
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ རབ་བྱུང་རི་ཟླའི་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ། བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ 6 རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ལོ་ 5༢ ཨང༌། 36 དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

11th September 2013

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་

གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།   

          བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 
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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་
སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉིན་རྒྱ་

གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་

ཤོ་ཀ་མི་ཤིན་ཞེས་པའི་ནང་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་

སུ་(International Buddhist Con-

federation) ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱོན་སུམ་

ཅུ་བརྒལ་བའི་སྐུ་ཚབ་ ༢༥༠ ལྷག་ཙམ་ཆེད་

ཕེབས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་སྐོང་

ཚོགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་དེའི་

ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་འཚམས་

འདྲིའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། ཐོག་མར་ཁྱེད་

རང་ཚོ་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་པའི་ནང་པའི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་འཚམས་

འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་

བཏང་ནང་པའི་ཆོས་དེ་སྔ་དར་མྱོང་མེད་པའི་

ཡུལ་གྲུ་མང་པོའ་ིནང་དེང་སྐབས་དོ་སྣང་ཆེ་རུ་

ཕྱིན་ཡོད། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་

པོའ་ིནང་དུ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཇེ་

མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་མཚམས་རེ་ང་

ཚོ་ནང་པ་ཡིན་བརྗོད་མཁན་ཚོའི་སྤུས་ཚད་

ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་སྔ་

ངོས་ཀྱིས་ལྡི་ལིར་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཤད་ཡོད་ལ་ད་ཐེངས་

ཀྱང་བསྐྱར་ནན་ཐོག་བརྗོད་རྒྱུར། ང་ཚོ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡིན་བརྗོད་མཁན་

ཚོ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ནང། ང་ཚོའི་ཉིན་

རེའི་བྱེད་སྟངས་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་བྱེད་

སྟངས་དང་འདྲ་བ་མ་ཟད། སྡུག་ས་ནས་བརྗོད་

ན། སྐབས་རེ་མི་དཀྱུས་མ་དྲང་པོ་ཞིག་གི་བྱེད་

སྟངས་ལས་ཐབས་སྐྱོ་བ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་འདུག 

དེའི་ཐོག་ང་ཚོས་བསམ་བློ་ནན་ཏན་གཏོང་

དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་འདུག ཐེངས་

འདིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་མིའི་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་དབུས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་དང། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག 

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག དེ་

བཞིན་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དང་གདན་ས་ཁག་

གི་མཁན་པོ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག 

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ཉེར་དྲུག་པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་མཇུག་སྒྲིལ་བྱུང་ཡོད། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་

བྱུང་བའི་འགྱུར་འགྲོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། ཁྱད་པར་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གིས་མཚོན་པའི་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད། 

   ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལག་བསྟར་

བྱེད་བཞིན་པའི་ད་ལྟའི་དྲག་

གནོན ་གྱི ་སྲིད ་བྱུས་ནི ་རྒྱ ་

ནག་གཞུང་གིས་གལ་ཆེར་

བརྩིས་པའི་གཅིག་སྒྲིལ་དང་

བརྟན་ལྷིང་གི་འགལ་ཟླ་ཡིན་

པ་གསལ་འདོན་དང་སྦྲགས། 

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་མི་རིགས་

ཀྱི་གནད་དོན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་

པར་བོད་རིགས་སྐོར་བགྲོ་གླེང་

ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པ་སོགས་བརྡ་སྟོན་སྣ་ཚོགས་འཐོན་བཞིན་པ་ཁག་ལའང་བསམ་གཞིགས་

གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་

ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་གསར་པའི་སྐུ་ཚབ་དབར་ཞི་མོལ་བརྒྱུད་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་

ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཁག་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད། བོད་རྒྱ་ཞི་

མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ཞི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་འགྲིགས་

ཆགས་ཡོང་བར་ལས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་ཇི་དགེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆེད་བཙུགས་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་

པའི་རྒྱ་ནག་སྐོར་མཁས་མྱོང་ཅན་གྱི་ཚོགས་མི་དྲུག་གསར་སྣོན་གནང་ཡོད།    ཚོགས་འདུ་གཙོ་

སྐྱོང་བ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས།   ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་འཛིན་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་

པ་བསྐྱར་ནན་གནང་ཡོད། སྐབས་རྗེས་མའི་ཚོགས་འདུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིལོ་འགོར་

བསྐོང་ཚོགས་གནང་འཆར་ཡོད།  

བཀའ་ཤག་གིས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ།

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ། ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ།  +༩༡ ༩༨༠༥༠༢༤༦༦༢

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཚམས་འཕྲིན་

སྩལ་བ།

༄༅། །སྐུ་ཞབས་ཊོ་ནི་ཨེ་བྷོ་ཊི་ Tony Ab-
bott མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་གསར་

པར་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲིའི ་

གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་། སྐུ་ཉིད་མཆོག་

གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་མདུན་བསྐྱོད་

གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷོང་

ཡོང་བའི་འཚམས་འདྲི་ཡོད། ཅེས་དང་གཞན་

ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་སྩལ་བའི་

འཚམས་འདྲིའི་གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་འཁོད་

དོན། ངོས་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོ་ནས་བཟུང་

ཁུལ་དེར་ཐེངས་མང་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང། ངོས་རང་

ཡུལ་དེར་ནམ་ཕྱིན་ལ་ས་གནས་དེ་གར་ལས་

རིགས་འདྲ་མིན་ཐོག་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་

མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ངོས་ལ་མཛའ་གྲོགས་

ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཆེན་པོས་འབྲེལ་བ་བྱས་པར་ངོས་

རང་ངོ་མཚར་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངོས་

ལ་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་

སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་བློ་སྤོབས་གསར་

པ་ཞིག་སྦྱིན་བྱུང། ཞེས་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་

འཕྲིན་སྩལ་ཡོད། 

ལྷོ་ཕྱོགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པས་

ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བཏང་

གནས་ནང་འཁོད་དོན། ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་ལགས་

ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་སྦན་

ད་ར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་

འདེམས་ཐོན་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ། 

ཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀྱི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་

ཀྱིས་མཚོན་གནང་སྒོ ་ཁག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་

བསྟུན།  ཉིན་དེའི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡  དང་ཕྱེད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པ་ནས་ ༣་༣༠ སོ་སོར་གྲོང་སྡེ་

དང་པོ་དང་།  གཉིས་པའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་

ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གོ་

རྟོགས་སྤེལ་ཡོད།  

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་པ།  
༄༅། །ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༢ 

བར་ལྡི་ལི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ཡོད།  

 དེ་ཡང་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ 

༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༢༠ ཐོག་ལྡི་ལིར་

ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༢ 

བར། ལྡི་ལི་ཨ་ཤོ་ཀ་མི་ཤན་ (Asoka Mis-
sion) ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

པའི་ལྷན་ཚོགས་ (International Bud-
dhist Confederation) སུ་ཚོགས་

བཅར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

གྱི་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཐོག་ལྡི་ལི་ནས་པ་

ཀོར་བརྒྱུད་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༡༠།༠༠ ཐོག་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་
མཐུད་པར་མཇལ་མོལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་

གེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྣམས་དང་མཇལ་མོལ་

གནང་ཡོད།

 དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་དང་། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་

འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

ལགས། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། སུད་སི་སྐུ་

ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་ཉི་མ་ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་

བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་གིས་ཕྱི་དྲིལ་རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་དང་

རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའི་དབར་ཉིན་ཤས་རིང་གི་ལྷན་ཚོགས་དང་། འདས་པའི་ཉམས་མྱོང་གི་

ལས་དོན་ཕྱོགས་བསྡོམས་དང་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་རྗེས་

ཨ་རི་དོན་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་མ་འོངས་

པར་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ལས་དོན་ཞུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་ཀྱང་གནང་ཡོད། དེ་

བཞིན་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་ཐོག་སྲི་ཞུ་བའི་ལས་བྱེད་རྣམས་དང་བསམ་

ཚུལ་བརྗེ་ལེན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་གནང་སྟེ་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་མི་རེ་ངོ་རེས་རང་གི་ལས་དོན་

གྱི་མྱོང་བ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་འདུག



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ 6 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༡

རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི་ཁག་གཅིག་གི་
མིང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ།

༄༅། །འདི་གར་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་

ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་དོན་ལྟར་ན། 

ཉེ་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཁམས་ནག་ཆུའི་ས་ཁུལ་ཤག་རོང་པོ་དགོན་

སྡེ་གཉིས་ཀྱི་མི་མང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པའི་ཁོངས་ནས། བོད་མི་ཁག་གཅིག་གི་

མིང་དང་ལོ་ཚད་སོགས་གསར་དུ་ཤེས་རྟོགས་

བྱུང་ཡོད།  དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༨ ཉིན་བསྐྱར་དུ་བོད་ནས་ཁུངས་ལྡན་གནས་

ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། ཁ་སྔོན་མི་མང་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ནང་ནས་མི་དགུའི་མིང་

དང་ལོ་ཚད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་

ནི། ༡༽བློ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས། རང་ལོ་ ༢༧ 

དང། ༢༽དུང་ཕུག་ལགས། རང་ལོ་ ༢༦།

༣༽ཟླ་རྒྱལ་ལགས། རང་ལོ་ ༣༥། 

༤༽སྐར་མ་ལགས། རང་ལོ་ ༣༡། 

༥༽རྒྱ་ལྷུག་ལགས། རང་ལོ་ ༢༨། 

༦༽རྒྱལ་བ་ལགས། རང་ལོ་ ༢༩། 

༧༽སྲི་ཆོད་ལགས། རང་ལོ་ ༣༩།

༨༽ཆོས་དར་ལགས། རང་ལོ་ ༢༧། 

༩༽བྱམས་པ་ལགས། རང་ལོ་ ༢༡ བཅས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ད་དུང་ཡང་གར་སོང་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་འདུག  ཁོང་རྣམས་སྟར་

ཆེན་ཡུལ་ཚོའི ་ཡར་ཐང་མར་ཐང་གི ་གྲོང་

ཚོ་བཅས་ནས་ཡིན་འདུག་ལ། ད་དུང་གྲོང་

ཚོ ་གཞན་ནས་ཀྱང་མི ་མང་པོ ་ཞིག་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག་ཀྱང་ས་གནས་སུ་

དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་མིང་དང་ལོ་

སོགས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད།

 བློ་བཟང་ཚེ་རིང་གི་བཟའ་ཟླ་སྒྲོལ་

མ་གཡང་སྐྱིད་ཞུ་བས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དེ་སྔོན་

བཅའ་སྡོད་རུ་ཁག་དང་། ལག་འཛིང་ཤོར་

མཁན་གྱི་བོད་མི་དེ་ཚོ་རྩད་གཅོད་མི་བྱེད་པའི་

ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཆར་དེ་ལས་

ལྡོག་སྟེ་མི་མང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། 

བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཀྱང་མི་མང་གིས་ཁས་ལེན་

མེད་ཀྱང་ཁོ་པ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཞིག་བཙན་དབང་

གིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས། སྡེ་དགོན་གཉིས་ལ་

ཡང་ཡང་སུན་གཙེར་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་མ་བཟོད་ནས་རང་

སྲོག་གཅོད་རྩིས་བྱས་ཡོད་འདུག ཁོ་མོས་

བརྗོད་དོན་ལ། སྡེ་དགོན་གཉིས་ལ་སུན་གཙེར་

མཚམས་འཇོག་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ 

བོད་མི་དེ་དག་གློད་བཀྲོལ་དང་། བླ་མའི་ཡང་

སྲིད་བཙན་དབང་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱ་འཆར་

དེ་ཚོ་ཕྱིར་འཐེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། རང་སྲོག་

གཏོང་ངེས་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་དེ་རང་གི་འཕྲུལ་

རྟ་སར་བརྡབས་ཏེ་ད་ལྟ་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཛ་དྲག་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམས་རྫ་སྟོད་རྫོང་དུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་བཞིན་པ།

མྱུར་སྐྱོབ་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་དགོས་བྱུང་ཡོད་

འདུག འོན་ཀྱང་ནད་གཡོག་སྲིད་གཞུང་གིས་

ཆེད་གཏོང་བྱས་པ་མ་གཏོགས་འབྲེལ་ཡོད་

བོད་མི་འགྲོ་བཅུག་མེད་པས། ཁོ་མོ་ཤི་ཡོད་

མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་

པ་རེད། སྲིད་གཞུང་གིས་སྒྲོལ་མ་གཡང་སྐྱིད་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་

བཤད་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་

པ་རེད། སྒྲོལ་མ་གཡང་སྐྱིད་ཀྱི་ཕ་མིང་ལ་སྨན་

པ་རྣམ་སྲས་དང་། མ་མིང་ལ་ཆོས་དབྱིངས་

སྒྲོལ་མ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྒྲོལ་མ་གཡང་

སྐྱིད་དང་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་

ཆུང་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་གཞུང་གིས་དྭ་ཕྲུག་

སློབ་གྲྭར་ཁྲིད་ཡོད་འདུག

 དེ་སྔོན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་

དུང་ཕུག་ལ་ཡང་ཚབས་ཆེའི་ཉེས་རྡུང་བཏང་

ནས་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་

ཤི་གསོན་ཤོད་དཀའ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་

འདུག གཞན་དེ་སྔོན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་

མི་དེ་དག་གི་མིང་དང་ལོ་གྲངས་ད་ལྟའི་གནས་

སྟངས་སོགས་ཤེས་ཐུབ་མེད། དེ་བཞིན་ས་

གནས་ཀྱི་མི ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགྲོ་འོང་ལ་

བཀག་སྡོམ་ནན་པོ་བྱས་པར་བརྟེན་བཀག་

ཉར་ཁང་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད་འདུག

༄༅། །འདི་གར་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་

ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་དོན་ལྟར་ན། 

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམས་རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་མི་མང་

ཚོར་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་བཀག་འགོག་

བྱས་ན། འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་དྲིལ་

བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

ངོ་རྒོལ་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མུ་མཐུད་

གཏེར་ཁ་སྔོག་བཞིན་ཡོད་འདུག  དེ་ཡང་ཟླ་

འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་བོད་

ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་གསལ་ལྟར་

ན། ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དགེ་འབྲོང་རྫ་སྟོད་

རྫོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མིས་གོ་མཚོན་

བཟུང་སྟེ། གཏེར་ཁ་མུ་མཐུད་ནས་སྔོག་འདོན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་ཆར་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པའི་བོད་མི་རྣམས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་

འདུག་ཀྱང་། ངོ་རྒོལ་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀྱི་

འགོ་ཁྲིད་གནང་མཁན་ཁེ་ཚེའི་བསོད་རྡོ་ད་

དུང་ཡང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཤི་གསོན་

གང་ཡིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

མེད།  རྫ་སྟོད་རྫོང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཁུལ་

དེའི་མི་མང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་མེད་

ཚུལ་བརྗོད་དེ། ཟླ་༨ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྫོང་དང་

ཡུལ་ཚོ་སོགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་

རྫ་སྟོད་རྫོང་དུ་བསྐོང་ནས། བཙན་དབང་གིས་

ཟླ་བ་གསུམ་རིང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་

སྤྲོད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང༌། རྗེས་སུ་རིམ་

པས་མི་མང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་

ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་འདུག དེ་བཞིན་མི་མང་ཚོས་

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་བཀག་འགོག་བྱས་

ན། ཐད་ཀར་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱ་

རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་རྫ་ཆེན་རྫོང་ས་གནས་སུ་དྲིལ་

བསྒྲགས་བྱས་འདུག

 ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་མོར་

རྫ་ཆེན་མི་མང་གི་འགོ་ཁྲིད་དང་རྫ་ཆེན་ས་

གནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་མི་བཅས་

བསྡོམས་མི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཙམ། རྫོང་

ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་དང་། དམག་མི། ཁྲིམས་

ཁང་བཅས་ཀྱིས་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་

འཇིགས་སྐུལ་དང་སྡིགས་ར་སོགས་བཏང་སྟེ། 

གཏེར་བཀོག་རུ་ཁག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ན་ཐད་

ཀར་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་

འདུག་ཀྱང་། མི་མང་གི་འགོ་ཁྲིད་དང་ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་

ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི། རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་

འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་འདུག་ཀྱང་བཤད་

ས་རག་མེད་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ཚོད་

བཟུང་ནས་བསྡད་ན་དགའ་ཡི་རེད་ཟེར་ནས་

སྡིགས་ར་མང་པོ་བསྐུལ་ཏེ་ཉིན་གཅིག་རིང་

བཀག་ཉར་བྱས་འདུག  རྒྱ་གཞུང་གི་གཏེར་

བཀོག་རུ་ཁག་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༢ 

ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་

བྱེད་མཁན་གྱི་འཁྲུལ་ཆས་སོགས་ས་གནས་

སུ་བཞག་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ནས་རྫ་ཆེན་

ར་འདྲའི་མགར་བ་མཆེད་བརྒྱད་དང་སྤྱི་རྫ་ལ་

སྔོན་ཕུ་བཅས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ནས་གཏེར་

ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གསར་འདེམས་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི ་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་ཆེད་དུ་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་ཐད་བསྐོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

ན། 

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ཞབས་ཞུར་འདོད་བློ་ཡོད་

རིགས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་ཆོག

༡༽ ས་མིག ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ས་

མིག་ཐོག་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་

གྲངས་ ༣ ཡོད།

༢༽ དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན།

       མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་སློབ་ཐོན་

ལག་ཁྱེར་ LLB/BA ཡོད་པའམ། དེ་དག་

དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་དགོས་པ་

ཡིན།

       རང་ལོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༡ བར་རང་ལོ་ ༣༠ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་ཞིག་ཡིན་

དགོས།

༣༽ མཐུན་རྐྱེན།

        བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་

བྱེད་པ་འདེམས་སྒྲུག་ནང་ཚུད་པ་ཡིན་ན་འདས་

པའི་ཞབས་ལོ་རྩིས་འགྲོ་གཏོང་རྒྱུ། ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ས་མིག་གཞིར་བཟུང་ཕོགས་

དང༌། ཐོབ་ཐང་གཞན་རྣམས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་སྤྱི་མཚུངས་

ཐོབ་རྒྱུ། ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའི་སློབ་ཐོན་

ལག་ཁྱེར་ LLB ལ་ཨང་ཐོབ་ ༡༠ དང་།  

LLM ལ་ཨང་ཐོབ་ ༡༥ ། PhD ལ་ཨང་ཐོབ་ 

༢༥ རེ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིརྒྱུགས་འཕྲོད་གྲུབ་

འབྲས་སྟེང་དམིགས་བསལ་ཁ་སྣོན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། 

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ། གཅིག་ལྕོགས་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ལོ་ ༢ 

ཧྲིལ་པོ་ཡན་ལོན་པ་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་

པའི་སྦྱོང་བརྡར་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་རིགས་

བཅས་ལ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིརྒྱུགས་འཕྲོད་གྲུབ་

འབྲས་སྟེང་ཨང་ཀི་ ༥ རེ་དམིགས་བསལ་ཁ་

སྣོན་གནང་རྒྱུ།

༤༽ འདེམས་རྒྱུགས། 

ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་

ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༤ དགོངས་དོན་འདེམས་

རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་བོད་

དབྱིན་གཉིས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་དང༌། ངག་རྒྱུགས་

ལེན་རྒྱུ།

༥༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་གང་རུང་གིས་དག་

མཆན་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་འབུལ་དགོས་པ་

གཤམ་གསལ།

ཀ) རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་གཉིས་རེ་

དང༌། ཁ)  རྒྱུགས་འབྲས་ཨང་ཤོག་དང་

སློབ་ཐོན་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས། ག)  དཔྱ་

ཁྲལ་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་ལག་

དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་ངོ་

བཤུས།  ང)       གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ ་

བཤུས། ཅ) བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་

ཁང་ངམ། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་

ནས་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་རང་

ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་གྱི་སྨན་པའི་ངོས་

སྦྱོར། ཆ)   སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར་ཡོད་ན་དང༌། 

དེ་མིན་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་

བཤུས། ཇ)རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་

པའི་ངོས་སྦྱོར། ཉ)   བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

སམ། སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་

མུས་ཤིག་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་

ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི ་ངོས་སྦྱོར་དགོས་

པ་ཡིན།   གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་འཚང་

སྙན་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༥ འགྱངས་མེད་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་

དང༌། ཁ་པར་ཨང་གྲངས། ཨི་མེལ་ཁ་བྱང་

སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་

རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་

འབྱོར་རིགས་ལ་བདག་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་མིན།

འཚང་སྙན་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཕུལ་འབྱོར་

བྱུང་རིགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་

མཁན་རྣམས་འཚང་རྒྱུགས་སུ་འབོད་འགུག་

བྱ་རྒྱུ་དང༌། འཚང་རྒྱུགས་སུ་ངོ་བཅར་སྐབས་

དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་

གྱིས་འབྱོར་ཐོ ་འགོད་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་

གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ལ།།

Secretary  General
Tibetan Supreme Justice Com-
mission
Gangchen Kyishong
Dharmsala 176215 
Distt. Kangra (H.P.)
Tel: 01892- 224964 
Fax: 01892- 225099
E-mail: ctatsjc@gmail.com

ཀུམ་རའོ་སྒ་པ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱིས་ཡུལ་མིར་ངལ་སེལ་ཛ་དྲག་རོགས་སྐྱོབ་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཀུམ་རའོ་གཞིས་

ཆགས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གྲོང་

གསེབ་ཤཱ་མ་ཞེས་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༠ ཙམ་ཡོད་

པ་དེའི་ནང་ཁྱོན་མི་འབོར་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་

པའི་གནས་ཡུལ་ས་ཆའི་ཕྱོགས་གསུམ་གཡང་

གཟར་ཡིན་པ་མ་ཟད། ས་ཆའི་གནས་འབབ་

ཞན་པའི་དཀའ་ངལ་ལོ་མང་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་

ཞིག་ཡིན་འདུག་ནའང་། ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ དང་ ༨ 

པའི་ནང་ཆར་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞིང་ས་

དང་ལམ་ཁ་ཉིལ་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་

ཤར་ཙམ་ལ་ཡུལ་མིའི་སྡོད་ཁང་ཐོག་ཏུའང་

ཆུའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་སྟེ་ཁང་པ་འགའ་ཤས་

ཞིག་པ་དང་། མང་ཆེ་བར་ཆུ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་

བར་བརྟེན་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་

དང་ཛ་དྲག་ངང་གནས་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་

ཀུམ་རའོ་རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་ཏེ་སིལ་དར་

དང་སྤོན་ཊ་ཨེ་སི་ཌི་ཨེམ་བཅས་ནས་ཡུལ་མི་

རྣམས་ལ་ཞིང་ས་དང་སྒོ་ཕྱུགས་ཡོད་པ་སོང་ཉེ་

འགྲམ་ཞིག་ལ་གནས་སྤོས་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་

ཡོད་སྐོར་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་རྗེས།  ཀུམ་རའོ་སྒ་

པ་གཞིས་མི་ཚོས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ས་ཐག་

ཉེ་ཤོས་དང་ཕྱོགས་གཞན་ནས་རྒྱ་གར་དཔོན་

རིགས་རྣམས་ནས་ཡུལ་མི་ཚོར་སྡོད་གནས་

མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ལམ་སྟོན་

གནང་བར་བརྟེན། སྒ་པ་བདེ་དོན་ཚོགས་པས་

ས་གནས་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་ཁང་དང། 

ཉལ་ཁང་། ལས་ཤག ཐབ་ཚང་། གཞན་ཁང་

སྟོང་བཅས་ནང་ཡུལ་མི་ཚོ་གནས་ཚང་ཆེད་

གཡར་ཡོད། ཡུལ་མི་རྣམས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ 

ཉིན་ནས་གཞིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤོས་འགོ་

འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་གཞིས་ཆགས་སུ་

ཡུལ་མི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༩ ཙམ་ལ་སྡོད་ཁང་མཐུན་

འགྱུར་གནང་བའི་མི་གྲངས་ ༢༠༨ ཙམ་ཡོད་

འདུག དེ་ཡང་ཡུལ་མི་དེ་དག་ཉི་མོ་སོ་

སོའ་ིཞིང་ས་དང་སྒོ་ཕྱུགས་འཚོ་ཡང་མཚན་མོ་

གཞིས་ཆགས་སུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་

དྲུང་གཉིས་ནས་གྲོང་གསེབ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ཤཱ་མ་

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡུལ་མི་དང་གྲོང་གསེབ་འགོ་

འཛིན་ལས་ཟུར་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ས་

བགོས་སེམས་གསོ་གནང་ཡོད།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ 6 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༡  

བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་དང་
ཚོགས་མི་གསར་བསྐོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ རེས་

གཟའ་ཕུར་བུ་ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་རྡ་ས་

གངས་སྐྱིད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་རྒྱ་

ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་ ༢༦ པ་འདི་བཞིན་དབུ་འཛུགས་གནང་

ཡོད།  དེ་ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཐོག་བཀའ་

ཤག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཁང་དུ་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་དང། བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སློབ་

དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ༸གོང་

ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་

བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག 

ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་

མཆོག བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་

གྲུབ་མཆོག བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་

མཆོག ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་འཆི་

མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང། རྔ་པ་ཚེ་རྒྱམ་

ལགས། བོད་མི་མང་སྤྱི་ཟུར་རྨེའུ་མགོན་པོ་

མཚོ་ལགས། སྤྱི་ཟུར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་

ཕར་སི་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། 

ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། 

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས། ལྷོ་

ཨ་རིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་

ལགས། བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་

པ་དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།  

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས། བོད་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞོན་པ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་ལགས། འཆར་

འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་འབུམ་རམས་

པ་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ལགས། བཀའ་

དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུང་དྲུང་འཇིགས་མེད་པ་

སངས་ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྐལ་

བཟང་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་

ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།  ཉིན་

གསུམ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གོ་བསྡུར་གནང་

རྒྱུའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་རྣམས་ནི་ད་ལྟའི་བོད་

ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་གོ་

བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་

གྱི་ཐབས་ལམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་

གནང་འདུག དེ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བོད་

རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

མི་གསར་པ་དྲུག་གསར་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་

བ་རྣམས་ནི་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། བཀའ་ཟུར་

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་མཆོག ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྤྱི་ཟུར་བསོད་

ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས། བོད་ཀྱི་སྲིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་

འཕགས་པ་ཚེ་རིང་ལགས། བྱང་ཨ་རིའི་གྲོང་

ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་

དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཅས་

ཡིན་འདུག སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

སྲིད་སྐྱོང་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་རྗེས་ཕྱི ་ལོ ་ 

༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ 

༦ ནང་ལྷན་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་ལྷན་ཚོགས་གནང་

ཡོད་པར་བརྟེན་ཐེངས་འདི་ནི ་ལྷན་ཚོགས་

ཐེངས་བཞི་པ་དེ་ཆགས་ཡོད།  དེ་ཡང་བོད་

རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་འདི་བཞིན་

འཛུགས་རྒྱུའི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི། འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་དེ་བཞིན་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་ཕྱོགས་

གཉིས་ཀའི་མོས་མཐུན་ཐོག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་

ལམ་དང་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ལམ་སྟོན་རོགས་ཕན་

ཡོང་ཆེད་ཡིན་འདུག  བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་

དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཚོགས་ཡོད།། 

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་མཆོག

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས།

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། འཕགས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།

རྒྱ་གར་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པས་བོད་མིར་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་བསྟན་པ།

༄༅། །འདི་གར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་  ༤ ཉིན་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་

སྡེ་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བོད་

མི་མང་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང། 

འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། ཚེ་རིང་

གཡུ་སྒྲོན་ལགས། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་

བཅས་ཀྱིས་མ་ཧཱ་ར་ཤི་ཏྲ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་

མུམ་བྷེ་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་

དང་འབྲེལ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་ཀྱི་མི་སྣ་

ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད། དེ་ཡང་ཁོང་རྣམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༨ ཚེས་  ༣༠ ཉིན་གློག་བརྙན་བཟོ་སྒྲིག་གནང་

མཁན་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཕི་རོ་ཛི་ན་དི་ཡ་

དི་ཝ་ལ་ (Firoz Nadiadwala )  དང་

ཐུག་འཕྲད་སྐབས་ཁོང་ལ་བོད་ནང་གི་དཀའ་

ངལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྐབས་ཁོང་གིས་སྐབས་

དེར་གསུང་དོན། ང་ཚོས་འདི་ལྟར་སྡོད་ཐབས་

མེད། བོད་དོན་ཆེད་ལས་འགུལ་ཞིག་ངེས་

པར་དུ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་བོད་

དོན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱས་ཐབས་

མེད་བཟོ་ཆེད་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་

འདུག ཅེས་གསུངས་ཏེ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁོང་དང་

ལྷན་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་

བུ་མོ་( Lakshmi Rai ) ལཀ་ཤི་མི་ར་ཡི་

ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་  ༣༡ ཉིན་གློག་བརྙན་འཁྲབ་

མཁན་( Anupam Kher )ཨ་ནུ་པམ་ཁེར་

ལགས་དང་ཐུག་སྐབས་ཁོང་གིས་གསུང་དོན། 

ང་རང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་

སྦྲགས། བོད་དོན་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་

ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་འཁྲབ་

བཞིན་པའི་གློག་བརྙན་ (Meh Tera Hero) 

ང་ཁྱེད་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཡིན། ཞེས་པའི་འཁྲབ་སར་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་འདུག 

སྐབས་དེར་གློག་བརྙན་ནང་འདྲེན་པ་འཁྲབ་

མཁན་ ( Varun Dhawan )ཝ་རུན་དཱ་བན་

ལགས་དང་། འདྲེན་མ་འཁྲབ་མཁན་ ( Ileana 

D’cruz )ཨི་ལི་ན་ཌི་ཀུ་རུ་ཛུ།  དེ་བཞིན་

བཞད་གད་སློང་མཁན་གྲགས་ཅན་ ( Rajpal 

Yadav )རཱ་ཇི་པལ་ཡ་དབ་བཅས་འཁྲབ་སྟོན་

པ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་ནས་བོད་དོན་སྐོར་

སྤྱི་དང། ལྷག་པརཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་

བོད་མི་གྲངས་ ༡༢༠ སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

བའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་སྐབས། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་

ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་མ་

ཟད།  བོད་དོན་སྐོར་ལ་གློག་བརྙན་ཞིག་ངེས་

པར་དུ་འཁྲབ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པར་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པས་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་

དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་གློག་

བརྙན་ཞིག་གང་མགྱོགས་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུར་ངང་

འགུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྗོད་ཡོད། 

 གཞན་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ 

ཉིན་གཟེངས་རྟགས་གྲགས་ཅན་དུ་མ་ཐོབ་མྱོང་

མཁན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་དང་མཁས་དབང་ (Shy-

am Benegal) ཤམ་བྷེ་ནེ་གལ་མཆོག་

དང་མཇལ། ཁོང་རྒྱུན་ལྡན་བོད་དོན་ལ་རྒྱུས་

མངའ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་

མ་ཟད།  གང་མྱུར་རྡ་སར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་

གསུངས་ཡོད། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་གློག་བརྙན་ནང་

འདྲེན་པ་འཁྲབ་མཁན་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་

(Vivek Oberai)བི་བེཀ་ཨོབ་རོའ་ིམཆོག་

དང་མཇལ། ཁོང་བོད་དོན་སྐོར་ཧ་ཅང་རྒྱུས་

མངའ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  

སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་འདྲ་ཞིག་

ཞུ་དགོས་ཀྱང་འཛེམས་ཟོན་མེད་པར་གསུང་

རོགས་ཞེས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་གསུངས་ཡོད། 

  གཞན་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་རྒྱ་

གར་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་

མིར་ཀན་ལགས་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཀི་རན་

རའོ་ ( Kiran Rao ) ལགས་ཐུག་འཕྲད་

གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐུས་རང་གི་

བཟའ་ཟླ་གློ་བུར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་དགོས་

བྱུང་རྐྱེན་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་སྣེ་ལེན་གང་

ལེགས་ཞུ་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་

ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ལྕམ་

སྐུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བོད་མི་མང་པོས་རང་ལུས་

མེར་སྲེག་བཏང་བའི ་གནས་སྟངས་མཐོང་

སྐབས་མིག་ལ་མཆི་མ་འཁོར་བ་མ་ཟད། ལྷག་

པར་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་མང་དག་ཅིག་ལས་

འགུལ་དེ་འདྲ་སྤེལ་དགོས་ཐུག་ཀྱང། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཡ་ང་སྙིང་རྗེའི་ཚོར་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་

པ་དེ་འདྲ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སེམས་ཚོར་

ཧ་ཅང་གནང་ཡོད།། 

སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་གིས་མ་ཧཱ་རཱཤ་ཏྲ་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ལྷོ་ཕྱོགས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨ་ཀྲུག་

ཚེ ་བརྟན་ལགས་དང་འཇིགས་མེད་འབྱུང་

གནས་ལགས། ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་

གྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཡོངས་

སུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། ཚོགས་མི་རྣམས་

མ་ཧཱ་རཱ་ཤ་ཏྲ་མངའ་སྡེའི་ནང་ཕེབས་ནས་མངའ་

སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་དི་

ལིབ་ཝལ་སེ་པ་ཊེལ་མཆོག་ (Assembly 

Speaker Mr Dilip Walse Patil )  

དང་མངའ་སྡེའི་ནང་སྲིད་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

ཨར་ཨར་པ་ཊེལ་མཆོག   (Home Minis-

ter Mr R R Patil)  སོགས་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་སྤེལ་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ཡོངས་བརྙན་འཕྲིན་Doordharshan 

TV གྱིས་གཙོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་འདྲ་མིན་

ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག  

  སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཧཱ་རཱ་ཤི་

ཏྲ་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་

འགུལ་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་གུ་ཇི་ར་

ཏི་མངའ་སྡེའི་ནང་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་སྤེལ་

ཆེད་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་ཕེབས་ཐོན་གནང་འདུག



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 8 ཚེས་ 6 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༡

བོད་མི་ཚོས་ཇིའུ་མི་རིགས་ལ་མིག་དཔེ་ལྟ་དགོས་པའི་
ལམ་སྟོན་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་

ཞུ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་ཚེ་

རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 

འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ རེས་གཟའ་པ་

སངས་ཉིན་རྒྱ་གར་གུ་ཇུ་ར་ཏི་མངའ་སྡེའི་ནང་

བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་

མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་ལྕམ་སྐུ་ཀམ་ལ་བྷེ་ནི་བལ་

མཆོག་ Governor Dr Kamala Beni-

wal དང་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

ན་རེན་དྲ་མོ་དི་མཆོག་ Chief Minister 

Shri Narendra Modi གིས་གཙོས་མངའ་

སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བ་ཇུ་

བྷའི་བ་ལ་  Speaker Shri Vajubhai Vala 

མཆོག གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་མངའ་

སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་སུ་

དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བོད་

མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་

ཕུལ་བ་བརྒྱུད་མངའ་སྡེའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་

བོད་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཡོད།   

ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་མིའི ་སྐུ  ུ་ཚབ་རྣམ་པས་

བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་མི་ ༡༢༠ རང་ལུས་མེར་

སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་

ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་བྱས་པ་དང་བོད་མི་

དེ་དག་ཁོངས་ནས་ ༡༠༣ འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་བ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་དང༌སྦྲགས། 

དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་གང་ཅིའི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་སྐབས་

ཁོང་རྣམས་ནས་ཞལ་གཅིག་གྲག་གིས་བོད་

མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེ་ཡོད་པ་མ་ཟད། གང་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་

མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ན་རེན་དྲ་མོ་

དི་མཆོག་གིས་ཁོང་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ནས་

བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་

ནང་དཀའ་སྡུག་ཇི་འདྲ་ཞིག་མྱོང་བཞིན་པ་

དང་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་དད་

གུས་ཇི་འདྲ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཤེས་

པའི་ཐོག་ནས་དེ་སྔོན་ཁོང་རང་ཉིད་གངས་ཏི་

སིར་གནས་མཇལ་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་གསང་བའི་སྒོ ་ནས་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་སྤྲོད་སྐབས་བོད་མི་

དེ་དག་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་

སྐོར་དྲན་གསོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ཁོང་ནི་

བོད་དོན་ཐོག་ཡུན་རིང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་གནང་

ཡོད། གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་

ཆེན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་

མི ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི ་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཁོང་གི ་འཚམས་

འདྲི་ཞུ་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་

ཡོད། གཞན་ཡང་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བ་ནུ་བྷའི་བ་ལ་མཆོག་

གིས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་

ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་གསུང་མོལ་གནང་

སྐབས། བོད་མི་ཚོས་སེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་

ཆག་རྒྱུ་མེད་པ་དང། ལོ་ངོ་སྟོང་གི་རིང་འཐབ་

རྩོད་བྱས་ནས་མཐར་རང་དབང་ཐོབ་མཁན་

ཇིའུ་མི་རིགས་ལ་མིག་དཔེ་བལྟས་ནས་བོད་

མི་ཚོས་རང་དབང་ཆེད་མུ་མཐུད་ནས་འཐབ་

རྩོད་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས། དེ་བཞིན་

བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་

ལྕམ་སྐུ་ཀམ་ལ་བྷེ་ནི་བལ་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གནང་སྐབས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་

གསུང་དོན། ཁྱེད་ཚོའི་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་

འཐབ་རྩོད་ཆེད་སྙིང་སྟོབས་དང་ཆོད་སེམས་

དེར་ང་རང་ཧ་ལས་བྱུང། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མ་འདང་པའི་དཀའ་

ངལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས། མཇལ་འཕྲད་ཡོངས་

སུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་རྗེས་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་

རྣམ་པས་གཞུང་གི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ Cir-

cuit House མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་

དང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་

སྤེལ་འདུག  དེ་རྗེས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

ནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ར་ཇི་སི་

ཐན་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་

འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

 

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་

འཕེལ་ལགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༦ ཉིན་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་

སྤེལ་འདུག་པའི་ནང༌། རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་

གྲོས་ཚོགས་སུ་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ལམ་

དབུ་མ་གསུངས་བཞིན་ཡང་ཐུགས་ནང་རང་

བཙན་ཡོད་ལུགས་གཏན་ནས་གསུངས་མེད་

པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། དེ་ལྟར་བརྗོད་ཡོད་ན་གྲོས་

ཚོགས་ནང་ཚོགས་བཞུགས་ཡོད་པའི་བཀའ་

ཤག་དང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་ངོས་ནས་དགག་

ལན་ཡོང་དགོས་ངེས་ཀྱང་བྱུང་མེད་ཚུལ་

བཀོད་འདུག་པ་དེ་དག་བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་

ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར།  

    བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྐབས་བཅོ་

ལྔ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་

གྱི་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟུང་

སྟེ་ "ངས་ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་ནོར་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

གིས་ལམ་དབུ་མ་དེ ་ཛ་དྲག་དང་དེ ་འདྲའི ་

གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་གཟིགས་ནས་ཐབས་

བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་ཐབས་ཤེས་ཤིག་བཏོན་

གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས། དགོས་པ་དེ་ྋསྐུ་

མདུན་གྱི་དགོངས་པའི་ནང་དུ་ཡང་རང་དབང་

རང་བཙན་རེད་བསམ་པ་དེ་ཡོད།" ཅེས་

སོགས་ལམ་དབུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་

བཤད་དེ་གནང་བ་རེད། གསུང་བཤད་དེ་གྲུབ་

མ་ཐག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སྐུ་

བཞེངས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་

དེའི་ཐོག་གྲོས་ཚོགས་ནང་བགྲོ་གླེང་གནང་མི་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགྲེལ་བཤད་བཅས་

བཏང་འཛིན་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྐབས་དེར་དགོངས་ཚུལ་

གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་མེད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་

ཉིན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པའི་བགྲོ་གླེང་རྗེས་ལན་འདེབས་གནང་

སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་

གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེར་བརྩིས་ནས་ "བཀུར་

འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ྋགོང་ས་མཆོག་

གི་ཞལ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་

ནའང༌། ཐུགས་ལ་རང་བཙན་གྱི་དགོངས་པ་

ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་གཅིག་གནང་སོང༌། ཚོད་

དཔག་གནང་བ་དེ་གཞི་རྩ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་

དགོངས་པ་དེ་ཞལ་ཞེ་གཉིས་མེད། སྔ་ཕྱི་བར་

གསུམ་ལ་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་བསྒྲུབས་

པ་རེད། དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོང་དུས་ྋགོང་ས་

མཆོག་གི་ཐུགས་ལ་གཅིག་ཡོད་པ་དང༌། ཞལ་

ནས་གཅིག་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་གཞི་རྩ་

མེད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།" ཞེས་སོགས་དགག་

ལན་གནད་བསྡུས་ཤིག་གྲོས་ཚོགས་དེ་རང་

ལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བཀའ་ཤག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ལ།། །།

བྱང་ཨ་རིའི་ནང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཆེ་མོ་ཞིག་སྤེལ་འཆར།
འབུལ་རྒྱུ་རེད།  བྱང་ཨ་རིའི་ལས་འགུལ་ཆེ་

མོ་དེ་ནི་བོད་པ་ཨ་རི་བ་དང་བོད་པ་ཁེ་ན་ཌའི་

མཉམ་དུ་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཚོའི་མཐུན་འགྱུར་འོག་གོ་སྒྲིག་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་ཡང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་འབྲེལ་མཐུད་འོག་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འབྲེལ་

མཐུད་ལས་ཁུངས་ཚུད་པའི་ཚོགས་མི་བདུན་

ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོ་སྒྲིག་

གི་འགན་འཁུར་ལེན་གྱི་ཡོད།།

༄༅། །འདི་གར་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉིན་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན།  བྱང་ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་བོད་མི་དང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་འདུ་འཛོམས་

ཀྱིས་ལས་འགུལ་ཆེ་མོ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་དང། ལས་

འགུལ་གྱི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཨ་རིའི་སྲིད་

གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས་དང་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་འགོ་འཛུགས་ཆེད་

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་འགུལ་དེ་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ནང་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་

ཆོད་འབྲུ་དོན་བཞིན་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང་། ལས་འགུལ་དེའི་ནང་བྱང་ཨ་རི་

ཁྱོན་ཡོངས་སུ་གནས་པའི་བོད་མི་དང་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་

རྣམས་མཉམ་འཛོམས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནི་བྱང་

ཨ་རིའི་ནང་བོད་དོན་ཆེད་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་

ཀྱི་འདུ་འཛོམས་ལས་འགུལ་གཅིག་ཆགས་

རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདུ་འཛོམས་

དེ ་ནས་ཨ་རིའི ་སྲིད་གཞུང་ལ་བོད་ནང་

གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་

གི་ཡ་ང་མེད་པར་མུ་མཐུད་དྲག་གནོན་བྱེད་

བཞིན་པའི་སྐོར་ཨ་རི་གཞུང་གིས་གསལ་སྟོན་

གནང་ནས་བོད་མི་ཚོར་ཞི་བདེའི་གོ་སྐབས་

ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། ལས་འགུལ་དེའི་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་མཁྱེན་

འདོད་ཡོད་ན་ལས་འགུལ་གྱི་དྲ་ཚིགས་www.

rallyfortibet.org ལ་གཟིགས་ན་དེའི་སྐོར་

གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུ་མ་

ཟད། སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མར་བོད་དོན་ཆེད་དོན་

དམ་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་སྙན་ཞུ་ལ་མཚན་རྟགས་འགོད་ཆོག་པ་

ཡིན། འབོད་སྐུལ་སྙན་ཞུ་དེ་འདུ་འཛོམས་ལས་
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སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།            སྒྲུབ་རྒྱུད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།

 ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

ཇར་མན་གྱི་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་རེ་འདུན།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ནས་

འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ ༦ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་

རིང་ར་ཤི་ཡའི་ནང་ (G20) ཞེས་ཨ་རི་དང་

ཇར་མན། ར་ཤི་ཡ། ཕ་རན་སི། དབྱིན་ཇི། ཉི་

ཧོང། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་སོགས་འཛམ་གླིང་ནང་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཁག་གཅིག་གི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོའི་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་འདུ་འཚོགས་བཞིན་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་ཞུགས་སུ་ཇར་མན་ 

(Germany) གྱི་སྲིད་བློན་ལྕམ་སྐུ་ཨང་ཀེ་

ལ་མར་ཁལ་ (Angela Merkel) མཆོག་

ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༤ ཉིན་ཇར་མན་ནང་གནས་བཞུགས་

བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ནས་

ཇར་མན་གྱི་རྒྱལ་ས་ (Berlin) འབར་ལིན་

གྱི་སྲིད་བློན་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ། 

སྲིད་བློན་ལྕམ་སྐུ་ཨང་ཀེ་ལ་མར་ཁལ་མཆོག་

ཐེངས་འདིའི ་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་ཞུགས་

གནང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་

ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་

སྟངས་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་རོགས། ཞེས་པའི་

ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་འདུག་པ་བཅས། ། 

 


