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་
ཞི ག་དགོས།		
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་མཇལ་བཅར་ཆེད་ཨ་རི འ་ི གཞུང་ཚབ་པ་
མཆོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣ གར་ཚོ གས་པར་གཟིགས་སྐར
ོ ་དུ་ཕེབས་པ་
ནས་ ༤ བར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་ མ་ཟད།
རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ཨ་རི འི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་
ཞབས་ཀན་ནེ་ཐི་ Kenneth

I.Juster མཆོག་

ཤུ གས་ཆེ་ཐེབས་པ་དང་།

ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག

མག ྱོག ས་མྱུ ར ་ཨ་རི ར ་ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱང་

དང་། ཁོང་གི ་ཕྱག་རོགས་སྐ་ུ ཞབས་ཨ་ནདུ ་
Anood Taqui

ལགས།

ཌེརེཀ་

waha

མཛོ ད་ཁང་།

ལགས་བཅས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་

ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐར
ོ ་དུ་ཕེབས་ཡོ ད།

འཚམས་གཟི ག ས་སུ ་ ཕེབ ས་སྐབ ས་བཀའ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༣ ཉིན་ལྡ་ི

ི ་།
བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླང

ནོར ་གླིང ་བོད ་ཀྱི ་ རི ག ་གཞུ ང ་གཅེས ་སྐ ྱོང ་

Raj Mar-

དྲུང་རྫོང་ཁ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ནས་
ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་ཞུས་ཡོ ད། 		

ཐུ བ་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་

བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་

Thomas Kress

ལགས་དང་ར་ཇི་མར་ཝ་ཧ་

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

མཇལ་འཕྲད་གྲུ བ ་བསྟུན་སྐུ་ མག ནྲོ ་རྣམ་པ་
ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དང་

Derek

ལགས། ཨ་རི ་རོགས་ཚོ གས་

ཀྱི་ལས་བྱེད་ཐོ་མ་སི ་

ཁོང་གི ས་

སྙན་སེང་ཞུས་འདུག

Westfall, Deputy Political Minister
Counselor

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་བཞུ གས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་ བྲང་དུ་ སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་དབུས་བཀའ་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཉིན་རྒྱབ་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་བཞུ གས་སྒར་རྡ་
བླ ནོ ་རྣམ་པ་བཅས་དང་ལྷ ན ་དགོ ང ་དྲོའི ་ མཇལ་འཕྲད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་

གསོ ལ ་ཚི གས་ལྷན ་བཞེས ་གནང་རྗེས ་བོད ་ སེ མ ས་ནང་ཞི ་ བདེ་ སྐྲུ ན་པ་བརྒྱུ ད་འགྲོ་ བ་

ས་ནས་ལྡི་ ལི ར་ཕྱི ར ་ཐོན ་གནང་འདུག ་པ་
བཅས།

ལི ར་རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་ ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོ གས་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གཞས་སྣ་ མི འི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེ ན་པོའི་ནང་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་
ཚབ་པ་མཆོ ག་གིས་དབུས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ གཟིགས་འབུལ་ཞུས་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ཐབས་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དེ་དག་གི ས་
རྡ་སྟེང་བོད ་ཕྲུག་ཁྱི མ ་སྡ་ེ དང་བོད ་ཀྱི ་ ཟློས་ སྟེ་དེ་ རི ང ་སྔ་ དྲོ་ གཞུ ང ་ཚབ་པ་མཆོ ག ་དང་ གཞུ ང ་ཚབ་པ་མཆོ ག ་ལ་སེ མ ས་འགུ ལ ་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་པའི་སྐབས་ ༡༥ བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པས་
༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ད་ུ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་

ངོས ་སྒར
ེ ་ལ་མཚོ ན ་ན་ང་ཚོ ་ ཆོ ས ་རྒྱལ་ཁྲི ་

ལས་བརྒྱབ་པའི ་ འབྲས་བུ ་ དེ་ ཚེ ་ འདི་ ཙམ་ ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་བསྐྱར་གསོ་མཛད་རྒྱུ འི་ཐོག་

སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ་ ཁྲི ད ་

པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་འདུག ཅེས་དང་།

འབྲས་ཡོ ང་ངེས།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
པའི་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པས་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་

ཆུ ང ་ཕོ་ བྲང་དུ་ བཅར་ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་

སྲོང་ལྡའེ ུ ་བཙན་སྐུ་དུས་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་
༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་

མ་ཟད། ཚེ ་རབས་ཕྱི་མ་རྣམས་སུའང་ཕན་
དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོ ་

ཐུ ག ས་ར ་ྗེ བཀའ་ད ནྲི ་ཉག་གཅི ག ་ལ་བར ནྟེ ་

ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་འད་ི ཉདི ་འདས་

གང་ཉདི ་མཆོ ག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

པའི་མི ་ལོ་ ༦༠ རི ང་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཐོག་རྒྱུན་

ངོས་རང་ལོ་ན་ ༡༦ ཡི ན་སྐབས་ཡོ ངས་

འཛི ན་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་སྟབས།

མགོན་པོ་

གང་ཉདི ་མཆོ ག་གི་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་སུ་དྲན་

འཛིན་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་མདུན་ནས་

བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་འགན་དབང་ཡོ ངས་

ནས་མ་འོངས་པར་མུ ་མཐུ ད་འདི་ཕྱིའི་ལམ་
སྟོན་བཀའ་སླབོ ་གསུང་གི ་བདུད་རྩི་ཡང་ནས་

དེ་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མང་གཙོའ་ི ལམ་ནས་འོས་
འདེམ ས་བྱས་པའི ་ འགོ ་ ཁྲི ད ་ལ་རྩིས་སྤ ྲོད ་

མཇལ་ཁ་ཡོ ངས་སུ་གྲུབ་མཚམས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་

སྐབས་དེར་མགོན་པོ་

རྫོགས་རྩིས་བླངས་པ་ཡི ན།

སྩལ།

མུ ་མཐུ ད་ནས་སེམས་ཤུ གས་མ་ཆག་པ་བྱས་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་

ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་མཇལ་
བཅར་ཞུས་འདུག

ཐུ གས་ཁུར་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་བཀའ་སླབོ ་

ཡང་དུ་སྩོལ་གནང་ཡོ ང་བ་དང་།

ཐེངས་

འདི ར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་

བྱས་ནས་བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་

ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཐོག་འགྲོ་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་རེད།

ཚོ ད་ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཅན་ཞི ག་གི ་སྒང་ མཆོ ག་གི ་རླབས་ཆེ ན་གྱི་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་ འོངས་པར་མུ ་མཐུ ད་ཆོ ད་སེམས་རྒྱུ ན་སྐྱོང་

དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་མང་གཙོ འི་རི ང་ལུགས་
དེ་སྔ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་གནས་མཆོག་མཚོ ་པདྨར་

སྲིད་སྐྱོང་དང་ང་ཚོ ་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ལྟར་རེད།

ད་ལྟའ་ི གནས་

སྟངས་ལ་མཚོ ན་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་དུས་

གནས་ཡོ ད ་སྟབས་ཡ་ང་བའི ་ དུས ་སྐ བ ས་

ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས།
སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད།

ཞེས་བཀའ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་མཇལ་ཁ་ཞུ ་ རྒྱུ ་བྱུང་བ་ནི།
བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ཡི ན་ཞི ང་།

བཅའ་བཞི འི ་ སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩོལ་སྐབ ས་ ཐོག ་ནས་བོད ་སྤྱི འི ་ རྩ་དོན ་ཆེ ད ་མུ ་ མཐུ ད ་

འདིར་བོད་སྤྱི་པའི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བཞི ་པ་སྟེ། རྒྱ་གར་

འབད་བརྩོན་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་ལྷ་ སྙན ་སྒྲོན ་

དེ་ བཞི ན ་ཉེ་ ལམ་གཞུ ང ་ཞབས་ལས་བྱེད་ དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཚོ ་ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་ གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སྲོལ་རྒྱུན་ནས་ འབུལ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས།
བགྲེས ་ཡོ ལ་དུ་ ཕེབ ས་མཁན་མི ་གྲངས་ རབས་བོད་དང་ལས་འབྲེལ་ཡོ ང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ དར་བའི་སེམས་ཁམས་རི ག་པ་དང་། ཚད་
སུ མ་ཅུ ་ སོ ་ གསུ མ་བཅས་ལ་ཞུ ་ རྒྱུ ་བྱུང་།

ཐག་ཆོད་པ་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དཀའ་

མ་

མ་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་འཇར་མན་ཡུ ལ་དུ་
ཉནི ་ལྔའི་རིང་གཞུང་འབྲེལ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་
གཏན་འཁེལ་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་
༥ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་རྒྱབ་ནས་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦
བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་དང་། འཇར་མན་དུ་
གཞུང་འབྲེལ་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ ་ཡིན་འདུག
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ལྡ་ི ལི ར་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་
ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་རྗེས་
འཇར་མན་དུ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ས་གནས་སུ ་གཞུང་
འབྲེལ་ལས་དོན་སྤལེ ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག འཇར་མན་
གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོ ད་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་
པའ་ི ལོ་འཁོར་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་སྐ་ུ མགནྲོ ་དུ་གདན་
ཞུས་ལྟར་གསུ ང་བཤད་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད།
ཧེ་སེ ་མངའ་སྡའེ ི་གནད་ཡོ ད་མི་སྣ་དང་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར ་བ་རྣམ་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ ་
ཡི ན་འདུག
ཕྱོགས་མཚུངས་འཇར་མན་བོད་
རི གས་ཚོ གས་པ་དང་།
འཇར་མན་བོད་ཁང་
གཉིས་ནས་འཇར་མན་གཞུ ང་མང་ལ་ཐུ གས་རྗེ་
ཆེ ་ ཞུ འི ་ མཛད་སྒར
ོ ་མཉམ་ཞུ ག ས་དང་སྦྲགས་
གསུ ང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་།
འཇར་མན་གྱི་
རྒྱལ་ས་སྦར ་ལི ན་དུ་ ཕེབ ས་སྐབ ས་ས་གནས་སུ ་
གཞུ ང ་འབྲེལ་ལས་དོན ་སྤལ
ེ ་གནང་རྒྱུ ་མ་ཟད།
གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་སྦར་ལི ན་ Berlin
གྱི ་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅི ག་གི ་བཅར་འདྲི་དང་
ལེན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་བཞུགས་
སྒར་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་
བཅས།
བོད ་རྒྱ་ཞི ་ མོ ལ ་ལས་དོན ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ ལྷ ན ་
ཚོ གས་ཐེངས་སུ མ་ཅུ་པ་གྲོལ་འདུག
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་
བོད ་རྒྱ་ཞི ་ མོ ལ ་ལས་དོན ་ཚོགས་ཆུ ང ་གི ་ ལྷ ན ་
ཚོ གས་ཐེ ང ས་སུ མ་ཅུ ་ པ་ལེ ག ས་པར་མཇུ ག་
བསྒྲིལ་གནང་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡ ནས་ ༣
བར་ཉིན་གྲངས་གསུ མ་རི ང་གི ་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས་
གཙོ་བོ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ཏང་གི ་ཚོ གས་
ཆེན་བཅུ་དགུ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་རྒྱལ་
ཡོ ངས་འཐུ ས་མི་ཚོ གས་ཆེན་ཚོ གས་སྐབས་གནས་
སྟངས་གང་བྱུང་བ་རྣམས་གཙོ ་བོར་འཛི ན་ནས་
དེར་གཞི གས་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་འགྲོས་ཀྱི ་
གནས་སྟངས། དེ་བཞི ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་
ི ་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ།
དང་། རྒྱ་ནག་དང་ཨོ ་གླང
རྒྱ་ནག་དང་ཝེ་ཊི ་ཀེན་ Vatican དང་དབར་གྱི་
འབྲེལ་ལམ་དང་།
ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ཡོ ངས་བདེ་
འཇགས་ཐབས་བྱུས་དང་ཐེ་ ཝན་ནང་གི ་ ཆབ་
སྲིད་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་བརནྟེ ་ནས་བོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱིས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་ལས་དོན་ཐོག་བཟང་ངན་
གྱི་ཤུ གས་རྐནྱེ ་ཇི་བྱུང་སྐརོ ་བག་ྲོ གླངེ ་གནང་འདུག་
པ་མ་ཟད། བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་
སྤྱི འི ་ ཁྱོན ་དུ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ འགྱུ ར ་འགྲོས ་བཅས་
ཁྱོན་ཡོ ངས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་འོག་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་
མོ ལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་རྒྱུའི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རེ་བ་
ཇི་ལྟར་རྒྱག་ཐུ བ་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་བཅས་ཐོག་
གོ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་གནང་འདུག་པ་བཅས།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༩ ༢

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་བཞུགས་སྒར་ད་ུ འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི ་

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲོས་ ཡི ན་ཞི ང་། ས་བྷ་སོ་གོར་

༧

Csaba Sogor

པའི་ངོས་ནས་དབུ་ཁྲིད་དང་དམི གས་ཡུལ་
ངེས་ཅན་ཞི ག་དགོས་པ་མ་ཟད།

རྒྱལ་མཚམས་མེ ད ་པའི ་ མང་གཙོ འི ་ སྒྲི ག ་

ཆི ག་ འཛུ གས་ཤི ག་རེད། ཅེས་དང་།

ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ནང་

བཙན་ དུའང་དེ་མཚུངས་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་

ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་ཞི ག་

མཆོ ག་ལ་མཚོ ན་ན་ང་རང་སྒརེ ་དང་འབྲེལ་ སྒྲི ལ་དགོས་རྒྱུ ་ནི་གལ་ཆེ འི་ནང་གི ་དོན་ཆེ ་ བྱོལ་ནང་གི ་མང་གཙོ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཆོག

ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་

ཡོ ད། དེ་ཡང་སྦར་སེལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

ཚོ གས་སུ ་ནམ་སྐྱོད ་སྐ བ ས་ཁོ ང ་གི ་ ལས་

བཞི ན་ཡོ ད།

བཞུགས་སྒར་དུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་

བཀྲ་ཤི ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་ས ་ྣེ ཁྲི ད ་
པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་
ཐོ་མ་སི ་མན་

Thomas Mann

མཆོག་

ངོས་རང་ཡུ་རོབ་གྲོས་

བ་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

ཁུངས་སུ་བཅར་བ་མ་ཟད།

མཚམས་རེ་

བཅས་ཀྱི ས་བཀའ་ཤག་མཇལ་འཕྲད་ཁང་

བར་སྟོང་སྐབ ས་ཁོ ང ་གི ་ ལས་ཁུ ང ས་ནང་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོར་མཚོ ན་

ན་ཡུ ་རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་པའི ་ སྒྲི ག་

ངལ་གསོ ་ རྒྱག་རྒྱུ འི ་ གོ་ སྐབ ས་ཀྱང་གནང་

འཛུ གས་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུ གས་ཆེ་ཤོས་མཛད་

མི ་སུ ་ཕེབ ས་ཀྱང་དགའ་བསུ ་ཡོ ད་སྐ ར
ོ ་
ཡང་གསུང་མྱོང་ཡོ ད།

མཁན་ཞི ག་ཡི ན། ང་ཚོ ས་ཀྱང་དུས་རྟག་ཏུ ་
ཡུ་རོ བ་སྤྱི ་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དེ་མུ ་མཐུ ད་སྲ་

ཁོང་ལ་མཚོ ན་ན་

དུ་ཕེབས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག

དེ་རྗེས་

ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤།༣༠ ཐོག་དྷ་ས་གངས་
སྐྱིད་ཚོ གས་ཁང་གསར་པའི་

T-Building

རྒྱུ འི་ལས་འགུ ལ་ནང་མཉམ་ཞུ གས་གནང་
མྱོང་ཡོ ད།

སྐ་ུ ཞབས་ཏྲི་མོ་ས་

བརྟན་གནས་ཐུ བ་ཆེ ད་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་བཞི ན་
ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་མང་གཙོ་ བོད་མི ་ ༡༥༢ རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

མཆོག་ལ་མཚོ ན་ན་བྷར་སེ་ལོ་ ཡི ན་པར་བརྟེན་དབུ་ཁྲིད་གཅི ག་ལས་མང་ ཡོ ད།

Tremosa

ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ འི་ ན་

Ramon

Barcelona

དུས་མཚུངས་འབྱུང་འགྱུར་

མུ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དང་། ས་བྷ་སོ་གོར་ Csaba Sogor མཆོག མྱོང་ཡོ ད། ཁོང་གི ས་ལས་ཁུངས་ནང་བོད་
ར་མོན་ཏྲི་མོ་ས་ Ramon Tremosa མཆོག་

མི ་རྣམས་ཀྱི ་ བཀའ་དྲིན ་སྙི ང ་བཅང་ཞུ ་

ཁྱེད་རྣམ་པ་དེ་རི ང་ཡུ་རོབ་ནས་

གྲོང་ཁྱེར་ནས་རེད། ཡུན་ བ་དང་ཕྱོག ས་འགལ་ཚོ ག ས་པའང་ཡོ ད ་ འདིར ་ཕེབ ས་པ་ཙམ་གྱི ས ་བོད ་མི ་དེ་ དག་

ཡོ ད། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་གཞུང་

འབྲེལ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ད་
བར་ཨ་རི འི་སྲིད་གཞུང་ངམ་ཕོ་བྲང་དཀར་
པོ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་མེད།

མ་འོངས་པར་ཡུ་

ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་དབུས་

རི ང་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་ཅི ང་།

དགོས། བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཁོ་ན་མི ན་པར་

གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་སྐུ་

ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་བོད ་མི ་མང་ཡུ ་ རོ བ ་

སྒྲི ལ་ངང་གནས་བཞི ན་དུ་མི ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་པའི་བརྡ་ལན་ཤུ གས་ཆེ ་ཞི ག་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་དབར་

སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་དང་། གཞུང་འབྲེལ་དང་
ཚབ་འཐུ ས་མི །

གསར་འགོད་པ་སོགས་

ཚང་འཛོ མས་ཐོ ག ་ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ངས་

གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་ བསམ་ཚུལ་འདྲ་མི ན་ཡོ ད་དགོས།

གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་

ཆི ག་ རྣམས་ལ་དྲང་བདེན ་དང་རང་དབང་ལ་

སྤྱི ་འཐུ ས་སྐུ་ཞབས་དབང་ཆེ ན་ལགས་དང་ པར་སྣ་ཚོ ག ས་ལོ ང ས་སུ ་ སྤྱོད ་ཐུ བ ་དགོས །

བཏང་ཡོ ད།

འབྲེལ་བ་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ དེར ་བརྟེན ་བཙན་བྱོལ་བའི ་ གནས་སྟངས་ པ་

ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་
གསུང་བཤད་གནང་དོན།
མ་སི ་མན་

སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་

Thomas Mann

ཀ་བ་གསུ མ་གྱི ་ ལས་དོན ་གནང་ཕ ྱོ ག ས་ བུ་ཡི ན།
སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན།

ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་

བཙན་བྱོལ་བ་དང་མང་གཙོ འི་རི ང་ལུགས་

མཆོག་ལ་ དུས་མཉམ་དུ་ལག་བསྟར་ཐུ བ་ཐབས་མེ ད།

མཚོ ན་ན་ཡུན་རི ང་ནས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་

སྐར
ྱོ ་གནང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་ འཚེ ་མེད་ཞི་བ་གས
ྲོ ་མོལ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་

European Union

དང་ཡུ་རོབ་གྲོས་

ཀྱི ས་འཚམས་འདའྲི ི་གསུང་བཤད་ཀྱི ་ལས་ བསྟུན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་མང་གཙོ འ་ི འོག་མང་གཙོ ་ལག་ལེ ན་ཟེར་བ་འགལ་བ་ལྟ་ ཚོ གས་ European Parliament ནང་བོད་
རི མ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག སྐབས་དེར་

རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནས་ཀྱང་དེ་མཚུ ངས་རྒྱབ་

གནད་དོན་གསལ་ཐུ བ་པའི་རེ ་བ་ཞུ ་བཞིན་
ཡོ ད།

ཅེས་སོགས་གསུངས། དེ་ནས་སྐ་ུ

འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ ག ྲོས ་ཆོ ད ་ཐེང ས་མང་ ཞབས་ Thomas Mann མཆོག་དང་། ས་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་རླབས་ བཞག་ཡོ ད།
ཆེ ན ་དགོང ས་བཞེད ་ལྟར ་ལག་བསྟར་དོན ་
འཁྱོལ་ཡོ ང་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་

དེར་བརྟེན་གྲོས་ཚོ གས་ནང་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་མཁན་ལ་མཚོ ན་

བྷ་སོ་གོར་

Csaba Sogor

མཆོག ར་མོན་

ཏྲི་མོ་ས་ Ramon Tremosa མཆོག

དེ་

ན་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་ད་བར་བོད་དོན་ བཞིན་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་མཆོག་བཅས་

གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་བཙན་བྱོལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་ བརྟེན་ང་ཚོ ས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་འདི་ རྒྱབ་སྐྱོར ་གྱི ་ གྲོས ་ཆོ ད ་མང་ཤོ ས ་བཞག་ ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་འདུག །

རྒྱ་ནག་གི ས་ཧི་མཱ་ཅལ་ས་མཚམས་བར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་སོགས་བཟོ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས་སྲིད་བླནོ ་
མོ་དི་མཆོག་ལ་གྲ་སྒྲིག་གནང་གལ་སྐརོ ་ཞུས་པ་ཡི ན།

༄༅།

།རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་ བསྟེན་བཀའ་བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་དབང་ཕྱུ ག་

མངའ་སྡའེ ་ི མན་ཌི ་རྫོངས་སུ་
Sadha Mandi

Vipasha

ཞེས་པའི་ཚོ གས་ཁང་དུ་

འཕགས་བོད ་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པའི ་
Bharat Tibbat Sahyog Manch

ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་མཇུག་

Kuldeep

ཚོ ག ས་པའི ་ སྡ་ེ ཚན་ནང་མའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་
སྐ་ུ ཞབས་ཨར་ཀེ་ཁིར་མེ་

སྡམ
ོ ་མཛད་སྒ་ོ འཚོ གས་སྐབས་རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ མཆོག

R.K Khrimey

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕགས་

གྱིས་གཙོས་

ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་གྱི ་ ས་གནས་ཁག་གཅི ག ་ནང་

གནང་བཞི ན ་པ་མཐོང ་སྐབ ས་བོད ་ལའང་

རི མ་བཞི ན ་སེ ལ ་ཆེ ད ་མངའ་གཞུ ང ་ནས་

དོན ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ་ ཆགས་པར་བརྟེན ་རྒྱ་

འདུག

ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་གསུངས། སྐབས་

ངེས ་པར་དུ་ རང་དབང་སླར ་གསོ ་ དགོ ས ་

ཇེ་ བརྟན་དུ་ སོ ང ་ན་རྒྱ་གར་ངོས ་ནས་རྒྱ་ མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང་བཤད་གནང་སྐ བ ས་

མཆོག བོད་མི ་མང་སྤྱི་ དབང་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་ནང་བདེ་ འཇགས་
འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཞོན ་ཨཱ ་ ཅཱ རྱ་ཡེ ་ ཤེ ས ་ཕུ ན ་ ཐོབ། ཅེས་པ་ཡི ན་ཞི ང་། རྒྱ་དཀར་ནག་
རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

Patlikuhal

འཚམས་འདྲི་གནང་བཞི ན་པ་མ་ཟད། ཕན་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་བརྗོད་གཞི ་ནི། བོད་ལ་རང་

Chand Agnihotri

ལོ་ ཚོ གས་མཆོག

འཁོར ་འཛི ན་སྐ ང
ྱོ ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཉིན ་གཉིས ་
ཚོ གས་པ་དང་།

མཆོག ཀུལ་དཱབི ་ཅནྡ་ཨགྣི་ཧོཏ་ྲི

འདུ་སྔ་རྗེས་སུ་ཕེབས་འདུག ཐེངས་འདིའ་ི གྱི ་སྤབོ ས་པའི་ཐོག་ནས་མཇལ་འཕྲད་དང་ པཏ་ལི ་ཀུལ་

ཚུ ན ་མཛའ་བརྩེའི ་ འབྲེལ་ལམ་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་ གླག
ོ ་གི ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞི ན་པ་དེ་དག་

གཉིས ་ཀྱི ་ འབྲེལ་ལམ་ཐོག ་བོད ་ཀྱི ་ གནད་ བཟང་ཕྱོག ས་ཀྱི ་ རེ ་ བ་ཞི ག ་མཐོང ་བཞི ན ་ མགྱོགས་མྱུར་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་
གར་ནང་བདེ་ འཇགས་དགོ ས ་ན་བོད ་ལ་

བོད ་འབྲེལ་ ཤི ང་།

བོད་ལ་ནམ་ཞི ག་རང་དབང་ཐོབ་

གལ་ཏེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་

ཀྱི ་ མཐུ ན ་འབྲེལ་སྔར ་བས་ཇེ་ བཟང་དང་ དེར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་
ནག་འགོ་ཁྲིད་དང་ལྷན་བོད་ཀྱི ་གནད་དོན་

དེ་ སྔ་ བོད ་དང་ཧི་ མཱ ་ ཅལ་གཉིས ་དབར་ས་

མ ཐུ ད ་

ཚེ ་རྒྱ་གར་བ་ཚོ ར་གངས་ཏི་སི ་དང་མཚོ ་མ་ རི མ་བཞི ན ་གླ ང
ེ ་སླ ངོ ་གནང་ཐུ བ ་རྒྱུ འི ་ གོ ་

གི ་ འ ག ན ་

རང་དབང་ཐོབ་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་གཏམ་བཤད་

ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་བོད་དུ་

ལོ ར ་རྒྱ་ནག་གི ས ་བོད ་ས་ཧམ་བཟུ ང ་བྱས་

ད ར ་ རྒྱ ས ་

འབྲེལ་ཚོ གས་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་

བོད ་མི ་ཚོ ར་ཡང་རང་དབང་སླ ར ་གསོ ་

གར་དུ་ བྲོས་བྱོལ་ལ་༸ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་

བ ཞི ན ་ རྒྱ ་

བར་ལོ་ ༢༠ འཁོར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དང་

མཇུ ག ་སྡམ
ོ ་མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་འཕྲོད་བསྟེན་ མཛད་པ་དེ་ནི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་གཞུང་

ཆེན་ཚོ གས་འདུག

ནས་ཧི་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡའེ ི ་ གཞུ ང ་གི ས ་ད་

མཚམས་ཡོ ད ་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན ་ས་

ལ ས ་ ཁ ང ་ ཕམ་གཉིས་ལའང་གནས་མཇལ་འགྲོ་རྒྱུ འི་ སྐབ ས་ཐོབ ་པར་བརྟེན ་གོ་ སྐབ ས་དེ་ བརྒྱུ ད་ མཚམས་མེད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩
འཛི ན་ཀརྨ་ སྤལེ ་འདུག
ལགས། དེ་

གར་མངའ་

སྡ ེ ་ བ ཅོ ་

དེ་ཡང་འཕགས་བོད་མཛའ་

༸ཞབས་སོ ར ་འཁོད ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། རྐྱེ ན ་༸གོ ང ་ས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ ་ མ་མཆོ ག ་རྒྱ་

ཐོག ་མར་གསར་འཛུ ག ས་གནང་ནས་ད་ ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་ཡོ ད་སྐར
ོ ་གསུངས།
བསྟུན་ཐེངས་འདིར་ཉིན་གཉིས་རི ང་ཚོ གས་
ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་

མཚམས་རི མ་བཞི ན་དྷ་སར་བཞུ གས་ཞག་

བཀའ་བླ ནོ ་ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་དབང་ཕྱུ ག ་མཆོ ག ་ མང་གཉིས ་ལ་བསོ ད ་ནམས་ཀྱི ་ བགོ ་ སྐལ ་
ཧ་ཅང་ཞི ག་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་

ཅལ་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ བརྒྱད་ནས་སྐ་ུ ཚབ་འཐུ ས་མི ་ ༣༠༠ ཙམ་ གར་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ བདེ་ བར་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུ ན་ ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་དྷ་སར་
ི ་དང་ཅོན་ཏ་ར། སུན་མཚོ ་ དོན་ནང་མའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཀེ་ འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ ་གནང་དང་གནང་ བཞུ གས་ཞག་མཛད་པར་བརྟེན་དྷརྨ་ཤཱ་ལ་
ཛྱཱ་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་ Jai Ram Thakur མཆོག་ དང་།
སྦར
དང་།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་དྭང་བླངས་ མན་གསུམ།
ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི ་སོགས་ནས་ ཁིར་མེ་ R.K Khrimey མཆོག་གི ས་འདི་ མུ ས་ལ་བརནྟེ ་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ ས་གནས་དེ་འཛམ་གླིང་ནང་ཧ་ཅང་གྲགས་
ཞབས་ཞུ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་
ཨིནྡྲེཤ་ཀུ་མཱར་
དང་།

Indresh Kumar

གའི་གསར་འགོད་པར་གསུང་དོན།

བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༠༠༠ ཙམ་ཚོ གས་

རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་དང་ལྷན་འདྲ་མཉམ་ སྤསོ ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ལྟའ་ི ཆར་

མཆོག་ ས་གནས་རྒྱ་གར་མང་ཚོ གས་དང་སླབོ ་ཕྲུག་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་

དེང་ ཀྱང་ཧི ་ མཱ ་ ཅལ་མངའ་སྡ འེ ི ་ ནང་ཞི ་ བདེ་ ཆེན་པོ་ཆགས་ཐུ བ་ཡོ ད་སྐརོ །

བོད་མི ་ཁྱོན་བཞི ་བརྒྱ་ཙམ་དང་། དེ་བཞི ན་

སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་མོ་དི་མཆོག་ནས་

ི ་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་མདུན་
བརྟན་ལྷང

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

”ཅེས་

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

༣ བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༩
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ར་ཤི ་ཡའི་ཚན་རི ག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་
བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣

ཕེབ ས་ངང་གནས་བཞི ན ་ཡོ ད ་ཀྱང་དུས ་

ི ་སྟོབས་འཕེལ་ཞི ང་སེ མས་ནང་
ཡི ན་ན་སྙང

པ། དབང་རྩའི་ཚན་རི ག སེམས་མཁན་ དེ་ བཞི ན ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་མཐུ ན ་འབྲེལ་དང་།

པོ་མཆོ ག་དབུ་བཞུ གས་ཐོག་བཞུ གས་སྒར་

གཞན་ཏེ་དཔེར་ན། ཡེ ་མེན་

འཕྲོད་བསྟེན་ཡང་བདེ་ཐང་ཡོ ང་ཐུ བ་བཞི ན་

བྱས་པ་ཡི ན།

ཉནི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ མཚུ ངས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གཞན་དང་ ཞི ་བདེ་སླབེ ་རྒྱུ་དང་། དེར་བརྟེན་ལུས་པོའ་ི

རྒྱ་གར་རྡུལ་ཕྲན་དངོས་
ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ སི ་རི ་ཡ་ Syria དེ་བཞི ན་ཨ་ཕི་རི ་ཀ་གླང
ི ་ ཡོ ད།
རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ང་ཚོ ས་འཕྲོད་བསྟེན་བྱས་པ་ལྟར་ ཁམས་རི ག ་པའི ་ ཚན་རི ག ་པ་སྐུ་ ཞབས་རཱ ་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་ ཆེ ན ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ནང་ཕན་ཚུ ན ་གསོ ད ་རེ ས ་ བསམ་བླར
ོ ་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ ཇཱ་རཱ་མ་ན་ Raja Ramana ལགས་ཞུ་བ་

སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་ཚན་རི ག་པ་རེས་

རྩ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་དང་། ཨུ་ར་ུ སུའ་ི

གླངེ ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡོ ད།

དོན་གཅོད་ཁང་དང་།

བོད་སྐྱོབས་ཐེབས་

Yemen

དང་།

རིག་པ་བཅས་སྡ་ེ ཚན་བཞིའི་སྐར
ོ ་གོ་བསྡུར་ ཆོ ས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

དང་།

མུ ་ གེ་ དང་སྨན ་བཅོས ་ཀྱི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་ཞན་

རྒྱལ་ས་མོ ་ སོ ་ ཀོ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་གཙུ ག ་ལག་ པའི་དབང་གི ས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བཞི ན་
སླབོ ་གཉེར་ཁང་གི་རྣམ་ཤེ ས་བརྟག་པའི་སྡ་ེ
ཚན་དང་། ར་ཤི ་ཡའི་ཚན་རི ག་སླབོ ་གཉེར་

ཡོ ད།

ལྷག་པར་ཆོས་ཀྱི་མི ང་ཐོག་ནས་མི ་

དབང་དབར་གྱི ་བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་གཉིས་པ་
སྟེ།

“འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལ་དཔྱད་པ་”

ཕན་ཚུ ན་གསོ ད་རེ ས་གཏོང་བཞི ན་པ་འདི་

འཛུ གས་གནང་ཡོ ད། དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་
གྱི་སྔ་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༢༠ ཙམ་ལ་མགོན་
པོ་གང་ཉདི ་ཚོ གས་མགོན་དུ་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་བསྟུན་རུ་སོ ག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་

ban

ངོ་ ༣༠ ལྷག་རི ང་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རི ག་པ་ དངོས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ནི་ནབུ ་
དང་ལྷན་བགྲོ་གླངེ ་བྱས་པ་ཡི ན། དེང་སྐབས་

ཚན་རི ག་པ་ཚོ ས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རི ག་

ལོ ་རིན་པོ་མཆོ ག་གིས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་ ནང་ཕྱི ་ དངོས ་པོའི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་ཁྲ་ཁྲ་ཟི ང ་ པ་
བཤད་གནང་།

དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་

ི ་ནང་
མི ་གཅིག་གྱུར་རེད། དེང་འཛམ་གླང
བྱམས་པ་དང་དྲང་བདེན་གྱི ས་ཕོངས་ནས་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་ ཞི ག ་མི ས་བཟོས ་པའི ་

Cosmology

ཟིང ་དེ་ དག་ལས་ནང་གི ་ གཤི ས ་རྒྱུ ད་དང་ པོའ་ི ལྟ་གྲུབ་

མཆོ ག ་གི ས་ལྷ ན ་ཚོ གས་དབུ ་འབྱེད་ཀྱི ་ འབྲེལ་བའི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ།
བསྲན།

དང་། གས་ཐོར་ཆེན་

རི ག་པས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུ ད་དུས་
རྟག་ཏུ ་ཞེ ་ སྡང ་ང་རྒྱལ་དང་འཇི ག ས་སྣང་

དཀའ་ངལ་རེད། ཚན་རི ག་པ་ཁག་གཅིག་ འོག ་གནས་པ་ཡི ན་ན་ལུ ས ་པོའི ་ ནང་ནད་

བྱེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

ཅེས་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད་

ལག་

པ་ཆགས་ཡོ ད།

ི ་ཤར་ནབུ ་ལྷ་ོ
འཛམ་གླང

རྒུད་དུ་འགྲོ་བ་དང་།

immune systems

ཚད་རྡུལ་དངོས་

Quantum

རྣམས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་

སོ ག ས་ནང་པའི ་ གཞུ ང ་ནང་གསུ ང ་ཡོ ད །

བྱང་ཚང་མ་གཅི ག ་གི ས ་གཅི ག ་ལ་བར ནྟེ ་ ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཤོད་ཀྱི་འདུག

པ་དང་ལྷ ན ་འཇི ག ་རྟེན ་ཆགས་འཇི ག ་གི ་

ནད་ན་ཚ་ཕོག་སླ་པོ་

དེ་ལས་

ལྡགོ ་སྟེ་གལ་ཏེ་གཞན་ལ་བྱམས་བརྩེ་སྤལ
ེ ་བ་

ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་

ལས་བྱེད་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་འཕྲོད་ གཙང་འབུ ལ ་ཞུ ས ་པའི ་ ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ངོ ་ མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

གཞན་ཡང་༸གོང་

འབུལ་དགོས།

དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐྱེན་ཁག
༡༽ དམའ་མཐར་
Physiotherapy)

འཁྱེར།
༢༽

༤༽ སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི ་

ID

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་

ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་། གཉིས་པ། དང་
༢༠༡༨

བར་

དབང་

Nick K. Yankovsky

དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་

གསུ མ ་པ་ཆེ ན ་པོའི ་ སྐུ་ དུས ་ནས་བཟུ ང ་ཨུ ་
རུ་ སུ ་ དང་བོད ་དབར་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཚུ ལ །

Ngoenga School for Tibetan Children Digital camera
with Special Needs

Distt. Dehradun

གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་

ངོ་མ།

ནམ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་

འགོ་ འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་ བྱ་སྤྱོད ་ཉེས ་སྐྱོན ་

གནས་རི མ་ཡན་སུ ་ རུ ང ་གི ་ དག་མཆན་
ལས་ལམ་འཁོད་དགོས་པ་བཅས། མངོན་

དགའ་བོད ་ཕྲུག་དམི གས་བསལ་དགོ ས ་
མཁོ་ཅན་གྱི ་སླབོ ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི ་
ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༧ ལ།།

ཨི ན་བོད་བརྡ་ཆད་
གཏན་འབེབས།

Director

རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱེད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་

༦༽ རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

གཞན་ཡང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་

གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།

༼ འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽

Ph: (0135) 2607688, 2607128

བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་སྟེ་ འཚང་སྙན་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས།

མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་དགོས།

བཅས་

༸གོང་ས་༸སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་ ཁག་ཅི ག ་སོ ག ས་བགྲོ་ གླ ང
ེ ་ལ་ཟུ ར ་ཞུ ག ས་

Email ID: ngoenga@tibet.net,

མུ ས ་ཡི ན་ཚེ ་ ལས་ཡུ ལ ་དེ་ ནས་དགག་བྱ་

དང་

ཧི ་ མ་ཅལ་མངའ་ལྡ འེ ི ་ མཐོ་ སླ བོ ་ནས་མི ་

དེ་བཞི ན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་

ུ ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་
སླབོ ་ཐོན་ཟིན་པའི་ལག་ ༥༽ ད་ལྟ་སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང

བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁོད་པ་ གི ་ངོ་བཤུ ས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

BPT (Bachelor of

Dr. Dmitry B. Volkov

ཕྱི ས་སུ་རུ་སུའི་ནང་དམར་ཤོ ག་ཤུ གས་ཆེ ་

བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་། གླགོ ་འཕྲིན་ Email

རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་གོང་གསལ་ འབུལ་དགོས།

གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆ་དང་སྙ ན ་ཞུ ་ ཕྱི ་ ལོ ་

དགོས།

Terentyev

དབང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ ཐོན ་ཡོ ད ་པ་དང་། གཏོང་ལེན་སླབོ ་གྲྭ་ནས་མི ་གྲངས་ ༣ དང་།

Uttarkhand

ས་མི ག་གཅིག་སྟོང་པ་ཡོ ད་ ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས་མཉམ་

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་འཚང་སྙན་

དང་Andrey A.

Rogaev

བཅས་ནང་པའི་ ༡༧ དང་། སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་མི ་གྲངས་

༥ གོང་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབུལ་

དེབ ་ཀྱི ་ ཤོ ག ་གྲངས་དང་པོ་ དང་འདྲ་པར་

Prof Evgeny I.

༢༥ བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭ་ནས་མི ་གྲངས་ ༥༠

Kalmykia

ཐོག་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་པའི་

ས་མི ག་ཐོག་ཞུགས་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་

ལགས། མཁས་དབང་

རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནས་དེ་སྔ་ནང་པའི་མཁས་

ཁལ་མུག་

དང་བྷུར་ཡ་ཏི།

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

དགོས ་མཁོ་ ཅན་གྱི ་ སླབོ ་གྲྭ་ ནང་ཆོ ད ་གན་ གནས་སྡདོ ་ཆོ ག ་པའི ་ སྐྱབས་བཅོ ལ ་ལག་

ན།

Prof. svyatoslav V. Medvedev

གྲྭ་ཚང་དང་ས་ར་མཐོ་སླབོ ་ནས་མི་གྲངས་

Tuva

༧༽ རང་ལོ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ།

therapist

དབང་

Buryat

ཀྱི་ཐུ ་ཝ་

བསྟེན་ལས་ཁུ ང ས་ཁྱབ་ཁོང ས་ལྡ་ེ ར་ལྡུན ་ བཤུ ས་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགོས།
མངོན ་དགའ་བོད ་ཕྲུག་དམི གས་བསལ་ ༣༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་མཐུ ན་
Physio-

ར་ཤི ་ཡའི་ཚན་རི ག་ལྟ་ེ གནས་ཁང་གི ་མཁས་

ངོ་སྟོང་གི ་གོང་ནས་དཔལ་མགོན་འཕགས་ ལགས།

ངོ་ སུ མ ་ཅུ ་ ལྷག ་གི ་ རི ང་དེང ་གི ་ ཚན་རི ག་ ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།
སྐརོ ་དང་།

ལགས།

ལོ་ དུའ ང་ནང་ཆོ ས ་ཕྲན་བུ ་ ཉམས་ཆག་ཕྱི ན ་ བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་ ལས་བྱེད་དགེ་ འདུན ་པ་

ཧ་ཅང་གི ་ཚད་མཐོན་པོར་སོན་ཡོ ད།

༄༅།

Victoria Lysenko

ཉམས་རྒུད་དུ་ སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ དར་ས ྲོལ ་བྱུང་ར ྗེས ་ཡུ ལ་གྲུ ་ དེ་ དག་ནང་ གྲངས་ ༢

ཀྱང་རྙ ག
ོ ་གྲ་མང་པོ་ཞི ག་ང་ཚོ ་མི ས་བཟོས་ ཕྱི ན ་ནས་ལུ ས ་པོ་ རང་བཞི ན ་གྱི ས ་ཉམས་

ནས་གནས་ཡོ ད། ང་ཚོ ་འདིར་ཞི ་བདེ་བག་

མཁས་དབང་

སོགས་མི ་གྲངས་ ༢༦ དང་། མཚན་ཉིད་

གི ས ་མི འི ་ ལྷན ་སྐྱེས ་རང་བཞི ན ་ནི་ བྱམས་ སྔ ནོ ་འགོ ག ་བྱེད་མཁན་ལུ ས་ཟུ ངས་མ་ བླའོ ི་ རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་པའི་
བརྩེ་ལྡན་པ་རེད།

ལགས། ལྟ་གྲུབ་ཚན་རི ག་པ་

ཀླད་པ་དང་བླའོ ་ི ས་མཆོ ག་གིས་ཨུ་རུ་སུ་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་

ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་
Physics

ལྟ་བུར་རྩི་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་གར་ནང་ལོ ་

Prof. Alexander

ར་ཤི ་ཡའི་ཚན་རི ག་ལྟ་ེ གནས་ཁང་གི ་མཁས་

བཟོད་ ང་ཚོ ་ནང་པའི་གཞུང་ནས་ཀྱང་གསུང་ཡོ ད།
ཚན་

ཕྱོགས་སུ་དེང་སྐབས་རྣམ་གཞག་གསར་པ་

ལགས།

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསུང་ཟིན་སྐརོ ་བརདྗོ ་བྱུང་།

སོགས་ནི་

Big Bang Theory

ཆོག་ཤེས་སོགས་བཟང་པོའ་ི རི ན་ དེ་བཞི ན་དབང་རྩ་དང་།

ཐང་སོགས་ཀྱིས་ཕོངས་བཞི ན་ཡོ ད།

ཐེངས་ཤི ག་ངོས་ལ་ཚད་རྡུལ་

Pavel M. Bala-

David L. Dubrovsky

Ya. Kaplan

དེར་

དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་

ལགས་

ལྟ་གྲུབ་ཚན་རི ག་པ་མཁས་

ཚན་རི ག་མཁས་དབང་

བརྟེན ་གོ ་ ལ་གཅི ག ་གྱུ ར ་གྱི ་ དངོ ས ་ཡོ ད་ ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ངོས་ཀྱིས་ལོ་ ཁོང་གི ས།

པོ་འདུག

ལགས།

དབང་

པར་བརྟེན་དམག་འཁྲུག་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་

ཤེ ས་ཡོ ན་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་

Konstantin V. Anokhin

ཚོ གས་མི ་མཁས་དབང་

ཁོ ་ པ་ཚོ ་ ཞེ ས ་ཕྱོག ས་དང་རི ས་སུ ་བཅད་

གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་གོ་རྟོགས་དང་དེའི་སྐར
ོ ་

དེ་ཡང་ཉིན་

དང་། ར་ཤི ་ཡའི་ཚན་རི ག་ལྟ་ེ གནས་ཁང་གི ་

ཀྱི་བསླབ་བྱ་གསུང་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ ་དང་

ཞེས ་པའི་ བར དྗོ ་གཞི འི་ ཐོག ་བགྲོ་ གླ ངེ ་དབུ ་ ངལ་ཤུ གས་ཆེ་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད།

སྟེ། ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༠༠ ལ་ཉིན་དང་པོའ་ི བགྲོ་

དབང་

ཨུ་ར་ུ སའི་ཚན་རི ག་ ཆེ་བ་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་

མཁས་དབང་རྣམས་དང་ནང་པའི་ མཁས་

ཀྱི ་ བར དྗོ ་གཞི འི་ ཐོག ་གསུ ང ་བཤད་གནང་

གཉིས་རི ང་གི ་བགྲོ་གླངེ ་གཙོ ་སྐྱོང་བ་མཁས་

ཁང་གི་ལྟ་གྲུབ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ ཧ་ཅང་ཐབས་སྡག
ུ ་རེད། ཆོས་ལུགས་གཙོ་
མཐུ ན་འགྱུར་འོག

མོ ས་བཞི ན་ཤེ ས་པ་དང་རི གས་རྫས་སོགས་

www.ngoengaschool.org

Resource

per-

son
Auction

གྲངས་འཛི ན་པར་ཆས།
ཁྱད་སྟོན་མི ་སྣ།

རི ན་སྡར
ུ ་ཚོ ང་སྒྱུར།

Drug addiction

མྱོས་རྫས་ལང་ཤོར།

Obesity

ཚོ ་ཆེས། ཚོ ་ནད།

Short list

འདེམས་ཐོ།

Mobile library

སྐརོ ་བསྐྱོད་དཔེ་མཛོ ད།

Joint family

མཉམ་འདུས་ཁྱིམ་ཚང་།

Bulliten

གསར་འཕྲིན།
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༩ ༤

ུ ་རྟག་ཏུ ་བོད་མི ་ཚོ ར་གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
ང་ཚོ ས་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༧

གནང་མཛད་པའི ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་

གནང་བཞི ན་པའི་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་

རྒྱ་འབྲེལ་མོ ལ ་བསྐྱར་གསོ ་ དགོས ་པ་འདི་ ཧང་གྷ ་ེ རི ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ དུམ ་བུ ་ བརྒྱད་ལ་

ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་འཚམས་གཟིགས་
ཚབ་འཐུ ས་མི ་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༧ རེས་

བྱུས་སྐརོ ་གསལ་འདོན་ཞུས་ཡོ ད།
ང་ཚོ འ་ི མངོན་འདོད་ཡི ན།

mania

མཁན་ཧང་གྷ་རི ་

གཟའ་ཟླ་བའི ་ ཕྱེད ་ཡོ ལ ་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ ནག་གཞུ ང་གི ་འཇི གས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པའི་
ཁྲི མ ས ་ ཟེ ར ་

བ ་ དེ འི ་ འོ ག ་
རྒྱ ་ མི འི ་ ཉེ ན ་

Hungary

བཞི ན་དུ ་ ཉ ི ན ་གཅི ག་གཉ ི ད ་ལས་ལྡ ང ་

ཡོ ད།

སྐབས་དེར་ང་ཚོ ས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ བ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཡོ ད།

mania

ཀྱི་འདུག

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གཞུང་ འོན་ཀྱང་ཉེན་རྟོག་མི ་སྣ་དང་། བདེ་འཇགས་

ནང་བསླབེ ས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང་། ཡི ན་ན་ཧང་གྷ་ེ རི འི་མི ་རི གས་ཡི ན་པའི་གྲོས་ ར་ུ ཁག་སོགས་དེ་སྔ་དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་

ཆགས་ཟིན་སྟབས་ང་ཚོ ས་རྒྱལ་ཞེན་མཐའ་
མེ་ནི་ཡ་

བཞི ན་པ་དེར ་

སི ་ནས་བླ་ོ སྐྱེད་མང་པོ་བླངས་ཡོ ད།

Romania

ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ མང་པོ་ ཞི ག ་མཇལ་ཐུ བ ། སྐ བ ས་ཀྱི ་ སྒྲོ མ ་གཞི ་རང་འཇགས་ཡི ན་
དེ་སྔ་ཧང་གྷ་ེ རིའི་Hungaryམངའ་ཁོངས་སུ་ སྟབས་ཁོང་ཚོ ་ཚང་མ་རོ་མེ་ནི་ཡའི་

སྤྱིར་རོ་ གཏོགས་པ་ད་ལྟ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་

བརྩི་མེ ད ་རྡོག་

རོ ལ ་ ག ཏོ ང ་ ཤོག་རེད།

སྲིད་གཞུང་དམར་

ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དང་ཕ་རན་

པ་སི ་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ་

ཁབ་དེ་ གཉིས ་པོར ་མཚོ ན ་ན་གྲངས་ཉུ ང་
མཁན་ཞི ག་མ་རེད།

གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་སྐུ་

ཡང་ཁྲི མ ས་འགལ་གྱི ་ ཉེས ་འཛུ ག ས་བྱེད་

ནང་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ཀྱི ་ ཐོ བ ་ཐང་ གཉིས་ཀྱང་ཡོ ད།

ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་

ཡོ ད།

བཤད་གནང་འདུག
ཐོ་མ་སི ་མན་

སྐབས་དེར་སྐ་ུ ཞབས་

Thomas Mann མཆོག་གི ས་

གསུང་དོན། ང་ཚོ ་འདིར་བསླབེ ས་པ་འདིས་
བོད་མི ་ཚོ ར་རེ་བ་དང་ཡི ད་ཆེས།

གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐའྱེ ི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་པའི་བརྡ་

ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཡི ན།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

ནས་ཧང་ མཉམ་དུ་འཚོ ་གནས་བྱེད་དགོས་པར་བརནྟེ ་

Slovakia

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་

Ukraine

Serbia

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནས་ཧང་གྷ་ེ རི ་ སྲིད་འཛི ན་ཆགས་རྒྱུར་ལོ་ ༢༥༠ འགོར་

བཞི ན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི་

ཆེ ད་མུ ་མཐུ ད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞི ན་

ཧང་གྷ་ེ རི ་རྒྱལ་ཁབ་ པོ་མ་འགོར་བའི་ཐོག་ནས་ཉནི ་གཅིག་བོད་

དུམ ་བུ ར ་བགོ ས ་སྟབས་ང་ཚོ ར ་དེ་ སྔ་ དང་ མི ་ཞི ག་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་དུ་བསྐ་ོ གཞག་

ང་ལ་མཚོ ན་ན་རོ་མེ་ནི་ཡའི་རྒྱལ་ ད་ལྟའི ་ རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་གང་ཡི ན་དེའི ་ བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ངས་རེ ་ བ་བྱེད་བཞི ན ་ཡོ ད །

ི ་ཀྱི ་ཐོབ་ཐང་ ཅེས་བརྗོད་པ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་
མི འི ་ འོས ་བསྡུའི ་ སྐབ ས་ང་རང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཡོ ང ས་གྲོས ་ཚོ ག ས་གོང ་མའི ་ འཐུ ས ་མི ར་ མི་སེ ར་བཅས་མི་སེ ར་གཉས
རང་དབང་ལྡན་པའི་རྟོག་ཞི བ་ཚོ གས་ཆུ ང་ འོས ་འདེམ ས་ཐེང ས་གཉིས ་གནང་བྱུང་། ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སར་བྷ་ི ཡ་
གི ་འཐུ ས་མི འི ་ ངོ ་ བོའི ་ ཐོ ག ་ནས་འདི ར ་ ང་ཚོ ས་གཞུ ང ་འཛི ན་ཚོ གས་པ་ཐེ ང ས་
བཅར་བ་ཡི ན།

སྐབས་དེར་ངས་བོད་མི ་

ཡུག་རེན་

Ukraine

Serbia

དང་ བཤད་གནང་།

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་

ི ་པོ་ཡང་ཧང་གྷ་ེ རི་ཡའི་
ང་ཚོ ས་གང་ འཐུ ས་མི་ཁོང་གཉས

འགའ་ཤས་བྱས་པ་ཡི ན།

ཐུ བ་རྒྱལ་ཞེན་ཆེ ན་པོས་ལས་ཀ་བྱས་ཀྱང་ མི་སེར་ཐོག་ནས་ཡུ་རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་

སུ་སྤྱོད་པ་མཐོང་སྐབས་སེ མས་ནང་དགའ་ རོ ་ མེ ་ ནི ་ ཡའི ་ མི ་རི གས་ཚོ ས་ང་ཚོ ར་དེ་ མི འི་ཐོ་གཞུ ང་ནང་བསླབེ ས་པ་དེ་འདྲ་རེད།
ཚོ ར་ཧ་ཅང་སྐྱེས་བྱུང་།

བོད་མི ་ཚོ ས་སོ་ ཙམ་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མི ན་འདུག

དེར་

དེ་བཞིན་རོ་མེ ་ནི་ཡ་Romaniaནས་ཧང་གྷ་ེ

ལྷན ་ཚོ ང ་འབྲེལ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་ ཁེ་ བླངས་སོང་། དེ་རྗེས་ང་རང་དྷ་སར་བསྐྱོད་

འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་བུ འི་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་འགན་

ཚོ གས་པར་ཁོར་ཡུག་དང་སོ་ནམ།

བཞུགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ ར་མཚོ ན་ན་འགྲོ་བ་

དང་ཕྱི་འབྲེལ།

གྲངས་ཉུ ང་མི་རིགས་སྲུང་སྐབྱོ ་ཆེ ད་ཁྲིམས་

སྐབ ས་བོད ་མི ་ཚོ ས ་མང་གཙོ འི ་ ཐོབ ་ཐང་ སྤྲད་པ་མ་གཏོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་སྲིད་
དང་ལས་འགན་ཐོག་ཆ་ཤེས་ལེན་རྒྱུ་ཤུ གས་

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དེ་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། ལོ་ ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་འདུག ཅེས་སོགས་གསུངས།

ལྟར་ཡུ ་རོ བ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ནང་རྒྱ་ནག་ཐོག ་ དེ་ རྗེ ས ་སྐུ ་ ཞབས་ས་བྷ ་ སོ ་ གོ ར ་ Csaba
སྙན་ཐོ་འདོན་བཞི ན་ཡོ ད། སྙན་ཐོ་མཐའ་མ་
དེའི་ནང་ང་ཚོ ས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དང་

Sogor

མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། གོང་དུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསུང་

༸གོང ་ས་ཏཱ ་ལའི་ བླ་ མ་མཆོ ག ་གི ས ་འདོན ་ པ་ལྟར་ང་རང་རོ་མེ་ནི་ཡའི་ནང་སྡདོ ་

Ro-

དཔལ་འབྱོར།

བདེ་

སྲུང་ལྟ་བུ་ལྷན་ཁང་དེ་དག་གི ་འགན་དེ་དག་
ང་ཚོ ་ ལྟ་ བུ ་ ཧང་གྷ ་ རི ་ མི ་ རི ག ས་ཚོ ར ་རྩ་བ་
ནས་སྤྲད་ཀྱི་མི ་འདུག

༄༅། །བོད་མི འ་ི དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་

རེ ་ རོ ་ མེ ་ ནི ་ ཡ་རྒྱལ་ནང་གི ་སྲི ད ་གཞུ ང ་

བསྟེན་སྨ ན ་ཁང་དུ་ ཆོ ད ་གན་སྨ ན ་ཞབས་

པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་མཐུ ན་

གཅིག་གི ་ས་མི ག་ཡོ ད་ན། རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོ ཌ་ གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་
ཁྲོད ་གོང ་གསལ་ས་མི ག་ཐོག ་ཞུ ཌ ་འདོད ་

ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས།

ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

ཡོ ད་རིཌ་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་
དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐྱེན་ཁག
༡། སྨན་ཞབས་མར་
GNM

༢།

BSC Nurse or

ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་དགོས།

༥།

སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུཌ་གཞི ་བདེ་

༦། རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

ལས་མྱོང་ཉུ ང་མཐར་ལོ་གཅིག་ཡོ ད་ ༧།

ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡི ན་ཚེ ་འབྲེལ་

མཁན་ལ་དམིགས་བསལ་གོ་སྐབས་འབུལ་ ཡོ ད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།
རྒྱུ།

གསར་པ་ཞི ག ་གཏན་འབེབ ས་ཐུ བ ་སླད ་ང་
ཚོ ས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

འོན་

ང་ཚོ ་རང་གི ་

རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནང་བཙན་

གོང་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབུལ་ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨

དགོས། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའ་ི ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༧ ལ།།
སླད་ཁ་བྱང་དང་། གླགོ ་འཕྲིན་

Email ID

དེ་ བཞི ན ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོ ཌ ་འཚང་

༼ འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ། ༽
Secretary,

སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས།

Department of Health, CTA

འཛི ན་ནམ་གཞུ ང་ཞབས་གནས་རི མ་ཟུང་
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གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ སྟེང་ས་གནས་འགོ་

ངོ་ མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་ འགོད ་ཆེ ད ་བཅར་
སྐབས་མི ག་སྟོན་དགོས།

༄༅།

དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་གི ་

ཞུ་སྐལ
ུ ་འབྱོར་དོན་ལྟར།

ཆེས་མཐོའ་ི

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

བཀའ་བརྒྱུ ད་དོན ་གྲུ བ ་མཆོ ག ་ནས་ཆེ ས ་

འབྲེལ་དྲུང་ཆེ ་ཡན་ཞི ག་གི ་དག་མཆན་དང་
འགོ་ འཛི ན་ནས་རྒྱུ ན་དུ་ བྱ་སྤྱོད ་ཉེས ་སྐྱོན ་ ལས་དམ་ངེས་པར་འཁོད་དགོས། ཡི ག་ཆ་
མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

སྐབས་ ༩ པའི་ལས་
ཁུར་དམ་འབུལ་
ལེགས་གྲུབ།

འབྲེལ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཙམ་མི ན་པར་

ངོས་ནས་གང་ཐུ བ་བྱས་པ་ཡི ན། མཚམས་ ཚོ ་དང་བསྡར
ུ ་ཐབས་མེད།

༥

ཚོ ང་

འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ས་ ཀྱང་ང་ཚོ འི ་ གནས་སྟངས་དེ་ ཁ ྱེད ་བོད ་མི ་

ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

ཚོ ཌ་པའི ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་སྤུ ་ རུ ་ ཝ་ལ་འཕྲོད་

ཨ་

དང་ཡུག་རེན་ རི འ་ི ནང་མི ་རི གས་ནག་པོ་ཞི ག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཐང་སྲུ ང་སྐབྱོ ་ཀྱི ་གནད་དོན ་ཐོག་བསླབེ ས་ སོ འི ་ གཞུ ང ་དེ་ སོ ་ སོ ས ་གདམ་ཆེ ད ་འོས ་ བརྟེན་ང་ཚོ ས་གཞུ ང་འཛི ན་ཚོ གས་པ་ནམ་ རི ་ མི ་རི ག ས་ཡི ན་པའི་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་
སྐབ ས་སྲི ད ་གཞུ ང ་ཁག་གི ས ་རྒྱ་ནག་དང་ བསྡུའི ་ ནང་འགན་ཁུ ར ་ཆེ ན ་པོས ་ཆ་ཤེ ས ་ བྱེད་སྐ བ ས་ཁོ ར ་ཡུ ག་དང་རི ག་གཞུ ང ་། མི ་གཉིས་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་
ཕན་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ཁུ ་ སི མ ་མེ ར ་

དེ་སྔ་ང་རང་

མེ ར ་ས ག
ྲེ ་གི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་མཁན་ཚོ ར ་ རོ ་ མེ ་ ནི ་ ཡ ་ རྒྱ ལ ་ ཡོ ང ས ་ ག ྲོ ས ་ ཚོ ག ས ་ མི ་ རི ག ས་ཡི ན་པའི་ གྲོས ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ ཡོ ད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གིས་དུས་ཚོ ད་དེ་ཙམ་རིང་

ལན་ཞི ག་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད། ཡུ་རོབ་གྲོས་ ཚོ ས་དོན་དམ་མང་གཙོ འི་ཁེ་དབང་ལོ ངས་
ཚོ ག ས་ནི་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་

མི ་རི གས་ཡི ན། ང་ཚོ ་ཁོང་ཚོ ་དང་

མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་མེ ད་ སྐྱོད་སྐབས་འདི་འདྲ་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་།

ལྷག ་པར་ཁྲི མ ས་དེའི ་ འོག ་ནས་རང་ལུ ས ་

སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་སོགས་ལ་གསུང་

Ro-

རྒྱལ་ འཐུ ས་མི ་གཉིས་དང་། དེ་བཞི ན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་ རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སྦལ
ེ ་ཀོབ་གཞི ས་ཆགས་སུ་

པའི་ནང་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་

ཚབ།

mania

གྷ ་ེ རི ་ཡ་མི ་རི གས་ཡི ན་པའི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ ལས་སླ་པོ་ཞི ག་མི ན་འདུག

འཛུ གས་གངས་སྐྱི ད ་ཚོ ག ས་ཁང་གསར་ ཏུ ་ ངོ ་ རྒོ ལ ་ བྱ ་ རྒྱུ ་ ད ང ་ ། མི ་རི གས་ལ་དེ་ ཙམ་དགའ་མོ ས་བྱེད་ པའི་སར་བྷ་ི ཡ་
གཙོ ་རྣམས་ཀྱི ས་གཙོ ས་གཞུ ང་འབྲེལ་དང་

དཔེར་ན་ང་རང་

སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་རོ ་མེ ་ནི་ཡ་Ro- འབྲེལ་རྒྱ་དྲའི ་ ཐོག ་ཞི བ ་འཇུ ག་གནང་བ་ དམག་མི ། གསང་བའི་ལས་བྱེད། མེ་གསོད་

ཐོ བ ་ ཐ ང ་ ལ ་ གཅིག་ཏུ ་འཛི ན་ནས་བསྡད་ཡོ ད།

མཐའ་གཅི ག་

ང་ཚོ ་ནི་སོ་

ནང་གནས་ཡོ ད་ ཐང་རྩོད་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༦ ཧང་གྷ་ེ རི ་ཡ་མི ་རི གས་ཡི ན།

རྟོ ག ་ མི ་ སྣ ས ་ འོན ་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པ་དེའི་ མི ་ སེ ར ་
འ གྲོ ་ བ ་ མི འི ་

འཛི ན་མཁན་དེ་ གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲ་མི ན།

ང་ཚོ ་ལོ་ངོ་སྟོང་གི ་རི ང་ ཚོ ག ས་ནང་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི ག ས་ཀྱི ་ ཐོབ ་ སྡདོ ་སའི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་མཚོ ན་ན་མི་འབོར་

བཏང་བ་རེད།
རང་ཡུལ་

མི་

དམག་ཆེན་དང་པོའ་ི རྗེས་ ཐོབ་ཐང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བསླབེ ས་ཀྱི་ སོ ་ རང་ཉིད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙན་བྱོལ་

བོད་ རི གས་ཡི ན།

ང་ཚོ ས་རྒྱ་

Hungary

ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་

ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུ ཌ་

གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆ་དང་སྙ ན ་ཞུ ་ ཕྱི ་ ལོ ་ ཀྱི ་ ཚེ ས ་ཆ་སྐབ ས་མཚམས་ཐག་གཅོད ་བྱ་

༣། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ རྒྱུ ་བཅས་ཀྱི ་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲཌ་སུ།
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མཐོའི ་ ཁྲི མ ས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ དྲུ ང ་ལས་རི ན ་

ཆེ ན་བཟང་མོ ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་བཅའ་
ཁྲིམས་དོན་ཚན་

༦༩

ཆ་རྐྱེན་འོག་

འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོ
གཞག་བགྱིས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༥

ཚེ ས་ ༠༤ ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ རྗེས་
སུ ་ མན་ཌི ་ ཁྱབ་ཁོང ས་ཀྱི ་ ས་གནས་འཐུ ས ་
ཚོ གས་སྐབས་

འཐུ ས་ཚོ གས་མི ་
༨

དང་།

༩

པའི་འདེམས་ཐོན་ས་

༡༡

ནས་ཚོ གས་མི ་

དེ་དག་གི ་ཁོངས་ནས་ཚོ གས་

གཙོ ་ ངག་དབང་དོན ་གྲུ བ་ལགས་དང་།

ཚོ གས་གཞོ ན ་ཀརྨ་བསྟན་འཛི ན་ལགས་

བཅས་ནས་འཕྲལ་སེ ལ ་ཁྲི མ ས་ཞི བ ་པའི ་
མདུན་དུ་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག་པ་བཅས།

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

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༩

༥
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ད་ུ གདན་ཞུ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ ༢༠༡༨ ཟླ ༥ ཚེ ས ༨ ཝ་ཤི ང་ཀྲོན་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་

ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོ ད ༡༠ ཐོག་དཔལ་ས་སྐྱའི་ ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་
གོང་མ་ཁྲི་ཆེ ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་

པ་དང་ཆབས་ཅིག བྱང་ཨ་རི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གི ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ངོ་སྤྲོད་

དགའ་ཐེག ་ཆེ ན ་དཔལ་འབར་འཕྲིན་ལས་

བསམ་འཕེལ ་དབང་གི ་ རྒྱལ་པོ་ མཆོ ག ་ཨ་

ས་གནས་གཞོན་ན་ུ རིའི་ནང་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འག་ྲོ

རླུང་འཕྲིན་ལས་ མར་ཐུ གས་ར ྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེ ས ་དང་།
ཁང་གཉིས་ཀྱི་འགན་འཛི ན། བོད་རི གས་ ཡང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས། དེང་སྐབས་ཨ་
ལས་འགུལ་ཁང་དང་།

ངོ་སྤྲོད་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཞུས།

གདན་ཞུ ས ་ལྟར ་ཆི བ ས་བསྒྱུ ར་བཀའ་ད ནྲི ་

དེ་རྗེས་རི ན་པོ་

མ་ཟད།

བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་

བོད་མི ་རི གས་ཙམ་

ི ་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཕན་
འཛམ་གླང

ཆེ ་ མཆོ ག ་ནས་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཁང་ལ་ ཐོགས་བྱེད་ཐུ བ་པའི་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མོ ང་མི ན་

སྐྱོང་སྐབས་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། རྒྱལ་

རབ་གནས་བྱི ན ་གྱི ས ་བརླ བ ས་ར ྗེས ་བླ ང ་ པའི་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་རྒྱ་ཆེ ་ ལ་གཏིང ་

སྤྱི འི་ བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་ཁང་གི ་ སྐུ་ ཚབ།

དོར་བཀའ་སླབོ ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཕེབས་གསལ་དུ། ཟབ་པོ་ཡོ ད་པ་འདི་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་

བོད ་སྐ ད ་རླུ ང ་འཕྲིན་ལས་ཁང་གཉ ིས ་ཀྱི ་

གཙོ ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་གོང་འཕེལ་གནང་

སྲིད་སྐྱོང་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་

ཤུ གས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གི ་གལ་ཆེ ན་པོ་

པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ལམ་སྟོན་དབུ ་ ཁྲིད ་འོག ་སྐུ་ ངོ་ རྒྱུ ར་གཞུ ང ་མང་སྒ་ོ གང་ས་ནས་སྔར ་ལྷག ་

ས་གནས་བོད་རི གས་སྤྱི་

ས་གནས་གཞོན་

ནའུ ་ི སྐ་ུ ཚབ། དོན་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་བཅས་
ནས་ཕེབས་བསུའ་ི མཇལ་དར་ཕུལ།

སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ།

བྱུང་ཡོ ད། ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང་། ཚང་

ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེ ད་ གནས་ཐུ བ་པ་དང་།

པའི་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་

མཐུ ན་ཚོ གས་པ་དང་།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་

ལྷན་ཚོ གས་བཅས་ནས་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་

འགན་འཛི ན།

སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཞུས་རྗེས།

བཞེས་མཁན་ཚོ ས་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བའི་ ཡི ན། ཞེས་གསུངས།

ཐོག་

ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་

མར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ས་

ད་བར་ཧུ ར་ཐག་གནང་བར་གྲུ བ ་འབྲས་

ི ་ཞི ་བདེ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོ ང་སླད་ལ་དམི གས་ནས་
སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་ག་ྲྭ ཚང་གི ་དགེ་འདནུ ་པས་འཛམ་གླང
ཉི་ཧོང་ད་ུ བོད་ཀྱི་ཐུན་མི ན་རི ག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་

ཞག་ཕྲུགས་གཅི ག་རི ང་དགེ་འདུན་པ་ཚོ ས་

གཉེར་འཆད་ཉན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་”

ཞེས་

༢༨ ནས་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༦ བར་ཉི་ཧོང་ བསླབ་པ་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ་དང་། པའི་བརྗོད་གཞི ་དང་། སྨན་པ་ཉི་ཤི ་ཀུ་ར་ཚེ ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་རྒྱ་ རྒྱུད་སྡའེ ་ི སྐརོ ། རྡུལ་ཚོ ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
གར་ལྷ་ོ ཕ ག
ྱོ ས་སུ ་ རྟེན ་གཞི ་ བྱས་པའི་ སེ ར ་

འགྲེལ་བཤད།

དེ་བཞི ན།

“བྱམས་

བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་འདུན་པས་ བརྩེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི ན།” ཞེས་དང་།

དབང་ལགས་ཀྱིས་
wang

“ཉི་ཧོང་ནང་གི ་བོད་པའི་སྨན་པ།”

ཞེས་དང་།

དེ་བཞི ན་ཝ་སེ་དཱ་གཙུག་ལག་

ཉིན་གྲངས་ ༩ རི ང་ཉི་ཧོང་གི ་འགྲེམས་ སེམས་པ་བཟང་པོ་དགོས་པ་ཞེས་པའི་བརྗོད་ སླབོ ་གཉེར་ཁང་
སྟོན་ཁང་Aida

Mitsuo Museum

ཞེས་

མཐུ ན་ཡོ ང་སླ ད ་བོད ་ཀྱི ་ སྲོལ ་རྒྱུ ན་རི ག་ ལྕམ་སྐ་ུ
ཉིན་

Waseda University

གཞི འི ་ ཐོ ག ་གསུ ང་བཤད་གནང་འདུག གི ་ སླབོ ་དཔོན ་སྐུ་ ཞབས་ཨི ་ཤི ་ཧ་མ་ཡུ ་ མི ་

པའི ་ ནང་འཛམ་གླི ང ་ཞི ་ བདེ་ དང་འཆམ་ སྐབས་དེར་གསུང་སྒྱུར་བ་ཉི་ཧོང་མི ་རི གས་ ཀོ་
གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་གནང་འདུག

Dr. Nishikura Tse-

Ms. Yamaguchi Naoko

ཁོང་ཡི ན་འདུག

ཞུ་བ་

ཁོ་མོ་དེ་སྔ་བཞུགས་སྒར་

ཀྱིས།

Prof. Ishihama Yumiko

ལགས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་”
ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི ་དང་། སོག་པོའ་ི ལོ་

གྲངས་དགུ འི ་ རི ང་བོད ་ཀྱི ་ དུས ་སྟོན་སྲུ ང ་ མཚན་ཉ ིད ་སླབོ ་གྲྭའི་ ནང་ལོ ་ ངོ་ ཉི་ ཤུ ་ ཙམ་ རྒྱུ ས་ཐོག་གི ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་མི ་ཡ་ དེའི་འགན་འཛིན་སྐ་ུ ཞབས་ཨེ ་ད་ཀ་ཛུ ་ཧ་ི ཊོ་ བྱོལ་བའི་ཤེས་ཡོ ན་གྱི་གནས་སྟངས། བོད་
ཱ
བརྩི་ཞུ་སྐབས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྡུལ་ རི ང ་ནང་ཆོ ས ་ལ་སླབོ ་གཉེར ་གནང་མྱོང ་ ཝ་ཀི་ཇུན་ཀོ་ Miyawaki Junko ལགས་ Aida Kazuhitoལགས་ཀྱིས་འགྲེམས་སྟོན་ མི ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་
ཚོ ན ་དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་བཞེ ང ས་སྟངས་དང་། འདུག དེ་ཡང་མཇུག་སྡམོ ་མཛད་སྒའོ ་ི ཉིན་ ཀྱིས་
“སོག་པོ་རྣམས་བོད་བརྒྱུད་ནང་ ཁང་དེའ་ི སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག གཞན་ མིན་ཆོ ས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་སོགས་
གར་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན།

སྒམོ ་སྒྲུབ་

གྱི ་ ཕྱེད ་ཡོ ལ ་དུ་ སེ ་ ཕུ ་ Seifuསླབོ ་གྲྭ་ ཆེ ་ བའི་

བསྟན་གྱི ་རྗེས་འབྲང་པ་ཆགས་དགོས་དོན་ ཡང་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱ་ནག་ མི་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་སྐར
ོ ་
ུ
ི
ཉམས་ལེ ན ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་ངོ་ སྤ ྲོད ་གནང་ འཛི ན་སྐྱོང་འགན་འཛི ན་སྐུ་ཞབས་ཀོ་ཡེ ་ཅི ་ གང་ཡི ན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ཐོག་གསང་ མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ས ་བོད ་ དངོས ་བྱུང་གླ ག
ོ ་བརྙ ན ་བསྟན་ནས་ཐེང ས་
འདུག་པ་མ་ཟད།
དགེ་འདུན་པ་རྒན་པ་ ཧི་རའོ་ཀ་ Koichi Hiraokaལགས་ཀྱིས། བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།
Aida Mitsuo
ནང་བཙན་འཛུ ལ་བྱས་རས
ྗེ ་བོད་མི་རྣམས་ འདིར་མཛད་སྒ་ོ ལེགས་པར་གྲུབ་འདུག །
ཁག་གཅིག་གིས་སེ ར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཉིན་ “བོད ་དང་ཉི་ ཧོང ་དབར་ནང་ཆོ ས ་སླ བོ ་ Museum
ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐརོ ། བོད་མི ་བཙན་

༄༅།

མོ།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ རྐྱ་འཕེར་ངེས་ཡོ ད་པ།

བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པའི་ TTV རྒྱ་གར་

ལས་བྱེད་གླ་གཡར་གསལ་བསྒྲགས།

ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་

༢། གསར་འགྱུར་མཁོ་སྒྲུབ་དང། གནད་
དོན་བཅར་འདྲི་སོགས་བྱེད་ཐུ བ་པ།

ལས་ཀའི་ངོ་བོ།

སྒྲིག་བྱེད་ཐུ བ་པ།

གཅི ག ་གླ ་ གཡར་བྱ་རྒྱུ འི ་ གསལ་བསྒྲགས།
གཞི ས་ཆགས་ཁག་དང་།

རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་

བོད་མི ་གནས་

ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི ་གཞུང་འབྲེལ་གསར་

༣། བརྙན་འཕྲིན་པར་ལེན་དང་། ཕྱོགས་
༤།

ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།
༨།

དྲུ ང ་ཡན་གྱི ་ དག་མཆན་དང་ལས་དམ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༥ ཚེ ས་ ༠༥ ལ།།
ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་ བཀོད ་དེ་ གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག ་ཕྱི ་ ༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽

སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།
༦།

ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡི ན་ཚེ ་འབྲེལ་

ཡོ ད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

གསར་འགོད་པའི་ཆེད་ལས་སླབོ ་སྦྱོང་ གནས་ཚུལ་གཏོང་གླ།

གནང་བའི ་ ལག་འཁ ྱེ ར ་ཡོ ད་རི གས་ལ་

གནས་ཚུ ལ ་གཏོང ་ཐེང ས་རེ ར ་ཧི ན ་སྒ ར
ོ ་

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༢ ཕྱི་དྲོ་
ཚོ ུད་ ༥ གོང་འབུལ་དགོས། དོ་བདག་སོ་

སོ ར ་འབྲེལ་བ་ཞུ ་ བདེའི་ སླད ་ཁ་བྱང་དང་།
གླགོ ་འཕྲིན་

Email ID

དེ་བཞི ན་ཁ་པར་

ཨང་གྲངས་སོ ག ས་འཚང་སྙ ན ་ནང་ཁ་

འགྱུ ར ་བརྙ ན ་འཕྲིན་པར་ལེ ན ་གྱི ས ་བོད ་ དམི གས་བསལ་གོ་སྐབས་ཡོ ད།
༡༢༠༠།༠༠ དང་། (ཟླ་རེར་མང་མཐའ་ གསལ་འགོད་དགོས་པ་དང་། ཡི ག་ཆ་ངོ་
ཀྱི ་ བརྙ ན ་འཕྲིན་ཚན་པར་གཏོང ་རྒྱུ ་དང་། ༥། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ གནས་ཚུལ་ ༡༠) ཟླ་རེའ་ི (Retention/ མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་ འགོ ད ་བཅར་སྐ བ ས་
གཞན་ཡང་གོ ང ་རི མ་ནས་སྐ བ ས་བསྟུན་ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་ཕུལ་ཟིན་པའི་ངོས་

TA/DA)

རྒྱུ་བཅས། དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཁག

གོང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ སྟེང་ས་གནས་འགོ་ གཉིས་བརྡ་ལན་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། བོད་

ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་ཇི ་གནང་དང་ལེ ན་བྱ་ སྦྱོར།
༡། བོད་ཨི ན་སྐད་ཡི ག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་རང་

༦། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ (RC) ངོ་བཤུ ས།
༧། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི ་བདེ་

དོད་ཧིན་སྒརོ ་ ༤༥༠༠།༠༠ པར་

ལེན་ཡོ ་ཆས་འདི་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡི ན།

འཛི ན་ནམ་གཞུ ང་ཞབས་གནས་རི མ་ཟུང་

མི ག་སྟོན་དགོས།

ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་རྣམས་

ལ་འདེམས་རྒྱུ གས་བརྒྱུ ད་རིམ་དང་ཚེ ས་ཆ་
ྲི ་ལས་ཁུངས་ནས་
མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དལ

Secretary,
Department of Info. & International
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༤ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༩

༦

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ་དང་གཞུང་ཞབས་བགྲེས་ཡོ ལ་ད་ུ ཕེབས་མཁན་
སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་

དུས ་ཚེ ་ རབས་ནས་ཚེ ་ རབས་འཕགས་པ་ འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས།

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

རྒྱུ ་ཕལ་ཆེ ར ་ངས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་

༢

ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གཟུང་ཐུ བ་

མཆོ ག་གིས་སྲི་ཞུ འི་ལས་བྱེད་བགྲེས ་ཡོ ལ་ ཐུ བ།

གང་ལྟར་མི ་ཚེ ་དེ་བོད་བསྟན་སྲིད་

བཀའ་ཟུར་རྣམས་

སླད་ཧུ ར་ཐག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་ལས་

དར་དང་བོད ་ར ྗེ་ ས ྲོང ་བཙན་སྒམ ་པོའི ་ སྐུ་

སྡདོ ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ངོས་ཀྱིས་བསམ་བཞི ན་

དུ་ཕེབས་མཁན་དང་།

ལ་ལེ གས་སྐས
ྱེ ་རས
ྗེ ་དྲན་སླད་ཨ་ཤེ ་མཇལ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་ཤ་རླནོ ་པ་རེད་ཟེར་

ཆེ ན་པོ་ཞི ག་འཕྲད་ནས་བོད་མི ་རི གས་རི ག་

དམི གས་བསལ་བོད་ནས་ཡོ ང་བའི་བོད་མི ་

ཟེར ་བའི ་ དུས ་ཚོ ད ་ཅི ག ་ལ་མི ་ཚེ ་ བསྐྱལ་
ཡོ ད།

བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་

དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ ་མ་རེད་ཅེས་སྐད་
ཆ་བྱུང་བ་རེད།

སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་ང་

ཡོ ད།

རྟགས་གསལ་གཏོང་སྐབས་འགྱིང་ ཁོ ང ་ལས་ངོས ་ཀྱི ས ་ཡག་པ་ཤེ ས ་རྒྱུ ་རེ ད ་

སྟབས་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག ་བྱེད་རྒྱུ ་ དྲན་བྱུང་། ༼ཞལ་ཤོབ་མཛད།༽ ང་ཚོ ས་
ཡོ ད། ཁོང་གི ས་ངོས་ལ། བོད་ཀྱི་མཁས་

གྱི་ཡོ ད།

ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་འགྲེལ་བ་

དང་ཡང་འགྲེལ་སོགས་སྦྱངས་ཡོ ད། ཚན་
ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན་ནབུ ་ཕྱོགས་པའི་

སེམས་ཁམས་རིག་པ་ཧ་ཅང་ཆུ་ཚད་དམའ་
སྒ་ོ ལྔའ་ི དབང་པོའ་ི ཤེས་པ་ཙམ་

པོ་རེད།

དེ་འདྲ་རང་ཡི ན་མི ན་གང་ཤེས།

ལས་གང་ཡང་མེད།

ང་ཚོ ས་ཡི ད་བླ་ོ དང་

འབྲེལ་ནས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྲས་

ཚོ ས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་
སྐ་ུ གསོན་པོར་རྩི་བཞི ན་ཡོ ད།

སྦྱངས་ཡོ ད།

རི ག་པ་དང་ཐུ ག་སྟེ་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་

བོད་པ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་ངོས་རང་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་རང་ཚོ ་བོད་ཀྱི་

གཞུ ང་དང་བཅས་པ་གནས་དང་མ་གནས་

རང་བཙན་བཤད་པ་ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དཔེ་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ ཀྱི ་ བསམ་བླའོ ི ་ ཟུ ར ་ཞི ག ་ཏུ ་དོན ་དག་ཐོག ་

ཡེ ་ཤེས་རེད།

ཀྱི ་ འབྲས་བུ ར ་ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་རབས་

བརྙ ན ་རེ ་ ཕྱག་རྟགས་གསོ ལ ་སྩལ་དང་ འདུག
ལོ ་རྒྱུ ས་ནང་བོད་མི ་ རི ག ས་ལ་དཀའ་ངལ་

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་

ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད།
ལྷག་པར་སེམས་
ཁམས་རིག་པ་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པོ་བཤད་

ཁྲི་སྲོང་

ལྡའེ ུ ་ བཙན་སྐབ ས་ནས་ངོས ་དང་དམི གས་

རྒྱུ་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་

སྒྲུབ་རྒྱུར་ང་ཚོ འི་མི ་རབས་འདིས་གང་ཙམ་ བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ཚོ ར་བ་ཤུ གས་ཆེ་
བྱས་ཡོ ད། ངོས་ནས་རྟག་པར་བརྗོད་ཀྱི་ ཞི ག་སླབེ ་བཞི ན་འདུག ལོ་ཤས་གོང་མཚོ ་ ཚོ ར་དགོས་རྒྱུ་བདེ་སྐྱིད་ཡི ན། ཞེས་བཤད་

པ་ཡི ན་ན་ཨ་མདོ་བ་ཡི ན་པའི་ཁྱབ།

ཆོ ས ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་

གི ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད། ༼ཅེས་ཞལ་ཤོབ་ གླདོ ་མེད། འདི་ང་ཚོ ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་གཟི་

ཡོ ད། བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
པོ་རེད།

བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ལ་འཛམ་བུ་

པདྨར་བསླབེ ས་སྐབས་ཚོ ར་བ་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ ནས་རི མ་བཞི ན་ཁ་གསལ་དུ་ཕྱིན་ནས་དབུ་ གསུང་མྱོང་། ཁམས་པ་དང་དབུས་གཙང་
ཆེ་བྱུང་། སླབོ ་དཔོན་རི ན་པོ་ཆེ་དང་ཁྲི་སྲོང་
ལྡའེ ུ་བཙན།

མཁན་ཆེན་བྷ་ོ དྷ་ི སཏྭ་བཅས་

མའི་ལམ་ཞེས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ཐོག་ནས་རང་

བཙན་དེ་མེད་པ་བྱས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ཐོག་

མདོར་ན་ཚན་རི ག་པ་

མོ ང ་མི ན་པ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་

མང་པོ་ཞི ག་གི ས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞི ན་པ་འདི་ པོ་རེད།

སྐབས་དེར་ངོས་རང་ཚོ ར་བ་

ཆོ ས ་རྒྱལ་གོ ང ་མ་ཚོ འི ་ བཀའ་ད ྲིན ་དང་། ཤུ ག ས་ཆེ ་ སྐྱེས ་ནས་མི ག་ཆུ ་ ཧ་ཅང་ཤོ ར ་
གཙོ ་ བོ་ མཁན་ཆེ ན ་ཞི ་ བ་འཚོ ་དང་སླ བོ ་

དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་ང་ཚོ ར་
དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲའི་ཤེ ས་ཡོ ན་གཏིང་ཟབ་ཡོ ད་
པ་དེ་ བོད ་པ་ཚོ ར ་རྩིས་སྤ དྲོ ་གནང་བ་ཞི ག ་
ཡི ན།

ཞི ་འཚོ ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ང་

ཚོ ར ་རྩིས་སྤྲོད ་གནང་བ་དེ་ ང་ཚོ ས ་བདག་
པོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བརྒྱབ་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་བོད་

བྱུང་།

གང་ལྟར་ང་ཚོ ་བོད་

བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེའང་མེད་པར། ཆོས་དང་
རི ག ་གཞུ ང ་ཁོར ་ཡུ ག ་དང་བཅས་པར་ང་

ཁ་གསུ མ ་དབྱེ་བ་མེ ད ་པ་ཐོག ་ནས་བཀའ་ དུ་ཕེབས་པ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༣༣ ཡོ ད་པ་

ཀྱང་།

བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཡི ་གེ་
གཙོའང་ཕལ་ཆེར་ཡོ ད་རེད། དེའ་ི རྗེས་སུ་ དམངས་སྤྱི ་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་བསྡད་ དེས ་བོད ་ཆོ ལ ་ཁ་གསུ མ ་ཡོ ང ས་རྫོག ས་ལ་
སྐད་ཆ་བྱུང་།

ངོས་དང་ལྷན་ལས་ཀ་

པོ་ཤེ ས་མཁན་ཚོ ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧ་ཅང་བྱེད་

ཡུལ་བར་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ཡི་

གསུམ་དབར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ རྒྱ་རི ག ས་ཁྲོད ་གནས་ཚུ ལ ་དེའི ་ སྐར
ོ ་ཡག་
ཚོ ར་བཞི ན་འདུག

བྱེད་མཁན་ཚོ འང་མཁན་སླབོ ་ཆོ ས་གསུམ་ བཞི ན་འདུག ལོ་ཤས་གོང་རྒྱ་ཡི ག་ནང་རྩོམ་

ཙམ་མ་ཟད། ནབུ ་ལ་དྭགས་ནས་ཤར་མོན་ ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་ ༢༠ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་

ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡའེ ུ་བཙན་ནས་

ཡི ག་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཐོན་ཡོ ད། འབྲི་མཁན་ དེའི་ནང་གི་བརདྗོ ་བྱ་དེའང་བོད་མི་རིགས་ འོག་འབུལ་སྲོལ་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།
ནང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།

རྒྱ་ འཕེལ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། དེ་འདྲའི་

མར་བྱས་ནས་ལས་ཀྱི ་ འབྲེལ་བ་ཡོ ད ་པ་ ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་འཛི ན་བཞི ན་པའི་
ཞི ག་རེད། ཅེས་སྐབས་དེར་དེ་འདྲ་ཞུས་པ་

སྲིད ་བྱུས་ལ་སྐྱོན ་བརྗོད ་བྱེད་བཞི ན ་འདུག

བརྗོད་འདོད་བྱུང་།

ངོས ་ཀྱི ་ ཉམ་མྱོང ་ཐོག ་ནས་བརྗོད ་ན་དེ་ སྔ་

ཆགས་ཡོ ད། ང་རང་ཚོ ས་དུས་ཡུན་འདིའ་ི ཡི ན། དེ་རི ང་འདིར་ཁྱེད་ཚོ ར་ཡང་དེ་ལྟར་

དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། དེང་སང་ཡི ན་ནའང་

པའི ་ ངོས ་ནས་སྤབོ ས་པ་སྐྱེ་ རྒྱུ ་ཞི ག ་འདུག
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་རཱ་ཇེནྡྲ་པྲ་སཱད་ Dr.
Rajendra Prasad

མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་

ི ་།
བསྒྲུ བས་པ་དེ་ དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་ ངོས ་དང་ལྷ ན ་བོད ་སྤྱི ་ པའི ་ དོན ་དུ་ དཀའ་ ཨ་རི ་དང་ཨོ ་གླང
ཉི་ཧོང་སོགས་ནང་ འཛི ན་རེད། ཧ་ལས་པ་ཞི ག་ཡོ ད། དད་མོས་
པར་ཞབས་འདེག ས་བསྒྲུ བས་པར་བར ནྟེ ་ ལས་བརྒྱབ་ནས་བོད ་མི ་རི གས་ཆགས་ རྒྱ་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ་དང་ཐུ ག་སྐབས་ཐོག་ སྐྱེ་དགོས་པ་ཞི ག་ཡོ ད། སྲིད་འཛི ན་གཞོན་
ཚོ གས་བསགས་ཡོ ད།
གཉིས་ནས་བོད་ འཇི ག་གི ་དུས་ཡུན་དེའི་རི ང་ལ་དཀའ་ལས་ མའི ་ ཆར་ཏོག ་ཙམ་སྒམ ་པོ་ དང་ཐག་རི ང ་ པ་རཱ་དཱ་ཀྲིཤཎ་ Dr. Sarvepalli Radགངས་ཅན་གྱི ་ ལྗངོ ས་ནི ་ འཕགས་པ་སྤྱན་

མཉམ་དུ་ རྒྱག་མཁན་དེ་ གང་ལྟར ་མཁན་

གྲགས་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཡི ན་ནའང་

པ་ཞི ག་རེད།

པོ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་དང་།

དེ་ནས་ང་

hakrishnan

མཆོག་ལ་མཚོ ན་ན་མཁས་

རས་གཟི ག ས་ཀྱི ་ གདུལ ་ཞི ང ་ཞེ ས ་ཡོ ང ས་ སླབོ ་ཆོ ས་གསུམ་སྐབས་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་ ཚོ ས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེ ད་པར་དབུ་མའི་ པའི་དབང་པོ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ནས་ངོ་

ཅང་གསལ་པོ་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་

བོད ་སྤྱི ་ པའི ་ དོན ་དུ་ སོ ་ སོ འི ་ མི ་ཚེ ་ གང་པོ་

བཏང་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེ་སོ་སོའི་
བྱིན་རླབས་ཟེར་ནའང་འདྲ། ལས་ཀྱི་འབྲེལ་
བ་ཟེར་ནའང་འདྲ།

གང་ལྟར་འཕགས་པ་

དེ་སྔ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུས་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་བྱེད་སྟངས་

ཤེས་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཡི ན་པ་

ཞི ག་དང་མ་འོངས་པར་ཡང་ཚེ ་རབས་ནས་ སྐར
ོ ་འགྲེལ ་བཤད་རྒྱག་སྐབ ས་རང་བཞི ན ་ ཡོ ད། ཉིན་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཁོང་
ཁྱེད་ཚོ ་ གྱི ས་སེ མས་ལྷདོ ་ལྷདོ ་ཆགས་འགྲོ་གི ་འདུག

གི ས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཆོད་བརྗོད་

ཆེར་བོད་དུ་སྐྱེ་མདོག་ཁ་པོ་རེད། མ་འོངས་ འདིར་གྲུབ་འབྲས་རི མ་བཞི ན་འཐོན་བཞི ན་

གི ས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང༌། །འགག་

ཚེ ་རབས་འབྲེལ་བ་ཡོ ང་གི ་རེད།

མང་ཆེ ་ བ་མ་འོང ས་པའི་ སྐྱེ་ བ་དེའ ང་ཕལ་
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