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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིཞི་བད་ེགངོ་འཕལེ་སླབོ་གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
དང་གཞནོ་སྐསེ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི ་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའི་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་སླབོ་གཉརེ་བས་ི
གནས་ཁང་གིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་པ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ
སྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས་ེཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ནས་	
༡༠	 བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་སླབོ་
གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་	 United States In-

stitute of Peace	 གི་འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུ
ནནེ་སེ་ལིན་བྷགོ་	Nancy Linborg	ལགས་
དང་།	 ཞི་བད་ེགངོ་འཕལེ་སླབོ་གཉརེ་བས་ི
གནས་ཁང་གི་མི་རབས་འཕ་ོའགུར་གི་གཞནོ་
སྐསེ་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ལ་རྩདོ་རྙགོ་དང་།	
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས།	 བམས་བརྩ་ེ
བཅས་ཀི་སྐརོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ལོ་མང་རིང་ནནེ་སེ་ལིན་བྷགོ་ལགས་
དང་གཞོན་སྐེས་ཚོ་རྡ་སར་སླབེས་པ་རེད།	
ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་ད་ེདན་གི་ཡོད།
ངོས་ཀིས་ཁེད་རང་ཚོས་འདི་འདའི་ལས་

གཞིའི་སླད་ད་ུདང་དདོ་དང་འབད་བརྩོན་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་

ཀིས་འཛམ་གླངི་འད་ིབཞིན་དསུ་རབས་གངོ་
མ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་རབས་འག་ོསདོ་སདྨ་
དབར་བསྡརུ་ན་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་
བསམ་གི་འདགུ	 དསུ་རབས་འདའི་ིའག་ོསདོ་
ལ་ང་ཚོས་དམག་ཤུགས་ཀི་སབོས་ལ་ཧ་ཅང་
དང་དདོ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དམག་དནོ་
སླད་དཔལ་འབརོ་གི་འག་ོགནོ་ཡང་ཆེན་པ་ོ
བཏང་ཡོད།	 ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་ཚོས་
སོ་སོའ་ིཕུལ་ད་ུབུང་བའ་ིརྣམ་དཔདོ་ག་ོམཚོན་

བཟ་ོསུྐན་ཆེད་ད་ུབདེ་སྤདོ་བཏང་ཡོད།	 ད་ལ་ྟ
ད་ེལ་ྟབུའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཉུང་ད་ུའག་ོ

བཞིན་ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིདསུ་རབས་གངོ་
མའི་ནང་འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་
གཉིས་པའི་སྐབས་རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་བདེ་
སྤདོ་བཏང་བའ་ིཉམས་མངོ་ལས་བུང་བ་རེད།
དམག་ཆེན་གཉསི་པའི་རསེ་མི་མང་པསོ་ལོ་
མང་རིང་དམག་ཆེན་གསུམ་པའ་ིསྐརོ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་ཕགོས་ཡོལ་ཚར་བ་རེད།	 ད་བར་
ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་མི་རྣམས་ལ་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་མིག་དཔ་ེལ་ྟདགསོ་པའ་ི

སྐརོ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 དསུ་རབས་གངོ་མའ་ི
སབྐས་ཡུ་རོབ་ནང་ཁུལ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕ་
རན་སི་དང་འཇར་མན་ནི་དབར་དག་ཟླ་ལྟ་
བུ་གུར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་
བས་ཡོད།	 ད་ེནས་འཇར་མན་སདི་བླནོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་ཌི་ནར་	 Adenauer མཆོག་དང་
ཕ་རན་སིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཅར་ལེ་སི་
ཌི་གལོ་	Charles	de	Gaulle	མཆོག་གིས་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་རསེ།	 ཡུ་རོབ་ནང་ཁུལ་དབར་དམག་
འཁུག་བུང་མངོ་མེད།
རིམ་པས་མི་ཚོས་རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཟརེ་བ་
ད་ེཧ་ཅང་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་
བས་ཐུབ་ཡོད།	 ཕིས་སུ་གམོ་པ་རིམ་སྤསོ་
ཀིས་མི་མང་གིས་གོ་མཚོན་མེད་པའི་འཛམ་
གླངི་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱའི་འབད་བརྩནོ་བས་དང་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དསུ་རབས་སྔནོ་མའ་ིནང་
མི་ཚོས་འཕུྲལ་ཆས་རིགས་ལ་དང་དདོ་བས་
ཏ་ེརྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་སོགས་བཟ་ོསུྐན་བས་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ི
བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་མི་ལོ་	༧༤	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་
གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་

མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་འད་མིན་ནང་
གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་
ཚོས།	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༤༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ིབཙན་རྒྱལ་ལམ་
ལུགས་ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ནས་རང་བཙན་
ཐབོ་ས་ེད་བར་མི་ལོ་	 ༧༤	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་
མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའི་སབྐས་དང་བསནུ།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་མདནུ་

ཐང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་

མཆོག	 ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་
འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་
རྒྱལ་མཆོག	 དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག	 	 ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་
མཆོག	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླ
བྲང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག	
འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག	 ས་ིཞུ་བ་དུང་

འཕར་ཡན་གི་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་པའི་དསུ་ཆེན་
ཐངེས་	༧༤	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉིནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	
ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་བསྒངེས་བ་དང་
སྦྲགས།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ་
མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསུང་

དནོ།	 ད་ེརིང་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ིདབང་འགོ་
ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེམི་ལོ་	 ༧༤	 འཁརོ་
བའི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ནས་ད་བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་གཟིགས་རགོས་གནང་བར་
སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབརོ་དང་།	 ཆབ་སདི་
སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བ་དང་།	
མང་ཚོགས་ཀི་དཀའ་སྡུག་རྣམས་སེལ་ནས་
ཡུལ་མི་རྣམས་བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་
ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཉ་ེཆར་
འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་
དབར་རྩདོ་རྙགོ་བུང་བའ་ིསབྐས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ནང་བདོ་འདི་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་གོ་རགོས་གང་ཙམ་བུང་བར་བརནེ་
རང་བཞིན་གིས་ཚོར་བ་དང་བརྩ་ེབ།	 རྒྱབ་
སྐོར་ཡིན་ནའང་སྔར་ལྷག་ཡོང་བའི་རེ་བ་

བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔཡིན་ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་
ས་མཚམས་ཞསེ་པ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་
ནས་ས་མཚམས་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གནནོ་ཤུགས་འགོ་རྒྱ་གར་ལ་ཆབ་སིད་
ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་འདགུ
དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་མི་མང་ཡོངས་ལ་ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་ནས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་
ཡིན་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟབདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙན་བཟུང་འགོ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡགུ་རུྩབ་འགོ་གནས་
བཞིན་ཡོད་པ་མཁནེ་པ་གནང་རོགས།	 ད་
བར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་བུང་།	 ད་དངུ་
ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུང་གུབ་མཚམས་བཀའ་
ཤག་གི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ནང་རནེ་འབྲལེ་
གསོལ་ཇ་དང་མངར་ཟས་བཤམས་ཏ་ེམཛད་
སྒ་ོགལོ།	།

ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཐ་ེཝན་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་
དགངོས་པ་རགོས་པར་མ་ངན་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཐ་ེཝན་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ལིའི་ཏངེ་ཧུའེ་ལགས་དགོངས་པ་རོགས་ནས་
གཞུང་འབྲལེ་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་དཔནོ་རིགས།	 ཐ་ེ
ཝན་མི་མང་བཅས་ཀིས་དམ་པ་དའེི་མཛད་རསེ་
ལ་དན་གསོ་དང་མ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཆེད་
ཐ་ེཔ་ེགསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུདམ་པ་གང་དའེི་སྐུ་
པར་མདནུ་མེ་ཏགོ་སོགས་འབུལ་རུྒྱའི་གཞུང་
འབྲལེ་ལས་རིམ་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཀིས་
གཙོས་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་རྣམས་སིད་འཛིན་
དམ་པ་དརེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་།	 སྐ་ུཔར་
མདནུ་བདོ་ལུགས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཕུལ་
ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་ལིའི་ཏངེ་ཧུའ་ེསིད་འཛིན་ལས་
ཐགོ་སྐབས་སུ་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལོ་ང་ོ
ཉ་ིཤུ་ལྷག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་བདོ་སོག་ལས་
ཁུངས་ཀི་དཀའ་རྙགོ་ད་ེདག་མཚམས་འཇོག་
བདེ་ད་ུབཅུག་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་
བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལོ་རུྒྱས་རང་
བཞིན་ལནྡ་པའི་ཐ་ེཝན་ནང་གདན་ཞུ་དང་མཇལ་
འཕྲད།	 ད་ེརསེ་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེགངོ་ཁརེ་ནང་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་བཙན་བལོ་བདོ་
གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གསར་འཛུགས་
གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ད་བར་ཐ་ེཝན་གཞུང་
དང་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དབར་འབྲལེ་
ལམ་དམ་ཟབ་གནས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ལིའི་ཏངེ་ཧུའེ་དགོངས་པ་
རགོས་པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཁངོ་གི་སྐུ་ཟླའི་
མཚན་ཐགོ་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འཕྲནི་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་མཚན་ཐགོ་ནས་དམ་པ་
དརེ་མ་ངན་གི་འཚམས་འཕྲིན་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཀང་ར་རངོ་
གི་སིྤ་ཁབ་སྨན་བཅོས་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིཀང་ར་རངོ་གི་
སིྤ་ཁབ་སནྨ་བཅསོ་འགན་འཛིན་སནྨ་པ་སྐུ་ཞབས་
ཇི་ཌི་གྷུབ་ཏ་ Dr. G.D. Gupta,CMO 
Kangra མཆོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཁང་གིས་གཙོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ི
གནས་ཁག་ཅིག་ལ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་
གནང་དང་བསནུ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡༤	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢།༠༠	ཐགོ་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་
དང་།	 ས་གནས་ཀི་ཊི་སྦ་ིསྔནོ་འགགོ་ལས་གཞིའ་ི
ལས་བདེ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་རི་
ཤི་ཝ་ལ་ཡ་	Rishi Walia	མཆོག	རྡ་ས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་བཅས་ནས་ཚོགས་གཞནོ་ལས་
ཁུངས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སྦལེ་ཇམ་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་གནང་བཞིན་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོ	༦༠	རིང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིཐགོ་དག་
གནནོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བ་སྤདོ་ད་ེདག་གསལ་འདནོ་དང་
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེསདླ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་ནས་བཟུང་དསུ་ཡུན་ལོ་གཅིག་
རིང་སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སྦར་སེལ་ནང་
གནས་སྡདོ་དང་སླབོ་ཟུར་པ་མིག་དམར་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་སརྦ་སེལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདནུ་ད་ུ
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ནམ་ཡིན་ལ་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	

༡༠	ནས་	༡༢	བར་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་

སྤལེ་འག་ོབཙུགས་ཡོད།
བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་རང་དབང་ཆེས་ཚད་

དམའ་ཤོས་ཨང་གཉསི་པ་ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་ཅན་གི་
སིད་བུས་ལག་བསར་བས་དང་བདེ་བཞིན་

པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ལོ་ནས་བཟུང་ད་
བར་བདོ་ནང་བདོ་མི་	 ༡༥༤	 ཡིས་བདོ་དནོ་
ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།
མིག་དམར་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་
པའི་དགསོ་འདནུ་དནོ་ཚན་གསུམ་ཅན་ཞིག་
བཏནོ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྒྱ་ནག་ནས་སྤདོ་དགསོ་པ་དང་།
༢༽	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
འབུང་འགུར་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་

རྒྱབ་སྐརོ་གིས་རྒྱ་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་
རགོས་སྤལེ་དགསོ་པ།
༣༽	 རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའ་ིམི་མང་
གིས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་ཁིད་རྣམས་
ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོ་དང་ལྷན་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐུལ་ཞུ་དགསོ་པ་བཅས་དགསོ་འདནུ་
དནོ་ཚན་གསུམ་བཏནོ་ཡོད་པ་དང་འབྲལེ་
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་ད་ུ
གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ནང་ཁུལ་ད་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་དང་།	 བདོ།	 ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐ་ེ
ཝན།	 ཡུ་གུར་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་དང་།	
ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གི་རྙགོ་ག་རྣམས་
ཁ་ཕགོས་བསུྒར་ཐབས་སུ་འཕགས་བདོ་ས་
མཚམས་སུ་བཙན་འཛུལ་བས་པར་བརནེ།	
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་གིས་རྒྱ་ནག་
གི་རྒྱ་སྐེད་རིང་ལུགས་ཀི་སིད་བུས་ལ་ཁ་
གཏད་ད་ུལངས་ནས་འཐབ་ཇུས་གསར་པ་
ཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་པའི་དསུ་
ལ་བབ་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི National 
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Cause	 ཚོགས་གཙོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ
ཁིར་མེ་	 R.K.Khrimey ལགས་ཀིས།	 ཕི་

ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ནས་	 ༡	 བར་གངོ་གི་
གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིརྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་
ནས་བག་ོགླངེ་འཚོགས་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་གནང་བ་དང་བསནུ།
འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་ཀིས་ད་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་
ས་ེབག་ོགླངེ་སངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་བདོ་ཀི་རེ་བའི་མེ་ལྕ་ེགསོན་པརོ་
གནས་བཅུག་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པ་ཁག་གིས་ཕན་ཚུན་དབར་གོ་རགོས་སྤལེ་
བའི་ཐོག་བདོ་དནོ་སླད་ཕག་ལས་ཇི་ལྟར་
གནང་དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་

གསུངས།
རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཁིར་མེ་ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱ་སྐེད་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རོལ་
གིས་ད་ལའྟ་ིབདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གསུངས་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
རྒྱ་གར་ཤར་ཕགོས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་སྐུ་
ཞབས་སུ་རིན་དར་ཀུ་མར་	
Surender Kumar	ལགས་དང་རྒྱ་གར་ནབུ་
ཕགོས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཨར་ཝིན་ཌི་ 
Arvind Nikose	ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་ཅ་

དངསོ་ཉ་ོཚོང་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་
།	 བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་

དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
ཝི་ཇ་ེཀརན་ི Vijay Kranti	 ལགས་ཀིས་
འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ང་ོགདངོ་
ང་ོམ་ད་ེམཐངོ་ནས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་བདེ་བཞིན་པའི་སྐབས་
འདརི་བདོ་པ་ཚོས་ཀང་ག་ོསབྐས་དམ་འཛིན་

གནང་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།

ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་རྐནེ་པས་རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་འད་མིན་ནང་ལགྷ་པའ་ིབདོ་མི་ཁནོ་བསྡམོས་	༢༩༦༠	
རང་ཁིམ་ད་ུབད་ེའབརོ་བུང་བ།

༄༅།	 །ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་རྐནེ་པས་རྒྱ་
གར་གི་གངོ་ཁེར་འད་མིན་ནང་ལྷག་པའི་
བདོ་མི་ཁནོ་བསྡམོས་གངས་	 ༢༩༦༠	 ཐམ་
པ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་རང་ཁིམ་ད་ུ
བད་ེའབརོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འཛམ་
གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཁབ་གདལ་ཤུགས་
ཆེ་བུང་རྐནེ་རྒྱ་གར་ནང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༣	
ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐེམ་སྤང་
བཀའ་རྒྱ་བསམྡས་པར་བརནེ།	 མཐ་ོསླབོ་

འགིམ་བཞིན་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་སླབོ་ཕུྲག་
གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིཚོང་པ་དང་།	 གནས་
སྐརོ་བ་སོགས་བདོ་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རྒྱ་གར་
གི་གངོ་ཁརེ་འད་མིན་ནང་ལགྷ་ཡོད་པ་དང་།	
འདའི་ིཁངོས་ནས་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནས་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་སུ་ཐ་ོགཞུང་འབུལ་འབརོ་
བུང་བ་ལརྟ་ན།	རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་མི་གངས་	
༦༤༢	དང་།	བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་མི་
གངས་	༥༢༧།	ལ་དགྭས་སུ་མི་གངས་	
༥༡༨།	 ད་ེབཞིན་རྡ་ས་དང་ལ་དགྭས་
ཕུད་བང་ཕོགས་བདོ་མིའི་ས་གནས་
ཁག་ལ་མི་གངས་	 ༦༡༣།	 རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ཕགོས་ལ་མི་གངས་	 ༣༢༦།	
རྒྱ་གར་དབུས་ཕོགས་ལ་མི་གངས་	
༣༡༠།	 བལ་ཡུལ་གླ་ོསིྒག་ལ་མི་གངས་	
༢༤	 བཅས་བསྡམོས་པའ་ིམི་གངས་	

༢༩༦༠	 རང་ཉདི་གནས་སྡདོ་གཞིས་ཆགས་
སུ་བད་ེའབརོ་བུང་ཡོད་པ་རེད།
ཕོགས་མཚུངས་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་འདི་
བཞིན ་ སེལ་ཐབས་སླད ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་
བཀདོ་ཁབ་ཕབེས་དགངོས་བཞིན།	 ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་མངགས་འགོ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་
འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
འགུལ་སྐདོ་ཆོག་མཆན་མཁོ་སྤདོ་གནང་བ་
མ་ཟད།	རང་རིགས་ཉམ་ཐག་དབུལ་ཕངོས་
དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་
འཚོ་སནོ་དང་།	 བཟའ་ཆས་རིགས་སོགས་
ཀི་ངལ་སེལ་མཐུན་འགུར་ཡང་གང་ཐུབ་
གནང་ཡོད།
ད་ལའྟི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་ཉནི་རེ་བཞིན་ནད་
ཡམས་མུ་མཐུད་ཁབ་གདལ་འག་ོབཞིན་
པའ་ིསབྐས་འདརི།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་

ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་
གི་མངའ་སྡ་ེདང་རངོ་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀི་
ལམ་སནོ་བཀདོ་ཁབ་དགངོས་དནོ།	 གཞིས་
ཆགས་སོ་སོར་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་རྒྱ་
གང་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 གཞིས་ཆགས་ནང་ཕི་ནས་འབརོ་
བའི་བདོ་མི་རྣམས་ཐད་ཀར་རང་ཁིམ་ད་ུམ་
བཏང་བར་གཞིས་ཆགས་སོ་སོའི་ནང་ཆེད་
འཛུགས་གནང་བའི་སིྤ་པའི་འགགོ་དབ་ེཟུར་
འཇགོ་ཁང་ད་ུབཞག་ས་ེནད་འབུ་ཡོད་མེད་ཀི་
བརག་དཔད་ཞིབ་རྒྱས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་བདེ་སངས་ད་ེབདནེ་པ་ཡིན་མིན་ཁུངས་སྐལེ་བས་ཏ་ེཡིད་
ཆེས་བདེ་དགསོ་ཞསེ་གསུངས་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་ལ་ཨིན་ཇིའ་ིདབང་སུྒར་
འགོ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཐོབ་ནས་ལོ་ངོ་	
༧༤	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གི་ས་ྔནབུ་ས་ེཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	༨	 ཚེས་	 ༡༤	ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་བརྙན་
འཕྲནི་གསར་འགུར་ལས་ཁང་	 NewsX 

ཞེས་པའི ་རྩོམ་སིྒག་པ་རེ ་ཤབ་གྷུ ་ལ་ཐི ་	
Rishabh	 Gulati	 ལགས་ཀིས་བདོ་དང་རྒྱ་
དཀར་ནག་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་བཅར་འད་ི
ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།
རེ་ཤབ་གྷུ ་ལ་ཐི་ལགས་ཀིས།	 དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ང་ཚོའི་གསར་
འགུར་ལས་ཁང་གིས་གཙོས་གསར་འགུར་
གཟགིས་མཁན་ཡོངས་ལ་བཅར་འདའི་ིདསུ་
ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ།	 བདོ་དང་
རྒྱ་གར་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༧	 ནས་ད་བར་
གཉན་འཕྲང་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་ཤིག་བརུྒྱད་
ད་ེལོ་ང་ོ	 ༨༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་མི་མང་ལ་བརྡ་ལན་ཅི་ཞིག་གནང་རུྒྱ་
ཡོད་དམ།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	ཐགོ་མར་
ངས་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་ལོ་ང་ོ	
༧༤	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་ཉནི་མོར་འཚམས་
འདའི་ིབཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་
གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་མ་ཐག་རྒྱ་གར་དང་
པ་ཀི་སི་ཐན་ཕགོས་གཉསི་སུ་གསེ་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༡༩༦༢	དང་	༡༩༦༧	ལོར་
རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དམག་འཁུག་བུང་བ་
སོགས་གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གིས་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞིག་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་བུང་
ཡོད།	 ད་ཆ་རྒྱ་གར་གིས་གདངོ་ལེན་བདེ་
དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཏ་ེརྒྱ་
གར་མི་མང་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་ངང་གནས་
ཡོད།	 འད་ིན་ིརྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་གཟངེས་
སུ་ཐནོ་པའ་ིགུབ་འབྲས་ཤིག་རེད།
རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་པ་ད་ེརྒྱ་གར་གི་

བས་རསེ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	 འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོ	༧༤	 རིང་ལ་རྒྱ་གར་གིས་དཔལ་འབརོ་
དང་།	 ཆབ་སདི།	 སིྤ་ཚོགས།	 རིག་གཞུང་
སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་
མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོབཏང་ཡོད།
རེ་ཤབ་གྷུ ་ལ་ཐི་ལགས་ཀིས།	 དཔལ་ལནྡ་

སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལོ་རུྒྱས་ལ་ཕིར་མིག་
ཅིག་བལསྟ་ཏ་ེཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ནང་ག་རེ་བུང་
བའ་ིདན་གསོའ་ིསྐརོ་གསུང་རོགས།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	དན་གསོ་
ད་ེནི་བདོ་ལ་བུང་བའི་མགོ་སྐརོ་བསླུ ་བྲིད་
དང་གདོ་ཆགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཤིག་རེད།	 རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་ཐགོ་བདོ་ལ་
འབརོ་བའི་སབྐས་ཁོང་ཚོས་བདོ་ཡར་རྒྱས་
གཏང་གི་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་ཡོད།	ཁངོ་ཚོ་བདོ་
ལ་སླབེས་རསེ་རྒྱ་ནག་ནས་བདོ་བར་གཞུང་
ལམ་བཟསོ་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་ནག་ནས་
བདོ་ལ་གོ་མཚོན་རིགས་དབརོ་འདནེ་བས་
ཏ་ེབདོ་མི་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོདམར་གསོད་
བཏང་བ་མ་ཟད།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་བརྒྱ་ཆ་	
༩༩.༩	 གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་ཡོངས་རོགས་
རྒྱ་ནག་གི་མངའ་སྡ་ེཞིག་ལ་བསུྒར་རུྒྱའི་
འབད་བརྩནོ་བས་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིརྒྱ་ནག་
གི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་བརནེ་
ནས་བདོ་ཀི་བླ་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་
བདོ་མི་སངོ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལགྷ་རྒྱ་གར་ནང་

བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་བུང་ཡོད།	
རི་ཤབྷ་ིགྷུ ་ལ་ཐི་ལགས་ཀིས།	 དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྐ་ུཉདི་རྒྱ་གར་དང་ཨ་
རི་ནང་བཞུགས་པ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་
བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་ལ་ྟཚུལ།	 ད་ེབཞིན་
གཞོན་སྐེས་ཡིན་པའི་སྐབས་ནས་གལ་ཆེ་

བའི་སིད་སྐོང་གི་གོ་གནས་སུ་ཕབེས་པའི་
བརུྒྱད་རིམ་དང་ཉམས་མངོ་བཅས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་རོགས།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	ཕྲན་རང་
ཉདི་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་སྐསེ་ཤིང་
འཚར་ལོངས་བུང་བ་རེད།	 ད་ེནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་དང་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་ལ་
འགིམས་རསེ་རིམ་པས་ཨ་རིའི་གགས་ཅན་
མཐོ་སླབོ་ཧར་ཝར་ཌི་ནས་ཁིམས་ལུགས་
རིག་པའི་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་
དང་འབུམ་རམས་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ཐནོ་པ་རེད།
རེ་ཤབ་གྷུ ་ལ་ཐི་ལགས་ཀིས།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཤེས་རགོས་ལྟར་ན།	
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་སྡགུ་ཏུ་འག་ོཡོད་པ་
རེད།	
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་
གི་འགོ་ཁིད་ཞི་ཅིན་ཕིང་འགོ་བདོ་ནང་གི་
གནས་སངས་སྡགུ་ཏུ་ཕིན་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༣	 དང་	 ༢༠༡༤	 གངོ་བདོ་མི་ཚོས་
ཕན་ཚུན་དབར་གླངེ་མོལ་བདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་རེ་རེའི་
འག་ོའདགུ་སྤོད་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ད་བར་བདོ་ནང་བདོ་
མི་	 ༡༥༤	 ཡིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་བ་ླརངུ་
སྒར་དང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གི་ནང་བསན་

སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཆེ་གས་ཡ་ཆེན་སརྒ་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་ཡོད།
རེ་ཤབ་གྷུ ་ལ་ཐི་ལགས་ཀིས།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའི་ནང་ཁིམས་རྩོད་
པའི་ཆེད་ལས་པ་གགས་ཅན་ཞིག་ཆགས་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་རྐནེ་ག་
རེ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་བ་དགསོ་བུང་བ་རེད་དམ།	 དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་གནད་
འགག་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེག་རེ་ཆགས་ཡོད་
དམ།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 རང་ཉདི་
ཀི་པཱ་ལགས་ལ་མཚོན་ན་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་
མངས་ཡོད།		ནང་མི་སྤུན་མཆེད་བཅུ་ཡོད་
པའི་ཁོངས་ནས་ཕ་དམ་པ་ད་ེཉདི་གཅིག་པུ་
རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་ད་ུསླབེས་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	 པཱ་ལགས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་
བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་སརླ་ཡང་རང་གི་ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་བས་ཐུབ་མེད།	
པཱ་ལགས་ཀིས་སྤུན་མཆེད་ཆུང་བ་འདས་
གངོས་སུ་གུར་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་པཱ་ལགས་ཀི་སིང་མོའི་ཁ་ོག་གནེ་ལོག་

པ་བརིྩས་པར་བརནེ།	 པཱ་ལགས་ཀི་སངི་མོ་
མང་ཚོགས་ཁདོ་ཁད་གསོད་ཚད་མེད་མངོ་
དགསོ་བུང་བ་མ་ཟད།	མནར་གཅདོ་ཀི་སྡགུ་
བསལྔ་ལ་བཟདོ་མ་ནསུ་པར་མངལ་ད་ུཕུྲ་གུ་
ཡོད་བཞིན་ད་ུགཙང་པའོི་ནང་མཆོངས་ཏ་ེ
རང་ཤི་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་བུང་
བ་རེད།	 ང་ཚོར་མཚོན་ན་པཱ་ལགས་ཀི་སངི་
མོའ་ིཁ་ོག་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཞིག་རེད།	 མནར་
སྤདོ་དང་བཀསེ་སྐམོ་གི་རྐནེ་པས་སྤུན་མཆེད་
ཁ་ཤས་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 ངའ་ིཕ་
མ་གཉསི་ཀི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་འཕྲད་
པའི་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་གོ་
ཐསོ་བུང་བས་ཕྲན་རང་ཉདི་ཀི་རུྒྱད་ལ་སོ་
སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་
རུྒྱའ་ིའདནུ་པ་སྐསེ་སོང་།	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་
རྩོད་རུྒྱན་སྐོང་བེད་རུྒྱའི་སེམས་ཤུགས་ད་ེ
ཕྲན་རང་ཉདི་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་གཞནོ་
སྐསེ་མི་རེ་ང་ོརེ་ལའང་ཡོད།	 མཐར་རང་
ཉདི་ཨ་རི་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ས་ེབདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རུྒྱའ་ི
ག་ོསབྐས་ཐབོ་སོང་།	
རེ་ཤབ་གྷུ ་ལ་ཐི་ལགས་ཀིས།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་
གནད་དནོ་སྐརོ་ཤེས་རགོས་ཅི་བུང་གསུང་
རོགས།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 ང་ཚོས་
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པར་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་བེད་
ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ་ཅསེ་སདྐ་འབདོ་བརྒྱབ་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཁས་ལེན་
གཅིག་བས་ཏ་ེབསླུ་བྲདི་བདེ་ཀི་ཡོད་པས་རྒྱ་
གར་བ་ཚོས་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་བདེ་སངས་ད་ེ
བདནེ་པ་ཡིན་མིན་ཁུངས་སྐལེ་བས་ཏ་ེཡིད་
ཆེས་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།	།

གྲྭ་བཙུན་སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ནས་རྩམོ་ཡིག་བསྡ་ུརུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ལོ་འད་ིབཞིན་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་
ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་གནང་བ་བཞིན།	 འད་ི
ག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེའབྲལེ་ལས་
རིམ་ཁག་ཅིག་སྤལེ་རུྒྱའ་ིགས་སུ།	 བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་
བཤད་གྲྭའམ་སླབོ་གྲྭའི་གྲྭ་བཙུན་སླབོ་གཉརེ་
བ་རྣམས་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་རྩལ་གི་གུབ་

འབྲས་སྤན་འབུལ་སདླ།	 རྩམོ་ཡིག་བསྡ་ུ
བསྐུལ་གི་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་ཞིག་
སྤལེ་རུྒྱའ་ིསྒམོ་གཞི་གཤམ་གསལ།
དསུ་སྒམོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	
ནས་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༠	བར་ཡིན།	
བརདོ་གཞི།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་དསུ་རབས་དང་འཚམས་པའི་
བསན་འགའོི་མཛད་ཆེན་ཁད་འཕགས་ཇི་
བསྐངས་དང་།	 ད་ེདག་གི་སུྒབ་བདེ་བཅས་
པ་ཚིག་འབུྲ་	༣༣༠༠	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ཚིག་

འབུྲ་	 ༡༡༠༠༠	 ལས་མི་མང་བ་འབྲ་ིརྩམོ་
དགསོ་རུྒྱ།
སླབོ་མ།	 དགནོ་པའ་ིབཤད་གྲྭའམ་སླབོ་གྲྭ་
འགམི་བཞིན་པའ་ིགྲྭ་བཙུན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	ཉནི་རང་ལོ་	༡༥	ནས་	
༢༥	བར་ཡིན་དགསོ།
བ་དགའ།	 རྩམོ་ཡིག་རྩ་ེཕུད་གསུམ་ལ།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཞི་བདའེ་ི
གཟེངས་རགས་ཀི་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་
སྒའོ་ིཐགོ	 ལག་འཁརེ་དང་།	 དཀར་གཙང་
མཇལ་དར།	 བ་དགའ་ཨང་དང་པརོ་སྒརོ་	

༡༠༠༠༠	 ཨང་གཉསི་པར་སྒརོ་	 ༧༠༠༠	
ཨང་གསུམ་པར་སྒརོ་	 ༥༠༠༠	 རེ་བཅས་
སྩལ་རུྒྱ།
གཟུ་དཔང་།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
མཁས་པའ་ིཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བ་རུྒྱ།
ལམ་སནོ།	 རྩམོ་ཡིག་ཀམ་པཱུ་ཊར་ནང་
འཇུག་འགདོ་དང་།	 ནང་དནོ་བརདོ་བ་ཁ་ོ
ན་མིན་པར་རོད་བེད་ཚིག་སྦོར་དང་བརྡ་
སྤདོ་རིག་པའི་འག་ོལུགས་ཁག་ལའང་བལྟ་
རུྒྱ།	 ལོ་རུྒྱས་འགངེས་ཤོག་ཟུར་ཡོད་བཀང་
ས་ེསོ་སོའི་སླབོ་སྡའེི་ལས་ཁུངས་ནས་དག་

མཆན་ངོས་སྦོར་ཞུས་ནས་གཤམ་གསལ་
གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ཕི་ད་ོཚོདུ་	 ༥་༠༠	 གངོ་
ཚུད་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 རྩམོ་
ཡིག་ལེགས་གས་སུ་བདམས་ཐནོ་བུང་ཁག་
ད་ོབདག་ལ་འབྲལེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡	ཉནི་སྤལེ།།
རྩམོ་ཡིག་འབུལ་ཡུལ།	religion@tibet.net  

འབྲལེ་གཏུགས་ཁ་པར།	༩༨༠༥༤༧༢༡༥༠
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཆུ་རདུ་ཀི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་
ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་ནང་ཆར་ཞདོ་ཀི་
རྐེན་པས་ས་ཁུལ་མང་པརོ་ཆུ་རུད་དང་ས་
རུད་སོགས་རང་བུང་གོད་ཆག་འགོ་མི་རུྒྱ་
ཟགོ་གསུམ་ལ་གནདོ་འཚེ་ཤུགས་ཆེ་ཕགོ་
པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར།		
རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་བྷ་ིཧཱར་ Bihar	 མངའ་
སྡའེི་ནང་ཆུ་རུད་ཀི་གོད་ཆག་འགོ་མི་མང་
རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངས་དང་མངོ་
བཞིན་པར་བརནེ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༡༡	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བྷ་ི
ཧཱར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ན་ིཏཤི་ཀུ་མཱར་	 Shri Nitish Kumar  

མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 ཆར་ཞདོ་ཀི་རྐནེ་པས་ས་ཁུལ་མང་
པརོ་ཆུ་རུད་ཀི་རང་བུང་གོད་ཆག་འགོ་མི་
རུྒྱ་ཟགོ་གསུམ་ལ་གནདོ་འཚེ་ཤུགས་ཆེ་ཕགོ་
པ་རྣམས་ལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་ཛ་དག་

ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་ཚགས་ཚུད་
ངང་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པར་ཡི་རངས་བསགྔས་

བརདོ་དང་འབྲལེ་ངསོ་ཀིས་མངའ་སྡའེི་མི་

མང་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་
ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་དམིགས་ནས་ཏཱ་ལའི་

བ་ླམའི་ཐབེས་རྩ་བརུྒྱད་ཞལ་འདབེས་འབུལ་

རུྒྱ་ཡིན།
རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་ནང་

ཆར་ཞོད་ཆེན་པ་ོབབས་པའི་རྐེན་གིས་ལོ་

ནས་ལོ་མི་རུྒྱ་གཉསི་ལ་གདོ་ཆག་དང་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ ོ་འབུང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་ངསོ་རང་སྐུ་ཉདི་ཀི་གགོས་
པ་ོདང་རུྒྱན་ད་ུབྷ་ིཧཱར་ནང་ཡང་ཡང་སླབེས་
མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས།	 བྷ་ིཧཱར་མངའ་
གཞུང་ནས་ཕུག་རྒྱང་རིང་པའོི་ལམ་ནས་
དཀའ་ཚེགས་འད་ིབཞིན་མི་ཡོང་བའ་ིཐབས་
ལམ་བཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་རུྒྱའི་རེ་བ་བདེ་ཀི་
ཡོད།	
སྐུ ་ཉིད་བརུྒྱད་ཆུ་རུད་ཀི་གོད་ཆག་འོག་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་རྣམས་ཀི་ཤུལ་ལུས་
ནང་མི་དང་སྤུན་མཆེད།	 ལགྷ་པར་ཆུ་རདུ་
ཀི་གོད་ཆག་འགོ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་
པ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ།
	 	 	 	 གསུང་འཕྲནི་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ནས་
ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་སུྒར་ཞུས།	
ཨིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	༡༠	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	
བར་ཕར་འགངས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་
རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་ལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་ཐངེས་	 ༣༢༧	
ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་ཐག་གཅདོ་བུང་དནོ་ལརྟ།	
སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༡༠	 པ་
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ནས་ཚེས་	 ༢༤	 རེས་
གཟའ་ཕུར་བུ་བར་ལས་དསུ་ཉིན་གངས་
བརྒྱད་རིང་འཚོགས་རུྒྱའི་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་ཡོད་ཀང་གཏན་འབབེས་དསུ་ཚོད་ཐགོ་
འཚོགས་མི་དགསོ་པར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	༦	དང་།	དནོ་ཚན་	
༤༩	 པའ་ིནང་གསེས་	 ༢	 པའ་ིདགངོས་
དནོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 པའ་ིབར་
ཕར་འགངས་གནང་བའི་སྐརོ་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་གནང་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་དང་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 དུང་ཆེ་
ཚེ་དབང་དངསོ་གུབ་ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཕི་

ནང་གཉསི་ཀི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་

འཛོམས་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྒགོས་སྦང་
གནང་དནོ།
༡༽			ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
ཉིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ལྷན་
ཚོགས་ཚོགས་ཐངེས་	 ༣༢༧	 ཐགོ་བཀའ་
བསྡརུ་ཐག་གཅདོ་བུང་དནོ་ལརྟ།	 སབྐས་	
༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	༡༠	པ་ད་ེབཞིན་
ད་ེསྔནོ་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	རེས་གཟའ་ལགྷ་
པ་ནས་ཚེས་	 ༢༤	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་བར་
ལས་དསུ་ཉནི་གངས་བརྒྱད་རིང་འཚོགས་
རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་བས་ཡོད་ཀང་།	གཏན་
འབབེས་དསུ་ཚོད་ཐགོ་འཚོགས་མི་དགོས་

པར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་

ཚན་	 ༦	 པ་དང་།	 དནོ་ཚན་	 ༤༩	 པའ་ི
ནང་གསེས་	༢	པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༣	པའ་ིབར་ཕར་འགངས་བས་
པ་ཡིན།
༢༽	 	 	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིརྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་
མཆེད་པའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	
རྐནེ་པས་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་གནས་
སངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆེས་ཛ་དག་ཅན་ད་ུ
འགུར་བཞིན་པ་དང་།
༣༽	 	 ལགྷ་པར་རྡ་ས་ས་གནས་ན་ི༸རྒྱལ་
བའི་བཞུགས་སྒར་ཡིན་སབས་ང་ཚོས་གང་
ཅིའི ་ཐད་འགན་ཁུར་བ་དགོས་པ་དང་།	
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་པའ་ིདབང་ད་ུབཏང་ཡང་
རྒྱལ་སིྤའི་འགུལ་བཞུད་སྒ་ོརྒྱ་བསྡམས་པའི་
རྐནེ་གིས་འག་ོའངོ་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་

ཆ་ནས་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའི་སིྤ་འཐུས་མང་
ཆེ་བ་ཕབེས་མི་ཐུབ་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་ནང་
ནས་ཀང་སིྤ་འཐུས་ཇི་ཙམ་ཕབེས་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་མེད་རགོས་ཐབས་དཀའ་བའི་གནས་
སངས་བཅས་ཀི་ཆ་ནས་ད་ལན་ཐག་གཅདོ་
ད་ེའད་ཞིག་མ་བས་ཀ་མེད་ཆགས་སོང་།
༤༽		ཕི་ཟླ་	༩	པའ་ིགསོ་ཚོགས་འཚོགས་
རུྒྱ་མིན་ན་ཡང་།	 ད་ེདང་འབྲལེ་བའ་ིལས་
དནོ་རྣམས་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་འབད་སུྒབ་
རུྒྱ་ཡིན།
༥༽	 	 ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིྩས་ལོ་	
༢༠༡༩	༌༌༌༢༠	ལོའ་ིལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་
རྒྱས་པར་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པས་རྣམ་
ཀུན་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་དང་།	
དེར་དི་བ་ཇི་ཡོད་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་
བརུྒྱད་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།
༦༽	 	 	 	 ད་ེབཞིན་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་ལས་
བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་དང་རུྒྱན་ལས་ཀི་ད་ིབའ་ི
ལན་འདབེས་བཅས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༢༠	 འགངས་མེད་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་སུ་	PDF	ནང་ཕུལ་ཟནི་པ་
དགསོ།
༧༽		ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་	PDF	ནང་
ཕུལ་འབོར་བུང་བ་རྣམས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པར་གླགོ་འཕྲིན་བརུྒྱད་འབུལ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།

༨༽	ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པའ་ིད་ིབ་ཡོད་རིགས་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༥	 འགངས་མེད་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
སུ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ནས་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་བརུྒྱད་དཔལ་ལནྡ་
བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་རུྒྱ།
༩༽		འཛིན་སྐངོ་ནས་ལས་བསྡམོས་ཀི་དསི་
ལན་རྣམས་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༡	འགངས་
མེད་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ངསེ་གནང་
ཟནི་དགསོ་པ་ཡིན།
༡༠༽	 སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
ཁག་གི་ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་རྒྱས་བསྡུས་
གཉིས་ཀི་ད་ིབ་དང་དསི་ལན་རྣམས་རང་
རེའི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་མཁནེ་རགོས་
སླད་སིྤ ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་དྲྭ ་རྒྱའི ་ཐོག་
འགམེས་སྤལེ་བ་རུྒྱ་བཅས།	 ཞསེ་སྒགོས་
སྦང་གནང་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་གོང་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་སྒགོས་སྦང་གནང་
གུབ་བསནུ་གསར་འགོད་པའི་ད་ིབར་ལན་
འདེབས་གནང་ས་ེགསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།


