་ ༢༥ ཉནི་ས་ྔདྲ་ོདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགུྲབ་རསེ་ཚོགས་མི་ཡོངས་རགོས་ཚོགས་ཆུང་བཅུ་ར་ུ
ཆ་བགསོ་ཀིས་ཕིྱ་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གུང་ཚོུད་ ༡༡།༠༠ བར་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའ་ིནང་གྲསོ་བསྡརུ་བགྲ་ོགླངེ་ཞིབ་ལྷུག་ཞུས་ཤིང༌། ད་ེརསེ་
ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའ་ིསནྙ་ཐ་ོརྣམས་རེ་རེ་བཞིན་སནྙ་སནོ་ཞུས་པ་དང༌། ཕིྱ་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་གཞི་རྩའ་ིསནྙ་ཐ་ོཁག་གི་ནང་
ཡོད་པའ་ིདགངོས་འཆར་གི་དནོ་སྙངི་ཕྱགོས་བསྡམོས་ཞུས་ཡོད་ཀང་།  ལས་འགུལ་ཡོངས་རགོས་འགདོ་རུྒྱ་ཡིག་ཚོགས་སུ་འགུར་རུྒྱར་
བརནེ།  གཏན་འབབེས་ཟནི་པའ་ིདནོ་ཚན་ཁག་ཕྱག་བསྟར་སབྐས་རྒྱབ་ལྗངོས་ཡིག་ཆར་གཞི་བཅལོ་དགསོ་པ་ལརྟ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་
སནྙ་ཐ་ོཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད། ཕྱགོས་བསྡམོས་དནོ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་སནྙ་སནོ་དང་འབལེ་གཏན་འབབེས་ཀིས་མཐའ་མའ་ིརྒྱབ་གཉརེ་སནྙ་
ཐ་ོའགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།

བརོད ་གཞི ་དང་པ ོ།

ད་ལྟའི ་བ ོད ་ནང་གི ་ཛ ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་ལ་བ ོད ་གཞུང་མང་གཉིས ་ནས་གད ོང ་ལེན ་གིས་བ ོད ་ མིའི ་སི ་
ཚོགས་ནང་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་ཕྱོགས།

༡ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལྐགོ་གཡོ་ངན་ཇུས་འགོ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་གང་རངུ་ནས་གཞུང་མང་ཁ་བལ་དང་།  ལགྷ་པར་སི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཕྭྱ་ལ་འཚེ་བའ་ིརིགས་ཡོང་ཉནེ་ཆེ་ན་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བདོ་
མིའ་ིསིག་འཛུགས་གཉསི་ནས་སརྔ་ལགྷ་ཐུགས་འཁུར་གཟབ་ནན་གནང་གལ་ཆེ།
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ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་བཀའ་ཤག་གིས་སྔར ་ལྷག ་ ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཏ ེ་གནས་ཡུལ་གཞུང ་ལ་འབ ོད ་སྐུལ ་ ཞུས་ཡོད ་ད ོན ་བཞིན ་དགོས་
ངེས ་ཀི ་འཕུལ་ཆས་ལ་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏ ོང ་རུྒྱའི ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ ་ཡོད།

༢ བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྤལེ་རངུ༌།  སི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་གཞི་དང་མཐུན་
པར་བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ཆིག་སིལ་དང་ལངས་ཕྱགོས་བརན་པསོ་ཤར་སདོ་ཐུབ་པ་བདེ་རུྒྱ།
ཐག་གཅོད།
རྩ་བའི ་སི ་ན ོར ་༸གོང ་ས་༸སབས་མགོན ་ཆེན ་པ ོ་མཆོག་གི ་དགོངས་གཞི ་དང་།  བ ོད ་མིའི ་ སིག ་འཛུགས་ཀི ་ལངས་ཕྱོགས་
གཞི ་རྩར་བཟུང་སྟ ེ་
གཞི ་རྒྱ་ ཆེ ་བའི ་ལས་འགུལ་ནམ་སྤ ེལ ་སྐབས་ལས་འགུལ་གི ་དགོས ་དམིགས་དང་མཐུན་པའི ་དགོས ་འདུན ་དང་།  འབ ོད ་ས།  
ཕ ེད ་དར་དང་། 
ཡིག་ཆ་བཅས་ཀི ་ནང་བརོད ་ཚིག ་གང་འཁོད ་དགོས་པའི ་ལམ་སྟ ོན ་སྐབས་སོ ་ སོར་བ ོད ་མིའི ་སིག ་འཛུགས་ཀི ་དྲ ་རྒྱ་  
Tibet.net དང་། སི ་
ལྷན ་གི ་དྲ ་རྒྱ་ chithu.org ཡང་ན་ parliament.org ནང་སོ ་ སོར་འགོད ་འཇོག ་གནང་རུྒྱ །

༣ ༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་གཞི་དང་མཐུན་པའ་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་ཕན་“དབུ་མའ་ིལམ་”ན་ིགཞིས་
བསེ་བདོ་མིའ་ིམོས་མཐུན་དང་།  སི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནང་སི་མོས་ཀི་རྒྱབ་སརོ་རིམ་བུང་ལརྟ།  དའེ་ིཐགོ་ད་བར་གམོ་པ་
མདནུ་བསདོ་ཀིས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་དབར་ཞི་མོལ་ཐངེས་མང་གནང་ཡོད་ཀང༌། རྒྱ་གཞུང་ནས་ས་ོསྐརུ་འཁགོ་བཤད་དང་བཅས་
ཡ་ལན་མ་བུང་བར་བརནེ། བར་ལམ་ནས་དམིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་དགངོས་ཞུ་བདེ་དགསོ་བུང་བ་དང༌། རྒྱ་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་
མཉམ་ད་ུའབལེ་མོལ་མཚམས་ཆད་པ་ད་ེདག་སརླ་གསོ་དང་།  འབལེ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱ་གར་དང༌།  ཨ་རི།  ཡུ་རོབ་
གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་ནས་རྒྱབ་སརོ་འཚོལ་ཐབས་དང་།  བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་འབལེ་མོལ་དབུ་འཛུགས་ཀི་ལས་རིམ་
གང་མགགོས་སརླ་གསོ་གནང་གལ་ཐགོ་རྒྱ་རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིབདོ་ཕིྱ་ནང་གཉསི་སུ་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལ་ྟ
གུྲབ་དང་དའེ་ིདགསོ་དམིགས་བཅས་ཀི་ག་ོརགོས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་གནང་གལ།
ཐག་གཅོད།
བོད ་རྒྱ་འབ ེལ ་མོལ་སླར ་གསོ ་དང་།  འབ ེལ ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ ་རྒྱབ་སོར ་འཚོལ་ཐབས་འཛིན་སོང ་ནས་བ་རུྒྱ ་དང་།  དབུ ་
མའི ་ལམ་གི ་ལྟ ་ གུྲབ ་དང་ད ེའི ་དགོས ་དམིགས་བཅས་ཀི ་གོ ་ར ོགས་གོང ་འཕེལ ་གཏོང ་རུྒྱར་སི ་འཐུས་ལྷན ་ ཚོགས་ནས་རམ་
འདེགས་བ་རུྒྱ །

༤ ཀ། བདོ་བསྟན་སདི་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་བདོ་ཕིྱ་ནང་གཉསི་སུ་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ ༥༦ གིས་རང་ལུས་
མེར་བསགེས་གནང་བའ་ིབླསོ་བཏང་གི་ཆོད་སེམས་ལ་ཡི་རངས་དང་།  དྲན་གསོའ་ིཆེད་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་
ཀི་འདྲ་རིས་དང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དྲན་རནེ་ཁང་ཆེད་འཛུགས།  ལགྷ་པར་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་བསྔ་ོསྨནོ་མཆོད་འབུལ་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་། 
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ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ ོ་དཔའ་མོ ་རྣམས་ཀི ་དྲན་གསོའི ་ ཆེད ་དྲན་ར ེན ་ཁང་ཟུར་འཛུགས་
སམ།  ད་ཡོད ་བ ོད ་ཀི ་འགྲེམས་སྟ ོན ་ཁང་ནང་སྡ ེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག ་འཕྱེ་ རུྒྱའི ་དགོངས་བཞེས་གནང་མུས་ལྟར ་
ཕྱག་བསྟར་ཡོང་རུྒྱ ། 

འཛིན་སོང ་ནས་རྐང་འགན་འོག ་གནས་ཆེན ་ཁག་ཏུ ་བསྔ ོ་སྨ ོན ་མཆོད་འབུལ་རིམ་བཞིན་གོ ་ སིག ་བ་རུྒྱ །
ཁ ཁངོ་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་སོགས་ལ་མྱ་ངན་ཐུགས་གསོའི་གདངུ་སེམས་མཉམ་སདེ་ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་

མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་མང་ཡོངས་ནས་ཉནི་བརྒྱ་དསུ་གཅིག་ཏུ་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སྤལེ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
བཀའ་སིའི ་གོ ་ སིག ་འོག ་ལྡི ་ ལིར ་ཕིྱ ་ ལོ ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ བར་ཉིན ་བཞིའི ་ རིང ་
གཞི ་རྒྱ་ ཆེ ་བའི ་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་རུྒྱར
   རིང ་ མིན ་གསལ་བསགས་ཡོང་རུྒྱ །

༥ ཁངོ་རྣམ་པའ་ིཞལ་ཆེམས་ལག་ལེན་འཁལེ་ཐབས་བདེ་པ་དང་།  ཞལ་ཆེམས་རྣམས་སདྐ་རིགས་འདྲ་མིན་ཐགོ་བསུར་ཏ་ེཁབ་
བསགས་བདེ་རུྒྱ་མ་ཟད་མ་འངོས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་ཀི་ཡིག་ཚགས་སུ་བདག་གཅསེ་གནང་ཐབས། 
ཐག་གཅོད།
ཁོང ་རྣམ་པའི ་ཞལ་ཆེམས་ལག་ལེན ་འཁེལ ་ཐབས་སུ ་བཀའ་སི ་གཉིས ་ཀིས་དངོས ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་ཐབས་ཤེས་བ ་
རུྒྱ ་དང་།  འཛིན་སོང ་ནས་རྐང་འགན་བཞེས་ཐོག ་ཞལ་ཆེམས་རྣམས་སྐད ་ཡིག ་འདྲ་མིན ་ཐོག ་བསུར་ཏ ེ་ཁབ་བསགས་རྒྱ་
གང་ཆེར་བ་རུྒྱ །

༦ བདོ་ཕིྱ་ནང་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་མཚོན་ཆེད་ད་ུརྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའ་ིཉནི་མོ་
ཞིག་སུང་བརིྩ་གཏན་འཁལེ་དགསོ་རུྒྱ།
ཐག་གཅོད།
གསུམ་བཅུའི ་ད ུས ་དྲན་ཉིན།  བ ོད ་ མིའི ་རང་དབང་སྒ ེར ་ལངས་ཀི ་ཉིན ་མོའི ་ཐོག ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ ོ་དཔའ་མོའི ་ཉིན ་མོ ་
སུང ་བརིྩ ་ ཞུ ་ རུྒྱ

 

༧ བདོ་ཕིྱ་ནང་གཉསི་སུ་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་དང༌།  གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་
ཡོངས་ཀི་མངནོ་འདདོ་གཙོ་བ་ོགཅིག་ན།ི  སི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུ་རུྒྱར་སརྔ་
ལགྷ་ཤུགས་སནོ་རྒྱག་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་གིས་ཐུགས་འགན་གཙོ ་བ ོར ་བཞེས་ཏ ེ་ སི ་ལྷན ་ནས་རམ་འད ེགས་ཞུས་ཏ ེ་དངོས ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་འབད་
བརྩོན ་གནང་རུྒྱ །
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༨ བདོ་མི་རིགས་ལ་མི་འབརོ་ཉུང་ཞིང་།  ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཆེས་ཛ་དྲག་ཅན་དའེི་འགོ་བདོ་མི་གཅིག་གི་སྐུ་
སགོ་ཤོར་ནའང༌།  བདོ་མི་རིགས་ལ་གངོ་གུན་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སྨསོ་མི་དགསོ་པས།  ཚོགས་ཆེན་འད་ིབརུྒྱད་ནས་རང་ལུས་
མེར་བསགེས་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་།  བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སདླ་ཕིྱན་སོ་སོའ་ིཚེ་སགོ་ལ་གཅསེ་འཛིན་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།  རྒྱ་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདའི་ིརྒྱབ་ལྗངོས་ལ་དྲང་བདནེ་གིས་ཞིབ་
འཇུག་བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།  སི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞི་མེད་ཀི་མཚན་སྨདོ་སྐརུ་འདབེས་གང་
བུང་བདེ་བཞིན་པ་ན།ི གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་སྙངི་ལ་གྲ་ིབཙུགས་པ་ལ་ྟབུའ་ིན་ཟུག་གཏངོ་གི་ཡོད།  ད་དངུ་མཁགེས་
འཛིན་གི་སདི་བུས་ལ་འགུར་བ་མ་བཏང་ན་བདོ་ས་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ད་ལའྟ་ིགནས་ཚུལ་འད་ིལས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགུར་སིད་པས་
འབུང་འགུར་གི་འགན་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁརེ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
དོན ་ཚན་འདི ་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན ་པར་སོང ་། གསར་འགོད ་བསགས་གཏམ་སོགས་ཡིག་ཆའི ་ནང་གསལ་འད ོན ་བ་རུྒྱ །

༩ བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀི་ཆབ་སདི་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ་འདའི་ིང་ོབ་ོན།ི  རྒྱལ་སིའ་ིསྟངེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
ལས་འགུལ་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱ།
ཐག་གཅོད།
དོན ་ཚན་འདི ་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན ་པར་སོང ་། གསར་འགོད ་བསགས་གཏམ་སོགས་ཡིག་ཆའི ་ནང་གསལ་འད ོན ་བ་རུྒྱ །

༡༠ ཀ། བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་ཡོང་བ་དང་། བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཆེད་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་
རྣམ་གྲངས་གང་མང་སྤལེ་དགསོ་པ་སོགས།  དཔལ་འབརོ་གི་རྒྱབ་རནེ་ཤུགས་ཆེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བར་བརནེ་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་གཙོས་དང་བངླས་ཛ་དྲག་མ་དངུལ་ཐབེས་རྩ་ཞིག་བསྡ་ུའབུལ་གནང་དགསོ་པ་དང་། 
ཐག་གཅོད།
དང་བླངས་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ ་འབུལ་སྐབས་ཛ་དྲག་མ་དངུལ་ཆེད ་ཞལ་འདེབས་འབོད ་བསྐུལ ་གནང་རུྒྱ །  རིྩས་འགོ ་
གང་དུ་འཁེར ་དང་ ། འགྲོ་གྲོན ་གཏོང ་ཕྱོགས་སྐ ོར ་འཛིན ་སོང ་ནས་བབ་གཟིགས་གནང་རུྒྱ ་གནང་།

ཁ། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འབབ་ལའང་སརྤ་ཆ་དགསོ།

ཐག་གཅོད།
ཕིྱ ་ ལོ ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ པའི ་གྲ ོས ་ཚོགས་ནང་མ་གཏ ོགས་འགུར་བ ་གཏོང ་ཐབས་མེད ་པས། རེས ་སུ ་བཀའ་ཤག་
ལྷན ་རྒྱས་ཐོག ་བཀའ་བསྡུར ་གནང་རུྒྱ ་གནང་།

༡༡ སརླ་ཡང་གཞུང་མང་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གསར་འཛུགས་དང་འབལེ
 གཞུང་སྒརེ་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ།

ཐག་གཅོད།
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ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང ་ ཟུར་འཛུགས་མི ་དགོས ་པར་བཀའ་སི ་ ཐུན ་མོང ་གི ་ལས་འགུལ་ནམ་སྤ ེལ ་སྐབས་གོ ་ སིག ་
ཚོགས་ཆུང ་རེ ་སྐབས་སོ ་ སོར་འཛུགས་རུྒྱ །

༡༢ རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་སི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས། བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་
སོགས་ལ་འཁགོ་བཤད་ཀི་དྲལི་བསགས་བས་རིགས་ལ་དསུ་ཐགོ་ལན་འདབེས་གནང་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ མུས་ལྟར ་མུ ་མཐུད་ཐུགས་འགན་བཞེས་རུྒྱ །

༡༣ བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་དང༌།  གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་བཀའ་སི་གཉསི་ཀི་ལམ་སྟནོ་ལརྟ་འཚེ་བ་མེད་པ་
དང་། ཡུལ་ཁམིས་དང་མཐུན་པ། ཆེ་མཐངོ་དང་ལནྡ་པའ་ིལས་འགུལ་གང་མང་སྤལེ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
གཞུང་འབ ེལ་ མིན ་པའི ་ ཚོགས་པ ་ཁག་ལ་འབ ོད ་བསྐུལ ་གསལ་བསགས་གཏ ོང ་རུྒྱ །  གསལ་བསགས་ཀི ་ཟིན ་བིས ་ཚོགས་དུྲང་
ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད ་ད ེ་ སི ་འཐུས་རུྒྱན ་ལས་དང་ །  བཀའ་ཤག་ནས་གཟིགས་ཞིབ ་སླད ་འབུལ་རུྒྱ ་གནང་བ ་ལྟར ་ ཕུལ་བར་
ཕིྱ ་ ལོ ་  ༢༠༡༢  ཟླ་  ༡༡  ཚེས་  ༢༣  ཉིན ་བཀའ་སི ་ལྷན ་ཚོགས་ཐོག ་ཐུགས་ཞིབ ་ཀིས ་གཏན་འབ ེབས་གནང་གསལ་ལྟར ་
གཏོང ་རུྒྱ །

༡༤ རྒྱ་གཞུང་ནས་བདོ་མི་རྣམས་འགུག་ཐབས་སུ་དངེ་དསུ་སརྔ་ལགྷ་མི་རུྒྱ་གཉསི་ཀི་འགྲ་ོསོང་བཏང་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ནང་
ཁུལ་དང་།  ས་གནས་ཡུལ་མིའ་ིབར་དཀུགས་ཤིང་དཀགོ་གཏམ་སྤལེ་རུྒྱའ་ིཇུས་ངན་རབས་དང་རིམ་པ་སྤལེ་མུས་ལ་བརནེ། 
ཛ་དྲག་ཆེ་བའ་ིསབྐས་འདརི་བདོ་མི་རྣམས་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་རྡགོ་རྩ་ཆིག་སིལ་སརྔ་ལགྷ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་ནས་ལམ་སྟ ོན ་ཟིན ་བིས ་བཟོ་ རུྒྱ །

༡༥ བདོ་ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་བདོ་པའ་ིཆོས་དང་།  རིག་གནས།  སདྐ་ཡིག  གམོས་གཤིས་སོགས་རྩ་མེད་གཏངོ་
བཞིན་པར་བརནེ།  རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་བཞུགས་པའ་ིབདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ཆོས་དང་།  རིག་
གཞུང་སདྐ་ཡིག་བཅས་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་གིས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་དགསོ་པ་དང་།  ལགྷ་དཀར་ལ་ྟབུའ་ིལས་འགུལ་རིགས་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་གནས་སྡདོ་བདེ་ཡུལ་ཁག་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་སྤལེ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
རེས་གཟའ་ལྷག ་པ ་ནམ་ཡིན ་ལ་ལྷག ་དཀར་སུང་བརིྩ ་ ཞུ ་དགོས ་ཐད་བཀོད ་ཁབ་གཏང་རུྒྱ ་ མིན ་ཅིང ་ །  མི ་མང་སོ ་ སོས་དང་
བླངས་ཀི ་ཐོག ་ནས་ལྷག ་དཀར་སྐབས་བ ོད ་ཆས་ཆ་ཚང་ངམ་  (ས ེ་ཁ ་རེ ་གཉིས ་)  གང་རུང ་གོན ་ཏ ེ་བ ོད ་མི ་ རིགས་ཀི ་རྣམ་
པ ་རུྒྱན ་གནས་ཐུབ ་ཐབས་དང་ །  ད ེ་བཞིན ་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀི ་བ་བ ་དང་།   བ ོད ་ཟས།  བ ོད ་སྐད ་བཀོལ ་སོད ་ཡོང ་བའི ་ ཡོངས་
ཁབ་དྲན་གསོ ་གཏོང ་རུྒྱ །
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༡༦ བདོ་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ལ་འཕལ་ཕུགས་གང་ཐད་ནས་མི་འབརོ་ཉུང་བའ་ིདཀའ་ངལ་དངསོ་ཡོད་ལ་བརནེ། ཕུ་གུ་མང་པ་ོ
ས་ེགསོ་བདེ་དགསོ་པ་དང་། ཕུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཞུང་ངསོ་ནས་དམིགས་བསལ་བལ་ྟསངོ་དགསོ།

ཐག་གཅོད། འཛིན་སོང ་ནས་བབ་གཟིགས་གནང་རུྒྱ ་གནང་། 

༡༧ ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།  མང་གཙོ་ཆ་ལག་ཚང་བའ་ིསིག་འཛུགས་འད་ིཉདི་མུ་མཐུད་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་སུ་
གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ཕྱར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་བདེ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
མང་གཙོའི ་ཀ ་བ ་གསུམ་གི ་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་རྐང་འགན་བཞེས་ཏ ེ་མང་ཚོགས་ལ་དུས ་ནས་དུས ་སུ ་དྲན་སྐུལ ་གནང་རུྒྱ །

བརོད་གཞི ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་སིའི ་ནང་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་ཕྱོགས་སྐ ོར།

༡ རྒྱལ་སིའ་ིནང་གི་སདི་གཞུང་ཁག་དང་གྲསོ་ཚོགས་ཁག  གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིསིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ནས་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སརོ་གནང་བར་ཚོགས་ཆེན་འདའི་ིཐགོ་ནས་བཀའ་དྲནི་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞུ་བ་དང༌།  ད་ེདག་ལ་འབལེ་བ་སརྔ་ལགྷ་ཞུས་ཏ་ེ
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡོང་ཐབས་དང༌།  ལགྷ་དནོ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང༌།  ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སརོ་ཡོང་བའ་ིལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤལེ་དགསོ་ལ།  ད་ེཡང་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང༌།  ཆོས་དད་རང་
དབང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང༌། ཁརོ་ཡུག  ཤེས་ཡོན་གི་གནས་སྟངས། འབགོ་པ་རྣམས་བཙན་ཤེད་ཀིས་གནས་སྤ་ོབདེ་བཅུག་
པ་སོགས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དཔང་རགས་དང་བཅས་ང་ོསདོ་དང་འབལེ།  རྒྱ་གཞུང་གི་སདི་བུས་ངན་པ་ད་ེ
དག་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བར་རྒྱལ་སིའ་ིཐགོ་ནས་གནནོ་ཤུགས་སདོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་དསུ་ཐགོ་མུ་མཐུད་ཞུ་དགསོ་ཐགོ་
དནོ་གཅདོ་མེད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་དནོ་གཅདོ་དང་། ཡང་ན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐབས་བདེ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
བཀའ་སི ་གཉིས ་ནས་གོང ་གསལ་ད ོན ་གནད་ཁག་འབ ེལ་ཡོད ་སོ ་ སོར་སྔར ་ལྷག ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ ་ རུྒྱ ་དང་ །  གནད་ད ོན ་ཁག་
གཅིག་བརོད ་ད ོན ་འགྲེལ ་བཤད་གཅིག་གུར ་ཡོང་ཐབས་ཕིྱ ་དྲིལ ་ལས་ཁུངས་ནས་བརྙན ་འཕིན ་རིང ་ཐུང ་གཉིས ་བཟོས ་དང་
བཟོ་བཞིན ་པ ་ལྟར ་ཡིག ་ཆའི ་ཐོག ་ ཏུའང་ཕྱོགས་བསིགས་ཀིས་འགྲེམས་སྤ ེལ ་རྒྱ་གང་ཆེ ་གནང་རུྒྱ །

ད ོན ་གཅོད ་མེད ་པའི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ ་ད ོན ་གཅོད ་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་དགོས་མིན ་མི ་ རུྒྱའི ་མཐུན ་རེན ་
དང་སིག་གཞི ་བཅས་པར་བསྟུན ་ཏ ེ་འཛིན ་སོང ་ནས་ཐག་གཅོད ་གནང་རུྒྱ །

༢ བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་ང་ོམ་རགོ་ཞིབ་སདླ།  རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིརྒྱལ་སིའ་ིརགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གང་མགགོས་
བདོ་ལ་ཕབེས་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ་བ་མ་ཟད། ད་ེའབལེ་གི་ལས་འགུལ་ས་ེམང་སྤལེ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
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གནང་མུས ་སྔར ་ལྷག ་འབད་བརྩོན ་ཞུ ་ རུྒྱ །

༣ བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གིས་གདགུ་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་ཁག་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དངསོ་
ལ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་ལུགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ།  དཔང་རགས་བསྡ་ུརབུ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་
སབྐས་སོ་སོའ་ིའབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་ཁག་ཐརེ་འདནོ་གིས་ནག་ཉསེ་བཙུགས་ཏ་ེརྒྱལ་སིའ་ིཁམིས་ཁང་ཁག་ཏུ་ཁམིས་གཏུག་
གནང་རུྒྱ།
ཐག་གཅོད།
གཞི་རྩའི ་ཆ ་ནས་ International Court of Justice རྒྱལ་སིའི ་དྲང་བད ེན ་གི ་ཁིམས་ཁང་དང་། རྒྱལ་
སིའི ་ནག་ཉ ེས ་ཁིམས་ཁང་གཉིས ་སུ ་ཁིམས་གཏུགས་སྐབས་མཉམ་འབ ེལ ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི ་ ཚོགས་མི ་ཡིན ་དགོས་པ ་དང་།  
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི ་བཀོད ་བུས་འོག ་ལག་བསྟར་བ་དགོས་ཤིག ་ཡིན ་ མོད། བ ོད ་ད ོན ་ཐོག ་ཁིམས་གཏུགས་བ་དགོས་བུང ་ཚེ ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི ་ ཚོགས་མི ་གཅིག་གི ་རྒྱབ་སོར ་ངེས ་པར་དུ་དགོས ་ངེས ་ཡིན།  ད ེ་ མིན ་  Spain  ལྟ ་ བུའི ་ཁིམས་ཁང་ཁག་ཏུ ་
ཁིམས་གཏུགས་བ་རུྒྱའི ་གནས་སྟངས་ཇི ་ཡོད ་ཐོག ་འཛིན ་སོང ་ནས་ཞིབ ་འཇུག་གནང་ཕྱོགས་བབ་གཟིགས་གནང་རུྒྱ ་གནང་།  

༤ རྒྱལ་སིའ་ིཐགོ་གི་གཞས་པ་གཞས་མ་སདྐ་གྲགས་ཅན་རྣམས་ལ་འབལེ་བ་བས་ཏ་ེསུ་རྩལ་དང་འབལེ་བའ་ིསྒ་ོནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སརོ་དང་ཁབ་བསགས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
རྒྱལ་སིའི ་གཞས་པ་གཞས་མ་སྙན ་གྲགས་ཅན་ལྷན ་དུ་བ ོད ་ད ོན ་ཁབ་བསགས་ཇེ ་ ཆེར་གཏོང ་རུྒྱ ་སྔར ་ལྷག ་འབད་བརྩོན ་ཞུ ་ རུྒྱ ་
དང་།  ད་ལྟའི ་བ ོད ་ནང་གི ་ཛ ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབ ེལ ་བའི ་གཞས་ཚིག་གསར་རྩོམ་གི ་འགྲན་བསྡུར ་གནང་སྟ ེ་འོད ་
སྡ ེར ་ ཟུར་དུ་འད ོན ་རུྒྱའི ་ཐབས་ཤེས་བ་རུྒྱ །  ད ེའི ་རྐང་འགན་བཀའ་ཤག་ནས་བཞེས་ཏ ེ་བ ོད ་ཀི ་ཟློས ་གར་ཚོགས་པར་བཀོད ་
མངགས་གནང་རུྒྱ །

༥ བདོ་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་ tibet.net དང་དྲ་བརྙན་  tibetOnline.tv  གཉསི་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་ཨིན་
ཇི་དང་རྒྱ་སདྐ་སོགས་སདྐ་ཡིག་འདྲ་མིན་ཐགོ་འཛམ་གླངི་གི་ཁནོ་ཀུན་ཏུ་བདོ་དནོ་དྲལི་བསགས་ཡོང་བར་ཤུགས་སནོ་རྒྱག་
དགསོ།
ཐག་གཅོད།
ཕིྱ ་དྲ ིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གསར་འགུར་གི ་ད ུས ་ཡུན ་རིང ་ད ུ་གཏོང ་རུྒྱ ་དང་།  ལས་བེད ་གྲངས་སྤར ་དང་སུང་སྐར ་བརུྒྱད་
ཁབ་བསགས་ཡོང་ཐབས་ཆེད ་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏ ོང ་འཆར་ཡོད ་མུས ་ལྟར ་གནང་རུྒྱ །

༦ རྒྱལ་སིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདྲ་མིན་དང་། ལགྷ་པར་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ིནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཁག་
མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་འགན་འཛིན་དང་།  གཏན་སྡདོ་ཆོས་དག་ེབ་ླསུལ་རྣམ་པས་སརྔ་ལགྷ་དགངོས་པ་ཆེར་བཞསེ་
ཀིས་ནང་ཆོས་ཀི་སླབོ་ཁདི་ཟནི་པ་དང་།    ག་ོསབྐས་ནམ་བུང་ལ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་
དགངོས་བཞསེ་སྐལུ་མ་ཡོང་བར་འཛིན་སངོ་གི་ངསོ་ནས་འཕལ་མར་ཆོས་ཚོགས་ཁག་དང་འབལེ་བ་གནང་དགསོ།
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ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་ནས་བླ ་ ཆེན ་ཁག་བརུྒྱད་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབ ོད ་བསྐུལ ་སོགས་ཀིས་ཕྱག་ལེན ་འཁེལ་ཐབས་གནང་རུྒྱ །

༧ ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་བཞིན།   ཡུ་རོབ་མཉམ་འབལེ་གྲསོ་ཚོགས་
གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགྲསོ་ཚོགས་སམ་སདི་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་གསར་འཛུགས་ཐད་འབད་བརྩནོ་གནང་
གལ།  
ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏ ེ་ ཡུ ་ རོབ ་ནང་བ ོད ་ད ོན ་དམིགས་བསལ་འབ ེལ་མཐུད་པ ་བསྐ ོ་གཞག་བ་རུྒྱའི ་གྲ ོས ་ ཆོད ་
ཡུ ་ རོབ ་གྲོས ་ཚོགས་ནང་གཏན་འབ ེབས་ཟིན ་ཡོད ་ནའང་ཡུ ་ རོབ ་འཛིན་སོང ་གི ་ངོས ་ནས་ཡུ ་ རོབ ་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་
ཉི་ ཤུ ་རྩ ་བདུན ་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར ་དགོས་ཀི ་ ཡོད ་པས་ད ་བར་ལག་བསྟར་ཐུབ ་མེད ་ནའང་འགྲོ་བ ་མིའི ་ཐོབ ་ཐང་སྡ ེ་ཚན་
གསར་འཛུགས་ཀིས་འབ ེལ་མཐུད་པ ་ཟུར་འཛུགས་ཐུབ ་ཡོད ་པ ་ལྟར། ད་ལྟའི ་ཆར་སྡ ེ་ཚན་ད ེ་བརུྒྱད ་བ ོད ་ད ོན ་སྐ ོར ་གླ ེང ་སླ ོང ་
བ་རུྒྱ ་དང་།  ད་ད ུང ་ཡུ ་ རོབ ་བ ོད ་ད ོན ་དམིགས་བསལ་འབ ེལ་མཐུད་པ ་ཞིག ་བསྐ ོ་གཞག་ཡོང་ཐབས་སུ ་ མུ ་མཐུད་འབད་
བརྩོན ་བ་རུྒྱ །

བརོད ་གཞི ་གསུམ་པ།

ཨེ ་ ཤི ་ཡའི ་ནང་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་ཕྱོགས་སྐ ོར།

༡ ཀ། རྒྱ་གར་གི་དབུས་ས་གཉསི་ཀི་དཔནོ་རིགས་ལ་འབལེ་བ་སརྔ་ལགྷ་གནང་གལ་ཆེ་བ་མ་ཟད། 
ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་ནས་ལས་རིམ་བཀོད ་སིག ་བ་རུྒྱ ་དང་ ། སི ་ལྷན ་ནས་རམས་འད ེགས་ལྷ ོད ་ མེད ་ཞུ ་ རུྒྱ །

ཁ། བདོ་དང་རྒྱ་གར་གཉསི་ཀི་སླབོ་གྲ་ྭཆེ་འབངི་ཆུང་གསུམ་གི་སླབོ་ཕུག་ཕན་ཚུན་བགྲ་ོགླངེ་དང་སྦྱང་བཤད། ཕྱགོས་
གཉསི་ཀའ་ིམི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་འགྲམེས་སྟནོ་དང་སུ་རྩལ་འཁབ་སྟནོ་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་
ཐབས་གནང་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་ནས་རྐང་འགན་བཞེས་ཐོག ་ལས་རིམ་བང་བསིག ་རུྒྱ ་དང་།  སྐབས་འཕལ་སླ ོབ ་གྲྭ ་ཁག་དང་མཐོ་སླ ོབ ་
ཁག་ཏུ ་གཏམ་བཤད་གནང་དགོས་རིགས་ལ་སི ་ལྷན ་ནས་རམས་འད ེགས་ཞུ ་ རུྒྱ །

༢ ཐ་ེཝན་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོནས་ཡུལ་སྐརོ་ས་ོའཆམ་པ་དང་སླབོ་ཕུག་
སོགས་འགྲ་ོའངོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པར་སོང༌།  དའེ་ིཁུལ་གི་ཚོགས་སྡ་ེདང་ཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་ཁག་ལ་འབལེ་བ་གསར་འཛུགས་
ཐུབ་ཐབས་གནང་དགསོ།
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ཐག་གཅོད།
འབད་བརྩོན ་ཞུ ་ མུས་སུ ་ ཡོད ་པ ་ལྟར ་མ་འོངས་པར་ཡང་གནས་སྟངས་སོ ་ སོར་བབས་གཟིགས་དང་འབ ེལ་འབད་བརྩོན ་གནང་
རུྒྱ།

༣ ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་ལ་ཡང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་མང་པ་ོཡོད་པས་ད་ེདག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐརོ་ཉནེ་ཁ་ལས་སུང་
སབོ་ཀི་རོགས་རམ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞནེ་སྐལུ་གནང་དགསོ།
ཐག་གཅོད།
གོང ་གསལ་བརོད ་གཞི ་ ༢ པའི ་ད ོན ་ཚན་ ༦ པ་དང་གཅིག་མཚུངས།

༤ རྒྱ་གར་གཙོས།  ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའ་ིནང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།  སདྐ་ཡིག་རིག་གཞུང་།  ཡུལ་ལུགས་གམོས་
སལོ། ཁརོ་ཡུག་གི་གནད་དནོ་སོགས་ང་ོསདོ་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ད་ེལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཚོ་
བ་དང་།  ཐནོ་ཁུངས།  ཁརོ་ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་སོགས་ལ་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པའ་ིགནད་དནོ་གསལ་བཤད་ཀིས་འབལེ་
གཏུགས་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་འཚོལ་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ་ཞིང་།  རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གི་འག་ོཁདི་ཁག་ལའང་བདོ་མིར་
བདནེ་རྒྱབ་གནང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ། 
ཐག་གཅོད།
འཛིན་སོང ་གིས་རྐང་འགན་བཞེས་ཐོག ་གྲོས ་ ཚོགས་ཀིས་རམ་འདེགས་གནང་རུྒྱ །

༥ བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན།ི དངེ་གི་ཆར་འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུྲ་ཕལ་མོ་ཆེར་ཁབ་སྤལེ་བུང་དང་འབུང་བཞིན་ཡོད་ནའང་། ཨ་རབ་ནང་
འཇརོ་ཌན་ལ་ྟབུ་དཀིལ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིཁུལ་ད་ུདྲལི་བསགས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་གལ།
ཐག་གཅོད།
ཤི ་ན ་སྒར ་བ ོད ་རིགས་ཁ་ཆེ ་ ཚོའི ་ངོས ་ནས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན ་གི ་བརོད ་གཞི ་གསུམ་པའི ་རྒྱབ་གཉ ེར ་ནང་གསེས་  ༥, 
༦ ལག་བསྟར་ཆེད ་སིག ་འཛུགས་གསར་དུ་བཙུགས་ཡོད ་པ ་དང་ །  ད ེའི ་འགན་འཁུར་བེད ་པ ོ་ཡང་ཟུར་འཛུགས་ཡོད ་པ ་ལྟར ་
འབ ེལ ་ལམ་གིས་ཕྱག་ལེན ་འཁེལ་ཐབས་བ་རུྒྱ །

༦ བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གིས་གདགུ་སྦྱངོ་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིགནས་སྟངས་རྣམས། བདོ་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་
རྣམས་ཀིས་ནསུ་ཤུགས་གཙོར་འདནོ་གིས་ཆོས་ལུགས་གཅིག་པའ་ིའབལེ་ལམ་བརུྒྱད་ཁ་ཆེའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བདོ་ཀི་
བདནེ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་འཐབོ་ཐབས་བ་རུྒྱ།
ཐག་གཅོད།
གོང ་བཞིན།

༧ ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་ཁདི་རྣམས་བཙན་བལོ་སི་ཚོགས་ནང་གདན་ཞུས་ཀིས་ནང་
ཆོས་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཐབོ་ཐབས་བ་རུྒྱ།
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ཐག་གཅོད།
འབད་བརྩོན ་གནང་རུྒྱ །

༨ དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འད་ིབརུྒྱད་ནས་རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མི་གནས་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུས་
དང་ས་གནས་ཀི་གཞུང་མང་ཡོངས་ནས་ད་བར་བདོ་མིར་རྒྱབ་སརོ་དང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེབ་ླམེད་
ད་ུཆེ་ཞུ།
ཐག་གཅོད།
བཀའ་སི ་ སོ ་ སོ ་ནས་ཕྱག་བིས ་འབུལ་རུྒྱ །

༄༅།  །བཙན་བོལ་བ ོད ་མིའི ་བཅའ་ཁིམས་ད ོན་ཚན་ ༥༩ པའི ་དགོངས་ད ོན ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་ ༢ པ་ ༢༠༡༢ ཀི ་ ཚོགས་བཅར་བ་སི ་མགྲིན ་ནས་བར་ལམ་སི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ ཐུགས་དམ་སད་རེན་ བུང་བར་ལྷ ་དགོངས་དྭངས་གསལ་ཡོང་བའི ་གསོལ་འདེབས་ཞུ ་ རུྒྱ ་དང༌ །    རེས་

འཇུག་བ ོད་འབངས་རྣམས་ཀི ་བླང ་ད ོར་ ཞུ ་སྒ ོའི ་ ཆེད་དམིགས་བསལ་གྲོས ་ཆོད་གཅིག་འཇོག་ རུྒྱ།

སྔ ོན ་གླ ེང ༌ །

འགྲ་ོབ་ལ་ྷདང་བཅས་པའ་ིམགནོ་སབས་བ་ླན་མ་མཆིས་པ།   བདོ་ཀི་ལ་ྷསལྐ་སན་རས་གཟགིས་དབང་མིའ་ིགཟུགས་སུ་བནོ་པ་འཇིག་
རནེ་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་ཆེན་པ།ོ ས་སྟངེ་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རགོས་ཀི་མངའ་བདག   སི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་༸རྒྱལ་བའ་ི
དབང་པ་ོསྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིབད་ེདནོ་སི་དང་།  ཁད་པར་དགུང་ལོ་  ༡༦  ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་ཆོས་སདི་
ལུགས་གཉསི་ཀི་མཛད་འཁུར་སངོ་བཞསེ་མཛད་ད་ེབདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་སདླ་མ་འངོས་སྔནོ་གཟགིས་ཀི་ཐབས་ལམ་གཉསི་སནྨ་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ཀི་ལམ་སྟནོ་དང་། བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང༌།  དཔལ་འབརོ་སོགས་གང་ཅིའ་ིཐད་འཕལ་ཕུགས་
རྒྱང་གསུམ་ལ་བམས་བརྩའེ་ིགཟགིས་སངོ་བ་ླམེད་མཛད་པའ་ིགཞལ་དཀའ་བའ་ིབཀའ་དྲནི་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ན་ིབདོ་མི་སི་བ་ོགནམ་
བསྟན་ཡོངས་ཀིས་དསུ་ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་མེད་པ་སྨསོ་ཅི་དགསོ།

འནོ་ཀང་བར་ལམ་བདོ་མིའ་ིསི་ཚོགས་ནང་བཀའ་དྲནི་བསམ་ཤེས་མེད་པའ་ིབདོ་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་བདེ་སདོ་ལ་བརནེ་ནས་
ཉ་ེསྔནོ་ཨི་ཊ་ལི་དང་། ལ་དགྭས་ཁུལ་བཅས་སུ་མགནོ་པ་ོམཆོག་ཐུགས་ཕམ་བུང་སྐརོ་བཀའ་ནན་ཕབེས་པར། ད་ལམ་གུས་ཅག་བཙན་
བལོ་བདོ་མིིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་པ་འད་ིཐགོ་གཞུང་མང་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་
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ཀིས་སེམས་འཚབ་ཅི་ཆེ་ངང་ལ་ྷདགངོས་དངྭས་གསལ་ཡོང་བའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་དང༌།   རསེ་འཇུག་བདོ་འབངས་ཡོངས་ཀི་བངླ་
དརོ་ཞུ་སྒ་ོསོགས་ཀི་ཆེད་ཚོགས་ཆེན་འད་ིཐགོ་ནས་གྲསོ་ཆོད་གཅིག་འཇགོ་དགསོ་གལ་ཆེར་མཐངོ༌།

གྲོས་ཆོད།

༡༽ སི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་དམ་སད་རནེ་བུང་བར་རསེ་འཇུག་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་བངླ་དརོ་ཞུ་སྒའོ་ི
ཐད་ཉ་ེསྔནོ་བདོ་མི་མང་སི་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་  ༤ པའ་ིཐགོ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ི
གྲསོ་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠༥ དགངོས་དནོ་བཞིན་བདོ་མི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་ལག་བསྟར་དནོ་འཁལེ་ཐུབ་པ་ཞུ་རུྒྱ།

བཀའ་སི ་གཉིས་ ཐུན་ མོང་ །

༢༽ བཀའ་སི་གཉསི་ཀིས་གཙོས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་བསེ་འཁདོ་བདོ་མི་སི་སྒརེ་ཡོངས་ལ་ག་ོབསྐནོ་དང༌།  ཡིད་གཟབ་
ཀིས་བངླ་དརོ་མ་འཛོལ་བ་དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་བ་རུྒྱ་དང༌།  མ་འངོས་པར་གནས་ཚུལ་འད་ིརིགས་ནམ་ཐནོ་གི་སབྐས་འཕལ་
དསུ་ཐགོ་སོ་སོར་གསལ་བཤད་བ་རུྒྱ་སོགས་གདངོ་ལེན་གནང་སྒ་ོཅི་མཆིས་འཛེམས་ཟནོ་མེད་པར་བ་རུྒྱའ་ིའགན་འཁུར་
འཚེམས་མེད་ཞུ་རུྒྱ།

བཀའ་སི ་གཉིས་ ཐུན་ མོང་ །

༣༽ མགནོ་པ་ོམཆོག་ཉདི་ཉ་ེལམ་ཐུགས་ཕམ་གིས་ཐུགས་དམ་སད་རནེ་བུང་བར་ད་རེས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་
བཅར་ཡོངས་མགྲནི་གཅིག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགངོས་པ་གསལ་དངྭས་ཡོང་བའ་ིགསོལ་བ་ཕུར་
ཚུགས་སུ་ལན་བརྒྱར་འདབེས་རུྒྱ་དང༌།  མགནོ་པ་ོམཆོག་ཉདི་༸སྐ་ུཚེ་༸ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅིང༌།  གུས་ཅག་
ཁ་བ་རི་པའ་ིས་ེའགྲ་ོརྣམས་མཉསེ་བཞིན་རསེ་སུ་འཛིན་པའ་ིགསོལ་བ་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་འདབེས་རུྒྱ་བཅས།  བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
བཅའ་ཁིམིས་དགངོས་དནོ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་  ༢ པའ་ིཚོགས་བཅར་བ་སི་མགྲནི་ནས།    བདོ་རྒྱལ་ལོ་ 

༢༡༣༩ ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ལ།།

བཀའ་སི་ཐུན་མོང་གིས་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ལ།།

11



12


