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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཡུ་རོབ་མཉམ་འབལེ་ཁྱབ་ཁངོས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི ་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ཡུ ་རོབ་
མཉམ་འབལེ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཉརེ་བདནུ་གི་དབུ་
ཁིད་རྣམས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ལ་གདོང་ལེན་བེད་ཐབས་
སྐརོ་བཀའ་སྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ས།ེ	 ངལ་སེལ་
རོགས་དངུལ་ཡོ་སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་	 ༧༥༠	
ཐམ་པ་གཏང་རུྒྱར་གསོ་མཐུན་བུང་བར་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གསུང་འཕནི་སྩལ་དནོ།	 བར་ལམ་
ནད་ཡམས་ཀི་རྐནེ་པས་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་པར་བརནེ།	 ཡུ་
རོབ་མཉམ་འབལེ་གི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་ནང་དཀའ་ངལ་སེལ་བའ་ིཆེད་ད་ུཉནི་

ཤས་རིང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབལེ་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཉརེ་བདནུ་གི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐབས་བཀའ་སྡུར་ལྷུག་
པརོ་གནང་འབས་སུ།	རྒྱལ་ཁབ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་
བད་ེདནོ་ལ་དགངོས་བཞསེ་གསོ་མཐུན་གང་
ལེགས་བུང་བར་ངསོ་རང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ

བུང་།
གོང་གསལ་ཐག་གཅོད་དསེ་ཡུ་རོབ་མཉམ་
འབེལ་གི ་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་
བསམས་ནས་སིྤ་པའི་བད་ེདནོ་ལ་དགངོས་པ་
བཞེས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་བསན་པ་ཡིན།		

ངསོ་ཀིས་རུྒྱན་ད་ུརདོ་མུས་ལརྟ།	 ཡུ་རོབ་
མཉམ་འབལེ་གིས་སིྤ་པའི་བད་ེདནོ་སུྒབ་པའི་
རྣམ་པ་གསལ་པརོ་བསན་པ་ནི་གཟི་བརིད་
དང་ཡི་རང་བདེ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན།
ད་ེལྟ་བུའི་གལ་ཆེའི་གནད་དནོ་ཐོག་གུབ་
འབས་གང་ལེགས་བུང་བ་ལརྟ།	 མ་འངོས་
པར་ཡང་ཁོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་སོགས་
ཚབས་ཆེའི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལའང་གདངོ་
ལེན་བདེ་ཚེ་གུབ་འབས་ད་ེལ་ྟབུ་ཐནོ་པའི་རེ་
བ་དང་།	 སྙངི་སབོས་ལནྡ་པའ་ིཡུ་རོབ་མཉམ་
འབལེ་གི་སིྒག་འཛུགས་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་གཞན་
གི་མིག་དཔ་ེལྟ་ས་ཞིག་ཏུ་འགུར་བའི་ཡིད་
ཆེས་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་འཇནོ་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
སིྤ་དམངས་ཐབོ་ཐང༌རྩདོ་ལེན་པ་གགས་ཅན་
སྐ་ུཞབས་འཇནོ་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་
པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༠	ཉནི་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་གང་གི་ནང་
མི་ལྟསོ་བཅས་དང་ཨ་རིའི་མི་མང་བཅས་ལ་
ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་གནང་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།
སྐ་ུཞབས་འཇནོ་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་

པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་དང་བཅས་ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
དམ་པ་གང་གི་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་དང་ཨ་
རིའ་ིམི་མང་བཅས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འདས་པའི་དསུ་རབས་མང་པའོི་རིང་རླབས་
ཆེན་གི་མི་སྣ་དག་གིས་སྙངི་སབོས་ཆེན་པསོ་
འག་ོབ་མི་རྣམས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་ཏ་ེ
བརདེ་པར་དཀའ་བའ་ིགུབ་འབས་བཞག་ཡོད་
པ་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་དཔང་རགས་ར་སྤོད་
བདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་

ནི་རླབས་ཆེན་གི་མི་སྣ་ད་ེདག་གི་ཁདོ་ནས་
གཅིག་རེད།	 འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིཐབས་ལམ་
ལ་བརནེ་ནས་འག་ོབ་མིའི་རང་དབང་དང་
དྲང་བདནེ་སདླ་འཐབ་རྩདོ་གནང་མངོ་མཁན་
རླབས་ཆེན་གི་མི་སྣ་ད་ེདག་དང་ལནྷ་ད་ུདམ་
པ་ད་ེཉདི་རག་ཏུ་དྲན་ངསེ་ཡིན།
དངེ་སྐབས་བདོ་མི་ཚོས་ཀང་ཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་འཇོན་ལེ་ཝི་སི་
མཆོག་གིས་དབུས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རླབས་
ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་ད་ེདག་གི་རསེ་སུ་འབངས་
ཏ་ེའཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་རང་

དབང་དང་དྲང་བདནེ་སླད་འཐབ་རྩོད་བས་
དང་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་མི་མང་ལ་
རླབས་ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་
མཁ་ོཡོད་བཞིན་པའི་སབྐས་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རགོས་པར་མ་ངན་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་
འཇནོ་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་གི་བས་རསེ་དསེ་དྲང་
བདནེ་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་པར།	 མུ་མཐུད་ཞབས་
འདགེས་ངསེ་ཅན་ཞུ་ཐུབ་ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ།།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཇནོ་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༧	ཚེས་	༡༩	རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་ཐུགས་
གསོའི ་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་ཇནོ་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་པར་
བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུང་།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཨ་རིའ་ི
སིྤ་དམངས་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་མཁན་གི་འག་ོཁདི་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 དམ་པ་ཁངོ་གི་གཞི་རིམ་
དམ་བཅའ་དྲང་བདནེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ལམ་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་ལ་
རེ་བ་དང་སེམས་སྐུལ་གི་སྒནོ་མེ་ཞིག་བསུྐན་
ཡོད།
འཛམ་གླིང་སངེ་འག་ོབ་མི་ས་ཡ་མང་པསོ་
ཡིད་སྨནོ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ངསོ་ནས་ཀང་
མི་རིགས་ནག་པའོི ་རང་དབང་དང་འདྲ་
མཉམ་འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་ལུ་
ཐར་ཀིང་གཞནོ་པ་	 Martin Luther King 

Jr	 དམ་པ་ཁངོ་ལ་ཡིད་སྨནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	
ངསོ་ཀིས་དསུ་རུྒྱན་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་ཐགོ་
ཤོད་སབྐས།	 རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་གན་
དྷ་ིདང་ནལེ་སོན་མན་ཌ་ེལ།	 	 མར་ཊིན་ལུ་
ཐར་ཀིང་བཅས་ཀི་སྐརོ་ལུང་འདྲནེ་བདེ་ཀི་
ཡོད།

ཨི་རིའི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དམ་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཇོན་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་ནི་མི་རིགས་
ནག ་པོའི ་རང ་དབང ་དང ་འདྲ ་མཉམ་
འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ ་ཞབས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་
ཀིང་མཆོག་ང་ོཤེས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཁངོ་
ལ ་རྒྱབ ་སྐོར ་ ཤུགས ་ ཆེ ་གནང ་མཁན ་
གས་ཤིག་ཀང་ཡིན།	 ངསོ་རང་མར་
ཊིན་ལུ ་ཐར་ཀིང་གཞོན་པ་མཆོག་དང་
དངོས་སུ་ཐུག་འཕད་བུང་མོང་མེད་ཀང་།	
སྐུ་ཞབས་ཇོན་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་ཐུག་འཕད་
སབྐས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་གཞནོ་པ་མཆོག་
དངོས་སུ་ཐུག་འཕད་བུང་བ་ལྟར་ཚོར་བ་
ཤུགས་ཆེ་བུང་།
ཁངོ་གིས་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ།	 དྲན་

བདནེ་ཐགོ་བཅོས་མིན་གི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བར་བརནེ་ཆབ་སདི་ཀི་ལ་ྟབ་ལངས་
ཕགོས་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པ་ཚོས་ཀང་ཁངོ་ལ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་ཡི་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོམང་པའོི་
རིང་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དནོ་ཧུར་
བརྩནོ་གནང་བར་བརནེ་ཨ་རིའ་ིམི་སེར་མང་
པརོ་སེམས་འགུལ་ཐབེས་ཡོད།	 ད་ཆ་དམ་
པ་ཁོང་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད་ཀང་ཁོང་
གི་མཛད་རསེ་དསེ་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེབཞིན་
ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་ཕགོས་སུ་བསྐདོ་རུྒྱར་
ཕན་ཐགོས་བ་ཐུབ།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་མ་འངོས་འཐབ་ཇུས་ཀི་
འབལེ་ལམ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་སདླ་དྲ་ཐགོ་

བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།

༄༅།	 །འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་མ་འངོས་འཐབ་
ཇུས་ཀི་འབལེ་ལམ་གོང་མཐོར་གཏངོ་སླད་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ།	 འཕགས་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པ་སོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་
དང་ལྷན་དྲ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་	 National 
Convener, Core Group for 
Tibetan Cause	 རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ
ཁིར་མེ་	 R.K.Khrimey ལགས་ཀིས།	 དྲ་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་སངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས།	 བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ན་ིད་ལ་ྟཛ་དྲག་ཅན་ད་ུཆགས་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན་ིབདོ་མི་གཅིག་པུའ་ི
གནད་དནོ་མ་ཡིན་པར་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་མི་
རིགས་ཡོངས་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།	 བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཀི་མེ་ལྕ་ེགསོན་པརོ་
གནས་པར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨམ་ར་ུཏ་ིཇ་ོཤི་ Shri Am-
ruth Joshi	ལགས་ཀིས་འཕགས་བདོ་གཉསི་
ཀི་འབལེ་ལམ་ནི་བད་ེསུང་གི་འབལེ་ལམ་ལས་
བརྒལ་བའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 བདོ་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པ།	 བ་ླསླབོ་ཀི་འབལེ་ལམ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འབལེ་
མཐུད་ཁང་གི་ཟུང་འབལེ་འགན་འཛིན་ཨ་གྷ་ིན་ིཧ་ོ
ཊི་རི་	Dr K. C. Agnihotri	ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་འད་ུཤེས་རྩ་གཏརོ་
གཏངོ་སདླ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བླ་
བང་གི་སིྒག་འཛུགས་སོགས་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ི
ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྤག་བས་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐབས་ཤེས་ད་ེདག་ལམ་
ལྷངོས་བུང་མེད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
གཞང་ཡང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཁུལ་གི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུང་འབལེ་
འགན་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་སུ་རིན་དི་ར་ཀུ་མར་ 
Surenderer Kumar	 ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་
ནག་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་བུས་ལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་གནང་བ་དང་འབལེ་མོ་ད་ིགཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ཐངེས་	 ༡༨	 ཙམ་
གསོ་མོལ་གནང་ཡོད་ཀང་ལམ་ལྷངོས་བུང་མེད་
སབས།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་སདི་
བུས་མཁེགས་པ་ོཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་
དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་གསུངས།ཐངེས་འདའི་ིདྲ་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་སངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མི་
གངས་	 ༣༥	 ནས་ཁ་གཅིག་གག་གིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་འཐབ་ཇུས་གསར་པ་ཞིག་
གཏན་འབབེས་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 མ་འངོས་
པར་དྲ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་འདི་ལྟ་བུ་མུ་མཐུད་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།།
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ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མེ་ཊེའ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནནོ་ལ་བཟདོ་བསན་
བདེ་ཐབས་བལ་ཞསེ་གསུངས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་མེ་ཊེའ་ོ	 Matteo Lungi Biachi 

མཆོག་གིས།	 ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་སུ་
ཨི་ཊ་ལིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་འཛིན་
བཞིན་པའི་སིད་བུས་དང་འབལེ་བའི་གནད་

ད ོན་སྐརོ ་འདྲི་རྩད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཊེའ་ོམཆོག་གིས།	
ཨི་ཊ་ལིའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དནོ་
ཐོག་ཅི་ཡང་མི་བརདོ་པར་འཇམ་ཐིང་ངེ་
བཞུགས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་
དམ།	ཞསེ་བཀའ་འདྲ་ིགནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་མེ་ཊེའ་ོམཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཧངོ་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་
སུང་སྐབོ་བཅའ་ཁིམས་ཞེས་པ་ཞིག་གཏན་
འབབེས་བས་ཡོད་པ་དང་།	 ཨི་ཊ་ལི་གཞུང་
གིས་གནད་དནོ་དའེི་ཐད་ལངས་ཕགོས་ཅི་
ཡིན་ཁ་གསལ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་།	 ཨི་ཊ་
ལིའི་ཚོང་རོགས་རྒྱ་ནག་གིས་གཞི་རྩའི་འག་ོ

བ་མིའི་ཐབོ་དང་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པས།	 ང་
ཚོས་བཟདོ་བསན་གནང་ཐབས་མེད།	 རྒྱ་
ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་གིས་
མཐའ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ལ་དྲག་གནནོ་བས་
དང་བདེ་བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནནོ་འགོ་སྡུག་སྦོང་མོང་
མཁན་རསེ་མ་ད་ེསུ་ཡིན་དགོས་རེད་དམ།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གོམས་སོལ་རྙིང་པ་
བསུྒར་བཅསོ་ཞསེ་པའ་ིལས་འགུལ་འགོ་བདོ་
ཀི་རི་སྒང་ད་ུམ་ཎི་ར་ོབརོས་དང་དར་ལྕགོ་
སོགས་གཙང་བཟ་ོབེད་དགོས་པའི་བཙན་
བཀའ་བཏང་ཡོད།	ང་ཚོས་ད་དངུ་ཡུན་རིང་

བསྒགུ་དགསོ་རེད་དམ།	 སབོས་ལནྡ་རྒྱལ་
ཁབ་བདནུ་གི་ཚོགས་མི་ཨ་ཊ་ལི་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནནོ་ལ་ཁ་ནས་ང་ོ
རྒོལ་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།	
དནོ་དངསོ་དང་མཐུན་པའ་ིལངས་ཕགོས་ཅི་
ཡིན་འཕལ་ད་ུགསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ།	 ཞསེ་
དང་།
གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་མེ་ཊེའ་ོམཆོག་གིས།	
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་བུས་
ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཉནེ་ཁ་
འབུང་བཞིན་ཡོད་སབས།	 འཕལ་ད་ུཉནེ་ཁ་
ད་ེབཀག་འགོག་མ་བས་ཚེ་མ་འངོས་པར་
འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཆག་སྒ་ོཆེན་པ་ོའབུང་
སདི་པའ་ིཉནེ་བརའ་ིཚུལ་ད་ུགསུངས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་གཉསི་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅།	 །ཕ་ཡུལ་བདོ་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་རྩ་ེཁགོ་
རངོ་ར་ོདཀར་ཡུལ་ཚོ་ར་ོདཀར་སྡ་ེཔའི་བདོ་
མི་ན་གཞོན་མཁའ་འག་ོཚེ་བརན་ཞུ་བ་ཞིག་
གིས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་
ཀི་གླུ ་ཚིག་ཅིག་བིས་པའི་རྐེན་གིས་འཛིན་
བཟུང་བས་ཏ།ེ	འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༧	པའ་ིཚེས་
མགོར་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་གླུ་ཚིག་ལེན་མཁན་
གླུ་བ་ཚེ་རྒ་ོགཉསི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མག་ོརངི་སླགོ་
ཐབས་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་མཁའ་འག་ོ
ཚེ་བརན་ལ་ལོ་	 ༧	 དང་།	 གླུ་བ་ཚེ་རྒ་ོལ་
ལོ་	 ༣	 བཅས་ཀི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་
བཅད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ནག་ལྡངོ་སྡ་ེབ་ནས་
ཡིན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་ཀང་གནས་ཚུལ་
ད་ེདང་འབལེ་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།		

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་མཁའ་འག་ོཚེ་བརན་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་གླུ་ཚིག་ཅིག་བསི་
པ་ད་ེགཞས་པ་ཚེ་རྒསོ་རངུ་ལེན་གི་ལམ་ནས་
བངླས་རསེ།	ཡུལ་དའེ་ིནག་ལྡངོ་སྡ་ེབའ་ིབུ་མོ་
ཞིག་གིས་གླུ་གཞས་རངུ་ལེན་ད་ེསདྐ་འཕནི་
སོགས་སིྤ་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་བརུྒྱད་སྐརུ་
བས་པར་བརནེ་ལོ་དརེ་གླུ་ཚིག་རྩམོ་མཁན་
དང་ལེན་མཁན།	 བརུྒྱད་སྐརུ་བདེ་མཁན་
གསུམ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་དང་།	ནག་
ལྡངོ་སྡ་ེབའི་བུ་མོ་དརེ་ལོ་གཅིག་ཙམ་རིང་
བཀག་ཉར་བས་རསེ་ཀླདོ་ཡོད་ཀང་།	མཁའ་
འག་ོཚེ་བརན་ལ་ལོ་	 ༧	 དང་གླུ་བ་ཚེ་རྒ་ོལ་
ལོ་	 ༣	 བཅས་ཀི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་
བཅད་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་མག་ོརངི་

སླགོ་ཐབས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་ཕི་
ལ་བསྒགས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་ཁིམས་ཐག་
བཅད་ཡོད་འདགུ
མཁའ་འག་ོཚེ་བརན་ལགས་ལ་མཚོན་ན།	ད་ེ

ས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོར་རེབ་གངོ་ནས་སླབོ་མ་
ཚོས་སྐད་ཡིག་རང་དབང་གི་ཡར་ལངས་
བུང་རསེ།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཕི་ཟླ་	༡༢	ནང་
ད་ེདང་འབལེ་བ་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་ནས་འཛིན་

བཟུང་བས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཕི་ཟླ་	 ༧	
བར་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་པ་དང་།	 བཙོན་
ཁང་ནས་ཀླདོ་གལོ་བཏང་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
བར་འག་ོའདགུ་རང་དབང་མེད་པ་དང་།	སིྤ་
ཚོགས་སངེ་བ་བ་གང་མང་ཞིག་སུྒབ་མི་ཆོག་
པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་གི་ཐབོ་ཐང་ལག་འཁྱརེ་
རིྩས་མེད་དང་།	 མུ་མཐུད་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཀང་འཕགོ་སབས།	 བཟའ་ཟླ་
ཞིག་བངླས་ནས་བསདྡ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟ
ཁངོ་ལ་ཕུ་གུ་གཅིག་ཀང་ཡོད་འདགུ	།

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་རའུ་བླ་ོབཟང་སིྦན་པ་ལགས་སྣ་ེལེན་ཞུས་པ།
༄༅།	 །བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་
རའུ་བླ་ོབཟང་སིྦན་པ་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་
གངོ་ཁྱརེ་བྷ་ོསི་ཊོན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་བར་ཁྱནོ་བསྡམོས་སིྤ་

ལེ་	 ༥༣༠	 ཙམ་བདོ་དནོ་རང་འཁརོ་སྐརོ་
སྐདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་གནང་ས།ེ	 ཕི་
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༩	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་

ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུཕབེས་འབརོ་
སབྐས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིརུྒྱན་
ལས།	 	 ས་གནས་གཞནོ་ན་ུབཅས་མཉམ་
ཞུགས་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ནས་ཨ་རིའི་

ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོབར་རང་འཁརོ་སྐརོ་བསྐདོ་
གནང་ས་ེལས་འགུལ་མཇུག་སིྒལ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་བང་ཨ་

རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་གཙོས་ལས་
བདེ་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་
རའུ་བླ་ོབཟང་སིྦན་པ་ལགས་ལ་ཕབེས་བསུའ་ི
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ཐངེས་འདའིི་བདོ་དནོ་རང་འཁརོ་སྐརོ་སྐདོ་
ཀི་ལས་འགུལ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོབཞི་
ན།ི	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པ་དང་།	
བདོ་ཁམས་རའུ་ཁུལ་ནས་བཙན་ཁིད་བས་
པའི་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀིས་
གཙོས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་གཞན་
རྣམས་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པ།	
བདོ་མི་ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་གང་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་དནོ་རྐེན་ལ་རགོ་
ཞིབ་དགསོ་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བདོ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུ་དགསོ་པ་བཅས་ཡིན།
རའུ་ས་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་འཛིན་

བཟུང་བཙན་ཁདི་བས་ཡོད་པ་དཔརེ་ན།	 ཉ་
མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ངག་དབང་
ལགས།	 ལོ་བཅུ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀ་བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།	བང་ཆུབ་ར་ོར་ེ
ལགས།	 ལོ་བརྒྱད་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་
བཅད་པ།	ཚེ་དབང་ཆོས་འཕལེ་ལགས།	ལོ་
བརྒྱད་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་པ།	
བམས་པ་དག་ེལེགས་ལགས།	 ལོ་ལ་ྔབཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
ཕག་ལེན་ལགས།	ལོ་ལ་ྔབཙོན་འཇུག་ཁམིས་
ཐག་བཅད་པ།	 བཀ་ཤིས་ཆོས་དབངས་
ལགས།	 ལོ་དུྲག་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་
བཅད་ད་ེད་ལྟ་ཡང་ཁོང་རྣམས་བཙོན་ཁང་
ནང་དཀའ་སྡུག་ཚད་ལས་འདས་བ་མོང་
བཞིན་པ་ཡིན།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ ་རིང་ལགས་ཀིས་རའུ་བླ ་ོབཟང་སིྦན་
པ་ལགས་དང་ཁོང་གི་ཕག་རོགས་དཀོན་

མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དྲག་དསུ་
སབྐས་འདརི་རང་ཉདི་ཀི་བད་ེའཇགས་བླསོ་
བཏང་ས་ེབདོ་དནོ་དྲལི་བསྒགས་ཀི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བར་ཨ་རིའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་རའུ་བླ་ོབཟང་སིྦན་པ་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི ་ ཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བ་ོགཏརོ་བཤིག་
བཏང ་དང ་གཏོང ་བ ཞིན ་པར ་བར ེན ་
བདོ་མིའི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ ་ ཁ ག ་ ན ས ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ག ཞུ ང ་ གི ་ དྲ ག ་
གནོན ་ཅན ་ གི ་སིད ་ བུས ་ལ ་སྔར ་ལྷག ་
ལས་འགུལ་སྤལེ ་དགོས་སྐརོ ་གསུངས།།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིབཀའ་ཆོས་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་
མཇུག་སིྒལ་མཛད།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ལེནྡྲ་ཤི་ཀི་ཤ་	
Nalanda Shiksha  ཞསེ་རྒྱ་གར་གི་ནང་
པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་བཞིན།	 	 བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོ
སྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས་ེམགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༧	ནས་	
༡༩	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་དཔལ་ལནྡ་
ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་འཇུག་
པའི་བཀའ་ཆོས་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་མཇུག་
སིྒལ་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༩	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོ
བང་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཁ་སང་
ཞུས་པ་བཞིན་ཆོས་བེད་པའི་དགོས་པ་ནི།		
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོ
ཡོད་ཀང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་པ་
དང་བརྩེ་བ་སོགས་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་
རིན་ཐང་གི་བསབླ་བ་གཅིག་མཚུངས་གསུང་
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་འཛམ་གླངི་ཆོས་
ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མ་འག་ོབ་མིའི་ཆོས་
ལུགས་ཤ་སག་རེད།	 མི་ལ་ཡོད་པའ་ིཁྱད་
ཆོས་གཙོ་བ་ོདང་བཟང་ཤོས་ན་ིབམས་སྙངི་
ར་ེཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོ་སྐསེ་ཙམ་ཉདི་ནས་
མ་འཆི་བར་ད་ུགཞན་གི་བརྩ་ེབའི་འགོ་ནས་
འཚོ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	དརེ་བརནེ་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་པ་དང་བརྩེ་
བ་སོགས་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་རིན་ཐང་གི་
བསབླ་བ་གཅིག་མཚུངས་གསུང་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་གར་གི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ལུགས་སལོ་ཞིག་ལ་ནང་བསམ་བླའོི་
འག་ོསངས་སྐརོ་ལ་འགལེ་བཤད་ཧ་ལས་པའ་ི
རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གི་མི་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	ཁངོ་འཇིག་རནེ་ལ་ཕབེས་དསུ་རྒྱ་གར་

ནང་སབྐས་ད་ེདསུ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལམ་
ལུགས་སལོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ཁངོ་གིས་ལོ་
དུྲག་དཀའ་བ་སྤད་པའི་སྐབས་སུ་དཔྱད་པ་
ནན་ཏན་མཛད་ད་ེདངསོ་པའོི་གནས་ཚུལ་

མཐར་ཐུག་གི་སྐརོ་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་ལ་ྟབ་
རྙདེ་ནས་མངནོ་པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་
མ་ཐག་ཏུ།ཟབ་ཞི་སྤོས་བལ་འོད་གསལ་
འདསུ་མ་བས།	 །བདདུ་རིྩ་ལ་ྟབུའ་ིཆོས་ཤིག་
མཁ་ོབསོ་རྙདེ།	།སུ་ལ་བསན་ཀང་ག་ོབར་མི་
ནསུ་པས།	།མི་སྨྲ་ནགས་ཀི་གནས་སུ་གནས་
པར་བ།	 	 །ཞསེ་གསུངས་པ་རེད།	 སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གཞན་དང་མི་
འདྲ་བའ་ིལ་ྟགུབ་ཅིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད།	
ཐོག་མར་གོང་ད་ུཞུས་པ་བཞིན་བདནེ་པ་
བཞིའ་ིརྣམ་གཞག་བཀའ་སྩལ་བ་རེད།	ཆོས་
འཁོར་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བ་རྒོད་ཕུང་
པ་ོརིར་ཤེར་ཕིན་གི་མད་ོབཀའ་སྩལ་བ་
རེད།	 ད་ེགཞན་དང་མ་འདྲ་བའ་ིདམིགས་
བསལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 སརྔ་བནོ་པའ་ི
མཁས་པ་སུ་ཡིན་ནའང་ཤེར་ཕིན་གི་མདའོི་
ནང་ད་ུསངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
བཀའ་སྩལ་བ་མ་གཏགོས་ད་ེདསུ་བནོ་ཟིན་
པའི ་མཁས་པ་སུས་ཀང་ད ེ་ལྟ་ བུ ་བཀའ་
གནང་མངོ་མེད།	 ཤེར་ཕིན་གི་མད་ོཡོངས་
གགས་བས་ནས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞིག་མ་
རེད།	 ཡོངས་གགས་སུ་གསུངས་པ་ད་ེསྡ་ེ
སྣདོ་གསུམ།	 ཚུལ་ཁམིས།	 ཏངི་ང་ེའཛིན།	
ཤེས་རབ་བཅས་ལགྷ་པའ་ིབསབླ་པ་གསུམ་ད་ེ

ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་སྐརོ་དང་པཱ་ལིའི་གཞུང་
ད་ུགསུངས་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།
བདནེ་པ་བཞི་དང་བང་ཕོགས་སོ་བདནུ་
བཅས་བརདོ་བའི་དབང་ད་ུབས་ན་གཅིག་

མཚུངས་རེད།	 སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཟནི་
བསི་སུ་བཀདོ་ནས་ཡོད་པ་རེད།	 སརྔ་གི་
རྒྱ་གར་གི་ལོ་རུྒྱས་ནང་ད་ུཐུན་མོང་ཡིན་
པ་འཁདོ་ཡོད།	 བ་རྒདོ་ཕུང་པའོ་ིརི་ནས་
གསུངས་པའི་ཆོས་སྐརོ་ད་ེགདལུ་བ་ཉུང་
ཤོས་ཤིག་ལ་བཀའ་སྩལ་བ་ཡིན་པས་མི་
མང་ལ་ཡོངས་གགས་ཀི་ཆོས་སྐརོ་ཞིག་མ་
རེད།	 ཤེར་ཕིན་གི་ཆོས་སྐརོ་ཉམས་ལེན་
བདེ་པ་དང་དནོ་ཤེས་པ་ལ་དབང་པ་ོརྣནོ་པ་ོ
ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	གང་ལརྟ་དཔྱད་པ་བདེ་
པའ་ིནསུ་པ་ཡོད་པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
མིན་ཤེར་ཕིན་གི་མད་ོསྡ་ེརིན་པ་ོཆེའི་དནོ་
ག་ོདཀའ་བ་རེད།	 ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕིན་པ་ཞསེ་པའ་ིམད་ོསྡའེ་ིམཚན་ཟུར་ལའང་
ཤེས་རབ་བསན་ཡོང་གི་ཡོད།	
སིྤར་བཏང་ཆོས་སྐརོ་ཞསེ་པ་ན་ིཐུན་མོང་གི་
ཐ་སདྙ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 འགགོ་བདནེ་དང་
ལམ་བདནེ་གི་སྐརོ་ནང་པའི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་སིྤ་ཡོངས་
སུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་བསབླ་བ་གཅིག་མཚུངས་
སུ་ཡོད།	 ཤེར་ཕིན་གི་མད་ོསྡ་ེརིན་པ་ོཆེའ་ི
དནོ་དག་ལས་ས་ླབའོ་ིཐགོ་རགོས་དཀའ་བས་
གསུང་ཡུལ་གདལུ་བ་ཉུང་ཤས་ཡིན་པ་དང་།	
སརྔ་གི་ལོ་རུྒྱས་ནང་དའུང་ཐགེ་ཆེན་གི་ཆོས་

སྐརོ་ཡོངས་གགས་སུ་གསལ་པ་ོམེད།	 ཐགེ་
ཆེན་གི་ཆོས་སྐརོ་ཧ་ཅང་རགོས་དཀའ་བ་
ཞིག་ཡིན་པས་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་ཚོའི་
ནང་དའུང་ཆད་མཐའ་ལ་ལྷུང་པའི་ཉནེ་ཁ་
ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་དའེ་ིགསལ་བཤད་
ཀི་ཚུལ་ད་ུདྲང་ངསེ་ཀི་དབ་ེབ་ཕསེ་པའ་ིཆོས་
འཁརོ་རིམ་པ་གསུམ་པ་བཀའ་སྩལ་བ་རེད།	
ད་ེརིང་འདརི་ཆོས་འབལེ་བདེ་པའི་དབུ་མ་
འཇུག་པ་ན་ིམགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་དབུ་མ་རྩ་བ་
ཤེས་རབ་ཀི་འགལེ་བ་ཆགས་ཡོད།	 འདའི་ི
བརོད་བ་གཙོ་བ་ོནི་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་
གཉསི་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཟབ་མོ་
སངོ་པ་ཉདི་ཀི་སྐརོ་རེད།	 སངོ་པ་ཉདི་ཅསེ་
པའ་ིཐ་སདྙ་འད་ིསིྤར་ནང་པའ་ིནང་ད་ུཡོངས་
གགས་ཀིས་གགས་ཆེན་པ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་
ཞིབ་ཚགས་པསོ་འགལེ་བཤད་སྐནོ་མཁན་
གཞུང་འད་ིདག་ཆགས་ཡོད།	 དཔལ་མགནོ་
པ་ོའཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ནི་སྐ་ེབ་ཁ་ཤས་རིང་
ལ་རནེ་འབུང་གི་དནོ་གསལ་བར་བདེ་ཆེད་
སྐ་ེབ་བཞསེ་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་
རང་ཉིད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཤེར་ཕིན་
གི་ཆོས་སྐརོ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་རང་གི་
ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་གཞུང་འདི་མཛད་
པ་དང་།	 འད་ིན་ིརྨད་ད་ུབུང་བའ་ིལེགས་
བཤད་ཅིག་ཆགས་ཡོད།	 ལེགས་སྦར་ནང་
ད་ུགསུངས་པའི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་
མ་དཔ་ེད་ལའྟང་ཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་ཀིས་ཁུ་
ན་ུབ་ླམ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམདནུ་ནས་དབུ་མ་རྩ་བ་
ཤེས་རབ་ཀི་ལུང་ལེགས་སྦར་ཐགོ་བཞུགས་
པ་དའེ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།	 ཚིག་གི་ག་ོབ་
ལེན་སངས་ད་ེལེགས་སྦར་ནང་ད་ུདམིགས་
བསལ་གིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	
དཔརེ་ན།	 	 བདོ་ཡིག་ནང་།	 ལས་དང་
ཉནོ་མོངས་ཟད་པས་ཐར།	 །ལས་དང་ཉནོ་
མོངས་རྣམ་རགོ་ལས།	 །ད་ེདག་སྤསོ་ལས་
སྤསོ་པ་ན།ི	 །སངོ་པ་ཉདི་ཀིས་འགག་པར་
འགུར།	།ཞསེ་ཡོད་པ་དང་།

ལེགས་སྦར་ནང་ད་ུཁུ་ན་ུབ་ླམ་རིན་པ་ོཆེས་
བཀའ་སྩལ་བ་ལ།	 དནོ་དག་གཉསི་ཡོད་པ་
དང་།	གཅིག་ན་ིསངོ་པ་ཉདི་ཀིས་འགག་པར་
འགུར།	 ཞསེ་དང་།	 སངོ་པ་ཉདི་ད་ུའགག་
པར་འགུར།	 	 ཞསེ་དནོ་གཉསི་ག་ོརུྒྱ་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད།	 དང་པ་ོན་ིལམ་བདནེ་དང་།	
གཉསི་པ་ན་ིལམ་བདནེ་རེད།	 དཔལ་ལནྡ་ཟླ་
བ་གགས་པས་མཛད་པའ་ིདབུ་མ་འཇུག་པའ་ི
རྩ་གཞུང་ད་ལ་ྟལེགས་སྦར་ནང་ད་ུཡོད་མེད་
ཤེས་འདདོ་འདགུ	 ཁྱདོ་རང་ཚོར་མཁྱནེ་
རགོས་ཡོད་དམ།	 རྒྱ་གར་གི་མཁས་དབང་
ཚོས་དའེི་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་གནང་ཐུབ་
ན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་རེད།	 ཝ་ར་
ཎ་སིར་ལེགས་སྦར་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ཡོད་པ་རེད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོས་ད་ེདག་
ནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོང་གི་རེད།
ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ད་ེཤེས་ཡོན་ཅན་གིས་
བདེ་སྤདོ་གཏངོ་བའི་སདྐ་ཡིག་ཅིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པས་མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་
ཀིས་ལེགས་སྦར་ཐོག་མཛད་སངས་དང་།	
དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ལེགས་སྦར་
ཐོག་མཛད་སངས་ལ་ཞིབ་བསྡུར་གནང་
བ་ཡིན་ན་ལེགས་སྦར་གི་སྐད་རང་ལ་ཏན་
ཏན་ཕན་རླབས་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེཁྱདོ་རང་
ཚོའི་ཆེད་ད་ུཡིན་མ་གཏགོས་ངསོ་ཀི་ཆེད་
ད་ུམིན།	 ངསོ་རང་ལེགས་སྦར་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་པའ་ིདསུ་ཚོད་ཡོལ་བ་རེད།	 རྒྱ་གར་གི་
ཧནི་དྷའི་ིསདྐ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཚིག་མང་པ་ོ
ཞིག་སྦང་འདདོ་ཡོད་ཀང་།	 ཉུང་ཤས་ཤིག་
མ་གཏགོས་ཡོང་ཐབས་མི་འདགུ	 རྒྱ་གར་
གི་ཚིག་ཡག་ཤོས་ནི་ཟ་མ་དང་ཆུ་གང་མོ་
དང་ཚ་བ་ོཤེས།	 སྔནོ་རྒྱ་གར་ལ་འབརོ་མ་
ཐག་ནས་རྒྱ་གར་གི་སདྐ་སྦང་ཡོད་ན་བསམ་
བསམ་ཞིག་དངེ་སང་དྲན་གི་འདགུ་ཀང་ད་
ལ་ྟདསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།

༄༅།	།ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	
ཨ་རིའི་སིྤ་དམངས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་
གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་
སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོ་བའི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་

མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༡	ཉནི་དམ་པ་ཁངོ་གི་ནང་
མི་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
གསོའ་ིགསུང་འཕནི་ཞིག་ཕུལ་འདགུ
ཐུགས་གསོའི ་གསུང་འཕིན་ནང་འཁོད་
དནོ།	 ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ།	
སྐུ་ཞབས་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་ཨ་རིའི་མི་རིགས་
ནག་པའོི་སིྤ་དམངས་རང་དབང་དང་འདྲ་
མཉམ་འཐབ་རྩོད་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་
མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་མཆོག་གི་རེས་སུ་

འབངས་ནས།	 ཨ་རིའ་ིམི་རིགས་ནག་པའོ་ི
སིྤ་དམངས་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་ལས་འགུལ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཁངོ་
གིས་སྐ་ུཞབས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་མཆོག་
ང་ོམཁྱནེ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཁངོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་ན་ིམི་རིགས་
དབ་ེའབདེ་ལ་ང་ོརྒལོ་དང་།	 འདྲ་མཉམ་
ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་གི་ལས་འགུལ་ནང་རུྒྱན་
ད་ུམཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གས་ཤིག་
ཡིན་སབས།	 ཁངོ་ན་ིསིྤ་དམངས་ཐབོ་ཐང་
རྩདོ་མཁན་གི་དཔའ་བ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་
བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགན་དྷིའི་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་བསྐདོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ཐབས་ལམ་དརེ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀང་ཡིད་སྨནོ་
དང་།	 དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཁྱབ་སྤལེ་གནང་
བཞིན་ཡོད།	དསེ་མ་ཟད་ད་ེན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕགོས་ཤིག་
ཀང་ཡིན།
སྐུ་ཞབས་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་
རེས་དག་གིས་ང་ཚོར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ཐབས་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་དཀའ་ངལ་ཁག་
ལ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱའི་ཡིད་ཆེས་བླ་ོསབོས་
དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེདང་མཉམ་ད་ུདགསོ་

མཁོ་མཆིས་ཚེ་ནརོ་འཁུལ་ལ་ང་ོརྒོལ་བདེ་
དགསོ་པའ་ིསེམས་ཤུགས་སརྤ་གི་ཡོད།
ང་ཚོས་སིྤ་དམངས་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་
གི་འཐབ་རྩདོ་པ་དང་།	 འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
དབུ་འཁིད་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཇནོ་ལེ་ཝི་སི་མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐདེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་
བཞག་པའ་ིསྐ་ུཚེའ་ིམཛད་རསེ་དང་རིན་ཐང་
བཅས་བརུྒྱད་འཛམ་གླིང་ཡར་རྒྱས་གོང་
འཕལེ་ཡོང་རུྒྱར་མུ་མཐུད་མི་རབས་རསེ་
མ་རྣམས་སེམས་ཤུགས་སརྤ་གི་རེད།	 ཅསེ་
འཁདོ་གནང་འདགུ	།
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རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་རུན་བཟསོ་བག་ོགླངེ་ད་ེདག་ན་ིརྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ད་ུ
རང་གི་ང་ོགདངོ་སྐབོ་ཐབས་བས།	

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་སིྤའི་གཞུང་འབལེ་ཨིན་ཡིག་གསར་
འགུར་ལས་ཁང་	 China Global Televi-

sion Network ཞསེ་པའ་ིནང་།	 ཉ་ེཆར་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༤	ཉནི་བདོ་ཀི་
སིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒྱས་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཡར་རྒྱས།	 བདོ་ཀི་དབུལ་ཕངོས་ངལ་
སེལ་གི་གུབ་འབས་དང་འབུང་འགུར་གི་
རེ་བ་ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་
ཁུན་ཆིན་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་ད་ུབདོ་
ཀི་རིག་གནས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཆོས་ལུགས་
དད་མོས་ཞེས་པའི་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།
བདོ་དནོ་སྐརོ་རུན་བཟསོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུརིམ་པ་ཚོགས་པ་ད་ེདག་ན།ི	 སུད་སིའ་ི
ཇི་ནི་ཝའི ་གོང་ཁྱེར་ནང་ད་ལྟ་འཚོགས་
བཞིན་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་	༤༤	པའ་ིཐགོ་རྒྱ་ནག་གིས་རང་
གི་ང་ོགདངོ་སུང་སྐབོ་སདླ་འབད་བརྩནོ་བས་
པ་ཙམ་རེད།	 	 	 	 ཁུན་ཆིན་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུ
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་སུྒར་
འགོ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་བདོ་དང་
བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒྱས་དང་།	 འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ།	 དབུལ་ཕངོས་
ངལ་སེལ་གི་གུབ་འབས་བཅས་ཀི་སྐརོ་བག་ོ
གླངེ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་རེད།	 བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འདའིུ་སངེ་རྒྱ་ནག་ས་མཚམས་ཞིབ་
འཇུག་ལྟ་ེགནས་ཁང་	 China Border Re-

search Institute	 གི་སུན་ཧནོ་ཉངི་ (Sun 

Hongnian)	 དང་།	 ཆབ་སདི་དང་ཁམིས་
ལུགས་ཀི་ལྷ་ོནབུ་མཐ་ོསླབོ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ Institute of Human 

Rights of Southwest University of Po-

litical Science and Law	 གི་གཙོ་འཛིན་
ཀང་ཡུན་ལེ་ (Zhang Yongle)	 སོགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དཔལ་འབརོ་དང་སིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒྱས་
ཀི་གུབ་འབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གཏམ་བཤད་
བས།	 རུྒྱན་ལནྡ་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་
དཔལ་འབརོ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒྱས།	
དབུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་ཆེད་དངུལ་འག་ོགནོ་
བཏང་ཡོད།	 ཅསེ་བདནེ་པ་དག་སྐལེ་བདེ་
ཐབས་བས་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༡༩༨༠	ནས་	༢༠༢༠	བར་རྒྱ་ནག་
དབུས་གཞུང་གིས་དཔལ་འབརོ་གི་རོགས་
དངུལ་སྔནོ་རིྩས་རྒྱ་སྒརོ་དངུ་ཕུར་ཆིག་ཁི་
དང་གངས་ཆུང་གཉསི་བཞི་ 1.24 trillion 

yuan	 བཏང་ཡོད།	 	 ད་ེན་ིབདོ་ནང་གི་སིྤ་
ཡོངས་འག་ོགནོ་གི་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༡	 ཆགས་

ཀི་ཡོད་སྐརོ་བཤད་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དཔལ་
འབརོ་གི་རོགས་དངུལ་ད་ེདག་ནི་རྒྱ་ནག་
གིས་དམག་མི་བརུྒྱད་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་
དང་བདོ་མཐོ་སྒང་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་ལ་བསུྒར་
ཐབས་སུ་འག་ོགནོ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
དཔལ་འབོར་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གི་དམག་སྡ་ེ
དང་།	བད་ེསུང་མི་སྣ།	རྒྱ་རིགས་ལས་བདེ་
པ་སོགས་གསོ་སྐོང་སླད་ད་ུབཏང་ཡོད་པ་
ལས་བདོ་ལ་ཕན་ཐགོས་བུང་མེད།		རྒྱ་གར་
གི་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་ནག་དསུ་རག་ཏུ་བཙན་
འཛུལ་གིས་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
དང་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་ནས་གསལ་པ་ོཤེས་
ཐུབ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རོགས་དངུལ་
ད་ེདག་བདོ་ཀི་གཏརེ་ཁ་གང་བུང་སྔགོ་འདནོ་
དང་རུྒྱག་ཆུ་ཁག་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་འདྲནེ་བདེ་
པར་འག་ོགནོ་གཏངོ་གི་ཡོད།
དབུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་གི་ཐད་ནས་བཤད་
ནའང་བདོ་ནི་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་ནམ་ཡང་
དབུལ་ཕངོས་ཀི་ལུང་པ་ཞིག་མིན།	 	 བདོ་
མི་ཚོར་བཟའ་བཏུང་གིས་འདང་བ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ནང་དནོ་རིག་པར་སྤདོ་ཐུབ་རུྒྱའ་ི
སེམས་ཀི་ནསུ་པའང་ཆེན་པ་ོཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་དབང་
སུྒར་བས་པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ནས་	
༡༩༦༤	 བར་བདོ་ནང་མུ་ག་ེཐངེས་གཅིག་
དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༨	ནས་	༡༩༧༣	བར་
མུ་གེ་ཐངེས་གཅིག་བཅས་ཁྱནོ་བདོ་ནང་མུ་
ག་ེཐངེས་གཉསི་བུང་ས་ེབདོ་མི་མང་པའོི་ཚེ་
སགོ་ཤོར་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་དབུལ་ཕངོས་ངལ་སེལ་སྐརོ་
རདོ་བཞིན་པ་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེལ་མག་ོ
སྐརོ་སླུ་ཁདི་ཁ་ོན་བདེ་ཀི་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ནང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེགནད་འགག་ཆེ་ཁག་
དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྣམས་ཉམས་
གསོའི་སླད་རྒྱ་སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་གཅིག་དང་
གངས་ཆུང་བཞི་མ་དངུལ་བཏང་ཡོད་སྐརོ་
སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེགནད་འགག་
ཆེ་ཁག་དང་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྣམས་
ཉམས་གསོ་གང་དང་གང་།	 ག་དསུ།	 ཇི་
ལརྟ་བས་པ་སོགས་མིག་གིས་མཐངོ་རུྒྱ་ཡོད་
པ་ཞིག་སནོ་རུྒྱ་ཡོད་ན།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེ
དང་བདོ་མི་ཚོས་དརེ་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་
གི་རེད།
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཉམས་ལེན་བདེ་སའི་
བས་ིགནས་གངས་	༡༧༨༧	ཙམ་དང་།	གྲྭ་
བཙུན་གངས་	 ༤༦༠༠༠	 ལགྷ་གི་གྲྭ་ཤག་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	བ་ླསུྤལ་གངས་	༣༥༨	ལགྷ་
ཡོད།	 ཅསེ་རྒྱ་ནག་གིས་འུར་རྒྱག་གི་ཡོད།	
དནོ་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་དབང་སུྒར་མ་
བས་གོང་བདོ་ལ་ཉུང་མཐའ་ཚད་ལྡན་གི་

དགནོ་སྡ་ེགངས་	 ༦༢༥༩	 དང་།	 གྲྭ་བཙུན་
གངས་	 ༥༩༢༥༥༨	 ཙམ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ངེས་པར་ད་ུདགོན་སྡ་ེདང་གྲྭ་
བཙུན་ཁག་གི་གངས་ཚད་ལགྷ་མ་ད་ེདག་ད་
ལ་ྟག་པར་ཡོད་མིན་སནོ་དགསོ།
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའིུ་སངེ་ཆོས་དད་རང་
དབང་ངསོ་འཛིན་དང་ཁམིས་ཀིས་སུང་སྐབོ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་ནན་གིས་བཤད་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་ག་རེ་སྐརོ་བརདོ་
ཀི་ཡོད་དམ།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པར་མཚོན་ན་ཆོས་དགུ་ཏུ་ལ་ྟབཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་གང་ཡང་
ཉམས་ལེན་བདེ་འཇུག་གི་མེད།	 རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་མི་མང་གི་ཆོས་དད་
གནད་དནོ་ཐད་ཁིམས་གཏན་འབབེས་བས་
ཏ་ེཐ་ེབུས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༧	 ལོར་བཀདོ་ཁྱབ་ཨང་ལ་ྔཔ་ཟརེ་པ་
ཞིག་བཏང་ས་ེབདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་ལུགས་
དབུ་ཁིད་བླ་ཆེན་འདམེས་སུྒག་དང་ཆོས་
འཆད་པ་སོགས་བདེ་འཇུག་གི་ཡོད།	 ད་ེ
ནི་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ངསོ་ལེན་བདེ་
ཐབས་བལ་བ་ཞིག་རེད།
རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སིྤའི་
གཞུང་འབལེ་ཨིན་ཡིག་གསར་འགུར་ལས་
ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་བདོ་ཀི་རིག་གནས་རུྒྱན་འཛིན་
དང་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་སྐརོ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་
རིག་གཞུང་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཔ་ེཅིང་
ད་ུཚོགས་ཤིང་།	 བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུ་ི
སངེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཆེད་མཁས་པ་རྣམས་ནས་
རྒྱ་ནག་གི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ཆོས་
ལུགས་སིད་བུས་བཅས་ཀི་གུབ་འབས་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག་སྐརོ་གོ་རགོས་ཡོང་སླད་
སྒའེུ་ཁུང་གསར་པ་ཞིག་ཕ་ེཡོད།	ཅསེ་བརདོ་
ཡོད།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་རིག་
གནས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་
སྐརོ་སེམས་འཚབ་བདེ་ཀི་ཡོད་ན།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཡིག་
གཞི་རྩ་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་།	དགནོ་སྡ་ེཁག་
ཏུ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
འཇུག་དགསོ།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་ཀི་བ་ླཆེན་རྣམ་པའི་མ་འངོས་ཡང་སིད་
འདམེས་སུྒག་ཐད་ཐ་ེབུས་བ་འཆར་ཡོད་པ་
མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།
སུད་སིའི་ཇི་ནི་ཝའི་གོང་ཁྱེར་ནང་ད་ལྟ་
འཚོགས་བཞིན་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་

གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༤༤	 པའ་ིཐགོ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐོན་
བརདོ་བདེ་བཞིན་པར།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སྣང་ཆུང་ད་ུབརིྩས་ཏ།ེ	 ཁུན་ཆིན་གངོ་ཁྱརེ་
དང་པ་ེཅིང་ད་ུབག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུགཉསི་
ཚོགས་ནས་དྲལི་བསྒགས་དང་འཁབ་སནོ་
པའ་ིརྣམ་འགུར་བསན་ཡོད།	 	 རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིམཁས་པ་གངས་	༥༠	
ཙམ་དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཆེད་མཁས་པ་
གངས་	༣༠	ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པ་ོདང་།	
ཧངོ་ཀངོ་།	བདོ།	ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་བཅས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་
དབང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པར་ཛ་དྲག་གི་རགོ་ཞིབ་གནང་དགསོ་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ནང་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཡོད་སྐརོ་བརདོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཉ་ེཆར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་ཕ་
མེས་ཡང་མེས་ནས་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་དར་ལྕགོ་འཛུགས་
མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 དར་ལྕགོ་བཙུགས་ཟནི་པ་རྣམས་ཀང་
མར་ཕབ་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་དང་
ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་
དང་།	 གྲྭ་བཙུན་རྣམས་དགནོ་པ་ནས་ཕིར་
འབུད་བཏང་ཡོད།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་མི་ཚོས་
སངས་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 བིས་པ་
རྣམས་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་དང་མཆོད་མཇལ་སོགས་
བདེ་འཇུག་གི་མེད།	 བདོ་མི་ཚོས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐ་ུཔར་ཉར་ན་འཛིན་བཟུང་དང་མནར་སྤདོ་
གཏངོ་གི་ཡོད།
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་
གཉན་འཕང་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་འདརི།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གི་རྙགོ་ག་
སེལ་ཐབས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་
དང་ལྷན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགོག་བདེ་རུྒྱའི་ཚབ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དྲག་
ཤུགས་ཀིས་དབང་སུྒར་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གིས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་དང་ལྷ་ོརྒྱ་ནག་
རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལ་འཁུག་རྐནེ་བསངླས་པར།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་སརྔ་ལས་
ལགྷ་མནར་གཅོད་དང་བཙན་གནནོ་གཏངོ་

བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སིྤའི་
གཞུང་འབལེ་ཨིན་ཡིག་གསར་འགུར་ལས་
ཁང་གིས།	 ཁུན་ཆིན་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབག་ོ
གླངེ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་ད་ེརྒྱལ་སིྤ་རང་
བཞིན་ལནྡ་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	
བག་ོགླངེ་དའེི་ཐོག་པ་ཀི་སི་ཐན་དང་བལ་
ཡུལ་གི་སྐུ ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད།	
ཅསེ་བརདོ་ཡོད།	 པ་ཀི་སི་ཐན་དང་བལ་
ཡུལ་གཉསི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་
གཅིག་གི་ལས་གཞིའི་འགོ་བུ་ལོན་འཇལ་མ་
ཐུབ་པའ་ིགགོས་པ་ོགསར་རྙངི་གཉསི་ཡིན།
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	
རིང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་དང་།	 དཔལ་འབརོ།	
སིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་རྒྱ་
ནག་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	རིང་གདགུ་
རུྩབ་དང་དྲག་གནནོ་བས་ཡོད།	 བདོ་མི་
ཚོར་ཆེས་མཐོའི་རང་སིད་རང་སྐོང་མེད་
ལ།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་ཡང་མེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཚོར་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འག་ོརུྒྱའི་སྐད་
ཆ་བཤད་འཇུག་གི་མེད་ལ།	 བདོ་ནང་ཁུལ་
དའུང་ཕར་ཚུར་འག་ོའངོ་བེད་འཇུག་གི་
མེད།	ད་ེན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རང་དབང་གི་ཆེད་མཁས་
པ་གངས་	 ༥༠	 ཙམ་ནས་སནྙ་ཐ་ོགནང་བ་
དརེ།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གིས་ལག་ལེན་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་ལ་བརིྩ་སུང་བདེ་
དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འཁྱོག་བཤད་ཀི་བག་ོགླངེ་ད་ེརིགས་
བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལ་སླུ ་ཁིད་
བདེ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་བདེ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་རོགས།	 ཞསེ་ང་ཚོས་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཁང་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།
					

	 	 	 	 	 	 	 གངོ་གི་བསམ་ཚུལ་ད་ེདག་
དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་སྒརེ་གི་བསམ་ཚུལ་ལས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་པའི་ངསེ་
པ་གང་ཡང་མེད།	རྩམོ་ཡིག་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་
ནས་ཕི་དྲལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་སུྒར་
ཞུས་པས་ཚིག་དནོ་ལ་ཧ་ེབག་ཡོད་ཚེ་ཨིན་
ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།	
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བདོ་དང་ཧངོ་ཀངོ་གཉསི་ལ་རང་སྐངོ་གནས་བབ་སྤདོ་རུྒྱར་ཁས་ལེན་བས་པའ་ིཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་གནས་པའ་ིབདེ་བབ་
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༠	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད།	
བདོ་དང་ཧངོ་ཀོང་གི་རང་སྐངོ་གནས་བབ་
སྤདོ་རུྒྱར་ཁས་ལེན་བས་པའ་ིཁ་དན་ཚིག་ལ་
མ་གནས་པའི་བདེ་བབ་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་
སྦྲགས་གསལ་འདནོ།	 Tibet and Hong 

Kong’ A spotlight on broken prom-

ises of China	ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་ཚོགས་གནང་
ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
བདོ་དང་ཧངོ་ཀོང་གཉསི་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རང་སྐོང་གནས་བབ་སྤོད་རུྒྱར་ཁས་
ལེན་བས་པ་གཞིར་བཟུང་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མ་
གནས་པའི་གནས་སངས་གཅིག་མཚུངས་
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་དནོ།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༡	 ལོར་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་
ལུགས་གཉིས་ཀི ་འོག་རྒྱ་ནག་དང་བོད་
དབར་ཆིངས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་
བཞག་ཡོད་ཀང་།	 གང་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཐགོ་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་དནོ་
ཚན་གི་ཆ་རྐེན་རྣམས་བརིྩ་མེད་བཏང་བ་

དང་རང་སྐངོ་གནས་བབ་སྤདོ་རུྒྱ་ལ་སོགས་
ཀི་ཁས་ལེན་བས་པ་རྣམས་ངསོ་ལེན་བས་
མེད།	 སབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་བདོ་ལ་
འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ད་ལྟ་

ཧངོ་ཀོང་ད་ུའཕད་བཞིན་ཡོད་པར་ང་ཚོས་
ཧངོ་ཀངོ་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཊོམ་	 Tom 

Tugendhat	 མཆོག་གིས།	 ཉ་ེབའ་ིལོ་ཤས་
ནས་བཟུང་ཨིན་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དབར་གི་འབལེ་ལམ་ལ་འགུར་ལྡགོ་ཕིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་

ཁ་པར་	Huawei	ཞསེ་པ་བཀག་སྡམོ་བས་
ཡོད།	 ཨིན་ཡུལ་ད་ུཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གིས་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་དང་ད་ེ
དག་གི་ཕ་མར་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ནས་ངོ་

རྒལོ་གི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་ཏ་ེཨིན་ཡུལ་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་སྙན་གགས་ཅན་གི་
ཤེས་ཡོན་གི་བས་ིགནས་ཁང་གི་རང་དབང་
ལ་ཁྱད་གསོད་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཨིན་
ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལོབ་ཊོན་	

Tim Loughton	མཆོག་གིས་བདོ་ནང་རང་
དབང་ཐགོ་འགུལ་བསྐདོ་ཆོག་པའི་ཁིམས་
འཆར་ཞསེ་པའ་ིཐགོ་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་མང་ལ་གདགུ་རུྩབ་

དྲག་གནནོ་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 ཨིན་ཡུལ་
ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་སངས་འཛིན་འགོ་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གིས་དཀགོ་གཏམ་ལ་སོགས་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་པར་སྐོན་བརོད་ཤུགས་ཆེར་གནང་།	
གཞན་ཡང་ཧངོ་ཀོང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་
གླངེ་སླངོ་དང་།	 ད་ལའྟང་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཙན་གནནོ་དང་སྡུག་སྦོང་
མནར་གཅོད་སོགས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པར་

བརནེ་ང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པའི་
ཐགོ་ནས་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་རྩོད་དགོས།	
ཞསེ་གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཀིང་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་	 Lau China	 ཞསེ་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སླབོ་དཔནོ་ཀི་རི་ Kerry 

Brown	 མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་བབ་
ཆགས་ཚུལ་དང་ག་ོསབྐས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
ནང་གི་དཀའ་ངལ་བཅས་གནད་དནོ་གསུམ་
གི་ཐགོ་གསལ་འདནོ་གནང་།	 གཞན་ཡང་
ཁངོ་གིས་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ན་ིཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ།	
ཨིན་ཡུལ།	 ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡའ་ིབཅས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་དང་ལྷན་ད་ུརྙགོ་གླངེ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་ན་ིའཆར་གཞི་མེད་པ་ཞིག་རེད།	 ད་
ཆ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ད་ུདྲག་གནནོ་
གི་སིད་བུས་འཛིན་བཞིན་པ་ད་ེནི་སརྔ་བདོ་
ཐགོ་ད་ེད་ེབཞིན་གནནོ་ཤུགས་བས་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསལ་འདནོ་ནན་པ་ོགནང་།
མཐར་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་མང་ཚོགས་ཀི་དྲ་ིབར་
ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཧར་པ་སྤུར་འདདོ་རུྒ་གཡུལ་རྒྱལ་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་
ལས་དནོ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཧར་པ་སྤུར་འདདོ་རུྒ་གཡུལ་རྒྱལ་
གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་།	 ཁྱབ་
ཁངོས་ལ་ཁན་ལ་ྦལ།	ཁ་ེར་གཞི་གངོ་།	ཧར་
པ་སྤུར།	 ཧ་རི་སྤུར།	 སེ་ལ་ཁུལ།	 ས་ྦལུ་ལ་ྦ

ལ་བཅས་ཀི་ནང་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་
སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་དནོ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་
སྤལེ་མུས་ཡིན།	 ས་གནས་སུ་དངྭ་བངླས་
ཚོགས་མི་	 ༢༡	 ལས་གུབ་པའ་ིཚོགས་ཆུང་

ནས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནམ་ཡིན་ལ་
རྒན་གསོ་ཁང་དང་།	 གངོ་དཀར་ཚེ་སུྒབ་ལ་ྷ
ཁང་།	 	 སནྨ་ཁང་།	 ཡིག་ཚང་།	 མགནོ་
ཁང་།	 གཞིས་གངོ་ཀ།	 ཁ།	 ག	 གཞུང་
ལམ་ཆེ་ཁག	 	 ད་ེབཞིན་ས་ྦལུ་ལ་ྦལ།	 ཁ་ེར་
གཞིས་གངོ་།	 གངོ་དཀར་ཆོས་སྡ་ེདགནོ་
པ།		བདོ་མི་ཁ་འཐརོ་གནས་སྡདོ་བཅས་ལ་
ནད་འབུ་གཙང་སེལ་ལས་གཞི་ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཡིན།	 ས་གནས་འཕདོ་ལས་མ་རྣམས་
ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་
གི་ཉནེ་སུང་ཡོ་ཆས་མཐུན་འགུར་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་གཞིས་མི་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་རས་བག་ོ

འགམེས་ཞུས་ཡོད།	 ས་གནས་ཀི་སིྤ་པའ་ི
འགགོ་དབ་ེཟུར་བཀག་ཆེད་དགསོ་མཁའོ་ིཡོ་
ཆས་ཁག་མཁ་ོསུྒབ་ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
ས་གནས་གཞུང་གི་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་
ལམ་སནོ་ལརྟ་དམར་རགས་ཅན་གི་ས་ཁུལ་
ནས་འབརོ་བ་ཁག་སིྤ་པའི་འགོག་དབ་ེཟུར་
འཇགོ་ནང་ཉནི་གངས་	 ༡༤	 བཞུགས་
མུས་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་ས་རགས་ལངྗ་ཁུ་
དང་སེར་པ་ོནས་འབརོ་བ་རྣམས་རང་ཁིྱམ་
ད་ུཟུར་སྡདོ་བཅས་ཀི་ལས་གཞི་འག་ོམུས་
ཡིན།	ས་གནས་སུ་རང་ལོ་	༦༥	ཡན་སོན་
པ་གངས་	 ༡༡༨	 ལ་ལུས་ཟུང་གསོ་བདེ་

གསོལ་སནྨ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་རྐནེ་པས་ཁ་ཐརོ་
མི་མང་ཁདོ་ནས་ལས་ཀ་ཤོར་བ་དང་ཁང་
གླ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རིགས་ལ་ད་རེས་ཐངེས་
གཅིག་རིང་ངལ་སེལ་གུན་སྐོབ་གནང་རུྒྱ་
ལས་གཞིའི་ཁངོས་ཁྱབ་ཁངོས་ཁ་འཐརོ་མི་
གངས་	 ༨	 ལ་ས་གནས་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་
ཞུས་དནོ་བཞིན་རོགས་དངུལ་སྒརོ་	 ༥,༠༠༠	
རེར་བསྡམོས་སྒརོ་	 ༤༠,༠༠༠	 གནང་སོན་
བཞིན་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་འཕདོ་བསནེ་
ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁངོས་ཀ་ོལེ་གྷལ་ས་གནས་
འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་སྤདོ་གཅིག་གི་
ས་མིག་ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
གོང་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་
འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡།	སནྨ་སྤདོ་	(Pharmacist)	སླབོ་ཐནོ་ཟནི་
པའ་ིལག་འཁྱརེ་ང་ོབཤུས།

༢།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ི
ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།	
༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ང་ོསྤདོ་ལག་འཁྱརེ་ང་ོ
བཤུས།
༤།	 གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་
པའི་ངོས་སྦོར་སངེ་རང་ཉིད་ཀི་ཕེད་པར་
མཉམ་སྦར་ཐགོ་ཚད་ལནྡ་སནྨ་པའ་ིལས་དམ་
དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།	

༥།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།	
༦།	 སིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་
སྦརོ།	
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་འདྲ་བཤུས་སངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་དུྲང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་
དམ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་

ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་		༡༠		ཕི་
དྲ་ོཚོདུ་	༥	གངོ་འབུལ་དགསོ།	ད་ོབདག་ལ་
འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་།	 གླགོ་
འཕནི་	 Email	 ID	 ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་
བཀདོ་དགསོ།	 ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་
ཐ་ོའགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ།
ཆ་རྐནེ་ཚང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་
ལ ་འདེམས ་ རུྒྱགས་ ཀི ་ ཚེས ་ཆ ་སྐབས ་
མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་

ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	 འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	
ཚེས་	༢༡	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽		
Secretary

Department of Health

Central Tibetan Administratio

P.O. Dharamsala – 176215

District Kangra, H. P.

Email:health_re@tibet.net
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སནྨ་པ་ཁག་གཅིག་ལ་བམས་པ་དང་སྙངི་རའེ་ི
ཉམས་ལེན་གནང་ཕགོས་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་
ཕ་ོབང་ནས་དྲྲྭ་རྒྱ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་གི་རིགས་
རུྒྱད་ད་ུགཏགོས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིསནྨ་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་དང་།	 གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པའི་སྨན་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་ཞིབ་འཇུག་
བས་ིགནས་ཁང་།	 རྒྱ་གར་གི་ཡོ་ག་ཚོགས་
པ་བཅས་ཀི་སནྨ་པ་དང་།	 མཁས་དབང་།	
ཚོགས་མི་བཅས་ལ་སནྨ་བཅོས་བདེ་སབྐས་
བམས་པ་དང་སྙིང་རེའི་ཉམས་ལེན་བེད་
སངས་ཀི་བརདོ་གཞི་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
མཁས་དབང་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་
བེད་རུྒྱའི ་གོ ་སྐབས་བུང་བར་ངོས་རང་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་དགའ་པ་ོབུང་།	
དསུ་རབས་ཁ་ཤས་གོང་བདོ་པའི་མཁས་པ་
ཞིག་གིས།	 སངས་རྒྱས་ཀི་ག་ོའཕང་མ་ཐབོ་
བར་ད་ུང་ཚོས་རུྒྱན་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ།	
ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ཁངོ་གི་
གསུང་དརེ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ི
འཕདོ་བསནེ་ཟརེ་བ་ད་ེསེམས་དང་སེམས་

ཚོར།	 གཟུགས་པ་ོབཅས་ལ་འབལེ་བ་ཡོད།	

བམས་བརྩེ་དང་གཞན་ཕན་གི་བླ་ོཡོད་ན་
ནང་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེདང་བླ་ོསབོས་འཕལེ་
གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སེམས་བག་ཕབེས་པ་
ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཐ་ན་རང་ཉདི་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་པ་དང་།	 མི་གཞན་ཞིག་གིས་
རང་ཉདི་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་སབྐས་ཕ་རོལ་
པ་ོད་ེབཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོདང་དག་ེརྒན་ལ་ྟབུར་

བརིྩ་དགསོ་པ་ལས་འཁནོ་ལན་སླགོ་རུྒྱ་མེད།

སེམས་ཁལ་དང་ཁོང་ཁའོི་གཉནེ་པ་ོབསནེ་
སངས་ཡག་ཤོས་སྙངི་ར་ེཡིན།	 ཡོ་ག་ཉམས་
ལེན་བདེ་སྐབས་དབུགས་གཏངོ་ལེན་བདེ་
ཐུབ་ན།	 སྙངི་གི་འཕར་ཚད་དལ་ད་ུའག་ོ
གི་ཡོད།	 ལགྷ་པར་སྙངི་གི་འཕར་ཚད་ཀི་
དཀའ་ངལ་དང་སེམས་ཁལ་ཆེན་པ་ོཡོད་
མཁན་གས་དབུགས་གཏངོ་ལེན་སྦངོ་བརར་

བེད་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་འབུང་

ངསེ་རེད།	 ཡོ་གའ་ིསལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་ན་ི
གནའ་བ་ོརྒྱ་གར་གི་ཆོས་ལུགས་ལས་བུང་
བ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་ཡོ་གའ་ི
སལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་ད་ེདག་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེ
ཚན་ཁངོས་གཏགོས་སུ་བརིྩ་དགསོ།	 ཡོ་ག་
ཟརེ་བ་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀི་ག་ོའཕང་དང་སྐ་ེབ་
ཕི་མ་མི་ཚེ་བཟང་པ་ོསྐ་ེརུྒྱའི་སདྐ་ཆ་མ་རེད།	

ཡོ་ག་ཟརེ་བ་ད་ེགཟུགས་པའོི་འཕདོ་བསནེ་
ཡག་པ་ོཡོང་ཆེད་ཁ་ོན་རེད།	ཡོ་གས་སེམས་
ཁལ་ཡང་ཉུང་ད་ུགཏངོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།
ངསོ་ཀིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་
རིང་ཚན་རིག་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་བས་
མངོ་།	 ངསོ་ཀིས་བག་ོགླངེ་བདེ་སའ་ིཚན་
རིག་པ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་ནབུ་ཕགོས་ཡུལ་
གུ་ཁག་ནས་རེད།	 ཁངོ་ཚོ་ཚང་མར་ནབུ་
ཕོགས་པའི་རིག་གཞུང་དང་གོམས་སལོ་
ཡོད་མཁན་ཤ་སག་རེད།	 ཁངོ་ཚོ་ཚང་མ་མི་
ཚེ་ཧལི་པ་ོཕི་དངསོ་པ་ོརྐང་རྐང་གི་ཁདོ་ནས་
འཚར་ལོངས་བུང་བ་མ་ཟད།	 ཁངོ་ཚོའ་ི
སླབོ་སྦངོ་ད་ེཡང་ཕི་དངསོ་པ་ོརྐང་རྐང་རེད།	
ཡིན་ཡང་ཚན་རིག་པ་ད་ེདག་གིས་སེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་འབལེ་བའི་རྒྱ་གར་གི་
གནའ་བའོི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་རསེ་སུ་
ཡི་རངས་ཞུ་གི་འདགུ	 དངེ་སང་ངསོ་ཀིས་
ལུས་པའོི་འཕདོ་བསནེ་དང་སེམས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་སྐརོ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 ལུས་པའོ་ིའཕདོ་
བསནེ་དང་སེམས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ངསེ་པར་
ཟུང་ད་ུའབལེ་ནས་འག་ོདགསོ།	ཞསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

སངྒ་ཐགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	༡༩	སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་དང་།	
ནང་སདི་ལས་ཁུངས།	 འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོོག་དང་

འབལེ་བའི་གསལ་བསྒགས་ཇི་ཕབེས་ཁག་
ཁྱབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་ལ་སྐབས་དསུ་སོ་
སོར་གསལ་བསྒགས་འཕུག་མེད་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཡིན།	
དེ་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་
འབལེ་ལརྟ་ས་གནས་སོ་སོའི་མངའ་གཞུང་
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་ཐབེས་རྩར་མི་
མང་ནས་བླསོ་བཅད་ཞལ་འདབེས་འབུལ་
དགསོ་བཀའ་ཕབེས་དནོ་བཞིན།	ཁྱབ་ཁངོས་
དགོན་སྡ་ེཁག་དང་མི་མང་བཅས་ཀི་མཐུན་
འགུར་འོག་ཞལ་འདབེས་བསྡུ ་རུབ་ཀིས་
མངའ་གཞུང་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་

ཐབེས་རྩར་ཁྱནོ་ཧནི་སྒརོ་	 	 ༡༣,༥༨,༧༩༡	
ཐམ་པ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་བཀའ་འབལེ་ལྟར་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་

ཕྱྭ་དང།	བསན་སདི་ཞབས་རིམ།	ལགྷ་པར་
འཛམ་གླངི་གང་སར་ཁྱབ་གདལ་འག་ོབཞིན་
པའི་ནད་ཡམས་གང་མུར་དྭངས་སེལ་ཡོང་
སླད་ཞབས་རིམ་དང་གཟུངས་སྔགས་ཁག་
གནད་སྨིན་འབད་སུྒབ་ཞུས་དགོས་ཕབེས་
དནོ་བཞིན་མི་མང་ནས་གཟུགས་སྔགས་
གསོག་བསུྒབ་ཞུ་མུས་ཡིན།	 	 ས་སྐ་ངརོ་
དགོན་པ་ནས་ཉ་ེའཁིས་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་
རྣམས་ལ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གཉསི་ལྷག་ཙམ་
གི་སམྐ་ཟས་བག་ོའགམེས་ཞུས་ཡོད།
གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྒ ོ་རྒྱ ་
བསྡམས་པའི་དསུ་སྐབས་སུ་ས་སྐ་བཀིས་

ཆོས་གླིང་ཐེབས་རྩ་འི་མཐུན་འགུར་འགོ་
ས་གནས་གཞོན་ན་ུནས་འགན་ཁུར་གིས་
སངྒ་ཏགོ་རྒྱལ་ས་ཁུལ་གི་ཡུལ་མི་དང་ངལ་
རྩལོ་བ་གངས་	 ༤༠༠	 ཙམ་དང་།	 བདོ་མི་
ཁིྱམ་ཚང་གངས་	 ༢༤	 བཅས་ལ་སམྐ་ཟས་
བག་ོའགམེས་ཞུས་ཡོད།	 ས་གནས་གཞནོ་
ན་ུབརུྒྱད་སྒང་ཏགོ་གནས་སྡདོ་གཡུ་ཐོག་
བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་ཉམ་ཐག་
ཁིྱམ་ཚང་	 ༣༤	 བས་པའ་ིནང་མི་རེར་
སྒརོ་	 ༣,༥༠༠	 ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད།	
ས་གནས་བེུད་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་རྒས་
གསོ་ཁང་གཉསི་ལ་ཧནི་སྒརོ་སུམ་ཁ་ིཙམ་གི་
བཟའ་བཅའ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བུང་འདགུ
ད་ེབཞིན་འབས་ལྗངོས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་
ཚོགས་པའམ་ནང་ཆོས་བསི་གནས་ཁང་
ནས་ཡུལ་མི་གངས་	 ༢༠༠	 ལགྷ་ཙམ་ལ་
ཧནི་སྒརོ་འབུལ་གཉསི་ལགྷ་གི་སམྐ་ཟས་བག་ོ
འགམེས་ཞུས་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་སནོ་ལྟར་
ས་གནས་སུ་རང་ལོ་	 ༦༥	
ཡན་སོན་པ་	 ༢༦༤	 བུང་
ཁངོས་ནས་མི་གངས་	 ༢༤༧		
ལ་སྨན་རིྩས་ཁང་དང་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་གཉསི་ནས་
ལུས་ཟུང་གསོ་བེད་བདོ་སྨན་
ས་གནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་བརུྒྱད་

ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད།		
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་
རིྩས་ཁང་གཉསི་ཐུན་མོང་ཐགོ་བདོ་མི་གཙོ་
བརོ་འགུར་བའ་ིམི་གངས་	༩,༧༢༤	ལ་རིན་
ཆེན་རིལ་སུང་བགོ་འགམེས་ཞུས་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་
རྐེན་པས་སྒ་ོརྒྱག་བཀའ་རྒྱའི་ཛ་དྲག་དསུ་
སྐབས་འདིར་གཞིས་མི་ཉམ་ཐག་འ་འཆད་
འུ་ཐུག་དང་།	 ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུག་རྣམས་ལ་
བཟའ་བཅའི་རིགས་མཐུན་འགུར་ཞུ་ཆེད་
རོགས་དངུལ་བཀའ་འཁལོ་བསྩལ་བ་ལྟར།	
འད་ིགའ་ིཁྱབ་ཁངོས་ནང་མི་དཀའ་ངལ་ཅན་
གཉསི་ལ་སྒརོ་	 ༡༠,༠༠༠	 འབབ་ཀི་བཟའ་
བཅའ་མཐུན་འགུར་ཞུས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཉམ་ཐག་ཨང་
ཐབོ་ཅན་གི་མི་གངས་བཞི་ལ་འཚོ་སྣནོ་དང་

བཟའ་འབུ་ཆེད་སྒརོ་	 ༤༢,༠༠༠	 མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་སོན་བུང་ཡོད།	
སྒང་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་ས་གནས་གཞན་ནས་འབས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི་ནང་ཕིར་འཁོར་བ་ད་ལའྟི་ཆར་
འགོག་དབེ་ ཟུར་བཀག་ནང་ཡོད་པ་མི ་
གངས་	༤	ལ་ས་གནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་བརུྒྱད་
ལུས་སེམས་གསོ་བེད་གསོལ་སྨན་མཐུན་
འགུར་སྦར་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་བཅས།	།			


