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ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ།	 ད་ེནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་

གིས་གོས་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 འག་ོབ་ལ་ྷདང་བཅས་
པའི་མགོན་སྐབས་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའི་ཐོག་
ནས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་དབུས་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ་བཅས་ལ་ཐགོ་མར་ངས་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བརྒྱད་པ་འདིར་སིྤ་
འཐུས་	 ༤༥	 ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཡུ་རོབ་སིྤ་
འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་སིྤ་པའི་
རྩ་དནོ་སདླ་སྒརེ་གི་འག་ོགནོ་བཏང་བའི་ཐགོ་
ནས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་
དུས་ཆ་ཚང་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་སོང་།	
དེ་མིན་སིྤ ་འཐུས་ཚང་མ་བདེ་ཐང་ངང་
ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་རེས་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བརྒྱད་པར་

མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་
དགུ་ཙམ་ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་ཟུར་རྣམ་པ་
གསུམ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པ་དང་།	 ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ Sen-

ate	 ཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པ།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོའ་ི
གགོས་པ་ོརྒྱ་གར་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་སྐུ་ཚེ་མ་
ཟིན་པ་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའི་ཆེད་མ་ངན་གུས་
འདདུ་རསེ་དན་གི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་དགུ་
ཙམ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེ་ིགསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་ཁམིས་འཆར་ལ་ྔཙམ་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཚོགས་
གཙོའི་ལས་ཚབ་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཚུང་
གི་ཚོགས་མི་བསྐ་ོགཞག	 གཞུང་འབལེ་མ་
ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དན་གསོ་ཆོད་གསོ་
འཆར་ཁག	བདོ་ནང་གི་ཛ་ངགྲ་གནས་སངས་
ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
གསོ་འཆར་སནྙ་སྒནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་
མཚོ་ས་ཁུལ་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ི	 Bureau 
of East Asian and Pacific Af-
fairs	 དུང་ཆེ་ལས་རོགས་ཌ་ེཝི་ཌི་སི་ཊིལ་ཝལེ་ 
David Stilwell	ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
ནང་བདོ་དནོ་ཆེད་བདནེ་དཔང་གནང་བའི་སབྐས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་
གིས་གྲྭ་བཙུན་སངོ་ཕག་མང་པ་ོདགནོ་པ་ནས་ཕིར་
འབུད་བཏང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་གིས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཐགོ་
ལའང་ཐ་ེབུྱས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 ང་ཚོ་
ངསོ་ནས་བདོ་མི་ཚོར་གཞན་གི་ཐ་ེབུྱས་མེད་པར།	
རང་དབང་སྒ་ོནས་རང་གི་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རུྒྱ་
མ་ཟད།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་
སིད་ངསོ་འཛིན་བྱ་རུྒྱའི་བདག་དབང་བདོ་མི་ནང་
པ་ཁ་ོནར་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ལགྷ་
པར་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ི
རང་སིད་རང་སྐངོ་ཐབོ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཨ་རིའ་ིཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་མཚོ་ས་ཁུལ་
ལས་དནོ་ཚན་པའ་ིདུང་ཆེ་ལས་རོགས་ཀིས་

བདོ་དནོ་ཆེད་བདནེ་དཔང་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༨	དང་	
༡༩	ཉནི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དགེ་ལེགས་འཇམ་དབྱངས་དང་ཅན་དི་གར་མོ་
ཧ་ལི་སུད་ཚོང་སིྐད་སྡུག་གི་འཐུས་མི་ཐུན་མོང་
ནས་འཚམས་འད་ིདང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་སདླ་པན་
ཇབ་མངའ་སྡ་ེའཕདོ་བསནེ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་སལྦ་
བརི་སིང་སིན་རྡ་ུ	 Balbir Singh Sidhu 
མཆོག་དང་།	 	 སྐ་ུཞབས་གི་རི་ཤི་ད་ཡ་ལན་	
Girish Dayalan	 ལགས།	 	 རངོ་དཔནོ།	
སྐ་ུཞབས་	 Kuldeep Singh Chahal, 
Senior Superintendent Police 
ལགས།			སྐ་ུཞབས་	 Jagdeep Saigal, 
SDM	 ལགས།	 ལམྕ་	 Kavita Singh, 
Chief Administrator of Greater 
Mohali Area Development Au-
thority, (GMADA) ལགས།		སྐ་ུཞབས་	
Ramandeep Singh, (DSP, City 
2)	ལགས།		སྐ་ུཞབས་	Avdeep Singh, 
Sub Divisional Officer, Punjab 
Urban Planning & Development 
Authority, (PUDA)	 ལགས་བཅས་
དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་ད་བར་བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་
རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་
འབལེ།				མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་སུད་ཚོང་སིྐད་སྡུག་གིས་རྒྱ་གར་འབལེ་
ཡོད ་བླ ོན ་ ཆེན ་ སོགས་ལ་ ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་

འཚམས་ཞུར་བཅར་འདགུ
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མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གིས་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སངས་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་ཀིས་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་།	
འཇར་མི་ན།ི	 ཕ་རན་སི།	 སི་ཝ་ེཌན།	 ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ།	
ཧནི་ལེན་ཌི།	 ཨིན་ཡུལ།	 ནརོ་ཝ་ེརྒྱལ་ཁབ་
བཅས་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༤༢	
པའ་ིཐགོ་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་ཀིས་
གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།			
ད་ེཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༤༢	 པའ་ི
ཚོགས་ཐུན་	 ༡༧	 གི་དནོ་ཚན་	 ༤	 འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ལ་ད་ོསྣང་
བྱདེ་དགསོ་ཞསེ་པའ་ིདནོ་ཚན་ཐགོ་ཧནི་ལན་
ཌིའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་

པའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤར་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་བྱེད་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་བདོ་དང་ཡུ་
གུར་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་
བཀུར་བྱདེ་དགསོ་ཞསེ་གསུངས།	 	 	 ཅགེ་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐ་ུཚབ་མི་སྣས།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་དཔལ་
འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་རདོ་ཀི་
ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་དངུ་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 མང་གཙོ།	 ཁམིས་
ལུགས་དབང་འཛིན་བཅས་ཀི་གནས་སངས་
འཕལེ་རྒྱས་སུ་བཏང་ཐུབ་མེད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་
བྱས་པའི་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་རང་དབང་གི་
ཐབོ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཚུད་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་

ལེན་པ་རྣམས་འཕལ་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་

དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་།	འད་ུའཛོམས་རང་དབང་།	
ཆེ་མཐོང་སོགས་ལ་བརིྩ་སུང་བྱས་ན་ད་

གཟདོ་ཞི་བད་ེདང་འཕལེ་རྒྱས་འབུྱང་ཐུབ།	
ཅསེ་གསུངས།

འཇར་མི་ནིའི ་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀིས་
བདོ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཕནོ་ཆེན་བཙོན་

འཇུག་དང་མནར་གཅོད་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་མགོགས་མུར་མཚམས་འཇོག་བྱེད་
དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།			སི་ཝ་ེཌན་གི་སྐ་ུ
ཚབ་མི་སྣ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་
ཡུ་གུར་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ལུགས་དང་
རིག་གཞུང་གི་འད་ུའཛོམས་ཀི་ཐོབ་ཐང་
ལ་བརིྩ་བཀུར་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 རང་
དབང་གི་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བདོ་དང་
ཡུ་གུར་ནང་ཡོང་ཆོག་པ་བྱདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།	 	 	 	 	 	 ཕ་རན་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་
མི་སྣ་ཡིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཛ་དག་
ཅན་ཡིན་པ་ཐུག་འཚབ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཀག་བསིྐལ་བཙོན་རྲྭ་ད་ེ
དག་མཚམས་འཇགོས་བྱདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་སྦལེ་ཇམ་ནང་ཡུ་རོབ་ཞི་བདའེ་ིགསོ་མོལ་སྐརོ་བསྐདོ་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་
དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་	
༣༠	 ནང་ཡུ་རོབ་ཞི་བདའེ་ིགསོ་མོལ་ཞསེ་

སྐརོ་བསྐདོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་སིྤ་
འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་སྦལེ་

ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་
སབྐས་སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་

དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཝིན་
སན་ཊི་མར་ཊིན་ལགས།	 སྦལེ་ཇམ་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་

གཙོ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརེས་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་
ལགས་ཀིས་ཕ་རན་སིའི་སདྐ་ཡིག་གི་ཚགས་
པར་ལེ་སོ་ཨིར་	Le	Soir	ཞསེ་པའ་ིགསར་
འགོད་པའི་བཅར་འད་ིལ་དང་ལེན་གིས་ཡུ་
རོབ་ཞི་བདའེི་གསོ་མོལ་སྐརོ་བསྐོད་དང་
འབལེ་བའ་ིད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་གོ་སིྒག་འགོ་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་
ཆེན་ལགས་ཀིས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཁག་
གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་མནའ་མཐུན་མཉམ་
འབལེ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་	
International Federation for Human 

Rights	དང་།	རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ང་ོཚབ་མིན་
པའ་ིམི་མང་གི་ཚོགས་པ།	 Unrepresented 

Nations and Peoples Organisation	ས་
གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་
ཀི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	 སརྦ་སིལ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཚོགས་པའི་
ནང་ཡུ་རོབ་ཞི་བདའེི་གསོ་མོལ་སྐརོ་བསྐདོ་
དང་འབལེ་བའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་
པ་དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ིསངེ་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་
བསན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་ཞི་
བདའེི་གསོ་མོལ་སྐརོ་བསྐོད་ཀི་དགོས་པ་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུབདོ་རྒྱ་གསོ་

མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་དགོས་པ་དང་།	
གསོ་མོལ་བརུྒྱད་བདོ་རྒྱ་གཉིས་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་
ཆེན་ལགས་ཀིས་སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་བྷ་ེཐུན་	
Sebine de Bethune	 ལགས་དང་ཐུག་
འཕད་ཀིས་གནད་དནོ་འད་མིན་ཐགོ་གླངེ་
མོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 	 གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཐུན་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་
ཞི་བདའེི་གསོ་མོལ་སྐརོ་བསྐདོ་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་
ཞུ་ཡིག་སངེ་མཚན་རགས་བཀདོ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།	

མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་	༤༢	ཐགོ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༠	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་
ཇི་ནི་བར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཆེས་མཐོའི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ད་ུལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	༤༢	འཚོགས་སབྐས།	སུད་སི་དང་
ལིག་ཏནེ་སིཊཡན།	 Liechtenstein		སྦལེ་
ཇམ།	ཧ་རན་སིར་ཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་བརྒྱ་
ཕག་ཙམ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུའད་ུ
འཛོམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་
གསལ་འདནོ་དང་སྦྲགས་ཞི་རྒལོ་ལས་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སུད་སི་དང་ཇི་
ན་ིཝར་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཡུ་གུར་མི་རིགས་
ཚོས་ཀང་ཞི་རྒོལ་ལས་གཞིའི་ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ
བདོ་མི་ཚོས་ལག་ཏུ་རྒྱལ་དར་འཁརེ་ནས་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི ་འགོ་བ་མིའི་

ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་	 UN High Com-

missioner for Human Rights ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་བདོ་དུ་ཕབེས་འཇུག་དགོས་
པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་པ་དང་།	 	 བདོ་མི་
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགསོ་པ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བདོ་ནང་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་པའི་
འབདོ་ཚིག་སོགས་བསྒགས་འདགུ	
སྐབས་དརེ་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་	 ༤༢	 འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའ་ི
སྐབས་དརེ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གིས།	 ད་
ལྟའི་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
གནས་སངས་ཐགོ་སེམས་ཚབས་ཤུགས་ཆེ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ངསོ་

ནས་ཀང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཞུ་གཏུག་
ཚོགས་པའི་ཞབས་སགེས་དཔྱད་ནས་བདོ་
ནང་གི་ཛ་དག་གནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་ལམ་

སནོ་དང་།	 གཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ིཞུམ་པ་
མེད་པའ་ིསྙངི་སབོས།		གཞན་ཡང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་

གཡོ་བ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐརོ་སོགས་ལ་བརནེ་
ནས་བོད་མིའི ་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ད ེ་
བཞིན་ནམ་ཡང་བསུབ་ཐབས་མེད་པ་དང་།	
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མགགོས་ནས་མུར་ད་ུ
གསལ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	

སྐབས་དརེ་ཚོགས་པ་ཁག་འད་མིན་གི་སྐུ་
ཚབ་རྣམས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་

རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ལམྕ་	 Mi-

chelle Bachelet	 མཆོག་ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་
སནྙ་ཞིག་ཕུལ་འདགུ	 ཞུ་ཡིག་ནང་གསལ།	
༼རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འཛུགས་སུྐན་
ཡར་རྒྱས་ཟརེ་བའི་ལས་གཞི་ད་ེདག་ལ་
བརནེ་ནས་ཤུགས་རྐནེ་ཇི་འད་ཐབེས་བཞིན་
ཡོད་མེད་རགོ་ཞིབ་ངསེ་པར་གནང་དགོས།	
ལྷག་པར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་
གཉིས་ཀི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀི་ཤག་སོགས་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་འཕལ་
མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་གདནོ་དགོས་པ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་གང་མགགོས་ཡོང་ཐབས་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ་ཡང་གདནོ་དགསོ།	༽	ཞསེ་སོགས་
འཁདོ་འདགུ
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཚོང་པ་དང་གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ཏཱཇ་གསོལ་མགནོ་
ཁང་ད་ུཚོང་དནོ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགོ་གཙོ་
དང་གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་
གཅིག་ལ་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ		
སབྐས་དརེ་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་
རང་བཞིན་བྱམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་།	 མི་རྣམས་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའ་ི
སགོ་ཆགས་ཡིན་སབས།	རང་གི་བད་ེསྡགུ་ད་ེ
གཞན་ལ་བརནེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་རང་ཉདི་གཅིག་པུ་མ་གཏགོས་གཞན་
གི་བད་ེསྡུག་ཡལ་བར་དརོ་ཚེ་རང་ཉདི་ལ་
བད་ེབ་དང་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེཡོང་ཤེས་
ཐབས་མེད་ཅིང་།	 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེགཞན་
དནོ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པ་ཡིན་ན་རང་
དནོ་ཞརོ་ལ་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 	 ང་
ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་
འད་ུཤེས་འཛིན་དགསོ་པ་ལས་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོ

པ་ཚོ།	 ཞསེ་རང་ཕགོས་དང་གཞན་ཕགོས་
ཀི་ལ་ྟཚུལ་བཟུང་ཚེ་དཀའ་ངལ་འཕད་ངསེ་

ཡིན་སབས།		འག་ོབ་མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཡོད་པ་ཚང་མས་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་
པ་ཞིག་འདདོ་པ་ལྟར་བད་ེསིྐད་བསུྒབ་རུྒྱའི་
ཐོབ་ཐང་ཡང་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་
ཡོད།	
གང་ཉིད་མི་སུ་འད་ཞིག་དང་ཐུག་སྐབས་
འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་དགོངས་པ་མ་

གཏགོས་གང་ཉདི་གཞན་ལས་ཁད་འཕགས་
ཡིན་བསམ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ

མ་ཡིན་བསམ་པའི་འད་ུཤེས་རྩ་བ་ནས་མེད་
སབས།	 གཞན་སུ་དང་ཐུག་སབྐས་རང་
བཞིན་གིས་སེམས་ནང་སྤ་ོསྣང་དང་འཆམ་
མཐུན་ཡོང་གི་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་ཐགོ་མར་མའི་མངལ་ནས་
བཙའ་སྐབས་སུའང་མས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
བྱམས་བརྩསེ་བསྐངས་ཤིང་།	 གལ་ཏ་ེམའ་ི

བྱམས་བརྩ་ེམེད་ན་ང་ཚོ་གསོན་པརོ་གནས་
ཐབས་བལ་བར་བརནེ།	བྱམས་བརྩ་ེན་ིམིར་
ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 སིྤར་མི་ལ་སགོ་ཆགས་གཞན་ལས་
ལགྷ་པའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཀི་ཤེས་རབ་ཡོད་ཀང་།	
རྣམ་དཔྱོད་ཀི ་ཤེས་རབ་དེ་དག་མཐུན་
ཕགོས་དང་བཟང་ཕགོས་སུ་འག་ོརུྒྱའི་ཚབ་
ཆགས་སྡང་གི་གཞན་དབང་ད་ུསོང་བར་
བརནེ།	སིྤ་ཚོགས་ནང་མི་དགསོ་པའ་ིརྙགོ་ག་
སོགས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	ཕིའ་ིརྣམ་འགུར་ད་ེའཛུམ་མདངས་
ལནྡ་པ་ཞིག་བུྱང་ན་གཞན་གིས་དགའ་མོས་
བྱ་རུྒྱ་དང་།	 	 མི་ཚེ་སིྐད་པ་ཞིག་ཡོང་བར་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེདསུ་
རག་ཏུ་འཇིགས་སྣང་དང་ཁངོ་ཁ་ོལངས་ནས་
བསྡད་པ་ཡིན་ན་རང་གི་ལུས་པའོི་འཕདོ་
བསནེ་ལའང་གནདོ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ།
ད ེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་གི་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་བདོ་ད་ུལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་ནས་

གཅསེ་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་རྩ་བའི་འབུྱང་ཁུངས་རྒྱ་གར་
འཕགས་ཡུལ་འད་ིཉདི་ཡིན་ཞིང་།	 དངེ་
སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་
ཡོད་སབས།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ནས་ད་
ཆ་རྒྱ་གར་ནང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སླར་
གསོ་ཡོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་གར་གཞོན་སྐེས་གཙོ་གུར་རྒྱ་གར་བ་
མང་པསོ་ཧ་ཅང་ད་ོསྣང་གནང་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ད་ེགཙོ་ཆེར་ཕི་དངོས་པའོི་མཐུན་རྐེན་ལ་
དམིགས་ཤིང་ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དལུ་ཐབས་
ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོགས་ལ་སྣང་
མེད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་འགུར་བཅོས་
གཏངོ་དགསོ་པའ་ིདག་ེསྐལུ་མཛད་འདགུ	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིབུྱས་ངན་རྩམོ་བཞིན་པ་
ད་ེན་ིམཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་རེད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༢	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཨིན་ི
ར་གཱན་དྷ་ིརྒྱལ་ཡོངས་སུྒ་རྩལ་བས་ིགནས་
ཁང་	 Indira Gandhi National Centre 

for the Arts	ད།ུ		ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་
ཨར་ཨེ་སི་ཨེ་སི་	 RSS	 ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུ
ཞབས་ཨིན་ད་ེརེ་ཤི་ཀུ་མཱར་	 Indresh Ku-

mar	 མཆོག	 	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་དང་ལྡ་ིལི་བྷ་ིཇ་ེཔི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གླགོ་བརྙན་འཁབ་
སནོ་པ་མ་ནཇིོ་ཏ་ིཝ་རི་	 Manoj Tiwari 

མཆོག	 ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོའ་ིལས་ཚབ་སྐ་ུཞབས་ Harijit 

Singh Grewal ལགས།	 	 གཞན་ཡང་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི The 

Core Group for Tibetan Cause ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཁརེ་མེ་	
Shri R K Khrimey	 ལགས།	 	 རྒྱ་གར་
ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི
ཡན་ལག་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
གཞནོ་སོགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་བཀའ་ཟུར་
རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག		འཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་
མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་དང་ལས་བྱདེ་རྣམ་

པ།	 	 ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ཁུལ་གི་གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཁནོ་མི་མང་གངས་	
༥༠༠	 ལགྷ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ	 	 དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྣང་
གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕེ་གནང་གུབ་བསནུ།		
རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་གི་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་
གནང་།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཧནི་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༠	
འཁརོ་བ་དང་།	 ད་ེརིང་གི་ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ་ཕབེས་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་བར་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་
ཀིས་གཙོས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།	 	 ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 གངོ་ལ་ཝ་ལབ་བ་ྷཡི་
པ་ཊེལ་ Vallabhbhai Patel	 མཆོག་གིས་
སདི་བླནོ་ན་ེར་ུ	 Pandit Nehru	 མཆོག་ལ་
ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་
བདོ་ལ་བཙན་བཟུང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པས།	
རྒྱ་གར་གིས་བདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་དགསོ་པ་
དང་།	གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་གིས་བདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
བྱདེ་མ་ཐུབ་ཚེ།	 	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་
འཛུལ་བྱས་རསེ་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་སུ་
རྒྱ་མི་བསླབེ་ངསེ་ཡིན་པའ་ིཉནེ་བརྡ་བཏང་བ་
ལརྟ་ད་ཆ་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་བར་རྒྱ་མི་

བསླབེས་ཟནི་པར་བརནེ།	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་བད་ེསུང་ཆེད་འག་ོགནོ་ས་ཡ་མང་པ་ོ
གཏངོ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོད།	
གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་
བཟུང་བྱས་མེད་ན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
འཕགས་བདོ་ཀི་ས་མཚམས་སུང་སྐབོ་ཆེད་
འག་ོགནོ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཆགས་
མེད།	 རང་དབང་ཁང་པས་ Freedom 

House	 སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའ་ིནང་འཛམ་གླངི་
ནང་རང་དབང་ཆེས་ཉུང་ཤོས་ནི་སི་རི་ཡ་	
Syria	 ཡིན་པ་དང་།	 	 ཨང་གཉསི་པ་བདོ་
ཡིན་པ་སྙན་ཐའོི་ནང་ལོ་བསདུ་མར་བཏནོ་
འདགུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཡ་ཆེན་སརྒ་དང་
གསེར་ར་བ་ླརུང་སརྒ་སོགས་གཏརོ་བཤིག་
ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་
ཟད།	 	 དགནོ་པ་ད་ེདག་གི་གྲྭ་བཙུན་མང་
པ་ོཕིར་འབུད་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པ་མ་ཟད།	 མི་རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀི་སདི་
བུྱས་ལག་བསར་བྱས་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་སབས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་
བདོ་མི་	 ༡༥༣	 གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་
ལམ་ནས་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སནོ་བྱས་ཡོད།	
འཕགས་བདོ་གཉསི་ལ་མཚོན་ན་གནའ་སྔ་
མོ་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
སོགས་ཀི་འབལེ་བ་ཡོད་ཅིང་།	 	 དཔརེ་ན་

བདོ་ད་ུདསུ་རབས་བདནུ་པ་དང་བརྒྱད་པའི་
སབྐས་ནས་རྒྱ་གར་ནས་ནང་ཆོས་ཐགོ་མར་
སལོ་གཏདོ་ཅིང་།	 རིམ་བཞིན་དར་འཕལེ་
ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད།		
ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མི་ཚོས་སནོ་པ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་བསན་སོགས་

གསུང་རབས་གསུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ལེགས་སྦར་
སོགས་ནས་བདོ་སུྒར་ཞུས་ཏ་ེདསུ་ད་ལ་ྟབར་
བདོ་མི་ཚོས་ཉམས་བཞེས་གནང་མུས་ཡིན།		
ལགྷ་པར་༸རྒྱལ་དབར་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་ཡིན།	 	 ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།	
ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མ་ན་ོ
ཇི་ཏི་ཝ་རི་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་
སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།	
དེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བླངས་
ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

ཨིན་ད་ེརེ་ཤི་ཀུ་མཱར་ Indresh Kumar	
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ི
ཡང་སིད་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའི་བུྱས་ངན་རྩམོ་
བཞིན་པ་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་

མིིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་ཐ་ེབུྱས་བྱདེ་
བཞིན་པ་ད་ེནི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་དང་བཟང་
སྤདོ་གང་གི་ཆ་ནས་འགལ་བ་རེད།	 ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལོར་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ད་ེཁིམས་
འགལ་རེད།	ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་འཛོམས་པ་
དསེ་བདོ་དང་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་
བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་གསུངས་རསེ་
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་གལོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་ཏུ་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༣	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་སབྐས་བཅུ་དུག་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བརྒྱད་པའི་ལས་
ཉནི་གསུམ་པའ་ིསངེ་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་
གིས་ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་
རགོས་ལགས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་
ཏུ་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བའི་གསལ་བསྒགས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་
གསེས་དང་པའོ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌།	 ཁམིས་
ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི་བཅས་སོ་སོའི་གོ་ཡུལ་

སངོ་པ་ནམ་ཐནོ་ལ་ཆེས་མཐའོ་ི
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་
དང༌།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག	 སདི་
སྐངོ་མཆོག་བཅས་ནས་སབྐས་
དའེི་འསོ་མི་འདམེས་སུྒག་ཁོ་
ནའི་ཆེད་བསྐ་ོའཛུགས་བྱས་
པའི ་མི ་འགོ་གསུམ་མམ་ལྔ་
ཡོད་པའི་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ཉསི་ལབྡ་ལས་མ་ཉུང་
བའི་འཆར་ཕུལ་ལརྟ་སིྤ་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་སུ་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་
མོས་ཐོབ་པ་དརེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་
ཁིམས་ཞིབ་པར་འསོ་ཐོན་བུྱང་བར་ངོས་
འཛིན་བྱ་རུྒྱའ་ིཆ་རྐནེ་འགོ	 ད་ེསའྔ་ིཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བྱ་དརུ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོ
མཆོག་དང་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་ག་ཕི་
ཕུན་རབ་བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་མཆོག		བཀའ་
ཟུར་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་བཅས་ལས་
གུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་
ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་
ལགས་དང་།	རིྩས་ཞིབ་དུང་འཕར་ཚེ་དབང་
དངསོ་གུབ་ལགས་རྣམ་གཉསི་མཐའ་མའི་

འསོ་གཞིར་བདམས་ཐནོ་བུྱང་ཡོད།
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བརྒྱད་པའ་ིལས་ཉནི་གསུམ་པའ་ིགསོ་ཚོགས་
སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཅིག་འསོ་འདམེས་གནང་ཆེད་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་ཀིས་མཐའ་མའི་འསོ་གཞིར་ཆོས་
རིག་དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས་
དང་།	 རིྩས་ཞིབ་དུང་འཕར་ཚེ་དབང་དངསོ་
གུབ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ལ་ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་ཀིས་འསོ་ཤོག་བླུགས་ཡོད་ཁོངས་
ནས་ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་
རགོས་ལགས་ལ་འསོ་གངས་	 ༢༨	 ཐབོ་
ཡོད་པ་དང་།	རིྩས་ཞིབ་དུང་འཕར་ཚེ་དབང་
དངསོ་གུབ་ལགས་ལ་འསོ་གངས་	༡༡	སངོ་
པ་	༡	དང་རིྩས་མེད་	༢	བུྱང་ས།ེ		ཆོས་
རིག་དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས་
བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་ཆེས་མཐོའི ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཅིག་ཏུ་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བའི་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་གིས་
གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།

བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༡༩༦༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་
རུྒ་གླངི་ད་ུསྐསེ་ཤིང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ལོར་
སྦལེ་ཀོབ་དབུས་བདོ་སླབོ་ནས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་དང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་ཅན་
དྷ་ིསརྒ་མཐ་ོསླབོ་ནས་	 BA	 ཐནོ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	ནས་དུང་གཞནོ་
ལས་རོགས་གནས་རིམ་ཐོག་ཟླ་དུག་ཚོད་
ལརྟ་གསར་བསྐ་ོདང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༩	
ཚེས་	༡༨	ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
ལས་སུ་ལས་འགན་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༤	 ནས་
ལས་ངརོ་བསྐ་ོགཞག་དང་ལས་འགན་རང་
འཇགས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༠	 ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ལས་
སུ་གནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༩	 ནས་དུང་ཆེ་གཞནོ་པར་གནས་སརྤ་གིས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་གཞོན་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག	ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	ནས་
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུང་གཞོན་ད་ུ
གནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༣	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༡	 ནས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་ཀི་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༦	

ཚེས་	༤	ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༧	
ཚེས་	 ༡༢	 ནས་གཞུང་ཞབས་འདམེས་ལནྷ་
གི་དུང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༤	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩		ནས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༥	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༠	ནས་ཟུང་དུང་ད་ུ
གནས་སརྤ་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༢༨	 ནས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་
དུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༡	 ནས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་
དུང་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༡༥	ནས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་
དུང་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	ཟླ་	༥	
ཚེས་	 ༡༥	 ནས་དུང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སརྤ་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༡༦	 ནས་ལས་འགན་རང་འཇགས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༨	ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཚབ་ཏུ་
བསྐ་ོགཞག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༢	ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེར་
བསྐ་ོགཞག་གིས་ཞབས་ཕི་ཞུ་མུས་སུ་ཡིན་པ་
བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་སབྐས་བཅུ་
དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བརྒྱད་པའི་ལས་
ཉནི་གསུམ་པའ་ིསངེ་།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་གིས་
ནང་སིད་དུང་ཆེ་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་
རིང་ལགས་སིྤ་ཁབ་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་
དང་།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་
ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་སུ་བདམས་ཐནོ་
བུྱང་བའ་ིགསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
ལེའུ་བརྒྱད་པ།	 དནོ་ཚན་ག་ོབདནུ་ནང་
གསེས་དང་པ་ོཀ་པའི་དགོངས་དནོ་ལྟར།	
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་གཅིག་དགསོ་པར།	 ག་ོཡུལ་སངོ་
པ་ནམ་ཐནོ་ལ་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞནོ།	 སདི་སྐངོ་བཅས་ནས་སབྐས་དའེ་ི
འསོ་མི་འདམེས་སུྒག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འག་ོ
གསུམ་དམིགས་འཛུགས་བྱས་པའི་ཚོགས་
ཆུང་དསེ་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འསོ་
འཆར་ཕུལ་བར་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
འསོ་བསྡ་ུབྱས་ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐབོ་ལ་དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
ད་ུའསོ་ཐནོ་བུྱང་བར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རུྒྱ་ཞསེ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁམིས་ལེའུ་དགུ་པ།	 དནོ་ཚན་བརྒྱ་དང་

གཅིག་ནང་གསེས་དང་པའོི་དགོངས་དནོ་
ལརྟ།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་
ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌།	 ཚོགས་མི་གཉསི་
ནས་བཞིའ་ིབར་དགསོ་པར།	ག་ོཡུལ་སངོ་པ་
ནམ་ཐནོ་ལ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དང།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ།	
སིད་སྐོང་བཅས་ནས་སྐབས་དའེི་འསོ་མི་
འདམེས་སུྒག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འག་ོགསུམ་
དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་
དསེ་ཉསི་ལབྡ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འསོ་འཆར་
ཕུལ་བར་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་འསོ་བསྡུ་
བྱས་ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐབོ་ལ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མིར་
འསོ་ཐོན་བུྱང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རུྒྱའི་ཆ་
རྐེན་འགོ་འསོ་གཞི་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོ
ར་ེམཆོག་དང་།	 ལད་བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་
ཚོགས་མི་ཟུར་པ་རྡ་ོར་ེམཆོག་བཅས་ལ་བསྐ་ོ
བཙུགས་གནང་བས་འསོ་གཞི་མི་འག་ོགཉསི་
ལས་མ་ཉུང་བའི་མིང་ཐོ་འབུལ་དགོས་རུྒྱ་
ཞེས་གསལ་བ་བཞིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་གསུམ་པ་ོསིྤ་མོས་ཐགོ་ནས་འསོ་གཞིར་
ནང་སིད་དུང་ཆེ་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་
རིང་ལགས་དང་།	 སིྤ་ཁབ་ཁམིས་དུང་ཤ་
འབངོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་
མཐའ་མའ་ིའསོ་གཞིར་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བ་

ཕུལ་ཡོད།
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བརྒྱད་པའི་ཉནི་གསུམ་པར་གསོ་ཚོགས་སུ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་
བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་
གཅིག་ལྕགོས་སུ་འདམེས་ཐནོ་གནང་ཆེད་སིྤ་
འཐུས་རྣམས་ཀིས་མཐའ་མའི་འསོ་གཞིར་
དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	
ཤ་འབངོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ལ་ང་ོཡོད་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་གསོ་
ཚོགས་ནང་གསང་བའི་་འསོ་ཤོག་འཕངས་
ཡོད་ཁོངས་ནས་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་
རིང་ལགས་སུ་འསོ་གངས་	 ༢༣	 ཐབོ་ཡོད་
པ་དང།	 ཤ་འབངོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
སུ་འསོ་གངས་	༡༨	རིྩས་མེད་	༡	བུྱང་ས།ེ	
དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་དང་།	ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་སུ་བདམས་ཐནོ་
བུྱང་བའི་གསལ་བསྒགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་
གིས་གསོ་ཚོགས་ལས་རིམ་ཐགོ་སྤལེ་ཡོད།
དཔ་ེཟུར་དབང་འདདུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི།		
ཕི་ལོ་	༡༩༥༩		ཟླ་	༠༧	ཚེས་	༠༡	ཉནི་
འབས་ལྗངོས་ཀི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏགོ་ཏུ་སྐསེ་
ཤིང་།		སྦལེ་ཀབོ་གཏན་སླབོ་ཐནོ་རསེ་ཝ་ཎ་

དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ནས་ཤཱསྟ་ིཐནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༣	
ཟླ་	༥	 ཚེས་	 ༡༥	ཉནི་གནས་
དགུ་པའ་ིཐགོ་དཔལ་འབྱརོ་འད་ུ
འགོད་ཁང་གི་ཚོད་ལྟའི་གཞོན་
དུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༤	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	 ༡	 ཉནི་གནས་དགུ་པ་
ལས་བྱདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག	ཕི་
ལོ་	༡༩༨༤	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༥	
ཉིན་གནས་རང་འཇགས་ཐོག་
སྦལེ་ཀོབ་ཕུགས་བཟའོི་དངུལ་
གཉརེ་ད་ུགནས་སྤསོ།	 	 ཕི་ལོ་	
༡༩༨༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་གནས་རང་
འཇགས་ཐགོ་འབུམ་ལ་བསན་སངྒ་ལས་དུང་
ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 	 ༡༩༩༢	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ལས་དའོ་ིགནས་རིམ་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག	 ཕི་ལོ་	 	 ༡༩༩༣	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་འབུམ་ལ་དང་བསན་སངྒ་གཞིས་
འག་ོགཅིག་ལྕགོས་སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༣	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་སྡ་ེའགན་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་		༡༩༩༦	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༡	ཉནི་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་
གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་
ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢	ཉནི་དུང་ལས་
གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༥	ཉནི་འབུམ་ལ་དང་བསན་
སངྒ་གཞིས་འག་ོགཅིག་ལྕགོས་སུ་ལས་འགན་
བཀདོ་སིྒག	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	

༢༡	 ཉནི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༨	 ཟླ་	

༤	 ཚེས་	༢༡	ཉནི་མན་སརྤ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ཟླ་	
༣	ཚེས་	༩	ཉནི་དུང་གཞནོ་གནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༣	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་ཀ་ོལི་གལྷ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུ
གནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་
སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༦	ཉནི་
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	ཕི་
ལོ་		༢༠༡༣	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢	དུང་འཕར་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	
ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་འགན་
འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་		༢༠༡༨	ཟླ་	
༡༢	 ཚེས་	 ༡	ཉནི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུང་ཆེར་གནས་སྤསོ་ཀིས་ཞབས་ཕི་ཞུ་མུས་
སུ་ཡིན་པ་བཅས།	།

དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་
ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་སུ་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བ།
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དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་པར་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཐགོ་འཇར་
མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཚན་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཕངེྐ་ཧནེ་རིག་	 Mr Frank Heinrich 

མཆོག་གིས་སྣ་ེའཁིད་པའི་འཇར་མན་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཨུ་ལེ་ཝ་ོགི་ Ms. 

Ute Vogt	མཆོག་དང་།	ལམྕ་སྐ་ུམར་ག་ྷརེ་
ཏ་ིབྷ་ོསོ་	 Ms. Margareta Bause	 མཆོག་
བཅས་གསུམ་དང་།	 ཁངོ་རྣམ་པའ་ིཕག་
རོགས་ལས་བྱེད་ལྕམ་སྐུ ་ཨན་ཇ་ཝུལ་ནི་	
Ms. Anja Wollny ལགས་དང་།	 ལམྕ་སྐ་ུ
ཨན་ཡ་མ་ལོ་ད་ར་	 Ms. Anya Malhotra 

ལགས།	 སྐ་ུཞབས་སི་མན་སི་ཊོར་ས་	 Mr. 

Simon Stross	 ལགས་བཅས་ལས་གུབ་
པའི་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ཚན་པའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་
མཆོག་གིས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་སུ་སྣ་ེ
ལེན་མཇལ་འཕད་གནང་སོང་།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ཁོང་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་དང་།	 གཉསི་སནྨ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཇི་ལྟར་གཏན་
འབབེས་གནང་ཚུལ་དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སདི་བུྱས་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་ཁག	 གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་ཀི་སྐརོ།	སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་དང་རུྒྱན་ལས་ཀི་སྡ་ེཚན་གསུམ་
ས།ེ	 རུྒྱན་འབལེ་སྡ་ེཚན་དང་།	 ཆབ་སདི་སྡ་ེ
ཚན།	འཛིན་སྐངོ་རགོ་ཞིབ་སྡ་ེཚན་བཅས་ཀི་
ལས་དནོ་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་
རྣམ་པས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་
ལས་རིམ་དང་།	 བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟ་ིགནས་
སངས།	 ད་ལའྟ་ིརྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
འབལེ་ལམ་དང་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ།	 ༧གངོ་
ས་མཆོག་གི་༧སྐུའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་
གནང་ཕགོས་སོགས་དང་འབལེ་བའི་ད་ིབ་
གནང་བར།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་རསེ།	
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ལནྷ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུ
ཕབེས་གནང་སོང་།
ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༠༠	
ཐོག་རྡ་ས་མེག་གྷན་བདོ་ཀི་གསོལ་མགནོ་
ཁང་ད་ུབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་དགོང་དའོི་གསོལ་
སནོ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ

བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི ་དང་ལས་བྱེད ་རྣམ་པ་དང་།	
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྦྲལེ་པསོ་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅྰརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་རེ་རེ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་རསེ།
འཇར་མན་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི ་
ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཕངེྐ་ཧནེ་རིག་	 Mr Frank Hein-

rich	མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་ཁོང་རྣམས་ལ་གསོལ་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས།	 ཁངོ་རྣམས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
བདོ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དང་།	 བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་གནས་སངས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་སདླ་
བཅར་བ་གཞིར་བཟུང་།	 གནད་ཡོད་མི་སྣ་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་
སྐརོ་གོ་རགོས་གཏིང་ཟབ་བུྱང་སྐརོ་དང་།	
འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་བྱེད་
ཕགོས་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་སོང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་།	
གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཁོང་རྣམས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕབེས་པར་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 ཁདེ་
རྣམས་ནི་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ད་ེརིང་ང་ཚོ་ལྷན་འཛོམས་གནང་བ་དསེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་
རྩདོ་ཐགོ་བདོ་པ་གཅིག་པུ་མིན་པའ་ིབརྡ་ལན་
ཤུགས་ཆེ་ཞིག་སྤད་ཡོད།
སིྤར་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་སབོས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རག་ཏུ་
དང་བདནེ་དང་།	 བདོ་ཀི་བདནེ་པའ་ིའཐབ་
རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་	

German Bundestag	 ཀི་ཚོགས་གཞནོ་
ལམྕ་སྐ་ུཀ་ལའ་ོཌི་ཡ་རོ་ཐི་	 Ms Claudia 

Roth	མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུགཞུང་འབལེ་

གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༥༦	 པའ་ི
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་
བཅར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སབྐས་དརེ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ལམྕ་
སྐུ་ཁོང་ལ་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུ་
རུྒྱ་བུྱང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརིང་སརླ་ཡང་ཁདེ་
རྣམས་ལ་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུ་
རུྒྱ་བུྱང་བར་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབུྱང་།
ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ།	 བདོ་
ནང་མུ་མཐུད་དགོན་སྡ་ེགཏརོ་བཤིག་དང་།	
རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་བཞིན་ཡོད་
པས།	 ད་ལའྟ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདི་བུྱས་
འགོ་བདོ་ནང་གི་གི་གནས་སངས་ཉིན་རེ་
བཞིན་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་
ལས་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་གནས་སངས་
ཐགོ་རྩ་བ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་མེད།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོ
མཚོན་པའི་སདྐ་ཡིག་སྦངོ་སྤདོ་སྤལེ་གསུམ་
ཐོག་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་སདྐ་ཡིག་ཁབ་སྤལེ་
ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་པ་དསེ་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤདོ་ལ་ད་ོཕགོ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་སིྤ་
ཚོགས་དབྱ་ེའབྱདེ་དང་།	 འགམི་འགུལ་
ཕགོས་བསྐདོ་དམ་བསྒགས་སོགས་ཀི་སྡུག་
བསྔལ་མུ་མཐུད་མོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ལ་ྟབུར་ཆ་མཚོན་ན།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་སོ་སོའི་དཔལ་འབྱརོ་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ཤུགས་རྐེན་ཡོང་ཐབས་སུ་
བ ོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་སྐོན་ཚབས་ཆེ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་རེད།	 བདོ་ན་ིཨེ་
ཤི་ཡའ་ིཆུའ་ིའབུྱང་ཁུངས་ཡིན་པས།	 བདོ་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་རུྒད་ཀིས་གླངི་ཆེན་ཨེ་ཤི་
ཡའ་ིནང་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཀི་རེད།
འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀིས་འཇར་མན་

དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀི ་ཚོང་འབལེ་ཐོག་
དཀའ་ངལ་འཕད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར།	རག་
ཏུ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ་

ན་ིབཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	
༡༩༨༧	 ལོར་ནབུ་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་
སུ་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་
པར།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་
ལུགས་དང་མཐུན་པའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ལ་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་བྱས་པ་ད་ེ
དག་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགོས་པ་སོགས་
ཀི་གསོ་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་འཇར་མན་གསོ་
ཚོགས་ནང་ད་ེདང་འད་བའི་གསོ་ཆོད་ཅིག་
བཞག་ཡོད།	གསོ་ཆོད་དསེ་འཇར་མན་དང་
རྒྱ་ནག་དབར་ཚོང་གི་འབལེ་ལམ་ཐད་རྩདོ་
པ་བུྱང་ཡོད་ཀང་།	 འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་
ནས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བཞིན་ཡོད།	གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ལོར་
འཇར་མན་གཞུང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
སུང་སྐོབ་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་
ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སིད་བུྱས་ལ་འགུར་བ་བཏང་ས་ེབདོ་ནང་
རྒྱལ་སིྤའི་རགོས་ཞིབ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་
འཐུས་མི་བཏང་ས་ེརང་ལུས་མེར་བསགེས་
གཏངོ་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་
རུྒྱ་རྐེན་གཙོ་བ་ོཇི་ཡིན་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རགོས་ཞིབ་བྱདེ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལོ་དརེ་འཇར་མན་
གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་གླངེ་མོལ་ཚོགས་
ཆུང་གི་འགན་འཛིན་འཐུས་མི་གསུམ་གིས་
འཇར་མན་གི་སིད་འཛིན་ལམྕ་སྐུ་ཨན་ཇ་ེལ་	
མར་ཀལེ་ German Chancellor Angela 

Merkel	 མཆོག་ལ་འབྱརོ་ལནྡ་རྒྱལ་ཁབ་	
༢༠ G20-Summit	 ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བདོ་
དནོ་གླངེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་
ཡོད།	 ཉ་ེཆར་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མིར་དག་གནནོ་བྱདེ་
རུྒྱ་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་།	
ཆབས་ཅིག་བདོ་མིའི་ཁིམས་མཐུན་གི་སྐུ་
ཚབ་རྣམས་དང་ལྷན་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ ་བྱེད ་དགོས ་པའི ་བསྒགས་
གཏམ་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་༧གངོ་
ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་
པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་འཇར་
མན་གསོ་ཚོགས་ནང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཚོར་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 ཆོས་
དད་རང་དབང་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་རུྒྱར་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་
རེད།	 འཇར་མན་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་
ད་བར་བདོ་པའི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་ང་ཚོས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་འད་
མཉམ་གི་ཁམིས་འཆར་	 The Recipro-

cal Access to Tibet Act	 བཏནོ་གནང་
བ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གིས་ཁམིས་
ཡིག་དརེ་མཚན་རགས་བཀོད་ད་ེཁིམས་
སུ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	
ཁམིས་ཡིག་དའེ་ིཐགོ་ནས་བདོ་ནང་གི་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་
གསལ་རགོས་ཐུབ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་པའི་རེ་
བ་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་འཇར་མན་གཞུང་
ནས་ཀང་ཁམིས་ཡིག་ད་ེལརྟ་གཏན་འབབེས་
གནང་རུྒྱའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་གི་ཡོད།
མཐའ་དནོ་དརེ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
དང་མཐུན་པའ་ིགཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སིད་བུྱས་བཟུང་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཞི་
བའ་ིཐགོ་ནས་གསལ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་དསེ་བདོ་མིའི་དགོས་མཁོ་ཙམ་མ་ཟད།	
རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆིག་
སིྒལ་དང་།	 ས་བརན་ཡོང་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་སབས།	ཁདེ་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་འགོ་འཁིད་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་འབལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་རུྒྱའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུ།	 ཞསེ་གསུངས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེནས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམས་
དང་ལྷན་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་
ལྷུགས་པ་ོགནང་རསེ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
རྣམ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་དན་རནེ་ཕག་རགས་ཕུལ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ཁངོ་རྣམས་ནས་ཀང་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པར་ཕག་རགས་ཕུལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།



6 25th  September 2019  TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༦	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༥

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གངོ་ཁརེ་བཅམོ་བརླག་ཏུ་གནས་གཟགིས་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཡ་མུ་ན་གཙང་པའོི་
ཉ་ེའགམ་ཧིན་ད་ུགནས་ཆེན་ད་ུགགས་པ་
གངོ་ཁརེ་བཅམོ་བརླག་	 Mathura	 ནང་ད་ུ
གནས་གཟགིས་མཛད་འདགུ	ཁུལ་དརེ་རནེ་
གཞི་བྱས་པའ་ིཧནི་དའུ་ིམཚམས་ཁང་	 Shri	
Udasin	Karshni	Ashram	ཞསེ་པའ་ིནང་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས།	 	 ཧནི་ད་ུབ་ླ
ཆེན་	Swami	Karshni	Gurusharanan-
daji	 Maharaj	 མཆོག་གིས་གཙོས་འབལེ་
ཡོད་ཧིན་དའིུ་བླ་སླབོ་སོགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།	
ད་ེརེས་ནག་པ་ོཆེན་པའོི་ལྷ་ཁང་ད་ུགནས་
གཟིགས་མཛད་རསེ་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་
བསནུ་ཧིན་དའིུ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་༸ཞབས་ཟུང་འ་ོམ་དང་ཞ།ོ	 གུར་ཀུམ།	
ཙནན།		 ཞུན་མར་བཅས་ཀིས་ལེགས་པར་
བཀུྲས།	 ད་ེནས་རིག་བྱདེ་ཀི་ཆོ་ག་འདནོ་
བཞིན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཧནི་དའིུ་ཆོས་ལུགས་ལརྟ་
གུས་འདདུ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་གུབ་མཚམས།	 སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 གངོ་ད་ུ
ལེགས་སྦར་གི་ཚིགས་བཅད་བཏནོ་གནང་
བ་རེད།	 སདྐ་ཡིག་ད་ེགནའ་བའོ་ིསདྐ་ཡིག་
རྙངི་ཤོས་གས་རེད།	 རྒྱ་གར་ནང་ལ་ྟགུབ་
རྙངི་ཤོས་གངས་ཅན་པའ་ིལ་ྟགུབ་རེད།	 སདྐ་

དའེང་ལེགས་སྦར་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཡོད་
པ་ངསེ་པ་རེད།
ད་ེབཞིན་གཅརེ་བུ་བར་མཚོན་ནའང་ལེགས་
སྦར་སྐད་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་སྨསོ་མེད་རེད།	

ད་ེནས་ནང་ཆོས་ལ་མཚོན་ན་ཕགོས་གཅིག་
པཱ་ལིའ་ིསདྐ་ནང་ཡོད།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་
དར་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ད་ེདག་
གཙོ་བ་ོལེགས་སྦར་སྐད་ནང་ཡོད་པ་རེད།	
དཔརེ་ན་མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་དང་འཕགས་པ་
ཐགོས་མེད།	 སངས་རྒྱས་བསྐངས་སོགས་
མཁས་པ་ད་ེདག་གིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་
ད་ེདག་ལེགས་སྦར་སདྐ་ནང་ཡོད།		ལེགས་
སྦར་སྐད་མཁནེ་མཁན་ངསོ་ཀི་བླ་མ་ཞིག་
ཡོད།	ཁངོ་གིས་གསུང་པ་ལརྟ་ན།			དཔལ་
མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་
དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་
ལེགས་སྦར་སྐད་ཡིག་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོ
ཡོད་པ་དང་།	 མཁས་པའ་ིཡང་རྩ་ེཡིན་པ་

གསུངས་བུྱང་།
ཕགོས་མཚུངས་སླབོ་དཔནོ་ཆོས་གགས་ཀིས་
མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་ཚིག་ལིའུར་
བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་ད་ེདག་ལེགས་

སྦར་སདྐ་ཡིག་རྩ་ེཕུད་ཡིན་པ་གསུངས་བུྱང་།	
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལ་ྟགུབ་མང་པ་ོཞིག་
སདྐ་ཡིག་འདའི་ིནང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་
ཀིས་སདྐ་ཡིག་འད་ིཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཆུང་དསུ་སྒ་
མད་ོཀཱ་ལ་པ་བསབླས་པ་ཡིན།	 ལིའུ་དང་པ་ོ
ཧ་ཅང་མག་ོརྙགོ་ཚ་པ་ོའདགུ	 བདོ་པའ་ིརིག་
གཞུང་ནང་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔཞེས་ཡོངས་
གགས་རེད།		སྒ་རིག་པ།	ཚད་མ་རིག་པ།	
གསོ་བ་རིག་པ།	བཟ་ོརིག་པ།	ནང་དནོ་རིག་
པ།	 སྒ་རིག་པ་ཞསེ་པ་ད་ེལེགས་སྦར་སདྐ་
རེད།	 ང་ཚོས་རྩ་ཆེར་བརིྩས་ནས་སྦང་སལོ་
ཡོད།	དརེ་བརནེ་ཁདེ་ཚོས་ལེགས་སྦར་སདྐ་
ནང་ཚིགས་བཅད་འདནོ་སྐབས་ངོས་རང་

སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་བུྱང་།	
སྐད་ཡིག་དའེི ་ནང་གི་ལྟ་གུབ་ཐོག་མ་ད་ེ
གངས་ཅན་པ་ཕལ་ཆེར་རེད།	 	 བསབླ་བྱ་
གཙོ་བ་ོའཚེ་བ་མེད་པ་དང་སྙངི་ར་ེགསུངས་
ཡོད།	 བསབླ་བྱ་ད་ེདག་ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་
ནང་ད་ུཧ་ཅང་དགོས་མཁ་ོཅན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི་རའེ་ིཉམས་
ལེན་ལ་བརནེ་ནས་ཡུལ་འདིར་འཛམ་གླིང་
གཞན་ལ་མིག་དཔ་ེའསོ་པའི་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་གི་ཉམས་བཞེས་ལོ་ང་ོསངོ་གི་
རིང་ནས་དར་ཡོད།	 གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་དངེ་
དུས་ཤེས་ཡོན་གི་ཚན་རིག་དང་དཔལ་
འབྱརོ།	 འཕུལ་རིག་སོགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་
བར་བརནེ་ད་ེདག་ལ་སྦང་བརྩནོ་བྱདེ་དགསོ་
པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་གར་རང་ཉདི་ནང་ལོ་ང་ོ
སངོ་གི་རིང་ནས་དར་བའི་འཚེ་བ་མེད་པའི་
ལ་ྟགུབ་དང་།	 སྙངི་རའེ་ིཉམས་ལེན་ད་ེདག་
གཅསེ་ཉར་བྱདེ་དགསོ།	 	 འཛམ་གླངི་ནང་
ཆོས་ལུགས་འཆམས་མཐུན་གི་དཔ་ེམཚོན་
གཞག་དགོས་བུྱང་ན་རྒྱ་གར་ན་ིདཔ་ེམཚོན་
ཡག་ཤོས་རེད།	 རྒྱ་གར་ཡུལ་འདརི་མཚོན་
ན་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་མང་པ་ོཡོད་ཀང་
ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་ཞབས་
བྱས་ནས་བླ་ོསྐདེ་ལེན་རེས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་འཛམ་གླིང་གཞན་གིས་ངེས་པར་བླ་ོ
སྐདེ་ལེན་དགསོ།	
ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་གང་ཡིན་ཡང་།	 འཛམ་
གླངི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ཚང་
མ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་རེད།	 ཚན་

རིག་པས་ཀང་མིའི་ལྷན་སྐེས་རང་བཞིན་
བྱམས་བརྩེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་རོད་ཀི་
འདགུ	 	 ད་ཆ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ནང་དའུང་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་ཀི་སླབོ་གསོ་ངསེ་པར་ད་ུ
སྤདོ་དགསོ་པར་མཐངོ་།	 ང་ཚོས་ལུས་པའོ་ི
འཕདོ་བསནེ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པ་ལྟར།	
ནང་གི་བསམ་བླའོ་ིའཕདོ་བསནེ་ཡང་གལ་ཆེ་
ཡིན་སབས།	 གཞི་རིམ་ནས་མཐ་ོསླབོ་བར་
གི་སླབོ་ཚན་ནང་ངསེ་པར་ད་ུའཇགོ་དགོས།		
འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙིང་རེའི་ཉམས་ལེན་
ད་ེརྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ཁནོ་
དའུང་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་རེད།	ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་
ནང་འཚེ་བའི་བྱ་སྤདོ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་
བཞིན་པ་དང་།	 མཚོན་ཆར་དང་འདདོ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོབྱདེ་ཀི་འདགུ	 	 གནས་སངས་
འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་མིར་
དཀའ་སྡགུ་མང་པ་མངོ་རུྒྱ་རེད།	དརེ་བརནེ་
ཐབས་ལམ་གཅིག་པུ་ད་ེའཚེ་བ་མེད་པ་དང་
སྙངི་རའེ་ིཉམས་ལེན་རེད།	 གཞན་ལ་མིག་
དཔ་ེསནོ་པར་དང་ཐགོ་རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་
སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་ཉམས་པ་ད་ེདག་སརླ་
གསོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་དགསོ།	 	 ཚོགས་པ་
འདིས་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་ད་ེདག་སུང་
སྐབོ་ཆེད་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་
པར་ངོས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	
ཅེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཉནི་གུང་ལྗགས་
སྨནི་དགསེ་བཞསེ་མཛད་པ་བཅས།	།

ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བར་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	
ཐོག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བརྒྱད་པའི་ལས་ཉནི་གསུམ་པའི་སངེ་།	
བོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུྱང་གནས་མཆོག་གིས་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་
དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ ་བར་བདམས་ཐོན་བུྱང་བའི ་
གསལ་བསྒགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་རེ་གསུམ་པའ་ིནང་གསེས་དང་པའོ་ི
དགངོས་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་དང༌།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི་
བཅས་སོ་སོའི་གོ་ཡུལ་སངོ་པ་ནམ་ཐནོ་ལ་
ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌།	 སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ།	 སདི་
སྐངོ་བཅས་ནས་སབྐས་དའེ་ིའསོ་མི་འདམེས་
སུྒག་ཁ་ོནའ་ིཆེད་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བའ་ིམི་
འག་ོགསུམ་མམ་ལ་ྔཡོད་པའི་འདམེས་སུྒག་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཉསི་ལབྡ་ལས་མ་ཉུང་བའི་

འཆར་ཕུལ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་
འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐབོ་པ་དརེ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་ཁིམས་ཞིབ་པར་
འསོ་ཐོན་བུྱང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རུྒྱའི་ཆ་
རྐནེ་འགོ	 	 ད་ེསའྔ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བྱ་
དརུ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོམཆོག་དང་།	
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་ག་ཕི་ཕུན་རབ་
བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་མཆོག	 བཀའ་ཟུར་ཚེ་
རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་བཅས་ལས་གུབ་
པའི ་ ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་ཕི ་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་དང་།	 ད་ེསའྔ་ིསུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་སོག་སདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་རྣམ་
གཉསི་མཐའ་མའི་འསོ་གཞིར་བདམས་ཐནོ་
བུྱང་འདགུ
སབྐས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
བརྒྱད་པའ་ིལས་ཉནི་གསུམ་པར་གསོ་ཚོགས་
སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་འསོ་
འདམེས་གནང་ཆེད་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་

མཐའ་མའི་འསོ་གཞིར་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་།	
ད་ེསའྔི་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སོག་སདོ་
དངོས་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ངོ་
ཡོད་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་གསོ་ཚོགས་ནང་
གསང་བའི་འསོ་ཤོག་འཕངས་ཡོད་ཁོངས་
ནས་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ལ་འསོ་གངས་	 ༣༠	 ཐབོ་ཡོད་པ་དང་།	
སོག་སདོ་དངོས་གུབ་རྡ་ོརེ་ལགས་སུ་འསོ་
གངས་	 ༨	 	 སངོ་པ་	 ༣	 དང་རིྩས་མེད་	
༡	 བཅས་བུྱང་ས།ེ	 དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བར་བདམས་ཐོན་བུྱང་བའི་གསལ་
བསྒགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་གིས་གནང་ཡོད།
དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ན།ི	ཕི་
ལོ་	༡༩༨༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༠	ནས་གནས་
བརྒྱད་པ་ཐོག་ལྡི་ལི་དནོ་གཅོད་ཆབ་སིད་
སྡ་ེཚན་གི་རྒན་དུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ་
དང༌།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༣	ནས་

གནས་བདནུ་པ་གནས་སརྤ་གིས་བཀའ་དུང་

ཡིག་ཚང་གི་དུང་གཞནོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༢	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡	 ནས་དུང་
གཞོན་ད་ུགནས་སྤར་དང་ལས་འགན་རང་
འཇགས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༨	 ནས་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེར་གནས་སརྤ།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	 ནས་ལོ་	
༡	 རིང་ཨ་རིར་གཞུང་འབལེ་སླབོ་སྦངོ་ད་ུ
བསྐདོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	
ནས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་གར་དང་ཕི་
སྡདོ་རྒྱ་རིགས་ཀི་འབལེ་མཐུད་འགན་འཛིན་
ད་ུབསྐ་ོགཞག	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	

༡	 ནས་གནས་རང་འཇགས་ཐགོ་ལྡ་ིལི་དནོ་

ཁང་གི་དུང་ཆེར་གནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༩	
ཟླ་	༢	ཚེས་	༩	ནས་དུང་འཕར་ད་ུགནས་
སརྤ་གིས་ཕི་དལི་དུང་འཕར་ད་ུགནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༩	ནས་དུང་
ཡིག་ཆེན་མོར་གནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	༢༢	ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུགནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢	 ནས་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེར་
གནས་སྤསོ་ཀིས་ཞབས་ཕི་ཞུ་མུས་སུ་ཡིན་པ་
བཅས།	།


