དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ།
ལོ་ ༢ ཨང༌། ༩༢

28th November 2018

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ ༸ཞབས་སོར་
བདེ་བར་འཁོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
༢༥ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཉི་ཧོང་ནང་གི ་

ཡོ ད།   དེ་ནས་ཆི བས་འགྲོ་བརྒྱུད་བཞུགས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

སྐབས་དད་ལྡན་སེ ར་སྐྱ་མི ་མང་རྣམས་ནས་

ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༥ བར་རྒྱ་གར་ཨུ་ཏར་

གཙང་མཇལ་དར་སོ ག ས་ཐོག ས་ཏེ་ ཕེབ ས་

ཀྱི་གནས་

སྒར ་རྒྱ་ལ་བའི་ ཕོ་ བྲང་དུ་ ཆི བ ས་སྒྱུ ར་སྐྱོང ་

དེ་ཡང་མཛད་འཆར་ལྟར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢

རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་
གྲུ བ ་སྟེ་ བཞུ ག ས་སྒར ་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་
བར་འཁོད་ཡོ ད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ ༡ ཡོ ལ་

ཙམ་ལ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུ ད་རྡ་སའི་ཉེ་འགྲམ་གྷ་གྷལ་གནམ་
ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་

པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་འཕེལ ་མཆོ ག ་དང་།

སྲིད་ཚབ་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་

དགེ་ལེགས་མཆོག   བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་
བླ་ བྲང་འཕགས་པ་ཚེ ་ རི ང་མཆོ ག ་སོ ག ས་
ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ ས་

ལག་ཏུ ་ད ྲི་ བཟང་བདུག ་སྤ ས
ོ ་དང་དཀར་

པྲ་དེཤ་མངའ་སྡའེ ི་སན་ཀི ་སའམ་ལྷ་བབས་
Sankisa,

སུ་རྒྱ་གར་གཞོན་ན་ུ
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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
བཀའ་ཤག་གི ས་ཐུ གས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།།སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛི ན་ཁྲི་རབས་
བདུན་པ་༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ ་
ནང་ཆོས་ཚོ གས་པས་ Youth Buddhist
མཆོ ག ་གི ་ བླ་ བྲང་ཞབས་འབྲིང་བ་རྣམས་དང་།
Society   ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། བལ་ཡུ ལ་སྔ་འགྱུར་ཀཿཐོག་ཨ་འཛོ མ་དགོན་དང་
རྒྱལ་སྲས་ཆེ ན་པོ་ཞི ་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤདྱོ ་ སྔ་འགྱུར་ཀཿཐོག་གཞི ་ཆེན་བེ་ེ རོ་དགོན་གཉིས་ཀྱི་
འདུས་སྤྱི། ༸སྐྱབས་རྗེ་དམ་པའི་འདས་མཆོད་
འཇུག་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་
གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་། མགོ་ལོག་ཐེབས་རྩ་ཁང་།
རྒྱུ་དང་།
སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ཁྱིམ་ཚང་བཅས་ཐུ ན་མོང་ལ།
ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ནས་ ༣༠ ཆེད་ཞུ། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༩
ཉིན་གསང་ཆེ ན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་
བར་གནས་མཆོ ག་རྡོ་ར་ྗེ གདན་དུ་རྒྱལ་སྲས་ ཀྱི ་ དབུ ་ འཛི ན་ཁྲི ་ རབས་བདུན ་པ་༧སྐྱབས་ར ྗེ་
ཐོགས་མེ ད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་ལག་ལེ ན་ ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་
སོ་བདུན་མ་དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ དགོ ང ས་པ་ཆོ ས ་
དབྱིངས་སུ ་བསྡུས་ཚུ ལ་བསྟན་པའི་ཤི ན་ཏུ ་ཡི ད་
ལོ ར ་གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་ རུ ་ གནང་ སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་བང་བ་ནི། བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་
ྱུ
བའི ་ ཚད་མ་རྣམ་འག ྲེལ ་གྱི ་ བཀའ་ཁྲི ད ་ པར་སྔ་ འགྱུ ར ་རྙིང ་མའི ་ བསྟན་པ་ལ་གོད ་ཆག་
༼མཁན་ཆེ ན ་ཀུ ན ་དགའ་དབང་ཕྱུ ག ་གི ས ་ ཆེན་པོ་ཞིག་ཡི ན་པས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
བཀའ་ཤག་ནས་མྱ་ངན་གུ ས་བཏུ ད་དང་།
མཆན་འགྲེལ་བཏབ་པའི་རྣམ་རྩ།༽འཕྲོ་སྐྱོང་ ༸སྐྱབས་རྗེ་ དམ་པ་དེའི ་ ཤུ ལ ་བཞུ ག ས་ཞབས་
མཛད་རྒྱུ།   ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ འབྲིང་དང་། སྐ་ུ ཉེ་ལྟསོ ་བཅས། གཞིས་བྱེས་ཕྱི་
ནང་ཞལ་སླབོ ་སེར་སྐྱ་ཡོ ངས་རྫོགས། དེ་བཞི ན་
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་ལ་བརྟན་བཞུགས་
སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་བརྒྱུ ད་འཛི ན་འདུས་སྡ་ེ དང་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། ། རྗེས་འཇུག་ཡོ ངས་བཅས་ལ་ཐུ གས་གསོ་གཏིང་
ཟབ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་ལྟར་མཚོ ན་སླད་ད་ཉིན་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
མཛད་གཙོ ་རྣམ་པ་དང་སྲི་ཞུའི་ལས་བདྱེ ་རྣམས་
ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཆུ་ཚོ ད་གཅི ག་རི ང་སྨནོ ་ལམ་
གསུ ང་འདོན་དང་། དེ་རྗེས་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་
གུ ས ་བཏུ ད་མཚོ ན ་ཕྱི ར ་སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་
ཁུངས་རྣམས་ལས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ ་ཞུས་ཡོ ད།
མཐའ་དོན། ༸སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་
ཞུས་ཤི ང་། འཕགས་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ ཉིད་ཀྱི་ཐུ གས་དགོངས་ཟབ་མོ ་ཇི ་མཆི ས་རྣམས་
ཡོ ངས་སུ ་རྫོགས་པ་དང་།
སླར་ཡང་བོད་ཀྱི་
ཏུ ་སྐུ་ མཚམས་ལ་བཞུ ག ས་གནང་བ་དང་། བསྟན་འགའྲོ ི་དོན་དུ་ཡང་སདྲི ་འཁྲུལ་བྲལ་རི ན་པོ་
འཛམ་གླི ང ་ཤར་ན བུ ་མང་པོ་ ཕེབ ས་ནས་ ཆེ་མྱུར་དུ་བྱོན་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཤུ གས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ ་
བཅས། །

ི ་མའི་དབུ་འཛི ན་ཁྲི་རབས་བདནུ ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་
དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙང
རི ན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་
ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།

༄༅།

ི ་
།དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙང

གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༡༠།༣༠

མའི་དབུ་འཛི ན་ཁྲི་རབས་བདུན་པ་༸སྐྱབས་

ཙམ་ལ་ཞབས་ཏོག་པ་བླ་མ་གོང་འཕེལ་དང་

བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཕྱི་ལོ་

རྐང་ལམ་བརྒྱུད་ཞབས་ཐང་ཕེབས་སྐབས་སུ་

ར ྗེ་ ཀཿཐོག ་དགེ ་ རྩེ་རི ན་པོ་ ཆེ ་ འགྱུ ར ་མེ ད ་
༢༠༡༨

མཉམ་དུ་རི ན་པོ་ཆེ འི་ཐུ གས་དགོངས་བཞི ན་

ཡུ མ ་ཆོ ས ་འཕགས་སྒྲོལ ་མ་གཉིས ་ཀྱི ་ སྲས་

སུ་སྐ་ུ འཁྲུངས།

ཨ་འཛོ མས་རྒྱལ་སྲས་

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་། རྫོང་གསར་
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོ ས་ཀྱི ་བླ་ོ གྲོས་

མཆོག ཀརྨ་པ་རི ག་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་སོགས་

བསྟན་འགའྲོ ི་དོན་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།
གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་

ནས་ངོས ་འཛི ན་གནང་བ་བཞི ན ་ཤར་རྒྱལ་

མའི་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༢༩ ཚོ གས་

ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒ་ོ ཟབ་རྒྱས་གནང་།

ཁག་དང་། སྐ་ུ ཚབ་བཅས་ལྷན་འཛོ མས་སར་

བ་ཀཿཐོག་དགོན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་
དེ་

རྗེས་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཉི་ཟླ་མཆོག་དང་། མཁན་ཆེན་
འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོ གས་མཆོག

ཀཿཐོག་

མཁན་རྒན་རྒྱལ་མཚན་ནོ ར ་བུ ་མཆོ ག

ཀཿཐོག་རྨོག་ཚ་རི ན་པོ་ཆེ།

ཨ་འཛོ མས་

འབྲུག་པ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ སོ ག ས་ཀྱི ་ མདུན ་ནས་

དབང་ལུང་གི ས་ཐུ གས་རྒྱུ ད་ཡོ ངས་སུ་ཕྱུག་

ི ་མའི་བླ་ཆེ ན་
སྐབས་དང་འབྲེལ་སྔ་འགྱུར་རྙང

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛི ན་ཕེབས་ཕག
ྱོ ས་ ༄༅།  །ཉེ་ཆར་སྔ་འགྱུར་རྙངི ་མའི་དབུ་འཛི ན་
ཁྲི་ རབས་བདུན ་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་ ཀཿཐོག ་དགེ་ རྩེ་

སྐར
ོ ་གོ་བསྡུར་ཐག་ཆོ ད་བྱུང་བར་རྙིང་མའི་ རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གླ་ོ བུར་དགོངས་པ་གཞན་དོན་
མ་དགོན་དྲུག་ནས། དེ་ཡང་དང་པོ་ཀཿཐོག་ དུ་གཤེ གས་པའི་མྱ་ངན་གུ ས་བཏུ ད་མཚོ ན་ཕྱིར་

དང་། དེ་རྗེས་རྫོགས་ཆེན། ཞེ་ཆེན། སྨནི ་ དང་། སྔ་འགྱུར་རྙངི ་མ་གཙོ་གྱུར་བླ་སྤྲུལ་མཁན་

སླབོ ་ཆེ་ཁག་གཞན་མང་པོའང་གོང་གསལ་གནས་

ི ་། རྡོ་རྗེ་བྲག དཔལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་ ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོ གས་འདུར་ཕེབས་སྟབས་མི ་
གྲོལ་གླང
བླ་ཆེ ན་ཁག་རི མ་པས་དབུ་འཛི ན་གྱི་མཚན་ འགྲིག་པ་འགྱུར་ངེས་ཀྱི་རྒྱུ ་མཚན་ལ་གཙོ ་བོར་
གནས་ལོ ་གསུམ་རེ་རེས་མོ ས་བཞེས་གནང་

ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་གྱི་

ཕེབ ས་ལམ་ནས་ཞབས་སྣེ་ འདྲེད ་པའི ་ རྐྱེན ་

པར་མཛད།

ཆོ ས་དབྱིངས་སུ་ཐི མ་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་

དགོངས་པ་ཆོ ས་དབྱི ངས་སུ་ཐི མ་པའི་ཡི ད་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་རྗེས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ བ་ཀཿཐོག ་པའི ་ བླ ་ ཆེ ན ་སྐྱབས་ར ྗེ་ ཀཿཐོག ་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་དགོངས་པ་

བྱས་ཏེ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་གླ་ོ བུར་དུ་

ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཡང་དཔལ་གསང་ཆེན་

སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

བདུན་པ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་

ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མགོ་ལོག་རྡོ་ཡུལ་

སྔ ་ འགྱུ ར ་རྙི ང ་མའི ་ དབུ ་ འཛི ན་ཁྲི ་ རབས་

ཆེ ་འགྱུར་མེ ད་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་

སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་
མཁར་ནང་གོང ་མའི ་ ལྷ་ ཁང་སུ མ ་མདོ་ རུ ་

ཡབ་བླ་ོ ལྡན་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་དང་།

མ་

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་གཡུ ང་དྲུང་བོན་
བཅས་ཀྱི་ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༣ པ་དེ་བཞི ན་
རེ་ཞི ག་དུས་ཚེ ས་ངེས་མེད་བར་ཕྱིར་འགྱངས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ རྒྱུའི་ཐག་ཆོད་བྱུང་དོན་བཞི ན། དཔལ་རྒྱལ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དབུས། དགེ་རྩེ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་ཇི ་ལྟར་གསོ ལ་

སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞི ག་རི ན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་ འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛི ན་ཁྲི་

རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ། སྐྱབས་རྗེ་ རབས་བདུན་པའི་མཚན་གནས་ཞལ་བཞེས་
གྲུ བ ་དབང་པད་ནོར ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ སོ ག ས་ཀྱི ་ ལེགས་ཐོབ་བྱུང་ཡོ ད། །
མདུན་ནས་དབང་ལུང་གདམས་ངག་མང་པོ་

བརྟེན་ཏེ། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་
༡ བར་ཉིན་གསུ མ་རི ང་བསྐྱང་རྒྱུའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་
བརྒྱུ ད་ཁག་དང་གཡུ ང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི ་ཆོ ས་
ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༣ པ་དེ་བཞི ན་རེ་ཞི ག་དུས་
ཚེ ས ་ངེས ་མེ ད ་བར་ཕྱི ར ་འགྱངས་གནང་རྒྱུ ར་
ཐག་གཅོད་བྱུང་སོང་ན། འབྲེལ་ཡོ ད་ཚང་མའི་
དགོངས་པར་མངའ་བ་དང་། དེ་འབྲེལ་སྐ་ུ ངལ་
ི ་ནས་དགོང ས་
བརྡབ་གསི ག ས་ཇི ་ བཟོས ་ལ་སྙང
སེལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨
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དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ནང་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་སོགས་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་གྲུབ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ པ་དང་།

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་

༢༡ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཆོ ག ་རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ ་དུ་ ཞབས་སོ ར ་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཁན་པོ་ བསོ ད ་ནམས་བསྟན་ ནང་གཞི ་ རྩའི ་ འག ྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་མུ ་ འཁོད་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བཞི ན་ཡོ ད་
འཕེལ་མཆོ ག་ཕ་རན་སི ་རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི ར་ མཐུ ད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་སོགས་ སྟབས། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་

(Paris) ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྤྱི ་ དང་། ཁོང་རྣམ་པར་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་མགྱོགས་

སྐབས་དེར་ཕ་རན་སི ་སྐུ་ཚབ་འབྲེལ་མཐུ ད་ བོད ་ཀྱི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་ཉམས་ཉེས ་ཆེ ན ་པོ་ འགྲོ་ མྱུར་གསལ་རྒྱུར་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

ལས་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་དང་། ས་གནས་བོད་ བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སྐརོ །

of

Amnesty

མཆོག་དང་།

International,France

ཁོང་གི ་ཕྱག་སྦྲེལ་ཁག་ཅིག་

དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཆུ་ཚོ ད་གཅི ག་ལྷག་

རི ང་གནད་དོན ་གལ་ཆེ འི ་ ཐོག ་གོ ་ བསྡུར ་
ལྷུག་པོ་གནང་ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ནས་ ༢༣ བར་
ཉིན་བཅུའ་ི རི ང་ལཏ་ཝི ་ཡ་

སྦལེ ་ཇམ་

Belgium

Latvia

ཕ་རན་སི ་

དང་།

France

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི ་ སྐྱོང་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ ས་གནང་ཡོ ད་

རི གས་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ མི ་ འབོར་སྤ་ོ ཤུ གས་ཆེ ད ་ཁྲེན ་ཏུ ་ནས་ལྷ་ས་ པ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་
བར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་གསར་རྒྱག་ལས་ མཆོག་ཕ་རན་སི ་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་

ལེན་ཞུས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་སྔ་དྲོ་དཔལ་ལྡན་ འཆར་སོགས་བང་སྒྲི ག་བཞི ན་ཡོ ད་གནས། གྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མི འི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ཕ་རན་སི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ བོད ་ནང་རང་ལུ ས་མེ ར ་བས ྲེག ས་ཕུ ལ ་ ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ལྕ མ ་སྐུ་ ཨེ ་ལི ་ཛ་

གོ ང ་མའི ་ ནང་གྲོས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ བོད ་ བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ བྷཏེ ་ཊུ་ཊུ་པི་ཀར་ཌ་
དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་ཁག་ ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ས་དབང་བསྒྱུར་
ཅི ག་གི ས་ས་ྣེ ལེ ན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་ བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ དང་།

Picard

Elisabeth Toutut-

མཆོག་གི ས་སྣེ་ལེན་དང་། དེ་ནས་

ལྕམ་སྐུ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་གྲོས་ཚོ གས་འོག་

མའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་འཐུ ས་

མི ་ཁག་ཅི ག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་གནད་
དོན་གལ་ཆེ ་མང་པོའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་

གནང་ཡོ ད་འདུག

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་

མཆོག་གི ས་ཕ་རན་སི ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡངས་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ སེ་སི ་ལི ་ ཀོ་
ཌི ར་ཡུ་

Ms Cecile Coudriou,President

གོ ང ་གསལ་མཇལ་འཕྲད་སྐ བ ས་ག ྲོ ས ་
ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པ་དང་།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

གཞུ ང ་འབྲེལ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་

འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་

མཆོ ག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གནོན་ཤུ གས་
ཇི ་ ཙམ་ཡོ ད ་རུ ང ་མུ ་ མཐུ ད ་བོད ་དོན ་ཐོག ་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། མཐུ ན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའི་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད་འདུག

བཅས་ཡུ ་རོ བ ་རྒྱལ་ཁབ་གསུ མ་གྱི ་ ནང་

གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་

འཐུ ས་མི ་སོ གས་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ འི་
མཛད་རི མ་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས། ཕྱི་
ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་
ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

སྐུ་ཚབ་དན་ཁང་གི
ོ
་གནས་ཚུལ།

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མི ན་གྱི་ལྷན་ཚོ གས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁང་ནས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་མི ན་གྱི ་ ལྷ ན ་

ཡོ ད།

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་གཞི ་གཙོ་བོ་ལྔ་ མ་ཟད།

ཚོ གས་ཞུགས་པ་ནང་ཁུལ་ཤེས་

ཡོ ད་པ་དེ་དག་ནི། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ། བྱ་བརྗེ་རེ ས ་དང་ཆོ ས ་ལུགས་འདྲ་མི ན ་གྱི ་

ཚོ གས་སུ་མཉམ་ཞུགས་དང་།   དེ་བཞི ན་

འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ འདོད་ཚུ ལ་སྐར
ོ ་གོ་རྟོགས་གང་ལེ གས་བྱུང་

སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག

གནས་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་ཡི ན་འདུག

དོན ་གཉེར ་ཅན་རྣམས་ལ་བདེན ་པ་བཞི འི་

ཀྱི་གྲུབ་ཆ། འགྲོ་བ་མི འ་ི བཀོད་པ་དང་འཚོ ་ ཡོ ད་འདུག

དེ་ཡང་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ ལྷན་ཚོ གས་སུ་ནང་པ་དང་། ཡེ ་ཤུ ། ཨ་ཕི་
དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་།

དོན་ཁང་ རི ་ཀའི་

གཞན་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་
Pretoria

༢༠

ཧན་ནེསི་བྷག་    Johannesburg ནང་ ལགས་ཀྱི ས་ཚོ གས་འདུའི་བརྗོད་གཞི ་དང་

ཁྱོན་མི ་གྲྭངས་ ༧༠ ལྷག་ལ་བདེན་པ་བཞི འ་ི

དོན ་གྲུ བ ་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ག ང
ྲོ ་ཁ ྱེར ་ཇོ་

སྐབ ས་དེར ་དགེ་ བཤེ ས ་བླ་ོ བཟང་དོན ་གྲུ བ ་

ཚོ གས་གནང་བའི་ཆོ ས་ལུགས་འདྲ་མི ན་གྱི་ འབྲེལ་ནང་ཆོ ས་ཐོག་ནས་གཟིགས་ཚུ ལ་ཇི ་

ལྷན ་ཚོ ག ས་ཤི ག་ལ་ཚོ ག ས་ཞུ ག ས་གནང་ འདྲ་ཡི ན་པ་ཞི བ ་ཕྲ་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་ཡོ ད ་པ་

ཞེས་པའི་ཚོ གས་པས་གོ་

སྒྲིག་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་། ལས་རི མ་
ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་ཡོ ང ས་

ནས་ནང་ཆོ ས་ལས་བདེན་པ་བཞི འི་སྐར
ོ ་གྱི་

འགལ
ྲེ ་པ་དེ་སྤྱི་སྒརེ ་གཉིས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་
ཕན་ཐོག ས་ཆེ ན ་པོ་ བྱུ ང ་སྐར
ོ ་བརྗོད ་ཡོ ད ་

འདུག་པ་བཅས། །

ནང་དགེ་བཤེས་བླ་ོ བཟང་དོན་

འཐུ ས་མི ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

གི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་དགེ ་ རྒན་དགེ ་ བཤེ ས ་བླ་ོ བཟང་

ཁ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་

of South Africa

ཉིན་རྒྱལ་ས་

གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སའི་ཁུལ་དང་། གྲོང་
ཁྱེར་ཇོ་ཧན་ནེསི་བྷག་གཉིས་ནས་ཕེབས་པའི་

Hebrew

Coaching and Mentoring Association

སྦྱོང་བརྡར་བ་དང་སླབོ ་སྟོན་དགེ་རྒན་སོགས་
སྐརོ ་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག

ལས་རི མ་འདི ་ བཞི ན་ལྷ ོ་ ཨ་ཕི ་ རི ་ཀའི ་

སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་འཇར་མ་ནི་ཁུལ་གནས་སྡདོ ་བོད་རི གས་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་

ཚེ ས་ ༡༦ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་

གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ བཞི འི ་ རི ང་ཇར་མ་ནི ་ ནང་གི ་ གྲོང ་ཁྱེར ་

ཧམ་བྷག་ Hamburg དང་། ཕེ་རེངྐ་ཕོཌ།

སྐབས་བོད་མི འི་ངོ་བོ་དང་རི ག་གཞུ ང་སྲུང་ འབུ ལ་ཕ ྱོ ག ས་ཀྱི ་ ལམ་ས ནྟོ ་ཁག་ངོ ་ སྤ ྲོ ད ་

བཞི ན་མུན་ཅིན་ Munchin བཅས་ཀྱི་ནང་

ུ ་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་
འཐབ་རྩོད་ལ་ནས

Frankfurt བྷནོ །Bonn བྷ་དེན། Baden དེ་
གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་

རྗེ་ ལགས་ཀྱི ས ་གོང ་གསལ་ས་གནས་ཁག་

སྐྱོབ ་གོང ་འཕེལ ་བཏང་བ་བརྒྱུ ད་བོད ་མི འི་ གནང་འདུག

རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསུང་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད།

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཉིས་
སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རི མ།

ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་བོད་མི འི་ གྲུ བ ་འབྲས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་གསུ ང ་
ཐུ ན ་མོ ང ་མ་ཡི ན་པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དང་ངོ་ བཤད་གནང་འདུག

བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ གཞན་ཡང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་རྩིས་

ཆེན་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་། ལྷག་པར་ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ པ་བསོ ད ་ནམས་མཐར་ཕྱི ན ་ལགས་ཀྱི ས ་

ཁབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་གནས་སྡདོ ་བྱེད་པའི་ བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་

སྐབས་དེར་ཇར་མན་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ བླ་ོ བཟང་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་

ཀྱི ས ་ལོ ་ འཁོར ་ལས་བསྡམ
ོ ས་སྒྲོག ས་སྦྱང་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།

བོད་རི གས་ཚོ གས་

པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ནས་ལས་དོན་ཚགས་

ཚུད་སླད་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུ གས་ར་ྗེ
ཆེ་ཞུས་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་ཞུགས་ཐོག་ཉི་ཧོང་ད་ུ འདས་མཆོད་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་པ།

དེ་ འདྲ་བའི ་ དྲང་ངེས ་ལེ ག ས་བཤད་སྙིང ་ གསུང་བྱུང་། བདེ་སྨནོ ་འདི་བོད་པའི་མཁས་
རེེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི ཉིན་ཉི་ཧོང་གི ་ ནས་ངོས ་རང་གཅི ག ་པུ ས ་སྐྱོར ་དགོས ་ཀྱི ་ ཚོ ར ་བ་རྣམས་ད་ལྟའ ང་དྲན་བཞི ན ་འདུག   པོ་དེ་བར་སྐབས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི འི་ལེ གས་སྦྱར་ པ་ཁོང་གི ས་མཛད་པ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ཕལ་ཆེར་ཁྲི་གཅིག་ཙམ་ཡོ ད། དེའ་ི དཀྱིལ་ ཤོབ་མཛད། སྐབས་དེར་བདེ་སྨནོ ་སྐྱོར་བའི་
༢༢

གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཕུ་ཀུ ་ཨོ ་ཀར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

མཁས་པ་གཅིག་དང་།  བོད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་ དེ་ རི ང་འདི ར ་གཙོ ་བོ་ བར་སྐ བ ས་ཤི ག་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

བཅས་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཧིན་སྐད་ཐོག་ཕབ་ ནས་ས་ཡོ མ་དང་།   ཆུ་ལོག་སོགས་
སྒྱུར་གནང་བ་རེད། རྒྱ་གར་བ་ཁོང་ཏྲི་པཱ་ རང་འབྱུ ང ་གོ ད ་ཆག་ལ་བརྟེན་ནས་དུས ་
ཊི ་ Tripati ཞུ་བ་རེད། ལེགས་སྦྱར་ཧ་ མི ན་འཆི ་བའི ་ འཇི ག ས་པའི ་ འོག ་དཀའ་

ཡོ མ ་དང་ཆུ ་ ལོ ག ་སོ ག ས་འབྱུ ང ་བའི ་ གོད ་

ཤེས་རེད།    སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་ཁོང་ རེད།   འདིར་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་གསུང་

Tochoji Temple in Fukuoka

ཏོ་ཆོ་ཇི་

དགོན་པར་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་
མཆོ ག ་དབུ ་ ཞུ ག ས་ཐོག ་ཡུ ལ ་དེའི ་ ནང་ས་

ཅང་མཁས་པ་རེད།    ཁོང་ངོས་ཀྱི་ངོ་ སྡུག ་མྱོང་བཞི ན ་པ་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ་ ཆེ ད ་དུ་

ལ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙངི ་པོ་བརྩམས་ རྒྱུ ་ཧ་ལས་པའི་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་འདུག

ཆག་རྐྱེན་པས་དུས་མི ན་འཆི ་བའི་འཇི གས་

མཁན་གྱི་བོད་པའི་མཁས་པ་ཁོང་དཔལ་ན་ སྤྱིར་སྔགས་ཀྱི་ཆོ ་ག་ལ་སོགས་ཡོ ད་ནའང་།

པའི་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱངས་དང་མྱོང་བཞི ན་

པ་རྣམས་ལ་དམི གས་ནས་མཆོ ད ་འབུ ལ ་

སྨ ནོ ་ལམ་ཞི ག་གོ ་ སྒྲི ག ་ཞུ ས ་ཡི ན་འདུག
སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི ས་བཀའ་

ཡོ ད། སྟབས་ལེགས་པ་ཞི ག་ལ་སྐབས་དེར་

སླབོ ་སྩལ་དོན།   ངོས་རང་ལོ་བདུན་སྐབས་

རྒྱང་གྲགས་མེད། དེར་བརྟེན་འདོན་པ་ཆད་

བ་ཡི ན།   ཧ་ཅང་ཞེད་སྣང་བྱུང་། གྲྭ་པ་

བསལ་དོ་སྣང་སླབེ ས་ཀྱི་མ་རེད།  ཅེས་ཞལ་

སྨནོ ་ལམ་གྱི་སྐམ་ཚོ གས་སུ་བདེ་སྨནོ ་བསྐྱོར་ ནས་ལྡབ་སྐྱོར་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ནའང་དམི གས་

ི ་
རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ འི་དྲང་ངེས་ལེ གས་བཤད་སྙང

ལེ ནྡྲ འི ་ མཁས་པའི ་ གྲལ་དུ་ ཚུ ད ་པ་འདུག ་

སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ནི ་ བདེན ་པ་བཞི ་

བོད་པའི་མཁས་པ་དེ་ན་ལེ ནྡྲའི་མཁས་པའི་

མེད་པར་བཟོ་ཐུ བ། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

གམ་མི ་འདུག

ཅེས་འདྲི་སྐབས་ཁོང་གི ས།   གསུ ང ་ནས་སྡུག ་བསྔལ ་གྱི ་ རི གས་རྣམས་

པོ། སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པའི་ལྟ་བའི་ གྲལ་དུ་ཚུད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།   ན་ལེནྡྲའི་

སྐར
ོ ་ལ་དམི གས་བསལ་གྱི ་ ལེ ག ས་བཤད་ མཁས་པའི ་ ཡང་རྩེར་སོ ན ་པ་རྣམས་དང་
འདྲ་མཉམ་ཆགས་ཐུ བ་པ་འདུག

བརྩམས་གནང་ཡོ ད།

ཅེས་

སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ད་ྲི བར་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཀལ་གྷ་རི འ་ི བོད་རི གས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ སན་ཀེན་ནེ་

Jason Kenney

ལགས་

ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱབ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་ བཅས་ཀྱི ་ ཐུ ག ས་རྗེ་ བཀའ་དྲིན ་ལ་བརྟེན་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཀལ་གྷ་རི འ་ི ནང་རྒྱ་གར་བྱང་

ཁེ་ན་ཌའི་མངའ་སྡ་ེ ཨལ་བྷར་ཌའི་
berta

Al-

གྲོང་ཁྱེར་ཀལ་གྷ་རི འ་ི Calgary ནང་

ཕེབས་འབར
ྱོ ་གྱིས་ཁུལ་དེའི་གསར་འགྱུར་

ཚན་པའི་བཅར་འདྲི་ལ་དང་ལེ ན་གནང་སྟེ་

ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་སྤྱི འི་སྐར
ོ ་
འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།    ཉིན་

མཆོ ག་གི ས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ཁུལ་ དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་དྲི་བ་
ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་

རེ་རེ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་རྗེས་རྒྱ་རི གས་

པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་ཅི ་ ཡི ན་ཤེ ས ་པའི ་ ཐོག ་ས་

སྐརོ ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་

ཨལ་བྷར་ཌ་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་

སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་དགའ་མོ ས་གནང་ཡོ ད་པའི་

སྤུན་ཟླ་ཚོ ་དང་། ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱེས་རྣམ་
པ་ཚོ ས ་བོད ་རྒྱ་གཉིས ་ཀྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ལ་སླབོ ་ ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་དང་།

བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་

དང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་ སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་། དེ་ ཚོ ས ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་མུ ་ མཐུ ད ་གནང་
གཞུང་།

སྐད་ཡི ག་སོགས་མི ་ཉམས་རྒྱུན་ བཞི ན་རྒྱ་རི གས་རྣམས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་ བཞི ན་པའི་སྐརོ ། རང་དབང་ལུང་པར་ཡོ ད་

འཛི ན་བྱེད་དགོས་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་བོད་ གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པའི་སྐརོ ་གསུང་།

པའི ་ བཙན་བྱོལ ་བོད ་རི ག ས་སྤུན ་ཟླ་ཚོ ས ་

མཆོག་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས། ལྷག་

རི ག ས་ནང་ཁུ ལ ་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་བྱེད ་དགོ ས ་ དེ་བཞི ན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས།

མང་རི ག་གཞུང་གི ་བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་འཇའ་

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་ པོ་ མཆོ ག ་དགུ ང ་ལོ ་ བགྲེས ་པོ་ ཆགས་ཡོ ད ་ བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་

པར་ཁེ་ན་ཌའི་མི ་སེར་དང་གཞི ས་སྤ།ོ  སྣ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་ར་ྗེ

ཕྲུག་ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་གྱིས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་
ཕྱོ ག ས་མཚུ ངས་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་ བའི་སྐརོ ་དྲི་བ་དྲིས་ཡོ ད་པ་དང་། སྐབས་

གནས་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་།

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཊོ་རོན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ཐུ བ་ཡོ ད། ཅེས་དྲན་གསོའ་ི ཚུལ་དུ་གསུང་།

གྲུབ་ཚེ ་རི གས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཨལ་
བྷར་ཌའི་ཁུལ་གྱི་བོད་རི གས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་

དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས །

Toronto

མངའ་སྡའེ ་ི རྒྱལ་ས་ཊོ་རོན་ཊོའ་ི གནང་རྒྱུ འི་མཛད་རི མ་ཁག་ཉུ ང་དུ་མཛད་

ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས།

སྡདོ ་བོད་མི ་ཆི ག་སྟོང་ཙམ་གཞི ས་སྤ་ོ གནང་ དུ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་མི འི་སླབོ ་

ཚོ ས་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གཞི ས་སྤ་ོ གནང་དགོས་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།

Ontario

ཁེ་ན་ཌའི་ཨོ ན་ཊེ་རི འ་ོ སྟབས་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུར་

ཤར་ཨ་རུ་ ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ ནང་གནས་ ཊོའ་ི མཐོ་སླབོ ་ཁང་ University of Toronto

དེའི་དགོང་ད་ྲོ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་

དང་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་

སེང་ྒེ མཆོག་གི ས།

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་

པའི་རེ་འདུན་བཏོན།

བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་གང་ཐུ བ་སྤལ
ེ ་དགོས་
པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།   

བཀའ་དྲིན་དང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་

ུ ་བ་དང་། རང་ཉིད་
བཀའ་དྲིན་བརྗེད་མི ་རང
བོད ་མི ་ ཡི ན་པ་དེ་ བརྗེད ་མི ་རུང ་བ་བཅས་

བརྗེད ་མི ་རུ ང ་བ་གསུ མ་གྱི ་ སྐ ར
ོ ་གསུ ང་
བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་རྒྱལ་ཡོ ངས་བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

༢༢ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་ཧིན་བོད་མཛའ་
འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་བྱང་

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ མཛའ་འབྲེལ་ཚོ ག ས་པའི ་ གཙོ ་ འཛི ན་སྐུ ་
ཤེ ས་མཆོ ག་ལྷན་ཞུ གས་ཀྱི ས་གསུང་བཤད་ ཞབས་ཨི ན་དེ་རེཤ་ཀུ་མར
གནང་ཡོ ད།

mar

Indresh Ku-

ལགས། རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་

དེ་རས
ྗེ ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ནང་སྲིད་

བསྐྱེད ་དམ་བཅའ་བཞི འི་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤྲོད ་དང་

གི ས ་དེ་ སྔ ་ ཨ་རུ ་ ན་ཅལ་དང་བོད ་དབར་

༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་རི ན་ཆེ ན་

དེ་དག་ལག་བསྟར་ཞུ ་དགོས་སྐར
ོ ་དྲན་སྐུལ་

ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་བླནོ ་ཆེ ན ་ཟུ ར ་པ་

དོན་དེ་བཞི ན་བོད་མི ་ཙམ་མི ན་པར་འཛམ་

དི་ཀེ་མཐོང་མདོག་ལགས།

ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བ་ཆེ ན་པོ་

མཁའ་འགྲོ་ལགས། Shri R. K. Khrimey ཡང་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་

སྐུ་ཞབས་ཚེ ་རི ང་འགྱུར་མེ ད་ལགས་དང་།
dok ནཱ་རེཤ་གུ་ལོ་ལགས།

ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་ནང་སྲིད་བླནོ ་ཆེ ན་ སྐབས་དེར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་

Strong and Secured Border: A Way

སྐ་ུ ཞབས་ཀུ་མར་ཝ་ཡེ ་མཆོག་

to Developed and Cultured India

mar Waii, Hon’ble Home Minister of

པའི་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་

མཆོ ག ་གི ས ་ད་ཆ་རྒྱ་བོད ་ཀྱི ་ ས་མཚམས་

ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ལོ ར ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ བཞི ན ་

དེ་ཡང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
Shri Ku-

Arunachal Pradesh   དང་།

ཧིན་བོད་

ཀྱི ་ ཡུ ལ ་མི ་རྣམས་བོད ་དུ་ ཚ་ཉོ་ རུ ་ འགྲོ་ གི ་

དེ་བཞི ན་བོད་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།

སྣ་དང་བོད་དོན་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུ ལ་བ་

ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་མོན་རྟ་དབང་

འབྲེལ་བྱེད་སྲོལ་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ས་གནས་
ཡོ ད ་སྐར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་

མཚམས།

སྐ་ུ ཞབས་ཨི ན་དེ་རེཤ་ཀུ་མར་

ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཐད་འགྲོ་གྲོན་ཕོན་ཆེ ར་བཏང་

འདི་ བཞི ན ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་

དང་གཏོང་མུ ས་ཡི ན་སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་

ཡོ ད་པ་ལྟར། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དང་།

བོད ་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ ཚབ་བྱས་ཏེ་ རྒྱ་གར་

གྲུབ་རས
ྗེ ་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་ཨ་
རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་

གཉིས ་དབར་ས་མཚམས་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་ བོད ་མི ར་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་བར་

གི ་དྲན་རྟེན་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ཡོ ད་

phen

ཞེས་

Naresh Glow

ས་མཚམས་བཀག་འགོ ག ་མེ ད ་པར་ཚོ ང ་

ི ་ཆེན་
ལྷག་པར་གླང

Geshe Kun-

དགེ་བཤེས་ཀུན་ཕན་ལགས།

དུ་ཡོ ད་པའི་ཀ་ལ་དབང་པོའི་ཚོ གས་ཁང་དུ་

D.K. Thong-

ི ་སྤྱི་ཡོ ངས་དང་།
གླང

བླ ནོ ་ཆེ ན ་སྐུ ་ ཞབས་ཀུ ་ མར་ཝ་ཡེ ་ མཆོ ག ་

ལགས། གཞན་ཡང་གནད་ཡོ ད་མི ་

༡༠༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ གོང་ལ་འཕགས་བོད་
གང་ཡང་མེད་སྐརོ ་དང་།

བོད་མི འ་ི བླ་

གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བོད་དོན་དང་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོ ད།

བཤད་གནང་ཡོ ད།

བགྲོ་གླངེ ་ལྷན་ཚོ གས་

པ་སྐུ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དམ་པ་མཆོ ག་
པ་བཅས། །

4

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ནེ་དར་ལན་ཌི ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

༢༥ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ནེ་དར་

ལགས། སྦར་སེལ་

གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཁྲི མ ས་ཀྱི ་ མཐོ་ སླབོ ་ཁང་དུ་ གསུ ང ་བཤད་

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ་དང་ཁུལ་དེའི་ ལགས། དོན་གཅོད་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་རྣམ་

མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་དང་རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་ རྒོལ་བྱས་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཁའི་

གལ་གནད་སྐརོ ་གསུང་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

ཁ་

Errica Terpstra

སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ནེ་དར་ལན་ཌི ་བོད་རི གས་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་

གནང་སྐབས་རྒྱ་རི གས་ཁག་གཅི ག་གི ས་ངོ་

ཅེས་དང་།

ནང་ཡོ ད་པའི་

གཟའ་མཇུག་སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་རྒན་ཁག་གཅི ག་ པ་བཅས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་
ལ་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ལེ ག ས་འབུ ལ ་གྱི ་ ཕྱག་འཁྱེར ་ གསུང་བཤད་གནང་དོན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་

བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་རྩ་གཏོར ་དུ་ བཏང་ རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་དང་སྲིད ་འཛི ན་

འབར
ྱོ ་སྐབས་སྦར་སེ ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཉིན ་རྒྱབ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ཡུ ་ བར་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་

བཀའ་དནྲི ་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་བལ
ྱོ ་ནང་ མྱོང་མཁན་ཨང་སང་སུ་སྐྱིད་Ang

ལན་ཌས་

Netherlands

སི ་ཊར་ཌམ་Amsterdam
ཆི ་པོལ་

Schipol

རྒྱལ་ས་ཨམ་

གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་

བཀྲ་ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་

དོན་གཅོད་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་དང་། ཡུ་རོབ་
ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་

གནང་།

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ད་

རོབ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་

Sui Kyi

འཐབ་རྩོད་ཡུན་རི ང་གནང་རས
ྗེ ་མཐར་སོ་

མཆོ ག ་ཀྱང་རང་ཡུ ལ ་བོད ་ལ་ཆི བ ས་སྒྱུ ར་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཛད་སྒའོ ་ི

གནང་ཐུ བ ་རྒྱུ འི་ ཉི་ མ་ཞི ག ་འཆར་གྱི ་ རེ ད །

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་ཚེ ་

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧

དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ནེ་

རི ང་བྱམས་པ་ལགས་ཀྱིས་ཚོ གས་བཅར་བ་

ཁུལ་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་ ༤༠༠ ལྷག་

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་གནང་གྲུབ་མཚམས་ གཞུ ང་སོགས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་ཆེ ད་སྐུ་

གྱི་རྙག
ོ ་གྲ་ཙག་ཙི ག་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་མ་
བསྡད་པར་གཙོ ་བོ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི ་གནད་

དོན་སྐརོ ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་

ཡོ ངས་ལ་ཕེབས་བསུ་དང་སྦྲགས་མཛད་སྒ་ོ

བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་སླར་གསོ་གནང་ཐུ བ་

དེ་ ནས་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་

ཆེ ད ་ལྷག ་བསམ་ཟོལ ་མེ ད ་ཀྱི ས ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ འདས་པའི་ལོ ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རི ང་འཚོ ་གནས་

ད་བར་བོད་མི ་ ༡༥༢ ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཌི ་ ཆབ་སྲི ད ་འགོ ་ ཁྲི ད ་ཟུ ར་པ་ལྕམ ་ཨེ ་རི ་

འདས་པའི ་ ལོ ་ ངོ་ དྲུ ག ་ཅུ འི ་ རི ང ་བོད ་དོན ་ བར་བརྟེན།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་

ལའང་ནང་ཆོ ས་རྗེས་འབྲེང་པ་མང་པོ་ཡོ ད། ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི་ ཕྱག་རྟགས་ནེ་ དར་ལན་

གནང་དང་གནང་བཞི ན་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ ཐུ བ་ཡོ ད།

གི ་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་

གནས་སྡ དོ ་བོད ་ཕྲུ ག ་དང་བུ ད ་མེ ད ་ཁག་ ལོ ་ ཧྲིལ ་པོ་ རྒྱ་གར་གྱི ས ་གཙོ ས ་བོད ་མི འི ་

རྣམ་པའི་མངོན་འདོད་ནི།

ས་སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་བོད ་ལ་

ནི ་ བོད ་དོན ་ཆེ ད ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གནང་མཁན་

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ཡུ་ གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ལོ་

སྨྲ་བརདྗོ ་རང་དབང་སླར་གསོ་གནང་རྒྱུ ་དེ་

ལའང་ཞབས་འདེགས་ཆེ ན་པོ་སྒྲུབ་ཐུ བ་ཀྱི ་

རོབ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ སྲུང་བརྩི་ཞུ ་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན་འཛམ་ ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་
ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཚེ ་རི ང་བྱམས་པ་ གླིང་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
ལགས་དང་།

འཛམ་གླི ང ་ནང་བོད ་དོན ་ཆེ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ གདན་འདྲེན་ཞུ ་རྒྱུ ་དང་བོད་ནང་གཞི ་རྩའི་

ྱོ ས་གང་དུ་ཕེབས་
སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོ་ལྕམ་ཨེ ་རི ་ ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་ཆེ ད་ཕྲན་རང་ མཆོ ག་འཛམ་གླིང་ས་ཕག

ཆོས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

ི ་ཤར་ནབུ ་སོགས་
།འཛམ་གླང

ཕྱོག ས་གང་སར་བཞུ ག ས་པའི ་ སེ མ ས་ལ་

ཕན་པའི་ནང་ཆོ ས་ལ་དོ་སྣང་ཅན་ཡོ ངས་ལ་

ི ་
གསལ་བསྒྲགས་མདོར་བསྡུས་ཞུ ་ དོན ་སྙང

ལགས་

གཅི ག ་ནས་གཞས་དང་སྒ ར
ོ ་བྲོ་གཟི ག ས་ གནས ་ཡུ ལ་གཞང་མང་གཉི ས ་དང་།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་

འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།

༄༅།

Erica Georgina Terpstra

ལ་གནང་སྐབས་ལྕམ་ཨེ ་རི ་ཁ་ལགས་ཀྱི ས་

ལས་ཀ་ཚད་ལྡན་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ།

མི འི ་ དང་བླང ས་དཔྱ་དངུ ལ ་ལག་དེབ ་ཀྱི ་

ཁ་

གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད། ཁོང་

བརྩོན་བྱས་ཏེ་ ནེ་ དར་ལན་ཌའི ་ གཞུ ང ་གི ་

ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།  དེ་བཞི ན་བཙན་བྱོལ་བོད་

ལ་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེ་རི ང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་

ཞུས་ཡོ ད།   དེ་རྗེས་ནེ་དར་ལན་ཌས་ཁུལ་ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨

དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སོ་སོ་སྒརེ ་དང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་

ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་རང་ཡུལ་བོད་ནས་རྒྱ་གར་

ནེ་ དར་ལན་ཌའི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ནས་ ངལ་འཛེ མ ས་མེ ད ་ཀྱི ས ་ཕྱག་ལས་གནང་

དང་། ནེ་དར་ལན་ཌའི་ནང་གནས་སྡདོ ་བོད་

རི གས་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཚོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་ཐོག་ཧུ ར་

སོགས་ཀྱིས་རང་དབང་གི ་ཆེད་དུ་

ཞུའ་ི མཛད་སྒརོ ་ཕེབས་ཡོ ད།

ཐོག ་མར་ཡུ ་ རོ བ ་ཁུ ལ ་གྱི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ བོད ་

དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་རི གས་ནང་ཁུལ་

Sang

སོའ་ི ལུང་པར་ཕེབས་ཐུ བ་ཡོ ད་པ། དེ་བཞི ན་

ཚབ་བཅས་ནས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་

དར་ལན་ཌས་རྒྱལ་ས་ཨམ་སི ་ ཊར་ཌམ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་ར་ྗེ འཛམ་གླིང ་ཞི ་ བདེའི ་ གཟེང ས་རྟགས་ཐོབ ་

པ་གཉིས ་ཀྱི ས ་གོ་ སྒྲི ག ་གནང་བའི ་ ནེ་ དར་

ལན་ཌི ་ གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

ཕྱིས་སུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ ཟུ ར་པ་ནེལ ་སན་མན་ཌེ ་ ལ་ལགས་དང་

ཁང་དང་ནེ་དར་ལན་ཌིི ་བོད་རི གས་ཚོ གས་

གི ་ འགན་འཛི ན་ཚེ ་ རི ང ་བྱམས་པ་ལགས།

ནེ་དར་ལན་ཌི ས་བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་སྐུ་

ཡོ ད་ཀྱང་།

པའི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཟླ་དང་ ༄༅། ། ཆོས་ཞུ་བ་གསར་ཞུགས་རྣམས་
པོའ་ི ཚེ ས་ ༤ དང་ ༥ གཉིས་ལ་སེམས་ ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ སེ མ ས་ཁྲི ད ་སྐར
ོ ་གསལ་བཤད་
ུ ་ཞུས་ན།
ཁྲིད ་དང་མི ་ལའི ་ ཚོ ག ས་མཆོ ད ་བཅས་ཀྱི ་ མདོར་བསྡས
མཛད་རི མ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའོ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི ་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་སེ མས་

ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་
ཀྱི་ཡོ ད་པ། དཔེར་ན་དེ་སྔནོ ་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཁའི་

དགའ་ཚོ ར ་དང་བཅས་ཕྱག་རྟགས་འདི ་
ནེ་ དར་ལན་ཌས་མི ་མང་གི ་ཡི ན་ཞེ ས ་
གསུངས།

མཐར་ནེ་དར་ལན་ཌས་བོད་

རི ག ས་ཚོ ག ས་པའི་ འགན་འཛི ན་གཞོན ་པ་
ཀརྨ་ངག་དབང་ལགས་ཀྱི ས ་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་
ཞུ འི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ྟེ མཛད་སྒ་ོ གལ
ྲོ ་

ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐརོ ་
ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་སྐར
ོ ་

ཿདབྱངས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ནས་ད་བར་ལོ ་

།གོང་གསལ་བཀའ་ཆོས་ཁག་ ཀྱི་གནས་ལུགས་མ་བཅོས་པའི་ངོ་བོ་སྐྱོང་བ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་
གཉིས་སྐརོ ་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡས
ུ ་ཞུས་ དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒམོ ་པ། ཚོ གས་ ༢༠ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་ར་ུ སོག་སྐ་ུ
བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་མ་བྱས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་
ན།

དང་མི ་ལེ ན་མཁན་གཉིས་ཀར་དབྱེ་བ་མེ ད་

བཀའ་ཆོ ས་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་ལོ ་

གསལ།༽

བཟང་སྤདྱོ ་ཞེས་པའི་བརདྗོ ་གཞི འི་ཐོག་མོ ་

བསྔ ལ ་མི ་འདོད ་པ་དང་བདེ་ བ་འདོད ་པ་

ཞུ་དོན་འོད་དཔག་ཁྲིད་རི མ་བཅུ་ཅན་དང་།

༢༽བསོད་ནམས་ཚོ གས་བསགས་སྒམོ ་ཁྲིད།

པོ།

ཆོས་གྲོགས་ཡོ ངས་ནས་དགོངས་པ་
མངའ་གསལ་བཞི ན། འབྲི་གུང་ཆོས་རྗེ་ཨཱ་

མང་རི ང་འཇའ་ལུས་འཕོ་བའི་གདམས་ཟབ་
ལྟར་ཚུགས་སྐབས། ཆོས་གྲོགས་མང་པོ་ནས་

སེམས་ཁྲིད་བཅས་མ་འོངས་དུས་ལ་གནང་

༄༅།

༼འདོ་དཔག་ཁྲིད་རི མ་བཅུ་པའི་ནང་གཤམ་ གོ ་ འཕང་ཐོབ ་རྒྱུ ་ཐབས་ལམ་མེ ད ་སྟབས།

སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མ་བཅོས་པའི་ངོ་བོ་

༡༽ ཞི ང་ཁམས་སྒམོ ་པ།

སྐྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་སེམས་ཁྲིད་ཐོབ་དགོས།

༣༽ མདོ་ལུགས་འོད་དཔག་སྒམོ ་ཁྲིད།

ི ་པོ་དེ་ཉིད་
གཞི ་བདེ་བར་གཤེ གས་པའི་སྙང

སངས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ལས་ས་བོན་ལྟ་བུ་

ནང་ཆོ ས་དང་ཆོ ས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་
སི ་ཁོ་གཙུག་ལག་སླབོ ་
ལས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་

༢༠༡༩ ཟླ་བ་དང་པོའ་ི ཚེ ས་ ༥ བར་འོད་
བཅས་ཉིན་གྲངས་ ༡༢ ནང་གནང་གཏན་

ཁྲིད།

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ཕྱི་ལོ་

དཔག་ཁྲིད་རི མ་བཅུ་པ་དང་། སེམས་ཁྲིད་
ཁེལ་སོང་བས། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ ༢༩

བར་སེམས་ཁྲིད་ཞུ་མཁན་གསར་པ་རྣམས་

རི ན་པོ་ཆེ ་མཉམ་མི ་རེ ་བཞི ན་དྲི་བ་དྲི་ལན་

༤༽བྱ་རྒྱུད་ལུགས་ལྟར་འོད་དཔག་སྒམོ ་ཁྲིད།

༦༽རྣལ་འབྱོར་ལུགས་ལྟར་འོད་དཔག་སྒམ
ོ ་ འཕགས་ཡུ ལ ་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་མའི ་ སོ ར ་བཀའ་
༧༽ཕ་རྒྱུད་ལུགས་ལྟར་འོད་དཔག་སྒམོ ་ཁྲིད།

༨༽མ་རྒྱུད་ལུགས་ལྟར་འོད་དཔག་སྒམོ ་ཁྲིད།

༩༽ འོད་དཔག་སྒ་ོ ནས་ཚེ ་སྒྲུབ་ཟབ་ཁྲིད།

ི ་
དགོན་ཐུ བ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བྱང་ཆུབ་གླང

པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མི ་ཡོ ངས་རྫོགས་སྡུག་

གཉེར ་ཁང་དུ ་ དགེ ་

རང་གི ་ སེ མ ས་ལ་ཡེ ་ གདོད ་མ་ནས་ཡོ ད ་ ལ ་ ག སུ ང ་ བ ཤ ད ་
༥༽སྤ ྱོད ་རྒྱུ ད་ལུ ག ས་ལྟར ་འོད ་དཔག་སྒམ
ོ ་ བཞི ན ་པ་དེ་ ཉིད ་ངོ་ སྤྲོད ་པ་ལ་སེ མ ས་ཁྲིད ་ གནང་འདུག
དེ ་ ཡ ང ་ རུ ་ སོ ག ་ སྐུ ་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཁྲིད།

ཐུ བ་པ་ནན་ཏན་ཞུས་དོན་བཞི ན། འདི་ལོ་ཕྱི་

ངོ་སྤྲོད་གནང་སྐབས། ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་

ཚབ་དོ ན ་གཅོ ད ་ཏེ ་

ལོ ་ རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་

འཕོ་ བའི ་ བཀའ་ཆོ ས ་གྲ་སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ གི ས། རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི གཅི ག་མཚུངས་ཡི ན་པའི་འདུ་ཤེས་བཅངས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༢ གཞི ་ རྩའི ་ རི ན ་ཐང་བྱམས་པ་དང་སྙིང ་ར ྗེ་ ཏེ་ ཕན་ཚུ ན ་གུ ས ་བརྩི་ཞུ ་ དགོ ས ་པ་ཡི ན་
ལ། །

གོང་སྤལ
ེ ་གཏོང་གལ་ཆེ ་བའི་སྐར
ོ ་སྤྱི ་དང་། ཞེས་གསུང་གནང་བ་དང་།

གསུང་བཤད་

གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེ ས་ ༣༠ ༡༠༽བསྐ ྱེད ་རྫོག ས་ཟུ ང་འཇུ ག ་སྒ་ོ ནས་རྨི་ འབྲེལ་གཏུ གས་གནང་ཡུལ།

ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ཀྱི ་ ལས་རི མ་གྲུབ ་རྗེས ་དགེ་ ལས་སླབོ ་ཕྲུག་

ཚེ ས་ ༣ བར་འོད་དཔག་ཁྲིད་རི མ་བཅུ་ བཅུའ།ོ

བཞི ་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཆོས་ འདུག་པ་བཅས། །

ནས་གནམ་ལོ ་ གསར་ཚེ ས ་ཕྱི ་ ཟླ་དང་པོའི་ ལམ་དང་འོད ་གསལ་སྒ མ
ོ ་ཁྲི ད ་བཅས་

ཁ་པར། ༠༩༩༣༩༩༩༤༩༩༣

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་ རྣམས་ཀྱི་ད་ྲི བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨

5

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཊོ་རོན་ཊོའ་ི མཐོ་སླབོ ་ཁང་ད་ུ གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་
ཁག་གཅིག་གི ས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

ལངས་ནས་བསྡད་ན་གྲང་ངར་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད།

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཁེ་

ཁང་གི ་ ཕྱི ་ ལོ ག ས་སུ ་ རྒྱ་རི གས་སླ བོ ་ཕྲུ ག ་

༡༩

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ཅེས་ཀུ་རེའ་ི ཚུལ་དུ་གསུང་།

ད་ལྟ་ཚོ གས་

མངའ་སྡའེ ་ི

ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཁོང་ཚོ ས་

ཊོ་རོན་ཊོའི་མཐོ་སླབོ ་ཁང་དུ་གསུང་བཤད་

གལ་ཏེ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་ནང་དེ་ལྟར་ངོ་

ན་ཌའི་ཨོ ན་ཊེ་རི འ་ོ

Ontario

རྒྱལ་ས་ཊོ་རོན་ཊོའི་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

གནང་སྐབས་རྒྱ་མི འི་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གཅི ག་

རྒྱ་ནག་ནང་དེ་ ལྟར ་ངོ་ རྒོལ་རྒྱག་མི ་ཐུ བ །

པའི་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ད་བར་ཧན་རྒྱ་རི ག ས་ཤ་སྟག་

འོས་ཐོབ་ཀྱི་རེད། དེ་ནི་ཕྲན་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ ཆེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།

ཆ་ནང་བོད ་ཀྱི ་ བདག་པོ་ བོད ་མི ་ ཡི ན་ཞེས ་

པ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་རེད།

རེད།

རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི ཡི ག་

འཁོད་ཡོ ད་ཀྱང་།   བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་

རྒྱ་རི གས་ཡུལ་

ཡི ན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡི ན་པར། ཕྲན་བོད་ སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཞི ག་བོད་ལ་ཕྱིན་ནས་བོད་

རྒྱ་རི གས་སླབོ ་མ་ཞི ག་གི ས།

མི ་ཞི ག ་ལ་ཁྱེད ་རང་སྐྱི ད ་པོ་ འདུག ་གམ་

ང་བོད་ལ་ ཞེས་དྲི་བ་དྲིས་ན།

བོད་མི ་དེས་ཏན་ཏན་

ང་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོ་འདུག་ཅེས་ལན་འདེབས་

གནང་གི ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ཅིའ་ི ཕྱིར་ཞེ་
ན། ཉེན་རྟོག་པ་དང་། དམག་མི ། གསང་

རྒོལ་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

གི ས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་དཔལ་

ཁོང ་ཚོ ་ མང་པོ་ ཞི ག ་འཛི ན་བཟུ ང ་བྱས་ཏེ་

བའི་མི ་སྣ་སོགས་རྒྱ་རི གས་རེད།

ཡོ ངས་ལ་གསུང་དོན།

ཚོ གས་བཅར་བ་རྒྱ་མི འི་སླབོ ་ཕྲུག་ཅི ག་གི ས་

ན། རང་ཉིད་ལམ་ལོག་པར་འགྲོ་རྒྱུ་ངེས་པ་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་ཚོ གས་བཅར་བ་

དེ་རི ང་གི ་མཛད་

བཙོན་ཁང་ནང་འཇུག་གི ་རེད། ཅེས་གསུང་།

སྒ་ོ ནི་ སྨྲ་བརྗོད ་ཀྱི ་ རང་དབང་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་

བོད ་ཀྱི ་ འགོ ་ ཁྲི ད ་སུ འི ་ གནང་དགོ ས ་སམ་

མི ་མང་ཚོ ར་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་ཡོ ད་པ་

བཏང་སྐབས། དེའ་ི ལན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ་ལའང་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་

ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ལན་འདེབས་

བཞི ན་ཡོ ད།

ཚོ གས་ཁང་ནང་དུ་ཡོ ད་པའི་

ལྟར་ཚོ གས་ཁང་གི ་ཕྱི་ལོགས་ན་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་

ཞེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ལ་དྲི་ བ་

སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་བོད་པས་བོད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་

བོད་མི ་ཞི ག་གི ས་ལན་དྲང་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་

ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ས་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་

དེར་ཁྱེད་རང་
རྒྱ་རི གས་ལས་ལྷག ་ཆ་རྐྱེན ་ཚང་གི ་ ཡོ ད ་ གླུ་གཞས་ལེན་གྱི་འདུག
ནའང་། རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་རྫོང་རི མ་པའི་ གི ས ་འགྲེལ ་བརྗོད ་ཇི ་ ལྟར ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་

གནང་།   འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའ་ི རི ང་

ན་ཚོ གས་ཁང་ནང་དྲོན་པོ་ཡོ ད་པའི་ཁེ་ཕན་

པའི་དྲུང་ཆེ ར་བོད་པ་ཞི ག་སླབེ ས་མྱོང་མེ ད།    སྤྲོད་ཀྱི་མེད།

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཚོ གས་ཁང་གི ་ཕྱི་ལོགས་སུ་

༄༅།

བོད ་རང་སྐ ྱོང ་ལྗངོ ས་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་

གཞུང་གི ས་གོ་གནས་མཐོ་བ་ཞི ག་ནམ་ཡང་ ནམ་ཞེས་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་ལ་ད་ྲི བ་བཏང་།
གལ་ཏེ་སང་ཉིན་བོད་ནང་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་རི གས་

འོས་འདེམས་བྱས་པ་ཡི ན་ན། ཏན་ཏན་ང་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་ཚོ ས ་དྲི་ བ་བཏང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་

རེད། ཅེས་གསུང་།  དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོ ག་གི ་མཇུག་སྡམ
ོ ་གསུང་བཤད་སྐབས་
རྒྱ་རི གས་སླབོ ་མ་ཞི ག་གི ས། མ་འོངས་པར་

ཁོང་ཚོ ས་བོད་རྒྱ་གཉིས་དབར་བག་ྲོ གླངེ ་གི ་
ཚོ གས་འདུ་དེ་འདྲ་བསྐངོ ་ཐུ བ་ཀྱི ་ཡོ ད་དམ་

ཞེས་དྲི་བ་དྲིས་སྐབས། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
མཆོག་གི ས་ཡི ན་དང་ཡི ན། ཁྱེད་ཚོ ས་འདི་

འདྲ་བའི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ བསྐངོ ་རོ ག ས་གནང་

ཞེས་སྐལ
ུ ་མ་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

མཆི ན་ནད་དགུ ་ཐབས་ཁ་པའི་ནད་གཞི ་སྔནོ ་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པ།

།བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་ལ་ནད་

གཞི ་ཚབས་ཆེ ་བ་གཅི ག་ནི་མཆི ན་ནད་དུག་
ཐབས་ཁ་པ་

བོད ་རང་སྐ ྱོང ་ལྗངོ ས་དམར་ཤོ ག ་ཚོ ག ས་

འགྲོ་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་ཡི ག་འཛི ན་

དབང་སྒྱུ ར་འོག ་མི ་རི ག ས་དབྱེ་ འབྱེད ་ཀྱི ་ གྲྭ་འཚོ གས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་རྟག་
དཀའ་ངལ་མྱོང་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་མི ་ཞི ག་ པར་སྔ་ དྲོ་ སླབོ ་ཕྲུ ག ་ཚོ ས ་བོད ་ཀྱི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་

དབང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོ ད། ཚོ གས་ཁང་

ནང་ཡོ ད་པའི་ཚོ གས་བཅར་བ་ཚོ ར་མཚོ ན་

གལ་ཏེ་

Hep B

དེ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་།

དགའ་ བཅས་ཉིན ་གྲངས་གཉིས ་རི ང་གི ་ ཚོ ག ས་

ལྡན་བྱང་རྩེ་སྤྱི་ཚོ གས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ འདུའ་ི གྲོས་གཞི ་གཙོ་བོ་ནི། ནད་གཞི ་བརྟག་

གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་མོ ན་ དཔྱད་བྱེད ་ཕྱོག ས་ཐོག ་ལ་རྩ་འཛི ན་ལམ་
སྟོན་གཏན་འབེབས་གནང་ཕྱོགས་དང་།

ཆེད་ལས་སྨན་པ་རྣམས་

ཚོ གས་ཐེངས་དང་པོར་སྨན་པ་བླ་ོ བཟང་ཚེ ་ ཕ ྱོག ས་བཅས་ཀྱི ་ ཐོག ་ལམ་ས ནྟོ ་ཟི ན ་བྲིས་

མ་འོངས་

ག་པའི ་ ནད་གཞི འི ་ སྐ ར
ོ ་ཉམས་ཞི བ ་དང་

ནད་གཞི ་ འདི་ ངོ་ རྟགས་ཆོ ད ་ཐབས་དང་།

ཐབས་བྱུ ས ་སྟོན ་ཕྱོག ས་བཅས་རེ ད ་འདུག
གྷ་ོ འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་སུ་ ཚོ ག ས་འདུའི ་ ཐོག ་རྡ་ས་བདེ་ ལེ ག ས་སྨན ་

ཙམ་གཏོང་དགོས་པ་སྤྱི་དང་།

མཆི ན་ནད་དུག་ཐབས་ཁ་པའི་ནད་གཞི ་སྔནོ ་

སྨན་བཅོས་སོགས་ཀྱི་ཆེ ད་དུ་འགྲོ་གྲོན་གང་ ཡོ ད་པའི་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེའི་སྨན་ཁང་དུ་ ཁང་དང་།   ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་

མར་གཟིགས་ནས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ དེ་ཡང་ཟླ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ དང་ ༢༠

བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་མཆོ ག ་དང་། ལ་བགོས་ནས།

བཅོས ་བྱེད ་སྐབ ས་དཀའ་ངལ་དང་ཉམས་

དེ་བཞི ན་སྨན་

པར་མཆི ན་ནད་དུག ་ཐབས་ཁ་པ་དང་

བའི་ཚེ ་སག
ྲོ ་ཤོ ར་བཞི ན་པའི་དཀའ་ངལ་དུ་ འདུ་ཞི ག་སྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ཡོ ད།

འབྱེད ་ཀྱི ་ མཛད་སྒར
ོ ་འཕྲོད ་བསྟེན ་བཀའ་ ཞུགས་པ་ཕྱི་ནང་སྨན་པ་ཁག་སྡ་ེ ཚན་གཉིས་

དགའ་བྱང་མཁན་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་རྣམ་ ནས་ནད་གཞི ་ བརྟག་དཔྱད་དང་ནད་གཞི ་

མྱོང་ཁག་ཕན་ཚུན་བརྗེ་རེས།

ནད་གཞི ་ འདིའི ་ རྐྱེན ་པས་བོད ་མི ་མི ་ཉུ ང་ འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོ གས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད། ཚོ གས་འདུ་དབུ་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུའི་ཚོ གས་

མཆི ན་ནད་དུག ་ཐབས་ཁ་པ་ནད་པ་ཚོ ར ་
ལྟ་རྟོག་གནང་ཕྱོགས།

ལྷག་པར་

ཆེ ད་ལས་པ་དང་སྨན་པ་ཁག་གཅི ག་བཅས་ གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག

གཉིས་གདན་ཞུ་གནང་འདུག

འདི་ཡོ ད་མཁན་ནད་པ་ཚོ ར་ལྟ་རྟོག་གནང་

རི ང་ལགས་ཀྱི ས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ བཟོས་གནང་བ་དང་།

ནས་མཆི ན་ནད་དུག་ཐབས་ཁ་པ་ནད་གཞི ་ རྣམས་ནས་བོད ་པའི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་གི ་
དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི ་ལག་བསྟར་གནང་ ཚབས་ཆེ འི་ནད་གཞི ་འདིའི་དཀའ་ངལ་ལ་

ཕྱོགས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་།

རི ་ནས་ཕེབས་པའི་

ཨ་ གདོང ་ལེ ན ་བ ྱེད ་ཕ ྱོག ས་དང་ཐབས་བྱུ ས །

Dr. Homie Razavi

མོན་གྷ་ོ དགའ་

ལྡན་བྱང་རྩེའི་སྨན་ཁང་འགན་འཛི ན། ལྷག་

སྨན་བཅོས་གནང་སྐབས་ཉམས་མྱོང་ཇི་བྱུང་

ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་མཆི ན་ནད་དུག་ ཕན་ཚུ ན ་བརྗེ་ རེ ས ་སོ ག ས་གནང་ཡོ ད ་པ་

ལག་སྨན ་ཁང་ཁག་བདུན ་གྱི ་ སྨན ་པ་དང་། ཐབས་ཁ་པ་ནད་གཞི འི་གནས་སྟངས་ཁག་
སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་སྨན་པ།

སྤྱི་ཡོ ངས་སྨན་པ་

ངོ་སྤདྲོ ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་བོད་པའི་

བཅས། །

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གི ་མཆི ན་ནད་དུག་ཐབས་ཁ་

པར་མཆི ན་ནད་དུག་ཐབས་ཁ་པ་ནད་གཞི འ་ི པ་དང་འབྲེལ་ནས་ལས་རི མ་འཆར་འགོད་

བྱང་ཁེ་ལི ་ཧྥོར་ནི་ཡའི་མངའ་སྡའེ ་ི བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུན་ཚོ གས་པས་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ཤུ ལ་ལུས་ནང་མི ་
ཚོ ར་ཨ་སྒརོ ་ ༧༢༣༦ ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཨ་རི འ་ི ཁེ་ལི ་ཧྥོར་ནི་ཡའི་མངའ་ སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྟབས་བདེ་ཇ་ཁང་དུ་ ཚེ ་ བརྟན་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་གསུ ང ་
སྡའེ ི་ ནང་ཉེ་ ཆར་མེ ་ སྐ ནྱོ ་ཚབས་ཆེ ན ་ཤོ ར ་ ཕེབ ས་ཏེ་ ཉིན ་གུ ང ་གི ་ ཞལ་ལག་ཉོས ་པ་མ་ དོན། དང་བླངས་པ་རྣམ་པ་ཚོ ་མེད་པ་ཡི ན་

ལ ག ས ་ ཀྱི ་

ུ ་ནས་མེའ་ི འབྱུང་ ན་ཐེངས་འདིའི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི ་
བར་བརྟེན་མི ་གྲངས་ ༨༠ ལྷག་རྐྱེན་ལམ་ ཟད། ཞལ་འདེབས་བསྡས

ལས་ཁུ ངས་
སུ ་ འ བུ ལ ་

སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ངས་དང་བླངས་པ་རྣམ་པ་

ཆོ ད ་ བྱུ ང ་

དུ་གྱུར་ཡོ ད་པ་དང་མི ་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་ བའི་གནོད་འཚེ ་ཕོག་པའི་ཤུ ལ་ལུས་ནང་མི ་

པོ་སྡདོ ་ཁང་མེད་པར་གྱུར་འདུག

ཐེངས་

ཡོ ང ས་ལ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ མཚོ ན ་

འདིའི་མེ འི་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱི ས་ས་གནས་ བྱེད་ཨ་སྒརོ ་

མི ་ཟོག ་གཉི ས ་ཀར་གནོད ་འཚེ ་ཧ་ཅང་ ཆོད་བྱུང་ཡོ ད།

༧༢༣༦

འབུལ་རྒྱུའི་ཐག་

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་གཉིས་

ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོ ད་སྟབས། ཨ་རི འ་ི བྱང་ ལྷ ག ་མེ འི ་ འབྱུ ང ་བའི ་ གནོད ་འཚེ འི ་ རྐྱེ ན ་

ལས་འགུལ་སྤལེ ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡི ན་པས།

གོ་

ཚོ ས་ཧུ ར་བརྩོན་ཆེ ན་པོའི་སྒ་ོ ནས་སྤྱི་ཚོ གས་
ལ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་པར་སྙངི ་ཐག་པ་

རྒྱུ འི ་ ཐ ག ་

ཡོ ད་པ་དང་།
རི ་ ཆི ་ མོ ན ་

ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།    ཌི འི ་ གྲོ ང ་

ཁེ་ ལི ་ཧྥོར ་ནི་ ཡའི ་ མངའ་སྡའེ ི ་ བོད ་རི ག ས་ གྱི ས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་མྱ་

བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་རྒྱུ ན་ལས་

སྡ འེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་

དང་བླང ས་པ་བཅས་མི ་གྲངས་ཉི་ ཤུ ་ ཙམ་ ཚོ གས་ཡོ ད།  བྱང་ཁེ་ལི ་ཧྥོར་ནི་ཡའི་བོད་

ཨ་སྒརོ ་རྣམས་རི ་ཆི ་མོན་ཌི འ་ི

གནོད་འཚེ ་བྱུང་བར་ས་གནས་བོད་མི ་ཚོ ས་ འདུག་པ་བཅས། །

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་དང་ ངན་གུས་འདུད་དང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་

ནས་མ་སྐུལ ་དང་བླང ས་ཀྱི ས ་བོད ་རི ག ས་

རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཞོན་

རྣམ་པས་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་གནང་བའི་
གྲོང་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཊོམ་བྷ་ཊི ་

Richmond
Tom Butt

གྱི ་ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་གནང་བར་

པ་ཊོམ་བྷ་ཊི ་ལགས་ཀྱིས། མེའ་ི འབྱུང་བའི་ ར ྗེས ་སུ ་ ཡི ་རངས་དང་ཐུ ག ས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་
གདུང་སེ མས་མཉམ་སྐ་ྱེ དང་དཔལ་འབར
ྱོ ་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་ཡོ ངས་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༠ གཏོང ་དགོ ས ་པའི ་ འབོད ་སྐུ ལ ་ཞུ ས ་སྐ ར
ོ །   ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན། དུས་རབས་བདུན་པ་
ཉིན་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གི ས་བོད ་མི ་དང་འབྲུ ག་པ་སོ ག ས་ཁྱོ ན ་
མི ་གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་དམི གས་
བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་

ཉི་ཧོང་གི ་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀེ་ཡའོ་ནང་རྟེན་གཞི ་

བྱས་པའི ་ ཉི་ ཧོང ་ག ྲོས ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཚོ གས་
ཁང་དུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་སྐབས་ཉི་ཧོང་

རྒྱལ་ཡོ ངས་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོ གས་

All Party Japanese Parlia-

mentary Group for Tibet

པའི་ཚོ གས་

མི ་ཡོ ངས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

ི ་གི ་རྒྱབ་ཁབ་ཚང་མར་
ལྷག་པར་འཛམ་གླང

བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ལ་རྒྱབ་

དང་། བརྒྱད་པ། དགུ་པའི་ནང་བོད་དང་།

སོག་པོ། རྒྱ་ནག་བཅས་རང་བཙན་གཙང་

སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ་འགན་ མའི་རྒྱབ་ཁབ་ཡི ན་པ་འཁོད་འདུག  

ཉི་ ཧོང ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་ ངས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་ང་ཚོ འི་གས
ྲོ ་
རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཞི ་མོ ་མུ ་ ཚོ གས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་

ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་

ལགས་ཀྱིས།

Mr. Shimomura Hakubun

པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་ཞུས།

ི ་མི ་མང་གི ས་ ཉི་ ཧོང ་རྒྱལ་ཡོ ང ས་གྲོས ་ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་
འཛམ་གླང

འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ང་ཚོ ས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ རྒྱབ་སྐྱོ ར ་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་གཞོ ན ་སྐུ ་

ཞི ག་ཡོ ད་སྐརོ ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས།    

སྐ བ ས་དེར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ མེད། ང་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་མི ་མང་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ མཆོ ག་གི ་ལམ་སྟོན་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་བཞི ན་ ཞབས་ཝ་ཊ་ན་བྷ་ེ
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དོན།

ལགས་ཀྱིས།

Mr. Shu Watanabe

འདི་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ངོས་རང་ཉི་ཧོང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཉི་ཧོང་གས
ྲོ ་

རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐབ ས་བྱུ ང ་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་

པ་དེ་ཡི ན་ཞི ང་།     སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

འཐུ ས ་མི ་རྣམ་པ་ཚོ ་ དང་ཐུ ག ་འཕྲད་བྱེད ་

ཚོ གས་ནང་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་པ་ཐེངས་བཞི ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནི་བོད་མི འི་

བྱུང་།
ཉི་ཧོང་དང་བོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནི་
༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༣ པའི་སྐབས་

དབུ་ཁྲིད་ཡི ན་ནའང་།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་

ཡོ ད།

ི ་
ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་རེད། དེ་ནས་འཛམ་གླང
དམག་ཆེ ན ་གཉིས ་པའི ་ རྗེས ་སུ ་ འབྲེལ་བ་

མཆོ ག ་གི ས ་འཛམ་གླིང ་གི ་ མི ་འབོར ་ཐེར ་

ཁོང ་ཚོ འི ་ འཆར་གཞི ་ དང་ག ས
ྲོ ་ཆོ ད ་ཁག་

ཡའི ་ རྒྱལ་ཁབ་གལ་ཆེ ན ་ཞི ག ་ཡི ན་པ་མ་

ཆས་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་

སྐབས་དེར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཆོག་ལ་སྙན་སྒྲོན་དང་སྦྲགས།
ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡི ག་སོགས་

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་རྒྱུ།
དེ་བཞི ན་བོད་ནང་གི ་ཤེ ས་ཡོ ན་དང་དཔལ་
འབ ར
ྱོ ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་
རྒྱུ་དང་།   རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་གི ་

ཆད་པ་རེད།

འབུམ་བདུན་གྱི ་བདེ་དོན་ཆེ ད་དུ་ཕྱག་ལས་

གང་ལྟར་ཉི་ཧོང་ནི་ཨེ ་ཤེ་

ཟད།  ང་ཚོ ་དང་ཉི་ཧོང་དབར་ཆོས་ཕྱོགས་

ཀྱི་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོ ད།     

གནང་གི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཁབ་ཀྱི ་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་འོག་མི ང་ ཡོ ད། ང་ཚོ ་ཡང་སྐ་ུ ཉིད་ལ་ཡི ད་སྨནོ ་ཧ་ཅང་

ཉི་ ཧོང ་ནི ་ ཧ་ཅང་ཡར་ཐོན ་ཅན་གྱི ་ རྒྱལ་ དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་ ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན།
ཁབ་ཅིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

མང་གཙོ་དང་ ཚད་ལྡན་ཞི ག་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་རྒྱ་ནག་ མཆོག་གི ་བསླབ་བྱ་ནི།

ཡོ ད།

ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་རྣམ་པས་བོད་དོན་ འདོད་ཡོ ད།

ངོས་རང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ ང་ཚོ ས ་གཞུ ང ་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞི ན་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་ ཚོ གས་པ་ལྟ་བུར་ཡི ད་སྨནོ ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ པ་ཚོ ་ དང་ལྷན ་བོད ་དོན ་ཆེ ད ་ལས་ཀ་བྱེད ་
ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

རྒྱུ་ཡི ན། རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ག་ཆ་ཁག་གཅིག་གི ་

༄༅། །འདི་གར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་

དགོས་འདུན་འདོན་བཞི ན་ཡོ ད།

ཐིའུ་མེ་ཁ་ཆི ་

དུ་རང་དབང་ཐོག་ནས་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ འི་ འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཀུ ར་ཀར་མཆོ ག་དང་།

བོད་ནང་འགྲོ་འོང་གི ་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་ལ་ཨ་རི འ་ི
གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི ས་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འདགུ
Matteo Mecacci

ལགས་

ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།   ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་

རྒྱ་མི ་ རི འི་ གྲོས ་ཚོ ག ས་གོང ་མའི་ ཕྱི ་ འབྲེལ་ལས་

རི གས་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཨ་རི འི་ས་གནས་གང་ དོན ་ལྷན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་
ཐོབ ་ཐང་ཡོ ད ་པ་ལྟར ་ཨ་རི འི ་ མི ་སེ ར ་སུ ་ གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་མི ་ནེན་ཌེ་ཛི ་
འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ཕྱིན་བོད་ཀྱིས་གཙོ ས་རྒྱ་ནག་

Sen. Menendez

མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་གོ་

ཨ་རི འི ་ ག ྲོས ་ཚོ ག ས་གོ ང ་མའི ་ ཕྱི ་ འབྲེལ་

གི ་ ས་གནས་གང་འདྲ་ཞི ག ་ནང་དམ་དྲག་ སྐབས་དང་བསྟུན་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ གས་རྗེ་

གི ས་

ཐོག་ནས་འགྲོ་འོང་བྱ་རྒྱུ འི་ཐོབ་ཐང་གཅི ག་ གྲོས་ཆོད་དེའ་ི ནང་ཨ་རི འ་ི མི ་སེར་ཡི ན་པའི་

ལས་དོན་ལྷན་ཁང་ United States Senate
Foreign Relations Committee

བོད་ནང་འག་ྲོ འོང་གི ་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་
གྲོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འདུག  སྤྱིར་

ང་ཚོ ར་མཚོ ན་ན་

རང་དབང་ལ་གཙི གས་ཆེ ར ་འཛི ན་བཞི ན ་ མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྡདོ ་ མུན་པ་སེལ་བའི་འོད་ཟེར་རེད། ཅེས་དང་།

བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གླདོ ་བཀྲོལ་

འགུ ལ ་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་མེ ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་

རྩ་བ་ནས་མེ ད ་པར་རང་དབང་ལྡན ་པའི ་ ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
མཚུངས་སུ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་ཡོ ད།

བོད་མི ་རྣམས་བོད་ནང་དུ་རང་གི ་གཉེན་ཉེ་

དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་ དང་གནས་མཇལ་སོགས་འགྲོ་རྒྱུར་ཨ་རི ར་

བཞི ན་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

ཉི་ཧོང་འཕྲུལ་

མཉམ་རང་གི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དང་སྲོལ ་རྒྱུ ན་
བཟང་པོ་རྣམས་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་གནང་

ཐུ བ ་ཡོ ད ་པ་དེར ་བསྔག ས་བར དྗོ ་གནང་གི ་
ཡོ ད་པ་རེད། ཅེས་གསུངས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང།
དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཐུགས་
གསོའ་ི འཕྲིན་ཡི ག་གནང་བ།

ི ་མའི་དབུ་འཛི ན་ཁྲི་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་སྔ་འགྱུར་རྙང
རབས་བདུན ་པ་༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཀཿཐོག ་དགེ་ རྩེ་འགྱུ ར ་མེ ད ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་རི ན ་པོ་ ཆེ ་

མཆོ ག་གླ་ོ བུ ར་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེ གས་ཚུ ལ་བསྟན་པའི་ཡི ད་སྐ འ
ྱོ ི་གནས་ཚུ ལ་

ི ་མའི་འདུས་སྡ་ེ
བྱུང་བར། འདི་ག་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་འགོ་ལས་ཡོ ངས་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙང
ཡོ ངས་དང་། ༸སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་དེའ་ི ཤུ ལ་བཞུགས་ཞབས་འབྲིང་དང་། སྐ་ུ ཉེ་ལྟསོ ་བཅས།
གཞི ས་བྱེས་ཕྱི་ནང་སླབོ ་ཚོ གས་བཅས་ལ་སྙངི ་ནས་ཐུ གས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

༸སྐྱབས་རྗེ་

བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེའི་ཟབ་མོ འི་ཐུ གས་དགོངས་ཇི་ཡོ ད་རྣམས་ཡོ ངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་།

སླར་ཡང་གངས་ལྗངོ ས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་འཁྲུལ་བྲལ་ཡང་སྲིད་རི ན་པོ་ཆེ ་མྱུར་དུ་བྱོན་ཏེ།
སྐ་ུ ཕངྲེ ་གོང་མ་རི མ་བནྱོ ་གྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་བདག་བཞེས་ཐུ བ་པའི་སྨནོ ་འདུན་ཤུ གས་དྲག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། །

ནང་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་ནང་རྒྱབ་

གི ་ འགན་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་མེ ་ ཐི འུ ་ མེ ་ ཁ་ཆི ་ རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ བར་ལམ་ལོ ་ ཤས་རི ང ་ནས་ཨ་རི འི ་ མང་
Matteo Mecacci ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། དུ་མཐོང་མཆན་ཞུ ་བར་འགྲོ་སྐབས་བོད་མི ་
གཙོ ་ དང་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་གཉིས ་ཀས།

ནས་ཨ་རི འི ་ མི ་སེ ར ་ཡི ན་པའི ་ བོད ་མི ས་

དགོ ས ་དམི གས་གཙོ ་ བོ་ ནི་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

འབྲེལ་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི ས་སྤྱི་མོ ས་ཐོག་ འབྱེད ་བྱེད ་བཞི ན ་པའི ་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་

རྒྱ་མི ་རི གས་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་

གས
ྲོ ་ཚོ ག ས་གོང ་འོག ་གི ་ འཐུ ས ་མི ་རྣམས་

བ ྱེད ་ཆོ ག ་པ་ལྟར ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ནས་ཀྱང་

ནང་འགྲོ་འོང་གི ་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་གྲོས་

གྲོས་ཆོད་དེ་བཞི ན་དེ་འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་

༩

སྐྱོར་ཐོབ་ཟིན།   དེ་ཡང་གྲོས་ཆོད་དེའ་ི “དེ་རི ང་ཨ་རི འི་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་ རི གས་ཡི ན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དབྱེ་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་ཨ་རི ས་ཚོ ང ་དོན ་ཙམ་

གི ས་བོད་ནང་ཨ་རི ས་གཙོ ས་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་སྣ་ ནས་གྲོས་ཆོ ད་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེས་ འཁོད་འདུག   དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་མཁན་རྒྱ་

རུང་ཨ་རི འི་ནང་རང་དབང་ཐོག་འགྲོ་འོང་

འགྲོ་ འོང ་བྱ་རྒྱུ ར་དམ་དྲག་བྱས་པ་བརྒྱུ ད་ ཨ་རི འི ་ མི ་མང་ཚོ ས ་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་ ནག་གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་གི ་ ལས་བྱེད ་སུ ་ ཡི ན་
བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ ཚོ འ་ི གནས་སྟངས་དང་།   ཨ་རི འ་ི མི ་སེར་ ངོས་འཛི ན་བྱས་ཏེ་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་
ི ་ཕྱིས་ཤེས་རྟོགས་མེ ད་པ་
ཇི་ཡི ན་འཛམ་གླང

མ་ཟད།

དེ་ མཚུ ང ས་ཨ་རི འི ་ གསར་འགོད ་པ་དང་

བཟོ་ཐབས་བདྱེ ་བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་

ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་རང་དབང་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ནང་སྙན ་སེ ང ་ཞུ ས ་པ་བརྒྱུ ད་ ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་མི ་
ཐོག་ནས་འགྲོ་འོང་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མ་སྤྲད་ ཇི ་ སྲི ད ་ཨར་རྒྱ་ཡུ ལ ་གཉིས ་ཀྱི ་ ཆབ་སྲི ད ་ སྣ་སོ ག ས་ལ་བོད ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ རང་

དགོས་པའི་ཚོ ར་སྣང་དྲག་པོ་ཞི ག་བསླབེ ས་

གྲོས ་ཆོ ད ་དེས ་བོད ་ནང་ཕྱི ་ རྒྱལ་གཞུ ང ་

པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཇི ་ཡོ ད་གསལ་འདོན་ ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱི ན་བར་དེ་སྲིད་དུ་རྒྱ་ནག་
གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་གི ་ ལས་བྱེད ་དེ་ དག་སླད ་
གནང་ཡོ ད།

དབང་ཐོ ག ་ནས་འག ྲོ་ འོང ་གི ་ཐོ བ ་སྤ ྲོ ད ་

ཡུལ་སྐརོ ་སྤྲོ་འཆམ་པ་སོགས་

མཁན་གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་མར་ དམ་དྲག་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་རྒྱུ་

ཞི ག་ཡི ན་འདུག

དམི གས་པ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག

དེར་བརྟེན་

འབྲེལ་མི ་སྣ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་གསར་

འགོད་པ།

ལ་འགྲོ་ འོང ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཐོབ ་ཐང་དགོས ་པའི ་

ང་ཚོ ས ་ག ས
ྲོ ་ཆོ ད ་ཐོག ་མར་འདོན ་གནང་ ཕྱིན་ཨ་རི འ་ི ནང་འགྲོ་རྒྱུར་མཐོང་མཆན་ལ་
ཀོ་ར་ུ བྷ་ི འོ་

Sen. Rubio མཆོག་དང་།

ཨ་ ཡི ན་འདུག

ཏེ་གྲོས་ཆོད་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ་ཐོབ་པ་

འདས་པའི་ལོ་ཤས་གོང་

གཙོ ས ་ཨ་རི འི་ ནང་གི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་

བ་བཅས་ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཡོ ད་

ཆེ ད་མངགས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ས་ནས་བོད་
ཆོ ད་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་
སྐལ
ུ ་ཤུ གས་ཆེ་ཞུས་ཡོ ད་འདུག

རི ང་མི ན་

ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་གོང་མའི་ནང་གས
ྲོ ་ཆོད་
དེའ་ི ཐོག་གླངེ ་སླངོ ་གནང་རས
ྱོ ས་
ྗེ ་ལངས་ཕག

ཇི ་འདྲ་འཛི ན་རྒྱུ འི་ཐད་ཐག་གཅོད་གནང་

འཆར་ཡོ ད་འདུག
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