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་
ཞིག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་ཕག་ལོ།

ལོ་ ༣ ཨང༌། ༢༦

༄༅།

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་གི ས་ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་
ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

མཐུ ན་ཡི ན་ནའང་འདྲ། མི ་ཕན་ཚུན་འཆམ་

།རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རནྟེ ་གཞི་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་
ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ཡོ ངས་གྲོས་ཚོ གས་
འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཊི མ་བྷ�ུ ར་ཅེཌ་ Tim Burchett ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༤ རེས་

མཐུ ན་སོགས་གཞི ་རྩ་བྱམས་བརྩེའི་ཀུན་སླངོ ་ གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
བརྒྱུད་ནས་ཡོ ང་དགོས་སྟབས་ཐོག་མར་ཆོས་ དངོས ་གྲུ བ ་ཚེ ་ རིང་ལགས་ཀྱི ས ་ཨ་རིའི ་ རྒྱལ་

བྱས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བསྟི་གནས་ཁང་

དུ།

26th June 2019

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཁ་ཆེའ་ི

ུ །
ལུགས་དང་རི གས་རས

ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་བོད་

མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ ཡོ ངས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་ཊི མ་བྷ�ུ ར་

ཅེཌ་ Tim Burchett ལགས་དང་མཇལ་

ཀྱི ་སྐད་ཆ་རྩ་བ་ནས་མི ན་པར་ང་ཚོ ་ཚང་མ་ འཕྲད་གནང་ཡོ ད།
ི ་མི ་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་ དེ་ ཡང་སྐུ་ ཞབས་ཊི མ ་བྷ�ུ ར་ཅེཌ ་ལགས་ནི་ ཨ་
འཛམ་གླང

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆི བས་སྒྱུར་

ཁོངས་ནས་འགྲོ་བ་མི ་གཅི ག་མཚུ ངས་ཡི ན་ རི འ་ི ཊི ་ནེ་སི འ་ི Tennessee མངའ་སྡའེ ་ི

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག  

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ Republican གྲོས་

མི ་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འདིའ་ི ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཡི ན་པ་མ་ཟད། གསར་དུ་འོས་
ཐོག ་ནས་མི ་བཟང་པོ་ ཞི ག ་ཆགས་ཐུ བ ་ཚེ །   འདེམས་བྱུང་བའི་གསྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཡིན་པ་

སྟབས།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥ རེས་གཟའ་

སྤནེ ་པའི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་ལ་དྭགས་

ཁ་ཆེ འི་ཤེ ས་ལྡན་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་དཔོན་སྐུ་ དང་།   སེམས་ནང་སྤ་ྲོ སྣང་ཆེ་བ་ཡོ ད་སྐརོ ་
དེ་བཞིན་གནའ་རབས་
ཞབས་སི ་དིག་ཝ་ཧིཌ་ Dr. Siddiq Wahid བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

སྐབས། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ངོ་སངྟོ ་གི་རི ང་ནས་ ཆོ ས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲི ལ་དང་འཛམ་གི ང་ཞི ་ དང་། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚན་
པའི་ཚོ གས་ཆུང་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞི ན་པ་
ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།

ཆེ་དང་ནང་པའི་དབར་མཐུ ན་ལམ་བཟང་པོ་

ཚོ གས་ཀྱི་དཔལ་ཡོ ན་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ ་དར་བ་དང་།

ཆེ་ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་སྤདྱོ ་བཏང་བ་དེའང་ཀ་ཤི ་

ཞི ་ གནས་དང་ལྷ ག ་མཐོང ་སོ ག ས་གཙོ ་ བོ་

གར་གྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཆེ ན་པོ་འདིའི་ནང་ཞི ་བདེ་ དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མང་གཙོའ་ི དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་སེར་སྨད་ཐོས་
ི ་གྲྭ་ཚང་དུ་སྤྲུལ་སྐའུ ་ི ཁྲི་སྟོན་མཛད་
བསམ་ནོར་གླང
བག་ཕེབས་ངང་གནས་ཐུ བ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།   ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་
སྒའོ ་ི ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་ཆེ འི་ཆོ ས་པ་ཚོ ར་མཚོ ན་ན་ཁ་ ལ་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་ཟིན་ཡང་།   ད་ཆ་བོད་
༄༅། །ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏང་
ཆེ ་ནང་ཁུལ་སུན་ནི་དང་ཤི ་ཡ་གཉིས་འཆམ་ ཀྱི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་སོ ག ས་སྲུ ང ་ གནས་ནང་འཁོད་དོན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦

ལགས་ཀྱིས་ལྷན་ཚོ གས་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས།   འཛམ་གླིང་ནང་དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཆེ ་བའི་རྒྱ་
ཨི ་ཇིབ་སོགས་མི འ་ི སྤྱི་
དེ་སྔ་བོད་རང་བཙན་མ་ཤོར་གོང་བོད་མི ་ཁ་ གར་དང་རྒྱ་ནག
རྒྱུན་སྐངྱོ ་གནང་བ་དང་།   བོད་མི ་ཚོ ས་ཁ་

རྒྱ་གར་ནང་མཚོ ན་ན་ལོ་ངོ་སྟོང་གི ་རི ང་ནས་

མི ར་ཞེས་པ་ནས་ཀ་ཤི ར་དང་། དེ་ནས་རི མ་

ནང་གི ་གཤི ས་རྒྱུ ད་དང་འབྲེལ་བའི་སེ མས་

སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

ཚད་མཐོན་པོར་སོན་ཡོ ད་པ་དེས་དེང་འཛམ་

བཞི ན་སྒྲ་ཉམས་ནས་ཁ་ཆེ ་ཆགས་ཚུ ལ་ཡོ ད་

དེ་ ནས་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོག་གི ས་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་

གྱི་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་ཡང་ཐོག་མར་

ང་ཚོ ་ཚང་མ་འག་ྲོ བ་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་
ནས་མའི་བྱམས་བརྩེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་བ་

དང་། ཇི་ཙམ་མའི་བྱམས་བརྩེ་མང་བ་ཐོབ་

པ་དེ་ ཚོ ད ་ཀྱི ས ་མི ་དེ་ སེ མ ས་བག་ཕེབ ས་པ་

ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་ཡར་རྒྱས་

དང་། དེ་སྔ་ནོཀ་སི ་ Knox རྫོང་གི་གྲོང་སྡའེ ་ི

དང་།   དུས་ད་ལྟའང་རྒྱ་གར་ནང་གྲངས་ མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན་ སྤྱི་ཁྱབ་པ་གནང་མྱོང་ཡོ ད།
ཉུ ང་གི ་ཆོ ས་ལུགས་དཔེར་ན་པར་སི ་ལྟ་བུ་རྒྱ་ པའི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགན་

མཐུ ན་ངང་གནས་ཡོ ད་སྟབས།

ད་ཆ་རྒྱ་ སྐབྱོ ་ཆེད་འབད་བརྩོན་མཛད་བཞིན་ཡོ ད་སྐརོ ་ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སེར་སྨད་ཐོས་
བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛི ན་
གར་ཁ་ཆེ ་བ་ཚོ ས་གཙོ ་འགན་ཐོག་ནས་ཁྱིམ་ སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གི ་ཁ་ྲི སནྟོ ་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་དཔལ་

ི ་ནང་གཙོ ་ཆེར་ཕྱི་དངོས་པོའ་ི དཔལ་ཡོ ན་ མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་ཨབ་གྷ་ནི་སི ་ཐན་དང་། པ་ མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་རྒྱ་གར་གི ་སྲིད་འཛི ན་གཞོན་ ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེ ས་ཕུན་ཚོ གས་
གླང
ཁོ་ནར་གཙི གས་ཆེ ར་འཛི ན་པའི་དུས་སྐབས་ ཀི་སི ་ཐན། དེ་བཞིན་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུའ་ི པ་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ཧ་མི ཌ་ཨན་སཱ་རི ་ Ha- མཆོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།
ཁྲི་སྟོན་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་
འདིར། སེམས་ནང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་རྒྱུ་དང་། དེ་ ནང་ཁ་ཆེ ་ནང་ཁུལ་གྲུབ་མཐའ་མི ་མཐུ ན་པ་ mid Ansari མཆོག་ཕེབས་ཡོ ད་པ་བཅས། །   
ི ་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐུ བ་རྒྱུ་ རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་འཁྲུག་རྩོད་བྱེད་བཞི ན་
བརྒྱུད་འཛམ་གླང
པ་དེ་དག་མཚམས་འཇོགས་ཡོ ང་ཐབས་ཆེད་

ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

དེ་ ནས་ཐུ ག ས་བསྐྱེད ་དམ་བཅའ་གཉིས ་པ་ ལས་འགུ ལ་ཤུ གས་ཆེ ་ཙམ་སྤལ
ེ ་དགོས་པའི་
ུ ་ཡང་མཛད།   ཆོས་ལུགས་འཆམ་
ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་ རྒྱུད་སྐལ

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཞི ་བདེ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་
ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡ པར་བཅར་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༡ ནའི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ནི།

རྒྱལ་ཁབ་ པས་མཁྱེན་ནས་ཐུ གས་ཕམ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གི ་

ནས་ ༢༤ བར་སོག་པོའ་ི རྒྱལ་ས་ཨོ ་ལན་བ་ ཅི ག་གི ་ཚད་མཐོ་བོའི་རང་དབང་དང་འབྲེལ་ རེད། རྒྱ་གཞུང་གི་བྱ་སྤདྱོ ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ད་
ཌོར་ Ulaanbaatar ནང་ཨེ ་ཤི ་ཡ་ཞི་བདེ་ བ་ཡོ ད ་པའི་ གནད་དོན ་ཆགས་ཡོ ད ་སྟབས། ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་སུན་སྣང་སྐྱེས་ནས་བསྡད་
ནང་པའི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་ ཕར་ཕྱོགས་ནས་དེ་འདྲའི་རི གས་བྱེད་རྐྱང་ ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡི ན་ནའང་

༡༡ ཚོ གས་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ བྱས། ཚུར་ཕག
ྱོ ས་ནས་ཉན་རྐྱང་བྱས་པ་ཡི ན་ དེས་གནོད་པ་ལས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད།
གི ་གནོན་ཤུ གས་འོག་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ ན།

ཕག
ྱོ ས་གཉིས་ཀར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ ཅེས་དང་།

ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ སྐུ ་ ཚབ་ཚོ གས་ ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པར་བརནྟེ །  དེ་འདྲའི་གནས་

དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་སྟེང་ནང་པ་

དེ་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་ འཚམས་པ་དང་།

སྟབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་

བཅར་ཐུ བ་མེད།

སྟངས་ཆགས་དུས་གཅི ག་ནས་འོས་ཤི ང་མ་
གཉིས་ནས་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་

བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ རྐྱང་པའི་ཐོག་ད་བར་གང་ཡང་བྱས་མ་མྱོང་

གི ས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ མཁན་ཞི ག་ལ་དེ་ལྟར་བྱེད་ཡོ ང་དུས་དཔེར་

མང་ཤོས་ཡོ ད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག་ཡི ན་
དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་དོན་ག་རེ་རེད།

ཐེངས་

འདི འི ་ གནད་དོན ་དེ་ ཆོ ས ་དང་ཆབ་སྲི ད ་

ཚན་པའི ་ བཅར་འདྲི་ སྐ བ ས་གསུ ང་དོན ། ན་སོག་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་ཡི ན་ནའང་

གཉིས ་ཀའི ་ ཐད་ནས་བཤད་ན་གནད་དོན ་

བརདྗོ ་མང
ྱོ ་མེ ད་མཁན་ཞི ག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཁོ་ འདུག   ང་ཚོ ་བོད་པ་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་རི མ་

པ་ཞིག་སྐས
ྱེ ་སོང་།

ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་ད་བར་གང་ཡང་ ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་བྱུང་ཡོ ད་ངེས་རེད་བསམ་གྱི་

ཆེན་པོ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པའི་ཚོ ར་སྣང་གསར་
ང་ཚོ ས་དོ་སྣང་གནང་

དགོས་པ་ཏན་ཏན་འདུག་ཅེས་སོགས་གསུང་།

སྤྱིར་ཐེངས་འདིའི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་བྱང་རྩེ་
ཆོས་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།
ི ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག
གླང

ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ི སྐ་ུ རྟེན་མཆོག་སོགས་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི ་

དང་། གཡུང་དྲུང་བོན། ༸རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་
པ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཅར་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་

སོག་པོ་རང་ནས་བོད་པའི་བླ་མ་

དང་མཁན་པོ་སོ གས་ཀྱང་ཆེ ད་བཅར་གྱིས་

ཁྱོན་བོད་པའི་སྐ་ུ ཚབ་མཚོ ན་ཐུ བ་མཁན་གྱི་མི ་

གྲངས་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་བཅར་ཡོ ད་
པ་བཅས། །

ཨ་ར་ུ ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་པདྨ་

ཀུན་བདེ་ མཁའ་འགྲོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོ ངས་

ི ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག   གནས་ཆུང་
འཛི ན་གླང

པ་མ་ཟད།

མཆོ ག་གི ས་མཎྜལ་རནྟེ ་གསུ མ་འདེགས་འབུལ་
ཞུས་གནང་འདུག གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་
སེ ར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི ་མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་བཀྲ་ཤི ས་
ཚེ ་རི ང་མཆོག་དང་། སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་
གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ཐུ བ་བསྟན་
ཚེ ་རི ང་ལགས། དགེ་འདུན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་
བཅས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་འདུག
སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་ནི་བལ་ཡུ ལ་
ཤར་ཁུམ་བུར་སྐ་ུ འཁྲུངས་ཤི ང་། སྤྱི་ནོར་༧གོང་
ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གྲུབ་པའི་
དབང་ཕྱུ ག ་རྒན་ལམ་རི མ ་པ་བླ་ོ བཟང་འཇམ་
དཔལ་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག་གི ་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་
འཛི ན་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༤
རེ ས ་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན ་མེ འ ་ོ ཆོ ས ་འཕེལ ་གླིང ་གི ་
ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་བསྟན་འཛི ན་མཆོ ག ་ལྡན ་
ལགས་དང་། ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་
གཙོ་རི ག་འཛི ན་རྡོ་རྗེ་ལགས།
མཉམ་འབྲེལ་
ཚོ གས་གཙོ ་རི ག་འཛི ན་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་དང་མཉམ་
དྲུང་བསྟན་འཛི ན་རབ་འབྱོར་ལགས། གཞིས་
གངྲོ ་ཁག་གི ་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བསོད་ནམས་
བཀྲ་ཤི ས་ལགས་དང་ལས་བྱེད་ཉི་ མ་ཚེ ་ རིང་
ལགས་བཅས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་
ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ ་ ནཱ ་ ཅལ་

Arunachal Pradesh མངའ་སྡའེ ་ི སྤྱི་ཁྱབ་

བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ྲོ མཆོ ག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོ ད།

2

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་བཞི ན་པ།

གསེ ར ་རྟ་བླ་ རུ ང ་སྒར ་ནང་གཏོར ་བཤི ག་

འདོན་སྤལེ ་གནང་འདུག

བཟོས་ཡོ ད། ཐེངས་འདིར་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་

ནས་བོད་མི ་དགེ་བཙུ ན་གྲངས་ཚད་གཏན་ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་འགོ ་ བརྩམས་པ་

རྣམས་སྣུམ་འཁོར་ནང་མ་འཛུ ལ་གོང་རང་ བ་མ་ཟད།

རི ག ས་རང་སྐྱོང ་ཁུ ལ ་གྱི ་ ཆར་གཏོག ས་པ་

རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི ས་གནས་ཚུལ་
ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཆོས་སྒར་དེ་ སྤལེ ་བ་ལྟར་ན།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥

པའི ་ བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་ སླབོ ་གཉེར ་

འབེབ ས་བཟོས ་ནས་ལྷག ་བསྡས ་གྲྭ ་ བཙུ ན ་

ཞིག་དང་།

ལས་གཞི ་མཇུག་བསྡུས་མེ ད་སྟབས་གྲངས་

བསྟན་ལ་སླབོ ་གཉེར་གནང་མཁན་སྐྱ་སེ ར་ ཆེན་ཆོས་སྒར་ནང་དགོན་པ་དངོས་སུ་གཏོར་ དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་དུ་གཏོར་བཤི ག་བཏང་

༄༅།

།བོད་ཁམས་དཀར་མཛེ ས་བོད་

དཔལ་ཡུལ་རང
ྫོ ་ཁོངས་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་
བས ་ྟི གནས་ཁང་གྲགས་ཆེ ་ བ་ཡ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་

སྒར ་ནང་དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

ནས་ཕྱི ར ་འབུ ད ་བཏང་ཟིན ་པའི་ གྲྭ་ བཙུ ན ་

བཏང་བ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་

གི ་བླ་ོ ཉེ་རྣམས་ལ་ཕེབས་སྐྱེལ་བྱེད་མ་བཅུག་

ཚོ གས་ཀྱི་ཆེད་ལས་མི ་སྣའི་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་

ཁྱོན་ ༣༥༠༠ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཟིན་ཡང་།   སྤྱི ར ་ཡ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་སྒར ་དུ་ བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་ པའི་གནས་ཚུལ་འདུག

སྤྱིར་ད་ཐེངས་ཡ་

འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ ཕྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣ་ ༦༠༠

དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཤུ གས་ཆེ ་བཏོན་འདུག

ཆོ ས་སྒར་གཉིས་ནང་གྲྭ་ཤག་གཏོར་བཤི ག་ བྱེད་སྒརོ ་སྔར་བས་དམ་བསྒྲགས་ཆེ ་རུ་བྱེད་

སྐྱོན་སྔནོ ་འགོག་ཆེད་སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་

འདུན་གྲངས་ཚད་ལ་གཞུང་གི ས་ཚད་བཀག་ ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤལེ ་འདུག

ཚོ ས་ཉམས་ཞི བ་གནང་བ་ཡི ན་ན་རྒྱུ ་མཚན་

ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་མ་ཟད།

དགེ་ རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ཨེ ་ཤི ་ཡ་རང་དབང་རླུ ང་འཕྲིན་

བཟོས་ནས་ལྷག་བསྡད་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་རང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ུ ་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་
གི ་ ཕ་ཡུ ལ ་ཕྱོག ས་སུ ་ ཕྱི ར ་སླག
ོ ་བྱས་པ་མ་ གི ས་གསེར་རྟ་བླ་རང

ཟད།

ཕ་ཡུལ་དུ་འབྱོར་མཚམས་རྒྱ་ནག་ སྒར་གྱི ་གྲྭ་བཙུ ན་རྣམས་ཀྱི ་གྲྭ་ཤག་ཧ་ཅང་

གཞུ ང ་གི ས ་ཁོང ་ཚོ ར ་དམག་ཆས་གཡོ ག ་

མང་པོ་གཏོར་བཤི ག་བཏང་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འགུ ལ ་འོག ་རྒྱལ་ཞེན ་གྱི ་ གླུ ་ གཞས་ཟེར ་བ་

བཏོན་འདུག དཔེར་ན། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་

ཚད་དེ་ལས་མང་བ་ཆགས་རྒྱུ འི་ཚོ ད་དཔག་

ནས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོ ས་གཅེས་ཟེར་བའི་ལས་

ཞི ག་ཕྱི་དྲིལ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པས་ བཙུན་ཕྱིར་འབུད་ཀྱི ་ལས་གཞི ་དེ་ཨེ ་ཤི ་ཡ་

བཏང་བཅུག་པ་སོགས་སུན་གཙེར་སྣ་ཚོ གས་

བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

བྱེད་ཀྱི་འདུག   ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་ནས་གྲྭ་

ུ ་སྒར་
གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསེར་རྟ་བླ་རང

ཕོ་མོ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ཡོ ད་ཚོ ད་ བཤི ག་བཏང་བ་སོ གས་བྱེད་མེ ད་ཀྱང་སླད་ བ་དེར་ལན་འདེབས་འགན་ཁུར་ཁ་གསལ་
ུ ་ ཙམ་ཆོས་སྒར་དུ་གཏན་སྡདོ ་ཐོག་དགོན་པའི་
གི ས་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་དང་གསེར་རྟ་བླ་རང

དམི གས་བསལ་དམ་བསྒྲགས་ཚབས་ཆེ ་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
འཛམ་གླང

ཐོག ་སེ མ ས་འཚབ་ཀྱི ་ རྣམ་པ་ཤུ ག ས་ཆེ ་

ནང་ཛ་དྲག་ག ྲོས ་ཆོ ད ་བཞག་པ་བརྒྱུ ད་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཆོ ས་སྒར་དེ་དག་ལ་མེ ་

བྱེད་སྐར
ོ ་བཤད་ཀྱང་འཁོར་སྐར་བརྒྱུ ད་ང་

དེ་དངོས་ཡོ ད་མི ན་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་དངོས་

ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཆོས་སྡ་ེ ཁག་

ལ་སྟངས་འཛི ན་ལས་སླ་པོ་ཡོ ང་ཆེ ད་དང་།  

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བསྟི་གནས་ཁང་དེ་

དག་ཡུལ་སྐརོ ་སྤ་ྲོ འཆམ་བྱེད་ཡུལ་ཙམ་བཟོ་

ཐབས་ཆེ ད་དམི གས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་རེད།

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་ལྷ་ོ ཕྱོགས་གཞི ས་ཆགས་ཁུལ་ད་ུ གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བཞི ན་པ།
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འཚོ གས་རྒྱུ འི་

བཀའ་ལན་གནང་ཡོ ད།

ཚང་དང་རང
ྫོ ་དཀར་ཆོ ས་སྡ་ེ སོ་སོར་གནས་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལྷན ་ཁང་ཁག་

ི ་དགོན་པའི་
བཀའ་བླནོ ་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གླང

དམངས་ལ་གོང་བཞི ན་གསུང་བཤད་གནང་

དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེ ན་གྱི་གལ་གནད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ གཟི ག ས་དང་ཆོ ས ་སྡ་ེ སོ ་ སོ འི ་ དགེ ་ འདུན ་

གི ་གལ་ཆེ འི་ལས་གཞི ་ཁག་གི ་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད། སྦྱིན་བསྲེག་གནང་སར་གདན་ཞུ་ལྟར་ཕེབས་ ར ྗེས ་དོག ས་འད ་ྲི ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡང་
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་འབྱོར་ བཞུགས་དང་། དེ་བཞིན་སེ་ར་བླ་སྤྱིའ་ི འདུ་ གནང་ཡོ ད།
གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་སྔནོ ་རྩིས་ ཁང་དུ་ འཚོ ག ས་བཞི ན ་པའི ་ སྨནོ ་ལམ་གྱི ་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་གཞིས་

ྲེ ་ ཆགས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་ཁང་ནང་གཞི ས ་མི ་ མང་
འགྲོ་སྟངས་དང་བྱུང་སོ ང་བསྡད་གསུམ་གྱི ་ ཚོ ག ས་མགོ ན ་དུ་ ལྷ ན ་ཞུ ག ས་དང་འབ ལ

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡ ཐོག་སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་ ཚོ གས་ལ་གོང་བཞི ན་བརདྗོ ་གཞི ་ཁག་དང་།
གལ་ཆེ འི་ལས་དོན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ བསམ་བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་ནས་ཧོན་སུར་ ལྷག་པར་བོད་མི འི་ལས་འགན་བོད་མི ་རང་
གནས་བབ།

གྱི་གལ་གནད། གངས་ལྗངོ ས་དཔལ་འབྱོར་ རབ་རྒྱས་གླིང ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ ཉིད་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་མ་ཟད།

ྗེ ། དགོང་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ ལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་རས
ཐོག་སེ་ར་བླ་སྤྱིའ་ི འདུ་ཁང་དུ་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༦

༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ཕུར་

བུའ་ི ཉིན་སྦངེ ་ལོར་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་སྦལ
ེ ་

འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས།

སྤྱི་ནོར་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

ཀོབ ་ལུ ག ས་བདེ་ གཉིས ་ཀྱི ་ ས་གནས་འགོ ་

གི ་མཛད་འཕྲིན་དང་དུས་རྒྱུ ན་དུ་མགོན་པོ་

གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་གཙོ། སེ་ར་བྱེས་

ནས་རང་རེའི་ལས་འགན་ཞུ་སྒ་ོ གང་ལེ གས་

འཛི ན་དང་། མཉམ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་གཙོ། ས་

གང་ཉིད་མཆོག་གི ་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ཐོག་

སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛི ན། དེ་བཞིན་ལུགས་

བསྒྲུབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་དང་
སྦྲགས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གཉིས་

པའི་ ཚོ ག ས་པའི་ འགན་འཛི ན་དང་སྐུ་ ཚབ་

རི མ་དང་དམི གས་ཡུལ། བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་

སྨད་ཀྱི་ཕྱག་མཛོ ད། འཚོ ་བྱེད་ཁང་གསར་

བདེ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་

བཅས་ནས་སྦལ
ེ ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞི ས་
ལས་ཁང་གི ་མདུན་ཐང་དུ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་

སྨ ན ་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་ཀྱི ་ བྱུང་

དང་ལྔ་བཅུ འི་འཆར་སྣང་ངམ་ཕུག་བསམ་
དང་འབལ
ྲེ ་བའི་དགོངས་གཞི།

རི ང་མི ན་

གཞོན་

སྐྱེས ་ཚོ འི་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཐོག ་གཞོན ་སྐྱེས ་རང་

ཞབས་ཞུ ་ཁང་གི ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་ལས་ ཕེབས་ཐོན་གནང་ཡོ ད།

གཞི ་བཅས་ཀྱི་ཐད་གསུང་བཤད་དང་དོགས་ དེ་ ཉིན ་ཧོན ་སུ ར ་རབ་རྒྱས་གླིང ་བོད ་མི འི ་ ཉིད་དང་ཕ་མ་བཅས་ནས་ཐུ གས་སྣང་དགོས་
འད་ྲི ཁག་ལ་བཀའ་ལན་བཅས་གནང་ཡོ ད།

གཞི ས་ཆགས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱིས་ སྐར
ོ ་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་དྲི་བ་ཁག་ལ་

དེ་རས
ྗེ ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ དང་ ༡༥ བཅས་ཉིན་ གཙོས་ལས་བྱེད་དང་།

ས་གནས་འཐུ ས་ བཀའ་ལན་ཡང་གནང་ཡོ ད།

གཉིས་སོ་སོར་སྦལ
ེ ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་གཉིས་ ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ། ས་གནས་རང་བདེན་ དེ་རྗེས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡ ཐོག་ཧོན་སུར་
ཀྱི ་ རི ས ་མེ ད ་དགོན ་སྡ་ེ ཁག་དང་གཞི ས ་སྤྱི ་ ཚོ གས་གཙོ།

༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་གནས་གཟིགས་དང་།
དེ་བཞི ན་སྦལ
ེ ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་གཉིས་ཀྱི་ས་

མཉམ་འབྲེལ་ཚོ གས་གཙོ་ རབ་རྒྱས་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ནས་

དང་ལས་བྱེད། སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དང་རྫོང་ ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཐོག་ཀོ་ལི ་

གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་དང་། མཉམ་

འབལ
ྲེ །

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་

གི་ལས་ཁུངས། རྒས་གསོ་ཁང་། འཚོ ་བྱེད་
ཁང་གསར་སྨན་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་

གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་

སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་

ཁང་དུ་ ལུ ག ས་བདེ་ གཉིས ་ཀྱི ་ མང་ཚོ ག ས་

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

པོ་མཆོ ག་གི ་མཛད་འཕྲིན་དང་བཀའ་དྲིན་

ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་སུ་
རྗེས་དྲན་ཞུ་ཕྱོགས་སོགས་གོང་བཞི ན་བརྗོད་ ཆོས་དགོན་པའི་སྐ་ུ ཚབ། སྨན་ཁང་གི་འགན་ གྷ�ལ་དོན་ལྡན་གླང
གཞི་ཁག་དང་།

ལྷག་པར་བོད་མི ་གཞོན་ འཛི ན། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་མི ་དང་བརྒྱ་དཔོན་ ཕེབས་འབྱོར་གནང་ས་ྟེ ལས་རི མ་མུ ་མཐུ ད་

སྐྱེས་ཚོ འི་ཤེ ས་ཡོ ན་ཀྱི ་གལ་གནད་དང་སྤྱི ་ བཅས་ནས་ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་
པའི་ལྷག་བསམ་འཁྱེར་ཕག
ྱོ ས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ ཞུས།

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་ ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་

སྐྱོང་བཞིན་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་མཇལ་འཕྲད་
དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐལ
ུ ་མུ་མཐུད་གནང་བཞི ན་པ།
སྐ་ུ ཞབས་སི ་ཊི ་ཝི་ཅཱ་བྷ་ོ ཊ་

Steve Chabot

མཆོ ག ་དང་གྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ འཐུ ས ་
མི ་སྐ་ུ ཞབས་བྷནེ ་ མེག་ཨེ ་ཊམ་ས་
McAdams

Ben

མཆོག གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའི་

འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ལ་གྷ་ི རི ན་ Al Green
མཆོག་བཅས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་སྔར་བཞི ན་

བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོ ག ས་

སྙན་གསན་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐལ
ུ ་གནང་ཡོ ད་

འདུག་པ་དང་། དགོང་མོ་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སར་

འགན་འཛི ན་མི ་སྣ་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་པར་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་

ྲི ་དང་ལེན། དེ་རས
བཅར་འདར
ྲོ ་ཚོ གས་
ྗེ ་གས

སར་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བཞི ན་པའི་བོད་མི ་

ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༩
ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཨ་རི འ་ི རླུང་འཕནྲི ་ཁང་

VOA

གི ་ བོད ་སྐད ་སྡ་ེ ཚན་དུ་ གཟིག ས་སྐར
ོ ་དང་།

མཇལ་འཕྲད། ཀུན་གླངེ ་ལས་རི མ་སོགས་ཀྱི་

འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ བྷ་ེ ཊི ་མེག་ཀོ་ལམ་
Betty McCollum

མཆོག་མཇལ་འཕྲད་

དང་། ཕྱི་ད ྲོ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་

Amnesty International

ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ཉམས་

ཞིབ་པ། དམར་ཤོག་རི ང་ལུགས་ཀྱིས་གནོད་

འཚེ ་ཕོག་པར་རྗེས་དྲན་ཚོ གས་པའི་

tims of Communism Memorial

Vic-

ཡོ ད ་ལས་བྱེད་ཁག་དང་ལྷན ་ད་བར་གྲོས ་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ ས ་པ་
རྣམས་ཀྱི་ལྷན་གོ་བསྡར
ུ ་ཇི་བྱུང་དང་།

ཕྱི་

གཞུང་ སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ཀྱི ་གནད་

ུ །
གི་འབྲེལ་མཐུ ད་པ།   ༢༠༤༩ ལོའ་ི ལས་ དོན་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་ཁག་ཞབས་སྐལ
Project 2049 Insti-

བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་བོད་

གི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་ལ་རྟོག ་ཞི བ ་

གསན་ཞུ ་ རྒྱུ འི་ གོ་ སྐབ ས་ཐོབ ་ཡོ ད ་པ་དང་།

འཆར་ལྷན་ཁང་གི་

tute

ཉམས་ཞིབ་པ་བཅས་ཀྱི་ལྷན་བོད་ནང་

དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི བ་ཕྲ་སྙན་

གནས་སྡདོ ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་ བྱེད་ཕྱོགས་དང་། གོང་གསལ་སྡ་ེ ཚན་ཁག་

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡

གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད་འདུག

བབ་ཐོག ་སྙ ན ་ཐོ་ གསར་དུ་ འདོན ་འཆར་

མི ་མང་གི་ད་ྲི བར་ལན་འདེབས་ ནས་བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཉམས་ཞི བ་ཀྱི་

དང་།
༄༅། །བོད་དོན་ཞུ་སྐལ
ུ ་ཆེད་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་པའི་ ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ ཕྱི ་ སྲིད ་ལྷན ་ཁང་གི ་ འབ ལ
ྲེ ་

བྱེད།

སྙན་ཐོ་བཏོན་ཟིན་པ་དང་།

འདོན་འཆར་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཨ་རི འ་ི བོད་ཀྱི་ བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་ལ་བསམ་ཚུ ལ་བརྗེ་ལེ ན་དང་
སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ཁང་དང་འགྲོ་ བ་མི འི ་ གོ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོར་གནང་ཡོ ད་འདུག
ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོ གས་པ་
Watch

Human Rights

ཕྱི ་ ད ་ྲོ ག ྲོས ་ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ འཐུ ས་མི ་སྐུ ་

གཉིས་ཐུ ན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་ པར་ར་ཡི ་སི ་

David Price  

ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་

ཡོ ད་པའི་ནང་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཟུར་

བཏོན་ཡོ ད་པའི་གསལ་བཤད་བྱུང་ཡོ ད་པ་
བཅས། །

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞི བ་ཚོ གས་པའི་ཨེ ་ མཆོ ག་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་སྔར་བཞི ན་བོད་
ཤི ་ ཡའི ་ སྡ་ེ ཚན་གྱི ་ འགན་འཛི ན་དང་ལས་

དོན་ཞུ་སྐལ
ུ ་དང་།

དེ་རྗེས་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་

དབུས་འོས་བསྡའ
ུ ་ི འགན་འཛི ན་མཆོག་གི ས་ཊོ་རོན་ཊོ་ས་གནས་བོད་རི གས་མང་ཚོ གས་ལ་འོས་བསྡའ
ུ ་ི སྒྲིག་གཞི ར་
བསྐྱར་བཅོས་བྱུང་བ་ཁག་གི ་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད་གནང་བ།
ག ན ས ་ བོ ད ་ རི ག ས ་ སྤྱི ་

མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་

བསྐྱར་བཅོས་སོང་བ་དེ་དག་གི ་སྐར
ོ ་འགྲེལ་ ཁག་གི་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དེ་བཞིན་འོས་ མི འི ་ འོས ་བསྡུའི ་ སྒྲི ག ་གཞི ་ དང་འོས ་བསྡུ་

བརདྗོ ་དང་། དེ་བཞིན་འོས་བསྡའུ ་ི སྒྲིག་གཞི་ བསྡུའི་སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ གནང་ཕ ྱོག ས་སྐར
ོ ་མང་ཚོ ག ས་ལ་གསལ་

གཙོ ་བསོ ད ་ནམས་གླི ང ་ དང་འབྲེལ ་བའི ་ ལམ་སྟོན ་གསལ་བཤད་
དཀར་ལགས་དང་བྱང་ གཟབ་རྒྱས་གནང་རས
ྗེ །

སྲིད་སྐྱོང་གི ་དངོས་གཞི འི་འོས་གཞི ་གཉིས་ བཤད་གནང་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོ ད།      

ས་གནས་མང་ ལས་མ་ཉུ ང་བ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ འོས་བསྡའུ ་ི འགན་འཛི ན་མཆོག་ཕྱི་ཚེ ས ༢༣
འོན་ཀྱང་སྔནོ ་འགྲོའ་ི འོས་བསྡའུ ་ི ཉིན་ཁེ་ན་ཌ་ནས་ཨ་རི ར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་

ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཚོ གས་ཀྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་དང་ པ་དང་།

དཔག་ལགས། དེ་བཞིན་ས་

དེ་ ཡང་དབུ ས་འོས ་བསྡུ འི ་ འགན་འཛི ན་ འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན་ཐོབ་ཡོ ད་ཚེ ་དངོས་ རི གས་མང་ཚོ གས་ལ་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི ་

ལས་བྱེད་བསྟན་འཛི ན་ཚེ ་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

སྐ བ ས་འོས ་མི ་གཅི ག ་ལ་འོས ་ཤོ ག ་ཁྱོན་ ཕྱི་ཚེ ས ༢༩ ཉིན་ནིའུ་ཡོ ག་ས་གནས་བོད་

གནས་མི ་མང་བཅས་ནས་ མཆོག་གིས། མ་འོངས་པར་སདྲི ་སྐངྱོ ་དང་ གཞི འི ་ ལས་རི མ ་འག ་ྲོ མི ་དགོས ་པར་སྲི ད ་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ ༦ ཚེ ས ༡༨

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དབུས་འོས་

ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།

སྤྱི ་འཐུ ས་གཉིས་ཀྱི ་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཆོ ལ་ སྐང
ྱོ ་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛི ན་

སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡ་ུ གནང་

ཕག
ྱོ ས་སྐར
ོ ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་

ཁ་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་འཛུ གས་དང་ཆོ ས་བརྒྱུད། གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ རེད། བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

ཕྱིས་ཚེ ས ༢༢ ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད ༣ གཞུ ང ་འབྲེལ ་མ་ཡི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་པ་སྐྱི ད ་ ངོ་སྤྲོད་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད།

ི ་གི ་མི ་མང་ སྡུག ་ཁག་ནས་སྲི ད ་སྐྱོང ་དང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཀྱི ་ ད་ལན་བོད་མི འི་སྒྲིགས་འཛུ གས་ཀྱི་དབུས་
བསྡུའི ་ འགན་འཛི ན་ཤོ ་ ཟུ ར ་བསོ ད ་ནམས་ ཐོག་གངས་ལྗངོ ས་ཆོ ས་ལྡན་གླང
ཆོ ས་འཕེལ་མཆོ ག་ཕ་རན་སི ་ ནས་ཊོ ་ རོ ན ་ ཚོ ག ས་ཁང་ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་ས་གནས་བོད ་ འོས ་གཞི ་ འདོན ་པ་དང་གསལ་བསྒྲགས་ འོས ་བསྡུའི་ འགན་འཛི ན་མཆོ ག ་ས་གནས་
ཊོ་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས།

དང་།

གི ་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛི ན་ཚེ ་དཔག་ལགས་

ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ས་ མི ་མང་ཚོ ག ས་ལ་འོས ་བསྡུའི ་ སྒྲི ག ་གཞི ར ་ རི ག ས་གཏན་ནས་མི ་ཆོ ག ་པའི ་ སྒྲི ག ་གཞི ་ ཊོ ་ རོ ང ་ཊོ ་ ལ་ཕེབ ས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད ་

སུད་སི ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པས་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བ།
Ms.

ལཊ་ཝི ་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི ་ག་ར་ུ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གྲོས་

༢༠༡༠

ལགས།  Ms. Prisca Birrer-Heimo

ཆེ ན་ཐེངས་བདུན་པ་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་

གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྟབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཐོ་མས་བུ་ཅིལ་ལགས་ཀྱིས་སྔ་ལོའ་ི ལས་དོན་

པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་དང་ལྷན ་འབྲེལ ་མོ ལ ་

སྤྱིར་ཐེངས་འདིར་དབྱར་ཁའི་ཚོ གས་མཐུ ན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༧ ལགས།

Mr. Martin Naef

ལགས།

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སུད་སི ་རྒྱལ་ས་བྷན་

Martina Munz ལགས།   Mr. Nik Gug-

Bern

ger

དུ་ཡོ ད་པའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

ཁང་ནང་།  ཡུལ་དེའ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་བོད་དོན་

ལགས།

Ms. Regula Rytz

ལགས། དེ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ལོ ་འཁོར་ཚོ གས་ཆེ ན་ བཞི ན་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་མེ ད་

ཐེངས་གཉིས་གནང་སྲོལ་ཡོ ད་པ་ལྟར་འདི་ རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་། འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ལས་
ལོ འི ་ དབྱར་ཁའི ་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་དེ་ གོང ་ཚེ ས ་

ཉིན་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག

སྐབ ས་དེར ་ཚོ ག ས་གཞོན ་ལྕམ ་སྐུ་ མ་ཡ་གྷ ་

རཕ་

Ms. Maya Graf

མཆོག་གིས་གཙོས་

བྱེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ ་མོ་ལགས།   ཡུ་རོབ་སྤྱི་

འཐུ ས ་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ ་རི ང ་ལགས།

སུ ད ་བོད ་མཐུ ན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་
ཞབས་

Thomas Buchli

ལགས་དང་

སུ ད་སི ་གྲོས ་ཚོ གས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ངོར ་ཁང་གསར་ལྷ ་ དབང་
ཚོ གས་པའི་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ བར་བཱ་རཱ་གྱ་སི ་ ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

Barbara Gysi
dia Friedl

ལགས་དང་།

ལགས།

Ms. Clau-

Mr. Claude Begle

ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་དེ་སྔནོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་

༥ ཚེ ས་ ༧ ནས་ ༡༠ བར་ཉིན་བཞིའ་ི རི ང་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི འ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་
ཆོད་ཁག་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སདྲི ་བྱུས་
སྐརོ ་གོ་བསྡར
ུ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་འདུག

ནས་གྲོས་མོལ་བར་མཚམས་ཆད་

ཀྱང་། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་དེ་བཞིན་ཧ་ཅང་

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

སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་འདུག  ཕྱོགས་མཚུངས་སུད་

བོད་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་
ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཡོ ད།   

སྐབ ས་དེར ་སུ ད ་སི ་དོན ་གཅོ ད ་འཆི ་མེ ད ་ བསྐྱར་གསོ་ཞུ་དགོས་གལ་སོགས་གསུངས།    དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣
རི ག་འཛི ན་ལགས་ཀྱིས་སུད་སི ་གྲོས་ཚོ གས་ དེ་ནས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུ ས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་

ནས་ ༢༡ བར་ཉིན་གྲངས་ ༡༨ རི ང་

གནད་དོན་དང་བོད་མི ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་དང་ སྤྱིའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་བོད་དོན་རྒྱབ་

ཚོ གས་མཐུ ན་ཐེངས་གཉིས་པ་ནི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢

བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བ་ཚོ ས ་ད་བར་བོད ་ཀྱི ་ ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་རི ་གར་རུ་རྒྱལ་

རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་པ་ སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་གས
ྲོ ་
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་

ཆོ ད་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བཞག་སྐརོ ་དང་།

ག ྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི ་ ངོ ས ་ནས་བོད ་

ཤི ག་ཟུར་འདོན་གྱི ས་འགྲོ་བཞི ན་པའི་གྲོས་

དང་སྦྲགས།

རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག ་ཡི ན་སྐར
ོ ་དང་།

རྒྱའི་ དཀའ་རྙ ག
ོ ་སེ ལ ་སླད ་བར་ལམ་ཕྱི ་ ལོ ་

སྐབས་དེར་གནད་དོན་གལ་ཆེ ་འགའ་ཤས་

ཚོ གས་སུ་གླངེ ་སླངོ ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་

ཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་དང་།

འདི་ལོའ་ི

ནང་འཚོ གས་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

4

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༦

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་གི ས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཆེན་
ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་བཅར་བའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདི་ཆགས་ཡོ ད།

དུས ་རབས་བདུན ་པའི ་ སྐ བ ས་ཆོ ས ་རྒྱལ་

ཆ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་གྱང་རོ་ཆགས་ཟིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་མང་ཚོ གས་ལ་རྒྱ་གར་ དྲན་གྱི་འདུག   འོན་ཀྱང་ད་ཆ་འདས་ཟིན་
འོན་ཀྱང་བོད་མི ་ཚོ ས་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་རི ག་གཞུང་ གྱི ་ བདེ་ སྲུ ང ་ས་ཚི གས་དང་པོ་ བོད ་རེ ད ། སྟབས་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མེད།

ཆོ ས ་ལུ ག ས་ནང་ཁུ ལ་མཐུ ན་སྒྲི ལ ་གོ ང ་

གཉེན་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

མའི་རྣམ་གཞག་སྐར
ོ ་སླབོ ་སྦྱོང་ཧ་ཅང་བྱེད་

ང་ཚོ ས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད།

ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རས
ྗེ ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩

པར་རྒྱ་ནག་གི ་ཡི ་གེ་དེ་ཧ་ཅང་མགོ་རྙག
ོ ་ཚ་

དགེ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི ཀླད་པ་གྲུང་བ་ཡོ ད།

པ་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གྱི ་རང་ མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་
༡༥

ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་ཁ་ཆེའ་ི

འཕེལ་དགོས་གལ་སྐརོ ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལྷན་ཚོ གས་

སང
ྲོ ་བཙན་སྒམ ་པོས ་རྒྱའི ་ བཙུ ན ་མོ ་ དང་

འབལ
ྲེ ་བ་ཧ་ཅང་

ཉེ་པོ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་དགོངས་
རྒྱ་གར་གྱི་ལེགས་སྦྱར་

ཉིན ་ལྡ་ི ལི ་ ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུ ད་རྡ་ས་གྷ ་

བར་གཟིགས་ཏེ།

སྐངྱོ ་སྐབས།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་དོན་

གེ་གསར་གཏོད་མཛད་ཡོ ད།

གལ་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བཀའ་དྲིན་

ལྷའི་སྐད་ལ་གཞི ་བཅོལ་ནས་བོད་རང་གི ་ཡི ་

དེ་དག་གཅེས་ཉར་བྱས་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་ཚད་ ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།
ཀྱི་ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་ད་ཆ་དགེ་རྒན་ལས་

བཞད་

མོ ་ བཞད་རྗེས ་མུ ་ མཐུ ད ་ནས་བཀའ་སླབོ ་

ད་ཆ་དངོས་ཡོ ད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ང་ཚོ ས་ ལ་གཞིགས་ཏེ།   ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་

དབུ ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུ ན་སྐང
ྱོ ་བྱེད་ དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
བཙན་རྩོད་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད།

འོན་ཀྱང་ང་ ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའ་ི འོག་བསྡད་ནས།

དེ་དང་

སྩལ་དོན། ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་ནཱ་ལེནྡྲའི་རི ག་ ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་དང་རི ག་གཞུང་ ཆབས་ཅི ག་རྒྱ་གཞུང་གི ་རྩ་ཁྲིམས་ནང་བོད་

དྲུག་པའི་ཐོག་བཅར་བའི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་

བཟུང་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་སྐད་དང་ཡི ་གེ་དར་

གཞུང་དེ་དག་ཧ་ཅང་གཅེས་ཉར་བྱས་ཡོ ད། སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་བྱེད་དགོ ས ་པའི ་ དགོ ས ་འདུན ་ མི ་ ཚོ ར ་རང་སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་གསལ་བ་
དེར་བརྟེན་ཆབ་སྲིད་ དེ་དག་ལག་བསྟར་ཡོ ང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།  
ལོ ་ངོ་ཉི་ཤུ ་སུམ་ཅུའི་རི ང་གཞུང་དེ་དག་ལ་ བཏོན་བཞིན་ཡོ ད།

གོ ང ་དུ་ བར ྗོད ་པ་ལྟ ར ་དུས ་རབས་བརྒྱད་

ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ུ ་།  སྐད་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུང་
མི ན་གང་རང

རྒྱ་གར་ནས་མཁན་

སྟངས་དེའི ་ ཐོག ་ནས་འཕགས་བོད ་གཉིས ་

དྲངས་ནས་ནང་ཆོ ས ་

རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ཁོངས་ཡི ན་

ཐོག་ནས་བོད་དེ་ཐུ ན་མི ན་ཞིག་རེད། གནས་

དབར་བླ་སླབོ ་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པ་རེད། ལོ་
ངོ་ཉིས་སངྟོ ་གོང་ནས་བོད་ཀྱི ་མཁས་དབང་

མང་པོ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབ ས་ནས་ལེ གས་སྦྱར་
བསླབས་པ་རེད།

ལྷག ་པར་དུས ་རབས་བརྒྱད་པའི་ ནང་བོད ་

དུས་དེ་ནས་

ཁྱབ་བྱུང་བ་རེད།

པའི་སྐབས་ཆོ ས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡ་ེ བཙན་གྱིས་

སླབོ ་སྦངྱོ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། རྩ་བ་བླ་ོ འཛི ན་བྱས་

ཐོ ག ་དོ་ སྣང་གནང་ རེད། བོད་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་རང་སྐྱོང་

ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ་ གདན་

བ ་ དེ ར ་ ངོ ས ་ ཀྱི ས ་ ཞེས་བརྗོད་པ་ཡི ན་ན།

ཡི ་རངས་བསྔ ག ས་ ཁྲིམས་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི་ས་ཁུལ་

དེར ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ནང་

རྒྱུ ན་དུ་ ངོས ་ཀྱི ས ་ང་ ཁུལ་གཞན་ཁག་ཀྱང་བོད་རི གས་གནས་སའི་
ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ་རྒྱ་གར་ ས་གནས་སུ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཡོ ད།

ཡོ ད།

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྤྱིར་སྐབས་

ཆོ ས་ཤུ གས་ཆེ ་དར་

འཕེལ་ཟིན་པ་དང་། ལྷ་སར་ཡང་རྒྱའི་ནང་

གྱི་སླབོ ་མ་ཡི ན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཡི ད་ཆེས་ དེར་བརྟེན་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དང་རང་སྐྱོང་

ཚོ ར།   ངོས་ཀྱི་ལུས་པོ་འདི་རྒྱ་གར་བ་མ་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།   བོད་རང་བཙན་ཟེར་བ་ རང་གི ་ རྩ་ཁྲི མ ས་ནང་བོད ་རི ག ས་གནས་

ན་ཨི ན་ཇི ས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དེང་

རྫོག ས་བོད ་ནང་བཏང་ནས་བོད ་བཅི ང ས་ ཚོ ས་རྩོད་གཞི ་ནི་བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་

པ་ཡི ན། རྒྱུན་དུ་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གགྲོ ས་པོ་

རེད།   འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱི་ཀླད་པར་མཚོ ན་

ལྟར་ནའང་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་རྒྱལ་ཚོ ས་ནང་ཆོ ས་

དུས ་ཤེ ས ་ཡོ ན་ལམ་ལུ ག ས་འོག ་འཚར་

ཀར་གདན་འདྲེན ་ཞུ ་ རྒྱུ འི་ དགོང ས་བཞེས ་

ངོས་རང་རྒྱ་གར་གཤའ་མ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

བྱུང་ཡོ ད།

ལྷག་པར་བོད་ནང་སངས་རྒྱས་

ཞི ་བ་འཚོ ར་མཚོ ན་ན་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་གཙུག་ལག་

ཤི ག་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་དྲངས་པ་རེད། དེ་

པའི ་ མཁས་པའི ་ གཙུ ག ་རྒྱན་ཆགས་ཡོ ད །

དེ་ བོད ་དུ་ རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ ་ནས་ཐད་

མི ་རེད། རྒྱའི་བཙུན་མོ་རེད། དུས་རབས་

བདུན་པའི་སྐབས་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་རྒྱའི་

བཙུ ན ་མོ ་ མནའ་མར་བཞེ ས ་སྐ བ ས་ནས་

བཟུང་རྒྱ་ནག་དང་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་བ་

བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་། བོད་མི ་ཚོ ས་བླ་ོ གཏད་ས་དེ་

གནང་ཡོ ད།

གོང་དུ་བརདྗོ ་པ་ལྟར་མཁན་

ཆེན་ཞི་བ་འཚོ ་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཁོང་

ལོ ངས་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་བ་ཕལ་མོ ་ཆེ ་ལས་

བླ་ོ གཏད་འཕེར་བའི་སླབོ ་མ་ཞི ག་ཡི ན་ཞེས་ རྫོང་།

ཁག་པོ་རེད།

རང་སྐྱོང་ཁུལ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་

རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མི ་ཡོ ངས་ སྡདོ ་ཀྱིས་ཁུལ་དུ་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཡོ ད། ང་

བཀྲོལ་བཏང་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་མི ་སྲིད་པ་ ས་ཁུ ལ ་དེ་ དག་ཡོ ང ས་རྫོག ས་ལ་ཐོབ ་ཐང་

ཞིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ གཅི ག ་མཚུ ང ས་སྤ ྲོད ་དགོ ས ་པ་བར ྗོད ་ཀྱི ་
ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་པཎྜིཏ་ནེ་ར་ུ མཆོག་ ཡོ ད།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བོད་རང་བཙན་ས་ཁུལ་

ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། ༼ སླར་ཡང་ཞལ་ཤོབ་ གིས་ངོས་ལ།   བོད་རང་བཙན་གྱི་ཆེད་ ཆུ ང ་ཆུ ང ་ལས་མེ ད ་པ་དེ་ ཕར་བཞག་ནས་

མཛད། ༽ གང་ལྟར་ཡང་ཇི་སདྲི ་བོད་ཀྱི་ དུ་ ཨ་རི འི་ གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་དང་དམག་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ངོས་འཛི ན་

གི ས་བརྩམས་པའི་གཞུང་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་ ཐུ ན་མི ན་སྐད་ཡི ག་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོ ས་དང་ བརྒྱག་གི་མ་རེད།
སླབོ ་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ལས་བརྒལ་ཏེ། བོད་རི གས་གནས་སྡདོ ་ཀྱི་ས་

སྐབས་ནས་བཟུང་རྩ་བ་དེ་དག་བླ་ོ འཛི ན་བྱས་

བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ་ སྐུ་ བརྙ ན ་རྩ་ཆེ ་ ཤོ ས ་

རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་མ་ཡུམ་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་

རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་

ད ར ་ འ ཕེ ལ ་ མ ཛ ད ་

འདནྲེ ་ཞུས་ཡོ ད།   སྐབས་དེར་མཁན་ཆེན་

ཁོང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་གདན་དྲངས་པ་རེད།

བོད་དབུས་དང་ནབུ ་

ྱོ ས་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚུ ད་ཀྱི་མ་
རང་ཚོ ས་བོད ་དོན ་ ཕག

པའི་མཁས་དབང་དེ་འདྲ་མང་པོ་བསླབེ ་པ་

ཁང་གི ་ ནང་ནས་ཚད་མ་དང་ལྟ་ གྲུ བ ་རི ག ་

ཡང་ཁྱད་པར་མེད།   བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ གལ་ཏེ་ང་ཚོ ས་བོད་རང་བཙན་ལ་ཨུ་ཚུགས་

ངོས ་རང་ལ་མཚོ ན་ན་ལོ ་ ན་དྲུ ག ་བདུན ་ རྒྱ་གར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཁྱེད་ བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ན།

རྗེ་ ཁྲི་ སྲོང ་ལྡ་ེ བཙན་གྱི ས ་རྒྱ་གར་འཕགས་

པའི་ཡུལ་ནས་མཁན་ཆེ ན་ཞི ་བ་འཚོ ་གདན་

ཀྱི་ཐོབ་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཇི ་ལྟར་ ལྷག ་པར་ངོས ་ལ་བསམ་ཚུ ལ ་གཅི ག ་ཡོ ད །

ཅེས་གསུང་མྱོང་ཡོ ད།

ཁོང་གིས་བོད་ རི ག་གཞུ ང་དེ་དག་བོད་ནང་དུ་གསོ ན་པོར་ དེ་ནི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རེད།  ང་ཚོ འ་ི

དུ་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཆོ ས་བརྒྱུ ད་དར་འཕེལ་ གནས་ཐུ བ་པ་དེ་སྲིད་དུ་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ མི ་རབས་གོང་མ་ཚོ ས་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་

བྱས་པའི་ས་ཁུལ་དེར་མཚོ ན་ན་བོད་མི ་ས་ཡ་

དྲུག་ལྷག་ཡོ ད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཁོ་ནར་
དམི གས་པ་ཡི ན་ན་བོད་མི ་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་

མཛད་པ་རེད།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོ ན་ན་ད་ གི ས་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་སུ་བླ་ོ གཏད་བྱ་རྒྱུ ་རེད།   འདྲ་མང་པོ་ཆུད་ཟོས་བཏང་འདུག་བསམ་པ་ ལས་མེད། ཅེས་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ།།

ི ་ཇིའ་ི བགྲོ་གླངེ ་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་བོད་ཀྱི་གལ་གནད་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁམ་བྷར
སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༧

ི ་གི ་སྣེ་གསུམ་པ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐང
ྱོ ་
ཨེ ་ཤི ་ ཡའི་ ནང་གོ་ མཚོ ན ་འགྲན་སྡུར ་བྱེད་ ཚེ ། བོད་ནི་ས་བབ་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ ནི་འཛམ་གླང

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

མཐོ་སྒང་གི ་འཁྱགས་རོམ་རྣམས་བཞུ་བཞི ན་ བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་བར་དངོས་ཡོ ད་

ཉིན་གྱི་དགོང་ད་ྲོ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་

ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་ནག་གཉིས་ གར་ནག་གཉིས་ཀྱི་བར་དམག་འཁྲུག་འབྱུང་

ཡོ ད། ཚན་རི ག་པས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། བོད་ རྩོད་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་དང་། དབུ་མའི་ལམ་ནི་

ཡོ ད་པས། གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་ཀྱི་འགྱུར་ དང་མཐུ ན་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་གསུང་། དྲི་བ་

གི ས་ཨི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོ ན་ཌོན་དུ་རྟེན་

ལྡགོ ་སྐརོ ་རྟོགས་དགོས་ན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ དྲིས་ལན་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

ི ་
གཞི ་བྱས་པའི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁམ་བྷར

ི ་ཇིའི་བགྲོ་གླངེ ་
ཇི་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ་ཁམ་བྷར

གལ་གནད་རང་བཞི ན་སྐར
ྱོ ་བྱེད་ གིས། བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་མི ་ཚོ ས་མང་གཙོ་
ོ ་སླབོ ་སྦང

ཤི ་ཡའི་ནང་བོད་ཀྱི་གལ་གནད་རང་བཞི ན་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དོ་སྣང་ཤུ གས་ཆེན་

དང་། ས་བབ་ཆབ་སདྲི ། ཁོར་ཡུག་བཅས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི ་ཡོ ངས་ལ་ཕན་

སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་འཛམ་གླིང་སྤྱི ་དང་ཡང་སྒས
ོ ་ཨེ ་

སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཆོས་ལུགས་

པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཤེས་ཡོ ན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༩༤ ལ་སོན་པའི་སྐརོ །

ནང་པ་སངས་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་མུ ་མཐུ ད་

འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། དེང་སྐབས་རྒྱལ་

གསུང་དོན།

ཞེན་རི ང་ལུགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་
འདིར།

ཡང་དག་པ་ལོ ངས་སུ་སྤདྱོ ་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་

བདེ་སྐྲུན་གྱི་ཡོ ད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་།

ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཀྱང་བོད་ནི་ཧ་ཅང་གནད་

སྟངས་ཡར་རྒྱས་འག ྲོ་ བཞི ན ་པའི ་ སྐ བ ས་

དགོས་ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་ནབུ ་ཕྱོགས་སུ་

ཀྱིས་ཕན་ཚུ ན་བར་གོ་མཚོ ན་བེད་སྤྱོད་བྱས་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་

རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་

སྐརོ ་དང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི འབྲི་ཀླགོ ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་འཛམ་གླིང་གི ་

ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་
གི ས་གནོན་ཤུགས་སྤདྲོ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས། །

སའི་ལྟ་ེ བ་ཆགས་སདྲི ་པའི་སྐརོ ་དང་། བོད་ རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་
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