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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་
པའྱི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་
ཆུང་ཕ་ོབྲང་ད་ུབཅར་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་
བཅར་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  
ངསོ་རང་ལོ་ན་ ༡༦ ཡྱིན་སབྐས་ཡོངས་
འཛྱིན་སྟག་བྲག་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་མདནུ་ནས་
བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོངས་
རགོས་རྩྱིས་བངླས་པ་ཡྱིན།  ད་ེནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་འསོ་
འདམེས་བྱས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ལ་རྩྱིས་སྤོད་
བྱས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་
ད་ེམཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མང་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་
ཐགོ་འག་ོཐུབ་པ་བུྱང་བ་རེད།  ད་ེས་ྔཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨར་
སྱིད་སྐངོ་དང་ང་ཚོ་སདྐ་ཆ་བུྱང་བ་ལརྟ་རེད།   
ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེལམ་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་
བགེས་ཡོལ་དུ་ཕ ེབས་མཁན་མྱི ་གངས་
སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་བཅས་ལ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་། 

ངོས་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་
སངོ་ལྡའེུ་བཙན་སྐུ་དསུ་ནས་འབྲལེ་བ་ཡོད་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ ཅསེ་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་གནད་དནོ་

ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  ད་ལའྟྱི་གནས་
སྟངས་ལ་མཚོན་ན་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་དསུ་
ཚོད་ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཅན་ཞྱིག་གྱི ་སྒང་
གནས་ཡོད་སྟབས་ཡ་ང་བའྱི་དསུ་སྐབས་
འདྱིར་བདོ་སྤྱི་པའྱི་དནོ་ད་ུལས་ཀ་བྱས་ནས་
དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་
རབས་བདོ་དང་ལས་འབྲལེ་ཡོང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་
ཐག་ཆོད་པ་རེད།   ཁདེ་རང་ཚོས་དཀའ་

ལས་བརྒྱབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ད་ེཚེ་འདྱི་ཙམ་
མ་ཟད། ཚེ་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་སུའང་ཕན་
འབྲས་ཡོང་ངསེ།  དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོ་
མུ་མཐུད་ནས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པ་བྱས་

ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགསོ། ཞསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་
མཆོག་གྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞྱིའྱི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་སྐབས་
ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞྱི་པ་སྟ།ེ རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་སལོ་རུྒྱན་ནས་
དར་བའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། ཚད་
མ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་

ལ་ྟགུབ་ད་ེདག་བསྐར་གསོ་མཛད་རུྒྱའྱི་ཐགོ་
ཐུགས་ཁུར་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། མཇལ་ཁ་ཡོངས་སུ་གུབ་མཚམས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརནེ་
ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཉྱིད་འདས་
པའྱི་མྱི ་ལོ་ ༦༠ རྱིང་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཐགོ་རུྒྱན་
འཛྱིན་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད་སྟབས། མགནོ་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་སུ་དན་
ནས་མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་འདྱི་ཕྱིའྱི་ལམ་
སྟནོ་བཀའ་སླབོ་གསུང་གྱི་བདདུ་རྩྱི་ཡང་ནས་
ཡང་ད་ུསོྩལ་གནང་ཡོང་བ་དང་། ཐངེས་
འདྱིར་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་བ་ནྱི། 
བསོད་ནམས་ཀྱི་བག་ོསལྐ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  མ་
འངོས་པར་མུ་མཐུད་ཆོད་སེམས་རུྒྱན་སྐངོ་
ཐོག་ནས་བདོ་སྤྱིའྱི་རྩ་དནོ་ཆེད་མུ་མཐུད་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན་སྐརོ་ལྷ་སྙན་སྒོན་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཇལ་བཅར་ཆེད་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་
མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ 
ནས་ ༤ བར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་
རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་
ཞབས་ཀན་ན་ེཐྱི་ Kenneth  I.Juster མཆོག་
དང་། ཁངོ་གྱི་ཕག་རོགས་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནདུ་ 
Anood Taqui ལགས།  ཌརེེཀ་ Derek 

Westfall, Deputy Political Minister 

Counselor ལགས། ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཐ་ོམ་སྱི་ Thomas Kress 

ལགས་དང་ར་ཇྱི་མར་ཝ་ཧ་ Raj Mar-

waha ལགས་བཅས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་སྐབས་བཀའ་
དུང་རངོ་ཁ་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས་
ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་ཞུས་ཡོད།   
  ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ལྡྱི་
ལྱི ར་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི ་ཨ་རྱི འྱི ་གཞུང་
ཚབ་པ་མཆོག་གྱིས་དབུས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་
རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུྲག་ཁྱིམ་སྡ་ེདང་བདོ་ཀྱི་ཟློས་

གར་ཚོགས་པར་གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་པ་
མ་ཟད།  བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་དབུས་བཀའ་

བླནོ ་རྣམ་པ་བཅས་དང་ལྷན་དགོང་དའོྱི ་
གསོལ་ཚྱི གས་ལྷན་བཞེས་གནང་རསེ་བདོ་
ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་སལོ་རུྒྱན་གཞས་ས་
གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་འདགུ  ཕྱི་ཚེས་ ༤ 
སྟ་ེད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོགཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་དང་

སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོ
བྲང་ད་ུསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ 

མཇལ་འཕྲད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་
སེམས་ནང་ཞྱི ་བད་ེསུྐན་པ་བརུྒྱད་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པའོྱི་ནང་བད་ེསྐྱིད་སུྐན་
ཐབས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་གྱིས་
གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་ལ་སེམས་འགུལ་

ཤུགས་ཆེ་ཐབེས་པ་དང་།  ཁངོ་གྱིས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མགོགས་མུར་ཨ་རྱིར་ཆྱིབས་སུྒར་བསྐང་
ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་
སནྙ་སེང་ཞུས་འདགུ 
མཇལ་འཕྲད་གུབ་བསྟནུ་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་
བདོ་ཀྱི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་། རྡ་ས་བདོ་ཀྱི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་། བཙུན་དགནོ་སྒལོ་མ་གླྱིང་། 
ནརོ་གླྱིང་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་
ཁང་བཅས་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད། 
ཉྱིན་རྒྱབ་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་བཞུགས་སྒར་རྡ་
ས་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིར་ཐོན་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།

བོད་རྒྱ་ཞྱི ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལྷན་
ཚོགས་ཐངེས་སུམ་ཅུ་པ་གལོ་འདགུ 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་
བདོ་རྒྱ་ཞྱི ་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལྷན་
ཚོགས་ཐེངས་སུམ་ཅུ ་པ་ལེགས་པར་མཇུག་
བསྒྱིལ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ 
བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་གྱི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
གཙོ་བ་ོརྒྱལ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་ཏང་གྱི་ཚོགས་
ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་རྒྱལ་
ཡོངས་འཐུས་མྱི ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སབྐས་གནས་
སྟངས་གང་བུྱང་བ་རྣམས་གཙོ་བརོ་འཛྱི ན་ནས་
དརེ་གཞྱིགས་པའྱི་རྒྱ་ནག་ནང་འགུར་འགསོ་ཀྱི་
གནས་སྟངས། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་
དང་། རྒྱ་ནག་དང་ཨོ་གླྱིང་དབར་གྱི་འབྲལེ་བ། 
རྒྱ་ནག་དང་ཝ་ེཊྱི་ཀནེ་ Vatican དང་དབར་གྱི་
འབྲལེ་ལམ་དང་།  ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བད་ེ
འཇགས་ཐབས་བུྱས་དང་ཐེ་ཝན་ནང་གྱི ་ཆབ་
སྱིད་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་བཟང་ངན་
གྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཇྱི་བུྱང་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་འདགུ་
པ་མ་ཟད།  བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁོན་ད་ུཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགུར་འགསོ་བཅས་
ཁནོ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགོ་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་རུྒྱའྱི་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་རེ་བ་
ཇྱི་ལརྟ་རྒྱག་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་བཅས་ཐགོ་
ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ་པ་བཅས། 

 

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་འཇར་མན་ཡུལ་ད་ུ
ཉྱིན་ལའྔྱི་རྱིང་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
གཏན་འཁལེ་འདགུ  ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་རྒྱབ་ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ 
བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་དང་། འཇར་མན་ད་ུ
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ 
ཕྱི་ཚེས་  ༡༡ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་ཁག་
ཅྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྒྱ་དང་། ད་ེརསེ་
འཇར་མན་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གྱིས་ས་གནས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་ལས་དནོ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ  འཇར་མན་
གངོ་ཁརེ་ད་ུཡོད་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའྱི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུགདན་
ཞུས་ལརྟ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།
ཧ་ེསེ་མངའ་སྡའེྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་ས་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམ་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྒྱ་
ཡྱིན་འདགུ ཕགོས་མཚུངས་འཇར་མན་བདོ་
རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། འཇར་མན་བདོ་ཁང་
གཉྱིས་ནས་འཇར་མན་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་དང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་དང་། འཇར་མན་གྱི་
རྒྱལ་ས་སྦར་ལྱིན་ད་ུཕབེས་སྐབས་ས་གནས་སུ་
གཞུང་འབྲལེ་ལས་དནོ་སྤལེ་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད། 
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཁག་ཅྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་སརྦ་ལྱིན་ Berlin 
གྱི་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་བཅར་འདྱི་དང་
ལེན་གནང་རུྒྱ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་སར་ཕབེས་འབྱརོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ་པ་
བཅས།



དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩2 ༢TIBETAN NEWS 9th May 2018

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༧ རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་
ཡོད།  ད་ེཡང་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ས་ེཁྱིད་
པའྱི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་
ཐ་ོམ་སྱི་མན་ Thomas Mann མཆོག་
དང་། ས་བ་ྷསོ་གརོ་ Csaba Sogor མཆོག 
ར་མོན་ཏྱི་མོ་ས་ Ramon Tremosa མཆོག་
བཅས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་མཇལ་འཕྲད་ཁང་
ད་ུཕབེས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ ད་ེརསེ་
ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཐགོ་ད་ྷས་གངས་
སྐྱིད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའྱི་ T-Building 

ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་
ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་
སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་དང་། གཞུང་འབྲལེ་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐུ་
ཚབ་འཐུས་མྱི།  གསར་འགདོ་པ་སོགས་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་
ཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  སྐ་ུཞབས་ཐ་ོ
མ་སྱི་མན་ Thomas Mann མཆོག་ལ་
མཚོན་ན་ཡུན་རྱིང་ནས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་
ཡྱིན་ཞྱིང་། ས་བ་ྷསོ་གརོ་ Csaba Sogor  

མཆོག་ལ་མཚོན་ན་ང་རང་སྒརེ་དང་འབྲལེ་
བ་ཆེན་པ་ོཡོད། ངསོ་རང་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་སུ་ནམ་སྐོད་སྐབས་ཁོང་གྱི ་ལས་
ཁུངས་སུ་བཅར་བ་མ་ཟད། མཚམས་རེ་
བར་སྟངོ་སྐབས་ཁོང་གྱི ་ལས་ཁུངས་ནང་
ངལ་གསོ་རྒྱག་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་ཀང་གནང་
མངོ་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་ལས་ཁུངས་ནང་བདོ་
མྱི ་སུ ་ཕ ེབས་ཀང་དགའ་བསུ་ཡོད་སྐརོ ་
ཡང་གསུང་མངོ་ཡོད།  ཁངོ་ལ་མཚོན་ན་
གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བྱ་
རུྒྱའྱི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མངོ་ཡོད།  སྐ་ུཞབས་ཏྱི་མོ་ས་ Ramon 

Tremosa མཆོག་ལ་མཚོན་ན་བརྷ་སེ་ལོ་
ན་ Barcelona གངོ་ཁརེ་ནས་རེད། ཡུན་
རྱིང་ནས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་ཅྱིང་།  
གངོ་ཁརེ་དའེྱི་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བདོ་
ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་བདོ་མྱི ་མང་ཡུ་རོབ་
སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཞབས་དབང་ཆེན་ལགས་དང་
འབྲལེ་བ་ཡོད།  ཅསེ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་
བསྟནུ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་
ཀ་བ་གསུམ་གྱི ་ལས་ད ོན་གནང་ཕོགས་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། ལ་ྟགུབ་ཐགོ་ནས་
བཙན་བྱལོ་བ་དང་མང་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་
དསུ་མཉམ་ད་ུལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་མེད། 
གང་ཡྱིན་བརདོ་ན་བཙན་བྱལོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པའྱི་ངསོ་ནས་དབུ་ཁྱིད་དང་དམྱིགས་ཡུལ་
ངསེ་ཅན་ཞྱིག་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཆྱིག་
སྒྱིལ་དགོས་རུྒྱ་ནྱི་གལ་ཆེའྱི་ནང་གྱི ་དནོ་ཆེ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  འནོ་ཀང་མང་གཙོ་
ཡྱི ན་པར་བརནེ་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ལས་མང་
བ་དང་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའང་ཡོད་
དགསོ། བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཁ་ོན་མྱིན་པར་
བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་ཡོད་དགསོ།  ཆྱིག་
སྒྱིལ་ངང་གནས་བཞྱིན་ད་ུམྱི ་འད་བའྱི་ཁད་
པར་ས་ཚོགས་ལོངས་སུ་སྤོད་ཐུབ་དགོས།  
དརེ་བརནེ་བཙན་བྱོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་
འགོ་མང་གཙོ་ལག་ལེན་ཟརེ་བ་འགལ་བ་ལ་ྟ
བུ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་རླབས་
ཆེན་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ལག་བསྟར་དནོ་
འཁལོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་

རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཤྱིག་རེད། ཅསེ་དང་།  བཙན་
བྱལོ་ནང་གྱི་མང་གཙོ་རེད་ཅསེ་བརདོ་ཆོག 

བདོ་མྱི ་ ༡༥༢ རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ཡོད།  ཁདེ་རྣམ་པ་ད་ེརྱིང་ཡུ་རོབ་ནས་
འདྱིར་ཕབེས་པ་ཙམ་གྱིས་བདོ་མྱི ་ད་ེདག་
གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ལ་དང་བདནེ་དང་རང་དབང་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའྱི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་
བཏང་ཡོད།   ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ་ European Union དང་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ European Parliament ནང་བདོ་
ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་གྱི ་གོས་ཆོད་ཐེངས་མང་
བཞག་ཡོད།  དརེ་བརནེ་གསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ལ་མཚོན་
ན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་ད་བར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་གྱི ་གོས་ཆོད་མང་ཤོས་བཞག་

ཡོད།  ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་
དའུང་ད་ེམཚུངས་རེད།  དརེ་བརནེ་ང་
ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་བཀའ་དྱིན་སྙྱིང ་བཅང་ཞུ ་
བཞྱིན་ཡོད། དསུ་མཚུངས་འབུྱང་འགུར་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པརོ་མཚོན་
ན ་ ཡུ ་ རོབ ་སྤྱི ་མཐུན ་ ཚོགས་པའྱི ་སྒྱིག ་
འཛུགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་མཛད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  ང་ཚོས་ཀང་དསུ་རག་ཏུ་
ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ས་
བརན་གནས་ཐུབ་ཆེད་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།  དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུྱས་ལ་གཞུང་
འབྲལེ་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ད་
བར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ངམ་ཕ་ོབྲང་དཀར་
པ་ོཁ་ོན་ལས་བུྱང་མེད།  མ་འངོས་པར་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ནས་ཀང་ད་ེམཚུངས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་
འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་གསོ་མོལ་བརུྒྱད་ནས་བདོ་ཀྱི་
གནད་དནོ་གསལ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།  ཅསེ་སོགས་གསུངས། ད་ེནས་སྐ་ུ
ཞབས་ Thomas Mann མཆོག་དང་། ས་
བ་ྷསོ་གརོ་ Csaba Sogor མཆོག ར་མོན་
ཏྱི་མོ་ས་ Ramon Tremosa མཆོག  ད་ེ
བཞྱིན་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་བཅས་
ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ །

རྒྱ་ནག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ས་མཚམས་བར་མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ་སོགས་བཟ་ོཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་སྟབས་སྱིད་བླནོ་
མོ་དྱི་མཆོག་ལ་ག་སྒྱིག་གནང་གལ་སྐརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི་མན་ཌྱི་རངོས་སུ་ Vipasha 

Sadha Mandi ཞསེ་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
འཕགས་བོད་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའྱི ་ 
Bharat Tibbat Sahyog Manch ལོ་
འཁོར་འཛྱི ན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཉྱིན་གཉྱིས་
ཚོགས་པ་དང་།  ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་མཇུག་
སྡམོ་མཛད་སྒ་ོའཚོགས་སབྐས་རྒྱ་གར་ཧྱི་མཱ་

ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཛཱ་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་ Jai Ram Thakur མཆོག་
དང་།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དངྭ་བངླས་
ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཨྱི ནྡྲཤེ་ཀུ་མཱར་ Indresh Kumar མཆོག་
དང་།  བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲདོ་

བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག  ཀུལ་དཱྱིབ་ཅནྡ་ཨགྱི་ཧཏོྱི་ Kuldeep 

Chand Agnihotri མཆོག བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའྱི་སྡ་ེཚན་ནང་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཨར་ཀ་ེཁྱིར་མེ་ R.K Khrimey 

མཆོག  ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་
མ ཐུ ད ་
ལ ས ་ ཁ ང ་
གྱི ་ འ ག ན ་
འཛྱི ན་ཀརྨ་
ད ར ་ རྒྱས ་
ལགས། ད་ེ
བ ཞྱི ན ་ རྒྱ ་
གར་མངའ་
སྡ ེ ་ བ ཅོ ་

བརྒྱད་ནས་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་ ༣༠༠ ཙམ་
དང་།  སྦྱིར་དང་ཅནོ་ཏ་ར། སུན་མཚོ་
མན་གསུམ། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི ་སོགས་ནས་
བདོ་མྱི ་ཁནོ་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ས་གནས་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་དང་སླབོ་ཕུྲག་
བཅས་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༢༠༠༠ ཙམ་ཚོགས་

འད་ུས་ྔརསེ་སུ་ཕབེས་འདགུ ཐངེས་འདྱིའྱི་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱི་ནྱི།  བདོ་ལ་རང་
དབང་བུྱང་ན་རྒྱ་གར་ནང་བད་ེའཇགས་
ཐབོ། ཅསེ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉྱིས་ཀྱི་འབྲལེ་ལམ་ཐོག་བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཆགས་པར་བརནེ་རྒྱ་
གར་ནང་བད་ེའཇགས་དགོས་ན་བདོ་ལ་
ངེས་པར་ད་ུརང་དབང་སླར་གསོ་དགོས་
ཤྱིང་།  བདོ་ལ་ནམ་ཞྱིག་རང་དབང་ཐབོ་
ཚེ་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་གངས་ཏྱི་སྱི ་དང་མཚོ་མ་
ཕམ་གཉྱིས་ལའང་གནས་མཇལ་འག་ོརུྒྱའྱི་
རང་དབང་ཐབོ་རུྒྱ་ཡྱི ན་སྐརོ་གཏམ་བཤད་
སྤལེ་འདགུ ད་ེཡང་འཕགས་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་
ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་ད་
བར་ལོ་ ༢༠ འཁརོ་ལ་ཉ་ེབའྱི་སབྐས་དང་
བསྟནུ་ཐངེས་འདྱིར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཚོགས་
ཆེན་ཚོགས་འདགུ ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་བད་ེ
དནོ་ནང་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཀ་ེ
ཁྱིར་མེ་ R.K Khrimey མཆོག་གྱིས་འདྱི་
གའྱི་གསར་འགདོ་པར་གསུང་དནོ།  དངེ་
སབྐས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་མོ་དྱི་མཆོག་ནས་
རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་དང་ལྷན་འད་མཉམ་

གྱི་སྤབོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཇལ་འཕྲད་དང་
འཚམས་འདྱི་གནང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཕན་
ཚུན་མཛའ་བརྩེའྱི་འབྲལེ་ལམ་རུྒྱན་སྐོང་
གནང་བཞྱིན་པ་མཐོང་སྐབས་བདོ་ལའང་
བཟང་ཕོགས་ཀྱི་རེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་བཞྱིན་
འདགུ    གལ་ཏ་ེརྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་
ཀྱི ་མཐུན་འབྲལེ་སྔར་བས་ཇེ་བཟང་དང་
ཇེ་བརན་ད་ུསོང་ན་རྒྱ་གར་ངོས་ནས་རྒྱ་
ནག་འགོ་ཁྱིད་དང་ལྷན་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
རྱིམ་བཞྱིན་གླངེ་སླངོ་གནང་ཐུབ་རུྒྱའྱི་གོ་
སྐབས་ཐོབ་པར་བརནེ་གོ་སྐབས་ད་ེབརུྒྱད་
ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་བདོ་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།  
བོད་མྱི ་ཚོར་ཡང་རང་དབང་སླར་གསོ་
ཡོང་ཐུབ་རུྒྱའྱི་གོ་སབྐས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། 
མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོྱི་ཐོག་འཕྲདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་
ནས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་གྱིས་ད་
བར་བདོ་མྱི ་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་
མུས་ལ་བརནེ་བདོ་མྱི ་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་
ཀང་ཧྱི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་ནང་ཞྱི ་བདེ་
བརན་ལྷྱིང་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་མདནུ་
སྤསོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ལའྟྱི་ཆར་

པཏ་ལྱི ་ཀུལ་ Patlikuhal གྱིས་གཙོས་
ཧྱི་མཱ་ཅལ་གྱི ་ས་གནས་ཁག་གཅྱིག་ནང་
གླགོ་གྱི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་
རྱིམ་བཞྱིན་སེལ་ཆེད་མངའ་གཞུང་ནས་
མགགོས་མུར་རོགས་རམ་གནང་རུྒྱའྱི་རེ་བ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས། སབྐས་
དརེ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་
ད་ེསྔ་བདོ་དང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གཉྱིས་དབར་ས་
མཚམས་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ས་
མཚམས་མེད། འནོ་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ས་ཧམ་བཟུང་བྱས་
རྐེན་༸གོང་ས་ཏཱ ་ལའྱི ་བླ ་མ་མཆོག་རྒྱ་
གར་ད་ུབྲསོ་བྱོལ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས་རྱིམ་བཞྱིན་ད་ྷསར་བཞུགས་ཞག་
མཛད་པ་ད་ེནྱི་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་
ཧ་ཅང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་སྐརོ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་ད་ྷསར་
བཞུགས་ཞག་མཛད་པར་བརནེ་དྷརྨ་ཤཱ་ལ་
ས་གནས་ད་ེའཛམ་གླྱིང་ནང་ཧ་ཅང་གགས་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཐུབ་ཡོད་སྐརོ།  ”ཅསེ་
སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ར་ཤྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་དབར་
བག་ོགླངེ་ཐངེས་གཉྱིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བཞུགས་སྒར་
རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་། བདོ་སྐབོས་ཐབེས་
རྩ་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་དང་། ཨུ་ར་ུསུའྱི་
རྒྱལ་ས་མོ་སོ་ཀོ་རྒྱལ་ཡོངས་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་རྣམ་ཤེས་བརག་པའྱི་སྡ་ེ
ཚན་དང་། ར་ཤྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གྱི་ལ་ྟགུབ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཉྱིས་ཀྱིས་
མཐུན་འགུར་འགོ  ཨུ་ར་ུསའྱི་ཚན་རྱིག་
མཁས་དབང་རྣམས་དང་ནང་པའྱི་མཁས་
དབང་དབར་གྱི་བག་ོགླངེ་ཐངེས་གཉྱིས་པ་
སྟ།ེ “འཇྱིག་རནེ་ཁམས་ལ་དཔྱད་པ་” 
ཞེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔདའོྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༢༠ ཙམ་ལ་མགནོ་
པ་ོགང་ཉྱིད་ཚོགས་མགོན་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་བསྟནུ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེ
ལོ་རྱིན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས་ལྷན ་ཚོགས་དབུ ་འབྱེད་ཀྱི ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་
མྱི ་གཅྱིག་གུར་རེད། དངེ་འཛམ་གླྱིང་ནང་
བྱམས་པ་དང་དང་བདནེ་གྱིས་ཕངོས་ནས་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་མྱིས་བཟསོ་པའྱི་
དཀའ་ངལ་རེད། ཚན་རྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་མྱིའྱི་ལྷན་སྐེས་རང་བཞྱིན་ནྱི་བྱམས་
བརྩ་ེལནྡ་པ་རེད། ཅསེ་བརདོ་བཞྱིན་ཡོད་
ཀང་རྙགོ་ག་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོ་མྱིས་བཟསོ་
པ་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་ལྷ་ོ
བྱང་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརནེ་
ནས་གནས་ཡོད། ང་ཚོ་འདྱིར་ཞྱི་བད་ེབག་

ཕབེས་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་དུས་
མཚུངས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གཞན་དང་
གཞན་ཏ་ེདཔརེ་ན། ཡེ་མེན་ Yemen དང་། 
སྱི་རྱི ་ཡ་ Syria ད་ེབཞྱིན་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀ་གླྱིང་
ཆེན་སོགས་ཀྱི་ནང་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་
དང་། བྱྱིས་པ་ཆུང་ངུ་གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་
མུ་གེ་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་ཞན་
པའྱི་དབང་གྱིས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བཞྱིན་
ཡོད། ལགྷ་པར་ཆོས་ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་མྱི ་
ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་གཏངོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་
ཧ་ཅང་ཐབས་སྡགུ་རེད། ཆོས་ལུགས་གཙོ་
ཆེ་བ་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་བརྩ་ེབ་སོགས་
ཀྱི་བསབླ་བྱ་གསུང་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་དང་
ཁོ་པ་ཚོ་ཞེས་ཕོགས་དང་རྱིས་སུ་བཅད་
པར་བརནེ་དམག་འཁུག་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་
ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད།  དརེ་
བརནེ་གོ ་ལ་གཅྱིག་གུར་གྱི ་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་སྐརོ་གོ་རགོས་དང་དའེྱི་སྐརོ་
ཤེས་ཡོན་སྤདོ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོའདགུ དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ནང་ཕྱི་དངོས་པའོྱི་མཐུན་རྐེན་ཁ་ཁ་ཟྱིང་
ཟྱིང་ད་ེདག་ལས་ནང་གྱི ་གཤྱིས་རུྒྱད་དང་
འབྲལེ་བའྱི་བྱམས་པ་དང་བརྩ་ེབ། བཟདོ་
བསན། ཆོག་ཤེས་སོགས་བཟང་པའོྱི་རྱིན་
ཐང་སོགས་ཀྱིས་ཕངོས་བཞྱིན་ཡོད།  ཚན་
རྱིག་པས་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་བརུྒྱད་དསུ་
རག་ཏུ་ཞེ་སྡང་ང་རྒྱལ་དང་འཇྱིགས་སང་
འགོ་གནས་པ་ཡྱི ན་ན་ལུས་པའོྱི་ནང་ནད་
སྔནོ ་འགོག་བྱེད ་མཁན་ལུས་ཟུངས་མ་
ལག་ immune systems ཉམས་རུད་ད་ུ
ཕྱིན་ནས་ལུས་པ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་ཉམས་
རུད་ད་ུའག་ོབ་དང་།  ནད་ན་ཚ་ཕགོ་ས་ླཔ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤོད་ཀྱི་འདགུ  ད་ེལས་
ལྡགོ་སྟ་ེགལ་ཏ་ེགཞན་ལ་བྱམས་བརྩ་ེསྤལེ་བ་

ཡྱི ན་ན་སྙྱིང་སྟབོས་འཕལེ་ཞྱིང་སེམས་ནང་
ཞྱི་བད་ེསླབེ་རུྒྱ་དང་། དརེ་བརནེ་ལུས་པའོྱི་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ཡང་བད་ེཐང་ཡོང་ཐུབ་བཞྱིན་
ཡོད།  ང་ཚོས་འཕྲདོ་བསྟནེ་བྱས་པ་ལརྟ་
བསམ་བླརོ་ཡང་འཕྲདོ་བསྟནེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ལོ་
ང་ོ ༣༠ ལགྷ་རྱིང་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པ་
དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་བྱས་པ་ཡྱིན། དངེ་སབྐས་
ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་འཇྱིག་རནེ་ཁམས་ཀྱི་རྱིག་
པ་ Cosmology དང་། གས་ཐརོ་ཆེན་
པའོྱི་ལ་ྟགུབ་ Big Bang Theory སོགས་ནྱི་
ང་ཚོ་ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་ཀང་གསུང་ཡོད། 
ད་ེབཞྱིན་དབང་རྩ་དང་། ཀདླ་པ་དང་བླའོྱི་
བྱདེ་ལས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  ཚད་རྡལུ་དངསོ་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ Quantum 

Physics རྣམས་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀྱི་གསུང་
སོགས་ནང་པའྱི་གཞུང་ནང་གསུང་ཡོད།   
བླའོྱི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲལེ་བའྱི་ནང་པའྱི་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་
ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཡོད། ལོ་
ངོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གྱི ་རྱིང་དངེ་གྱི ་ཚན་རྱིག་
པ་དང་ལྷན་འཇྱིག་རནེ་ཆགས་འཇྱིག་གྱི ་
སྐརོ་དང་། ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་

པ། དབང་རྩའྱི་ཚན་རྱིག སེམས་མཁན་
རྱིག་པ་བཅས་སྡ་ེཚན་བཞྱིའྱི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་
བྱས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་རྡལུ་ཕྲན་དངསོ་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་སྐུ་ཞབས་རཱ་
ཇ་ཱརཱ་མ་ན་ Raja Ramana ལགས་ཞུ་བ་

ཁངོ་གྱིས། ཐངེས་ཤྱིག་ངསོ་ལ་ཚད་རྡལུ་
དངསོ་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་ནབུ་
ཕགོས་སུ་དངེ་སབྐས་རྣམ་གཞག་གསར་པ་
ལྟ་བུར་རྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་
ང་ོསྟངོ་གྱི ་གོང་ནས་དཔལ་མགོན་འཕགས་
པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་གསུང་ཟྱིན་སྐརོ་བརདོ་བུྱང་། 
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། གཞན་ཡང་༸གངོ་
ས་མཆོག་གྱིས་ཨུ་རུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཐུ་ཝ་ Tuva དང་བྷུར་ཡ་ཏྱི། Buryat 

ཁལ་མུག་ Kalmykia བཅས་ནང་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ནས་ད་ེས་ྔནང་པའྱི་མཁས་
དབང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཐོན་ཡོད་པ་དང་། 
ཕྱིས་སུ་རུ་སུའྱི་ནང་དམར་ཤོག་ཤུགས་ཆེ་
དར་སོལ་བུྱང་རེས་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་ནང་
དའུང་ནང་ཆོས་ཕྲན་བུ་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་
ཡོད་སྐརོ་དང་། ༸གངོ་ས་༸སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་
གསུམ་པ་ཆེན་པའོྱི་སྐུ་དསུ་ནས་བཟུང་ཨུ་
རུ་སུ་དང་བདོ་དབར་འབྲལེ་བ་བུྱང་ཚུལ།   

ད་ེབཞྱིན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲལེ་དང་། 
ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲལེ་བའྱི་བཟང་སྤདོ་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཚན་རྱིག་པ་རེས་
མོས་བཞྱིན་ཤེས་པ་དང་རྱིགས་རས་སོགས་
ཀྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
སྟ།ེ ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༠༠ ལ་ཉྱིན་དང་པའོྱི་བག་ོ
གླངེ་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད། ད་ེཡང་ཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་གྱི་བག་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་བ་མཁས་
དབང་ Konstantin V. Anokhin ལགས་
དང་། ར་ཤྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་
ཚོགས་མྱི ་མཁས་དབང་ Pavel M. Bala-

ban ལགས། ལ་ྟགུབ་ཚན་རྱིག་པ་མཁས་
དབང་ David L. Dubrovsky ལགས། 
ཚན་རྱིག་མཁས་དབང་ Prof. Alexander 

Ya. Kaplan ལགས། ལ་ྟགུབ་ཚན་རྱིག་པ་
མཁས་དབང་ Victoria Lysenko ལགས།  
ར་ཤྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་མཁས་
དབང་ Prof. svyatoslav V. Medvedev 

ལགས། མཁས་དབང་ Prof Evgeny I. 

Rogaev  དང་Andrey A. Terentyev 

ལགས།  Dr. Dmitry B. Volkov དང་
ར་ཤྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་མཁས་
དབང་ Nick K. Yankovsky བཅས་
སོགས་མྱི ་གངས་ ༢༦ དང་། མཚན་ཉྱིད་
གྲྭ་ཚང་དང་ས་ར་མཐ་ོསླབོ་ནས་མྱི ་གངས་ 
༡༧ དང་། སནྨ་རྩྱིས་ཁང་ནས་མྱི ་གངས་ 
༢༥ བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་མྱི ་གངས་ ༥༠ 
གཏངོ་ལེན་སླབོ་གྲྭ་ནས་མྱི ་གངས་ ༣ དང་། 
ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ལྡའེྱི ་མཐོ་སླབོ ་ནས་མྱི ་
གངས་ ༢  གཞན་ཡང་། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བྲང་ཡྱི ག་ཚང་གྱི ་ལས་བྱེད་དགེ་འདནུ་པ་
ཁག་ཅྱིག་སོགས་བག་ོགླངེ་ལ་ཟུར་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།

ལས་བྱདེ་ས་སྟངོ་གསལ་བསྒགས། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་ལྡ་ེར་ལྡུན་
མངོན་དགའ་བདོ་ཕུྲག་དམྱི གས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ནང་ཆོད་གན་
ཐགོ་ཕྱི་བཅསོ་གསོ་ཐབས་པའྱི་ Physio-

therapist ས་མྱིག་གཅྱིག་སྟངོ་པ་ཡོད་
ན།  རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་
ས་མྱིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རྱིགས་ནས་
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་
འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོྱི་ཆ་རྐནེ་ཁག
༡༽ དམའ་མཐར་ BPT (Bachelor of 

Physiotherapy) སླབོ་ཐནོ་ཟྱིན་པའྱི་ལག་
འཁརེ།
༢༽ དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀྱི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ། དང་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ བར་

གཙང་འབུལ་ཞུས་པའྱི ་ལག་དེབ་ཀྱི ་ངོ་
བཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
༣༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱིམས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའྱི་སྐབས་བཅོལ་ལག་
དབེ་ཀྱི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་
ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ང་ོབཤུས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ། 
༤༽ སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞྱི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡྱིན་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་སྟ་ེ
རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའྱི་ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁོད་པ་
ང་ོམ། 
༥༽ ད་ལ་ྟསྤྱི་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བྱདེ་
མུས་ཡྱི ན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བྱ་
མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་དགསོ། 
༦༽ རང་ཉྱིད་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབྱ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་

མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ། 
༧༽ རང་ལོ་ ༤༥ ལས་མ་བརལ་བ།
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆ་དང་སྙན་ཞུ ་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ 
༥ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐགོ་འབུལ་
དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་
བདའེྱི་སདླ་ཁ་བྱང་། གླགོ་འཕྲྱིན་ Email 
ID ད་ེབཞྱིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་
འཚང་སནྙ་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ།
གོང་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
གྱི ་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
ནམ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དུང་
གནས་རྱིམ་ཡན་སུ་རུང་གྱི ་དག་མཆན་
ལས་ལམ་འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས། མངནོ་
དགའ་བདོ་ཕུྲག་དམྱི གས་བསལ་དགོས་
མཁོ་ཅན་གྱི་སླབོ་གྲྭའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་
ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ལ།།

༼ འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Director

Ngoenga School for Tibetan Children 

with Special Needs

S.D. Road , P>O> Kulhan -248001

Distt. Dehradun

Uttarkhand

Email ID: ngoenga@tibet.net, 

                 www.ngoengaschool.org

Ph: (0135) 2607688, 2607128

Digital camera གངས་འཛྱིན་པར་ཆས།
Resource per-

son
ཁད་སྟནོ་མྱི ་ས།

Auction རྱིན་སྡརུ་ཚོང་སུྒར།

Drug addiction མསོ་རས་ལང་ཤོར།

Obesity ཚོ་ཆེས། ཚོ་ནད།
Short list འདམེས་ཐ།ོ 
Mobile library སྐརོ་བསྐདོ་དཔ་ེམཛོད།
Joint family མཉམ་འདསུ་ཁྱིམ་ཚང་།
Bulliten གསར་འཕྲྱིན། 

ཨྱི ན་བདོ་བརྡ་ཆད་
གཏན་འབབེས།
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ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་མྱི ་ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ 
ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ད་ྷསར་འཚམས་གཟྱིགས་
གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་འཐུས་མྱི ་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༧ རེས་
གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཕེད་ཡོལ་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་གངས་སྐྱིད་ཚོགས་ཁང་གསར་
པའྱི་ནང་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་
གཙོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་གཞུང་འབྲལེ་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐུ་
ཚབ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་སོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་
ཐ་ོམ་སྱི་མན་ Thomas Mann མཆོག་གྱིས་
གསུང་དནོ། ང་ཚོ་འདྱིར་བསླབེས་པ་འདྱིས་
བདོ་མྱི ་ཚོར་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས།  གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའྱི་བརྡ་
ལན་ཞྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་
ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན།  འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་བསླབེས་
སྐབས་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་
ལྷན་ཚོང་འབྲལེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་
ཕན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཁུ་སྱིམ་མེར་
བཞུགས་ཀྱི་འདགུ ང་ཚོར་མཚོན་ན་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད། ལོ་
ལྟར་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་ཐགོ་
སནྙ་ཐ་ོའདནོ་བཞྱིན་ཡོད། སནྙ་ཐ་ོམཐའ་མ་
དའེྱི་ནང་ང་ཚོས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་གྱིས་འདནོ་

གནང་མཛད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བུྱས་སྐརོ་གསལ་འདནོ་ཞུས་ཡོད།  བདོ་
རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་དགོས་པ་འདྱི་
ང་ཚོའྱི་མངནོ་འདདོ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་འཇྱིགས་སྐུལ་དག་སྤདོ་པའྱི་

ཁྱི མ ས ་ ཟེ ར ་
བ ་ ད ེའྱི ་ འོ ག ་
རྒྱ ་ མྱི འྱི ་ ཉ ེན ་
ར ོག ་ མྱི ་ ས ས ་
འ གོ ་ བ ་ མྱི འྱི ་
ཐོ བ ་ ཐ ང ་ ལ ་
བརྩྱི ་མེད་རྡགོ་
རོ ལ ་ ག ཏོ ང ་
བཞྱིན་པ་ད ེར་
མཐའ་གཅྱིག ་

ཏུ ་ ངོ ་ རོ ལ ་ བྱ ་ རུྒྱ ་ ད ང ་ ། 
ལྷག་པར་ཁྱིམས་དའེྱི་འགོ་ནས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གྱི ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཚོར་
ཡང་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ཉསེ་འཛུགས་བྱེད་
བཞྱིན་པ་དརེ་ང་ོརལོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ནང་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱི འྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ང་རང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
རང་དབང་ལྡན་པའྱི་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་
གྱི ་འཐུས་མྱི འྱི ་ངོ་བ ོའྱི ་ཐོག་ནས་འདྱིར་
བཅར་བ་ཡྱིན།  སབྐས་དརེ་ངས་བདོ་མྱི ་
ཚོས་དནོ་དམ་མང་གཙོའྱི་ཁེ་དབང་ལོངས་
སུ་སྤདོ་པ་མཐངོ་སྐབས་སེམས་ནང་དགའ་
ཚོར་ཧ་ཅང་སྐསེ་བུྱང་། བདོ་མྱི ་ཚོས་སོ་
སོའྱི ་གཞུང་ད ེ་སོ ་སོས་གདམ་ཆེད་འོས་
བསྡུའྱི་ནང་འགན་ཁུར་ཆེན་པསོ་ཆ་ཤེས་
བངླས་སོང་། ད་ེརསེ་ང་རང་ད་ྷསར་བསྐདོ་
སྐབས་བདོ་མྱི ་ཚོས་མང་གཙོའྱི་ཐོབ་ཐང་
དང་ལས་འགན་ཐགོ་ཆ་ཤེས་ལེན་རུྒྱ་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུཕྱིན་འདགུ ཅསེ་སོགས་གསུངས།
དེ་རེས ་སྐུ ་ཞབས་ས་བྷ ་ སོ ་གོར ་Csaba 

Sogor  མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། གངོ་ད་ུསྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་
པ་ལརྟ་ང་རང་རོ་མེ་ནྱི་ཡའྱི་ནང་སྡདོ་ Ro-

mania མཁན་ཧང་ག་ྷརྱི་ Hungary མྱི ་
རྱིགས་ཡྱིན།  དམག་ཆེན་དང་པའོྱི་རསེ་
ཧང་གྷ ་ེརྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདམུ་བུ་བརྒྱད་ལ་
བཏང་བ་རེད།  ང་ཚོ་ལོ་ང་ོསྟངོ་གྱི་རྱིང་
རང་ཡུལ་ Hungary ནང་གནས་ཡོད་
བཞྱི ན ་དུ་ཉྱིན ་གཅྱི ག ་གཉྱིད ་ལས་ལྡང ་
སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་རོ་མེ་ནྱི་ཡ་Ro-

mania ནང་བསླབེས་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་སོང་། 
འནོ་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་དའེྱི་མྱི ་སེར་
ཆགས་ཟྱིན་སྟབས་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཞེན་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་འཛྱིན་ནས་བསདྡ་ཡོད། སྤྱིར་རོ་
མེ་ནྱི་ཡ་ Romania སྱིད་གཞུང་དམར་
ཤོག་རེད།  ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཕ་རན་
སྱི་ནས་བླ་ོསྐདེ་མང་པ་ོབངླས་ཡོད། རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེགཉྱིས་པརོ་མཚོན་ན་གངས་ཉུང་
མྱི ་རྱི གས་ལ་ད ེ་ཙམ་དགའ་མོས་བྱེད ་
མཁན་ཞྱིག་མ་རེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་
རོ ་ མེ ་ ནྱི ་ཡ ་རྒྱལ ་ ཡོངས ་གོས ་ ཚོགས ་
ནང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་ཐོབ་ཐང་
ཆེད ་ མུ ་མཐུད་འཐབ་རྩོད ་བྱེད ་བཞྱི ན ་
ཡོད། ང་ལ་མཚོན་ན་རོ་མེ་ནྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་
ཡོངས་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱིར་
འོས་འདམེས་ཐེངས་གཉྱིས་གནང་བུྱང་།  
ང་ཚོས་གཞུང་འཛྱི ན་ཚོགས་པ་ཐེངས་
འགའ་ཤས་བྱས་པ་ཡྱིན།  ང་ཚོས་གང་
ཐུབ་རྒྱལ་ཞེན་ཆེན་པསོ་ལས་ཀ་བྱས་ཀང་
རོ་མེ་ནྱི་ཡའྱི ་མྱི ་རྱི གས་ཚོས་ང་ཚོར་ད ེ་
ཙམ་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་ཀྱི་མྱིན་འདགུ  དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་གཞུང་འཛྱིན་ཚོགས་པ་ནམ་
བྱེད་སྐབས་ཁོར་ཡུག་དང་རྱི ག་གཞུང་།  
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་
སྤད་པ་མ་གཏགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་སྱིད་
དང་ཕྱི་འབྲལེ།  དཔལ་འབྱརོ།  བད་ེ
སུང་ལ་ྟབུ་ལནྷ་ཁང་ད་ེདག་གྱི་འགན་ད་ེདག་
ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཧང་གྷ་རྱི ་མྱི ་རྱིགས་ཚོར་རྩ་བ་
ནས་སྤད་ཀྱི་མྱི ་འདགུ  འནོ་ཀང་ང་ཚོས་
ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་བྱས་པ་ཡྱིན། མཚམས་
རེ་རོ ་མེ ་ནྱི ་ཡ་རྒྱལ་ནང་གྱི ་སྱིད་གཞུང་

འཛྱི ན་མཁན་ད་ེགངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
ཐབོ་ཐང་ལ་ང་ོརལོ་བྱདེ་མཁན་བསླབེས་ཀྱི་
ཡོད།  སབྐས་དརེ་ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་རྩོད་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་
ཀྱི་འདགུ  ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་
འབྲལེ་རྒྱ་དའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་ཧང་གྷ་ེརྱིའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་ཐུབ། 
ད་ེས་ྔཧང་གྷ་ེརྱིའྱི་Hungaryམངའ་ཁངོས་སུ་
གཏགོས་པ་ད་ལ་ྟརང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་
པ་སྱི་ལོ་ཝ་ཀྱི་ཡ་ Slovakia ནས་ཧང་
གྷ ་ེརྱི ་ཡ་མྱི ་རྱིགས་ཡྱི ན་པའྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་གཉྱིས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་མེད་
པའྱི་སར་བྷྱི་ཡ་ Serbia དང་ཡུག་རེན་ 
Ukraine རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ནས་ཧང་གྷ་ེརྱི ་
མྱི ་རྱིགས་ཡྱི ན་པའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
གཉྱིས་ཀང་ཡོད།  ཧང་གྷ་ེརྱི ་རྒྱལ་ཁབ་
དམུ་བུར་བགོས་སྟབས་ང་ཚོར་ད་ེསྔ་དང་
ད་ལྟའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་གང་ཡྱི ན་དའེྱི་
མྱི ་སེར་བཅས་མྱི ་སེར་གཉྱིས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་
ཡོད། དརེ་བརནེ་སར་བྷྱི་ཡ་ Serbia དང་
ཡུག་རེན་ Ukraine རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི ་ཁངོ་གཉྱིས་པ་ོཡང་ཧང་གྷ་ེརྱི ་ཡའྱི་
མྱི ་སེར་ཐགོ་ནས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱིའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་བསླབེས་པ་ད་ེའད་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་རོ་མེ་ནྱི་ཡ་Romaniaནས་ཧང་གྷ་ེ
རྱི ་མྱི ་རྱིགས་ཡྱི ན་པའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་གཉྱིས་ཡོད། ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པར་ཁརོ་ཡུག་དང་སོ་ནམ།  ཚོང་
འབྲལེ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཙམ་མྱི ན་པར་
གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཁྱིམས་
གསར་པ་ཞྱིག་གཏན་འབབེས་ཐུབ་སླད་ང་
ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  འནོ་
ཀང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཁེད་བདོ་མྱི ་
ཚོ་དང་བསྡརུ་ཐབས་མེད།  ང་ཚོ་རང་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་བཙན་

ས་མྱིག་གསལ་བསྒགས། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་དང་བངླས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ཚོཌ་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྤུ ་རུ ་ཝ་ལ་འཕྲདོ་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་དུ་ཆོད་གན་སྨན་ཞབས་
གཅྱིག་གྱི་ས་མྱིག་ཡོད་ན། རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚོཌ་
ཁདོ་གོང་གསལ་ས་མྱིག་ཐོག་ཞུཌ་འདདོ་
ཡོད་རྱིཌ་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་
ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོྱི་ཆ་རྐནེ་ཁག
༡། སནྨ་ཞབས་མར་ BSC Nurse or 

GNM ཐནོ་པའྱི་ལག་འཁརེ་དགསོ།
༢།   ལས་མངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་གཅྱིག་ཡོད་
མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྐབས་འབུལ་
རུྒྱ།
༣། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་
པའྱི་ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༤།  གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱིམས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའྱི་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་
ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༥།  སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུཌ་གཞྱི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡྱིན་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༦།  རང་ཉྱིད་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབྱ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ།
༧།   ད་ལ་ྟལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་ཚེ་འབྲལེ་
ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆ་དང་སྙན ་ཞུ ་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་  

༥ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐགོ་འབུལ་
དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེྱི་
སདླ་ཁ་བྱང་དང་། གླགོ་འཕྲྱིན་ Email ID 

ད་ེབཞྱིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་
སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆའྱི་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རྱིམ་ཟུང་
འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞྱིག་གྱི་དག་མཆན་དང་
ལས་དམ་ངསེ་པར་འཁདོ་དགསོ། ཡྱིག་ཆ་
ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་ཆེད་བཅར་
སབྐས་མྱིག་སྟནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའྱི་
ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱཌ་
ཀྱི་ཚེས་ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བྱ་
རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒཌ་སུ། 

འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ལ།།
༼  འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།  ༽
Secretary,
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༄༅། དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གྱི་
ཞུ་སྐལུ་འབྱརོ་དནོ་ལརྟ། ཆེས་མཐའོྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་
བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་ནས་ཆེས་
མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་དུང་ལས་རྱིན་
ཆེན་བཟང་མོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༩ ཆ་རྐནེ་འགོ་
འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་བསྐ་ོ
གཞག་བགྱིས་ཏ།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༠༤ ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༥ རསེ་
སུ་མན་ཌྱི ་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སབྐས་ ༩ པའྱི་འདམེས་ཐནོ་ས་
འཐུས་ཚོགས་མྱི ་ ༡༡ ནས་ཚོགས་མྱི ་ 
༨ དང་། ད་ེདག་གྱི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་
གཙོ་ངག་དབང་ད ོན་གུབ་ལགས་དང་། 
ཚོགས་གཞོན་ཀརྨ་བསྟན་འཛྱི ན་ལགས་
བཅས་ནས་འཕྲལ་སེལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་
མདནུ་ད་ུལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་
ལེགས་གུབ་བུྱང་འདགུ་པ་བཅས།

བྱལོ་ད་ུཕྱིན་པ་ད་ེའད་མྱིན།  ང་ཚོ་ནྱི་སོ་
སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙན་བྱོལ་
བ་ལ་ྟབུ་བྱས་ནས་ཡོད།  དཔརེ་ན་ང་རང་
སྡདོ་སའྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་མཚོན་ན་མྱི ་འབརོ་
བརྒྱ་ཆ་ ༨༦ ཧང་གྷ་ེརྱི ་ཡ་མྱི ་རྱིགས་ཡྱིན།  
འནོ་ཀང་ཉནེ་རགོ་མྱི ་ས་དང་། བད་ེའཇགས་
དམག་མྱི། གསང་བའྱི་ལས་བྱདེ། མེ་གསོད་
ར་ུཁག་སོགས་ད་ེས་ྔདམར་ཤོག་རྱིང་ལུགས་
སྐབས་ཀྱི ་སྒོམ་གཞྱི ་རང་འཇགས་ཡྱི ན་
སྟབས་ཁངོ་ཚོ་ཚང་མ་རོ་མེ་ནྱི་ཡའྱི་ Ro-

mania མྱི ་རྱིགས་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཁངོ་ཚོ་དང་
མཉམ་ད་ུའཚོ་གནས་བྱདེ་དགསོ་པར་བརནེ་
ལས་ས་ླཔ་ོཞྱིག་མྱིན་འདགུ  ད་ེས་ྔང་རང་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
སྐདོ་སབྐས་འདྱི་འད་བརདོ་རུྒྱ་བུྱང་།  ཨ་
རྱིའྱི་ནང་མྱི ་རྱིགས་ནག་པ་ོཞྱིག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
སྱིད་འཛྱིན་ཆགས་རུྒྱར་ལོ་ ༢༥༠ འགརོ་
ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གྱིས་དསུ་ཚོད་ད་ེཙམ་རྱིང་
པ་ོམ་འགོར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་བདོ་
མྱི ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
བྱ་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་ངས་རེ་བ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།   
ཅསེ་བརདོ་པ་ཡྱིན། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་།  

སབྐས་ ༩ པའྱི་ལས་
ཁུར་དམ་འབུལ་
ལེགས་གུབ། 
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

དཔལ་ས་སྐ་གངོ་མ་ཁྱི་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་མཆོག་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༨ ཟླ ༥ ཚེས ༨ 
ཞགོས་པ་ཆུ་ཚོད ༡༠ ཐགོ་དཔལ་ས་སྐའྱི་
གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་ཐགེ་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕྲྱིན་ལས་
བསམ་འཕལེ་དབང་གྱི ་རྒྱལ་པ་ོམཆོག་ཨ་
རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཀྲནོ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་
པའྱི་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུ
གདན་ཞུས་ལྟར་ཆྱིབས་བསུྒར་བཀའ་དྱིན་
སྐངོ་སབྐས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་།  རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི ་སྐུ་ཚབ།  
བདོ་སྐད་རུླང་འཕྲྱིན་ལས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི ་
འགན་འཛྱིན།  ས་གནས་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།  ས་གནས་གཞནོ་
ནའུྱི་སྐ་ུཚབ།  དནོ་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསུའྱི་མཇལ་དར་ཕུལ། ཐགོ་
མར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ས་

ཝ་ཤྱིང་ཀྲནོ་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་

པ་དང་ཆབས་ཅྱིག བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ང་ོསྤདོ་

སྙྱིང་བསྡསུ་ཞུས་རསེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་དང་།  རུླང་འཕྲྱིན་ལས་
ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན།  བདོ་རྱིགས་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ས་གནས་གཞནོ་ན་ུ
ལནྷ་ཚོགས་བཅས་ནས་སོ་སོའྱི་ཁབ་ཁོངས་
ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་མཁནེ་རགོས་ཆེད་
ང་ོསྤདོ་སྙྱིང་བསྡསུ་ཞུས། ད་ེརསེ་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་
རབ་གནས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་རེས་བླང་
དརོ་བཀའ་སླབོ་སྙྱིང་བསྡསུ་ཕབེས་གསལ་ད།ུ  
གཙོ་བ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གོང་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་ལམ་སྟནོ་དབུ་ཁྱིད་འགོ་སྐུ་ང་ོ
སྱིད་སྐངོ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་
བཞེས་མཁན་ཚོས་བཀོད་སྒྱིག་གནང་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་
ད་བར་ཧུར་ཐག་གནང་བར་གུབ་འབྲས་

བུྱང་ཡོད། ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། ཚང་
མར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ ་རུྒྱ ་ཡྱི ན་ཞེས་དང་།  
ཡང་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས། དངེ་སབྐས་ཨ་
རྱིའྱི་ནང་བདོ་མྱིའྱི་མྱི ་འབརོ་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོ
བཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ།  བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོ
གནས་ཐུབ་པ་དང་།  བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཙམ་
མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་སྐ་ེའག་ོཀུན་ལ་ཕན་
ཐགོས་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་
པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏྱིང་
ཟབ་པ་ོཡོད་པ་འདྱི་དང་། བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་
མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་དང་གངོ་འཕལེ་གནང་
རུྒྱར་གཞུང་མང་སྒ་ོགང་ས་ནས་སྔར་ལྷག་
ཤུགས་སནོ་རྒྱག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གྱི ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས། 

སེར་བྱསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་གྱི་དག་ེའདནུ་པས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་སདླ་ལ་དམྱིགས་ནས་
ཉྱི་ཧངོ་ད་ུབདོ་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༨ ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ བར་ཉྱི་ཧངོ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི ་གོ་སྒྱིག་འགོ་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་སེར་
བྱསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་གྱི་དགེ་འདནུ་པས་
ཉྱིན་གངས་ ༩ རྱིང་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་Aida Mitsuo Museum ཞསེ་
པའྱི་ནང་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བད་ེདང་འཆམ་
མཐུན་ཡོང་སླད་བ ོད་ཀྱི ་སོལ་རུྒྱན་རྱི ག་
གཞུང་འགམེས་སྟནོ་གནང་འདགུ ཉྱིན་
གངས་དགུའྱི་རྱིང་བདོ་ཀྱི ་དསུ་སྟནོ་སུང་
བརྩྱི་ཞུ་སབྐས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་རྡལུ་
ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་སྟངས་དང་། 
གར་འཆམ་འཁབ་སྟནོ། མོ། སྒམོ་སུྒབ་
ཉམས་ལེན་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་
འདགུ་པ་མ་ཟད།  དག་ེའདནུ་པ་རན་པ་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་སེར་བྱསེ་གྲྭ་ཚང་ད་ུཉྱིན་

ཞག་ཕུྲགས་གཅྱིག་རྱིང་དགེ་འདནུ་པ་ཚོས་
བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་དང་། 
རུྒྱད་སྡའེྱི་སྐརོ། རྡལུ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁརོ་གྱི་
འགལེ་བཤད།  ད་ེབཞྱིན།  “བྱམས་
བརྩ་ེནྱི་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡྱིན།” ཞསེ་དང་། 
སེམས་པ་བཟང་པ་ོདགསོ་པ་ཞསེ་པའྱི་བརདོ་
གཞྱིའྱི ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་འདུག  
སབྐས་དརེ་གསུང་སུྒར་བ་ཉྱི་ཧངོ་མྱི ་རྱིགས་
ལམྕ་སྐ་ུ Ms. Yamaguchi Naoko ཞུ་བ་
ཁངོ་ཡྱིན་འདགུ  ཁ་ོམོ་ད་ེས་ྔབཞུགས་སརྒ་
མཚན་ཉྱིད་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་ལོ་ང་ོཉྱི་ཤུ་ཙམ་
རྱིང་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་མོང་
འདགུ ད་ེཡང་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོྱི་ཉྱིན་
གྱི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུསེ་ཕུ་Seifuསླབོ་གྲྭ་ཆེ་བའྱི་
འཛྱིན་སྐངོ་འགན་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ཡེ་ཅྱི་
ཧྱི་རའ་ོཀ་ Koichi Hiraokaལགས་ཀྱིས། 
“བདོ་དང་ཉྱི་ཧངོ་དབར་ནང་ཆོས་སླབོ་

གཉརེ་འཆད་ཉན་གྱི་འབྲལེ་ལམ་” ཞསེ་
པའྱི་བརདོ་གཞྱི་དང་། སནྨ་པ་ཉྱི་ཤྱི ་ཀུ་ར་ཚེ་
དབང་ལགས་ཀྱིས་ Dr. Nishikura Tse-

wang  “ཉྱི་ཧངོ་ནང་གྱི་བདོ་པའྱི་སནྨ་པ།” 
ཞསེ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་ཝ་སེ་དཱ་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ Waseda University 
གྱི ་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཨྱི ་ཤྱི ་ཧ་མ་ཡུ་མྱི ་
ཀ་ོ Prof. Ishihama Yumiko ལགས་
ཀྱིས། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་” 
ཅསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱི་དང་།  སོག་པའོྱི་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་གྱི ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་མྱི ་ཡ་
ཝ་ཀྱི་ཇུན་ཀ་ོ Miyawaki Junko ལགས་
ཀྱིས་ “སོག་པ་ོརྣམས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གྱི་རསེ་འབྲང་པ་ཆགས་དགོས་དནོ་
གང་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།   Aida Mitsuo 

Museum ཞསེ་པའྱི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་

དའེྱི་འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨེ་དཱ་ཀ་ཛུ་ཧྱི་ཊོ་
Aida Kazuhitoལགས་ཀྱིས་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་དའེྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ གཞན་
ཡང་སབྐས་དརེ་བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་དང་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བདོ་
ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་རསེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
བྲསོ་བྱལོ་ད་ུཕྱིན་པའྱི་སྐརོ།  བདོ་མྱི ་བཙན་

བྱལོ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས། བདོ་
མྱི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་ཐུན་
མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སདྐ་ཡྱིག་སོགས་
མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་ཇྱི་ལརྟ་བྱས་པའྱི་སྐརོ་
དངོས་བུྱང་གླགོ་བརྙན་བསྟན་ནས་ཐེངས་
འདྱིར་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་འདགུ །

ལས་བྱདེ་ག་ླགཡར་གསལ་བསྒགས། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་
བདོ་ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་ TTV རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོགཏངོ་བ་
གཅྱིག་གླ་གཡར་བྱ་རུྒྱའྱི་གསལ་བསྒགས།  
ལས་ཀའྱི་ང་ོབ།ོ     རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། བདོ་མྱི ་གནས་
ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གྱི་གཞུང་འབྲལེ་གསར་
འགུར་བརྙན་འཕྲྱིན་པར་ལེན་གྱིས་བདོ་
ཀྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཚན་པར་གཏངོ་རུྒྱ་དང་། 
གཞན་ཡང་གོང་རྱིམ་ནས་སྐབས་བསྟུན་
ལས་དནོ་བཀདོ་སྒྱིག་ཇྱི་གནང་དང་ལེན་བྱ་
རུྒྱ་བཅས།  དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག  
༡། བདོ་ཨྱི ན་སདྐ་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་རང་

རྐ་འཕརེ་ངསེ་ཡོད་པ།
༢། གསར་འགུར་མཁ་ོསུྒབ་དང། གནད་
དནོ་བཅར་འདྱི་སོགས་བྱདེ་ཐུབ་པ།
༣། བརྙན་འཕྲྱིན་པར་ལེན་དང་། ཕགོས་
སྒྱིག་བྱདེ་ཐུབ་པ།
༤། གསར་འགདོ་པའྱི་ཆེད་ལས་སླབོ་སྦངོ་
གནང་བའྱི ་ལག་འཁེར་ཡོད་རྱི གས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ག་ོསབྐས་ཡོད།
༥། དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ངསོ་
སྦརོ།      
༦། སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ (RC) ང་ོབཤུས།
༧། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞྱི་བད་ེ

ཐང་ལས་འཕརེ་ཡྱིན་པའྱི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༨། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབྱ་
སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ།
༦། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་ཚེ་འབྲལེ་
ཡོད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ།
གནས་ཚུལ་གཏངོ་ག།ླ     
གནས་ཚུལ་གཏངོ་ཐེངས་རེར་ཧྱིན་སྒརོ་ 
༡༢༠༠།༠༠ དང་། (ཟླ་རེར་མང་མཐའ་
གནས་ཚུལ་ ༡༠) ཟླ་རེའྱི་ (Retention/

TA/DA) དདོ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༤༥༠༠།༠༠ པར་
ལེན་ཡོ་ཆས་འདྱི་ནས་སྤདོ་རུྒྱ་ཡྱིན།
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆའྱི་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛྱི ན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རྱིམ་ཟུང་

དུང་ཡན་གྱི ་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཕྱི་ད་ོ
ཚོུད་ ༥ གངོ་འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་
སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེྱི་སླད་ཁ་བྱང་དང་། 
གླགོ་འཕྲྱིན་ Email ID ད་ེབཞྱིན་ཁ་པར་
ཨང་གངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་
གསལ་འགདོ་དགསོ་པ་དང་། ཡྱིག་ཆ་ང་ོ
མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་
མྱིག་སྟནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བ་རྣམས་
ལ་འདམེས་རུྒྱགས་བརུྒྱད་རྱིམ་དང་ཚེས་ཆ་
གཉྱིས་བརྡ་ལན་སྤདོ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་བཅས། བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༥ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ་དང་གཞུང་ཞབས་བགསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས་མཁན་
སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབྲང་ད་ུ
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་བགསེ་ཡོལ་
ད་ུཕབེས་མཁན་དང་། བཀའ་ཟུར་རྣམས་
ལ་ལེགས་སྐསེ་རསེ་དན་སླད་ཨ་ཤེ་མཇལ་
དར་དང་བདོ་རེ་སོང་བཙན་སྒམ་པའོྱི་སྐུ ་
བརྙན་རེ ་ཕག་རགས་གསོལ་སྩལ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཁདེ་རང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་
ལོ་རུྒྱས་ནང་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ལ་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་རྱིག་
གཞུང་དང་བཅས་པ་གནས་དང་མ་གནས་
ཟེར་བའྱི་ད ུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་མྱི ་ཚེ་བསྐལ་
ཡོད། བདོ་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཞབས་འདགེས་
སུྒབ་རུྒྱར་ང་ཚོའྱི་མྱི ་རབས་འདྱིས་གང་ཙམ་
བྱས་ཡོད། ངསོ་ནས་རག་པར་བརདོ་ཀྱི་
ཡོད། བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཆོས་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོརེད། བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་ལ་འཛམ་བུ་
གླྱིང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ོ
སང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། མདརོ་ན་ཚན་རྱིག་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ོསང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་འདྱི་
ཆོས་རྒྱལ་གོང་མ་ཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་དང་། 
གཙོ་བ ོ་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚོ་དང་སླབོ ་
དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤྱི ་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་ང་ཚོར་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཤེས་ཡོན་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་
པ་ད་ེབདོ་པ་ཚོར་རྩྱིས་སྤདོ་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ཞྱི་འཚོ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀྱིས་ང་
ཚོར་རྩྱིས་སྤོད་གནང་བ་ད་ེང་ཚོས་བདག་
པ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བརདོ་སྐབས་དངེ་
དསུ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ཚན་རྱིག་པས་ཧ་
ལམ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་རེ་བ་རྒྱག་
ས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། བདོ་ཀྱི་བདནེ་དནོ་ནྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འབྲལེ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། ང་རང་ཚོས་དསུ་ཡུན་འདྱིའྱི་
རྱིང་བདོ་བསྟན་སྱིད་སླད་ཞབས་འདགེས་
བསུྒབས་པ་ད་ེདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པར་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པར་བརནེ་
ཚོགས་བསགས་ཡོད། གཉྱིས་ནས་བདོ་
གངས་ཅན་གྱི ་ལྗངོས་ནྱི་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདལུ་ཞྱིང་ཞེས་ཡོངས་
གགས་རེད།  ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་
ཕལ་ཆེར་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱི་སྐུའྱི་རྣམ་སུྤལ་འད་མྱིན་ཐོག་ནས་བདོ་
ཀྱི་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་འཕྲྱིན་ལས་བསྐངས་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་
བདོ་སྤྱི ་པའྱི་དནོ་ད་ུསོ་སོའྱི་མྱི ་ཚེ་གང་པ་ོ
བཏང་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ད་ེསོ་སོའྱི་
བྱྱིན་རླབས་ཟརེ་ནའང་འད། ལས་ཀྱི་འབྲལེ་
བ་ཟརེ་ནའང་འད། གང་ལརྟ་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་འབྲལེ་བ་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  ད་ེའད་ཡྱིན་

དསུ་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་རསེ་སུ་གཟུང་ཐུབ་
རུྒྱ་ཕལ་ཆེར་ངས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་
ཐུབ།  གང་ལརྟ་མྱི ་ཚེ་ད་ེབདོ་བསྟན་སྱིད་
སླད་ཧུར་ཐག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་ལས་
ཀྱི ་འབྲས་བུར་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་
སྡདོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ངསོ་ཀྱིས་བསམ་བཞྱིན་
འདགུ  བདོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ངསོ་རང་
སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྐུ་ཤ་རླནོ་པ་རེད་ཟརེ་
གྱི་ཡོད།  ད་ེའད་རང་ཡྱིན་མྱིན་གང་ཤེས། 
དམྱིགས་བསལ་བདོ་ནས་ཡོང་བའྱི་བདོ་མྱི ་
ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
སྐ་ུགསོན་པརོ་རྩྱི་བཞྱིན་ཡོད།   ཁྱི་སངོ་
ལྡའེུ་བཙན་སྐབས་ནས་ངོས་དང་དམྱིགས་
བསལ་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་
ཞྱིག་སླབེ་བཞྱིན་འདགུ ལོ་ཤས་གངོ་མཚོ་
པདྨར་བསླབེས་སབྐས་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེ་བུྱང་། སླབོ་དཔནོ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་ཁྱི་སངོ་
ལྡའེུ་བཙན། མཁན་ཆེན་བྷ་ོདྷྱི་སཏ་ྭབཅས་
མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་དང་འབྲལེ་བ་ཐུན་
མོང་མྱི ན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོརེད།  སབྐས་དརེ་ངསོ་རང་ཚོར་བ་
ཤུགས་ཆེ་སྐེས་ནས་མྱིག་ཆུ་ཧ་ཅང་ཤོར་
བུྱང་།  དའེྱི་རསེ་སུ་ཕལ་ཆེར་ཟམ་གདངོ་
རྱིན་པ་ོཆེ་དང་སྱིད་སྐངོ་ཡོད་རེད། ཚོགས་
གཙོའང་ཕལ་ཆེར་ཡོད་རེད།  དའེྱི་རསེ་སུ་
སདྐ་ཆ་བུྱང་།  ངསོ་དང་མཁན་སླབོ་ཆོས་
གསུམ་དབར་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཚོར་བཞྱིན་འདགུ ངསོ་དང་ལནྷ་ལས་ཀ་
བྱདེ་མཁན་ཚོའང་མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་
དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་མྱི ་ཚེ་གཅྱིག་གྱི ་གནས་ཚུལ་མ་
རེད། ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་ནས་
མར་བྱས་ནས་ལས་ཀྱི ་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་རེད། ཅསེ་སབྐས་དརེ་ད་ེའད་ཞུས་པ་
ཡྱིན།  ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁདེ་ཚོར་ཡང་ད་ེལརྟ་
བརདོ་འདདོ་བུྱང་།
ངོས་དང་ལྷན་བདོ་སྤྱི ་པའྱི་དནོ་ད་ུདཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་བོད་མྱི ་རྱི གས་ཆགས་
འཇྱིག་གྱི་དསུ་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་ལ་དཀའ་ལས་
མཉམ་ད་ུརྒྱག་མཁན་ད་ེགང་ལྟར་མཁན་
སླབོ་ཆོས་གསུམ་སྐབས་ནས་འབྲལེ་བ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེས་ྔནས་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་དང་མ་འངོས་པར་ཡང་ཚེ་རབས་ནས་
ཚེ་རབས་འབྲལེ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཁདེ་ཚོ་
མང་ཆེ་བ་མ་འངོས་པའྱི་སྐ་ེབ་དའེང་ཕལ་
ཆེར་བདོ་ད་ུསྐ་ེམདགོ་ཁ་པ་ོརེད།  མ་འངོས་
པར་ཡང་ང་ཚོ་མཉམ་ད་ུའག་ོགྱི་རེད།  བདོ་
ཀྱི་དནོ་དག་ད་ེཕགོས་གཅྱིག་ནས་བདནེ་པའྱི་
དནོ་ད་ུརེད། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལའང་
ང་ཚོས་རང་བཙན་ཟརེ་ནས་ཁ་བྲལ་འག་ོ
རུྒྱའྱི་སདྐ་ཆ་ཤོད་ཀྱི་མེད། ༡༩༧༤ ལོ་ནས་
ང་ཚོས་ས་ྔཕྱི་མ་གཏགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་

འབྲལེ་བ་བྱདེ་དགསོ།  དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་
རང་བཙན་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་འབྲལེ་བ་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་རེད་ཅསེ་སདྐ་
ཆ་བུྱང་བ་རེད། སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀྱིས་ང་

ཚོར་དགསོ་རུྒྱ་བད་ེསྐྱིད་ཡྱིན། ཞསེ་བཤད་
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཁ་གསལ་ད་ུཕྱིན་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་ཞེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རང་
བཙན་ད་ེམེད་པ་བྱས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ཐགོ་
ནས་ཀང་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་རང་
བཙན་གྱི་རྨང་གཞྱི་ལ་ྟབུར་བརྩྱིས་ནས་དམ་
བསྒགས་བྱ་རུྒྱ་དའེང་མེད་པར། ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པར་ང་
རང་ཚོས་བདག་པ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུབསྡད་
ནས་འག་ོརུྒྱའྱི་ཐོག་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོད། 
རྒྱ་རྱིགས་ཁདོ་གནས་ཚུལ་དའེྱི་སྐརོ་ཡག་
པ་ོཤེས་མཁན་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཧ་ཅང་བྱདེ་
བཞྱིན་འདགུ ལོ་ཤས་གངོ་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་རྩམོ་
ཡྱིག་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཐནོ་ཡོད། འབྲྱི་མཁན་
རྒྱ་རྱིགས་རེད། རྩམོ་ཡྱིག་ད་ེདག་ཚང་མའྱི་
ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་
སྱིད་བུྱས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བྱདེ་བཞྱིན་འདགུ 
ད་ེའད་བུྱང་བ་རེད།  དངེ་སང་ཡྱིན་ནའང་
ངོས་ཀྱི་ཉམ་མོང་ཐོག་ནས་བརདོ་ན་ད་ེསྔ་
ཨ་རྱི་དང་ཨོ་གླྱིང་།  ཉྱི་ཧངོ་སོགས་ནང་
རྒྱ་རྱིགས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་དང་ཐུག་སབྐས་ཐགོ་
མའྱི་ཆར་ཏགོ་ཙམ་སྒམ་པ་ོདང་ཐག་རྱིང་
པ་ོབྱས་ནས་བསདྡ་པ་དང་།   ད་ེནས་ང་
ཚོས་རང་བཙན་རྩདོ་ཀྱི་མེད་པར་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི ་སྱིད་བུྱས་རུྒྱན་སྐོང་བྱེད་སྟངས་
སྐརོ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་རང་བཞྱིན་
གྱིས་སེམས་ལྷདོ་ལྷདོ་ཆགས་འག་ོགྱི ་འདགུ  
གང་ལརྟ་ང་ཚོས་སྱིད་བུྱས་འཛྱིན་བཞྱིན་པ་
འདྱིར་གུབ་འབྲས་རྱིམ་བཞྱིན་འཐནོ་བཞྱིན་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདགུ ཅསེ་དང་། ཡང་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ནང་ཆོས་ལ་མཚོན་ན་མཁས་
པ་མང་ཆེ་བ་མད་ོསྟདོ་སདྨ་གཉྱིས་ནས་རེད།  
སྒ་ོམང་མཁན་པ་ོགནང་མོང་མཁན་བཀྲ་
ཤྱིས་འཁྱིལ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་འཇམ་དབྱངས་

ཡེ་ཤེས་རེད། དཔ་ེཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཡོད། རགས་གསལ་གཏངོ་སབྐས་འགྱིང་
སྟབས་གཞན་དང་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་བྱེད་རུྒྱ་
ཡོད། ཁངོ་གྱིས་ངསོ་ལ། བདོ་ཀྱི་མཁས་

པ་ཡྱིན་ན་ཨ་མད་ོབ་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ། ཅསེ་
གསུང་མངོ་། ཁམས་པ་དང་དབུས་གཙང་
གྱི་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མེད། ༼ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་
མཛད།༽ ཨ་མདརོ་ངམོ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོར་ེཙོང་
ཁ་པ་ཆེན་པ་ོཡོད།   གང་ལརྟ་ང་ཚོ་བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འཛྱིན་མཁན་གཙོ་བ་ོནྱི་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་དབྱེ་བ་མེད་པ་ཐོག་ནས་བཀའ་
འགུར་བསྟན་འགུར་གྱི་ཡྱི ་གེ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་
གང་ལརྟ་སདྐ་ཀྱི་སྒ་གདངས་མྱི ་འད་བ་ཡོད་
ཀང་། བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་ཡྱི ་ག་ེ
དསེ་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་ལ་
གཅྱིག་གུར་བྱས་ནས་ཡོད། ཆོལ་ཁ་གསུམ་
ཙམ་མ་ཟད། ནབུ་ལ་དགྭས་ནས་ཤར་མོན་
ཡུལ་བར་བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་གྱི་ཡྱི ་
གེ་གཅྱིག་གུར་བྱས་ནས་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད། 
དའེྱི་ནང་གྱི་བརདོ་བྱ་དའེང་བདོ་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་ཆེ་མཐོང་དང་ལ་རྒྱ་གོང་ནས་གོང་ད་ུ
འཕལེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ེའདའྱི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཡྱི ན་
པའྱི་ངོས་ནས་སྤབོས་པ་སྐེ་རུྒྱ་ཞྱིག་འདགུ 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རཱ་ཇནེྡྲ་པྲ་སཱད་ Dr. 

Rajendra Prasad མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་
འཛྱིན་རེད། ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དད་མོས་
སྐ་ེདགསོ་པ་ཞྱིག་ཡོད།  སྱིད་འཛྱིན་གཞནོ་
པ་རཱ་དཱ་ཀྲྱིཤཎ་ Dr. Sarvepalli Rad-

hakrishnan  མཆོག་ལ་མཚོན་ན་མཁས་
པའྱི་དབང་པ་ོརེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ནས་ང་ོ
ཤེས་རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཡྱིན་པ་
ཡོད། ཉྱིན་གཅྱིག་མཇལ་འཕྲད་སབྐས་ཁངོ་
གྱིས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཆོད་བརདོ་
ལེགས་སྦར་ཐགོ་སྐརོ་གནང་བ་རེད། གང་
གྱིས་རནེ་ཅྱིང་འབྲལེ་བར་འབུྱང༌། །འགག་
པ་མེད་པ་སྐ་ེམེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་
རག་མེད་པ། །འངོ་བ་མེད་པ་འག་ོམེད་པ། 
།ཞེས་ལེགས་སྦར་སདྐ་ནང་ཉམས་དང་ལནྡ་
པའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་བུྱང་། སབྐས་དརེ་
ལེགས་སྦར་སདྐ་ནང་གསུངས་པ་དརེ་ངསོ་
རང་ཡྱིད་སྨནོ་སྐསེ་བུྱང་། འནོ་ཀང་ངསོ་

ཀྱི་བསམ་བླའོྱི་ཟུར་ཞྱིག་ཏུ་དནོ་དག་ཐོག་
ཁོང་ལས་ངོས་ཀྱིས་ཡག་པ་ཤེས་རུྒྱ་རེད་
དན་བུྱང་། ༼ཞལ་ཤོབ་མཛད།༽ ང་ཚོས་
སྦངས་ཡོད། ལོ་ནས་ལོ་བསྟདུ་འགལེ་བ་
དང་ཡང་འགལེ་སོགས་སྦངས་ཡོད། ཚན་
རྱིག་པ་དང་ཐུག་སྟ་ེསེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ནབུ་ཕགོས་པའྱི་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ཧ་ཅང་ཆུ་ཚད་དམའ་
པ་ོརེད། སྒ་ོལའྔྱི་དབང་པའོྱི་ཤེས་པ་ཙམ་
ལས་གང་ཡང་མེད།  ང་ཚོས་ཡྱིད་བླ་ོདང་
འབྲལེ་ནས་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ་གས་
ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཡོད།  ལགྷ་པར་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབཤད་
རུྒྱ་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ལོ་སྟངོ་ཕྲག་
རྱིང་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་འཚོ་ཡབ་སས་ཀྱིས་ང་
ཚོར་ཞ་ེས་མ་ཞུས་ན་ཐུགས་བླ་ོའགལེ་གནང་
བ་དརེ་ང་ཚོ་བདོ་པས་ཀོ་ཐག་རྩ་བ་ནས་
གླདོ་མེད། འདྱི་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གཟྱི་
བརྱིད་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།  
ད་ེཡང་སངོ་བཙན་སྒམ་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་ཕག་
རགས་བཞེས་མཁན་ལས་བྱདེ་བགསེ་ཡོལ་
ད་ུཕབེས་པ་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༣༣ ཡོད་པ་
དང་། ད་ྷསར་གནས་བཞུགས་འགསེ་ཡོལ་
བ་སངོ་བཙན་སམྒ་པའོྱི་སྐུ་བརྙན་བཞསེ་ཟྱིན་
པ་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༢༧ མཇལ་བཅར་ཞུས་
འདགུ  སྤྱིར་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་
པའོྱི་སྐུ་བརྙན་ཕག་རགས་ད་ེགཞུང་ཞབས་
ལས་བྱདེ་ཞབས་ལོ་ ༢༠ ཧྲྱིལ་པ་ོལོན་པ་
རྣམས་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གྱིས་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་
འགོ་འབུལ་སལོ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།

སྤྱི་ཁབ་རྩམོ་སྒྱིག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
རྩམོ་སྒྱིག་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།           སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།  སལྐ་བཟང་བད་ེསྐྱིད།
འགམེས་སྤལེ་བ།           ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། སལྐ་བཟང་བད་ེསྐྱིད།

ཕྱི་དྱིལ་སར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།
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