དབུ་མའི་ལམ་ནི།

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

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

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

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞིག་དགོས།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་ཉིས་སྟོང་
བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༠ པའི་མི ་རབས་རེད།
ཉིན་སྔ་ད ྲོའི་ཆུ་ཚོ ད་

༡༠

གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཚོ ་དུས་

ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་ རབས་ཉི་ཤུ ་རྩ་གཅི ག་པའི་མི ་རབས་ཆགས་

ི ་
ཚོ ས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡི ན་ན་འཛམ་གླང

སྔར ་བས་བདེ་ སྐྱི ད ་ལྡན ་པ་ཞི ག ་དང་བཟང་

ྱོ ས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུ བ།
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ཡོ ད། འདས་ཟིན་པར་བསྐྱར་བཟོ་བྱ་རྒྱུ་གང་ ཕག
གི ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཤྲི་རཱམ་སླབོ ་ ཡང་མེད། འདས་པའི་བྱུང་བ་ལས་ང་ཚོ ས་ ད་ལྟའི་ ཆར་འཛམ་གླིང ་ནང་གནམ་གཤི ས ་
གྲྭར་

har

Shri Ram School, Vasant Vi-

ཕྱི་ལོ་   ༡༩༧༧ ལོར་སྐ་ུ ཞབས་ Kiran

Seth

སྣང་སྤལ
ེ ་ཆེ ད་གསར་འཛུ གས་གནང་བའི་སི ་

སྐྱེས་དང་བླངས་ཚོ གས་པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་

གྲངས་ ༨༤ ནས་སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༤༠༠

དེ་གཞི ་ནས་སླབེ ་རྒྱུ ་ཡི ན་སྟབས་མ་འོངས་པ་

འགྱུར་ལྡགོ ་གི ས་མཚོ ན་རང་བྱུང་གོད་ཆག་
རི གས་ལ་ང་ཚོ ས ་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མེ ད །

སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཚོ འ་ི ལག་ཏུ ་ཡོ ད། འདིར་ཁདྱེ ་ཚོ ་གཞོན་སྐས
ྱེ ་

མི ས་ཆེད་མངགས་བཟོ་བཞིན་ཡོ ད།

ཙམ་ལ་བསམ་བླ་ོ ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་
བརྩེ་ལྡན་སྤུན་

མཆེ ད་ཕོ་མོ ་རྒན་གཞོན་རྣམ་པར་འཚམས་

འད་ྲི ཡོ ད། ངོས་རང་འདིར་ཁདྱེ ་ཚོ ་དང་ཐུ ག་
པར་དགའ་སྤབོ ས་བྱུང་།   འདིར་ངོས་ཀྱིས་

གཙོ ས་རྒན་པ་ཁག་གཅི ག་དུས་རབས་ཉི་ཤུ ་

ཕན་ཚུན་ལྟསོ ་དགོས་པ་རེད། མི ་འབོར་དང་

འཕྲུལ་ཆས་གང་གི ་ཆ་ནས་ད་ཆ་ང་ཚོ ་དང་ཁོ་
པ་ཚོ ། ང་ཚོ འ་ི རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁོ་པ་ཚོ འ་ི རྒྱལ་

གང་ལྟར་ང་ཚོ ས་ད་དུང་ཁྱེད་

ཉམས་མངྱོ ་ལེན་ཆོག   མ་འོངས་པ་ཟེར་བ་

བདེ་སྡུག་བཟང་ངན་ཇི་འདྲ་ཞི ག་བཟོ་མི ན་ང་

རྣམ་པ་དུས་རབས་ ༢༡ མི ་རབས་ཆགས་

ཡོ ད། དུས་རབས་ ༢༡ ནང་ནས་ད་ཆ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཡི ན། ལོ་ལྷག་མ་རྣམས་ད་ལྟ་འབྱུང་

འགྱུར་རེད།

དེར་བརནྟེ ་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཁདྱེ ་

དེ་ལས་གཞན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞི ག་

ཚན་

རི ག་པས་མི འ་ི རང་བཞི ན་ལྷན་སྐས
ྱེ ་དེ་བྱམས་
བརྩེའི་རང་བཞི ན་ཡི ན་པ་བརྟག་དཔྱད་ལམ་

ང་ཚོ ་སྤྱི་ཚོ གས་

ནས་ར་སྤདྲོ ་བྱས་ཡོ ད།

ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཤི ག་ཡི ན་སྟབས།

དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ གི ས ་གྲོས ་ཚོ ག ས་དབུ ་ འཛུ གས་ཀྱི ་ གསུ ང ་

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

མཆོག

བརྒྱད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༠

གསུམ་ཆོ ས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བོད་མི ་ པའི་མགོན་སྐྱབས་མཚུ ངས་ཟླ་མ་མཆི ས་པ་

རེས་གཟའ་པ་སངས་ནས་ཚེ ས་ ༣༠ རེས་

མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། ཆོལ་ བཤད་གནང་དོན།
མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ།

འག་ྲོ བ་ལྷ་དང་བཅས་

གསུ ང་དོན། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་

ི ་དམག་ཆེན་ གིས་གྲྭ་བཙུན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་
གཉིས་པ་བྱུང་ཡོ ད། འཛམ་གླང
གསུམ་པ་བྱུང་མེད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཡུ་རོབ་ འབུད་བཏང་བ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དམར་

སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ལྟ ་ བུ ་ པོའི་སྲིད་གཞུང་གི ས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཐོག་
ལའང་ཐེ་བྱུས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ང་ཚོ ་

བཙུགས་ནས་ཚོ གས་མི འ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ ངོས་ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་གཞན་གྱི་ཐེ་བྱུས་མེད་པར།
དབར་དམག་འཁྲུ ག ་སོ ག ས་གང་ཡང་བྱུང་ རང་དབང་སྒ་ོ ནས་རང་གི ་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་
མེད།

དེར་བརྟེན་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་ཡང་ མ་ཟད།

བྱུང་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

མཆོ ག ་ལ་གུ ས ་ཕྱག་སྔནོ ་དུ་ ཕུ ལ ་བའི ་ ཐོག ་

ཁང་དུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་སོང་།

བརྒྱད་པ་དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་རྟེན ་ བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།

དེ་ནས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

ཚོ ག ས་གཞོན ་ཨ་ཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་

ཇབ་མངའ་སྡ་ེ འཕྲོད་བསྟེན་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་སྦལ་

ཙམ་ཡོ ད། གཞན་ཡང་གདུང་སེམས་མཉམ་

དེ་རི ང་

ཚང་འཛོ མས་ཐོག་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ནས་བོད་དོན་ཞུ ་གཏུ ག་གི ་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་

ཚང་མ་སྐ་ུ བཞེངས་ཐོག བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་

ཡུན་རི ང་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ ནས་འཚམས་འདྲི་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་སླད་པན་

བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རི ང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བསྟི་གནས་རྡ་

འབྲེལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སི ལ་ཕུལ་གྲུབ་རྗེས་

ate

ཟིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ འི་ཆེ ད་མྱ་ངན་གུས་

འཐུ ས་ ༤༥ ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་

ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག ་དང་ པོའ་ི རྒྱལ་གླུ་ཕུལ།

༡༩ ཉིན་སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུ མ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

མཆོག་གི ས་དབུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་

དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་པ་རྣམ་པ། གསར་ འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་དབང་ཆེ ན་ལགས་སྤྱི་པའི་
འགོད་པ་དང་། ཟུར་ཉན་གཞན་རྣམས་བཅས་ རྩ་དོན་སླད་སྒརེ ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་ཐོག་

༩།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

བོད ་མི ་ སུ ད ་ཚོ ང ་སྐྱི ད ་སྡུག ་གི ས ་རྒྱ་གར་འབྲེལ ་
ཡོ ད་བླ ོན ་ཆེ ན་སོ ག ས་ལ་ཐུ གས་རྗེ ་ ཆེ ་ཞུ འི ་
འཚམས་ཞུར་བཅར་འདུག

དེ་ཡང་སྤྱི་ཟུར་རྣམ་པ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨ དང་

མཁན་སྐ་ུ ཚེ ་མ་ཟིན་པ།

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་བརྒྱད་པ་འདིར་སྤྱི ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་

དགུ་ཙམ་ཡོ ད།

ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་དབུས་

པ་བཅས་ལ་ཐོག་མར་ངས་འཚམས་འདྲིའི་

ས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོ ངས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་

མྱ་ངན་གུ ས་འདུད་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཆོ ད་གས
ྲོ ་འཆར་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་
ྲི
སད་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུའི་བདག་དབང་བོད་མི ་ནང་
པ་ཁོ་ནར་ཡོ ད་པར་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ལྷག་
པར་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་
རང་སྲིད་རང་སྐང
ྱོ ་ཐོབ་རྒྱུ ར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱེད་ཀྱི ་
ཡོ ད། ཅེས་གསུ ངས། །

གསུམ་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རྫོགས་པ་དང་། ཨ་ དགེ་ལེ གས་འཇམ་དབྱངས་དང་ཅན་དི་གར་མོ ་
ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གོང་མའི་འཐུ ས་མི ་ Sen- ཧ་ལི ་སུ ད་ཚོ ང་སྐྱིད་སྡུག་གི ་འཐུ ས་མི ་ཐུ ན་མོ ང་

བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་

གཟའ་ཟླ་བ་བར་ལས་དུས་ཉིན་གྲངས་དགུའི་

།ཨ་རི འ་ི ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་

འཁྲུག་རྩོད་དང་མཐའ་ན་དམག་འཁྲུག་ཤོར་
David Stilwell ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི འ་ི གྲོས་
ནས་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦར
ྱོ ་རི གས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། ཚོ གས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོ གས་ཆུང་
ི ་དམག་ཆེ ན་དང་པོ་དང་ ནང་བོད་དོན་ཆེད་བདེན་དཔང་གནང་བའི་སྐབས་
དཔེར་ན་འཛམ་གླང

ུ ་བརྒྱད་པ་
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་

༄༅།

fairs དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་ཌེ་ཝི་ཌི་སི ་ཊི ལ་ཝེལ་

ཞེས་པའི་གཞོན་

བང་པོ་ སྨིན ་སྩལ་ཐོབ ་ས ་ྟེ ལྡི་ ལི ་ཁུ ལ ་གྱི ་ སླབོ ་

ི ་ཤར་ནབུ ་ཀྱི་བདེ་སྡག
ལྷག་པར་འཛམ་གླང
ུ ་དེ་

ཚོ ་ དང་ང་ཚོ ་ ཟེར ་ནས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི ་ འདུ་ མཚོ ་ས་ཁུལ་ལས་དོན་ཚན་པའི་
Bureau
of
East
Asian
and
Pacific
Afཤེ ས་མུ ་མཐུ ད་འཛི ན་ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་ན།   

གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ ་དང་མང་ཚོ གས་ལ་དོ་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། བཀའ་བཞེས་

གསུམ་ནས་གཞན་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་རེ ད།

ཟིན་པ་རེད།

གར་གྱི ་ ཕ་མེ ས ་ནས་བརྒྱུ ད་པའི ་ ཡོ ན ་ཏན་

Spic Macay

རང་གི ་ བདེ་ སྡུ ག ་དེ་ དངོས ་ཤུ ག ས་བརྒྱུ ད་

ཨ་རི འ་ི ཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡ་དང་ཞི ་བདེ་རྒྱ་མཚོ ་ས་ཁུལ་
ལས་དོན་ཚན་པའི་དྲུང་ཆེ་ལས་རོགས་ཀྱིས་
བོད་དོན་ཆེད་བདེན་དཔང་གནང་བ།

ཁབ་ཟེར ་བའི ་ བསམ་བླ་ོ དེ་ དུས ་ཚོ ད ་ཡོ ལ ་

མཆོག་གིས་གཞོན་སྐས
ྱེ ་རྣམས་ལ་རྒྱ་

པིག་མེ་ཀེ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཐེངས་འདིའ་ི ཚོ གས་

དེ་བཞིན་ང་ཚོ འ་ི བིར་སི ངྒ་སི ན་རྡུ་ Balbir Singh Sidhu
གག
ྲོ ས་པོ་ རྒྱ་གར་བ་ཁ་ཤས་ཤི ག་སྐུ་ ཚེ ་ མ་ མཆོག་དང་།   སྐ་ུ ཞབས་གི་རི ་ཤི ་ད་ཡ་ལན་

འདུད་རས
ྲོ ་ཆོད་གས
ྲོ ་འཆར་དགུ་
ྗེ ་དྲན་གྱི་གས
སྐྱེའ་ི གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡོ ད།

མཚུངས་ཁྲིམས་འཆར་ལྔ་ཙམ་ཡོ ད།

ཕྱོགས་

ཅེས་

སོ ག ས་ཀྱི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་རྗེས ་ཚོ ག ས་

གཙོ འི་ལས་ཚབ་དང་ལས་རི མ་ཚོ གས་ཚུ ང་
གི་ཚོ གས་མི ་བསྐ་ོ གཞག

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་

ངན་གུ ས་འདུད་ཀྱི ་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོ ད་གྲོས་

དུས ་ཆ་ཚང་ནས་དགོ ང ས་པ་ཞུ ས ་སོ ང ་།

འཆར་ཁག བོད་ནང་གི་ཛ་ངྲག་གནས་སྟངས་

ཚོ གས་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

གྲོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

དེ་ མི ན་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚང་མ་བདེ་ ཐང་ངང་

ད་རེ ས་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་བརྒྱད་པར་

ཐོག་གཞུང་འབལ
ྲེ ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ི་

Girish Dayalan ལགས།   རྫོང་དཔོན།
སྐ་ུ ཞབས་ Kuldeep Singh Chahal,
Senior Superintendent Police
ལགས།    སྐ་ུ ཞབས་ Jagdeep Saigal,
SDM ལགས། ལྕམ་ Kavita Singh,
Chief Administrator of Greater
Mohali Area Development Authority, (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་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་ད་བར་བོད་མི ་སུ ད་ཚོ ང་བ་
རྣམས་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་
འབྲེལ།     མ་འོངས་པར་མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཡོ ང་བའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཡང་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

2

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

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི ས་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་
གནས་སྟངས་སྐརོ ་ཐུགས་འཚབ་ཀྱིས་གླངེ ་སླངོ ་ཤུ གས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

པའི་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་སྤྱི ར ་ ལེ ན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་

འཇར་མི ་ནི། ཕ་རན་སི ། སི ་ཝེ་ཌན། ཡུ་

དགོས་པ་མ་ཟད།

༡༧

ཉིན་ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་།

རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ།

ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡ།

ཧནྥི ་ལེན་ཌི། ཨི ན་ཡུལ། ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་

འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུ ར ་བྱེད་

ལྷག་པར་བོད་དང་ཡུ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

དགོས། ཞེས་གསུངས།   སི ་ཝེ་ཌན་གྱི་སྐ་ུ

གུ ར ་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ལ་བརྩི་

ཚབ་མི ་སྣ་ཡི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་དང་
ཡུ་གུར་མི ་རི གས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་

བཀུར་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས།    ཅེག་

བཅས་ནས་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་མི ་སྣས།
ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་

དགོས་པ་དང་།

གཟོད་ཞི ་བདེ་དང་འཕེལ་རྒྱས་འབྱུང་ཐུ བ། འཇུག་དང་མནར་གཅོད་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་
དག་མགྱོག ས་མྱུ ར ་མཚམས་འཇོག ་བྱེད་
ཅེས་གསུངས།

རི ག ་གཞུ ང ་གི ་ འདུ་ འཛོ མ ས་ཀྱི ་ ཐོབ ་ཐང་

རྒྱ་

ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། རང་

༤༢ ནག་གཞུ ང ་གི ས ་དམི གས་བསལ་དཔལ་

པའི་ཐོག་ད་ལྟའ་ི བོད་ནང་གི་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་རྗོད་ཀྱི་

དབང་གི ་རགྟོ ་ཞི བ་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་བོད་དང་

ྲི ས་
བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོ། ཁམ

གསུངས།       ཕ་རན་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་

ཡུ་གུར་ནང་ཡོ ང་ཆོག་པ་བྱེད་དགོས། ཞེས་

ཐང་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་ཐུ གས་འཚབ་ཀྱིས་ ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་དུང་འག་ྲོ

གླངེ ་སླངོ ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོ ད།   

མི ་སྣ་ཡི ས་བོད ་དང་ཡུ ་ གུ ར ་ནང་གི ་ འགྲོ་

དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ ལུགས་དབང་འཛི ན་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ལྷན་ཁང་གི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་ ༤༢ པའི་ འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་ཐུ བ་མེད། ཅེས་དང་།

ཚོ གས་ཐུ ན་ ༡༧ གྱི་དོན་ཚན་ ༤ འག་ྲོ གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཙོན་འཇུག་

བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་
ཅན་ཡི ན་པ་ཐུ ག་འཚབ་དང་སྦྲགས།

རྒྱ་

དག་མཚམས་འཇོགས་བྱེད་དགོས།

ཞེས་

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་ བྱས་པའི ་ བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་རང་དབང་གི ་

དང་ཡུ་གུ ར་མི ་རི གས་རྣམས་ཀྱི ་ཆོ ས་དད་

འཇར་མི ་ནི འི ་ སྐུ ་ ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་

ནག་གཞུ ང་གི ས་བཀག་བསྐྱི ལ་བཙོ ན་རྭ་དེ་

ཌི འི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཡུ་རོ བ་སྤྱི ་མཐུ ན་ཚོ གས་ ལགས་ཚུ ད་པའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་

ཆེ ་ མཐོང ་སོ ག ས་ལ་བརྩི་སྲུ ང ་བྱས་ན་ད་

བོད་དང་ཡུ་གུ ར་མི ་རི གས་ཕོན་ཆེ ན་བཙོ ན་

གསུངས། །

གཙོ ་སོགས་ནས་ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་

Rights

བྱེད་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཚན་ཐོག་ཧྥིན་ལན་ ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེ ན་པ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་ཕྱུག་

རང་དབང་དང་། འདུ་འཛོ མས་རང་དབང་།

གཞུ ང ་གི ས ་ཁྲི མ ས་མེ ད ་ལུ ག ས་མེ ད ་ཀྱི ས ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྦལེ ་ཇམ་ནང་ཡུ་རོབ་ཞི ་བདེའ་ི གྲོས་མོལ་སྐརོ ་བསྐྱོད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་

ཇམ་གྱི ་རྒྱལ་ས་སྦར་སི ལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་

དབང་ཆེ ན ་ལགས་ཀྱི ས ་ཡུ ་ རོ བ ་རྒྱལ་ཁབ་ སྐབས་སྦར་སི ལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་
༣༠

ནང་ཡུ་རོབ་ཞི་བདེའ་ི གས
ྲོ ་མོལ་ཞེས་

ཕུན་ཚོ གས་ལགས་དང་།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་

རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ རྗེས ་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་དབང་ཆེ ན ་

དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ངོ་ཚབ་མི ན་

པའི་མི ་མང་གི་ཚོ གས་པ།

Unrepresented

Nations and Peoples Organisation

ས་

ལགས་ཀྱིས་ཕ་རན་སི འི་སྐད་ཡི ག་གི ་ཚགས་ གནས་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་བཅས་

པར་ལེ་སོ་ཨི ར་ Le Soir ཞེས་པའི་གསར་ ཀྱི་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་ལ་དང་ལེ ན་གྱིས་ཡུ་ ཡོ ད།

སྦར་སི ལ་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་

རོ བ ་ཞི ་ བདེའི ་ གྲོས ་མོ ལ ་སྐར
ོ ་བསྐྱོད ་དང་ ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ནཱ་ལེ ནྡྲ་ཚོ གས་པའི་
འབལ
ྲེ ་བའི་ད་ྲི བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ ནང་ཡུ་རོབ་ཞི ་བདེའི་གྲོས་མོ ལ་སྐརོ ་བསྐྱོད་
ཡོ ད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ དང་འབ ལ
ྲེ ་བའི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་ཡོ ད ་
གི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་དབང་ པ་དང་།

མོ ལ ་བསྐྱར་གསོ ་ གནང་དགོ ས ་པ་དང་།

གྲོས ་མོ ལ ་བརྒྱུ ད་བོད ་རྒྱ་གཉིས ་ཀྱི ་ གནད་
དོན ་གསལ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་
གསུངས།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་བསྟན་དབང་

ཆེ ན་ལགས་ཀྱིས་སྦལ
ེ ་ཇམ་གྲོས་ཚོ གས་གོང་
མའི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ལྕམ ་སྐུ་ བྷ་ེ ཐུ ན ་

Sebine de Bethune

ལགས་དང་ཐུ ག་

འཕྲད་ཀྱི ས ་གནད་དོན ་འདྲ་མི ན ་ཐོག ་གླངེ ་

ཚོ གས་འདུའ་ི སྟེང་སྤྱི་འཐུ ས་ཐུ བ་ མོལ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།   གྲོས་ཚོ གས་

ཆེ ན་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་མང་ཚོ གས་ཁག་ བསྟན་དབང་ཆེ ན ་ལགས་ཀྱི ས ་ཡུ ་ རོ བ ་ཞི ་ འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ བྷ་ེ ཐུ ན་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་
གཅི ག་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། བདེའི ་ ག ས
ྲོ ་མོ ལ ་སྐར
ོ ་བསྐ ྱོད ་ཀྱི ་ དགོ ས ་པ་
སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱི འི་མནའ་མཐུ ན་མཉམ་ དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།

ཕྱི་

དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཝི ན་

འཐུ ས ་ཐུ བ ་བསྟན་དབང་ཆེ ན ་ལགས་སྦལ
ེ ་

རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པ་ཁག་གི ་ ཚོ ག ས་

International Federation for Human

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༠

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

ནས་ཀྱང་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཞུ ་གཏུ ག་

སྐརོ ་བསྐདྱོ ་གནང་བཞིན་ཡོ ད་པ་ལྟར།

ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་སྤྱི་

སན་ཊི ་མར་ཊི ན་ལགས།

སྦལེ ་ཇམ་བོད་

འབལ
ྲེ ་འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་

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

པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ལྷན་དུ་བོད་རྒྱ་གྲོས་

ཞི ་བདེའི་གྲོས་མོ ལ་སྐརོ ་བསྐྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཞུ་ཡི ག་སངྟེ ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡོ ད་
པ་བཅས། །

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་ཆེན་ ༤༢ ཐོག་བོད་དོན་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ ་བ།

རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སུད་སི ་གྲོང་ཁྱེར་

UN High Com-

missioner for Human Rights

ཚོ གས་

ཇི ་ ནི་ བར་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ གཙོ ་ མཆོ ག ་བོད ་དུ་ ཕེབ ས་འཇུ ག་དགོ ས ་

འག་ྲོ བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་ལྷན་ཚོ གས་ པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་དང་།   བོད་མི ་
ཐེངས་ ༤༢ འཚོ གས་སྐབས། སུད་སི ་དང་ ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་རྣམས་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་

ལི ག་ཏེན་སི ཊཡན།

Liechtenstein  སྦལ
ེ ་

ཇམ། ཧྥ་རན་སི ར་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་བརྒྱ་

དགོས་པ། བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་

ཚོ ག ས་པའི་ ཞབས་སྟེག ས་དཔྱད་ནས་བོད ་
ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནད་དོན་གླངེ ་སླངོ ་གནང་
ཡོ ད་པ་དང་།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

གཡོ ་བ་མེ ད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་སོགས་ལ་བརྟེན་ རྒྱལ་ཚོ གས་འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་ལྷ ན ་
ནས་བོད ་མི འི ་ བདེན ་པའི ་ འཐབ་རྩོད་དེ་ ཚོ གས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་ལྕམ་
བཞི ན་ནམ་ཡང་བསུབ་ཐབས་མེ ད་པ་དང་།

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་ སྙན་ཞིག་ཕུལ་འདུག

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ་ ཁྲི ད ་ལམ་ གསལ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

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

chelle Bachelet

Mi-

མཆོག་ལ་བོད་དོན་ཞུ་
ཞུ་ཡི ག་ནང་གསལ།

༼རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་འཛུ གས་སྐྲུན་

ཡར་རྒྱས་ཟེར ་བའི ་ ལས་གཞི ་ དེ་ དག་ལ་

བརྟེན་ནས་ཤུ གས་རྐྱེན་ཇི་འདྲ་ཐེབས་བཞི ན་

ཕྲག་ཙམ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་འདུ་ མཆོ ག་བོད་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་

ཡོ ད་མེ ད་རགྟོ ་ཞི བ་ངེས་པར་གནང་དགོས།

ལྷ ག ་པར་བླ ་ རུ ང ་སྒ ར ་དང་ཡ་ཆེ ན ་སྒ ར ་

འཛོ མས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་ འབོད་ཚི ག་སོགས་བསྒྲགས་འདུག

འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་བརྩི་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་ སྐབས་དེར་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་

གཉིས ་ཀྱི ་ གྲྭ་ བཙུ ན ་རྣམས་ཀྱི ་ ཤག་སོ ག ས་

བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་ མེ ད ་རི ག ་འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་

གཏོར་བཤི ག་གཏོང་བཞི ན་པ་དེ་དག་འཕྲལ་

རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་ཡོ ད། སྐབས་དེར་སུད་སི ་དང་ཇི་ འདུ་ཐེངས་ ༤༢ འཚོ གས་བཞིན་ཡོ ད་པའི་

གཞུ ང ་ལ་རེ ་ འདུན ་གདོན ་དགོས ་པ་དང་།

གསལ་འདོན་དང་སྦྲགས་ཞི ་རྒོལ་ལས་གཞི ་ ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་

མར་མཚམས་འཇོ ག ་དགོ ས ་པ་རྒྱ་ནག་

ནི་ཝར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཡུ་གུར་མི ་རི གས་ སྐབ ས་དེར ་མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་
ཚོ ས ་ཀྱང་ཞི ་ རྒོལ་ལས་གཞི འི་ ཐོག ་མཉམ་ འཐུ ས་མི འ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གིས། ད་
ཞུགས་གནང་ཡོ ད་འདུག

ལྟའི ་ བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་

བོད་མི ་ཚོ ས་ལག་ཏུ ་རྒྱལ་དར་འཁྱེར་ནས་ གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་ཚབས་ཤུ གས་ཆེ ་
རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་ འག ྲོ་ བ་མི འི ་ གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་མི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་ངོས་

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

སནྟོ ་དང་།

མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གས
ྲོ ་མོ ལ་བསྐྱར་

གཞིས་ལུས་བོད་མི འ་ི ཞུམ་པ་ སྐབ ས་དེར ་ཚོ ག ས་པ་ཁག་འདྲ་མི ན་གྱི ་ སྐུ་ གསོ ་གང་མགག
ྱོ ས་ཡོ ང་ཐབས་དགོས་པའི་

མེད་པའི་སྙངི ་སབྟོ ས།  གཞན་ཡང་བོད་མི འ་ི ཚབ་རྣམས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད། རེ་འདུན་ཡང་གདོན་དགོས། ༽ ཞེས་སོགས་
སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ དེ་ ཡང་ནོར ་བུ ་ ལགས་ཀྱི ས ་མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་ འཁོད་འདུག

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་ཚོ ང་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་
ལ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༡ པ་ཚོ ། ཞེས་རང་ཕག
ྱོ ས་དང་གཞན་ཕག
ྱོ ས་ གཏོགས་གང་ཉིད་གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ བྱམས་བརྩེ་མེ ད་ན་ང་ཚོ ་གསོན་པོར་གནས་
ཉིན་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་ ཀྱི་ལྟ་ཚུ ལ་བཟུང་ཚེ ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་ ཡི ན་བསམ་པ་དང་།

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

ལྷག་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་ ཐབས་བྲལ་བར་བརྟེན། བྱམས་བརྩེ་ནི་མི ར་

ཧ་ཅང་དགོས ་མཁོ་ ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་སྐར
ོ ་
དང་།

གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་ཏཱཇ་གསོལ་མགནྲོ ་

སྤྱིར་མི ་ལ་སྲོག་ཆགས་གཞན་ལས་

ལྷག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡོ ད་ཀྱང་།

ཁང་དུ་ཚོ ང་དོན་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འགོ་གཙོ ་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི ་ ཤེ ས ་རབ་དེ་ དག་མཐུ ན་

དང་གཞུ ང ་འབྲེལ ་གནད་ཡོ ད ་མི ་སྣ་ཁག་

གཅེས་ཉར་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

ལེགས་

བཤད་དེ་དག་རྩ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་
འཕགས་ཡུལ་འདི་ཉིད་ཡི ན་ཞིང་།

དེང་

སྐ བ ས་འཛམ་གླི ང ་ནང་ལེ ག ས་བཤད་དེ་
དག་ཁ་ཡོ ད་ལག་ཡོ ད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་
ཡོ ད་སྟབས།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་ནས་ད་

གཅི ག ་ལ་བླང ་དོར ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག  

ཕག
ྱོ ས་དང་བཟང་ཕག
ྱོ ས་སུ་འག་ྲོ རྒྱུ འི་ཚབ་

རང་བཞི ན་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་

བརྟེན། སྤྱི་ཚོ གས་ནང་མི ་དགོས་པའི་རྙགོ ་གྲ་ རྒྱ་གར་གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་གཙོ ་ གྱུ ར ་རྒྱ་གར་བ་

ཆགས་སྡང ་གི ་ གཞན་དབང་དུ་ སོ ང ་བར་

སྐབས་དེར་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ལྷན་སྐྱེས་
དང་།

ཆ་རྒྱ་གར་ནང་ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་སླར ་

གསོ་ཡོ ང་ཐབས་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

སོགས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད་ མང་པོས་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་

མི ་རྣམས་སྤྱི་ཚོ གས་ལ་བརནྟེ ་པའི་

པ་དང་། ཕྱིའ་ི རྣམ་འགྱུར་དེ་འཛུ མ་མདངས་ སྐརོ ་དང་། དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་

སགྲོ ་ཆགས་ཡི ན་སྟབས། རང་གི་བདེ་སྡག
ུ ་དེ་

གཞན་ལ་བརནྟེ ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོ ད། དེར་

ལྡན་པ་ཞི ག་བྱུང་ན་གཞན་གྱིས་དགའ་མོ ས་ དེ་ གཙོ ་ ཆེ ར ་ཕྱི ་ དངོས ་པོའི་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་ལ་

གྱི་བདེ་སྡུག་ཡལ་བར་དོར་ཚེ ་རང་ཉིད་ལ་ ཡི ན་སྟབས།  འག་ྲོ བ་མི ་རི གས་ཐེར་འབུམ་ མ་ཡི ན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་རྩ་བ་ནས་མེད་

ཕན་ཐོགས་ཡོ ད་སྐརོ །

བརྟེན་རང་ཉིད་གཅི ག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་

བདེ་ བ་དང་སེ མ ས་ནང་ཞི ་ བདེ་ ཡོ ང ་ཤེ ས ་ བདུན་ཡོ ད་པ་ཚང་མས་མི ་ཚེ ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ སྟབས།

གཞན་སུ་དང་ཐུ ག་སྐབས་རང་

དེ་ལས་ལྡགོ ་ས་ྟེ གཞན་ པ་ཞི ག་འདོད་པ་ལྟར་བདེ་སྐྱི ད་བསྒྲུབ་རྒྱུ འི་ བཞི ན་གྱི ས་སེམས་ནང་སྤྲོ་སྣང་དང་འཆམ་

ཐབས་མེད་ཅིང་།

དོན ་གཙི གས་ཆེ ར ་འཛི ན་པ་ཡི ན་ན་རང་ ཐོབ ་ཐང་ཡང་ཚང་མར་གཅི ག ་མཚུ ང ས་ མཐུ ན ་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

བྱ་རྒྱུ་དང་།   མི ་ཚེ ་སྐྱིད་པ་ཞིག་ཡོ ང་བར་ དམི གས་ཤི ང་ནང་གི་གཤི ས་རྒྱུད་དུལ་ཐབས་

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་དུས་ ཞི ་ གནས་དང་ལྷག ་མཐོང ་སོ ག ས་ལ་སྣང་

རྟག་ཏུ ་འཇིགས་སྣང་དང་ཁོང་ཁ་ྲོ ལངས་ནས་ མེ ད་དུ་གཏོང་བཞི ན་པ་དེར་འགྱུར་བཅོས་
ུ ་མཛད་འདུག །
བསྡད ་པ་ཡི ན་ན་རང་གི ་ ལུ ས ་པོའི ་ འཕྲོད ་ གཏོང་དགོས་པའི་དགེ་སྐལ
བསྟེན་ལའང་གནོད་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ །

དེ་ བཞི ན ་ང་ཚོ ་ ཐོག ་མར་མའི་ མངལ་ནས་

དེ་ བཞི ན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སེ མ ས་

འདུ་ཤེས་འཛི ན་དགོས་པ་ལས་ང་ཚོ ་དང་ཁོ་ འགྲོ་ བ་མི ་ གཅི ག ་གྱུ ར ་ཡི ན་དགོང ས་པ་མ་ བྱམས་བརྩེས་བསྐྱངས་ཤི ང་། གལ་ཏེ་མའི་

བཤད་དེ་དག་བོད་དུ་ལོ ་ངོ་སྟོང་གི ་རི ང་ནས་

དོན་ཞོར་ལ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།   ང་ ཡོ ད།

ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཅི ག་གྱུར་གྱི་ གང་ཉིད ་མི ་སུ ་ འདྲ་ཞི ག ་དང་ཐུ ག ་སྐབ ས་ བཙའ་སྐབ ས་སུ འ ང་མས་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་

ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ ་གྱི་ལེ གས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་༸སྐའ
ུ ་ི ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུའི་བྱུས་ངན་རྩོམ་བཞི ན་པ་
དེ་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་བ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢

ི ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ བསླབེ ས་ཟིན་པར་བརནྟེ །   རྒྱ་གར་གཞུང་ བོད་དུ་དུས་རབས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་
པ།   ལྡ་ི ལི ་བསམ་ཡས་གླང

ཨི ན་དེ་རེ་ཤི ་ཀུ་མཱར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཨི ནྡི་

གི ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཁྱོན་མི ་མང་གྲངས་ གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད། སྲོལ་གཏོད་ཅིང་།

གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་༸སྐའ
ུ ་ི

ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་

དང་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་ གི ས་བདེ་སྲུང་ཆེ ད་འགྲོ་གྲོན་ས་ཡ་མང་པོ་ སྐབས་ནས་རྒྱ་གར་ནས་ནང་ཆོ ས་ཐོག་མར་

རི མ་བཞིན་དར་འཕེལ་

ར་གཱ ན ་དྷ་ི རྒྱལ་ཡོ ང ས་སྒྱུ ་རྩལ་བསྟི་ གནས་ ༥༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོ མས་ཐོག   དཔལ་ གལ་ཏེ་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ས་བཙན་ ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།  
ཁང་ Indira Gandhi National Centre ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་སྣང་ བཟུང་བྱས་མེད་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ དེ་ ནས་བཟུ ང ་ད་བར་བོད ་མི ་ཚོ ས ་སྟོན ་པ་
for the Arts

དུ།  ཧིན་བོད་མཛའ་འབལ
ྲེ ་ གསལ་མར་མེ ་ ཞལ་ཕྱེ་ གནང་གྲུ བ ་བསྟུན །   འཕགས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེ ད་ བཅོམ ་ལྡན ་འདས་ཀྱི ་ བཀའ་བསྟན་སོ ག ས་

ཚོ ག ས་པའི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐོག ་ རྒྱ་གར་ས ལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གྱི ་ གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན ་ འག་ྲོ གནྲོ ་ཕོན་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་
སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ ་བོར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ གནང་།

ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་དང་། དེ་ ར ྗེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་དང་བླང ས་ཞབས་ཞུ ་ གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཧིན་བོད་མཛའ་
ཨར་ཨེ ་སི ་ཨེ ་སི ་

RSS

ཞབས་ཨི ན་དེ་རེ་ཤི ་ཀུ་མཱར་

ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་པ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༠

མེད།

House

རང་དབང་ཁང་པས་

ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ འི་བྱུས་ངན་རྩོམ་

བཞི ན ་པ་དེར ་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ ་དགག་པ་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ནང་རང་དབང་ཆེ ས་ཉུ ང་ཤོ ས་ནི་སི ་རི ་ཡ་

Syria ཡི ན་པ་དང་།   ཨང་གཉིས་པ་བོད་

མའི་འཐུ ས་མི ་དང་ལྡ་ི ལི ་བྷ་ི ཇེ་པི་ཆབ་སྲིད་ འཚམས་འདྲིའི ་ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ ལེ ག ས་ཞུ ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ཡ་ཆེན་སྒར་དང་

mar

མཆོག་གིས་གསུང་དོན།   རྒྱ་ནག་གཞུང་

ི ་
སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་ནང་འཛམ་གླང

ཡི ན་པ་སྙན་ཐོའི་ནང་ལོ ་བསྟུད་མར་བཏོན་

འཁོར་བ་དང་།

Kumar

Freedom

དེ་རི ང་གི་ཚོ གས་ཆེན་

Indresh Ku-

Indresh

མཆོག   རྒྱ་གར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འོག་ ཐོག་ཕེབས་པའི་ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་ལ་ འདུག

ཚོ ག ས་པའི་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གླག
ོ ་བརྙ ན ་འཁྲབ་ རྒྱུ་ཡི ན།
སནྟོ ་པ་མ་ནོཇི་ཏི་ཝ་རི ་

Manoj Tiwari

ད་བར་བོད་དོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་སོགས་གཏོར་བཤི ག་

གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ ཚབས་ཆེ ་ བཏང་དང་གཏོང ་བཞི ན ་པ་མ་ གསུང་རབས་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ལེ གས་སྦྱར་

མཆོག ཧིན་བོད་མཛའ་འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་པའི་ ཀྱི ས་གཙོ ས་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་ ཟད།   དགོན་པ་དེ་དག་གི་གྲྭ་བཙུན་མང་ སོགས་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་ཏེ་དུས་ད་ལྟ་བར་
ཚོ གས་གཙོའ་ི ལས་ཚབ་སྐ་ུ ཞབས་
Singh Grewal

Harijit

ལགས།   གཞན་ཡང་རྒྱ་

གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་པའི་

Core Group for Tibetan Cause

The

Shri R K Khrimey

ལགས།   རྒྱ་གར་

དང་།   ལོ་ངོ་ ༦༠ གོང་ལ་ཝ་ལབ་བྷ་ཡི ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་ཆོ ས་དང་རི ག་ ལྷག་པར་༸རྒྱལ་དབར་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི ་པ་
པ་ཊེལ་ Vallabhbhai

Patel

Pandit Nehru

མཆོག་གིས་ གཞུ ང་ལ་རྩིས་མེ ད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞི ན་
མཆོག་ལ་ པ་མ་ཟད།

མི ་རི གས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སདྲི ་

ཕྱག་བྲིས ་ཤི ག ་ཕུ ལ ་བའི་ ནང་རྒྱ་ནག་གི ས ་ བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་
བོད་ལ་བཙན་བཟུང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པས། ཡུག་གཏོར་བཤི ག་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་

ས་གནས་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་ རྒྱ་གར་གྱིས་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ་ ཡོ ད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་

བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་བཞིན་ཡོ ད།

དེས་བོད་དང་བོད་མི ་ཚོ ར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོ ན་

གང་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་བུ་ཞིག་ཡི ན།   ཞེས་
གསུངས།

ཅེས་སོགས་

དེ་རས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་མ་ནོ་
ྗེ ་རྒྱ་གར་གས

རྒྱ་རི ་སྒལ
ྲོ ་མ་མཆོག   འཕགས་བོད་འབལ
ྲེ ་ འཛུ ལ་བྱས་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ འཕགས་བོད་གཉིས་ལ་མཚོ ན་ན་གནའ་སྔ་

སྐརོ ་གསུངས།

མཐུ ད་ལས་ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་འཇི ག ས་ རྒྱ་མི ་བསླབེ ་ངེས་ཡི ན་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་ མོ་ནས་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

སྐད་ཡི ག་

མེ ད་ཚུ ལ་ཁྲིམས་ལགས་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་ ལྟར་ད་ཆ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་བར་རྒྱ་མི ་ སོགས་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་ཅིང་།   དཔེར་ན་

པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩

ལོ ར་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དེ་ཁྲིམས་

ཇི ་ཏི་ཝ་རི ་མཆོ ག་གི ས་བོད་དོན་ཆེ ད་རྒྱབ་

དེ་བཞིན་བཀའ་ཟུར་ བྱེད་མ་ཐུ བ་ཚེ །   རྒྱ་ནག་གིས་བོད་བཙན་ ལམ་ནས་ཞི་རྒོལ་རྔམ་སནྟོ ་བྱས་ཡོ ད།

ལྷག་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དུས ་རྟག་ཏུ ་མགོན ་པོ་

ཡན་ལག་ཁག་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང་ཚོ ག ས་ དང་། གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱིས་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ བོད་མི ་ ༡༥༣ གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགྲེ ་གི་
གཞོན་སོགས་དང་།

བཞི ན་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་བཟང་

པའི་ཚོ གས་མི ་ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ་རྒྱུ ་ པོ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད།   བོད་མི ་ཚོ ས་ཉམས་བཞེས་གནང་མུ ས་ཡི ན།   སྤྱོད་གང་གི་ཆ་ནས་འགལ་བ་རེད།

ཚོ གས་ སདྲི ་བླནོ ་ནེ་ར་ུ

གཙོ ་སྐུ་ཞབས་རི ན་ཆེ ན་མཁའ་འགྲོ་ཁེར་མེ ་

མིི འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ཐོག་ཐེ་བྱུས་བྱེད་

སྐར
ྱོ ་མུ ་མཐུ ད་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་སོ གས་ཀྱི་

དེ་ ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་དང་བླ ང ས་
ཞབས་ཞུ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་

འགལ་རེད། དེ་རི ང་ང་ཚོ ་འདིར་འཛོ མས་པ་
བཞིན་ཡོ ད།

ཅེས་སོགས་གསུངས་རྗེས་

མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི ་ ངང་ནས་གྲོལ ་ཡོ ད ་པ་

བཅས། །

4

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བསྟན་འཛི ན་ལུང་རྟོགས་ལགས་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་གཞན་གཅིག་ཏུ ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།
འོས་གཞིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད།

བསྟན་འཛི ན་ལུང་རྟོགས་ལགས་ནི།

སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་

ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་

ི ་དུ་སྐྱེས་ཤི ང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་
རྒུ་གླང

སྐྱོང་མཆོ ག་བཅས་ནས་སྐབས་

སུ ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་

བཅུ་གཉིས་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ཅན་

གཅི ག་འོས་འདེམས་གནང་ཆེ ད་སྤྱི ་འཐུ ས་

རྣམས་ཀྱི ས ་མཐའ་མའི ་ འོས ་གཞི ར ་ཆོ ས ་

༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡ ནས་དྲུང་གཞོན་
ལས་རོ ག ས་གནས་རི མ ་ཐོག ་ཟླ་དྲུ ག ་ཚོ ད ་

དང་། རྩིས་ཞིབ་དྲུང་འཕར་ཚེ ་དབང་དངོས་

ཚེ ས་ ༡༨ ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་

སངྟོ ་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བ་མཆོ ག ་
དང༌།

ཚོ གས་གཞོན་མཆོག

སདྲི ་

དེའི ་ འོས ་མི ་འདེམ ས་སྒྲུ ག་ཁོ་
ནའི ་ ཆེ ད ་བསྐ ་ོ འཛུ གས་བྱས་

པའི ་ མི ་འག ྲོ་ གསུ མ་མམ་ལྔ ་

ཡོ ད་པའི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོ གས་
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

༢༣ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་

ཆུང་གི ས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུ ང་

བའི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྤྱི་འཐུ ས་

ལྷན ་ཚོ ག ས་སུ ་ འོས ་བསྡུའི ་ ལམ་ནས་མང་

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

བརྒྱད་པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་པའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་གཞན་

རི ག་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛི ན་ལུང་རྟོགས་ལགས་

འཛི ན་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐནྱེ ་འོག

ྲི ས་
དེ་སྔའ་ི ཁམ

ཡོ ད་པ་དང་། རྩིས་ཞིབ་དྲུང་འཕར་ཚེ ་དབང་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་

གི ས ་ཆོ ས ་རི ག ་དྲུ ང ་ཆེ ་ བསྟན་འཛི ན་ལུ ང ་

རགྟོ ས་ལགས་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་གཞན་གཅི ག་
ཏུ ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་

དེ་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི

གནང་ཡོ ད།

ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་

ྲི ས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་གྲ་ཕྱི་
མཆོག་དང་ཁམ
ཕུན་རབ་བླ་ོ བཟང་དར་རྒྱས་མཆོག  བཀའ་

ཟུར་ཚེ ་རི ང་ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་བཅས་ལས་

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་རེ ་གསུམ་པའི་ནང་

གྲུ བ ་པའི ་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ཞི ག ་བཙུ ག ས་ནས་
ཆོ ས་རི ག་དྲུང་ཆེ ་བསྟན་འཛི ན་ལུང་རྟོགས་

ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌།
མཐོའ་ི ཁམ

དངོས་གྲུབ་ལགས་རྣམ་གཉིས་མཐའ་མའི་

གསེས་དང་པོའ་ི དགོངས་དོན་ལྟར།

ཆེས་

ྲི ས་
ཁམ

ཞི བ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སོ་སོའི་གོ་ཡུལ་

ལགས་དང་། རྩིས་ཞིབ་དྲུང་འཕར་ཚེ ་དབང་

གྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤

དྷ་ི སྒར་མཐོ་སླབོ ་ནས་ BA ཐོན། ཕྱི་ལོ་

ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་
༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་ཟུང་དྲུང་དུ་

ལྟར་གསར་བསྐ་ོ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩
ལས་སུ་ལས་འགན་བསྐ་ོ གཞག་གནང་།

འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

ཉིན་གསུམ་པའི་སངྟེ ་།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་

སྦལ
ེ ་ཀོབ ་དབུ ས ་བོད ་སླབོ ་ནས་འཛི ན་རི མ ་

རགྟོ ས་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་

ནས་ཆོ ས ་རི ག ་དྲུ ང ་ཆེ ་ བསྟན་འཛི ན་ལུ ང ་

ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པར་འོས ་ཐོན ་བྱུང་བར་ངོས ་

གཞོན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༧

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༤ ནས་

མོ ས ་ཐོབ ་པ་དེར ་ཁྲིམ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བའམ་

༢༨

ཐོབ་

དངོས་གྲུབ་ལགས་ལ་འོས་གྲངས་ ༡༡ སངྟོ ་
པ་ ༡ དང་རྩིས་མེད་ ༢ བྱུང་ས།ྟེ   ཆོས་

རི ག་དྲུང་ཆེ་བསྟན་འཛི ན་ལུང་རྟོགས་ལགས་

ལས་ངོར་བསྐ་ོ གཞག་དང་ལས་འགན་རང་

༡༠ ནས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་

སུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

༩ ནས་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པར་གནས་སྤར་གྱིས་
ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་བསྐ་ོ

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་མཐོ འི ་

གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥ ནས་

གཅི ག་ཏུ ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྤྱི ་འཐུ ས་

གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

འཛི ན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༦

ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་གཞན་

ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་གི ས་

ཚེ ས་ ༤ ནས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་

༡༩༦༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་མོན་གྷ་ོ འདོད་

གྲུབ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་
རྣམས་ཀྱི ས ་འོས ་ཤོ ག ་བླུག ས་ཡོ ད ་ཁོང ས་

པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་
གྲོས ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་དུས ་བརྒྱད་པའི ་ ལས་

ཕྱི་ལོ་

ཚེ ས་ ༡༢ ནས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་

ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༩  ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་

གནས་སྤར་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་
༢༨ ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་

དྲུང་དུ་བསྐ་ོ གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨
ཚེ ས་ ༡ ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་

དྲུང་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥
ཚེ ས་ ༡༥ ནས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་

དྲུང་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥
ཚེ ས་ ༡༥ ནས་དྲུང་འཕར་གནས་རི མ་དུ་

གནས་སྤར་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་
༡༦

ནས་ལས་འགན་རང་འཇགས་བསྐ་ོ

གཞག་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་

༨ ནས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཚབ་ཏུ ་

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི ་དྲུང་གཞོན་དུ་

བསྐ་ོ གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

ི ་བོད་ཚོ གས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་
༡༡ ནས་སྦར

བསྐ་ོ གཞག་གི ས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མུ ས་སུ་ཡི ན་པ་

༢༢ ནས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་
བཅས། །

ུ ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་
དཔེ་ཟུར་དབང་འདས
ཚོ གས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོ ས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ གཅི ག ་ནང་གསེ ས ་དང་པོའི ་ དགོང ས་དོན ་

ཕུལ་ཡོ ད།

དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ ཚོ གས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོ གས་མི ་གཉིས་
ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་བརྒྱད་པའི་ལས་ ནས་བཞིའ་ི བར་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སངྟོ ་པ་

ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་

ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་གི ས་ དང། སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་ཚོ གས་གཞོན།

ལས་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་དང་ལས་

རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་སྐབས་བཅུ་ ལྟར།

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི་

ཉིན་གསུམ་པའི་སངྟེ ་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་

དབུས་བོད་ཀྱི ་ཆེ ས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

གཉེར་ཁང་ནས་ཤཱསྟ་ྲི ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣

བརྒྱད་པའི་ཉིན་གསུམ་པར་གྲོས་ཚོ གས་སུ་

དགུ་པའི་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་འདུ་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དབུས་འོས་བསྡུ་

ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་གནས་

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བཅས་ནས་སྐབ ས་དེའི ་ འོས ་མི ་

བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་གི་ དམི གས་འཛུ ག ས་གནང་བའི་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་

འཐུ ས་རྣམས་ཀྱི ས་མཐའ་མའི་འོས་གཞི ར་

ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༥

དང་།

ཚོ གས་གཙོ ་གཅི ག་ལྕགོ ས་སུ་བདམས་ཐོན་ དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུ ང་བའི་འོས་འཆར་
བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་འོས་བསྡུ་

དེ་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་བཅའ་ཁྲིམས་ བྱས་ཏེ་ མང་མོ ས ་སུ ་ ཐོབ ་ལ་འདེམ ས་བསྐ་ོ

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

དོན་ཚན་གོ་བདུན་ནང་ ལྷན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང་ཚོ ག ས་མི ར་

གསེ ས ་དང་པོ་ ཀ་པའི ་ དགོ ང ས་དོན ་ལྟར ། འོས ་ཐོན ་བྱུང་བར་ངོས ་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཆ་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་

རྐྱེན ་འོག ་འོས ་གཞི ་ འདེམ ས་སྒྲུ ག་ཚོ ག ས་

པ་ནམ་ཐོན ་ལ་ཆེ ས ་མཐོའི་ ཁྲིམ ས་ཞི བ ་པ་

ཚོ གས་མཆོག དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་གི་

སདྲི ་སྐངྱོ ་བཅས་ནས་སྐབས་དེའ་ི

ར་ྗེ མཆོག་དང་། ལད་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་

འཛི ན་གཅིག་དགོས་པར།

གོ་ཡུལ་སངྟོ ་ ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ར་བཀའ་ཟུར་ཚེ ་རི ང་ཕུན་

གཅིག་ལྕགོ ས་སུ་འདེམས་ཐོན་གནང་ཆེད་སྤྱི་

ཤ་འབྲོང ་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་རྣམ་ སྦལ
ེ ་ཀོབ ་ཕྱུ ག ས་བཟོའི ་ དངུ ལ ་
གཉིས་ལ་ངོ་ཡོ ད་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་ཀྱིས་གྲོས་

གཉེར་དུ་གནས་སྤསོ །   ཕྱི་ལོ་

ཡོ ད་ཁོངས་ནས་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་

འཇགས་ཐོག་འབུམ་ལ་བསྟན་སྒང་ལས་དྲུང་

༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་གནས་རང་

༤ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་མན་སྤར་ས་གནས་འགོ་

རི ང་ལགས་སུ་འོས་གྲངས་ ༢༣ ཐོབ་ཡོ ད་ དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་   ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨

༣ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་དྲུང་གཞོན་གནས་རི མ་དུ་

ཚོ གས་ནང་གསང་བའི་་འོས་ཤོ ག་འཕངས་

པ་དང། ཤ་འབངྲོ ་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ལས་དོའ་ི གནས་རི མ་དུ་བསྐ་ོ
སུ་འོས་གྲངས་ ༡༨ རྩིས་མེད་ ༡ བྱུང་ས།ྟེ

གཞག ཕྱི་ལོ་   ༡༩༩༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

འགོ་གཅིག་ལྕགོ ས་སུ་གནས་སྤསོ །

དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་བོད་

འོས ་མི ་ འདེམ ས་སྒྲུ ག་ཁོ་ ནའི་ ཆེ ད ་མི ་ འག ་ྲོ

ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་བཅས་ལ་བསྐ་ོ

ཁང་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་

ཆུ ང ་དེས ་ཉིས ་ལྡབ ་ལས་མ་ཉུ ང་བའི ་ འོས ་

ལས་མ་ཉུ ང་བའི ་ མི ང ་ཐོ་ འབུ ལ ་དགོས ་རྒྱུ ་

གཞོན།

སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་ཚོ གས་

གསུམ་དམི གས་འཛུ གས་བྱས་པའི་ཚོ གས་

འཆར་ཕུ ལ ་བར་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་སུ ་

འོས་བསྡ་ུ བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་

བཙུགས་གནང་བས་འོས་གཞི ་མི ་འག་ྲོ གཉིས་

གི་ཚོ གས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོ ས་སུ་བདམས་ཐོན་

ཞེས་གསལ་བ་བཞི ན་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་

མི ་གསུམ་པོ་སྤྱི ་མོ ས་ཐོག་ནས་འོས་གཞི ར་

ལས་བྱེད་ངོ་མར་བསྐ་ོ གཞག ཕྱི་

དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། ཉིན ་གནས་རང་འཇགས་ཐོག ་

འགན་འཛི ན་ཟུར་པ་བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་

ཆེ་བ་དང་།

བྱུང་བའི ་ གསལ་བསྒྲགས་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་
གིས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ལས་རི མ་ཐོག་སྤལེ ་ཡོ ད།

༡༥

ཉིན་འབུམ་ལ་དང་བསྟན་སྒང་གཞིས་
ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་སྡ་ེ འགན་

གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༦
ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ཧུ ན་སུར་རབ་རྒྱས་

དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་

འབྲོང་བཀྲ་ཤི ས་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་རྣམ་གཉིས་

འབྲས་ལྗངོ ས་ཀྱི ་ རྒྱལ་ས་སྒང ་ཏོག ་ཏུ ་སྐྱེས ་

ྲི ས་ལེའུ་དགུ་པ།
ཁམ

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་

མཐའ་མའི་འོས་གཞི ར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་

༡༢ ཉིན་ཀོ་ལི ་གྷལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དུ་
གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་
༢༢

ཉིན་ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་དུ་གནས་

སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་

འཛི ན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་   ༢༠༡༨ ཟླ་

ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་དྲུང་ལས་

དཔེ་ ཟུ ར་དབང་འདུད ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ནི །   གནས་རི མ་ཐོག་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦

ྲི ས་དྲུང་ཤ་
སྤྱི་ཁྱབ་ཁམ

གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་
གླང

ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ ་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་
རི ང་ལགས་དང་།

འཛི ན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་

ལོ་  ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢ དྲུང་འཕར་
གནས་རི མ་དུ་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛི ན་
དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་

འཛི ན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་

འགོད ་ཁང་གི ་ ཚོ ད ་ལྟའི་ གཞོན ་

དྲུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ཟླ་ ༧
ཚེ ས་ ༡ ཉིན་གནས་དགུ་པ་

རི ང་ལགས་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡའ
ུ ་ི འགན་འཛི ན་ འདེམ ས་སྒྲུ ག་ཁོ་ ནའི ་ ཆེ ད ་མི ་འགྲོ་ གསུ མ ་

༢༡ ཉིན་སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩  ཟླ་ ༠༧ ཚེ ས་ ༠༡ ཉིན་

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་འབུམ་ལ་དང་བསྟན་

ཤི ང་།  སྦལེ ་ཀོབ་གཏན་སླབོ ་ཐོན་རས
ྗེ ་ཝ་ཎ་

བཀོད་སྒྲིག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

སྒང་གཞི ས་འགོ་གཅིག་ལྕགོ ས་སུ་ལས་འགན་

ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་འགན་

༡༢ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དྲུང་ཆེར་གནས་སྤསོ ་ཀྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མུ ས་
སུ་ཡི ན་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་
བཞུགས་སྒར་ད་ུ ཕེབས་པར་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ བ་མི འི ་ ཐོ བ ་ཐང་ཚན་པའི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་

ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢།༣༠ ཐོག་འཇར་ འཐུ ས་མི ་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་།

མན་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་
ཚན་པའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་
ཕངྐྲེ ་ཧེན་རི ག་

German Bundestag

ལྕམ་སྐ་ུ ཀ་ལའོ་ཌི་ཡ་རོ་ཐི་
Roth

ྲེ ་ཐོ ག ་
ཀྱི་ཚོ གས་གཞོན་ དང་རྒྱ་ནག་གཉི ས ་ཀྱི ་ ཚོ ང་འབ ལ
Ms Claudia

དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར། རྟག་

མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་གཞུང་འབལ
ེ ་སླ ངོ ་གནང་བ་
ྲེ ་ ཏུ ་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་གླ ང

མཆོ ག་གི ས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་འཇར་མན་གྲོས་

Ute Vogt

རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་།

ཆབས་ཅི ག ་བོད ་མི འི ་ ཁྲི མ ས་མཐུ ན ་གྱི ་ སྐུ་

ཚབ་རྣམས་དང་ལྷན ་བོད ་རྒྱ་འབ ལ
ྲེ ་མོ ལ ་

བསྐྱར་གསོ ་ བྱེད་དགོ ས ་པའི ་ བསྒྲགས་

Mr Frank Heinrich

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ ཨུ་ལེ་ཝོ་གི་

ནག་གཞུ ང་ནས་བོད་མི ར་དྲག་གནོན་བྱེད་

གཏམ་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་བཞིན་༧གོང་

ས་མཆོ ག ་གི ་ དམི གས་བསལ་སྐུ་ ཚབ་ཟུ ར ་

Ms.

པ་སྐལ ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོ ག ་འཇར་

མཆོག་དང་། ལྕམ་སྐ་ུ མར་གྷ་རེ་
མཆོག་

མན་གྲོས་ཚོ གས་ནང་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་

རོ ག ས་ལས་བྱེད་ལྕ མ ་སྐུ ་ ཨན་ཇ་ཝུ ལ ་ནི ་

དད་རང་དབང་གི ་ གནད་དོན ་ཐོག ་གསུ ང ་

ཏི་བྷ་ོ སོ་

Ms. Margareta Bause

བཅས་གསུམ་དང་།

Ms. Anja Wollny

ཨན་ཡ་མ་ལོ་ད་ར་

ཚོ ར་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་།

ཁོང་རྣམ་པའི་ཕྱག་

བཤད་གནང་རྒྱུར་གདན་ཞུས་གནང་ཡོ ད་པ་

ལགས་དང་། ལྕམ་སྐ་ུ

རེད།

Ms. Anya Malhotra

ལགས། སྐ་ུ ཞབས་སི ་མན་སི ་ཊོར་ས་

ཆོས་

འཇར་མན་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་

ད་བར་བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

Mr.

Simon Stross

གནང་བར་ང་ཚོ ས ་བཀའ་དྲིན ་ཆེ ་ ཞེས ་ཞུ ་

ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འ་ི སྐ་ུ

བོད་ནང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་གོ་སྐབས་འདྲ་

ལགས་བཅས་ལས་གྲུབ་
པའི་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་

རྒྱུ་ཡི ན། དེ་བཞིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་

ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ གཙོ ་ སྦྲེལ་པོས ་གཙོ ས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྒྱུ ན་ལས་

གསུམ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༦ པའི་ ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན།

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་ཨཅྰརྱ ་ཡེ ་ ཤེ ས ་

བཅར་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ལྷན་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་ རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོ མས་ཀྱིས་ཐོག་མར་

མཆོ ག་གི ས་ཚོ གས་གཙོ འི་ལས་ཁུངས་སུ་སྣེ་ ཕུན་ཚོ གས་མཆོ ག་གི ས་འཚམས་འདྲི་དང་
སྦྲགས། སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རེ་རེ་ངོ་

ལེན་མཇལ་འཕྲད་གནང་སོང་།

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ སྤདྲོ ་གནང་རས
ྗེ །

གི ས ་ཁོང ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད ་མི འི ་ འཇར་མན་གྲོས ་ཚོ གས་ཀྱི ་ འག ྲོ་ བ་མི འི ་
མང་གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ་དང་།

གཉིས་སྨན་ ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་

དབུ ་ མའི་ ལམ་གྱི ་ སྲིད ་བྱུས་ཇི ་ ལྟར ་གཏན་ ཞབས་ཕངྐྲེ ་ཧེན་རི ག་

ལོར་ནབུ ་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་

སྐབས་དེར་ སུ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འག་ྲོ བ་མི འི་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ལྕམ་ ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེ ད་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་

སྐུ་ཁོང་ལ་གསོལ་ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུ་ པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་

རྒྱུ་བྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་རི ང་སླར་ཡང་ཁདྱེ ་ ལུགས་དང་མཐུ ན་པའི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

རྣམས་ལ་གསོལ་ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུ ་ ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་མི འ་ི
འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་བྱས་པ་དེ་
རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་སྤབོ ས་ཆེན་པོ་བྱུང་།
བོད་

དག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་སོ གས་

དེ་བཞིན་བོད་མི ་མང་ ཚོ ག ས་ནས་ཁོང ་རྣམས་ལ་གསོ ལ ་ཚི གས་ རང་ལུས་མེ ར་བསྲེགས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་

བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་འཇར་མན་གྲོས་

འབེབས་གནང་ཚུལ་དང་།
གྱི་སདྲི ་བྱུས་སྐརོ །

མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་སྐུ་ མགྲོན ་གཙོ ་ བོར ་ཆེ ད ་ ༡༩༨༧

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་

དབུ་མའི་ལམ་

སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་།
འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག

rich

Mr Frank Hein-

ང་ཚོ ་ཚང་མས་མཁནྱེ ་གསལ་ལྟར།

མཆོག་གིས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ ནང་མུ ་མཐུ ད་དགོན་སྡ་ེ གཏོར་བཤི ག་དང་།

སྤྱི་ འདེགས་འབུལ་ཞུས་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུས་

པས།

ད་ལྟའ་ི རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདྲི ་བྱུས་

ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་

ཚོ གས་ནང་དེ་དང་འདྲ་བའི་གྲོས་ཆོ ད་ཅི ག་

མཉམ་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་

The Recipro-

cal Access to Tibet Act

བ་དང་།

བཏོན་གནང་

ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་གྱིས་ཁྲིམས་

ཡི ག་དེར ་མཚན་རྟགས་བཀོ ད ་དེ་ ཁྲི མ ས་
སུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཁྲིམས་ཡི ག་དེའ་ི ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་དངོས་

ཡོ ད་གནས་སྟངས་འཛམ་གླིང་མི ་མང་གི ས་
གསལ་རྟོགས་ཐུ བ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོགས་པའི་རེ་

བ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞིན་འཇར་མན་གཞུང་
ནས་ཀྱང་ཁྲིམས་ཡི ག་དེ་ལྟར་གཏན་འབེབས་
གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་གི་ཡོ ད།

མཐའ་དོན་དེར། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

བཞག་ཡོ ད། གྲོས་ཆོད་དེས་འཇར་མན་དང་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

རྒྱུ ན་ལས་དང་རྒྱུ ན་ལས་ཀྱི ་སྡ་ེ ཚན་གསུམ་ བོད་མི འི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་ཤེས་རྟོགས་སླད་ ལས་གཞི ་ རྩའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ གནས་སྟངས་

པ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་། འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་

དང་མཐུ ན་པའི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

ཚན། འཛི ན་སྐངྱོ ་རགྟོ ་ཞིབ་སྡ་ེ ཚན་བཅས་ཀྱི་

རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་དོན་ བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དད་

བཞིན་ཡོ ད། གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་

བའི་ཐོག་ནས་གསལ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་

རྣམ་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་འོས་བསྡུའི་

འཇར་མན་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ལས་དོན ་བྱེད་ མཚོ ན་པའི་སྐད་ཡི ག་སྦྱོང་སྤྱོད་སྤལ
ེ ་གསུམ་
ཐོག ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བྱེད་བཞི ན ་

སྲུ ང ་སྐྱོབ ་ཚན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་བོད ་
ཐོག ་འཛི ན་བཞི ན ་པའི ་ དམ་བསྒྲགས་ཅན་

རྒྱ་ནག་མི ་མང་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆི ག་

འབལ
ྲེ ་ལམ་དང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད། ༧གོང་

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་དང་། ཤུ གས་ཆེ ་བྱེད་བཞི ན་པ་དེས་གྲངས་ཉུ ང་མི ་

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ར ག
ྟོ ས་ཞི བ ་ཚོ ག ས་པའི ་ སྐུ་ ཚབ་

གི ་ འགོ་ འཁྲིད ་རྣམས་ལ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་

གནང་ཕག
ྱོ ས་སོ གས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་

ཁོ ང ་རྣམས་བཞུ ག ས་སྒ ར ་དུ་ ཕེབ ས་པར་ གཏོང་བཞིན་ཡོ ད།

གི ས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྗེས།

རྣམས་ནི་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཕྱོགས་བསྐྱོད་དམ་བསྒྲགས་སོ གས་ཀྱི ་སྡུག་

ཚུ ལ་རྟོགས་ཞི བ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ ་འདུན་ པ་དང་། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་

དེ་ རི ང ་ང་ཚོ ་ ལྷན ་འཛོ མ ས་གནང་བ་དེས ་ བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོ ན་ན།

གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བོད ་དོན ་གླ ང
ེ ་མོ ལ ་ཚོ ག ས་ ལྷུགས་པོ་གནང་རྗེས།

གས
ྲོ ་ པ་དང་སྦྲགས། ཁོང་རྣམས་བཞུགས་སྒར་དུ་

ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་གཉིས་ཀྱི་སྐརོ ། སྤྱི་འཐུ ས་ བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དང་། བཙན་བྱོལ་
ས།ྟེ  རྒྱུན་འབལ
ྲེ ་སྡ་ེ ཚན་དང་། ཆབ་སདྲི ་སྡ་ེ

ལས་དོན་ཁག་ངོ་སྤདྲོ ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་

ལས་རི མ་དང་། བོད་ནང་གི་ད་ལྟའ་ི གནས་
སྟངས།

ད་ལྟའ་ི རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་

ས་མཆོ ག ་གི ་ ༧སྐུའི ་ ཡང་སྲི ད ་ངོས ་འཛི ན་
གནང་བར། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་

བཅར་བ་གཞིར་བཟུང་།

འོག ་བོད ་ནང་གི ་ གི ་ གནས་སྟངས་ཉིན ་རེ ་

བཞི ན་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ ཐོག་རྩ་བ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད།

སྐར
ོ ་གོ་ ར ག
ྟོ ས་གཏིང ་ཟབ་བྱུང་སྐར
ོ ་དང་། རང་དབང་དང་།
ཕག
ྱོ ས་སྐརོ ་སོགས་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་སོང་།

དེ་

བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ངོ་བོ་

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་གི ས་ ཡོ ད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡི ག་ཁྱབ་སྤལེ ་

རྒྱ་

རྩོད་ཐོག་བོད་པ་གཅིག་པུ་མི ན་པའི་བརྡ་ལན་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ནང་ཤུ ག ས་རྐྱེན ་ཡོ ང ་ཐབས་སུ ་
ཤུགས་ཆེ་ཞིག་སྤྲད་ཡོ ད།

བོད ་ཀྱི ་ ཁོ ར ་ཡུ ག་གཏོར ་སྐ ྱོན ་ཚབས་ཆེ ་

སྤྱི ར ་འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ སྟོབ ས་ཆེ ན ་ བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་རེད། བོད་ནི་ཨེ ་

ནས་འཇར་མན་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི འི ་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། རྟག་ཏུ ་ ཤི ་ཡའི་ཆུའ་ི འབྱུང་ཁུངས་ཡི ན་པས།

སནྟོ ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུ ས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན། ཡའི་ནང་ཤུགས་རྐནྱེ ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་རེད།

སྐུ་ ཚབ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ལ་དགོང ་ད འྲོ ི ་ གསོ ལ ་
སྐབས་དེར་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་

གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་ནང་

སྒྲིལ་དང་། སྲ་བརྟན་ཡོ ང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

ཡོ ད་སྟབས། ཁྱེད་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

རྒྱུ ་རྐྱེན ་གཙོ ་ བོ་ ཇི ་ ཡི ན་དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ སྐྱོང་ཡོ ང་བ་ཞུ། ཞེས་གསུངས་གནང་ཡོ ད་

ྲི ་འགྲུལ་
འགམ

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་བོད་ཀྱི ་བདེན་པའི་འཐབ་ ནག་གཞུང་གི ས་སོ་སོའི་དཔལ་འབྱོར་དང་།

ཁང་དུ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་

འཇར་མན་གཞུང་གི ་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ པ་དེས ་བོད ་མི འི་ དགོས ་མཁོ་ ཙམ་མ་ཟད།

འཚམས་འད་ྲི དང་སྦྲགས་གསུང་དོན། ཁདྱེ ་ ཚོ གས་དབྱེ་འབྱེད་དང་།

དེ་བཞིན་བོད་ནང་སྤྱི་

ཕེབས་གནང་སོང་།

ཐོག ་རྡ་ས་མེ ག ་གྷ ན ་བོད ་ཀྱི ་ གསོ ལ ་མག ནྲོ ་

ནས་མུ་མཐུ ད་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ སྲིད་བྱུས་བཟུང་ནས་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་ཞི ་

འཐུ ས་མི ་བཏང་སྟེ་རང་ལུས་མེ ར་བསྲེགས་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་། བསྔལ ་མུ ་ མཐུ ད ་མྱོང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དང་།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༠༠

འཛུ གས་ངོས་ནས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་

གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་ རི ག ས་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་བཀོལ ་སྤྱོད ་ལ་དོ་ ཕོག ་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་ནང་གཟིགས་སྐར
ོ ་དུ་

རྒྱ་ནག་དབར་ཚོ ང་གི ་འབྲེལ་ལམ་ཐད་རྩོད་

བོད་

ི ་ཆེན་ཨེ ་ཤི ་
དྲང་བདེན་དང་། བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་འཐབ་ ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རྒུད་ཀྱིས་གླང

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་འཇར་མན་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ འཇར་མན་གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་འཇར་མན་

གི ་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་འབལ
ྲེ ་

གཏོང ་མཁན་ཇེ་ མང་དུ་ འགྲོ་ བཞི ན ་པའི ་ མོལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་རྒྱུའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་

བཏོན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ལོ་དེར་འཇར་མན་ དང་ལྷན ་བོད ་དོན ་སྐར
ོ ་ཕན་ཚུ ན ་གོ་ བསྡུར ་
དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་

ཆུང་གི ་འགན་འཛི ན་འཐུ ས་མི ་གསུམ་གྱིས་ གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་འཇར་མན་གྲོས ་ཚོ ག ས་

འཇར་མན་གྱི་སྲིད་འཛི ན་ལྕམ་སྐུ་ཨན་ཇེ་ལ་ འཐུ ས་མི འི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་
མར་ཀེལ་

Merkel

༢༠

German Chancellor Angela

མཆོག་ལ་འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་

G20-Summit

ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་བོད་

དོན་གླངེ ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་གནང་
ཡོ ད།

ཉེ་ཆར་འཇར་མན་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་

འགྲོ་ བ་མི འི་ ཐོབ ་ཐང་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ས ་རྒྱ་

རྣམ་པར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

ཀྱི ་ དྲན་རྟེན ་ཕྱག་རྟགས་ཕུ ལ ་གནང་ཡོ ད ་
པ་དང་།

ཁོང་རྣམས་ནས་ཀྱང་དཔལ་ལྡན་

ཚོ གས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོ་མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་སྤྱི་
འཐུ ས་རྒྱུ ན་ལས་རྣམ་པར་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ་
གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །
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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༥

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གྲོང་ཁྱེར་བཅོམ་བརླག་ཏུ ་གནས་གཟིགས་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་ དེའང་ལེ གས་སྦྱར་ལ་ཁུངས་གཏུ གས་ཡོ ད་

གསུངས་བྱུང་།

སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་བྱུང་།

རི ག ་པས་ཀྱང་མི འི ་ ལྷན ་སྐྱེས ་རང་བཞི ན ་

མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཚི ག་ལི འུར་

གྲངས་ཅན་པ་ཕལ་ཆེར་རེད།   བསླབ་བྱ་

འདུག   ད་ཆ་དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་

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

པ་ངེས་པ་རེད།

ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་སླབོ ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ སྐ ད ་ཡི ག་དེའི ་ ནང་གི ་ ལྟ ་ གྲུ བ ་ཐོག ་མ་དེ་

ཉེ་ འགྲམ་ཧིན ་དུ་ གནས་ཆེ ན ་དུ་ གྲགས་པ་

སྦྱར་སྐད ་ལ་གཞི ་ བཅོལ ་བ་སྨས
ོ ་མེ ད ་རེ ད །

བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་དེ་དག་ལེ གས་

མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་ཡ་མུ ་ ན་གཙང་པོའི ་
གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་བཅོམ་བརླག་ Mathura ནང་དུ་

དེ་བཞི ན་གཅེར་བུ་བར་མཚོ ན་ནའང་ལེགས་

གཙོ ་བོ་འཚེ ་བ་མེ ད་པ་དང་སྙངི ་ར་ྗེ གསུངས་
ཡོ ད།

ི ་
བསླབ་བྱ་དེ་དག་ད་ལྟའ་ི འཛམ་གླང

ཡོ ད།

འཚེ ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི ་རྗེའ་ི ཉམས་

གནས་གཟིགས་མཛད་འདུག ཁུལ་དེར་རནྟེ ་

ནང་དུ་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཅན་ཞི ག་ཆགས་

Udasin Karshni Ashram ཞེས་པའི་ནང་

ལེ ན་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཡུལ་འདིར་འཛམ་གླིང་

གཞི་བྱས་པའི་ཧིན་དུའ་ི མཚམས་ཁང་ Shri

གཞན་ལ་མི ག་དཔེ་ འོས ་པའི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས།   ཧིན་དུ་བླ་

ཆེན་ Swami Karshni Gurusharanan-

མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གྱི ་ ཉམས་བཞེས ་ལོ ་ ངོ་ ས ངྟོ ་གི ་

ཡོ ད ་ཧི ན ་དུའི ་ བླ་ སླ བོ ་སོ ག ས་ཀྱི ས ་ཕེབ ས་

དུས ་ཤེ ས ་ཡོ ན་གྱི ་ ཚན་རི ག་དང་དཔལ་

རི ང་ནས་དར་ཡོ ད། གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ས་དེང་

daji Maharaj མཆོག་གིས་གཙོས་འབལ
ྲེ ་
བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།

འབྱོར། འཕྲུལ་རི ག་སོགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་
བར་བརནྟེ ་དེ་དག་ལ་སྦྱང་བརྩོན་བྱེད་དགོས་

དེ་ རྗེས ་ནག་པོ་ ཆེ ན ་པོའི ་ ལྷ་ ཁང་དུ་ གནས་
གཟིག ས་མཛད་རྗེས ་བཞུ ག ས་ཁྲིར ་འཁོད ་

པ་མ་ཟད།   རྒྱ་གར་རང་ཉིད་ནང་ལོ་ངོ་

བསནྟུ ་ཧིན་དུའི་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ ས་སྤྱི ་ནོར་ དེ་ནས་ནང་ཆོ ས་ལ་མཚོ ན་ན་ཕྱོགས་གཅི ག་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ པཱ་ལི འ་ི སྐད་ནང་ཡོ ད། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་

སྦྱར་སྐད་ཡི ག་རྩེ་ཕུད་ཡི ན་པ་གསུངས་བྱུང་།

སངྟོ ་གི ་རི ང་ནས་དར་བའི་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི་

ཙནྡན།   ཞུན་མར་བཅས་ཀྱིས་ལེགས་པར་

སྐད་ཡི ག་འདིའ་ི ནང་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ངོས་

ཀྱིས་སྐད་ཡི ག་འདི་ཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེན་པོ་ཞི ག་

ི ་ནང་
གཅེས་ཉར་བྱེད་དགོས།   འཛམ་གླང

ཆོ ས་ལུགས་འཆམས་མཐུ ན་གྱི་དཔེ་མཚོ ན་

མདོ་ཀཱ་ལ་པ་བསླབས་པ་ཡི ན། ལི འུ་དང་པོ་

ཡག་ཤོས་རེད། རྒྱ་གར་ཡུལ་འདིར་མཚོ ན་

གིས་༸ཞབས་ཟུང་འོ་མ་དང་ཞོ། གུར་ཀུམ།

དར་བའི ་ སངས་རྒྱས་པའི ་ གཞུ ང ་དེ་ དག་

དེ་ནས་རི ག་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོན་

དཔེར་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་

བཀྲུས།

བཞི ན་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཧིན་དུའི་ཆོ ས་ལུགས་ལྟར་
གུས་འདུད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་གྲུབ་མཚམས།

སྤྱི་

ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

གོང་དུ་

ལེ གས་སྦྱར་གྱི་ཚི གས་བཅད་བཏོན་གནང་
བ་རེད།

སྐད་ཡི ག་དེ་གནའ་བོའ་ི སྐད་ཡི ག་

ི ་ཤོས་གྲས་རེད།
རྙང

རྒྱ་གར་ནང་ལྟ་གྲུབ་

གཙོ ་ བོ་ ལེ ག ས་སྦྱར་སྐད ་ནང་ཡོ ད ་པ་རེ ད །
ཐོགས་མེད།

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་སོགས་

མཁས་པ་དེ་དག་གི ས་བརྩམས་པའི་གཞུ ང་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་མང་པོ་ཞི ག་

ལ་རྩི་བཞིན་ཡོ ད།

ངོས་རང་ཆུང་དུས་སྒྲ་

ཧ་ཅང་མགོ་རྙགོ ་ཚ་པོ་འདུག བོད་པའི་རི ག་

ལྟ་གྲུབ་དང་།

སྙངི ་རྗེའ་ི ཉམས་ལེན་དེ་དག་

བྱམས་བརྩེའི ་ རང་བཞི ན ་ཡི ན་པ་ར ྗོད ་ཀྱི ་

ལུ ག ས་ནང་དུའ ང་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ ་

མེད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སླབོ ་གསོ་ངེས་པར་དུ་
སྤྲོད་དགོས་པར་མཐོང་། ང་ཚོ ས་ལུས་པོའ་ི

འཕྲོད ་བསྟེན ་གཙི གས་ཆེ ར ་འཛི ན་པ་ལྟར །

ནང་གི ་བསམ་བླའོ ་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཡང་གལ་ཆེ་
ཡི ན་སྟབས།

གཞི་རི མ་ནས་མཐོ་སླབོ ་བར་

གྱི་སླབོ ་ཚན་ནང་ངེས་པར་དུ་འཇོག་དགོས།  
འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བ་དང་སྙིང ་ར ྗེའི ་ ཉམས་ལེ ན ་

དེ་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད།

ི ་ཁྱོན་
འཛམ་གླང

དུའང་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་

ི ་
ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟའ་ི འཛམ་གླང

ནང་འཚེ ་བའི་བྱ་སྤདྱོ ་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ་སྤལ
ེ ་
བཞིན་པ་དང་།

མཚོ ན་ཆར་དང་འདོད་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག   གནས་སྟངས་

འདི ་ མུ ་ མཐུ ད་ནས་ཕྱི ན ་པ་ཡི ན་ན་མི ར་

དཀའ་སྡག
ུ ་མང་པ་མྱོང་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་

གཞག་དགོས་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་ནི་དཔེ་མཚོ ན་

ཐབས་ལམ་གཅི ག་པུ་དེ་འཚེ ་བ་མེ ད་པ་དང་

ན་ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་མི ན ་མང་པོ་ ཡོ ད ་ཀྱང་

དཔེ་སནྟོ ་པར་དང་ཐོག་རྒྱ་གར་རང་གི ་ནང་

སྙངི ་རྗེའ་ི ཉམས་ལེན་རེད།

གཞན་ལ་མི ག་

གཞུང་ནང་རི ག་གནས་ཆེ ་བ་ལྔ་ཞེས་ཡོ ངས་

ཕན་ཚུ ན་གཅི ག་གི ས་གཅི ག་ལ་གུ ས་ཞབས་

སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་རི ག་གནས་ཉམས་པ་དེ་དག་སླར་

ཡོ ད། ཁོང་གིས་གསུང་པ་ལྟར་ན།   དཔལ་ གསོ་བ་རི ག་པ། བཟོ་རི ག་པ། ནང་དོན་རི ག་

དེར ་འཛམ་གླིང ་གཞན་གྱི ས ་ངེས ་པར་བླ་ོ

འདིས ་སྲོལ ་རྒྱུ ན་རི ག ་གནས་དེ་ དག་སྲུ ང ་

དེ་དག་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ནང་ཡོ ད།  ལེགས་

སྦྱར་སྐད ་མཁྱེན ་མཁན་ངོས ་ཀྱི ་ བླ་ མ་ཞི ག ་ གྲགས་རེད།  སྒྲ་རི ག་པ། ཚད་མ་རི ག་པ།

མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི ས་མཛད་པའི་ པ། སྒྲ་རི ག་པ་ཞེས་པ་དེ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་
དབུ ་ མ་རྩ་བ་ཤེ ས ་རབ་ལྟ ་ བུ ར ་མཚོ ན ་ན་ རེད། ང་ཚོ ས་རྩ་ཆེར་བརྩིས་ནས་སྦྱང་སལ
ྲོ ་
ལེ ག ས་སྦྱར་སྐད ་ཡི ག་ཧ་ཅང་སྤུས ་དག་པོ་ ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་ཁདྱེ ་ཚོ ས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་

བྱས་ནས་བླ་ོ སྐདྱེ ་ལེ ན་རེས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

གསོ་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་དགོས།   ཚོ གས་པ་

སྐྱེད་ལེན་དགོས།

སྐྱོབ་ཆེ ད་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་

ི ་མི ་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་ཚང་
གླང

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་ཉིན་གུ ང་ལྗགས་

ཆོས་ཁས་ལེན་མི ན་གང་ཡི ན་ཡང་། འཛམ་

པར་ངོས ་ཀྱི ས ་ཡི ད་ཆེ ས ་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད །

སྨནི ་དགྱེས་བཞེས་མཛད་པ་བཅས། །

མཁས་པའི་ཡང་རྩེ་ཡི ན་པ་ ནང་ཚི གས་བཅད་འདོན ་སྐབ ས་ངོས ་རང་

མ་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཅིག་གྱུར་རེད། ཚན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ འཆར་ཕུལ་ལྟར། སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ མཐའ་མའི ་ འོས ་གཞི ར ་ཕྱི ་ འབྲེལ ་དྲུ ང ་ཆེ ་

གནས་བདུན་པ་གནས་སྤར་གྱིས་བཀའ་དྲུང་

༡ ནས་གནས་རང་འཇགས་ཐོག་ལྡ་ི ལི ་དོན་

ཡི ག་ཚང་གི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་

ཁང་གི་དྲུང་ཆེར་གནས་སྤསོ ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩

འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

ི ་ཤོས་གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་གྲུབ་རེད། སྐད་
རྙང

ཡོ ད་པ་དང་།

ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དག
ྭ ས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞི བ་པ་
ཆེ་བར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།

རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོ ས་ཐོབ་པ་དེར་

དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་།

ཐོག ་སྐབ ས་བཅུ ་ དྲུ ག ་པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པ་ཆེ ་ བའམ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པར་

དེ་སྔའི་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོག་སྟོད་

ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བྱ་
དུས་བརྒྱད་པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་པའི་སྟེང་། རྐནྱེ ་འོག   དེ་སྔའ་ི ཁམ

ཡོ ད ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པས་གྲོས ་ཚོ ག ས་ནང་

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ ་བ་ཟུར་པ་གྲ་ཕྱི ་ཕུན་རབ་

ནས་དྭགས་པོ་བསོ ད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་

འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ཚོ ག ས་ འོས ་ཐོན ་བྱུང་བར་ངོས ་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ འི ་ ཆ་
བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ པདྨ་

འབྱུང་གནས་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་

དུར ་བསོ ད ་ནམས་བཟང་པོ་ མཆོ ག ་དང་། གསང་བའི་འོས་ཤོ ག་འཕངས་ཡོ ད་ཁོངས་

ྲི ས་ བླ་ོ བཟང་དར་རྒྱས་མཆོག
དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཁམ

བཀའ་ཟུར་ཚེ ་

ཞི བ་པ་ཆེ ་ བར་བདམས་ཐོ ན ་བྱུ ང་བའི ་ རི ང ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་བཅས་ལས་གྲུ བ ་
པའི ་ ཚོ གས་ཆུ ང ་ཞི ག་བཙུ ག ས་ནས་ཕྱི ་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་སོང་།

དངོས ་གྲུ བ ་རྡོ་རྗེ་ ལགས་རྣམ་གཉིས ་ལ་ངོ་

དེ་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་བཅའ་ཁྲིམས་ འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོ ད་ནམས་ནོར་

ལ་འོས་གྲངས་

༣༠

ཐོབ་ཡོ ད་པ་དང་།

སོ ག ་སྟོད ་དངོས ་གྲུ བ ་རྡོ་རྗེ་ ལགས་སུ ་ འོས ་

གྲངས་ ༨   སངྟོ ་པ་ ༣ དང་རྩིས་མེད་

༡ བཅས་བྱུང་ས།ྟེ དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་

དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ི བུ་ལགས་དང་། དེ་སྔའ་ི སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་

ནོར ་བུ ་ ལགས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་

ྲི ས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་
པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁམ

པ་ཆེ ་ བར་བདམས་ཐོན ་བྱུང་བའི ་ གསལ་

ྲི ས་ཞིབ་ གཅོད་སོག་སདྟོ ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་ར་ྗེ ལགས་རྣམ་
དགོངས་དོན་ལྟར། ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ

བཅས་སོ ་སོ འི་གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་
ྲི ས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌།
ཆེས་མཐོའ་ི ཁམ
འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་ཚོ གས་གཞོན།

གཉིས་མཐའ་མའི་འོས་གཞི ར་བདམས་ཐོན་
བྱུང་འདུག

སྤྱི་ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་

སདྲི ་ ལྷ ན ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ག ྲོས ་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས ་

སྐྱོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའ་ི འོས་མི ་འདེམས་

བརྒྱད་པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་པར་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་བསྐ་ོ འཛུ གས་གནང་བའི་མི ་ སུ ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་མཐོའི ་
འགྲོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡོ ད་པའི་འདེམས་སྒྲུག་ ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་འོས་
ཚོ གས་ཆུང་གི ས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུ ང་བའི་ འདེམས་གནང་ཆེ ད་སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམས་ཀྱི ས་

ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༩ ནས་དྲུང་འཕར་དུ་གནས་
ྲི ་དྲུང་འཕར་དུ་གནས་སྤསོ །
སྤར་གྱིས་ཕྱི་དལ

ཆེ ས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁྲིམས་ཞི བ་

ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ནས་དྲུང་
གཞོན་དུ་གནས་སྤར་དང་ལས་འགན་རང་

བསྒྲགས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་

༨

ནས་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེར་གནས་སྤར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༩ ནས་དྲུང་
ཡི ག་ཆེན་མོར་གནས་སྤར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩

དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནི། ཕྱི་

༡

རི ང་ཨ་རི ར་གཞུང་འབྲེལ་སླབོ ་སྦྱོང་དུ་

ཚབ་དོན ་གཅོད ་དུ་ གནས་སྤས
ོ ་བསྐ་ོ གཞག

བརྒྱད་པ་ཐོག ་ལྡི་ ལི ་དོན ་གཅོད ་ཆབ་སྲི ད ་

ནས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་ ཕྱི ་དྲིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ར་

པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་གིས་གནང་ཡོ ད།

ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༠ ནས་གནས་

སྡ་ེ ཚན་གྱི་རྒན་དྲུང་དུ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་བ་
དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༣ ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡ ནས་ལོ་

བསྐྱོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡

ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༢ ནས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་སྐ་ུ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢ ནས་

སྡདོ ་རྒྱ་རི གས་ཀྱི་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་འགན་འཛི ན་ གནས་སྤསོ ་ཀྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མུས་སུ་ཡི ན་པ་
དུ་བསྐ་ོ གཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་

བཅས། །
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