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ཆེན་པ་ོཧརོ་གི་དད་ལནྡ་ཁག་གཅིག་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ལ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་
ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	
ཉིན་གི་སྔ་དརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་སོག་པ ོ་ནས་
ཡིན་པའི་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ར་ེབཙུན་
ར་ོརེགས་ལགས་ཀིས་གཙོས་སོག་རིགས་
གྲངས་	 ༢༢	 དང་།	 ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་བ་ལ་ྔ
དང་ཨིན་ཇི་བ་གཉིས་བཅས་ལ་དམིགས་
བསལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཡོད།
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་

ལ་སླབོ ་གཉརེ་བེད་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ ོ་རེད།	
དརེ་བརནེ་ར་ེརིན་པ་ོཆེས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་གནང་ཡོད།	
ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུསེར་སྐ་ཕ་ོམོ་དབ་ེ
བ་མེད་པར་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགོས་པ་
རེད་ཅསེ་བཤད་བཞིན་ཡོད།	 སླབོ་གྲྲྭའ་ིདག་ེ
རྒན་ནང་ད་ུད་ེསྔ་ཆོས་དགེ་ཟརེ་བའི་མིང་
ངསོ་ཀིས་བསུྒར་བཅོས་བཏང་ནས་ལྟ་གུྲབ་
དག་ེརྒན་ཞསེ་བཏགས་པ་ཡིན།	 ཆོས་འཛམ་
གླིང་མི་རིགས་ཚང་མར་སོ་སོའི་སྨནོ་ལམ་

རྒྱག་པ་དང་འདནོ་པ་འདནོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།	
ལ་ྟགུྲབ་བསབླ་རུྒྱ་ན་ིསིྤར་ནང་པ་དང་དའེ་ིནང་
ནས་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ལ་མ་གཏགོས་
ཡོད་པ་མ་རེད།
དེང་སང་བོད་ཀི ་ནང་པ་ད ེ་ ནཱ ་ལེནྡྲ་ནས་
བརུྒྱད་པ་དང་།	 ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་པ་ལ་ཧ་ཅང་ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
དརེ་བརནེ་དངེ་སང་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་
ད་ུག་ོབསྡརུ་བདེ་པ་དང་།	ཕན་ཚུན་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་པ་ཡོང་གི་འདགུ	 ཁངོ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་

གྲྲྭ་ས་ལ་ཡོང་།	 དཔ་ེཆར་བལསྟ་ནས་མིག་
དཔ་ེམཚོན་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ས་ྔམོ་ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	 ལོར་འདརི་སྤསོ་ནས་ཡོང་བ་རེད།	
ད་ེདསུ་ལ་ྷསར་སོག་པའོི་དགེ་བཤེས་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད།	 ས་ྔམོ་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ནང་ལ་སོག་
པའོི་གྲྲྭ་རུྒྱན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལ་ཕལ་ཆེར་
དཔ་ེཆ་བ་མ་གཏགོས་སོག་པ་ོརབོ་རབོ་འཁབ་
མཁན་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད།	 དརེ་
བརནེ།	 ཁདོ་རང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་ལ་ད་ོསྣང་
བསོ།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་ཁུལ་གི་བདོ་
རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་
འཆར་སྣང་དང་སླབོ་ཕུག་གི་ཤེས་ཡོན་གི་གལ་
གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རྒྱལ་
སིྤའི་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་བཙན་བོལ་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་དཔལ་འབརོ་གི་རོགས་རམ་
ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་དང་འཐབོ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་
བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་འད་ིབཞིན་ལམ་
ལྷངོས་དང་རུྒྱན་འཁངོས་ཡོང་བར་བདོ་རིགས་
མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་པའི་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ནང་
སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༡༣	 ནས་	 ༡༥	 བར་སུད་སིའ་ིབདོ་
རིགས་མི་མང་དང་།	 གནད་ཡོད་མི་སྣ།	 རོགས་
ཚོགས་ཁག་གི་སྐུ ་ཚབ་སོགས་ལ་ཐུག་འཕད་
གནང་ཡོད།	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ལནྷ་སུད་སི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་པད་བཀདོ་དག་ེགླངི་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་དང་ལས་བདེ་བསོད་ནམས་
མཐར་ཕིན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ལྷན་བཅར་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་སུད་སིའི་བདོ་རིགས་

རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨོ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁབ་ཁངོས་རྒྱལ་
ས་ཁནེ་བྷ་ེར་དང་།	 སི་ཌི་ན་ིགྲངོ་ཁརེ།	 ན་ོར།	
ནིའུ་ཁེ་སེལ་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷ་ེརར་འད་ུ
འཛོམས་གནང་ས་ེབདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་
བས་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིགསུམ་བཅུའ་ི
དསུ་དན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱལ་ས་ཀེན་བྷ་ེར་ནང་མི་འཛོམས་ཆེ་
སའ་ིཁམོ་གཞུང་	 Garema Place	 ཞསེ་
པར་བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་ནས་མི་
ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒ་ོཚུགས་ཏ་ེསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་མཚོ་འག་ོལགྷ་པ་ལགས་དང་།	 ཨོ་
སི་ཀ་ོལི་ཡའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མེ་
ཁལ་ཌནེ་བྷ་ི	 Michael Danby	 ལགས།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཉསེ་ཡང་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཚོགས་དང་
ལས་འགུལ་དལི་བསྒགས་བཀདོ་སིྒག་པ་ལམྕ་སི་
ཨན་ཝི་ལེམ་ལོན་	 Sian Williamson	
ལགས།	 ཨོ་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་
རར་མིན་དར་ཤར་མ་	 Dharminder 
Sharma	 ལགས།	 བླནོ་ཆེན་ཤན་ར་ཏྣ་བ་ྷརི་ 
Shane Rattenbury	 ལགས་དང་ཀ་ེརོ་
ལིན་ལི་	 Ms Caroline Le Couteur 
ལགས་སོགས་ཀི་བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཁམོ་གཞུང་ནས་
ཀནེ་བྷ་ེརའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་བར་ཞི་བའི་
གམོ་འགྲདོ་གནང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་
མདནུ་ད་ུཚབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དང་།	 རྒྱ་རིགས་
མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ལིའུ་	 Liu	 ལགས་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིནང་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་སུང་
བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགུར་ཚན་པ་གྲགས་
ཅན་ར་ུཊར་	 Reuters	 གསར་འགདོ་པ་
ཀཱཤིཎ་དཱས་ Krishna N.Das	 ལགས་དང་
སུ་ནལི་ཀ་ཏཱ་རི་ཡ་	Sunil Kataria  ལགས་
གཉསི་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ			སབྐས་
དརེ་གསར་འགདོ་པས་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་
དང་།	 བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་སོགས་གནད་
དནོ་ཁག་གཅིག་སྐརོ་བཅར་འདི་ཞུས་པ་
དང་།	 	 ༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་ཀི་གནད་
དནོ་ཐད་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་བའི་སྙངི་པརོ།		
འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་ཀི་
གནད་དནོ་ཐད་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སེམས་འཚབ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་།		མ་འངོས་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡང་
སིད་གཅིག་ཏན་ཏན་བདམས་སིད་པ་དང་།	
ད་ེནས་རང་དབང་ལུང་པར་འཁུངས་པའི་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་བཅས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡང་སིད་
གཉསི་བུང་མཚམས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདམས་པ་དརེ་སུ་གཅིག་གིས་ཡིད་
ཆེས་དང་དད་གུས་ཞུ་རུྒྱ་མིན་སབས་རྒྱ་ནག་
ལའང་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་བཟ་ོངསེ་
སྐརོ་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ལན་སྩལ་
འདགུ	 	 	 གསར་འགདོ་པའ་ིད་ིབ་དང་
སྦྲགས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་རྒྱ་གར་ནང་
འཁུངས་སིད་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་ལན་

སྩལ་འདགུ	 གཞན་ཡང་གསར་འགདོ་པ་
དང་ལནྷ་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་སྐརོ་གི་ད་ིབར་
བཀའ་ལན་སོྩལ་སབྐས།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	
ནས་བཟུང་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་མཚམས་ཆད་

ཀང་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་གནས་པའི་བདོ་
མིའི་དབར་ད་ེས་ྔལས་འབྲལེ་བ་ཟབ་པ་ཡོད་
པ་དང་།		གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཐགོ་ནས་
པ་ེཅིང་སིད་གཞུང་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བགྲསེ་ཡོལ་ལས་བདེ་དང་
རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་ཁག་གཅིག་ར་སར་མགོན་
པ་ོམཆོག་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་འཕད་བུང་
སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ	
འབུང་འགུར་༸རྒྱལ་བའི ་ཡང་སིད ་མུ ་
མཐུད་གནས་དགསོ་དང་མི་དགསོ་ཟརེ་བ་ད་ེ
འད་ིལོའི་ལོ་མཇུག་མཚམས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་
ད་ུཚུགས་རུྒྱའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཚོགས་
ཆེན་སྐབས་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་མཛད་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།		
སིྤར་སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡང་སིད་ཟརེ་བ་
ཞིག་བནོ་མེད་ཀང་འཇིག་རནེ་འདརི་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མུ་མཐུད་གནས་བཞིན་ཡོད་

སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ		
ད་ེཡང་གོང་གི་གསར་ལས་ཁང་གིས་ད་ེསྔ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་བང་ཕགོས་ཨ་ཡིར་ལེནྜ་ི	 North-

ern Ireland	 རྒྱལ་ས་ mpon	 ལོན་ཌནོ་
ཌ་ེརིའ་ི	 Londonderry	 ནང་ཆིབས་སུྒར་
བཀའ་དནི་སྐོང་སྐབས་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཐགོ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་
དནོ་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་ལུང་འདནེ་
ཞུས་པའ་ིནང་།	 	 བདོ་མི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་
ཀིས་འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་བ་ླབྲང་མུ་
མཐུད་གནས་དགསོ་པར་གཟགིས་ཚེ་བ་ླབྲང་
མུ་མཐུད་རུྒྱ་དང་།	 	 ད་ེནས་༸རྒྱལ་བའ་ི
ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཡོང་
རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 	 གལ་ཏ་ེམ་འངོས་པར་ཏཱ་
ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལས་འགན་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་
བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་ཐུགས་འགན་གང་ཡང་
བཞསེ་རུྒྱ་མིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	
ཕགོས་མཚུངས་རུ་ཊར་གསར་འགོད་པས་

འབུང་འགུར་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་ཆོས་དང་
ཚན་རིག་སྐརོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་རིགས་འཚོག་
སིད་མིན་སྐརོ་གི་ད་ིབར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
ནས་བཀའ་ལན་སོྩལ་སབྐས།	 སིྤར་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་འཇིག་རནེ་
ཁམས་ཀི་རིགས་པ་དང་།	 དབང་རྩའ་ིཚན་
རིག	 ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པ་དང་།	
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་
ཐུགས་སྣང་ཧ་ཅང་མཛད་བཞིན་པ་དང་།	
གལ་ཏ་ེམགོན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་ནག་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་
ཏུ་བརདོ་གཞི་ད་ེདག་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་མཛད་
རུྒྱར་ཐུགས་འདདོ་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིདབང་སུྒར་འགོ་ཡོད་
སབས།		གནས་སབྐས་ད་ེལརྟ་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱའ་ི
ཐུགས་རེ་མཛད་ཀི་མེད་སྐརོ་བཀའ་ལན་
སྩལ་དནོ།	 “རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་འད་ིབཞིན་
ལོ་རུྒྱས་ལྡན་པའི་གནའ་བའོི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་
རེད།	 འནོ་ཀང་ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་ཆབ་སདི་ཀི་
གནས་སངས་འགོ་ནས་གཅིག་བསྡུས་དབང་
འཛིན་ཡིན་སབས་རང་དབང་བྲལ་བ་རེད།		
དརེ་བརནེ་ངོས་རང་རང་དབང་ཡོད་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་འདརི་བསདྡ་འདདོ་ཡོད།	 	 བདོ་
མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཀི་ནསུ་པ་ད་ེབདནེ་པར་གཞི་
བཅལོ་བ་ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་
སབོས་ཤུགས་ད་ེམེ་མདར་གཞི་བཅོལ་ནས་
ཡོད།	 	 འཕལ་ད་ུམེ་མདའ་ིནསུ་པར་རྒྱལ་
ཁ་ཐོབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་
པརོ་བདནེ་པའི་ནསུ་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ངསེ།	
“ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདམས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཞིག་བུང་བ་ཡིན་ན་དརེ་སུ་གཅིག་གིས་ཡིད་ཆེས་
དང་དད་གུས་ཞུ་རུྒྱ་མ་རེད།
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ཐ་ེཝན་ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་རང་དབང་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༡	
ནས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་
ས་ཐ་ེཔ་ེགྲངོ་ཁརེ་ནང་ཨ་རི་དང་།	 ཐ་ེཝན་
གཞུང་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་ཐངེས་དང་པརོ་	
༼ཧིན་རུ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོའི ་
ཁུལ་གི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་སུང་སྐོབ་
ཆེད་སིྤ་དམངས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་བགྲ་ོགླངེ་།	
ཞེས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཐེ་སྡདོ་ཨ་རི་
གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་།	 ཐ་ེཝན་ཕི་སདི་
ལས་ཁུངས།	 ཐ་ེཝན་མང་གཙོ་ཐབེས་རྩ་
ཁང་བཅས་ནས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ཐོག་
ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་མགྲནོ་འབདོ་ལརྟ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ཚོགས་ཆེན་
གོ་སིྒག་གནང་མཁན་མང་གཙོ་ཐེབས་རྩ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐེ་ཝན་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སུའུ་ཅཱ་ཇོན་ལགས་

ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཅིག་ལུང་འདནེ་གནང་
དནོ།	 ‘‘ཞི་བད་ེན་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
བརིྩ་འཇགོ་དང་།	 མི་མང་ལྟ་ོགསོ་གཉསི་
འཛོམས།	རྒྱལ་ཁབ་དང་སྒརེ་ལ་རང་དབང་
ཡོད་པའི་ས་ཆར་གཞི་ནས་གནས་ཐུབ།’’	
ཅསེ་སོགས་གསུངས།	གཞན་ཡང་སྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བ་ོཐ་ེཝན་སིད་འཛིན་ལམྕ་ཚའ་ེདབིང་
ཝེན་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ་༼རྒྱ་ནག་གིས་
ཆོས་དད་དང་རང་དབང་བཙན་འཕགོ་
བས་རྐེན་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་དང་མི་
མང་མང་པ་ོབཙན་བལོ་ད་ུའགྲ་ོདགོས་བུང་
ཚུལ་ལ་ཐེ་ཝན་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཡོད།	 ཅསེ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཊོམ་མཆོག་
གི་ཆོས་ལུགས་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་	 Samuel 

Brownback	 ལགས་ཀིས་ཀང་གསུང་
བཤད་གནང་སབྐས།	 ཚོགས་བཅར་ཁངོས་

ཡོད་པའི་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཡར་བཞེངས་རོགས་གསུངས་ཏེ་དཔེ་

མཚོན་དང་སྦྲགས་བདོ་ནང་ཆོས་ལུགས་
དམ་བསྒགས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུ་ི
སྔ་དའོི་ལས་རིམ་ཐགོ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་༼རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་ཆོས་ལུགས་རྩ་མེད་གཏངོ་བའི་སིད་བུས་
ལག་བསར།༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་

རྩམོ་ཡིག་སྒགོས་སྦང་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་
འད་ུམ་ཚོགས་གངོ་སྐ་ུཞབས་	 Samuel 

Brownback	 ལགས་ཀིས་གདན་ཞུ་གནང་
དནོ་ལྟར་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཟུར་ད་ུམཇལ་འཕད་གནང་ནས་དསུ་ཡུན་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་རིང་བདོ་དང་འབྲལེ་
བའི ་སྐརོ ་ལ་ཕན་ཚུན་གོ ་བསྡུར་ལྷུ ག་པ ོ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཐའ་ེཝན་
ད་ུབཅའ་སྡདོ་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་

ལས་བདེ་དང་།	རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིཨ་རིའ་ི
གཞུང་ཚབ་ཀི་ལས་བེད་བཅས་ཀང་ཆེད་
བཅར་ཞུས་འདགུ	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གི་ཕི་
ད་ོཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་གནང་མཁན་ཐ་ེཝན་
མང་གཙོ་ཐབེས་རྩ་ཁང་ནས་གོ་སིྒག་གནང་
བ་ལརྟ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་སྐརོ་ཐེ་ཝན་དབུས་
གསར་འགུར་ལས་ཁང་དང་།	 ཐ་ེཔ་ེདསུ་
བབ།	Taiwan Sentinel	བཅས་ཀི་གསར་
འགོད་པའི ་བཅར་འདིར་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ི
ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	 ༡༥	 ནས་
ཚོགས་ཞུགས་མི་གྲངས་	 ༨༠	 ཙམ་ཕབེས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁནོ་མི་གྲངས་ཉསི་བརྒྱ་
ལྷག་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།
༄༅།	།སུད་སིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝའ་ིནང་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༤༠	འཚོགས་

བཞིན་པའི་སབྐས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་
འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ

སྐབས་ད ེར་ཨོ་སི ་ཊོ ་ལི ་ཡ་དང་ཅེཀ་སིྤ ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	 འཇར་མ་ན།ི	 ཕ་རན་

སི།	 སུད་སི།	 ཨིན་ཡུལ་བཅས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་གནས་སངས་
ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཇར་
མ་ནི་དང་ཕ་རན་སི་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་ཀིས་
བདོ་དང་ཤིན་ཅང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གནས་སངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའི་
རྣམ་པ་ཆེད་བཏོན་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
གཞནེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་སུད་སི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་སྐལ་
ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཚོགས་ནས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་

ཐང་གནས་སངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་སྡུག་
ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་སངས་
ཐགོ་སྔར་ལྷག་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐུལ་དང་འབྲལེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་
འཛིན་པས་བདོ་མིའི་ཁེ་ཕན་དང་དགོས་
འདནུ་སྣང་མེད་དང་ཁད་གསོད་མུ་མཐུད་
བས་པར་སོང་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ནས་བཟུང་ད་
བར་བདོ་ནང་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁནོ་བསྡམོས་
གྲངས་	 ༡༥༣	 ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ཡོད་སྐརོ་དང་།		རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བདོ་ལྷ་ོཁ་རྩེད་ཐང་ས་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
གི་དགུན་དསུ་གུང་སེང་སྐབས་བདོ་རིགས་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོ
ཁག་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་དམ་དག་བཀག་

སྡམོ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་སྒརེ་པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
སྒ་ོབརྒྱབ་པ་དང་དགོན་པར་བདོ་ཡིག་ཟུར་
ཁིད་ད་ུའགྲ་ོམི་ཆོག་པའི་བཀག་སྡམོ་བས་
པ།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་
འཁིད་བས་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
བའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཐབས་སདླ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་དབར་གྲསོ་
མོལ་སླར་གསོ་ཡོང་སླད་རྒྱབ་སྐོར་གང་
ཐུབ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་
འདགུ་པ་བཅས།	།

རྒྱལ་གཅསེ་པ་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་འབདོ་སྐལུ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་སི་ཊེན་ 
Liechtenstein	 བདོ་རིགས་ཚོས་འཇིགས་
བྲལ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་པ་རྒྱལ་གཅེས་པ་
སྐུ་ཞབས་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་ཆེ་
བསདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདགུ	 	 སུད་སི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནརུ་བུ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་
གླུ་དབངས་སུ་གརེ་རསེ་བདོ་བསན་སིད་མི་
རིགས་ཆེད་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅེས་ཕ་ོམོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་སྦྲགས་མྱ་ངན་ངག་
བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ནས་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་
ལགས་ཀིས་སྙངི་སབོས་ཆེན་པསོ་བདོ་ནང་
གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་འཛམ་གླིང་ཕི་
ལ་དལི་བསྒགས་གནང་བའི་བས་རེས་ལ་

ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་མ་
ཟད།		བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་
ནརུ་བུ་ལགས་ཀིས་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་
ལགས་བདོ་ནས་རང་དབང་ལུང་པར་བྲསོ་
བལོ་ཐུབ་པ་ད་ེརྒྱལ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་
དང་།	 ཁངོ་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཕབེས་རུྒྱར་དངསོ་
ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་མཐུན་འགུར་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
འདགུ	 ད་ེརསེ་འཇིགས་བྲལ་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོསུྐན་པ་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་འགོ་ཏུ་དཀའ་སྡུག་
མྱངོ་སངས་དང་།	འཇིགས་བྲལ་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོསུྐན་གནང་སྐབས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
སྙངི་སབོས་ཅན་རྣམས་ཀིས་འཇིགས་ཞུམ་སྤུ་
ཙམ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་ཁོང་ལ་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོརུྒྱར་མཐུན་འགུར་གནང་སངས།	 	 ད་ེ
བཞིན་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་བདོ་
མི་ཚོས་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་སདླ་ད་ོསྣང་དང་

འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།		
གཞིས་བཞུགས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་
རང་གི་སགོ་ལའང་མ་འཛེམས་པར་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོདང་ཁད་ཆོས་ད་ེ
དག་སུང་སྐབོ་ཆེད་བླསོ་གཏངོ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་རང་དབང་
ལུང་པར་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྒན་
གཞོན་ཚང་མས་ད་ེབས་གོ་སྐབས་ལོངས་
སུ་སྤད་ད་ེབདོ་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོ
མཚོན་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་ད ེ་དག་མི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་
ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་
གནང་དགསོ་པ་གསུངས།	 	 	 	 གཞན་
ཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་བེས་
བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་གཞིས་བཞུགས་
བོད་མི ་ཚོས་འཐབ་རྩོད་ལ་མཉམ་རུབ་
གནང་གལ་ཆེ་བ་དང་།	 	 ཁངོ་རང་ཉདི་ད་ེ

ས་ྔའཇིགས་བྲལ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་གནང་
མཁན་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་མཐུན་
འགུར་གནང་སབྐས་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་རསེ་དན་དང་སྦྲགས་
རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་
ཁོང ་ དང ་མཇལ ་ ཡོང ་
བསམ་པ་བསམ་བླརོ་ནམ་
ཡང་འཁོར་མེད་སབས་
ཐངེས་འདིར་ཁོང་གཉིས་
སརླ་ཡང་རང་དབང་ཡུལ་
དུ་མཇལ་བ་ནི ་ རི ་ལམ་
རིས་པ་ལ་ྟབུ་བུང་ཚུལ་གསུངས།	 ད་ེཡང་
འཇིགས་བྲལ་ཞེས་པའི་གླགོ་བརྙན་ན་ིཕི་ལོ་	
༢༠༠༨	ལོར་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་གསལ་འདནོ་བས་པའི་གླགོ་བརྙན་
ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	གླགོ་བརྙན་དའེ་ིནང་གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་	 ༡༠༠	 ལགྷ་གིས་རང་གི་
ཚེ་སགོ་ལ་འཛེམ་ཟནོ་སངྤས་ཏ་ེབདོ་ནང་གི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་གནང་

བའ་ིསྐརོ་ཡིན་འདགུ	 	 གླགོ་བརྙན་བཟསོ་
ནས་རིང་པ ོར་མ་ཐོགས་པར་ད ོན་གུྲབ་

དབང་ཆེན་ལགས་དང་མགོ་ལོག་འཇིགས་
མེད་ལགས་རྣམ་གཉསི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།	 དནོ་གུྲབ་དབང་
ཆེན་ལགས་ལ་ལོ་	 ༦	 ཁམིས་ཐག་བཅད་
པ་དང་།	 	 མག་ོལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་
ལ་ཟླ་བ་བདནུ་ཁིམས་ཐག་བཅད་རསེ་སརླ་
ཡང་ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༡༢	 ལོར་འཛིན་བཟུང་
བས་ཡོད།	།
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བཀའ་སིྤ་གཉསི་ནས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྡ་ུབསྐངོ་གནང་རུྒྱའ་ིསྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་
གནས་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ར་ས་མེག་
གནྷ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 Club	 House	
ཞེས་པའི་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་	 ༦༠	 བརྒལ་
བར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན ་བསྡུ ་
བསྐངོ་གནང་རུྒྱའི་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཕི་དལི་དུང་འཕར་ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་གསར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐངོ ་ཚོགས་གནང་
དགསོ་དནོ་ན།ི	དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་
སྐརོ་ཡིན།	དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འད་ི
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣	ནས་	༥	བར་
ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་འཚོགས་གནང་རུྒྱ་
རེད།	དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་བརདོ་
གཞི་ན་ིལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་དང་།	 ༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་ན་རིམ་དང་བདོ་མི་མང་དབར་གི་
འབྲལེ་ལམ་བཅས་ཀི་སྐརོ་ཡིན།
བརདོ་གཞི་འད་ིགཉསི་འཇགོ་དགསོ་དནོ་ན།ི	
འདིའི་སྔནོ་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཐགོ་ཚོགས་
འད་ུགསུམ་ཚོགས་ཟནི་པ་རེད།	 ཚོགས་
འད་ུདང་པ་ོད་ེབཀའ་ཟུར་སོགས་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་དང་།	 ད་ེམིན་ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་ཉམས་མྱོང་དང་རུྒྱས་ཡོད་པ་ད་ེདག་
དང་ལནྷ་ཚོགས་པ་རེད།	ཚོགས་འད་ུགཉསི་
པ་ད་ེན་གཞོན་ཚོ་དང་ལྷན་ཚོགས་པ་རེད།	
ཚོགས་འད་ུགསུམ་པ་ད་ེབདོ་མི་བཙན་བལོ་
ནང་རུྒྱན་རིང་ལགྷ་པ་ཡིན་ན།	 སིྤ་ཚོགས་
བད་ེདནོ་དང་ཤེས་ཡོན།	 རིག་གཞུང་།	
འཕདོ་བསནེ་སོགས་ཀི་སླད་གང་གནང་
དགོས་པ་ད་ེདག་གི་ཆེད་ཚོགས་འད་ུཚོགས་
པ་རེད།
དརེ་བརནེ་དནོ་ང་ོམ་ང་ཚོ་ལོ་ལྔ་གནས་ཀི་

ཡོད་ན་རེད།	 ལོ་ལ་ྔབཅུ་གནས་ཀི་ཡོད་
ནའང་རེད།	 གནས་མཁན་ད་ེརྒྱ་ཆེ་མང་
ཚོགས་རེད།	 རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་དནོ་གི་
བདག་པ་ོཁོང་རྣམ་པའི་དགོངས་འཆར་
བངླ་རུྒྱ་གནད་འགག་བརིྩས་པ་ཡིན།	 རྒྱ་ཆེ་
མང་ཚོགས་ཀི་དགངོས་པའི་ནང་གང་འདགུ	
འདི་བླང་རུྒྱའི་བརུྒྱད་ལམ་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་
ཚོགས་ཆེན་ཞིག་བསྐངོ་དགོས་པ་ཆགས་
ཡོད།
ད་རེས་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རུྒྱའི་བརོད་
གཞི་དང་པ་ོནི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་ལྔ་
དང་ལ་ྔབཅུའི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་གང་འདགུ	
དགོངས་ཚུལ་ད་ེདག་བླང་དགོས་རུྒྱ་གནད་
འགག་བརིྩས་པ་ཡིན་ན་འདི་གཅིག་ཆགས་
ཀི་འདགུ	 གཉསི་པ་ན་ི༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
ན་རིམ་དང་བདོ་མི་མང་དབར་གི་འབྲལེ་
བ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་འདལུ་
ཞིང་རེད།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་ན་རིམ་
ནི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུ་སྐེ་
རེད།	 འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་
སུྤལ་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་དང་པ་ོནས་བཟུང་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་	
༡༤	 བར་ང་ཚོ་བདོ་མི་མང་དང་འབྲལེ་བ་
གང་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེའབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་
བཀའ་དནི་ཇི་ཙམ་ཆེན་པ་ོརེད།	 རྩ་བའ་ིང་
ཚོས་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	
འོན་ཀང་སྐབས་རེས་ཚོར་སྣང་མེད་པའི་
ཐགོ་ནས་ལགྷ་འགྲ་ོརུྒྱ་ད་ེའད་ཡོང་གི་འདགུ	
དརེ་བརནེ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་ཚོར་བ་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་
ན།	 བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོརེད་དང་མ་རེད།	
བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་ན་ང་ཚོས་གང་བདེ་
དགསོ།	 རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ལ་ལས་འགན་
གང་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་བླང་
རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུདམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་
བསྡ་ུབསྐངོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་བསྐངོ་གནང་བར་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༥༩	 ནང་གསེས་	
༡།༢།༣།	 བཅས་ཡོད།	 ནང་གསེས་དང་

པརོ་འད་ིའདའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་བསྡུ་བསྐངོ་
གནང་བར་བཀའ་ཤག་དང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་གཞོན་གཉསི་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་

དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
དརེ་བརནེ་བཀའ་ཤག་དང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་གཞནོ་གཉསི་ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ཐག་གཅདོ་འད་ིགནང་
བ་རེད།	 འད་ིའདའ་ིཚོགས་ཆེན་ཞིག་བསྡ་ུ
བསྐངོ་གནང་རུྒྱར་ཐག་གཅོད་བུང་བ་ཡིན་
ན།	 ཚོགས་ཆེན་གི་བརདོ་གཞི་གང་འཇགོ་
དགསོ་པ།	 ཚོགས་ཆེན་ནང་ཕབེས་མཁན་
སུ་དང་སུ་འཇགོ་དགསོ་པ།	 ཚོགས་དསུ་
སོགས་ཀི་སླད་བཀའ་སིྤ་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་
དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 གྲསོ་ཚོགས་ཚུགས་
བཞིན་པ་ཡིན་ན།	 གྲསོ་ཚོགས་དང་བཀའ་
ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅད་གནང་རུྒྱ་དང་།	
གྲསོ་ཚོགས་མེད་པ་ཡིན་ན།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་དང་བཀའ་ཤག་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་
ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ཐག་གཅདོ་
གནང་ཟིན་པའི་རེས་སུ་སྐབས་དརེ་གྲསོ་
ཚོགས་ཚོགས་ཀི་མེད་སབས།	 བཀའ་ཤག་
དང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་འཛོམས་ཕི་ཟླ་	༢	ཚེས་	
༢༦		ཉནི་ལནྷ་འཛོམས་གནང་ས་ེཕི་ཟླ་	༡༠	
ཚེས་	༣	ནས་	༥	བར་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་
དང་བརདོ་གཞི་གོང་ད་ུཞུས་པ་ནང་བཞིན་
ཐག་གཅདོ་གནང་བ་རེད།	 ཐག་གཅདོ་
གནང་བ་ད་ེའབྲལེ་ཡོད་ཚོགས་བཅར་བ་

ཡོངས་ལ་བར་ཐོ་བརུྒྱད་ལམ་མི་འད་བའི་
ཐགོ་ནས་འབུལ་རུྒྱ་རེད།	 འནོ་ཀང་ད་རས་
བཀའ་ཤག་དང་སིྤ་འཐུས་ཐུན་མོང་ཐོག་
ནས་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་བ་རེད།	

ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་ད་ལ་ྟགོང་ད་ུརྣམ་
པ་ཚོར་གསུང་པ་ནང་བཞིན་རེད།	 ང་ཚོས་
འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕོགས་གང་སར་གནས་
པའི ་བ ོད་རིགས་ཚོགས་སྡ ་ེཁག་གི ་འགོ ་
ཁིད་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུདམིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཞིག་འབུང་འགུར་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༣	 ནས་	 ༥	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་
བཞུགས་སརྒ་ར་སར་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན།
ཚོགས་འད་ུའདི་བཞིན་བཀའ་ཤག་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་བཅས་ནས་གྲསོ་
བསྡུར་གནང་ས་ེཐག་གཅོད་བུང་བ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་།	ཚོགས་འདའུ་ིབརདོ་གཞི་ན།ི	ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའི་འཆར་སྣང་དང་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་ན་རིམ་དང་བདོ་མིའི་བར་གི་འབྲལེ་
བ་ཞསེ་པ་ད་ེཡིན།	 བརདོ་གཞི་དང་པ་ོལ་ྔ
དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་སྐརོ་ད་བར་
ཚོགས་འད་ུཐེངས་གསུམ་ཚོགས་ཟིན་པ་
རེད།	ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་གི་ཚོགས་
འད་ུདང་པ་ོནི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
རེད།	 སབྐས་དརེ་ང་ཚོས་མཁས་དབང་མི་
སྣ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་

ཞབས་ཟུར་པ།	 འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་གནས་པའི་བདོ་རིགས་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
གི་འག་ོཁིད་ཚོ་སོགས་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད།	
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་ཚོགས་འད་ུ
གཞི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོར་དགོངས་ཚུལ་
གསུང་མཁན་མང་པ་ོབུང་།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་ཚོགས་འད་ུགཉསི་པ་
ན་ིགཞནོ་སྐསེ་ཀི་ཚོགས་འད་ུརེད།	 སབྐས་
ད ེ་ད ུས་གཞོན་སྐེས་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་
ལེགས་པ་ོགསུང་བུང་།
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་ཚོགས་འད་ུ
གསུམ་པ་བདོ་མིའི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་བདེ་ཐབས་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐརོ།	
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་ཐབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཀི་འཚོ་རནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ།	
བཅས་བརདོ་གཞི་ཁག་བཞིའི་ཐགོ་མཁས་
དབང་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེབགྲ་ོགླངེ་དང་
ག་ོབསྡརུ་སྦང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ང་ཚོས་
ཚོགས་འདའུ་ིསབྐས་ཀི་དགངོས་ཚུལ་རྣམས་
མི་མང་གིས་ལ་ྟབད་ེབའི་ཕིར་མགགོས་མུྱར་
དབེ་གཟུགས་སུ་ཕགོས་སིྒག་བ་རུྒྱ་མ་ཟད།	
གང་ཐུབ་ལག་བསར་བ་ངསེ་ཡིན།
བདོ་ནི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་འདལུ་ཞིང་
ཡིན་པ་དང་།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་ན་
རིམ་དང་བདོ་མིའི་བར་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་
པ་ཞིག་རེད།	 ལགྷ་པར་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་
མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུརབུ་བདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཆར་སྣང་དང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕངེ་ན་
རིམ་དང་བདོ་མིའི་བར་གི་འབྲལེ་བ་ཞེས་
པའི་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འབུང་འགུར་ཕི་
ཟླ་	༡༠	ནང་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་གསར་འགོད་
པའི་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་ར་ས་ཁུལ་གི་གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་སནོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་

ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་བཞུགས་སརྒ་ར་
ས་ཁུལ་གི་ཕི་ནང་གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ལ་
ར་ས་མེག་གནྷ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 Club 

House	 ཞསེ་པའ་ིགསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུ
གསོལ་སནོ་རྒྱས་པ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	

ཐེངས་འདིར་ཕི ་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་
གསར་འགོད་པ་ཚོར་གསོལ་སནོ་གོ་སིྒག་
གནང་བ་ཐངེས་དུག་པ་ཆགས་ཡོད།

ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གི་དུས་བབ།	
Times of India	 དང་།	 ར་ུཊར་གསར་
ལས་ཁང་།	 Reuters	 	 ཨ་མར་ཨུ་ཇ་ལ་	
Amar Ujala	 ཌིབ་ཡ་ཧ་ིམཱ་ཅལ།	 Divya 

Himachal 	ཧནི་ད་ུསི་ཐན་དསུ་བབ།	Hin-

dustan Times	 ཨེ་ཨེན་ཨ་ཡི། ANI ད་ེ
ནགི་བ་ྷསི་ཀར།	Dainik Bhaskar	ད་ེནགི་
ཇ་ག་ྷརན།	 Dainik Jagran,The Tribune 

སོགས་རྒྱ་གར་གི་གསར་འགུར་ཚན་པ་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་དང་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
དང་།	ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་ཁག་གི་རྩམོ་སིྒག་པ་དང་གསར་འགདོ་
པ་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༦༨	 ཕབེས་ཡོད་

པ་མ་ཟད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་བོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག	 ཕི་
དལི་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་
ལགས་དང་དུང་འཕར་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།
སིྤར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ནས་ས་གནས་ཀི ་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ལ་ལོ་འཁརོ་གསོལ་སནོ་ག་ོ
སིྒག་ཞུས་དགསོ་དནོ་ན།ི	 བདོ་རིགས་དང་
རྒྱ་གར་གི་གསར་འགོད་པའི་དབར་སྔར་
ལགྷ་འབྲལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོང་ཐབས་དང་།
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ས་

གནས་ཀི་གསར་འགོད་པའི་དབར་འབྲལེ་
ལམ་དམ་ཟབ་ཡོང་སདླ་དང་།	 ཕགོས་
མཚུངས་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
གིས་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གོ་རགོས་ཀི་ལས་དནོ་
རླབས་ཆེན་སྤལེ་བཞིན་པའི་བས་རེས་ལ་
ངསོ་འཛིན་གནང་ཆེད་ཀང་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་།	

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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ཡུ་རོབ་ཀི་གྲངོ་ཁརེ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཡུ་རོབ་གི་གྲངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་
ཁག་ནས་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ནས་
བཟུང་འཆར་ཅན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་
འཛུགས་གནང་བར་བརནེ་ད་ཆ་རུྒྱན་ལནྡ་གི་
བདེ་སྒ་ོལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གྲངོ་སྡ་ེ
ལས་ཁུངས་ཁག་གཅིག་གིས་ཉནི་ལྟར་བདོ་

ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་གནང་བཞིན་
ཡོད་ཅིང་།	 	 ལོ་འདའི་ིནང་གསུམ་བཅུའ་ི
དསུ་དན་སུང་བརིྩ་མ་ཞུས་གོང་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་ནས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒེང་འཛུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་
བདོ་དནོ་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཆེད།	
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་དང་།	 རྒྱལ་དར་གི་ང་ོ
སྤདོ།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིའཕནི་ཡིག་བཅས་
ཁནོ་བསྡམོས་གྲངས་	 ༡༧༠༩	 ཕུལ་བའ་ི
ཁངོས།		ཕ་རན་སིའ་ིནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒངེ་འཛུགས་གནང་མཁན་རངོ་དཔནོ་ལས་

ཁུངས་དང་།	 	 བདོ་ནང་གི་གྲངོ་ཁརེ་ས་
ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
རངོ་ལས་ཁུངས།	 	 སྦལེ་ཇམ་ནང་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་གནང་མཁན་
རངོ་དཔནོ་ལས་ཁུངས།	 ལུགས་ཟམ་བགྷ་
ནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་

མཁན་རངོ་དཔནོ་ལས་ཁུངས།	ཕ་རན་སིའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ།	 སྦལེ་ཇམ་
དང་ན་ེཌར་ལེན་ཌི།	 	 སི་པན་བཅས་ཀི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག		ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གཏན་
འཇགས་སྐ་ུཚབ་ཁག	 ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་བཅས་ཡིན་འདགུ	
ད་ེཡང་གྲངོ་སྡ་ེལནྷ་ཁང་དང་།	 བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་དགའ་སྤའོི་
ངང་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་མུ་མཐུད་སྒེང་
འཛུགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་

དནོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཡོད་པའི་
འབརོ་ལན་གནང་མཁན་ཁངོས།	 	 སྦལེ་
ཇམ་གི་གྲངོ་སྡ་ེལུ་ཝནེ་ Louvain	 དང་སི་
ནཱ ེCiney		ལུགས་ཟམ་བགྷ་གི་གྲངོ་སྡ་ེསྦཛེ་
དརོ་ཕ	Betzdorf 		ཕ་རན་སི་ནས་ལའུ་སྦ།ེ 
Loubet	 སིས་ཀ་ིརོན།	 Sisteron པ་ེརིས།	
༢	Paris 02	པ་ེརིས་	༡༡	Paris 11 ཨོ་ཛོ་
ཝ་ལ་ཕ་ིརེར། Ozoir-la-Ferrier གནོད་བཱུག་
ཏར།	 Grand-Bourgther ས་ཇནོ་ཤམ་པ་
ནཱན།	 Saint-Genes-Champanelle	 ནནོ་
ཐ།	Nantes	སེ་ཧ།	Ceyrat ནཱ་ག་ྷཤི་ཡན། 
Saint Gratien	 ནནོ་སི།	 Nancy	 བཅས་
ཡིན།
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལོ་དང་བསནུ།	 སརྦ་སིལ་
སྐུ ་ཚབ་ད ོན་ཁང་ནས་བ ོད་ཀི་རྒྱལ་དར་
ལོ་	 ༣༠	 ལགྷ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་མཁན་
རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་ཆེས་མཐོང་དང་།	
ཡུ་རོབ་ཀི་མི་སྒརེ་ནས་ལགྷ་བསམ་ཟལོ་མེད་
ངང་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་
དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་ཚུལ་ད་ུའདས་ལོའི་ནང་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་པའི་དབེ་ཞིག་
ཀང་པར་སུྐན་ཞུས་ཡོད།

རིྩས་ལོ་	༢༠༡༩་་་༢༠	ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དནོ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོམཆོག་གིས་རིྩས་ལོ་	
༢༠༡༩༌༌༌༢༠	 ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ཀི་ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་ཐོག་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་
ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགྲརོ་སིྤ་འཐུས་སྒལོ་མ་
ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་
དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས།	 	 སིྤ་
འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་
མི་འགུར་ར་ོར་ེལགས་བཅས་སུ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་བཞིན།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་

ཚོགས་ཆུང་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང།	 སིྤ་འཐུས་

སྒོ ལ ་ མ ་ ཚེ ་
རི ང ་ ལ ག ས ་
ཚོགས་ཆུང་གི ་
དུ ང ་ ཆེ ར ་ སིྤ ་
མོས་བུང་རེས།	
ལས་དོན ་ད བུ ་
འ ཛུགས ་ ཀིས ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	

༡༥	 བར་ལས་ཉནི་གྲངས་	 ༡༦	 ཙམ་རིང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་རིྩས་ལོ་	
༢༠༡༩༌༌༌༢༠	 ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ལ་བཀའ་ཤག་
གི་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་ཡོངས་ལ་
ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གནང་ས་ེཤོག་གྲངས་	
༡༢	 ཅན་གི་ལས་དནོ་སནྙ་ཐ་ོཕི་ཚེས་	 ༡༥	
ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་གནང་
བ་དང་།	གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	༧	པའ་ི
ཐགོ་སནྙ་སྒནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་བཀའ་དུང་རོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ ་
རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་བཀའ་ཤག་
མཇལ་འཕད་ཁང་དུ་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ ་ཚོགས་གནང་སོང་།	
སྐབས་དརེ་ཐོག་མར་བཀའ་དུང་རོང་ཁ་
སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་
གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་དུང་ཡིག་
ཚང་གི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སྒགོས་
སྦང་གནང་དནོ།	 	 འད་ིལོའ་ིདགུང་གསར་
ཚེས་བཅུའི་གཟབ་གསོལ་སྤན་འདནེ་སབྐས་
གཞུང་བསནེ་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བ་ོགནས་ཆུང་
ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་༸རྒྱལ་བའི་
སྐུ ་ཕྱྭ ་དང་བདོ་ཀི་བསན་སིད་བད་ེཐབས་
སུ་ར་ོརའེ་ིབཀའ་ལུང་བསྩལ་ཁདོ།	 ཆོལ་
གསུམ་ཆོས་བརུྒྱད་གཅིག་ཏུ ་བསིྒལ་ཏེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་
འདནེ་གི་སྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་གསོལ་
འདབེས་ཕུར་ཚུགས་གནད་སྨནི་ཞུ་དགོས་
ཕབེས་འབྲལེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་ནས་གོང་གསལ་བཀའ་ལུང་
དགོངས་དནོ་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་

ཆོག་པའི་གསོལ་འདབེས་༸སནྙ་གསེང་ཞུས་
པར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསིྤ་སྨནི་བུང་བ་
ལརྟ།	བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༦	རབ་གནས་ས་
ཕག་བདོ་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༤	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 གཟའ་ཚེས་དག་ེབའ་ི
ཉནི་འཕགས་ཡུལ་ར་རམ་ས་ལ་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབདོ་གཞིས་
བསེ་གཞུང་མང་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀི་ངསོ་ནས།		
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་གཟིགས་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འད་ིལོ་དགུང་ཀགེ་དངསོ་
གཞིའི་ཚུལ་བསན་སྐུ་གེགས་ཀི་མཚན་མ་ཅི་
མཆིས་རགེ་མེད་ད་ུཞི་ནས་སྐུ་ཚེ་༸རྒྱལ་བ་
ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ང་ོབརོ་བརན་པ་དང་།	
ཐུགས་ཀི་བཞེད་དནོ་མཐའ་དག་གེགས་
མེད་ལྷུན་གིས་འགུྲབ་པའ་ིཆེད་ད།ུ	 ༸རྒྱལ་
མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོི་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་
ཅན་གི་ཆོས་ཚན་ཁོངས་བཞུགས་ཚེ་དཔག་
མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདནེ་གི་ཆོ་གའི་སྒ་ོ
ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་གཏན་
འཁལེ་སོང་བ་དང་།	 བདོ་མི་སེར་སྐ་ཕ་ོ
མོ་རྒན་གཞོན་ཡོངས་ཀི་དད་དམ་དང་སིྤ་
མཐུན་དགེ་ཚོགས་འབྲལེ་མཚོན་ཕིར་བདོ་
མི་མི་རེ ་ངོ་རེ ་ནས་སོ་སོའི ་གནས་ཡུལ་
གི་སྒརོ་	 ༥་༢༥	 རེ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་

གནང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེལས་བརྒལ་བ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་བླ་ོ

ཡོད་ཚེ་ཆོག་རུྒྱའང་།	 སེར་སྣ་དང་གཏམ་
དནོ་སོགས་ཀི་ད་ིམས་མ་གསོ་པར་བསམ་པ་
རྣམ་དག་གིས་བླསོ་བཅད་བས་པ་ཞིག་ངསེ་
པར་དགསོ་རུྒྱ།	ཞལ་འདབེས་འབུལ་ཕགོས་
རང་ཉདི་གནས་ཡུལ་དང་འབྲལེ་ཆགས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སམ།	སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡	 གངོ་ཚུད་ར་རམ་ས་ལ་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གཏངོ་ཐུབ་
པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གནས་ཚུལ་གཞན་རྣམས་
གཞུང་འབྲལེ་བརན་བཞུགས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆུང་ཟུར་འཛུགས་སོང་བ་ནས་རིམ་པས་

གསལ་ཆ་ཡོང་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	ཞསེ་སྒགོས་སྦང་གནང་རསེ་དཔལ་ལནྡ་

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 གཙོ་བ་ོ
མི་མང་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད།	 	 ལོ་
འདརི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དགུང་ཀེག་དངསོ་གཞི་འཁེལ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་དགུང་ཀགེ་ཟརེ་དསུ་ང་
ཚོ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།	 	ན་ནངི་གནས་
མཆོག་ར་ོརེ་གདན་དུ་སྔནོ ་འགྲོའི ་བརན་
བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞིག་བསར་འབུལ་ཞུས་པའ་ི
སལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་བུང་སོང་།	 	 འད་ི
ལོའི་ལོ་གསར་ཚེས་བཅུའི་གཟབ་གསོལ་
སྤན་འདནེ་སྐབས་གཞུང་བསནེ་དགྲ་ལྷའི་

གཙོ་བ་ོགནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་བདོ་ཀི་བསན་
སདི་བད་ེཐབས་སུ་ར་ོརའེ་ིབཀའ་ལུང་ཕབེས་
པ་ལརྟ།		ང་ཚོས་ཚེས་གྲངས་བལསྟ་ནས་ཕི་
ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ལ་བརན་བཞུགས་འབུལ་
རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་བ་རེད།	 བརན་བཞུགས་
འབུལ་དགསོ་དནོ་ན།ི	 བ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ི
དབར་དམ་ཚིག་གཙང་མ་དགོས་རུྒྱ་དང་།	
མི་མང་དང་འགོ་ཁིད་དབར་མཐུན་སིྒལ་
ཡག་པ་ོདགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས།	
ང་ཚོའི ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་པ་དང་ཐུགས་ཀི་བཞེད་
དགོངས་མཐའ་དག་འགུྲབ་པའི་ཕིར་སྨནོ་
ལམ་འདབེས་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་ལག་བསར་གནང་རུྒྱ་ཤིན་
ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 མི་མང་གིས་ཆ་ཤས་
ལེན་དགོས་པ་གསལ་བསྒགས་ནང་འཁོད་
ཡོད་པ་ལྟར་ཆ་ཤས་ལེན་རོགས་གནང་
ཞསེ་རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོད་ེཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་གཞིས་བསེ་གཞུང་མང་ལ་ྷམི་ཡོངས་ནས་བརན་བཞུགས་
བསར་འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
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གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བདནུ་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བདནུ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	
ཚེས་	 ༡༩	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་
ཚེས་	 ༢༩	 རེས་གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་
དསུ་ཉནི་གྲངས་བཅུའི་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བསི་གནས་ར་ས་གངས་ཅན་
སིྐད་གཤོངས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདངསོ་
སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་དང་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ།	 ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་
བཅས་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	 ཟུར་ཉན་
པ་རྣམ་པ།	 གསར་འགདོ་པ་དང་།	 ཟུར་
ཉན་གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བདནུ་པ་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་རནེ་འབྲལེ་གསོལ་
ཇ་དང་།	 འབྲས་སིལ་ཕུལ་གུྲབ་རསེ་ཚང་
མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་
རྒྱལ་གླུ ་བཏང་ས་ེབ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
གྲསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་དབུས་བཀུར་
འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བཅས་ཐགོ་མར་ངས་	
དེ་རིང་འདིར་སིྤ་འཐུས་གཉིས་ཙམ་མ་
གཏགོས་ཚང་མ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་བད་ེབཅར་
གནང་ཐུབ་པར་འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་

བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་རེས་གྲསོ་ཚོགས་འདི་སྔནོ་རིྩས་ཀི་གྲསོ་
ཚོགས་རེད།	 འདའི་ིནང་མྱ་ངན་རསེ་དན་
གི་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་ཁག་གཅིག་ཡོད།	
དེ་ནས་གདུང་སེམས་ཉམས་སྐེའི ་གྲོས་
ཆོད་གྲསོ་འཆར་ཡོད།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྔནོ་
རིྩས་གསུང་བཤད།	ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བའ་ིསནྙ་
ཐ་ོའདགུ	 ད་ེནས་ཁམིས་བཟའོ་ིལས་རིམ་
ཁ་ཤས་ཡོད།	 ད་ེམིན་མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའ་ི
ཚོགས་ཆུང་སབྐས་	 ༩	 སནྙ་ཐ།ོ	 ད་ེམིན་
ད་ིབ་ཁ་ཤས་དང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་
ཡོད་ན་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་གང་ཡང་
འབརོ་མ་སོང་།	རེས་གཟའ་པ་སངས་ན་ིསིྤ་
འཐུས་སྒརེ་གི་གྲསོ་ཆོད་ཡོད་ོ་ཡིན་ན་ད་ེལརྟ་
རེད།	ལས་རིམ་འད་ིལརྟ་ཡོད།
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	༦		གྲལོ་པ་ནས་
བཟུང་ད་ེརིང་བར་ཟླ་བ་དུག་ནང་ལས་ཀ་
གང་བུང་བའི་སྐརོ་སངོ་མིན་ཙམ་ཞུ་པ་ཡིན་
ན།	དང་པ་ོན།ི	ཕན་རང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༡	ཉནི་ཚོགས་གཙོའ་ིལས་འགན་
གི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་རེད།	 ད་ེརསེ་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོགནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་
པའ་ིསབྐས་བཅར་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	 ང་
ཚོ་ལོ་གཉིས་དང་ཕདེ་ཀའི་ས་བགོས་ཡོད་
པ་ནང་བཞིན་ད་རེས་ཟླ་བ་དུག་འདིའི་ནང་
བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་ཁུལ་དང་།	གླ་ོསིྒག			ཚེ་
རོག་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་ལ་བཅར་རུྒྱ་བུང་
བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ར་ས་ཁུལ་དང་རན་ཅི་	
Ranchi	 མོན་གྷ་ོདང་དའེ་ིཉ་ེའགྲམ་སུད་
ཚོང་ཡོད་ས་ཁག	 ད་ེམིན་རརོ་གླངི་དང་

ས་ཁུལ་ཉ་ེའགྲམ་ཁག	 ཅན་ར་ིསརྒ། chan-

digarh 	 མོ་ཧཱ་ལི། Mohali	 ཨམ་བ་ྷལ།	
Ambala	 པ་ཊི་ཡ་ལ།	 Patiala	 ལུ་ར་ིཡ་
ན།	Ludhiana	ཇ་ལན་རར།		Jalandhar 

བཅས་སུ་ས་བགོས་ལརྟ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུང་
འདགུ	
ད་ེབཞིན་སབྐས་	 ༡༦	 སིྤ་འཐུས་ནས་ཞུ་
གཏུག་གི་ལས་འཆར་བརྩམས་པ་གཞིར་

བཟུང་ཨནྡྲ་པར་དཤེ་	 Andra Pradesh 

ཨུ་ཏྟར་པྲ་དཤེ།	 	 Uttar Pradesh	 བ་ི
ཧར་	 Bihar	 མ་གཏགོས་གཞན་མངའ་
སྡ་ེཡོངས་ལ་ཞུ་གཏུག་སླད་བཅར་ཐུབ་པ་
བུང་འདགུ	 ད་ེནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་
ཕབེས་རུྒྱ་ད་ེཌནེ་མག་	 Denmark	 དང་།	
ནརོ་ཝ་ེ	 Norway	 ཨིན་ཡུལ།	 སི་ཀ་ོཊི་
ལེན་ཌི་ Scotland	 བཅས་སུ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཕབེས་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིདགུན་
དསུ་གྲསོ་ཚོགས་ར་སར་ཚོགས་པའི་སབྐས་
གསོལ་ཇ་དང་བཞེས་ཏགོ་སབས་བད་ེཞིག་
འབུལ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	 ད་ེབཞིན་ལྡ་ི
ལིར་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ལ་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ལ་
སོགས་པ་བུང་ཡོད།	གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་དབུས་སིྤ་འཐུས་
ཁག་གཅིག་ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤིའི་རྒྱལ་ས་ཝི་ཇཱ་

ཡ་ཝ་ཌ།	 Vijayawada	 ས་གནས་སུ་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་འདི་རྒྱ་གར་ལ་ཇི་ཙམ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་
བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་གནང་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	
ཟླ་བ་དུག་གི་རིང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་ནས་སྐུ་མགྲནོ་
མང་པ་ོཕབེས་པ་ད་ེདག་དང་མཇལ་འཕད་

ཞུ་རུྒྱ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རུྒྱ་བུང་སོང་།
	

ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་པྲ་རབི་ཏམ་ཏ་	 Pradeep Tamta 

མཆོག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སནྙ་གྲགས་
ཅན་གི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དགེས་བཞེས་མཛད་
ད་ེམི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༢༩	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་གི་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་
པ་རེད།	 ཁངོ་ལ་གསོལ་ཚིགས་དང་བཀའ་
མོལ་གནང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	 ད་ེབཞིན་
ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅི་ལིའ་ི	 Chile	
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་ཨ་
རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག	 ཨ་
རིའི་རྒྱལ་སིྤ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
བ་རེད།	scottish culture groups	དང་ཇི་

ན་ིཝའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་།	ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་
ནས་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག				ཐ་ེཝན་ནས་
རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་བཅས་དང་མཇལ་
འཕད་ཞུས་པ་ཡིན།	 ད་ེམིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་འདརི་ཡོང་བ་ཁག་
ལ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གཏམ་བཤད་བས་པ་སོགས་བུང་ཡོད།	
འབུང་བའ་ིགནདོ་པ་དཔརེ་ན།	 ཀུ་ལུ་མ་ན་
ལིར་ཆར་ཞདོ་རྐནེ་པས་ཆུ་ལོག་བུང་བ་དང་
།	 ད་ེབཞིན་ཨོ་ཌི་ཤ་འབུང་བའ་ིགདོ་ཆག་
བུང་བ་ད་ེཚོའི་ཐགོ་ཐུགས་གསོ་མཚོན་བདེ་
ཕུལ་བ་དང་།	 ད་ེམིན་ཚོགས་གཙོ་རང་ཉདི་
ལ་ྟབུར་མཚོན་པ་ཡིན་ན།	 སྤུ་ར་ུཝ་ལ་ས་སྐ་
གཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒརོ་བཅར་རུྒྱའ་ི
ག་ོསབྐས་བུང་བ།	 མོན་གྷ་ོས་གནས་སུ་རྒྱ་
གར་ནང་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༣	 བཅར་རུྒྱའ་ིག་ོ
སབྐས་བུང་བ།	 ཉ་ེཆར་ཨ་རི་གྲསོ་ཚོགས་
གངོ་འགོ་གཉསི་ནས་ཕར་འགྲ་ོཚུར་ཡོང་གི་
ཁིམས་ཡིག་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དང་།	
སིད་འཛིན་གིས་ཆོག་མཆན་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ཕག་བྲིས་འབུལ་རུྒྱ་བུང་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་
རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀིས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་
བཅོལ་ནས་འསོ་འདམེས་བུང་བའི་སྐུ་ཚབ་
ཤ་སག་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ལས་དནོ་
ཇི་འད་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ནའང་།	 རྒྱ་ཆེ་
མང་ཚོགས་ཐུགས་མ་ཕམ་པ་དང་དགའ་བ་
སྐ་ེའསོ་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས་རུྒྱ་ང་ཚོའི་ལས་
འགན་གཙོ་བ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོགས་
གཙོའ་ིལས་ཚབ་དང་།	 ལས་རིམ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐ་ོགཞག་གནང་།	།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།།བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྐབས་བསུན་དགོས་མཁོ་གཞི་བཟུང་
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ད་ུཁད་ལས་པ་དུང་
ལས་	 ༡	 ས་སངོ་ཡོད་པར་དགསོ་ངསེ་ཆ་
རྐེན་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བེད་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིག་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།	 བཀའ་དུང་ཡིག་
ཚང་ད་ུཁད་ལས་པ་དུང་ལས་ས་མིག་	 ༡	
ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ལས་འགན།	 བཀའ་ཤག་དུང་ཡིག་
ཚང་ད་ུགསུང་འཕིན་ཁག་ཨིན་ཡིག་ཐོག་
བཟ་ོའབྲ་ིདང་།	 ད་ཐགོ་ཏུ་གནས་ཚུལ་
འདནོ་སྤལེ།	 ཡིག་འབྲལེ་བཅས་ཀི་འགན་
འཁུར་བདེ་པ།ོ
༢༽	 ཤེས་མྱངོ་།	 	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
ཞིག་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཉསི་
བརྩགེས་	 MA	 in	 Creative	 Writing	
and	 MA	 in	 Mass	 Communication	
ཐོན་པའི་ལག་འཁེར་ཡོད་པའི་ཐོག་ཉུང་
མཐར་ལོ་	 ༡	 ལས་ཀའ་ིཉམས་མྱངོ་ཡོད་

པ།	 (ཉམས་མྱངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་
པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་	 (full	 time)	 ཡིན་
པ་དགསོ།)						
༣༽	ལོ་ཚད།			༢༠༡༩།༥།༡༠	ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༣༥	 ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 བདོ་ཡིག་དང་།	 ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབྲ་ིརུྒྱགས་སམ་
ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་
རིགས་ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང་།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 གཞུང་
འབྲལེ་ད་རྒྱ་	 (www.tibet.net)	 ནས་བདོ་
ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་
སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡།རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	 ༢	
རེ་དང།	(one	passport	&	one	stamp	
size)
༢།	འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་ལག་

འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་དགསོ་
མཁའོི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་	
(Marks	 Card	&	Degree	Certificate)	
བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
གྲངས་དང་པ་ོདང།	 གཉསི་པ།	 འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ།	(RC)	དསུ་འགངས་
ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།
༥།	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
(Birth	Certificate)	གི་ང་ོབཤུས།
༦།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	 (MC)	 ཁ་གསར་སངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་

པའ་ིལས་དམ་དང།	 ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།
༧།	 འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་	
(Character	Certificate)	ང་ོམ།
༨།	 	 གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	 (No	
Objection	 Letter)	 ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོ
བཤུས་ཁག་ལ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་
བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་
ཡན་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་	(At-
testation)	ཞུས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ	༥	
ཚེས་	༡༠	ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་	༥	འགངས་མེད་
རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང་།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས་སུ་འབྲལེ་བ་གནང་བདའེི་ཁ་བང་།	
ཁ་དཔར་ཨང་།	 གླགོ་འཕནི།	 (E-Mail)	
སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་

དུང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་
པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་རིགས་རིྩས་མེད་
ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་
དང་འབྲལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་
འབདོ་བར་བ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་ལག་འཁརེ་
སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁེར་
གིས་འབོར་མཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།					ལས་
བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༣	ཚེས་	༡༦	ལ།།
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ངས་གཟངེས་རགས་འད་ིཁངོ་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཆེད་སེམས་ནང་སྤ་ོསྣང་དང་བཅས་འཛམ་གླངི་གི་ལམ་ཕདེ་ཙམ་
འགུྲལ་བཞུད་བས་པ་ཡིན།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༤	
ཉནི་ཨ་རིའ་ིཨ་ཡོ་ཝ་ Iowa	 མངའ་སྡའེ་ིཡེ་
ཤུའི་མཆོད་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོམ་སི་ཨར་
དནི་ཀུ་ལ་	 Bishop Thomas R. Zinkula 

མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུབཅར་ནས་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཞི་བད་ེ
དང་རང་དབང་གི་གཟངེས་རགས་	 Pacem 

in Terris Peace and Freedom Award 

ཞསེ་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ	 	 གནས་
ཚུལ་ད་ེཡེ་ཤུའུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོདང་
འབྲལེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་དལི་བསྒགས་གནང་
མཁན་ཁག་ད་	 CRUX	 ཞསེ་པས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་འདནོ་
སྤལེ་གནང་འདགུ	 	 སིྤར་གཟངེས་རགས་
ད་ེབཞིན་ད་ེས་ྔའཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེགོང་
སྤལེ་ལས་འགུལ་ཐགོ་གཟངེས་སུ་འཐནོ་པའ་ི
ཕག་ལས་གནང་མཁན་མི་རིགས་ནག་པའོི་
རང་དབང་དང་འད་མཉམ་འཐབ་རྩདོ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་	Rev. Martin 

Luther King Jr	དམ་པ་མཆོག་དང་།		ལྷ་ོ
ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་
ཊུ་	Archbishop Desmond Tutu	མཆོག	
ད་ེབཞིན་ལམྕ་སྐ་ུད་ོརོ་ཐི་ཌ་ེ	 	 Dorothy 

Day མཆོག་བཅས་ལ་ཕུལ་ཟནི་ཡང་།		ད་
བར་གཟངེས་རགས་བཞེས་མཁན་རྣམས་
གཟངེས་རགས་འབུལ་སར་བཅར་ཡོད་ཀང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བར་ལམ་ནས་བཟུང་དསུ་ཡུན་རིང་

པ་ོབགོར་རུྒྱའི་འགུྲལ་བཞུད་རིགས་མཛད་
ཀི་མེད་སབས།	 ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་སྐ་ུ
ཞབས་ཀནེ་ཕ་ེརི་སི་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	
འཛམ་གླིང་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་གཟེངས་
རགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་སྒརོ ་དངོས་
སུ་བཅར་ཐུབ་ཚེ་དགེ་ཚན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
འདགུ	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 ས་གནས་
མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་དབུ་ཁིད་མཆོག་
གི་དུང་ནས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་ཐབོ་རུྒྱ་རེད།	 འནོ་ཀང་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་འགུྲལ་བཞུད་རིང་པ་ོམ་
མཛད་པར་བརནེ།	 	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུཡོང་
ནས་ཁངོ་ལ་ཆེ་མཐངོ་ཞུ་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་འད་ི
བངླས་པ་ཡིན།	“ཞསེ་གསུངས།	
ར་ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུ
དངསོ་སུ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་འབུལ་
སླད་ཆེད་བཅར་ཞུ་མཁན་ཡེ་ཤུའི་མཆོད་
དཔནོ་སྐུ ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་ཨར་དིན་ཀུ་ལ་	
Bishop Thomas R. Zinkula	 མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 “༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་གིས་སྐུ ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་རིང་མིའི་
བསམ་བླ་ོདང་འཛམ་གླིང་ཁོན་ད་ུཞི་བད་ེ
སུྐན་ཐབས་མཛད་པའ་ིརླབས་ཆེན་གི་མཛད་
བཟང་ལ་ཐངེས་འདིར་རང་དབང་དང་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རགས་བརུྒྱད་ཆེ་མཐངོ་ཞུ་
སདླ།	 	 ངས་འཛམ་གླངི་གི་ལམ་ཕདེ་ཙམ་
འགུྲལ་བཞུད་བདེ་དགོས་ཀང་སེམས་ནང་
སྤོ་སྣང་དང་བཅས་བས་པ་ཡིན།”ཞེས་
གསུངས།							

ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་ཡེ་ཤུའ་ི
མཆོད་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་ཨར་དནི་ཀུ་
ལ་	Bishop Thomas R. Zinkula	མཆོག་
བཞུགས་སྒར་དུ་བཅར་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཟངེས་
རགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་སབྐས།	 མཆོད་
དཔནོ་མཆོག་གིས་གཟངེས་རགས་ཀི་རྒྱབ་
ལྗངོས་ལོ་རུྒྱས་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་
ཐུན་མོང་གིས་གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ་ཡིན་
སབས།	 ཚོགས་མི་རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་
ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ངང་མཐངོ་གྲལོ་འཛུམ་
ཞལ་དང་བཅས་མཆོད་དཔནོ་མཆོག་ལ་
ཕག་གཏངོ་གནང་མཛད་ད་ེསྐར་མ་བཅུ་
ཙམ་རིང་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉིས་འཚམས་
འད་ིམཛད།	 ད་ེཡང་མཆོད་དཔནོ་མཆོག་
གིས་སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཞུ་དནོ།	 “ཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་ནས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་འཆར་
སྣང་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་
ཐད་རླབས་ཆེན་དགོངས་བཞེས་རུྒྱན་སྐངོ་
མཛད་པའ་ིཆོད་སེམས།	 	 ད་ེབཞིན་རྩདོ་
རྙགོ་རྣམས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སེལ་
ཏ་ེའཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་གི་མཛད་
བཟང་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སྐ་ུ
ཉིད་མཆོག་གིས་ཞལ་ནས་ཞི་བད་ེགསུང་
པ་ལྟར་ཕག་བསར་ཡང་མཛད་བཞིན་ཡོད་
སབས།	 	 ཞ་ེཐག་པ་ནས་ཞི་བད་ེགངོ་སྤལེ་
མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་འདནོ་

མཛད་ཡོད།	 	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི ་རིག་གཞུང་གི་ཆེ་མཐོང་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་དང་གངོ་འཕལེ་མཛད་བཞིན་པ་
འདིས་གཉའ་གནནོ་འགོ་ཚུད་པའི་མི་མང་

རྣམས་ལའང་ཞི་བདའེི་ལམ་ནས་དང་བདནེ་
ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་རེ་བ་གསར་པ་
ཞིག་སིྦན་བཞིན་ཡོད།	 	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་
ཉམས་ལེན་དསེ་ཡེ་ཤུའི་བ་ླཆེན་པབོ་ཁ་ིཐགོ་	
༢༣	 མཆོག་གི་བསབླ་བ་མཚོན་པར་བདེ།	
“ཅསེ་གསུངས།	 ཐངེས་འདརི་གཟངེས་
རགས་འབུལ་མཁན་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ཡེ་
ཤུ་མཙ་མ་ཟད།	 ཇིའུ་མི་རིགས་དང་ཁ་ཆེ་
ཡོད་སྐརོ་ལ་ྷསནྙ་སྒནོ་འབུལ་ཞུ་སབྐས་མགནོ་
པ་ོམཆོག་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་མཛད་པ་དང་
སྦྲགས།	 ཐངེས་འདརི་གཟངེས་རགས་ད་ེ
ལརྟ་ཕུལ་བར་མགནོ་པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་མཐངོ་
ཐབོ་པ་ཞིག་བུང་སྐརོ་དང་།	 	 སིྤར་འཛམ་
གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ཡོད་ཀང་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་བརྩེའི་བསླབ་

བ་གསུང་བཞིན་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།		“ཡེ་ཤུའ་ི
ཆོས་ལུགས་ནང་གསུང་པ་ལརྟ་ན།	 འགྲ་ོབ་
མི་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་དཀོན་མཆོག་གིས་

བཀདོ་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་
དནོ་དངསོ་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་ཡིན།	 ང་ཚོ་
ཚང་མ་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་
གུར་ཡིན་སབས་ཕན་ཚུན་གུས་བརིྩ་དང་
བརྩ་ེབ་བདེ་དགསོ།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་
གླིང་ནང་བམས་བརྩེ་དང་ཞི་བད་ེསརྔ་བས་
ཤུགས་ཆེ་བ་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་ལན་སྩལ།
གཟངེས་རགས་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ཨ་ཡོ་
ཝ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་ཌ་ེཝན་པཌོ་	Daven-

port ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིསན་ཨེམ་བྷ་ོརོ་
སི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་	 St. Ambrose Univer-

sity ད་ུསུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ		།

ཛ་དག་འབདོ་སྐལུ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་འཕགས་བདོ་

ས་མཚམས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་ཁུལ་ད་ུ
འཚོ་བ་སྐེལ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་འབྲགོ་པ་
རྣམས་དགུན་དསུ་གྲང་ངར་ཆེ་ཞིང་།	 ཁ་
བའི་བུ་ཡུག་ཧ་ཅང་ཚུབ་པ་སོགས་ཀི་རྐེན་
པས་ར་ལུག	 འབྲ་ིགཡག་སོགས་ལ་རྩྩྭ་ཐང་
གི་སལྐ་བའི་དབནེ་པར་བརནེ་ལོ་ལརྟ་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།			
འད་ིལོའ་ིདགུན་དསུ་སབྐས་སརྔ་དང་མི་འད་
བའ་ིགྲང་ངར་ཆེ་ཞིང་།	ཁ་བ་ཧ་ཅང་མཐུག་
པ་ོབབ་པར་བརནེ་འབྲགོ་པའི་ར་ལུག་དང་
འབྲི་གཡག་སོགས་ལྟགོས་ཤི་ཐེབས་པའི་

ཛ་དག་གི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་

ཡོད་འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་ལ་དགྭས་བསོད་
ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་དང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་
འཛམ་གླིང་ཁནོ་ད་ུགནས་པའི་བདོ་རིགས་
གཙོ་གུར་ཉམ་ཐག་དདུ་འགྲརོ་བརྩ་ེསེམས་
ཅན་གི་སྐ་ེབ་ོམཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཐངེས་
འདརི་ལ་དྭགས་བང་ཐང་གི་བདོ་མི་འབྲགོ་
པ་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་རམ་གནང་
ཆེད་ཛ་དག་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་འདགུ	
སིྤར་ལ་དྭགས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་	
༧༥༤༦	 ཡོད་ཁངོས་ནས་བདོ་མི་	 ༢༣༥༠	

བང་ཐང་ཁུལ་ད་ུགནས་པའི་བདོ་མི་འབྲགོ་
པ་ཡིན་འདགུ	 	 	 ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་
གླིང་ས་འགོས་བང་ཐང་ས་ཁུལ་གཉིས་ཏ་ེ
གསུམ་མད་ོདང་ས་སྨད་ད་ུཕབེས་ནས་བདོ་
མི་འབྲགོ་པ་རྣམས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་རགོ་ཞིབ་རུྒྱས་ལོན་གནང་འདགུ
བོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཛ་དག་ངལ་སེལ་རོགས་རམ་
ཆེད་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ལ་ྔགནང་འདགུ		འནོ་
ཀང་ཛ་དག་གནས་སངས་མུ་མཐུད་གནས་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་རོགས་རམ་དགོས་
པ་ཛ་དག་ཆགས་འདགུ	 	 བདོ་མི་འབྲགོ་
པ་རྣམས་ལ་སྒ་ོཕུགས་ཤི་བ་རྣམས་ཀི་ཚབ་
གསར་ཉ་ོརུྒྱ་དང་།	 ད་ཡོད་ཕུགས་ལགྷ་མ་
རྣམས་ལ་རྩྩྭ་གཟན་ཉ་ོརུྒྱ་དང་།	 རྩྩྭ་གཟན་

འརོ་འདནེ་སོགས་ཀེད་ཆེད་རོགས་རམ་
དགསོ་མཁ་ོཧ་ཅང་ཡོད་འདགུ	
གཤམ་འཁོད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཛ་དག་
ངལ་སེལ་དངུལ་ཁང་ཨང་གྲངས་ཐོག་
ནས་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡལ་གུྲ་ཁག་ནས་
འབྲལེ་བ་གནང་རོགས་ཞུ།	
ར་ས་ས་གནས་དངུལ་ཁང་ཨང་གྲངས།	
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