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།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོ གས་ལ་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཡུ་རོབ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་ཁྱབ་ཁོངས་

ཡུ་རོབ་

ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་རྗོད་མུས་ལྟར།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི ་མ་འོངས་འཐབ་ཇུས་ཀྱི ་
འབྲེལ་ལམ་གོང་མཐོར་གཏོང་སླད་དྲ་ཐོག་
བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་པ།

རི མས་ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་སེ ལ ་སླ ད ་ཡུ ་རོ བ ་

མཉམ་འབལ
ྲེ ་གྱིས་སྤྱི་པའི་བདེ་དོན་སྒྲུབ་པའི་ ༄༅། །འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་མ་འོངས་འཐབ་
རྣམ་པ་གསལ་པོར ་བསྟན་པ་ནི་ གཟི་ བརྗི ད ་ ཇུ ས ་ཀྱི ་ འབྲེལ ་ལམ་གོང ་མཐོར ་གཏོང ་སླད ་ཕྱི ་

ཁྲིད་རྣམས་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་

དེ་ ལྟ ་ བུ འི ་ གལ་ཆེ འི ་ གནད་དོན ་ཐོག ་གྲུ བ ་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ ནང་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཉེར་བདུན་གྱི་དབུ་

དང་ཡི ་རང་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཡི ན།
འབྲས་གང་ལེགས་བྱུང་བ་ལྟར།

གཉན་རི མས་ལ་གདོང ་ལེ ན ་བ ྱེད ་ཐབས་

པར་ཡང་ཁོར ་ཡུ ག ་གི ་ དཀའ་ངལ་སོ ག ས་

སྐརོ ་བཀའ་སྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་གནང་ས།ྟེ ངལ་སེལ་

རོགས་དངུལ་ཡོ ་སྒརོ ་ཐེར་འབུམ་

ལེ ན་བདྱེ ་ཚེ ་གྲུབ་འབྲས་དེ་ལྟ་བུ་ཐོན་པའི་རེ་

བར་ལམ་

ཤས་རི ང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ བྱུང་།
ཉེར་བདུན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལྷན་འཛོ མས་ གོང་གསལ་ཐག་གཅོད་དེས་ཡུ་རོ བ་མཉམ་

བ་དང་། སྙངི ་སྟོབས་ལྡན་པའི་ཡུ་རོབ་མཉམ་

ཡུ་

པོར་གནང་འབྲས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་དང་ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོར་

ཆེས་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་འདུག །

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་གསུང་འཕནྲི ་སྩལ་དོན།

ཚབས་ཆེ འི ་ དཀའ་ངལ་ཁག་ལའང་གདོང ་

༧༥༠

ཐམ་པ་གཏང་རྒྱུ ར་གྲོས་མཐུ ན་བྱུང་བར་སྤྱི་

མ་འོངས་

ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་པར་བརནྟེ །

རོ བ་མཉམ་འབལ
ྲེ ་གྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱིས་གདོང་ལེ ན་བྱེད་ཐབས་བཀའ་སྡུར་ལྷུག་ འབ ྲེལ ་གྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་དངོ ས ་

བདེ་དོན་ལ་དགོངས་བཞེས་གྲོས་མཐུ ན་གང་ བསམས་ནས་སྤྱི་པའི་བདེ་དོན་ལ་དགོངས་པ་

ཁག་གི ་ནང་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཉིན་

ལེགས་བྱུང་བར་ངོས་རང་དགའ་ཚོ ར་ཆེན་པོ་

བཞེས་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་པ་བསྟན་པ་ཡི ན།  

།ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ

ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོ ངས་ལ་

ཨི ་རི འི ་ གྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དམ་པ་སྐུ ་

འབལ
ྲེ ་གྱི་སྒྲིག་འཛུ གས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གྱི ་ མི ག་དཔེ་ ལྟ་ ས་ཞི ག ་ཏུ ་འགྱུ ར ་བའི ་ ཡི ད་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅།

ཞབས་ཇོན་ལེ ་ཝི ་སི ་མཆོ ག་འདས་གྲོངས་སུ་

རེ་བ་དང་སེམས་སྐུལ་གྱི་སྒྲོན་མེ ་ཞི ག་བསྐྲུན་

གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མི འ་ི བླ་ན་ ཡོ ད།
མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ འཛམ་གླིང ་སྟེང ་འགྲོ་ བ་མི ་ས་ཡ་མང་པོས ་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ཡི ད་སྨནོ ་ཞུ་གི་ཡོ ད་པ་ལྟར། ངོས་ནས་ཀྱང་

༧ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཐུ གས་ མི ་རི གས་ནག་པོའི ་ རང་དབང་དང་འདྲ་

གསོ འི ་ གསུ ང་འཕྲི ན ་ཞི ག ་སྩལ་བའི ་ ནང་ མཉམ་འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊི ན་ལུ་
འཁོད་དོན།

སུ་གྱུར་བའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོས་པར་

ནག་པོ འི ་ རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་ ཕག
ྱོ ས་གཅི ག་པ་མ་ཡི ན་པ་ཚོ ས་ཀྱང་ཁོང་ལ་
འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ་ ཞབས་མར་ཊི ན ་ལུ ་ ཐར་

བརྩི་བཀུར་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད།

ལ ་ རྒྱ བ ་ སྐ ྱོ ར ་ ཤུ ག ས ་ ཆེ ་ ག ན ང ་ མ ཁ ན ་

རི ང་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཞབས་ཞུ འི ་ ལས་དོན ་ཧུ ར་

ཀིངྒ་མཆོག་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཟད།

གྲས་ཤི ག་ཀྱང་ཡི ན།

ཁོང་

ངོས་རང་མར་

དམ་པ་ཁོང་གི ས་འདས་པའི་ལོ ་ངོ་མང་པོའི་
བརྩོན་གནང་བར་བརྟེན་ཨ་རི འ་ི མི ་སེར་མང་

ཊི ན་ལུ ་ཐར་ཀི ངྒ་གཞོ ན ་པ་མཆོ ག ་དང་

པོར་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ཡོ ད།

ངོས་ཀྱི ས་དུས་རྒྱུ ན་ཞི ་བདེ་གོང་འཕེལ་ཐོག་

སྐུ་ ཞབས་ཇོན ་ལེ ་ ཝི ་ སི ་ མཆོ ག ་ཐུ ག ་འཕྲད་

གི ་མཛད་རྗེས་དེས་ཨ་རི ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་བཞི ན་

Jr

དམ་པ་ཁོང་ལ་ཡི ད་སྨནོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། དངོས ་སུ ་ ཐུ ག ་འཕྲད་བྱུ ང ་མྱོང ་མེ ད ་ཀྱང་།

བླ་ོ ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་ནི་ཨ་རི འ་ི ཤོད་སྐབས། རྒྱ་གར་གྱི་མེས་པོ་དམ་པ་གན་
སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ དྷ་ི དང་ནེལ་སོན་མན་ཌེ་ལ།   མར་ཊི ན་ལུ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད།

ཆེ་གནང་བར་བརྟེན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ལངས་

Martin Luther King

ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ ཐར་ཀིངྒ་གཞོན་པ་

སྐུ་ཞབས་ཇོན་ལེ ་ཝི ་སི ་མཆོ ག་འདས་གྲོངས་

ཞབས་ཇོ ན ་ལེ ་ ཝི ་ སི ་མཆོ ག ་ནི ་ མི ་རི གས་

བདེན་ཐོག་བཅོས་མི ན་གྱི་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུ གས་

སྐབས་མར་ཊི ན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་གཞོན་པ་མཆོག་
དངོས ་སུ ་ ཐུ ག ་འཕྲད་བྱུ ང ་བ་ལྟར ་ཚོ ར ་བ་

དམ་པ་ཁོང་གི་གཞི་རི མ་ ཐར་ཀི ངྒ་བཅས་ཀྱི ་སྐར
ོ ་ལུང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི ་ ཤུགས་ཆེ་བྱུང་།

ད་ཆ་དམ་

པ་ཁོང་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡོ ད་ཀྱང་ཁོང་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ རྣམ་པ་ཕྱོག ས་སུ ་ བསྐྱོད ་རྒྱུ ར་

ཕན་ཐོགས་བྱ་ཐུ བ། ཅེས་འཁོད་འདུག །

དམ་བཅའ་དྲང་བདེན་དང་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་

ཡོ ད།

༄༅། །ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་

པ་རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་ ནི་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་ མི ་ སྣ་དེ་ དག་གི ་ ཁྲོད ་ནས་

སྐ་ུ ཞབས་འཇོན་ལེ་ཝི ་སི ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་

འཛུ གས་དང་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་

ལ་བརྟེན ་ནས་འགྲོ་ བ་མི འི་ རང་དབང་དང་ རླབས་ཆེ ན་གྱི ་དབུ་ཁྲིད་དེ་ལྟ་བུ་ཞི ག་དགོས་

རི འ་ི མི ་མང་བཅས་ལ་ཐུ གས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རླབས་ཆེ ན་གྱི་མི ་སྣ་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་དམ་ རྫོགས་པར་མྱ་ངན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཁོང་གིས་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ། དྲན་

ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་འཇོན་ལེ་ཝི ་སི ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རྫོགས་པར་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་གནང་བ།

སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང༌རྩོད་ལེན་པ་གྲགས་ཅན་ ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་དང་བཅས་ངས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ གཅིག་རེད།

དབང་དང་དྲང་བདེན་སླད་འཐབ་རྩོད་བྱས་

ི ་མི ་མང་ལ་
འཚེ ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ དང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། འཛམ་གླང

པ་རག
ྫོ ས་པའི་ཡི ད་སྐའྱོ ་ི གནས་ཚུལ་ཐོན་པར།

དམ་པ་གང་གི ་ ནང་མི ་ལྟས
ོ ་བཅས་དང་ཨ་ དྲང་བདེན་སླད་འཐབ་རྩོད་གནང་མྱོང་མཁན་ མཁོ་ཡོ ད་བཞི ན་པའི་སྐབས་སྐུ་ཚེ འི་འཕེན་པ་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ

འདས་པའི་དུས་རབས་མང་པོའི་རི ང་རླབས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་བོད་

བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་དམ་པ་གང་གི ་ནང་

པ་དེ་ཉིད་རྟག་ཏུ ་དྲན་ངེས་ཡི ན།

འཇོན་ལེ ་ཝི ་སི ་མཆོ ག་གི ་བྱས་རྗེས་དེས་དྲང་

ི ་སྟོབས་ཆེ ན་པོས་ དེང ་སྐབ ས་བོད ་མི ་ཚོ ས ་ཀྱང་ཨ་རི འི ་ གྲོས ་ བདེན ་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་ཡོ ང ས་ལ་
ཆེ ན་གྱི་མི ་སྣ་དག་གི ས་སྙང

མི ་ལྟསོ ་བཅས་དང་ཨ་རི འི་མི ་མང་བཅས་ལ་ འགྲོ་བ་མི ་རྣམས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ ས་ཏེ་

ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་སྐུ་ ཞབས་འཇོན ་ལེ ་ ཝི ་ སི ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་པར། མུ་མཐུ ད་ཞབས་

ཐུ གས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་གནང་བའི་

བརདྗེ ་པར་དཀའ་བའི་གྲུབ་འབྲས་བཞག་ཡོ ད་ མཆོ ག་གི ས་དབུས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་རླ བས་ འདེགས་ངེས་ཅན་ཞུ་ཐུ བ་ངེས་ཡི ན།

སྐ་ུ ཞབས་འཇོན་ལེ་ཝི ་སི ་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་

བདྱེ ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

ནང་འཁོད་དོན།

སྐ་ུ ཞབས་

པ་ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་ནས་དཔང་རྟགས་ར་སྤྲོད ་ ཆེ ན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་དེ་དག་གི ་རྗེས་སུ་འབྲངས་ འཁོད།།
དམ་པ་དེ་ཉིད་ ཏེ་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུ ད་རང་

ཞེས་

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་གར་
གྱི ་ རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར ་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི་ འཕགས་
བོད་འབྲེལ་མཐུ ད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོ ངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དང་། བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ། འཕགས་བོད་མཛའ་
འབྲེལ ་ཚོ གས་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ གས་མི ་རྣམས་
དང་ལྷན ་དྲ་ཐོག ་བགྲོ་ གླངེ ་བསྐངོ ་ཚོ ག ས་གནང་
ཡོ ད། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་
National
Convener, Core Group for
Tibetan Cause རི ན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་
ཁིར་མེ་ R.K.Khrimey ལགས་ཀྱིས། དྲ་
ཐོག ་བག ་ྲོ གླངེ ་ས ངྟེ ་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་
ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས།
བོད་ཀྱི་
གནད་དོན་ནི་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་ཆགས་ཡོ ད་པ་
མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་བོད་མི ་གཅིག་པུའ་ི
གནད་དོན་མ་ཡི ན་པར་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱུ ད་ཀྱི་མི ་
རི གས་ཡོ ངས་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་
དང་། བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་མེ་ལྕ་ེ གསོན་པོར་
གནས་པར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ང ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཡོ ངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས། ཞེས་གསུ ངས།
ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་འབལ
ྲེ ་མཐུ ད་ཁང་གི ་འགན་
འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཨམ་ར་ུ ཏི་ཇོ་ཤི ་ Shri Amruth Joshi ལགས་ཀྱིས་འཕགས་བོད་གཉིས་
ཀྱི་འབལ
ྲེ ་ལམ་ནི་བདེ་སྲུང་གི ་འབལ
ྲེ ་ལམ་ལས་
བརྒལ་བའི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། བོད་ཀྱི་གསོ་
བ་རི ག་པ། བླ་སླབོ ་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཞིག་ཆགས་
ཡོ ད། ཅེས་གསུ ངས།   དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བྱང་
ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་
མཐུ ད་ཁང་གི་ཟུང་འབྲེལ་འགན་འཛི ན་ཨ་གྷ་ི ནི་ཧོ་
ཊི ་རི ་ Dr K. C. Agnihotri ལགས་ཀྱིས།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་འདུ་ཤེས་རྩ་གཏོར་
གཏོང་སླད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོ ག་དང་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་བླ་
བྲང་གི་སྒྲིག་འཛུ གས་སོགས་རྩ་གཏོར་གཏོང་རྒྱུའི་
ཐབས་ཤེས་ཡོ ད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བྱས་ཡོ ད། འོན་
ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་ཐབས་ཤེ ས་དེ་དག་ལམ་
ལྷངོ ས་བྱུང་མེད། ཅེས་སོགས་གསུ ངས།
གཞང་ཡང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕ ྱོག ས་ཁུ ལ ་གྱི ་ བོད ་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་གི ་ཟུང་འབྲེལ་
འགན་འཛི ན་སྐུ ་ ཞབས་སུ ་རི ན་དི ་ ར་ཀུ ་ མར་
Surenderer Kumar ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་
ནག་རྒྱ་སྐདྱེ ་རི ང་ལུ གས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་དང་འབལ
ྲེ ་མོ་དི་གཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ཐེངས་ ༡༨ ཙམ་
གས
ྲོ ་མོ ལ་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་ལམ་ལྷངོ ས་བྱུང་མེ ད་
སྟབས།
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐོག་སདྲི ་
བྱུ ས ་མཁྲེག ས་པོ་ ཞི ག ་གཏན་འབེབ ས་གནང་
དགོས། ཞེས་སོགས་གསུ ངས།ཐེངས་འདིའ་ི དྲ་
ཐོག་བག་ྲོ གླངེ ་སངྟེ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མི ་
གྲངས་ ༣༥ ནས་ཁ་གཅིག་གྲག་གིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཐབ་ཇུས་གསར་པ་ཞིག་
གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་
པར་དྲ་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་འདི་ལྟ་བུ་མུ ་མཐུ ད་བསྐངོ ་
ཚོ གས་གནང་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོ གས་ཀྱི ་
སྐརོ ་གསུ ངས།།
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༩
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ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཊེའ་ོ མཆོག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་དྲག་གནོན་ལ་བཟོད་བསྲན་
བྱེད་ཐབས་བྲལ་ཞེས་གསུངས་པ།
དོན ་སྐ ར
ོ ་འདྲི་རྩད་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

བ་མི འི་ཐོབ་དང་མང་གཙོ འི་རི ན་ཐང་རྩིས་

ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་གནད་དོན་

ཚོ ས་བཟོད་བསྲན་གནང་ཐབས་མེད།

སྐབ ས་དེར ་སྐུ་ ཞབས་མེ ་ ཊེ འ ་ོ མཆོ ག ་གི ས །

དང་། ཧོང་ཀོང་སོགས་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་

ཡི ན་འཕྲལ་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས།

ཞབས་མེ་ཊེའ་ོ མཆོག་གིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་

རྒྱ་ནག་གི ་ དྲག་གནོན ་འོག ་སྡུག ་སྦྱོང ་མྱོང ་

གི ས་ཧོང་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་

སྐ་ུ ཞབས་མེ་ཊེའ་ོ

བཞི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

ཉིན་ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ ཨི ་ཊ་ལི འི་གཞུ ང་གི ས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛི ན་

༢༠

Matteo Lungi Biachi

མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་གི ་དྲག་གནོན་ལ་ཁ་ནས་ངོ་

དམ། ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཨི ་ཊ་ལི འི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་

ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་སུ་

རྒྱ་

ཁབ་བདུན ་གྱི ་ ཚོ ག ས་མི ་ཨ་ཊ་ལི ་ལྟ་ བུ ར ་

རྒོལ་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡི ན་པར།

བཞུགས་དགོས་པ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་

མཆོག་གིས།

ང་

སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་

ནག་གི ས་ཐེ ་ ཝན་ལ་བཙན་འཛུ ལ་གྱི ས ་

ཐོག ་ཅི ་ ཡང་མི ་བརྗོད ་པར་འཇམ་ཐི ང ་ངེ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་ཡོ ད་པས།

བསྒག
ུ ་དགོས་རེད་དམ།

སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ཞེས་པ་ཞི ག་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། ཨི ་ཊ་ལི ་གཞུང་

མཐའ་སྐརོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བོད་

དང་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

མཁན་རྗེས་མ་དེ་སུ་ཡི ན་དགོས་རེ ད་དམ།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་གོ མ ས་ས ྲོལ ་རྙི ང ་པ་

གི ས་གནད་དོན་དེའི་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་ཅི ་

བསྒྱུར་བཅོས་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་འོག་བོད་
ཀྱི ་རི ་སྒང་དུ་མ་ཎི ་རྡོ་བརྐོས་དང་དར་ལྕགོ ་

ལི འི་ཚོ ང་རོགས་རྒྱ་ནག་གི ས་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་

བཀའ་བཏང་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་ད་དུང་ཡུན་རི ང་

ཡི ན་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས་པ་དང་།

ཨི ་ཊ་

སོ ག ས་གཙང་བཟོ་ བ ྱེད ་དགོས ་པའི་ བཙན་

དོན་དངོས་དང་མཐུ ན་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ཅི ་
ཞེས་

དང་།

གཞན་ཡང་སྐུ་ ཞབས་མེ ་ ཊེ འ ་ོ མཆོ ག ་གི ས །
རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱ་སྐདྱེ ་རི ང་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་
ལ་བརནྟེ ་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་ལ་ཉེན་ཁ་

འབྱུང་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། འཕྲལ་དུ་ཉེན་ཁ་
དེ་ བཀག་འགོག ་མ་བྱས་ཚེ ་ མ་འོང ས་པར་

ི ་ཡོ ངས་ལ་ཆག་སྒ་ོ ཆེ ན་པོ་འབྱུང་
འཛམ་གླང
སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡའི་ཚུལ་དུ་གསུངས། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་གཉིས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
།ཕ་ཡུལ་བོད་རྨ་ལྷ་ོ ཁུལ་རྩེ་ཁོག་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་མཁའ་འག་ྲོ ཚེ ་བརྟན་

སླག
ོ ་ཐབས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ གསང་བ་ཕྱི ་ སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་རེབ་གོང་ནས་སླབོ ་མ་

མི ་ན་གཞོན་མཁའ་འགྲོ་ཚེ ་བརྟན་ཞུ་བ་ཞི ག་

པོ་མཆོ ག་ལ་ཆེ ་བསྟོད་ཀྱི ་གླུ་ཚི ག་ཅི ག་བྲིས་

བཅད་ཡོ ད་འདུག

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཆེ ་བསྟོད་

བླངས་རས
ྗེ ། ཡུལ་དེའ་ི ནག་ལྡངོ ་སྡ་ེ བའི་བུ་མོ་

༄༅།

རྫོང་རྡོ་དཀར་ཡུལ་ཚོ ་རྡོ་དཀར་སྡ་ེ པའི་བོད་

གིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
ཀྱི ་ གླུ ་ ཚི ག་ཅི ག ་བྲིས ་པའི་ རྐྱེན ་གྱི ས ་འཛི ན་

བཟུང་བྱས་ཏེ། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེ ས་
མགོར་ཁོང་དང་ཁོང་གི ་གླུ་ཚི ག་ལེ ན་མཁན་

གླུ་བ་ཚེ ་རྒོ་གཉིས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་སླགོ ་
ཐབས་བྱས་པའི་ཉེས་མི ང་འོག་མཁའ་འགྲོ་

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

པ་དེ་གཞས་པ་ཚེ ་རྒོས་རངྡུ ་ལེན་གྱི་ལམ་ནས་

པ་མ་ཟད།

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་འཕྲོག་སྟབས། བཟའ་ཟླ་

ཞིག་བླངས་ནས་བསྡད་ཡོ ད་པ་དང་།

གསུམ་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། ནག་

འག་ྲོ ཚེ ་བརྟན་ལ་ལོ་ ༧ དང་གླུ་བ་ཚེ ་རྒོ་ལ་
ྲི ས་ཐག་
ལོ་ ༣ བཅས་ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁམ

ཁོང་གི་ཐོབ་ཐང་ལག་འཁྱེར་

རྩིས་མེད་དང་། མུ་མཐུ ད་དུ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་

བརྒྱུད་སྐར
ུ ་བདྱེ ་མཁན་

བཅད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཡི ན་པའི ་ བུ ད ་མེ ད ་ཅི ག ་ཀྱང་གནས་ཚུ ལ ་

ཚོ གས་སངྟེ ་བྱ་བ་གང་མང་ཞི ག་སྒྲུབ་མི ་ཆོག་

བྱས་པར་བརྟེན་ལོ ་དེར་གླུ་ཚི ག་རྩོམ་མཁན་

དང་ལེན་མཁན།

བཙོན་

བྱུང་རྗེས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ ཁང་ནས་ཀླདོ ་གྲོལ་བཏང་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨
དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་ནས་འཛི ན་ བར་འགྲོ་འདུག་རང་དབང་མེད་པ་དང་། སྤྱི་

སོགས་སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་བརྒྱུད་སྐར
ུ ་

ལྡངོ ་སྡ་ེ བའི་ བུ ་མོ ་དེར ་ལོ ་གཅི ག་ཙམ་རི ང ་

ནག་ལྡངོ ་སྡ་ེ བ་ནས་

མཁའ་འག་ྲོ ཚེ ་བརྟན་ལགས་ལ་མཚོ ན་ན། དེ་

ཚོ ས ་སྐད ་ཡི ག་རང་དབང་གི ་ ཡར་ལངས་ བར་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཞི ག་གི ས་གླུ་གཞས་རྡུང་ལེ ན་དེ་སྐད་འཕྲིན་

ཚེ ་བརྟན་ལ་ལོ་ ༧ དང་། གླུ་བ་ཚེ ་རྒོ་ལ་

ྲི ས་ཐག་
ལོ་ ༣ བཅས་ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁམ

ལ་བསྒྲགས་པའི་ཉེས་མི ང་འོག་ཁྲིམས་ཐག་

བཟུང་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧

ཁོང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་ཀྱང་ཡོ ད་འདུག །

ད་ལྟ་

བཀག་ཉར་བྱས་རས
ྗེ ་ཀླདོ ་ཡོ ད་ཀྱང་། མཁའ་

དེ་དང་འབལ
ྲེ ་ནས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད།   བཅད་ཡོ ད་པ་དང་།

རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རངྟི ་

བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྟའུ་བླ་ོ བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ།

༄༅།

།བོད་ཀྱི་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་ཟུར་

ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོན་དུ་ཕེབས་འབར
ྱོ ་

རྟའུ ་ བླ་ོ བཟང་སྦྱི ན ་པ་ལགས་ཀྱི ས ་ཨ་རི འི ་ སྐབས་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་རྒྱུན་

རི འི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་ལས་
བདྱེ ་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སདྲི ་བཙོན་ཟུར་

གྲོང་ཁྱེར་བྷ་ོ སི ་ཊོན་ནས་དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་ ལས།   ས་གནས་གཞོན་ན་ུ བཅས་མཉམ་ རྟའུ་བླ་ོ བཟང་སྦྱིན་པ་ལགས་ལ་ཕེབས་བསུའ་ི
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོ ན་བར་ཁྱོན་བསྡམ
ོ ས་སྤྱི ་ ཞུགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ནས་ཨ་རི འི་ སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

སྐབས་འདིར་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་བླསོ ་

ལོ་བཅུ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་བཙོན་

འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་ཛ་དྲག་དུས་

བཏང་ས ་ྟེ བོད ་དོན ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི ་ ལས་

ནི། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་

བརྒྱད་བཙོ ན ་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ། སྐ བ ས་དེར ་རྟའུ ་ བླ ་ོ བཟང་སྦྱི ན ་པ་ལགས་

བོད་ཁམས་རྟའུ་ཁུལ་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་

བཅད་པ། ཚེ ་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས། ལོ་ ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གནང་ཡོ ད།

བྱམས་པ་དགེ་ལེགས་ལགས། ལོ་ལྔ་བཙོན་ ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ནས་བོད ་མི འི ་ ཐུ ན་
འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

མི ན་རི ག ་གཞུ ང ་དང་ངོ་ བོ་ གཏོར ་བཤི ག་

པའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཕྱག་ལེན་ལགས། ལོ་ལྔ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ བ ཏ ང ་ ད ང ་ ག ཏོ ང ་ བ ཞི ན ་ པ ར ་ བ ར ྟེ ན ་

རྣམས་མགྱོགས་མྱུར་གླདོ ་བཀྲོལ་དགོས་པ།

ལགས།

གཙོ ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་པ་གཞན་

བོད་མི ་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུ ལ་བ་རྣམས་གང་

སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་བའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྟོག་

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་ ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་བྱང་ཨ་

ལགས།

མཚོ ་ དགོན ་པའི་ དགེ་ འདུན ་པ་ངག་དབང་

ལགས། ལོ་བརྒྱད་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་ འགུལ་སྤལ
ེ ་བར་ཨ་རི འི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་གི ་

ཀྱི ་ཉི་མ་མཆོ ག་གླདོ ་བཀྲོལ་དགོས་པ་དང་།

སྐདྱོ ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ ་གནང་ས།ྟེ ཕྱི་ གནང་ས ་ྟེ ལས་འགུ ལ ་མཇུ ག་སྒྲི ལ ་གནང་

མཆོ ག་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

ཐེངས་འདིའི་བོད་དོན་རྐང་འཁོར་སྐརོ ་སྐྱོད་
ཀྱི་ལས་འགུལ་གྱི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ ་བོ་བཞི ་

ལེ་ ༥༣༠ ཙམ་བོད་དོན་རྐང་འཁོར་སྐརོ ་ ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་བར་རྐང་འཁོར་སྐརོ ་བསྐདྱོ ་

བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོ ད་པ་དཔེར་ན། ཉ་

ཞིབ་དགོས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྤྱི་ནོར་

ཐག་བཅད་པ།

བཀྲ་ཤི ས་ཆོས་དབྱངས་ བོད ་མི འི ་ གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་

ལོ་དྲུག་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་ པ ་ ཁ ག ་ ན ས ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ག ཞུ ང ་ གི ་ དྲ ག ་

བཅད་དེ་ད་ལྟ་ཡང་ཁོང་རྣམས་བཙོ ན་ཁང་ གནོ ན ་ཅན་གྱི ་སྲི ད ་བྱུ ས་ལ་སྔ ར ་ལྷ ག ་
ནང་དཀའ་སྡུག ་ཚད་ལས་འདས་བ་མ ྱོང ་ ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་དགོ ས ་སྐ ར
ོ ་གསུ ངས།།

བཞིན་པ་ཡི ན།

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

བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་

རྟའུ་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་མི ་འཛི ན་

པ་ལགས་དང་ཁོང ་གི ་ ཕྱག་རོ ག ས་དཀོན ་

བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཡི ན།

ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི ས ་རྟའུ ་ བླ ་ོ བཟང་སྦྱི ན ་

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༩ 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་དབུ་མ་འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་རེ་ཞི ག་ལེགས་པར་
མཇུག་སྒྲིལ་མཛད།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ན་ལེནྡྲ་ཤི ་ཀི་ཤ་

ཞེས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་

Nalanda Shiksha

པའི ་ ཚོ ག ས་པ་ཞི ག ་ནས་ཇི ་ ལྟར ་གསོ ལ ་བ་

བཏབ་པ་བཞིན།   བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་

ནང་སྐབས་དེ་དུས་ནས་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆོས་སྐརོ ་དང་པཱ་ལི འི་གཞུང་

སྐརོ ་ཡོ ངས་གྲགས་སུ་གསལ་པོ་མེད། ཐེག་ ལེ གས་སྦྱར་ནང་དུ་ཁུ་ན་ུ བླ་མ་རི ན་པོ་ཆེ ས་

དྲུག་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་སྐབས་སུ་དཔྱད་པ་ བདེན ་པ་བཞི ་ དང་བྱང་ཕྱོག ས་སོ ་ བདུན ་

ཞི ག་ཡི ན་པས་ཉམས་ལེ ན་བདྱེ ་མཁན་ཚོ འི་ དང་། གཅིག་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པར་

ལུགས་སལ
ྲོ ་ཞིག་ཡོ ད་པ་རེད། ཁོང་གིས་ལོ་ དུ་གསུངས་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།

ནན་ཏན་མཛད་དེ་དངོས་པོའི་གནས་ཚུ ལ་ བཅས་བརྗོད་བྱའི་དབང་དུ་བྱས་ན་གཅི ག་

ཆེ ན ་གྱི ་ ཆོ ས ་སྐར
ོ ་ཧ་ཅང་རྟོག ས་དཀའ་བ་ བཀའ་སྩལ་བ་ལ།

ནང་དུའང་ཆད་མཐའ་ལ་ལྷུང་པའི་ཉེན་ཁ་ འགྱུར། ཞེས་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་འགག་
ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེའ་ི གསལ་བཤད་ པར་འགྱུར།   ཞེས་དོན་གཉིས་གོ་རྒྱུ་ཡོ ད་
ཀྱི་ཚུལ་དུ་དྲང་ངེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་པའི་ཆོས་ པ་ཞིག་རེད།

སྨནི ་སྩལ་ཐོབ་ས་ྟེ མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་

དོན་དག་གཉིས་ཡོ ད་པ་

དང་པོ་ནི་ལམ་བདེན་དང་།

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧ ནས་

འཁོར་རི མ་པ་གསུམ་པ་བཀའ་སྩལ་བ་རེད།

ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་འཇུག་

པའི་བཀའ་ཆོ ས་རེ་ཞི ག་ལེ གས་པར་མཇུག་

འཇུག་པ་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མ་རྩ་བ་ རྩ་གཞུང་ད་ལྟ་ལེགས་སྦྱར་ནང་དུ་ཡོ ད་མེད་
ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཆགས་ཡོ ད། འདིའ་ི ཤེས་འདོད་འདུག ཁྱོད་རང་ཚོ ར་མཁྱེན་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཟབ་མོ ་ ཚོ ས་དེའི་སྐར
ོ ་ཉམས་ཞི བ་ཅི ག་གནང་ཐུ བ་

དེ་རི ང་འདིར་ཆོ ས་འབལ
ྲེ ་བདྱེ ་པའི་དབུ་མ་ བ་གྲགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་

༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་དཔལ་ལྡན་

བར ྗོད ་བྱ་གཙོ ་ བོ་ ནི ་ ཆོ ས ་འཁོ ར ་རི མ་པ་ རྟོགས་ཡོ ད་དམ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་

སྒྲིལ་མཛད་ཡོ ད།

༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་༸རྒྱལ་བའི ་ གཟིམ ་ཆུ ང ་ཕོ་

བྲང་ནས་གསུང་ཆོ ས་གནང་ཡུལ་དུ་ཆི བས་

མཐར་ཐུ ག་གི ་སྐརོ ་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་ལྟ་བ་
རྙདེ ་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་

མཚུངས་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཟིན་

ྲི ་སུ་བཀོད་ནས་ཡོ ད་པ་རེད།
བས

སྔར་གྱི་

སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།
ཁ་སང་ མ་ཐག་ཏུ །ཟབ་ཞི ་ སྤྲོས ་བྲལ་འོད ་གསལ་ རྒྱ་གར་གྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ནང་དུ་ ཐུ ན ་མོ ང ་ཡི ན་
ཞུ ས ་པ་བཞི ན ་ཆོ ས ་བ ྱེད ་པའི ་ དགོས ་པ་ནི།   འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྟ་བུའ་ི ཆོས་ཤི ག་ པ་འཁོད་ཡོ ད། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ི རི ་ནས་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཆོ ས་ལུགས་མང་པོ་

ཡོ ད་ཀྱང་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་པ་

དང་བརྩེ་བ་སོ ག ས་གཞི ་ རྩའི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་

བྱེད་པ་དང་དོན་ཤེས་པ་ལ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་

གྱི ་ ཆོ ས ་སྐར
ོ ་ཉམས་སུ ་ བླང ས་ནས་རང་གི ་

ི ་
ཆོ ས་གཙོ ་བོ་དང་བཟང་ཤོས་ནི་བྱམས་སྙང

འཁོ ར ་གཉིས ་པའི ་ སྐབ ས་སུ ་ བྱ་རྒོད་ཕུ ང ་ མི ན་ཤེ ར་ཕྱི ན་གྱི ་མདོ་སྡ་ེ རི ན་པོ་ཆེ འི་དོན་

ར་ྗེ ཆགས་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་སྐས
ྱེ ་ཙམ་ཉིད་ནས་

འདྲ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད།

རེད།

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཆོས་སྐརོ ་ཉམས་ལེན་

བཞིའ་ི རྣམ་གཞག་བཀའ་སྩལ་བ་རེད། ཆོས་ པའི་ནསུ ་པ་ཡོ ད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་
པོ་ རི ར་ཤེ ར ་ཕྱི ན ་གྱི ་ མདོ་ བཀའ་སྩལ་བ་ གོ་དཀའ་བ་རེད།

མ་འཆི ་བར་དུ་གཞན་གྱི་བརྩེ་བའི་འོག་ནས་ རེད།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ ་

དེ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་དམི གས་ ཕྱིན་པ་ཞེས་པའི་མདོ་སྡའེ ་ི མཚན་ཟུར་ལའང་

བསལ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད།

བ་སོགས་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་རི ན་ཐང་གི ་

ནང་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས་ ཐ་སྙད་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།

བསླབ་བྱ་གཅིག་མཚུངས་གསུང་བཞིན་ཡོ ད།

སྔར་བནྱོ ་པའི་

ཤེས་རབ་བསྟན་ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

འཚོ ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརནྟེ ་

ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་

མཁས་པ་སུ་ཡི ན་ནའང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའི་

སྤྱིར་བཏང་ཆོས་སྐརོ ་ཞེས་པ་ནི་ཐུ ན་མོང་གི ་
འགོག་བདེན་དང་

བཀའ་སྩལ་བ་མ་གཏོགས་དེ་དུས་བྱོན་ཟིན་ ལམ་བདེན ་གྱི ་ སྐར
ོ ་ནང་པའི ་ ཐུ ན ་མོ ང ་མ་

རྒྱ་གར་གྱི་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་ པའི ་ མཁས་པ་སུ ས་ཀྱང་དེ་ ལྟ ་ བུ ་ བཀའ་

ཡི ན་པ་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཡོ ངས་

འག་ྲོ སྟངས་སྐརོ ་ལ་འགལ
ྲེ ་བཤད་ཧ་ལས་པའི་ གྲགས་བྱས་ནས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞི ག ་མ་

སུ་ཡོ ད།

པའི ་ ལུ ག ས་སྲོལ ་ཞི ག ་ལ་ནང་བསམ་བླའོ ི ་ གནང་མངྱོ ་མེད། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཡོ ངས་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

གཞུང་འདི་དག་ཆགས་ཡོ ད། དཔལ་མགོན་ ཆེན་པོ་ཡོ ང་གི་རེད།

སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་ལྟ་བུ་རེད། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཐོག ་མར་གོ ང ་དུ་ ཞུ ས ་པ་བཞི ན ་བདེན ་པ་ ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། གང་ལྟར་དཔྱད་པ་བདྱེ ་

མི ་ལ་ཡོ ད་པའི་ཁྱད་

ཞི བ་ཚགས་པོས་འགལ
ྲེ ་བཤད་སྐནྱོ ་མཁན་ ནས་ཉམས་ཞི བ་གནང་ཐུ བ་ན་ཕན་ཐོགས་

མང་ལ་ཡོ ངས་གྲགས་ཀྱི ་ཆོ ས་སྐར
ོ ་ཞི ག་མ་

ཤོ ས ་ཤི ག་ལ་བཀའ་སྩལ་བ་ཡི ན་པས་མི ་

ལུགས་གཙོ ་ཆེ ་བ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི འི་ཆོ ས་
ལུགས་ཤ་སྟག་རེད།

གྲགས་ཀྱིས་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ ཁང་ཡོ ད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དེ་དག་

པར་བྱ།   །ཞེས་གསུངས་པ་རེད། སངས་

ནསུ ་པས། །མི ་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་གནས་སུ་གནས་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་ རེད།

ཡོ ངས་གྲགས་སུ་གསུངས་པ་དེ་སྡ་ེ

ྲི ས། ཏིང་ངེ་འཛི ན།
འདས་ལ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མི ་ཞིག་ཆགས་ སྣོད་གསུམ། ཚུལ་ཁམ

ཡོ ད། ཁོང་འཇིག་རནྟེ ་ལ་ཕེབས་དུས་རྒྱ་གར་ ཤེས་རབ་བཅས་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་དེ་

པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་སྐྱེ་བ་ཁ་ཤས་རི ང་ ལེ གས་སྦྱར་གྱི ་སྐད་དེ་ཤེ ས་ཡོ ན་ཅན་གྱི ས་

ལ་རྟེན་འབྱུང་གི ་དོན་གསལ་བར་བྱེད་ཆེ ད་ བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་སྐད་ཡི ག་ཅི ག་ལ་ངོས་
འཛི ན་གནང་གི ་ཡོ ད་པས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

རང་ཉིད ་ཀྱི ས ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ ཤེ ར ་ཕྱི ན ་

ཀྱི ས ་ལེ ག ས་སྦྱར་ཐོག ་མཛད་སྟངས་དང་།

ཉམས་མ ྱོང ་ཐོག ་ནས་གཞུ ང ་འདི ་ མཛད་

ཐོག ་མཛད་སྟངས་ལ་ཞི བ ་བསྡུ ར ་གནང་

པ་དང་།

འདི་ནི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལེགས་

བཤད་ཅིག་ཆགས་ཡོ ད།

ལེགས་སྦྱར་ནང་

དུ་གསུངས་པའི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེ ས་རབ་ཀྱི ་

མ་དཔེ་ད་ལྟའང་ཡོ ད་པ་རེད། ངོས་ཀྱིས་ཁུ་

ན་ུ བླ་མ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མདུན་ནས་དབུ་མ་རྩ་བ་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ལུང་ལེ གས་སྦྱར་ཐོག་བཞུགས་

པ་དེའ་ི ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡི ན། ཚི ག་གི་གོ་བ་

ལེ ན་སྟངས་དེ་ལེ གས་སྦྱར་ནང་དུ་དམི གས་
བསལ་གྱི ས ་ཕན་ཐོག ས་ཡོ ད ་པ་ཞི ག ་རེ ད །

སུ་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་གཅི ག་མཚུ ངས་ དཔེར་ན།   བོད་ཡི ག་ནང་། ལས་དང་
ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡ་ེ རི ན་པོ་ཆེའ་ི ཉོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ཉོན་

དོན་དག་ལས་སླ་བོའ་ི ཐོག་རྟོགས་དཀའ་བས་ མོངས་རྣམ་རྟོག་ལས།
གསུང་ཡུལ་གདུལ་བྱ་ཉུ ང་ཤས་ཡི ན་པ་དང་།

ཝ་ར་

པའི་ཐ་སྙད་འདི་སྤྱིར་ནང་པའི་ནང་དུ་ཡོ ངས་ ཎ་སི ར་ལེ གས་སྦྱར་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་

གསུ ང ས་པའི ་ ཆོ ས ་སྐར
ོ ་དེ་ གདུལ ་བྱ་ཉུ ང་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཞན་དང་མི ་

ི ་ཆོས་
དེར་བརནྟེ ་འཛམ་གླང

སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་ ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོ ང་གི་རེད།

སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐརོ ་རེད།

མཁོ་བོས་རྙདེ ། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་བར་མི ་

རི ན་ཐང་གི་བསླབ་བྱ་གཅིག་མཚུངས་གསུང་

བཞིན་ཡོ ད།

གཉིས་པ་ནི་ལམ་བདེན་རེད། དཔལ་ལྡན་ཟླ་

སྤྲོས་པ་ནི།

།དེ་དག་སྤྲོས་ལས་

།སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པར་

དཔལ་ལྡན ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ལེ ག ས་སྦྱར་
བ་ཡི ན་ན་ལེ གས་སྦྱར་གྱི ་སྐད་རང་ལ་ཏན་
ཏན་ཕན་རླབས་ཡོ ང་གི་རེད།

དེ་ཁྱོད་རང་

ཚོ འི་ ཆེ ད ་དུ་ ཡི ན་མ་གཏོག ས་ངོས ་ཀྱི ་ ཆེ ད ་

དུ་མི ན། ངོས་རང་ལེགས་སྦྱར་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་

བྱེད་པའི་དུས་ཚོ ད་ཡོ ལ་བ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་
ཧིན་དྷའི ་ི སྐད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཚི ག་མང་པོ་

ཞིག་སྦྱང་འདོད་ཡོ ད་ཀྱང་། ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་

མ་གཏོགས་ཡོ ང་ཐབས་མི ་འདུག

རྒྱ་གར་

གྱི ་ ཚི ག་ཡག་ཤོ ས ་ནི་ ཟ་མ་དང་ཆུ ་ གྲང་མོ ་

དང་ཚ་བོ་ཤེས།

སྔནོ ་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་མ་

ཐག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་སྦྱང་ཡོ ད་ན་བསམ་

བསམ་ཞི ག་དེང་སང་དྲན་གྱི་འདུག་ཀྱང་ད་
ལྟ་དུས་ཚོ ད་ཡོ ལ་ཟིན་པ་རེད། ཅེས་སོགས་

སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུའང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ འགྱུར། །ཞེས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

འབྲངས་ནས། ཨ་རི འ་ི མི ་རི གས་ནག་པོའ་ི བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་བསྐདྱོ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

མཁོ་མཆི ས་ཚེ ་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་ པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

ང་ཚོ ས ་སྤྱི ་ དམངས་ཐོབ ་ཐང་ལས་འགུ ལ ་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་གནང་བ།
མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་

མཆོག་གི ས་གཞི ས་བས
ྱེ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་།

སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེ ན་ལས་འགུ ལ་ དང་། ཐབས་ལམ་དེར་བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ གི ས་སྐ་ུ ཞབས་མར་ཊི ན་ལུ་ཐར་ཀི ངྒ་མཆོག་ མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཀྱང་ཡི ད་སྨནོ ་

ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་དམ་པ་ཁོང་གི་ནང་
མི ་ཉེ་ འབ ལ
ྲེ ་ལྟས
ོ ་བཅས་ཡོ ང ས་ལ་ཐུ ག ས་

གསོའ་ི གསུང་འཕནྲི ་ཞིག་ཕུལ་འདུག
༄༅། །ཨ་རི འ་ི གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་།

ཨ་རི འི་ སྤྱི ་ དམངས་ཐོབ ་ཐང་རྩོད་ལེ ན ་པ་

ངོ་མཁྱེན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ དང་།

ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོ ད།

ཁོང་ནི་མི ་རི གས་ བཞིན་ཡོ ད། དེས་མ་ཟད་དེ་ནི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

དབ་ྱེ འབདྱེ ་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་།

འདྲ་མཉམ་ འཛུ གས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕག
ྱོ ས་ཤི ག་

ཐུ གས་གསོ འི ་ གསུ ང་འཕྲི ན ་ནང་འཁོ ད ་ ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེ ན་གྱི་ལས་འགུ ལ་ནང་རྒྱུ ན་ ཀྱང་ཡི ན།
དོན།

ང་ཚོ ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར།

འཚེ ་མེད་ཞི་བའི་

དབུ་འཁྲིད་ཨ་རི འི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་

ཞབས་ཇོན་ལེ་ཝི ་སི ་མཆོག་ལ་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་གིས་

བཞག་པའི་སྐ་ུ ཚེ འ་ི མཛད་རྗེས་དང་རི ན་ཐང་

བཅས་བརྒྱུ ད་འཛམ་གླི ང ་ཡར་རྒྱས་གོ ང ་

ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་ཁག་

མ་རྣམས་སེམས་ཤུགས་སྤར་གྱི་རེད། ཅེས་

ཁོང་ནི་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་

རྗེས ་དག་གི ས ་ང་ཚོ ར ་འཚེ ་མེ ད ་ཞི ་ བའི ་

མཉམ་འཐབ་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་བཞིན་སྐ་ུ ཞབས་ཁོང་གིས་

ལ་གདོང ་ལེ ན ་བྱ་རྒྱུ འི་ ཡི ད་ཆེ ས ་བླ་ོ ས བྟོ ས་

སྐུ་ཞབས་ལེ ་ཝི ་སི ་མཆོ ག་ཨ་རི འི་མི ་རི གས་ ཡི ན་སྟབས།

ནག་པོའི་སྤྱི ་དམངས་རང་དབང་དང་འདྲ་

གནས་ཚུལ་ཐོན་པར།

མར་ཊི ན ་ལུ ་ ཐར་ཀི ངྒ ་མཆོ ག ་གི ་ རྗེས ་སུ ་ བདག་ཉིད ་ཆེ ན ་པོ་ གན་དྷིའི ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་

གྱི་འཐབ་རྩོད་པ་དང་།

དུ་ མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་གྲས་ཤི ག་ སྐུ་ཞབས་ལེ ་ཝི ་སི ་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚེ འི་མཛད་

གྲགས་ཅན་སྐུ་ ཞབས་ཇོན ་ལེ ་ ཝི ་ སི ་ མཆོ ག ་

སྐུ་ ཚེ འི ་ འཕེན ་པ་རྫོག ས་པའི ་ ཡི ད་སྐ ྱོ་ བའི ་

དུས་ནས་དུས་སུ་ཁྱབ་སྤལེ ་གནང་

དགོས་པའི་སེམས་ཤུགས་སྤར་གྱི་ཡོ ད།

རྩོད་མཁན་གྱི་དཔའ་བོ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་

དགོས་རྒྱུ་དང་།

དེ་དང་མཉམ་དུ་དགོས་

འཕེལ ་ཡོ ང ་རྒྱུ ར་མུ ་ མཐུ ད ་མི ་རབས་རྗེས ་
འཁོད་གནང་འདུག །

4

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༩

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་དོན་སྐརོ ་རྫུན་བཟོས་བགྲོ་གླངེ ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ད་ུ
རང་གི ་ངོ་གདོང་སྐྱོབ་ཐབས་བྱས།
།རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་ ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ་བཤད་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་དཔལ་

དགོན་སྡ་ེ གྲངས་ ༦༢༥༩ དང་། གྲྭ་བཙུན་

གི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་ ༤༤ པའི་ཐོག་རྒྱལ་

བཞིན་ཡོ ད།

China Global Televi-

གི ས་དམག་མི ་བརྒྱུ ད་དབང་ཆ་གཅི ག་སྡུད་

གཞུ ང ་གི ས ་ངེས ་པར་དུ་ དགོ ན ་སྡ་ེ དང་གྲྭ ་

བརྗོད་བྱེད་བཞིན་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

གཞུང་འབྲེལ་ཨི ན་ཡི ག་གསར་འགྱུར་ལས་

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་བོད་ཀྱི་

ཐབས་སུ ་ འགྲོ་ གྲོན ་བཏང་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད།

༄༅།

རྒྱལ་སྤྱི འི ་ གཞུ ང ་འབ ལ
ྱོ ་གྱི ་ རོ ག ས་དངུ ལ ་དེ་ དག་ནི་ རྒྱ་ནག་
ྲེ ་ཨི ན་ཡི ག་གསར་ འབ ར
འགྱུར་ལས་ཁང་
sion Network

ཞེས་པའི་ནང་། ཉེ་ཆར་ཕྱི་

སྤྱི་ཚོ གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་
ཐང་ཡར་རྒྱས། བོད་ཀྱི་དབུལ་ཕོངས་ངལ་

སེ ལ ་གྱི ་ གྲུ བ ་འབྲས་དང་འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་གྱི ་
རེ་བ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི ་

དང་བོད ་མཐོ་ སྒང ་རྒྱ་ཡུ ལ ་ཅན་ལ་བསྒྱུ ར་

དཔལ་འབ ྱོར ་དེ་ དག་རྒྱ་ནག་གི ་ དམག་སྡ་ེ

དད་མོ ས་ཞེས་པའི་སྐརོ ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླངེ ་

དེ་དག་བོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་གང་བྱུང་སྔགོ ་འདོན་

དང་རྒྱུག་ཆུ་ཁག་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་འདྲེན་བྱེད་

བོད་དོན་སྐར
ོ ་རྫུན་བཟོས ་བགྲོ་ གླངེ ་ཚོ ག ས་

པར་འག་ྲོ གནྲོ ་གཏོང་གི་ཡོ ད།

ཇི ་ ནི ་ ཝའི ་ ག ྲོང ་ཁྱེར་ནང་ད་ལྟ ་ འཚོ གས་

ནའང་བོད ་ནི་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་ནས་ནམ་ཡང་

འདུ་རི མ་པ་ཚོ གས་པ་དེ་དག་ནི། སུད་སི འ་ི

དབུལ་ཕོངས་ངལ་སེལ་གྱི ་ཐད་ནས་བཤད་

སྣང་ཆུང་དུ་བརྩིས་ཏེ། ཁྲུན་ཆི ན་གྲོང་ཁྱེར་
དང་པེ་ཅི ང་དུ་བག་ྲོ གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་གཉིས་

རྒྱ་ནག་དབུས ་གཞུ ང ་གི ་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྤྱི འི་

ཁང་གིས།

ཁྲུན་ཆི ན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བགྲོ་
གླངེ ་ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་པ་དེ་ རྒྱལ་སྤྱི ་ རང་

ཚོ ག ས་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲབ་སྟོན ་

བཞིན་ལྡན་པའི་བགྲོ་གླངེ ་ཡི ན།

བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ཅེས་ནན་གྱིས་བཤད་ཡོ ད།

ཀྱི་རང་དབང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་གྲངས་ ༥༠

ཡུ ལ་གྱི ་ སྐུ ་ ཚབ་མཉམ་ཞུ ག ས་བྱས་ཡོ ད །

ཀྱི་ཡོ ད་དམ།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁྲིམས་ག་རེ་སྐརོ ་བརྗོད་

ཐུ བ།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རོགས་དངུལ་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་མི ་ཚོ ས ་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན ་

བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུའི་སྟེང་ཆོ ས་དད་རང་

ལས་བོད་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མེད།  རྒྱ་གར་

པ་སོ ག ས་གསོ ་ སྐྱོང ་སླད ་དུ་ བཏང་ཡོ ད ་པ་

དང་འཕྲད་བཞིན་ཡོ ད་པ་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་

ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།

ལྟ་ག་པར་ཡོ ད་མི ན་སནྟོ ་དགོས།

ྲི ས་ཀྱིས་སྲུང་སྐབྱོ ་
དབང་ངོས་འཛི ན་དང་ཁམ

ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་བོད་

ཀྱི་རི ག་གནས་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་ཆོ ས་ལུགས་

བཙུན་ཁག་གི ་གྲངས་ཚད་ལྷག་མ་དེ་དག་ད་

དང་། བདེ་སྲུང་མི ་སྣ། རྒྱ་རི གས་ལས་བདྱེ ་

ཁྲུན་ཆི ན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་ གྱི་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་ནག་དུས་རྟག་ཏུ ་བཙན་
ཚོ གས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ འཛུ ལ ་གྱི ས ་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
༡༥

གྲངས་ ༥༩༢༥༥༨ ཙམ་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

པར་མཚོ ན་ན་ཆོ ས་དུག་ཏུ ་ལྟ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་
མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་

ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་ཆོ ས་ལུགས་གང་ཡང་
ཉམས་ལེན་བདྱེ ་འཇུག་གི་མེད།

རྒྱ་ནག་

པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡོ ད།   རྒྱལ་ཚོ གས་

ཏེ་ཐེ་བྱུས་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་

༢༠༠༧ ལོར་བཀོད་ཁྱབ་ཨང་ལྔ་པ་ཟེར་པ་

བག ་ྲོ གླ ངེ ་དེའི ་ ཐོག ་པ་ཀི ་ སི ་ ཐན་དང་བལ་

ཙམ་དང་། རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་དམི གས་བསལ་

ཅེས་བརྗོད་ཡོ ད།

གྲངས་ ༣༠ ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་

གཅི ག་གི ་ལས་གཞི འི་འོག་བུ་ལོ ན་འཇལ་མ་

ལས་དོན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ ཆེ ད ་མཁས་པ་

ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་སྐམ ་ས་ཆེ ན ་པོ་ དང་།

པ་ཀི་སི ་ཐན་དང་བལ་

ཡུལ་གཉིས་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱུ ད་གཅི ག་ལམ་

ི ་གཉིས་ཡི ན།
ཐུ བ་པའི་གྲོགས་པོ་གསར་རྙང

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠

ཧོང་ཀོང་། བོད། ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན་བཅས་

རི ང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་དང་། དཔལ་འབྱོར།

དབང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་

ཡོ ད།

པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་ཡོ ད།

རྩུབ་དང་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོ ད།

དམར་ཤོག་ཚོ གས་པས་མི ་མང་གི ་ཆོས་དད་ ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོ ས་དད་རང་
གནད་དོན་ཐད་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་

ཞེས་དང་།

བཞི ན་པར་ཛ་དྲག་གི ་རྟོག་ཞི བ་གནང་དགོས་

སྤྱི་ཚོ གས་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་བརདྗོ ་

འོན་ཀྱང་བོད་མི ་ཚོ ར་མཚོ ན་ན་རྒྱ་

ནག་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་གདུག་

བོད་མི ་

ཚོ ར ་ཆེ ས ་མཐོའི ་ རང་སྲིད ་རང་སྐ ྱོང ་མེ ད ་

དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ལུང་པ་ཞིག་མི ན།   བོད་

ཞི ག་བཏང་སྟེ་བོད་མི འ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་

འདུ་ཐེངས་ ༤༤ པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གིས་རང་

མ་ཟད།

དམར་ཤོག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་ལུགས་ ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་

རང་དབང་ཡང་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

པ་ཙམ་རེད།     ཁྲུན་ཆི ན་གངྲོ ་ཁྱེར་དུ་

གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་ས་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་དབང་

དེ་ མེ ས ་ཡང་མེ ས ་ནས་དར་བའི་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་

ཆ་བཤད་འཇུག་གི་མེད་ལ། བོད་ནང་ཁུལ་

བཞི ན ་པའི ་ མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་

འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་ མི ་ཚོ ར་བཟའ་བཏུ ང་གི ས་འདང་བ་ཡོ ད་པ་

ནང་དོན་རི ག་པར་སྤདྱོ ་ཐུ བ་རྒྱུའི་

གི ་ངོ་གདོང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་འབད་བརྩོན་བྱས་ སེམས་ཀྱི་ནསུ ་པའང་ཆེན་པོ་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་དབང་སྒྱུར་

འོག་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་བོད་དང་

སྒྱུར་བྱས་པར་བརནྟེ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་
༡༩༦༤ བར་བོད་ནང་མུ་གེ་ཐེངས་གཅིག་

བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། འག་ྲོ

དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༧༣ བར་

ངལ་སེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་བགྲོ་

གེ་ཐེངས་གཉིས་བྱུང་སྟེ་བོད་མི ་མང་པོའི་ཚེ ་

དབུལ་ཕོངས་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ །

གླངེ ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་པ་རེད།

བག་ྲོ གླངེ ་
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སོགས་

ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག ་གཞུ ང ་གི ས ་བོད ་

ནང་དཔལ་འབར
ྱོ ་དང་སྤྱི་ཚོ གས་འཕེལ་རྒྱས་

གསོ འི་སླད་རྒྱ་སྒར
ོ ་ཐེར་འབུམ་གཅི ག་དང་

གྲངས་ཆུང་བཞི ་མ་དངུལ་བཏང་ཡོ ད་སྐར
ོ ་

དངུ ལ ་སྔནོ ་རྩིས་རྒྱ་སྒར
ོ ་དུང ་ཕྱུ ར ་ཆི ག ་ཁྲི་

དང་གྲངས་ཆུང་གཉིས་བཞི་
yuan

1.24 trillion

བཏང་ཡོ ད།   དེ་ནི་བོད་ནང་གི་སྤྱི་

ཡོ ངས་འག་ྲོ གནྲོ ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ཆགས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་

དུ་ཚོ གས་ཤི ང་།

ལུགས་སྲིད་བྱུས་བཅས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྐར
ོ ་ སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་དང་མཆོད་མཇལ་སོགས་
གླངེ ་སླངོ ་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ི ་ བྱེད་འཇུག་གི་མེད།
འཛམ་གླང

ཡོ ང ས་ལ་རྒྱ་ནག་སྐར
ོ ་གོ་ རྟོག ས་ཡོ ང ་སླད ་

གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་བོད་ཡི ག་

ཡོ ད།

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་རི ག་

སྐརོ ་སེམས་འཚབ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་ན། རྒྱ་ནག་

གཞི་རྩ་འཇོག་དགོས་པ་དང་། དགོན་སྡ་ེ ཁག་

དང་བོད་མི ་ཚོ ས་དེར་རྗེས་སུ་ཡི ་རངས་ཞུ ་

ཏུ ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཉམས་ལེ ན་བྱེད་སའི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་

བཙུན་གྲངས་ ༤༦༠༠༠ ལྷག་གི་གྲྭ་ཤག་

འདེམས་སྒྲུག་ཐད་ཐེ་བྱུས་བྱ་འཆར་ཡོ ད་པ་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། བླ་སྤྲུལ་གྲངས་ ༣༥༨ ལྷག་
ཡོ ད། ཅེས་རྒྱ་ནག་གིས་འུར་རྒྱག་གི་ཡོ ད།
དོན ་དངོས ་སུ ་ རྒྱ་ནག་གི ས ་དབང་སྒྱུ ར་མ་

བྱས་གོང ་བོད ་ལ་ཉུ ང་མཐའ་ཚད་ལྡན ་གྱི ་

བྱིས་པ་

རྒྱ་ནག་གི ་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་དང་ཆོ ས་ རྣམས་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་

ལྟར་བྱས་པ་སོགས་མི ག་གི ས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོ ད་

བས་ྟི གནས་གྲངས་ ༡༧༨༧ ཙམ་དང་། གྲྭ་

དགོན་སྡ་ེ ཁག་རྒྱ་ནག་

བག་ྲོ གླངེ ་ཚོ གས་འདུའ་ི དམར་ཤོ ག ་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་མི ་ཚོ ས་

གནས་རྒྱུན་འཛི ན་དང་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་

གི་རེད།

དབུས་གཞུ ང་གི ས་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་རོ གས་

གྲྭ་བཙུན་རྣམས་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་

ཆེ ་ཁག་དང་རི ག་གནས་ཤུ ལ་བཞག་རྣམས་

གཞུ ང་གི ས་བོད་ཀྱི ་དགོན་སྡ་ེ གནད་འགག་

བཏང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནས་ ༢༠༢༠ བར་རྒྱ་ནག་

དང་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་སྐརོ ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ དང་།

ཉིན་བོད་ཀྱི་རི ག་གནས་རྒྱུན་འཛི ན་ ཡ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་སྒར ་གཏོར ་བཤི ག་བཏང་བ་

སྒའེ ུ་ཁུང་གསར་པ་ཞིག་ཕ་ྱེ ཡོ ད། ཅེས་བརདྗོ ་

པ་ཞིག་སནྟོ ་རྒྱུ་ཡོ ད་ན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོ གས་སྡ་ེ

ཐབས་བྱས་ཡོ ད།

དེར། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་

གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་

སྙན་ཐོའ་ི ནང་འཁོད་ཡོ ད།

པ་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ནས་སྙན་ཐོ་གནང་བ་

ུ ་སྒར་དང་
དེ་བཞིན་གསེར་རྟ་བླ་རང

སྟེང ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཆེ ད ་མཁས་པ་རྣམས་ནས་ སྟངས་འཛི ན་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

དང་རི ག་གནས་ཤུ ལ་བཞག་རྣམས་ཉམས་

མེད། དེ་ནི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རེད།

ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་

དཔལ་འབར
ྱོ ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་འཕེལ་རྒྱས།
ཅེས་བདེན་པ་དག་སྐལ
ྱེ ་བདྱེ ་

རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ རང་དབང་གི ་ ཆེ ད ་མཁས་

རི ག ་གཞུ ང ་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་ཚོ ག ས་འདུ་ པེ་ ཅི ང ་ འབུད་བཏང་ཡོ ད།

གི ས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ གནད་འགག་ཆེ ་ཁག་

བོད་མི ་ཚོ ར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འག་ྲོ རྒྱུ འི་སྐད་

རྒྱ་ནག་དབུས ་གཞུ ང ་གི ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཟད། དར་ལྕགོ ་བཙུགས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀྱང་

མི ་ཆོ ག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོ ད་པ་མ་

ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་རེད།

རྗོད་བཞི ན་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ལ་མགོ་

སྐརོ ་སླུ་ཁདྲི ་ཁོ་ན་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་

དུའ ང་ཕར་ཚུ ར ་འགྲོ་ འོང ་བྱེད ་འཇུ ག་གི ་

༡༥

དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ།

ྲོ ་རྒྱུ ན་རི ག་གཞུང་དར་ལྕགོ ་འཛུ གས་
ནི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ངོས་ལེ ན་བྱེད་ ཀྱི་སལ

སགྲོ ་ཤོར་ཡོ ད།

ཉམས་གསོ་གང་དང་གང་། ག་དུས། ཇི་

དབུལ་ཕོངས་ངལ་སེལ་ཆེད་དངུལ་འག་ྲོ གནྲོ ་

འཆད་པ་སོགས་བདྱེ ་འཇུག་གི་ཡོ ད།

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚོ ར་ཕ་

གཞུང་འབྲེལ་ཨི ན་ཡི ག་གསར་འགྱུར་ལས་ མར་ཕབ་དགོས ་པའི ་ བཙན་བཀའ་བཏང་

ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སོགས་ཀྱི་སྐར
ོ ་གཏམ་བཤད་
བྱས། རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་

དབུ ་ ཁྲི ད ་བླ་ ཆེ ན ་འདེམ ས་སྒྲུ ག་དང་ཆོ ས ་

ནང་རི ག་གཞུ ང་དང་ཆོ ས་དད་རང་དབང་

མུ ་གེ་ཐེངས་གཅི ག་བཅས་ཁྱོན་བོད་ནང་མུ ་

ཚོ གས་འདུའི་སངྟེ ་རྒྱ་ནག་ས་མཚམས་ཞི བ་ གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ དབུ ལ ་ཕོང ས་ངལ་སེ ལ ་སྐར
ོ ་
འཇུག་ལྟ་ེ གནས་ཁང་

ལ་རྩིས་མེད་རགྡོ ་རོལ་བཏང་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་

བག་ྲོ གླངེ ་ཚོ གས་འདུའ་ི ཐོག་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་

བོད་མི ་ཚོ ས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་
སྐ་ུ པར་ཉར་ན་འཛི ན་བཟུང་དང་མནར་སྤྱོད་

མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི ས་ལག་ལེ ན་ཐོག་
རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཁྲིམ ས་ལུ ག ས་ལ་བརྩི་སྲུ ང ་བྱེད ་
དགོས་པ་དང་།

དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས ་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི ་ བགྲོ་ གླ ང
ེ ་དེ་ རི ག ས་

བརྒྱུ ད་རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཚོ ག ས་སྡ་ེ ཁག་ལ་སླུ་ ཁྲིད ་

བྱེད་བཞི ན་པ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་

པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་རོགས། ཞེས་ང་ཚོ ས་

རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་
ཁང་ལ་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། །

གཏོང་གི་ཡོ ད།

     

གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར། རྒྱ་

        གོང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་དག་

ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མས་ཀྱི ་ རྐྱེ ན ་པས་

ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་རྙགོ ་གྲ་ དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་
སེལ་ཐབས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་ ལགས་སྒར
ེ ་གྱི ་ བསམ་ཚུ ལ ་ལས་བོད ་མི འི་
དང་ལྷན ་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་སྔནོ ་ སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བསམ་ཚུ ལ་ཡི ན་པའི་ངེས་

དེ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

འགོག ་བྱེད ་རྒྱུ འི་ ཚབ་ལ་རྒྱ་ནག་གི ས ་དྲག་ པ་གང་ཡང་མེད། རྩོམ་ཡི ག་ངོ་མ་ཨི ན་ཡི ག་

བོད་ཀྱི་བླ་ཆེ ན་རྣམ་པའི་མ་འོངས་ཡང་སྲིད་

ནག་གི ས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་དང་ལྷ་ོ རྒྱ་ནག་ ཞུ ས་པས་ཚི ག་དོན་ལ་ཧེ་བག་ཡོ ད་ཚེ ་ཨི ན་

མཚམས་འཇོག་བདྱེ ་དགོས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་ནས་མཐའ་གཅི ག་

འཚོ གས་བཞི ན ་པའི ་ མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་

བོད་དང་ཤར་ཏུ ར་ཀི ་སི ་ཐན་ནང་སྔར་ལས་

འཇུག་དགོས།

སུ ད་སི འི ་ ཇི ་ ནི ་ ཝའི ་ གྲོང ་ཁྱེར་ནང་ད་ལྟ ་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་

ཤུགས་ཀྱིས་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

རྒྱ་ ནས་ཕྱི ་ དྲིལ་བོད ་ཡི ག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུ ར་

རྒྱ་མཚོ ་སོགས་ལ་འཁྲུག་རྐནྱེ ་བསླངས་པར། ཡི ག་ལ་རྩ་འཛི ན་ཡོ ང་བ་ཞུ།
ཏུ ་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ལྷག་མནར་གཅོད་དང་བཙན་གནོན་གཏོང་

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༩ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གཉིས་ལ་རང་སྐྱོང་གནས་བབ་སྤྲོད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ཁ་དན་ཚི ག་ལ་མ་གནས་པའི་བྱེད་བབ་
ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

དང་རང་སྐྱོང་གནས་བབ་སྤྲོད་རྒྱུ ་ལ་སོགས་ ཁ་པར་

ཚབ་དོན་ཁང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་དྲ་ལམ་བརྒྱུད།

མེད། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་བོད་ལ་

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ

Huawei

ཞེས་པ་བཀག་སྡམོ ་བྱས་

Tim Loughton

མཆོག་གིས་བོད་ནང་རང་ བརནྟེ ་ང་ཚོ ས་སེམས་ཤུ གས་མ་ཆགས་པའི་

ཀྱི ་ཁས་ལེ ན་བྱས་པ་རྣམས་ངོས་ལེ ན་བྱས་ ཡོ ད། ཨི ན་ཡུལ་དུ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ དབང་ཐོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཆོ ག་པའི་ཁྲིམས་

ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་མུ ་མཐུ ད་རྩོད་དགོས།

བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གི ་རང་སྐྱོང་གནས་བབ་ འཕྲད་བཞི ན ་པའི་ དཀའ་ངལ་རྣམས་ད་ལྟ་ དག་གི ་ ཕ་མར་གནོན ་ཤུ ག ས་སྤྲད་ནས་ངོ་ གཞུ ང་གི ས་ཡུ་གུ ར་མི ་མང་ལ་གདུག་རྩུབ་

ཨི ན་ཡུ ལ ་དུ་ ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི་ ཀི ངྒ ་མཐོ་

༢༠

ཚབ་ཁང་གི ས ་རྒྱ་རི ག ས་སླབོ ་ཕྲུ ག ་དང་དེ་ འཆར་ཞེས་པའི་ཐོག་གསུང་དོན།

རྒྱ་ནག་

སྤྲོད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ཁ་དན་ཚི ག་ལ་

མ་གནས་པའི་བདྱེ ་བབ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་
སྦྲགས་གསལ་འདོན།

སླབོ ་ཀྱི་

Lau China

ཞེས་པའི་སླབོ ་གཉེར་

ཁང་གི་འགན་འཛི ན་སླབོ ་དཔོན་ཀི་རི ་ Kerry
Brown

Tibet and Hong

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་བབ་

ཆགས་ཚུལ་དང་གོ་སྐབས། དེ་བཞིན་རྒྱལ་

Kong’ A spotlight on broken promises of China

ཞེས་གསུངས།

ཞེས་པའི་བརདྗོ ་གཞིའ་ི ཐོག་

ནང་གི ་དཀའ་ངལ་བཅས་གནད་དོན་གསུམ་

གསུང་བཤད་ལས་རི མ་ཞི ག་ཚོ གས་གནང་

གྱི་ཐོག་གསལ་འདོན་གནང་།

གཞན་ཡང་

ཡོ ད།

ཁོང་གི ས་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནི་ཨ་རི ་དང་ཡུ་རོབ།

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་

ཁབ་ཁག་དང་ལྷན་དུ་རྙ ག
ོ ་གླངེ ་འགྲོ་བཞི ན་

སྐབས་དེར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ཨི ན་ཡུལ།

བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཡོ ད་པ་ནི་འཆར་གཞི་མེད་པ་ཞིག་རེད། ད་

གི ས ་རང་སྐྱོང ་གནས་བབ་སྤ ྲོད ་རྒྱུ ར་ཁས་

ཆ་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་ཤི ན ་ཅང་དུ་ དྲག་གནོན ་

ལེན་བྱས་པ་གཞི ར་བཟུང་ཁ་དན་ཚི ག་ལ་མ་

གནས་པའི་ གནས་སྟངས་གཅི ག ་མཚུ ང ས་ ཧོང་ཀོང་དུ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་ང་ཚོ ས་ རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ ་ཏེ་ཨི ན་ཡུལ་ དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། ཨི ན་ཡུལ་
ཞེས་པའི་བརདྗོ ་གཞིའ་ི ཐོག་གསུང་དོན། ཕྱི་ ཧོང་ཀོང་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་གདུང་སེམས་ དུ་ རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ སྙན ་གྲགས་ཅན་གྱི ་ ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་སྟངས་འཛི ན་འོག་ཚོ གས་སྡ་ེ
ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ མཉམ་སྐ་ྱེ ཞུ་གི་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།
ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་བསྟི་གནས་ཁང་གི ་རང་དབང་ ཁག་གིས་དཀྲོག་གཏམ་ལ་སོགས་སྤལེ ་བཞིན་
ལུ ག ས་གཉི ས ་ཀྱི ་ འོག ་རྒྱ་ནག་དང་བོད ་ ཨི ན་ཡུལ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཊོམ་ Tom ལ་ཁྱད་གསོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་སོགས་ ཡོ ད ་པར་སྐྱོན ་བརྗོད ་ཤུ ག ས་ཆེ ར ་གནང་།
དབར་ཆི ངས་ཡི ག་དོན ་ཚན་བཅུ ་ བདུན ་

Tugendhat

མཆོག་གིས། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་

བཞག་ཡོ ད་ཀྱང་། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ ནས་བཟུ ང ་ཨི ན་ཡུ ལ ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་
གི ས་བོད་ཐོག་བཞག་པའི་ཆི ངས་ཡི ག་དོན་ དབར་གྱི ་ འབྲེལ ་ལམ་ལ་འགྱུ ར ་ལྡག
ོ ་ཕྱི ན ་
ཚན་གྱི ་ ཆ་རྐྱེན ་རྣམས་བརྩི་མེ ད ་བཏང་བ་

ཨོ ་སི ་ཀྲི་ལི ་ཡའི་བཅས་རྒྱལ་

གསུངས།

གཞན་ཡང་ཧོང་ཀོང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་

ཨི ན་ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་ཨི ན་ གླངེ ་སླངོ ་དང་།

གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་བཞི ན་པ་དེ་ནི་སྔར་བོད་

ཐོག་དེ་དེ་བཞིན་གནོན་ཤུགས་བྱས་ཡོ ད་སྐརོ ་
སོགས་གསལ་འདོན་ནན་པོ་གནང་།

མཐར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་མང་ཚོ གས་ཀྱི་དྲི་བར་

ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ད་ལྟའང་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་

ཡུལ་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ གཞུ ང ་གི ས ་བཙན་གནོན ་དང་སྡུ ག ་སྦ ྱོང ་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཨི ན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་ཊི མ ་ལོ བ ་ཊོ ན ་ མནར་གཅོད་སོ གས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་

ི ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་
ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླང
ལས་དོན་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་ ལ་བཅས་ཀྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ ནས་རེ ས ་གཟའ་མི ག་དམར་ནམ་ཡི ན་ལ་ འགྲེམས་ཞུས་ཡོ ད། ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་ གསོལ་སྨན་ཁུངས་འགྲེམས་ཞུས་ཡོ ད། བོད་
ི ་བོད་མི འ་ི གཞིས་ཆགས་དང་།
གླང
ཁྱབ་ སྔནོ ་འགོག་གི ་ལས་དོན་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་ རྒན་གསོ་ཁང་དང་། གོང་དཀར་ཚེ ་སྒྲུབ་ལྷ་ འགོག་དབ་ྱེ ཟུར་བཀག་ཆེད་དགོས་མཁོའ་ི ཡོ ་ མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རྐནྱེ ་པས་ཁ་ཐོར་
ས་གནས་སུ་དྭང་བླངས་ ཁང་།   སྨན་ཁང་། ཡི ག་ཚང་། མགནྲོ ་ ཆས་ཁག་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
པ་སྤུར། ཧ་རི ་སྤུར། སེ་ལ་ཁུལ། སྦ་ལུ་ལྦ་ ཚོ གས་མི ་ ༢༡ ལས་གྲུབ་པའི་ཚོ གས་ཆུང་ ཁང་། གཞིས་གངྲོ ་ཀ། ཁ། ག གཞུང་ ས་གནས་གཞུ ང་གི ་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་ མི ་མང་ཁདྲོ ་ནས་ལས་ཀ་ཤོ ར་བ་དང་ཁང་
ལམ་ཆེ་ཁག   དེ་བཞིན་སྦ་ལུ་ལྦ་ལ། ཁེ་ར་ ལམ་སྟོན་ལྟར་དམར་རྟགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ གླ་དཀའ་ངལ་ཡོ ད་རི གས་ལ་ད་རེས་ཐེངས་
ཁོངས་ལ་ཁན་ལྦ་ལ། ཁེ་ར་གཞི་གངྲོ ་། ཧར་ སྤལེ ་མུས་ཡི ན།

གཞིས་གངྲོ ་།

གོང་དཀར་ཆོས་སྡ་ེ དགོན་ ནས་འབར
ྱོ ་བ་ཁག་སྤྱི་པའི་འགོག་དབ་ྱེ ཟུར་ གཅི ག ་རི ང ་ངལ་སེ ལ ་གུ ན ་སྐ ྱོབ ་གནང་རྒྱུ ་

པ།  བོད་མི ་ཁ་འཐོར་གནས་སྡདོ ་བཅས་ལ་ འཇོག་ནང་ཉིན་གྲངས་

༡༤

བཞུགས་ ལས་གཞི འི་ཁོངས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁ་འཐོར་མི ་

ནད་འབུ་གཙང་སེལ་ལས་གཞི ་ཞུས་དང་ཞུ་ མུས་དང་།   དེ་བཞིན་ས་རྟགས་ལྗང་ཁུ་ གྲངས་ ༨ ལ་ས་གནས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་
མུས་ཡི ན། ས་གནས་འཕདྲོ ་ལས་མ་རྣམས་ དང་སེར་པོ་ནས་འབར
ྱོ ་བ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་

ལ་ཏོག་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་སྔནོ ་འགོག་ དུ་ ཟུ ར ་སྡདོ ་བཅས་ཀྱི ་ ལས་གཞི ་ འགྲོ་ མུ ས ་

གི་ཉེན་སྲུང་ཡོ ་ཆས་མཐུ ན་འགྱུར་དང་། དེ་ ཡི ན། ས་གནས་སུ་རང་ལོ་ ༦༥ ཡན་སོན་
བཞི ན་གཞི ས་མི ་མང་ཚོ གས་ལ་ཁ་རས་བགོ་ པ་གྲངས་

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི དྭང་བླངས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་

༢། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ༥།

འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་སྤྲོད་གཅི ག་གི ་

ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

ཚོ གས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀོ་ལེ ་གྷལ་ས་གནས་

ས་མི ག་ཡོ ད་ན།

རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ འགོ་ འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་ བྱ་སྤྱོད ་ཉེས ་སྐྱོན ་
མེད་པའི་ངོས་སྦར
ྱོ ་ངོ་མ།

ུ ་ལས་ཀ་བདྱེ ་མུས་ཡི ན་
ྲི ས་མཐུ ན་ ༦། སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང
རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁདྲོ ་ ༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁམ

གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཞུགས་འདོད་ཡོ ད་ གནས་སྡདོ ་ཆོ ག་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ངོ་ ཚེ ་ལས་ཡུལ་དེ་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་

༡༡༨

ལ་ལུས་ཟུང་གསོ་བྱེད་

ཞུས་དོན་བཞིན་རོགས་དངུལ་སྒརོ ་ ༥,༠༠༠

རེར་བསྡམོ ས་སྒརོ ་ ༤༠,༠༠༠ གནང་སོན་
བཞིན་ཁུངས་འགྲེམས་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་  ༡༠  ཕྱི་ ཀྱི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། འཕྲོད་

དྲོ་ཚོ དུ ་ ༥ གོང་འབུལ་དགོས། དོ་བདག་ལ་ བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧
འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་དང་། གླགོ ་ ཚེ ས་ ༢༡ ལ།།
འཕྲིན་ Email ID དེ་བཞིན་ཁ་པར་ཨང་

གྲངས་སོ ག ས་འཚང་སྙན ་ནང་ཁ་གསལ་
བཀོད་དགོས། ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་

༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽  
Secretary

རི གས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་ བཤུས།

སྦར
ྱོ །

དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐནྱེ ་ཁག

པའི ་ ངོས ་སྦ ྱོར ་སྟེང ་རང་ཉིད ་ཀྱི ་ ཕྱེད ་པར་

གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་ ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་

P.O. Dharamsala – 176215

པའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས།

དང་མཚན་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ།

མཚམས་ཐག་གཅོད ་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་བཅས་

Email:health_re@tibet.net

འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས།

༤། གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་

གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ འདྲ་བཤུ ས ་སྟེང ་ས་

༡། སྨན་སྤདྲོ ་ (Pharmacist) སླབོ ་ཐོན་ཟིན་ མཉམ་སྦྱར་ཐོག་ཚད་ལྡན་སྨན་པའི་ལས་དམ་ རི མ་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་དག་མཆན་དང་ལས་
དམ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་

Department of Health

ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་མི ག་སྟོན་དགོས།

Central Tibetan Administratio

ལ་འདེ མ ས་རྒྱུ གས་ཀྱི ་ཚེ ས་ཆ་སྐ བ ས་

District Kangra, H. P.
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༩

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་གྱི་སྨན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙངི ་རྗེའ་ི
ཉམས་ལེན་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་གལ་གནད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༣
ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

ཚོ ར། གཟུགས་པོ་བཅས་ལ་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད།

བརྩི་དགོས་པ་ལས་འཁོན་ལན་སླགོ ་རྒྱུ་མེད།

བ ྱེད ་ཐུ བ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོག ས་འབྱུ ང ་

ཡག་པོ་ཡོ ང་ཆེད་ཁོ་ན་རེད། ཡོ ་གས་སེམས་
ཁྲལ་ཡང་ཉུ ང་དུ་གཏོང་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད།

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ ག ས་སྒར ་༸རྒྱལ་བའི ་

ངོས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

ཕོ་བྲང་ནས་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་གྱི ་རི གས་

རི ང་ཚན་རི ག་པ་ཚོ ་དང་ལྷན་བག་ྲོ གླངེ ་བྱས་

རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྨན་པའི་ལྷན་
ཚོ གས་དང་།

ཡོ ་ག་ཟེར་བ་དེ་གཟུགས་པོའི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་

མྱོང་།

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

ངོས་ཀྱིས་བགྲོ་གླངེ ་བྱེད་སའི་ཚན་

རི ག་པ་དེ་དག་ཕལ་ཆེ ་བ་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་ཡུལ་

པའི ་ སྨ ན ་པའི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་དང་ཞི བ ་འཇུ ག་
མཁས་དབང་།

གྲུ་ཁག་ནས་རེད། ཁོང་ཚོ ་ཚང་མར་ནབུ ་
ཕ ྱོག ས་པའི ་ རི ག ་གཞུ ང ་དང་གོ མ ས་ས ལ
ྲོ ་

བྱམས་པ་དང་སྙིང ་ར ྗེའི ་ ཉམས་ལེ ན ་བ ྱེད ་

ཚེ ་ཧྲིལ་པོ་ཕྱི་དངོས་པོ་རྐྱང་རྐྱང་གི ་ཁྲོད་ནས་

བས་ྟི གནས་ཁང་།

རྒྱ་གར་གྱི་ཡོ ་ག་ཚོ གས་

པ་བཅས་ཀྱི་སྨན་པ་དང་།

ཡོ ད་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། ཁོང་ཚོ ་ཚང་མ་མི ་

ཚོ གས་མི ་བཅས་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་སྐབས་

ཁོང་ཚོ འ་ི

སྟངས་ཀྱི་བརདྗོ ་གཞི ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐར
ོ ་

འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་མ་ཟད།

མཁས་དབང་རྣམ་པ་ཚོ ་དང་ལྷན་བགྲོ་གླངེ ་

ཡི ན་ཡང་ཚན་རི ག་པ་དེ་དག་གི ས་སེ མས་

སླབོ ་སྦངྱོ ་དེ་ཡང་ཕྱི་དངོས་པོ་རྐྱང་རྐྱང་རེད།

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

བྱེ ད ་རྒྱུ འི ་ གོ ་ སྐ བ ས་བྱུ ང ་བར་ངོ ས ་རང་

དངོས ་གནས་དྲང་གནས་དགའ་པོ་ བྱུ ང ་། བྱམས་བརྩེ་དང་གཞན་ཕན་གྱི ་ བླ་ོ ཡོ ད ་ན་
དུས་རབས་ཁ་ཤས་གོང་བོད་པའི་མཁས་པ་

ནང་སེམས་ལ་ཞི ་བདེ་དང་བླ་ོ སྟོབས་འཕེལ་

ཞིག་གིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་

གྱི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

སེམས་བག་ཕེབས་པ་

ཞེས་གསུངས་ཡོ ད།

ངལ་འཕྲད་པ་དང་།

མི ་གཞན་ཞིག་གིས་

བར་དུ་ང་ཚོ ས་རྒྱུན་དུ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས།
ངོས་ཀྱིས་ཁོང་གི་

གསུང་དེར་ཡི ད་ཆེས་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད། ང་ཚོ འ་ི

སེ མས་ཁྲལ་དང་ཁོང་ཁྲོའི་གཉེན་པོ་བསྟེན་ ངེས་རེད། ཡོ ་གའི་སྲོལ་རྒྱུན་རི ག་གཞུང་ནི་
སྟངས་ཡག་ཤོས་སྙངི ་ར་ྗེ ཡི ན། ཡོ ་ག་ཉམས་

གནའ་བོ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོ ས་ལུགས་ལས་བྱུང་

སྙངི ་གི་འཕར་ཚད་དལ་དུ་འག་ྲོ

སལ
ྲོ ་རྒྱུན་རི ག་གཞུང་དེ་དག་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་སྡ་ེ

ལེ ན ་བྱེད ་སྐབ ས་དབུ ག ས་གཏོང ་ལེ ན ་བྱེད ་

ཞིག་ཡོ ང་གི་ཡོ ད། ཐ་ན་རང་ཉིད་ལ་དཀའ་

ཐུ བ་ན།

རང་ཉིད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་སྐབས་ཕ་རོལ་

དཀའ་ངལ་དང་སེ མ ས་ཁྲལ་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད ་

གི་ཡོ ད།

ལྷག་པར་སྙངི ་གི་འཕར་ཚད་ཀྱི་

བ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ས་ཡོ ་གའི་

ཚན་ཁོངས་གཏོགས་སུ་བརྩི་དགོས། ཡོ ་ག་

ཟེར་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དང་སྐ་ྱེ བ་

ཁམས་རི ག ་པ་དང་འབྲེལ ་བའི་ རྒྱ་གར་གྱི ་

གནའ་བོའི་ལེ གས་བཤད་དེ་དག་ལ་རས
ྗེ ་སུ་
ཡི ་རངས་ཞུ་གི་འདུག

དེང་སང་ངོས་ཀྱིས་

ལུས་པོའི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དང་སེམས་ཀྱི་འཕདྲོ ་

བསྟེན་སྐརོ ་རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

ལུས་པོའ་ི འཕྲོད་

བསྟེན་དང་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ངེས་པར་

ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་འགྲོ་དགོས། ཞེས་སོགས་

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཟེར་བ་དེ་སེ མས་དང་སེ མས་

པོ་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་དང་དགེ་རྒན་ལྟ་བུར་ མཁན་གྲས་དབུགས་གཏོང་ལེན་སྦྱོང་བརྡར་

༄༅།

ཐེབས་རྩར་ཁྱོན་ཧིན་སྒརོ ་   ༡༣,༥༨,༧༩༡

ཆོ ས ་གླིང ་ཐེབ ས་རྩ་འི ་ མཐུ ན ་འགྱུ ར ་འོག ་

ཁུངས་འགྲེམས་ཞུས་ཡོ ད།  

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཆོ ས ་རི ག་ལས་

སྒང་ཏོག་རྒྱལ་ས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་མི ་དང་ངལ་

རྩིས་ཁང་གཉིས་ཐུ ན་མོ ང་ཐོག་བོད་མི ་གཙོ ་ སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་

ཕྱི་མ་མི ་ཚེ ་བཟང་པོ་སྐ་ྱེ རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད།

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

སྒང་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ ༡༩ སྔནོ ་འགོག་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ།
།དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་།

ནང་སདྲི ་ལས་ཁུངས།

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་

ཁུངས། ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོོག་དང་

ཐམ་པ་ཕུལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

ཁུངས་ཀྱི ་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་

ས་གནས་གཞོ ན ་ན ་ུ ནས་འགན་ཁུ ར ་གྱི ས ་

རྩོལ་བ་གྲངས་ ༤༠༠ ཙམ་དང་། བོད་མི ་
ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༤ བཅས་ལ་སྐམ་ཟས་

བགོ་འགམ
ྲེ ས་ཞུས་ཡོ ད།

ས་གནས་གཞོན་

ན ་ུ བརྒྱུ ད་སྒ ང ་ཏོག ་གནས་སྡ དོ ་གཡུ ་ ཐོག ་

བསྟན་འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས་བོད་མི ་ཉམ་ཐག་
ཁྱིམ་ཚང་

༣༤ བྱས་པའི་ནང་མི ་རེར་

སྒརོ ་ ༣,༥༠༠ ཁུངས་འགམ
ྲེ ས་ཞུས་ཡོ ད།
ས་གནས་བེུད་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མི འི་རྒས་

གསོ་ཁང་གཉིས་ལ་ཧིན་སྒརོ ་སུམ་ཁྲི་ཙམ་གྱི་

ཕྱྭ ་དང། བསྟན་སདྲི ་ཞབས་རི མ། ལྷག་པར་

ི ་གང་སར་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞི ན་
ཁྱབ་ཁོང ས་མང་ཚོ ག ས་ལ་སྐབ ས་དུས ་སོ ་ འཛམ་གླང

ནས་ཡུལ་མི ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་

ཧིན་སྒརོ ་འབུལ་གཉིས་ལྷག་གི ་སྐམ་ཟས་བགོ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ལམ་སྟོན་ལྟར་
ས་གནས་སུ་རང་ལོ་
༦༥

སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ་ ཐེབ ས་རྩར་མི ་ གསོག་བསྒྲུབ་ཞུ་མུས་ཡི ན།   ས་སྐྱ་ངོར་

དགོན་སྡ་ེ ཁག་དང་མི ་མང་བཅས་ཀྱི་མཐུ ན་

རྐྱེན ་པས་སྒ་ོ རྒྱག་བཀའ་རྒྱའི ་ ཛ་དྲག་དུས ་ ལུ ས ་སེ མ ས་གསོ ་ བྱེད ་གསོ ལ ་སྨན ་མཐུ ན ་

སྐབས་འདིར་གཞི ས་མི ་ཉམ་ཐག་འ་འཆད་ འགྱུར་སྦྱར་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཅས། །   
འུ་ཐུ ག་དང་། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུ ག་རྣམས་ལ་
བཟའ་བཅའི་ རི གས་མཐུ ན ་འགྱུར ་ཞུ ་ ཆེ ད ་

རོ གས་དངུལ་བཀའ་འཁལ
ྲོ ་བསྩལ་བ་ལྟར།
གཉིས་ལ་སྒརོ ་ ༡༠,༠༠༠ འབབ་ཀྱི་བཟའ་

ནང་སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཉམ་ཐག་ཨང་

ཐོབ་ཅན་གྱི་མི ་གྲངས་བཞི ་ལ་འཚོ ་སྣོན་དང་

སྒྲི ག ་འཛུ གས་འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་

ཡན་སོན་པ་

༢༦༤

མང་ནས་བླས
ོ ་བཅད་ཞལ་འདེབ ས་འབུ ལ ་ དགོན ་པ་ནས་ཉེ་ འཁྲིས ་ཡུ ལ ་མི ་ཉམ་ཐག་ ཁོངས་ནས་མི ་གྲངས་

དགོས་བཀའ་ཕེབས་དོན་བཞིན། ཁྱབ་ཁོངས་

མངའ་སྡའེ ི་ནང་ཕྱིར་འཁོར་བ་ད་ལྟའི་ཆར་

བྱུང་ཡོ ད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ འགོ ག ་དབ ྱེ ་ ཟུ ར་བཀག་ནང་ཡོ ད་པ་མི ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ གྲངས་ ༤ ལ་ས་གནས་སྨན་རྩིས་ཁང་བརྒྱུད་

བཅའ་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུས་ཡོ ད། གཞན་ཡང་

དེ་ེ བཞི ན ་དཔལ་ལྡན ་བཀའ་ཤག་གི ་ བཀའ་ གནད་སྨིན ་འབད་སྒྲུ བ་ཞུ ས ་དགོས ་ཕེབ ས་

འབལ
ྲེ ་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོའི་མངའ་གཞུང་ དོན ་བཞི ན ་མི ་མང་ནས་གཟུ གས་སྔ ག ས་

ཆེ ན ་རི ལ ་སྲུ ང ་བགོ ་ འགྲེམ ས་ཞུ ས ་ཐུ བ ་པ་

ཚོ ག ས་པའམ་ནང་ཆོ ས ་བསྟི་ གནས་ཁང་

འགམ
ྲེ ས་ཞུས་ཡོ ད། བོད་མི འ་ི

སླད ་ཞབས་རི མ ་དང་གཟུ ང ས་སྔག ས་ཁག་

བརྒྱུ ད་ས་གནས་གཞན་ནས་འབྲས་ལྗངོ ས་

འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་མི ་དཀའ་ངལ་ཅན་

སོར་གསལ་བསྒྲགས་འཕྱུག་མེ ད་ཞུ ས་དང་ པའི་ནད་ཡམས་གང་མྱུར་དྭངས་སེལ་ཡོ ང་

ཞུ་མུས་ཡི ན།

བོར་འགྱུར་བའི་མི ་གྲངས་ ༩,༧༢༤ ལ་རི ན་

བཟའ་བཅའ་ཕུལ་ཐུ བ་པ་བྱུང་འདུག

དེ་ བཞི ན ་འབྲས་ལྗངོ ས་ནང་ཆོ ས ་ངོ་ སྤྲོད ་

འབལ
ྲེ ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཇི ་ཕེབས་ཁག་

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་

བཟའ་འབྲུ་ཆེད་སྒརོ ་ ༤༢,༠༠༠ མཐུ ན་
འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་སོན་བྱུང་ཡོ ད།

བྱུང་
༢༤༧  

རྣམས་ལ་ཧིན་སྒར
ོ ་འབུམ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ ལ་སྨན ་རྩིས་ཁང་དང་འཕྲོད ་
གྱི་སྐམ་ཟས་བགོ་འགམ
ྲེ ས་ཞུས་ཡོ ད།

འགྱུ ར ་འོག ་ཞལ་འདེབ ས་བསྡུ ་ རུ བ ་ཀྱི ས ་ གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་སྒ ོ་ རྒྱ་
མངའ་གཞུ ང ་སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ་ བསྡམ ས་པའི ་ དུས ་སྐབ ས་སུ ་ ས་སྐྱ་བཀྲིས ་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་གཉིས་ནས་

ལུ ས ་ཟུ ང ་གསོ ་ བྱེད ་བོད ་སྨན ་

ས་གནས་སྨན་རྩིས་ཁང་བརྒྱུད་
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