
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༦	རབ་གནས་ས་ཕག་ལོ།

ལོ་	༣	ཨང༌།	༢༦

བདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༤	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 26th  June 2019

Vol. 3 Issue 26 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་	
ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བྱས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའི་བས་ིགནས་ཁང་
ད།ུ	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིཁ་ཆེའ་ི
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བདོ་
མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་
བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ		
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	 རེས་གཟའ་
སྤནེ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཐགོ་ལ་དགྭས་
ཁ་ཆེའི་ཤེས་ལྡན་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་
ཞབས་སི་དགི་ཝ་ཧཌི་ Dr. Siddiq Wahid	
ལགས་ཀིས་ལནྷ་ཚོགས་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས།		
ད་ེས་ྔབདོ་རང་བཙན་མ་ཤོར་གོང་བདོ་མི་ཁ་
ཆེ་དང་ནང་པའི་དབར་མཐུན་ལམ་བཟང་པ་ོ
རུྒྱན་སྐངོ་གནང་བ་དང་།	 	 བདོ་མི་ཚོས་ཁ་
ཆེ་ཞསེ་ཐ་སདྙ་བདེ་སྤདོ་བཏང་བ་དའེང་ཀ་ཤི་
མིར་ཞསེ་པ་ནས་ཀ་ཤིར་དང་།	 ད་ེནས་རིམ་
བཞིན་སྒ་ཉམས་ནས་ཁ་ཆེ་ཆགས་ཚུལ་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
ད་ེནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་གསུམ་
གི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་
ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་
ནས་མའི་བྱམས་བརྩེ་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བ་
དང་།	 ཇི་ཙམ་མའ་ིབྱམས་བརྩ་ེམང་བ་ཐབོ་
པ་ད་ེཚོད་ཀིས་མི་ད་ེསེམས་བག་ཕབེས་པ་

དང་།	 	 སེམས་ནང་སྤ་ོསྣང་ཆེ་བ་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེབཞིན་གནའ་རབས་
འཛམ་གླིང་ནང་དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་རྒྱ་
གར་དང་རྒྱ་ནག	 ཨི་ཇིབ་སོགས་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་དར་བ་དང་།	
རྒྱ་གར་ནང་མཚོན་ན་ལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་ནས་
ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོགས་གཙོ་བ་ོ
ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་
ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཡོད་པ་དསེ་དངེ་འཛམ་
གླངི་ནང་གཙོ་ཆེར་ཕི་དངསོ་པའོ་ིདཔལ་ཡོན་
ཁ་ོནར་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པའི་དསུ་སབྐས་
འདརི།	སེམས་ནང་ཞི་བད་ེསུྐན་རུྒྱ་དང་།	ད་ེ
བརུྒྱད་འཛམ་གླངི་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
ད་ེནས་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་གཉིས་པ་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་

སབྐས།	 རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་ནས་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་དར་ཁྱབ་བུྱང་བ་
དང་།	 	 དསུ་ད་ལའྟང་རྒྱ་གར་ནང་གངས་
ཉུང་གི་ཆོས་ལུགས་དཔརེ་ན་པར་སི་ལ་ྟབུ་རྒྱ་
གར་གི་སིྤ་ཚོགས་ཆེན་པ་ོའདའིི་ནང་ཞི་བད་ེ
བག་ཕབེས་ངང་གནས་ཐུབ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།		
རྒྱ་གར་གི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་ཚོར་མཚོན་ན་ཁ་
ཆེ་ནང་ཁུལ་སུན་ན་ིདང་ཤི་ཡ་གཉསི་འཆམ་
མཐུན་ངང་གནས་ཡོད་སབས།	 ད་ཆ་རྒྱ་
གར་ཁ་ཆེ་བ་ཚོས་གཙོ་འགན་ཐགོ་ནས་ཁིྱམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཨབ་ག་ྷན་ིསི་ཐན་དང་།	 པ་
ཀི་སི་ཐན།	 ད་ེབཞིན་དཀིལ་ཤར་ཡུལ་གུའ་ི
ནང་ཁ་ཆེ་ནང་ཁུལ་གུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་
རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་འཁུག་རྩདོ་བྱདེ་བཞིན་
པ་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོས་ཡོང་ཐབས་ཆེད་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྤལེ་དགོས་པའི་
རུྒྱད་སྐལུ་ཡང་མཛད།	 	 ཆོས་ལུགས་འཆམ་

མཐུན་ཡིན་ནའང་འད།	 མི་ཕན་ཚུན་འཆམ་
མཐུན་སོགས་གཞི་རྩ་བྱམས་བརྩའེི་ཀུན་སླངོ་
བརུྒྱད་ནས་ཡོང་དགསོ་སབས་ཐགོ་མར་ཆོས་
ལུགས་དང་རིགས་རསུ།	 རྒྱལ་ཁབ་སོགས་
ཀི་སདྐ་ཆ་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་
འཛམ་གླངི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
ཁོངས་ནས་འག་ོབ་མི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་
སབས།	 མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འདའི་ི
ཐོག་ནས་མི་བཟང་པ་ོཞིག་ཆགས་ཐུབ་ཚེ།		
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་དང་འཛམ་གིང་ཞི་
བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་
པའ་ིངསོ་ནས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་ཀི་ལས་འགན་
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་མང་གཙོའ་ི
ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བྱས་པའི་འགོ་ཁིད་
ལ་རིྩས་སྤདོ་མཛད་ཟནི་ཡང་།	 	 ད་ཆ་བདོ་
ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་རིག་གཞུང་སོགས་སུང་
སྐབོ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་གཞནོ་
པ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཧ་མིཌ་ཨན་སཱ་རི་	 Ha-

mid Ansari	མཆོག་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།	།			

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བད་ེནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༡༡	པར་བཅར་རུྒྱར་འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༡	
ནས་	 ༢༤	 བར་སོག་པའོ་ིརྒྱལ་ས་ཨོ་ལན་བ་
ཌརོ་	 Ulaanbaatar	 ནང་ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བད་ེ
ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	
༡༡	ཚོགས་གནང་ཡོད་ཀང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་
བཅར་ཐུབ་མེད།	
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བརྙན་འཕནི་
ཚན་པའི ་བཅར་འདི་སྐབས་གསུང་ད ོན།	
ཆོས་ཕགོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ད་བར་གང་ཡང་
བརདོ་མངོ་མེད་མཁན་ཞིག་ལ་ཆབ་སིད་ཁོ་

ནའ་ིཐགོ་ནས་ད་ེལརྟ་བྱས་པ་ན།ི	 རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་གི་ཚད་མཐ་ོབའོི་རང་དབང་དང་འབལེ་
བ་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་ཆགས་ཡོད་སབས།	
ཕར་ཕགོས་ནས་ད་ེའདའི་རིགས་བྱདེ་རྐང་
བྱས།	ཚུར་ཕགོས་ནས་ཉན་རྐང་བྱས་པ་ཡིན་
ན།	 ཕགོས་གཉསི་ཀར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ།		ད་ེའདའ་ིགནས་
སངས་ཆགས་དསུ་གཅིག་ནས་འསོ་ཤིང་མ་
འཚམས་པ་དང་།	 གཉསི་ནས་ཆོས་ཕགོས་
རྐང་པའི་ཐགོ་ད་བར་གང་ཡང་བྱས་མ་མངོ་
མཁན་ཞིག་ལ་ད་ེལྟར་བྱདེ་ཡོང་དསུ་དཔརེ་
ན་སོག་པའོི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་ཡིན་ནའང་
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུྱང་ཡོད་ངསེ་རེད་བསམ་གི་
འདགུ	 	 ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རིམ་

པས་མཁྱནེ་ནས་ཐུགས་ཕམ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་
རེད།	 རྒྱ་གཞུང་གི་བྱ་སྤདོ་ལ་བརནེ་ནས་ད་
ལ་ྟརྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོསུན་སྣང་སྐསེ་ནས་བསདྡ་
ཡོད་པ་རེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིན་ནའང་
དསེ་གནདོ་པ་ལས་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་མེད།	
ཅསེ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་སངེ་ནང་པ་
མང་ཤོས་ཡོད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་
སབས།	རྒྱ་གཞུང་གིས་ནང་པའ་ིཆོས་ཀི་ཐགོ་
ད་ེའད་བྱདེ་དགསོ་དནོ་ག་རེ་རེད།	 ཐངེས་
འདིའི ་གནད་ད ོན་ད ེ་ཆོས་དང་ཆབ་སིད་
གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་བཤད་ན་གནད་དནོ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་པའ་ིཚོར་སྣང་གསར་
པ་ཞིག་སྐསེ་སོང་།	 ང་ཚོས་ད་ོསྣང་གནང་

དགསོ་པ་ཏན་ཏན་འདགུ་ཅསེ་སོགས་གསུང་།	
སིྤར་ཐངེས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་བྱང་རྩེ་
ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཀུན་བད་ེ
གླངི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 ༸སྐབས་ར་ེཡོངས་
འཛིན་གླངི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 གནས་ཆུང་
ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པའོ་ིསྐ་ུརནེ་མཆོག་སོགས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་
དང་།	 གཡུང་དུང་བནོ།	 ༸རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་
པ་བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་བཅར་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 སོག་པ་ོརང་ནས་བདོ་པའ་ིབ་ླམ་
དང་མཁན་པ་ོསོགས་ཀང་ཆེད་བཅར་གིས་
ཁྱནོ་བདོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་གི་མི་
གངས་	 ༡༥	 ནས་	 ༢༠	 བར་བཅར་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་པདྨ་
མཁའ་འག་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་བྷུར་ཅཌེ་	Tim Bur-
chett	ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༤	རེས་
གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་
ཡོངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་བྷུར་
ཅཌེ་	 Tim Burchett	 ལགས་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐུ ་ཞབས་ཊིམ་བྷུ ར་ཅེཌ་ལགས་ནི་ཨ་
རིའ་ིཊི་ན་ེསིའ་ི	 Tennessee	 མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི	 Republican	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 གསར་ད་ུའསོ་
འདམེས་བུྱང་བའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་པ་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་
པའི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པ་
དང་།	ད་ེས་ྔནཀོ་སི་	Knox	རངོ་གི་གངོ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁྱབ་པ་གནང་མངོ་ཡོད།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༤	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླིང་གི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསན་འཛིན་མཆོག་ལྡན་
ལགས་དང་།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་རིག་འཛིན་ར་ོར་ེལགས།	 མཉམ་འབལེ་
ཚོགས་གཙོ་རིག་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་དང་མཉམ་
དུང་བསན་འཛིན་རབ་འབྱརོ་ལགས།	 གཞིས་
གངོ་ཁག་གི་བརྒྱ་དཔནོ་གི་སྐུ་ཚབ་བསོད་ནམས་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་ལས་བྱེད་ཉི་མ་ཚེ་རིང་
ལགས་བཅས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་	

Arunachal Pradesh	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་སེར་སདྨ་ཐསོ་
བསམ་ནརོ་གླངི་གྲྭ་ཚང་ད་ུསུྤལ་སྐའུ་ིཁ་ིསནོ་མཛད་

སྒའོ་ིཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཏང་
གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	
ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སེར་སདྨ་ཐསོ་
བསམ་ནརོ་གླིང་གྲྭ་ཚང་ད་ུསུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་
ལྷུན་གུབ་མཆོག་གི་ཁ་ིསནོ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཁ་ིསནོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་གནང་འདགུ	 གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བཀྲ་ཤིས་
ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཐུབ་བསན་
ཚེ་རིང་ལགས།	དག་ེའདནུ་པ་སངོ་ཕག་བརྒལ་བ་
བཅས་ཕབེས་གནང་ཡོད་འདགུ
སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་ལྷུན་གུབ་མཆོག་ན་ིབལ་ཡུལ་
ཤར་ཁུམ་བུར་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་།	 སིྤ་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གུབ་པའི་
དབང་ཕུག་རྒན་ལམ་རིམ་པ་བླ་ོབཟང་འཇམ་
དཔལ་བསན་འཛིན་མཆོག་གི་ཡང་སིད་ད་ུངསོ་
འཛིན་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་པ།
༄༅།	 །བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་བདོ་
རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་གི་ཆར་གཏགོས་པ་
དཔལ་ཡུལ་རོང་ཁོངས་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་སླབོ་གཉརེ་
བས་ིགནས་ཁང་གགས་ཆེ་བ་ཡ་ཆེན་ཆོས་
སྒར་ནང་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དམིགས་བསལ་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆེ་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་
ཞིག་ཕི་དལི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པས་

འདནོ་སྤལེ་གནང་འདགུ	
ད་ལའྟི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་སརྒ་ད་ེ
ནས་བདོ་མི་དགེ་བཙུན་གངས་ཚད་གཏན་
འབབེས་བཟསོ་ནས་ལྷག་བསྡས་གྲྭ་བཙུན་
ཁྱནོ་	༣༥༠༠	 ཕིར་འབུད་བཏང་ཟནི་ཡང་།		
ལས་གཞི་མཇུག་བསྡུས་མེད་སབས་གངས་

ཚད་ད་ེལས་མང་བ་ཆགས་རུྒྱའི་ཚོད་དཔག་
བྱདེ་ཀི་འདགུ	 	 ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་ནས་གྲྭ་
བཙུན་ཕིར་འབུད་ཀི་ལས་གཞི་ད་ེཨེ་ཤི་ཡ་

རང་དབང་རུླང་འཕནི་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་
སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོ་བརྩམས་པ་
ཞིག་དང་།	
སིྤར་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་སྐ་སེར་
ཕ་ོམོ་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠༠༠	 ཡོད་ཚོད་
འདགུ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་དང་གསེར་ར་བ་ླརངུ་
ཆོས་སརྒ་གཉསི་ནང་གྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་
ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་མ་ཟད།	 དག་ེ
འདནུ་གངས་ཚད་ལ་གཞུང་གིས་ཚད་བཀག་
བཟསོ་ནས་ལགྷ་བསདྡ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་རང་
གི་ཕ་ཡུལ་ཕོགས་སུ་ཕིར་སླགོ་བྱས་པ་མ་
ཟད།	 ཕ་ཡུལ་ད་ུའབྱརོ་མཚམས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁོང་ཚོར་དམག་ཆས་གཡོག་
ནས་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཟརེ་བའི་ལས་
འགུལ་འགོ་རྒྱལ་ཞེན་གི་གླུ ་གཞས་ཟརེ་བ་
བཏང་བཅུག་པ་སོགས་སུན་གཙེར་སྣ་ཚོགས་

བཟསོ་ཡོད།	ཐངེས་འདརི་ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་
ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ཟིན་པའི་གྲྭ་བཙུན་
རྣམས་སྣམུ་འཁོར་ནང་མ་འཛུལ་གོང་རང་
གི་བླ་ོཉ་ེརྣམས་ལ་ཕབེས་སྐལེ་བྱདེ་མ་བཅུག་
པའ་ིགནས་ཚུལ་འདགུ	 སིྤར་ད་ཐངེས་ཡ་
ཆེན་ཆོས་སརྒ་ནང་དགནོ་པ་དངསོ་སུ་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་བ་སོགས་བྱདེ་མེད་ཀང་སླད་
ཕིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་མི་སྣ་	 ༦༠༠	
ཙམ་ཆོས་སརྒ་ད་ུགཏན་སྡདོ་ཐགོ་དགནོ་པའ་ི
བྱདེ་སྒརོ་སརྔ་བས་དམ་བསྒགས་ཆེ་རུ་བྱདེ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕིན་
ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤལེ་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦།༢༠༡༧	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་
སྒར་གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་ཤག་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོགཏརོ་བཤིག་བཏང་བར་རྒྱལ་སིྤའི་
ཐོག་སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་འདགུ	དཔརེ་ན།	ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ནང་ཛ་དག་གོས་ཆོད་བཞག་པ་བརུྒྱད་

གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་ནང་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་བ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེད་ལས་མི་སྣའ་ིཚོགས་ཆུང་ཞིག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་
དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་ད་ུགཏརོ་བཤིག་བཏང་
བ་དརེ་ལན་འདབེས་འགན་ཁུར་ཁ་གསལ་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་སྒར་ད་ེདག་ལ་མེ་
སྐནོ་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་སདི་བུྱས་ད་ེལག་བསར་
བྱདེ་སྐརོ་བཤད་ཀང་འཁོར་སྐར་བརུྒྱད་ང་
ཚོས་ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་ཡིན་ན་རུྒྱ་མཚན་
ད་ེདངསོ་ཡོད་མིན་ཞིང་།	 རུྒྱ་མཚན་དངསོ་
ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་སྡ་ེཁག་
ལ་སངས་འཛིན་ལས་སླ་པ་ོཡོང་ཆེད་དང་།		
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བས་ིགནས་ཁང་ད་ེ
དག་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བྱདེ་ཡུལ་ཙམ་བཟ་ོ
ཐབས་ཆེད་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད།	

དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་ཆགས་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བཞིན་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༣	རེས་གཟའ་ཕུར་
བུའ་ིཉནི་སྦངེ་ལོར་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་སྦལེ་
ཀོབ་ལུགས་བད་ེགཉིས་ཀི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དང་།	མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ།	ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	 སེ་ར་བྱསེ་
སདྨ་ཀི་ཕག་མཛོད།	 འཚོ་བྱདེ་ཁང་གསར་
སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།	 ད་ེབཞིན་ལུགས་
བད་ེགཉསི་ཀི་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་དང་སྐུ་ཚབ་
བཅས་ནས་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞིས་
ལས་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ

ལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ།	དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད་	
༦	 ཐགོ་སེ་ར་བ་ླསིྤའ་ིའད་ུཁང་ད་ུདཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཛད་འཕནི་དང་དསུ་རུྒྱན་ད་ུམགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་དན་པའ་ིཐགོ་
ནས་རང་རེའི་ལས་འགན་ཞུ་སྒ་ོགང་ལེགས་
བསུྒབ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་
སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཀི་བུྱང་
རིམ་དང་དམིགས་ཡུལ།	 བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔ
དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ངམ་ཕུག་བསམ་
དང་འབལེ་བའ་ིདགངོས་གཞི།	 རིང་མིན་

བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་ལར་འཚོགས་རུྒྱའི་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་གལ་གནད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་
གི་གལ་ཆེའི་ལས་གཞི་ཁག་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་
གནས་སངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་སྔནོ་རིྩས་
འག་ོསངས་དང་བུྱང་སོང་བསྡད་གསུམ་གི་
གནས་བབ།	 དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
གལ་ཆེའི་ལས་དནོ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་
གི་གལ་གནད།	 གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབྱརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ད་ལྟ་དང་མ་འངོས་ལས་
གཞི་བཅས་ཀི་ཐད་གསུང་བཤད་དང་དགོས་
འད་ིཁག་ལ་བཀའ་ལན་བཅས་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཕི་ཚེས་	༡༤	དང་	༡༥	བཅས་ཉནི་
གཉསི་སོ་སོར་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེགཉསི་
ཀི་རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་དང་གཞིས་སིྤ་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུགནས་གཟིགས་དང་།	
ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་།	མཉམ་
འབལེ།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ལས་ཁུངས།	 རྒས་གསོ་ཁང་།	 འཚོ་བྱདེ་
ཁང་གསར་སནྨ་ཁང་བཅས་ལ་གཟགིས་སྐརོ་
གནང་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	༡༦	ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཐགོ་
སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུལུགས་བད་ེགཉིས་ཀི་མང་ཚོགས་
ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཞུ་ཕགོས་སོགས་གངོ་བཞིན་བརདོ་
གཞི་ཁག་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མི་གཞནོ་
སྐསེ་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཀི་གལ་གནད་དང་སིྤ་
པའ་ིལགྷ་བསམ་འཁྱརེ་ཕགོས་བཅས་ཀི་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་དགོས་འད་ིཁག་ལ་

བཀའ་ལན་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	༡༧	ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་	༡༥	ཉནི་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྣམ་གལོ་གླངི་དགནོ་པའི་
སིྦན་བསགེ་གནང་སར་གདན་ཞུ་ལརྟ་ཕབེས་
བཞུགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་སེ་ར་བ་ླསིྤའ་ིའད་ུ
ཁང་ད་ུའཚོགས་བཞིན་པའི་སྨནོ་ལམ་གི་
ཚོགས་མགོན་དུ་ལྷན་ཞུགས་དང་འབལེ་
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༡	 ཐགོ་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་
བསམ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ནས་ཧནོ་སུར་
རབ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཉིན་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་
གཙོས་ལས་བྱདེ་དང་།	 ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་གཙོ།	 མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་
དང་ལས་བྱདེ།	 སདྨ་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་དང་རངོ་

ཆོས་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 སནྨ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན།	 ས་གནས་ཀི་སིྤ་མི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས།
ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རུྒྱད་གྲྭ་

ཚང་དང་རངོ་དཀར་ཆོས་སྡ་ེསོ་སོར་གནས་
གཟིགས་དང་ཆོས་སྡ་ེསོ་སོའི་དགེ་འདནུ་
དམངས་ལ་གངོ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་དགོས་འད་ིཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡང་
གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	༡༩	ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཞིས་མི་མང་
ཚོགས་ལ་གོང་བཞིན་བརདོ་གཞི་ཁག་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་མིའི་ལས་འགན་བདོ་མི་རང་
ཉདི་ནས་བསུྒབ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 གཞནོ་
སྐསེ་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་གཞོན་སྐསེ་རང་
ཉདི་དང་ཕ་མ་བཅས་ནས་ཐུགས་སྣང་དགསོ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ད་ིབ་ཁག་ལ་
བཀའ་ལན་ཡང་གནང་ཡོད།	
ད་ེརསེ་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༡	 ཐགོ་ཧནོ་སུར་
རབ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནས་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༤	ཐགོ་ཀ་ོལི་

གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་
ཕབེས་འབྱརོ་གནང་ས་ེལས་རིམ་མུ་མཐུད་
སྐངོ་བཞིན་པ་བཅས།	།
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དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཊོ་རོན་ཊོ་ས་གནས་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞིར་
བསྐར་བཅསོ་བུྱང་བ་ཁག་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསལ་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ	༦	ཚེས	༡༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་འསོ་
བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་
ཆོས་འཕལེ་མཆོག་ཕ་རན་སི་ནས་ཊོ་རོན་
ཊོ་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་སབྐས།	 ས་

ག ན ས ་ བོད ་ རི ག ས ་ སིྤ ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ ་བསོད་ནམས་གླིང ་
དཀར་ལགས་དང་བྱང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་བྱདེ་བསན་འཛིན་ཚེ་
དཔག་ལགས།	ད་ེབཞིན་ས་
གནས་མི་མང་བཅས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།

ཕིས་ཚེས	༢༢	ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད	༣	
ཐགོ་གངས་ལྗངོས་ཆོས་ལནྡ་གླངི་གི་མི་མང་
ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ས་གནས་བདོ་
མི་མང་ཚོགས་ལ་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞིར་

བསྐར་བཅོས་སོང་བ་ད་ེདག་གི་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་
དང་འབལེ་བའི་ལམ་སནོ་གསལ་བཤད་
གཟབ་རྒྱས་གནང་རསེ།	 ས་གནས་མང་
ཚོགས་ཀི་ད་ིབ་རྣམས་ལ་ལན་འདབེས་དང་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུའི ་འགན་འཛིན་
མཆོག་གིས།	 མ་འངོས་པར་སདི་སྐངོ་དང་
སིྤ་འཐུས་གཉསི་ཀི་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་གི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཆོས་བརུྒྱད།	
གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སིྐད་
སྡུག་ཁག་ནས་སིད་སྐོང་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
འོས་གཞི་འདནོ་པ་དང་གསལ་བསྒགས་
རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་པའི་སིྒག་གཞི་

ཁག་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེབཞིན་འསོ་
བསྡུའི་སབྐས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
སིད་སྐངོ་གི་དངསོ་གཞིའི་འསོ་གཞི་གཉསི་
ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསྒགས་བྱདེ་དགོས་
པ་དང་།	 འནོ་ཀང་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
སྐབས་འོས་མི་གཅིག་ལ་འོས་ཤོག་ཁྱོན་
འབརོ་བརྒྱ་ཆ་	༦༠	ཡན་ཐབོ་ཡོད་ཚེ་དངསོ་
གཞིའི་ལས་རིམ་འག་ོམི་དགོས་པར་སིད་
སྐངོ་ལ་འདམེས་ཐནོ་བུྱང་བར་ངསོ་འཛིན་
གསལ་བསྒགས་བྱ་རུྒྱ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ལན་བདོ་མིའི་སིྒགས་འཛུགས་ཀི་དབུས་
འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་ས་གནས་
ཊོ་རོང་ཊོ་ལ་ཕབེས་ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་

མིའི་འོས་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་དང་འོས་བསྡུ ་
གནང་ཕོགས་སྐརོ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་བ་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཡོད།						
འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་མཆོག་ཕི་ཚེས	༢༣	
ཉནི་ཁེ་ན་ཌ་ནས་ཨ་རིར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཕི་ཚེས	 ༢༩	 ཉནི་ནའིུ་ཡོག་ས་གནས་བདོ་
རིགས་མང་ཚོགས་ལ་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་
དང་།	 སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་འསོ་བསྡ་ུགནང་
ཕགོས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
རེད།	 བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ལས་བྱདེ་བསན་འཛིན་ཚེ་དཔག་ལགས་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕད་
དང་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་པ།

༄༅།	།བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་ཆེད་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་
སར་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཨ་རིའ་ིརུླང་འཕནི་ཁང་	 VOA	
གི་བདོ་སྐད་སྡ་ེཚན་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་དང་།	

འགན་འཛིན་མི་སྣ་དང་ལས་བྱདེ་རྣམ་པར་
མཇལ་འཕད།	ཀུན་གླངེ་ལས་རིམ་སོགས་ཀི་
བཅར་འདརི་དང་ལེན།	ད་ེརསེ་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཊི་མེག་ཀ་ོལམ་	
Betty McCollum	 མཆོག་མཇལ་འཕད་
དང་།	 ཕི་ད་ོགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་

སྐ་ུཞབས་སི་ཊི་ཝི་ཅཱ་བྷ་ོཊ་	 Steve Chabot 

མཆོག་དང་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་བྷནེ་	 མེག་ཨེ་ཊམ་ས་	 Ben 

McAdams མཆོག	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨེལ་གྷ་ིརིན་	Al	Green	
མཆོག་བཅས་མཇལ་འཕད་ཀིས་སརྔ་བཞིན་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སོགས་
སནྙ་གསན་དང་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་ཡོད་
འདགུ་པ་དང་།	 དགངོ་མོ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སར་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་
དང་།	 མི་མང་གི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཨ་རིའ་ིབདོ་ཀི་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པ་ Human Rights 

Watch	 གཉསི་ཐུན་མོང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པའི་ཨེ་
ཤི་ཡའི་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་

བྱདེ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པའ་ི	
Amnesty International	ཨེ་ཤི་ཡའ་ིཉམས་
ཞིབ་པ།	དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་ཀིས་གནདོ་
འཚེ་ཕགོ་པར་རསེ་དན་ཚོགས་པའ་ི	 Vic-

tims of Communism Memorial གཞུང་
གི་འབལེ་མཐུད་པ།	 	 ༢༠༤༩	 ལོའ་ིལས་
འཆར་ལནྷ་ཁང་གི་	 Project 2049 Insti-

tute	 ཉམས་ཞིབ་པ་བཅས་ཀི་ལནྷ་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་ལ་རགོ་ཞིབ་
བྱདེ་ཕགོས་དང་།	 གངོ་གསལ་སྡ་ེཚན་ཁག་
ནས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཉམས་ཞིབ་ཀི་
སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་ཟནི་པ་དང་།	 འདནོ་འཆར་
བཅས་ཀི་སྐརོ་ལ་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་དང་
ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པརོ་གནང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ད་ོགོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་	པར་ར་ཡི་སི་	David Price		
མཆོག་མཇལ་འཕད་ཀིས་སྔར་བཞིན་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐལུ་དང་།	 ད་ེརསེ་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་

ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བྱེད་ཁག་དང་ལྷན་ད་བར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་
རྣམས་ཀི་ལནྷ་ག་ོབསྡརུ་ཇི་བུྱང་དང་།	 ཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་ཡོད་ཀི་གནད་
དནོ་ལག་ལེན་འཁལེ་ཐབས་ཁག་ཞབས་སྐལུ།	
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སོགས་བདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་སནྙ་
གསན་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་ཡོད་པ་དང་།	
ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ཚེས་	༢༡	
ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་
བབ་ཐོག་སྙན་ཐོ་གསར་དུ་འདནོ་འཆར་
ཡོད་པའ་ིནང་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཟུར་
བཏནོ་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་བུྱང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

སུད་སི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་སུད་སི་རྒྱལ་ས་བནྷ་	
Bern	 ད་ུཡོད་པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ནང་།		ཡུལ་དའེ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་གཉསི་གནང་སལོ་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་
ལོའི་དབྱར་ཁའི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེགོང་ཚེས་
ཉནི་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་མ་ཡ་གྷ་
རཕ་	Ms. Maya Graf	མཆོག་གིས་གཙོས་
སུད་སི་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུབར་བཱ་རཱ་ག་སི་	
Barbara Gysi	 ལགས་དང་།	 Ms. Clau-

dia Friedl ལགས།	  Mr. Claude Begle	

ལགས།	 Mr. Martin Naef	ལགས།	 Ms. 

Martina Munz ལགས།		Mr. Nik Gug-

ger	ལགས།		Ms. Prisca Birrer-Heimo	
ལགས།	  Ms. Regula Rytz ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་དང་།	 འབལེ་ཡོད་ལས་
བྱདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས།	 	 ཡུ་རོབ་སིྤ་
འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	
སུད་བདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་	 Thomas Buchli 	 ལགས་དང་
ཚོགས་གཞོན་ངོར་ཁང་གསར་ལྷ་དབང་
ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༥	ཚེས་	༧	ནས་	༡༠	བར་ཉནི་བཞིའ་ིརིང་

ལཊ་ཝི་ཡའ་ིརྒྱལ་ས་རི་ག་ར་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་ཐགོ་བཞག་པའི་གསོ་
ཆོད་ཁག་དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་
སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་སུད་སི་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་སུད་སི་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ད་བར་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ད་ོསྣང་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེ
རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི ་ངོས་ནས་བོད་
རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་སླད་བར་ལམ་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༠	 ནས་གསོ་མོལ་བར་མཚམས་ཆད་
ཀང་།	 བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ད་ེབཞིན་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་འབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཞུ་དགསོ་གལ་སོགས་གསུངས།			
ད་ེནས་ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་རི་གར་རུ་རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའ་ིཐགོ་གསོ་
ཆོད་དནོ་ཚན་བཅ་ོལ་ྔཙམ་བཞག་སྐརོ་དང་།	
སྐབས་དརེ་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་འགའ་ཤས་
ཤིག་ཟུར་འདནོ་གིས་འག་ོབཞིན་པའི་གསོ་
ཚོགས་སུ་གླངེ་སླངོ་བྱདེ་དགོས་པའི་འབདོ་

སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ		ཕགོས་མཚུངས་སུད་
བདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཐ་ོམས་བུ་ཅིལ་ལགས་ཀིས་ས་ྔལོའ་ིལས་དནོ་
ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་གནང་ཡོད།			
སིྤར་ཐངེས་འདརི་དབྱར་ཁའ་ིཚོགས་མཐུན་
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༣	
ནས་	 ༢༡	 བར་ཉནི་གངས་	 ༡༨	 རིང་
ཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	 འད་ིལོའ་ི
ཚོགས་མཐུན་ཐངེས་གཉསི་པ་ན་ིཕི་ཟླ་	 ༡༢	
ནང་འཚོགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དུག་པའ་ིཐགོ་བཅར་བའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཁ་ཆེའ་ི
ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གོང་
འཕལེ་དགསོ་གལ་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༩	
ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ར་ས་གྷ་
གལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བཀའ་དནི་
སྐངོ་སབྐས།		རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
དུག་པའི་ཐགོ་བཅར་བའི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་རུྒྱན་ད་ུ
ཆབ་སིད་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ཁངོས་ཡིན་
མིན་གང་རངུ་།		སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེཐུན་མིན་ཞིག་རེད།	གནས་
སངས་དའེི་ཐོག་ནས་འཕགས་བདོ་གཉིས་
དབར་བ་ླསླབོ་ཀི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རེད།	 ལོ་
ང་ོཉསི་སངོ་གོང་ནས་བདོ་ཀི་མཁས་དབང་
མང་པ་ོརྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་ནས་ལེགས་སྦར་
བསབླས་པ་རེད།	
ལྷག་པར་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བདོ་
ར་ེཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་གིས་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའི་ཡུལ་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་
འདནེ་ཞུས་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་མཁན་ཆེན་
ཞི་བ་འཚོར་མཚོན་ན་ནཱ་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་ནང་ནས་ཚད་མ་དང་ལྟ་གུབ་རིག་
པའི་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆགས་ཡོད།	
ཁངོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་པསོ་གདན་དངས་པ་རེད།	
རྒྱལ་པ་ོརང་ཉདི་ཀི་མ་ཡུམ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་
མི་རེད།	 རྒྱའ་ིབཙུན་མོ་རེད།	 དསུ་རབས་
བདནུ་པའ་ིསབྐས་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་པསོ་རྒྱའ་ི
བཙུན་མོ་མནའ་མར་བཞེས་སྐབས་ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་དང་དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་
བུྱང་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་མི་ཚོས་བླ་ོགཏད་ས་ད་ེ

རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འད་ིཆགས་ཡོད།
དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་ཆོས་རྒྱལ་
སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱའི་བཙུན་མོ་དང་
གཉནེ་སིྒག་གནང་ཡོད།	 འབལེ་བ་ཧ་ཅང་
ཉ་ེཔ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་ཆོས་རྒྱལ་གི་དགངོས་
པར་རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ་ད་ེཧ་ཅང་མགོ་རྙགོ་ཚ་
བར་གཟགིས་ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་གི་ལེགས་སྦར་
ལའྷི་སདྐ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་བདོ་རང་གི་ཡི་
ག་ེགསར་གཏདོ་མཛད་ཡོད།	 དསུ་ད་ེནས་
བཟུང་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་དང་ཡི་གེ་དར་
ཁྱབ་བུྱང་བ་རེད།	
གོང་ད་ུབརོད་པ་ལྟར་དསུ་རབས་བརྒྱད་
པའི་སབྐས་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་གིས་
རྒྱ་གར་ནས་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་
དངས་ནས་ནང་ཆོས་
ད ར ་ འ ཕེལ ་ མ ཛ ད ་
ཡོད།	 སིྤར་སབྐས་
ད ེར ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ནང་
ཆོས་ཤུགས་ཆེ ་དར་
འཕལེ་ཟནི་པ་དང་།	 ལ་ྷསར་ཡང་རྒྱའ་ིནང་
པའི་མཁས་དབང་ད་ེའད་མང་པ་ོབསླབེ་པ་
བུྱང་ཡོད།	 ལགྷ་པར་བདོ་ནང་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་བརྙན་རྩ་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་དངས་པ་རེད།	 ད་ེ
ལརྟ་ནའང་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོས་ནང་ཆོས་
ད་ེབདོ་ད་ུརྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་ཐད་
ཀར་གདན་འདནེ་ཞུ་རུྒྱའི་དགོངས་བཞེས་
གནང་ཡོད།	 གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ད་ུགདན་དངས་ནས་ཁངོ་
གིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་
སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་བདོ་
ད་ུདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དར་འཕལེ་
མཛད་པ་རེད།		རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོན་ན་ད་

ཆ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་གང་རོ་ཆགས་ཟནི་པ་རེད།	
འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་གཞུང་
ད་ེདག་གཅསེ་ཉར་བྱས་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཚད་
མའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་ཧ་ཅང་བྱདེ་
ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་དག་ེརྒན་ལས་
དག་ེཕུག་ཚོའ་ིཀདླ་པ་གུང་བ་ཡོད།	 བཞད་
མོ་བཞད་རེས་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིརིག་
གཞུང་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གཅསེ་ཉར་བྱས་ཡོད།	
ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་སུམ་ཅུའི་རིང་གཞུང་ད་ེདག་ལ་
སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 རྩ་བ་བླ་ོའཛིན་བྱས་
ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།
ངོས་རང་ལ་མཚོན་ན་ལོ་ན་དུག་བདུན་

སབྐས་ནས་བཟུང་རྩ་བ་ད་ེདག་བླ་ོའཛིན་བྱས་
པ་ཡིན།	 རུྒྱན་ད་ུངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་གགོས་པ་ོ
ཚོར།	 	 ངསོ་ཀི་ལུས་པ་ོའད་ིརྒྱ་གར་བ་མ་
རེད།	 	 འནོ་ཀང་ངསོ་ཀི་ཀདླ་པར་མཚོན་
ན་ཨིན་ཇིས་གཏན་འབབེས་བྱས་པའི་དངེ་
དུས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་འོག་འཚར་
ལོངས་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལས་
ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གཤའ་མ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།	༼	སརླ་ཡང་ཞལ་ཤོབ་
མཛད།	 ༽	 གང་ལརྟ་ཡང་ཇི་སདི་བདོ་ཀི་
ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་ལ་བརནེ་པའི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ད་ེདག་བདོ་ནང་ད་ུགསོན་པརོ་
གནས་ཐུབ་པ་ད་ེསིད་ད་ུབདོ་མི་ས་ཡ་དུག་
གིས་རྒྱ་གར་ཕགོས་སུ་བླ་ོགཏད་བྱ་རུྒྱ་རེད།		

དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་གར་
གི་བད་ེསུང་ས་ཚིགས་དང་པ་ོབདོ་རེད།	
ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།
ང་ཚོས་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད།	 ང་ཚོས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་རུྒྱན་སྐངོ་བྱདེ་
པ་མ་གཏགོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གི་རང་
བཙན་རྩདོ་ལེན་བྱདེ་ཀི་མེད།	 འནོ་ཀང་ང་
ཚོས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
སུང་སྐོབ་བྱེད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་
བཏནོ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཆབ་སདི་
ཀི་ཐབོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་མ་ཐབོ་ཇི་ལརྟ་
ཡང་ཁྱད་པར་མེད།		བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེ
རྒྱ་གར་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཀང་རེད།	 ཁྱདེ་

རང་ཚོས་བ ོད་ད ོན་
ཐོག་ད ོ་སྣང་གནང་
བ ་ ད ེར ་ ངོས ་ ཀིས ་
ཡི ་རངས་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རུྒྱན་ད་ུངོས་ཀིས་ང་
ཚོ་བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་གར་

གི་སླབོ་མ་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ཡིད་ཆེས་
བླ་ོགཏད་འཕརེ་བའི་སླབོ་མ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
བརདོ་ཀི་ཡོད།	 	 བདོ་རང་བཙན་ཟརེ་བ་
ཁག་པ་ོརེད།	 རྒྱ་གར་གི་དམག་མི་ཡོངས་
རོགས་བདོ་ནང་བཏང་ནས་བདོ་བཅིངས་
བཀྲལོ་བཏང་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ཡོང་མི་སིད་པ་
ཞིག་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	དང་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	
ལོར་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་པཎྜཏི་ན་ེར་ུམཆོག་
གིས་ངསོ་ལ།	 	 བདོ་རང་བཙན་གི་ཆེད་
ད་ུཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་དམག་
བརྒྱག་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་གསུང་མངོ་ཡོད།	
ད་ེན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།		ང་ཚོའ་ི
མི་རབས་གངོ་མ་ཚོས་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོད་ེ
འད་མང་པ་ོཆུད་ཟསོ་བཏང་འདགུ་བསམ་པ་

དན་གི་འདགུ	 	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་འདས་ཟནི་
སབས་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མེད།
ད་ཆ་དངསོ་ཡོད་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་
ལ་གཞིགས་ཏ།ེ	 	 ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་
ད་ེཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་
ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ིའགོ་བསདྡ་ནས།	 ད་ེདང་
ཆབས་ཅིག་རྒྱ་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་བདོ་
མི་ཚོར་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་གསལ་བ་
ད་ེདག་ལག་བསར་ཡོང་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་ད་ེརེད།		
ལྷག་པར་ངསོ་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཡོད།	
གལ་ཏ་ེང་ཚོས་བདོ་རང་བཙན་ལ་ཨུ་ཚུགས་
བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་དབུས་དང་ནབུ་
ཕགོས་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་གཏགོས་ཚུད་ཀི་མ་
རེད།	བདོ་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པར་རང་སྐངོ་
ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན་ན།	 རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་
ཁིམས་ནང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ས་ཁུལ་
ལས་བརྒལ་ཏ།ེ	བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་གཞན་ཁག་ཀང་བདོ་རིགས་གནས་སའ་ི
ས་གནས་སུ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡོད།
དརེ་བརནེ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་རང་སྐངོ་
རངོ་།	 རང་སྐངོ་ཁུལ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་
རང་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་བདོ་རིགས་གནས་
སྡདོ་ཀིས་ཁུལ་ད་ུངསོ་འཛིན་བྱས་ཡོད།	 ང་
ཚོས་རྩདོ་གཞི་ན་ིབདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་
ས་ཁུལ་ད་ེདག་ཡོངས་རོགས་ལ་ཐབོ་ཐང་
གཅིག་མཚུངས་སྤོད་དགོས་པ་བརོད་ཀི་
ཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་བདོ་རང་བཙན་ས་ཁུལ་
ཆུང་ཆུང་ལས་མེད་པ་ད་ེཕར་བཞག་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་ངསོ་འཛིན་
བྱས་པའ་ིས་ཁུལ་དརེ་མཚོན་ན་བདོ་མི་ས་ཡ་
དུག་ལགྷ་ཡོད།	བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁ་ོནར་
དམིགས་པ་ཡིན་ན་བདོ་མི་ས་ཡ་གཉསི་ཙམ་
ལས་མེད།	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སནྙ་གགས་ཅན་གི་ཁམ་བྷརི་ཇིའ་ིབག་ོགླངེ་སྡ་ེཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་གལ་གནད་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་གི་དགོང་ད་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ད་ུརནེ་
གཞི་བྱས་པའི་སནྙ་གགས་ཅན་གི་ཁམ་བྷརི་
ཇི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་ཁམ་བྷརི་ཇིའི་བག་ོགླངེ་
སྡ་ེཁག་ཏུ་འཛམ་གླིང་སིྤ་དང་ཡང་སྒསོ་ཨེ་
ཤི་ཡའི་ནང་བདོ་ཀི་གལ་གནད་རང་བཞིན་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཆོས་ལུགས་
དང་།	 ས་བབ་ཆབ་སདི།	 ཁརོ་ཡུག་བཅས་
ཀི་ཐགོ་ནས་བལསྟ་ཀང་བདོ་ན་ིཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	དངེ་སབྐས་རྒྱལ་
ཞནེ་རིང་ལུགས་དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་
སངས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་
འདརི།

ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་གོ་མཚོན་འགན་སྡུར་བྱདེ་
ཀི་ཡོད་སབས།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་ནག་གཉསི་

ཀིས་ཕན་ཚུན་བར་གོ་མཚོན་བདེ་སྤདོ་བྱས་

ཚེ།	 བདོ་ན་ིས་བབ་འཐབ་བུྱས་ཀི་ཆ་ནས་རྒྱ་
གར་ནག་གཉསི་ཀི་བར་དམག་འཁུག་འབུྱང་

སའ་ིལྟ་ེབ་ཆགས་སདི་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་

ན་ིའཛམ་གླངི་གི་སྣ་ེགསུམ་པ་ཞེས་བརདོ་ཀི་
ཡོད།	ཚན་རིག་པས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	བདོ་
མཐ་ོསངྒ་གི་འཁྱགས་རོམ་རྣམས་བཞུ་བཞིན་
ཡོད་པས།	 ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་ཀི་འགུར་
ལྡགོ་སྐརོ་རགོས་དགསོ་ན།	བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
གལ་གནད་རང་བཞིན་སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
དགསོ་ཞསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ནབུ་ཕགོས་སུ་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀིས་འག་ོབ་མི་ཡོངས་ལ་ཕན་
བད་ེསུྐན་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་།	
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་
གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་
རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་
རྩ་ཁམིས་ནང་གསལ་བའི་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་

མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་
རྩདོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་ན་ི
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བར་དངསོ་ཡོད་
དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད།	ཅསེ་གསུང་།	ད་ིབ་
དསི་ལན་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས།	 བཙན་བྱལོ་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་མང་གཙོ་
ཡང་དག་པ་ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་པའི་
སྐརོ་དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིའབ་ིཀླགོ་
ཤེས་ཡོན་གི་བརྒྱ་ཆ་༩༤	 ལ་སོན་པའ་ིསྐརོ།	
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་འཛམ་གླིང་གི་
ས་ཕགོས་གང་སར་ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་གཞུང་
གིས་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།	


