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ངསོ་ལ་སྐསེ་སརྐ་འཚམས་འད་ིགནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	
ཉནི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་འཛམ་གླིང་ས་
ཕོགས་གང་ས་ནས་སྐེས་བུ་མཆོག་དམན་
མང་པསོ་མ་སྐུལ་དྭང་བླངས་ཀིས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པར་
ཐུགས་དགསེ་ཚོར་དང་སྦྲགས།	 ཕི་ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཏ་ེཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཨིན་ཡིག་ད་རྒྱའ་ི
སངེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	 འཚམས་འད་ིཞུ་མཁན་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་མཛད་པའི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	
ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་ངསོ་ཀི་སྐསེ་སརྐ་ལ་
སེམས་ཐག་ཉསེ་པསོ་མཛའ་བརྩའེི་འཚམས་
འད་ིགནང་མཁན་ཡོངས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ངསོ་རང་ད་ཆ་
ལོ་ན་	༨༤	རེད།	འབུང་འགུར་ལོ་མང་པའོ་ི
རིང་ངསོ་རང་ཁདེ་ཚོ་དང་ལནྷ་ད་ུསྐསེ་སརྐ་
སུང་བརིྩ་བདེ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ངསོ་
ཀིས་ད་ེས་ྔབརདོ་པ་ལརྟ།	 གལ་ཏ་ེཁདེ་ཚོས་

ངོས་ལ་སྐེས་སྐར་ཕག་རྟགས་ཤིག་སྤྲད་
བསམ་པ་ཡོད་ན།	 ཕག་རྟགས་ཡག་ཤོས་ན་ི

འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་སྤདོ་འད་ུཤེས་དང་།	ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གངོ་འཕལེ།	 ད་ེབཞིན་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའི་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་དང་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་
སྐབོ་ཐད་འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	
དའེི་ཐགོ་ད་ཆ་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་སལོ་
རུྒྱན་ལེགས་བཤད་བསྐར་གསོ་བ་རུྒྱ་ད་ེལས་
འགན་བཞི་པ་ད་ེཡིན།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་
གཞོན་སྐེས་ཁདོ་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་ད་ེ
དག་ལ་ད་ོདབིངས་སླབེ་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟསོ་

པ་བརུྒྱད།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ནང་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་སེམས་ཁམས་རིག་

པའི་རྣམ་གཞག་གཞིར་བཟུང་བམས་བརྩའེི་
བསམ་བླ་ོགོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་བསབླ་
བ་ད་ེདག་ཟུང་འབལེ་ཐུབ་པ་བུང་ན་ཤེས་
ཡོན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་
བདེ་ཐུབ།	 ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུང་ཚོས་
མཐངོ་བཞིན་པའི་རྙགོ་ག་ད་ེདག་ཕལ་མོ་ཆེ་
སེམས་རུྒྱད་ཆགས་སྡང་སོགས་ཀི་གཞན་
དབང་ལ་བརྟནེ་ནས་དརེ་གཉནེ་པ་ོབསནེ་མ་
ཐུབ་པར་བུང་བ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སལོ་རུྒྱན་རིག་

གནས་ད་ེདག་མིའི་བསམ་བླའོི་རྣམ་གཞག་
སྐརོ་གཙོ་བ་ོརེད།
བླའོི་རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་སྐརོ་ལེགས་
བཤད་ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཡོད།	 ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་དངེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་དའུང་འབལེ་བ་
ཆེན་པ་ོའདགུ	 	 ལེགས་བཤད་ད་ེདག་འག་ོ
བ་མིའི་བཟང་སྤདོ་ཀི་བསླབ་བ་ལྟ་བུར་ངསོ་
འཛིན་བདེ་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་འདགུ	
ཆོས་ཕགོས་ཀི་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད།	 ང་
ཚོས་ལུས་ཁམས་བད་ེཐང་སླད་ལུས་པའོི་
འཕདོ་བསནེ་གལ་ཆེར་འཛིན་པ་ལརྟ།	བསམ་
བླའོི་འཕདོ་བསནེ་ཡང་གལ་ཆེར་བརིྩས་ནས་
ཉནོ་མོངས་པའི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོབསནེ་ཕགོས་
སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ།	 ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་
སེམས་ནང་ཞི་བད་ེསུྐན་ཐུབ།	 ངསོ་རང་ས་
གནས་གང་ད་ུབསྐདོ་ཀང་དནོ་གཉརེ་བ་ཚོར་
བསམ་ཚུལ་འད་ིརང་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 དའེ་ི
ཐགོ་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་ཐུབ་ཚེ་
ངོས་ལའང་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་བ་
འདགུ	།

ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གིས་བདོ་མིའ་ིམིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༡	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི ་ཉིན་བདོ་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཨི་ཊ་ལིའ་ིལྷ་ོཊི་རོལ་	 South 

Tyrol	 རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ས་
བྷལོ་ཛ་ནརོ་	 Bolzano	 ཕབེས་འབརོ་བུང་
མཚམས།	 ཁུལ་དའེ་ིམངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
སྐ་ུཞབས་ཨར་ན་ོཀམོ་པ་ཆར་	 Mr. Arno 

Kompatscher	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་ཨི་ཊ་ལིའ་ིལྷ་ོཊི་རོལ་	 South Tyrol	

ཞསེ་པ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ལོར་རང་སྐངོ་
མངའ་ཁུལ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨི་ཊ་ལིའ་ིལྷ་ོཊི་རོལ་རང་
སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གངོ་འཕལེ་གི་གནས་བབ་ལ་
མིག་དཔ་ེབཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་སྒམོ་གཞིའི་
འོག་བ ོད་རིགས་ཡོངས་ལ་རང་སྐོང་གི ་
གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་སྤྲད་དགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།	

ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་གི་འགོ་ཁིད་རྣམས་
ཀི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་དང་ལྷན་ད་ུཐུག་འཕད་བ་རུྒྱ་
གཡོལ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི།	
ལྷ་ོཊི་རོལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 བདོ་
མི་ཚོར་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་
གནས་བབ་ཐབོ་ཆེད་མངནོ་གསལ་དདོ་པའོི་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་འདགུ		
སིྤར་འཛམ་གླངི་གི་ས་ཁའ་ིསངེ་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་ཞསེ་བསན་པ་ཙམ་མ་གཏགོས།		དནོ་
དངསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཧ་
ཅང་འགོ་ཡོད་པ་ལས་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་
ཞིག་རྩ་བ་ནས་མེད།		
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བྷལོ་ཛ་ནའོི་ཡུ་རོབ་ཀི་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་
ཁང་	 European Academy of Bolzano 

(EURAC)	གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ལས༌བདེ།	
སླབོ་ཕུག་བཅས་ལ་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་
རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་གནང་སབྐས།	 	 ལོ་

རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ལ་གང་བུང་བ་ད་ེདག་ལས་བླ་ོ
སྐདེ་མང་པ་ོཞིག་ལེན་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 	 ལགྷ་
པར་ཉ་ེལམ་ཨི་ཊ་ལི་སིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་ལནྷ།	 	 རུྒྱད་གཅིག་ལམ་
གཅིག་ཟརེ་བའི་ཚོང་འབལེ་གན་རྒྱར་མིང་
རྟགས་བཀདོ་ཡོད་སབས།	 	 བདོ་ལ་གང་
བུང་བ་ད་ེདག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཐགོ་ཡིད་
གཟབ་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ང་
རང་འདརི་ཁདེ་ཚོར།	 	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
མུ་མཐུད་གནང་རོགས།	 ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་
ཆེད་ཡོང་བ་ཡིན།		འནོ་ཀང་ཁདེ་ཚོས་ཀང་
རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་ཚོང་གི་འབལེ་ལམ་གསར་
པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་སབས།		
ངས་ཁདེ་ཚོར་ངསེ་པར་ཡིད་གཟབ་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་གསུང་།
སིྤར་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་ད་ེདང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དབར་ཤེས་ཡོན་བར་ེལེན་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རེས་གནང་ནས་ད་བར་
ལོ་ང་ོ	༢༥	ཕིན་འདགུ་པ་བཅས།	།			

རྒྱ་མིའི་དཔནོ་རིགས་ཁདོ་བདོ་ནང་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སིད་བུས་གསར་པ་

ཞིག་འཛིན་དགསོ་པའ་ིབསམ་ཚུལ་
འདནོ་མཁན་འདགུ

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 	 ཚེས་	 ༡༢	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་བདོ་མིའི་ཁད་ལས་དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་ཚན་
པ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་
ཏུ་དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་སདླ་བཅར་བའ་ིམི་གངས་	
༢༣	 ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་
ད་ུམཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བདོ་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོའདགུ	 	 ད་བར་བདོ་པ་ཚོས་ཧ་ཅང་གངོ་
པ་ོབས་ནས་བསདྡ་པ་རེད།	ད་དངུ་ཡིན་ཡང་བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 མི་རིགས་ཀི་ཞནེ་ཁགོ་
ད་ེདག་རྩ་བར་བཟུང་ནས་རྒྱ་མིས་ཇི་ཙམ་དབང་
ཡོད་བཤད་ཀང་།	 ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིསེམས་ཤུགས་
ནམ་ཡང་བརླགས་མེད།
དརེ་བརྟནེ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས།	
རྒྱ་ནག་ནང་རིམ་བཞིན་འགུར་བ་འག་ོབཞིན་
ཡོད།	 	 རྒྱ་མིའ་ིདཔནོ་རིགས་ཚོའ་ིནང་དའུང་ད་
བར་རྒྱ་མིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་བུས་དསེ་
གུབ་འབས་ཐནོ་གི་མི་འདགུ	 ད་ཆ་བདོ་པའ་ིཐགོ་
སིད་བུས་འཛིན་རུྒྱ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
དང་མཐུན་པའི་སིད་བུས་གསར་པ་ཞིག་འཛིན་
དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་པའི་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀི་འདགུ	
གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་
སེམས་ཤུགས་འགུར་བ་ཁནོ་ནས་མེད་པར་བསདྡ་
པ་རེད།	འད་ིལྐགུས་པའ་ིཞནེ་ཁགོ་མ་རེད།
ང་ཚོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འདི་འཛམ་
གླངི་ལ་ངམོ་ཆོག་པ་ཞིག་དང་འཛམ་གླངི་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ	
དེར ་བརྟ ེན ་བ ོད ་ མི ་ རིགས་ཀི ་ སོ ་ སོའི ་ རིག ་
གཞུང ་ སོགས ་ལ ་ཞེན ་ཁོག ་དང ་སྤ ོབས ་པ ་
བེད ་ རུྒྱ ་ འདི ་ རུྒྱ ་མཚན ་དང ་ལྡན ་ པ ་ ཞིག ་
རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་སེམས་སིྐད་པ་ོབས་ནས་
སྡདོ་ཨང་།	 ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བསོ་ཤོག་ཨང་།	
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀིས་གླིང་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་

ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་
གིས་བལ་ཡུལ་ཨེས་ཨོ་ཨེས་སླབོ་གྲྭའི་བདོ་དགེ་
ཨོ་རྒྱན་ཟླ་བ་ལགས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་འཕལ་སེལ་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༠༦	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་བལ་
ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀསི་གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་
མི་	 ༡༥	 ནས་ཚོགས་མི་	 ༡༣	 དང་།	 ད་ེདག་
གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོ
ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ཀརྨ་བསོད་ནམས་
ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་སེལ་ཁིམས་ཞིབ་པའི་
མདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་
ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་ཚབ་ཁག་གཅིག་སརྦ་སིལ་དནོ་ཁང་གི་གཞུང་འབལེ་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩའ་ི
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩		ཟླ་	༧		ཚེས་	
༩	ཉནི་སརྦ་སིལ་ད་ུསརྦ་སིལ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༤	
ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་སུང་
བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་གལ་ཆེའ་ིསྐ་ུ
མགནོ་ད་ུཉ་ེཆར་འསོ་འདམེས་བུང་བའི་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༡༡	 ལགྷ་དང་།	
ཨ་རི།	ཨིན་ཡུལ།	སུད་སི།	ཐ་ེཝན་བཅས་
ཀི་གཞུང་ཚབ་ལས་བདེ་ཁག	 	 ད་ེབཞིན་
སྐུ་མགནོ་གཞན་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གི་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པ་
ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩ་ཞུ་
ཡུལ་ནི་སྦར་སིལ་རྒྱལ་སའི་ནང་ཤིན་ཏུ་

བརིྩ་མཐངོ་ཆེ་བའི་སོལ་ཝེ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་ཁང་ད་ེཆེས་ཚུལ་མཐུན་
དང་ཡ་རབས་ཐགོ་བདོ་ལུགས་རྒྱན་བཀོད་
དང་སྦྲགས་སྐུ་ཐང་ཁག་སིྒག་བཤོམ་གིས་

བརིད་ཉམས་ཆེ་བའི་ལྟ་ེགནས་ཤིག་ཏུ་གུར་
བ་མ་ཟད།	 ནང་མ་བསདོ་གཞས་དང་བདོ་
ཡིག་ཡིག་གཟུགས་འགམེས་སནོ་སོགས་ཀི་
ལམ་ནས་མཛད་སྒ་ོགཟི་བརིད་ལྡན་པ་ཞིག་
ག་ོསིྒག་ཞུས་འདགུ	 མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་

སྐབས་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ནས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་རསེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྐུ ་མགནོ་
རྣམ་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་

པ་དང་སྦྲགས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྙིང་
བསྡསུ་ཤིག་ང་ོསྤྲདོ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས།	 ད་ེ
བཞིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་མཉམ་སྔ་རེས་

མཛད་འབལེ་ཁག་སནྙ་སེང་ཞུས་ཏ་ེད་ལྟའི་
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་འཛུགས་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐརོ་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས།
ལྗང་ཁུ ་ ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་གཞོན་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུ	 Scott-Cato 

མཆོག་གིས་སྐུ་ཉདི་ཀི་ལོ་མང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
ཕག་ལས་གནང་བ་ད་ེཉདི་ལས་དནོ་བླ་ོསྤབོས་
དང་དགའ་ཚོར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་
ཞུས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 མ་འངོས་པར་
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་འཛུགས་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐོར་སྣ་ེཁིད་གནང་
རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་འདགུ
ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི ་ཚོགས་
གཞནོ་ཟུར་པ་	 Hautala	མཆོག་གིས་ཁ་ོབ་ོ
ད་ེས་ྔ༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་
ཁག་དན་གསོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བདོ་དནོ་

ཐགོ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤང་གནང་།
གསུང་བཤད་མཐའ་མ་ད་ེབཞིན་ད་ེསྔ་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་གགོས་འདསི་ཆེ་ཤོས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་བ་གལ་གནད་ཅན་སྐུ་ཞབས་
ཤོ་གརོ་མཆོག་གིས་མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
ཞལ་བཞསེ་གནང་འདགུ
གསུང་བཤད་ཁག་མཇུག་སིྒལ་མཚམས་
གཞས་མ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་ལགས་དང་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭའི་
གཞན་མ་རྣམས་ནས་སོལ་རུྒྱན་ནང་མ་
བསདོ་གཞས་ལེའུ་	༥	གཟགིས་འབུལ་ཞུས་
ཏ་ེདགའ་དགའ་སྤྲ་ོསྤྲའོ་ིངང་འཁུངས་སརྐ་གི་
མཛད་སྒ་ོབཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ངང་མཇུག་
སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

འཇ་ོལ་ཁལེ་བསམ་གུབ་གླངི་ད་ུསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །འད་ིལོར་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་
སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༤	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་
དམིགས་བསལ་དམ་དག་ཆེན་པ་ོབས་པར་
བརྟནེ་ཀཐ་མན་གུ་ནང་གཞུང་འབལེ་རྒྱས་
འཛོམས་སྔར་ལམ་བཞིན་ས་ཁག་གཅིག་
ད་ུའད་ུའཛོམས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་
སུ་གུར་ཡོད་ནའང་བདོ་མིའི་གནས་སྡདོ་ས་
ཁུལ་སོ་སོའི་སིྒག་འཛུགས་དང་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་བཅས་སུ་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགོས་བུང་བ་
ལརྟ།	 འཇ་ོལ་ཁལེ་བཟ་ོགཞིས་ལས་ཁུངས་
ནས་ཀང་ས་གནས་ཀི་འབལེ་ཡོད་མངའ་
གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ངག་
ཐགོ་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཐབོ་ཐགོ་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་གཉསི་ལྷག་རིང་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་

མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གང་ལེགས་ཞུས་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཉནི་དརེ་ས་གནས་ནས་མཛད་རིམ་
གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ལརྟ།	 ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༧	 པའ་ིཐགོ་འཇ་ོཁལེ་བཟ་ོགཞིས་མི་མང་
དང་ཁབ་ཁོངས་མི་མང་བསྡམོས་མི་མང་
གངས་	 ༣༠༠	 ལགྷ་ཙམ་བཟ་ོགཞིས་ལས་
ཁུངས་རྟནེ་ཁང་མདནུ་ཐང་ད་ུའད་ུའཛོམས་
ཀིས་བ ོད་སྐོང་ལྷ་ སུང་རྣམས་ལ་༸སྐུའི ་
དགུང་ཀེག་ལོར་བར་ཆད་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་
མི་འཕད་ཆེད་དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་བའི་སྨནོ་འདནུ་གིས་བསང་གསོལ་
གུབ་མཚམས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ནས་
༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་
ལས་ཁུངས་ནས་རུམ་གདན་འགམེས་སནོ་
ཁང་ནང་མཛད་སྒའོི་བཞུགས་ཁརི་སྤསོ་སྣསེ་
སྔནོ་བསུས་ཏ་ེགདན་འདནེ་ཞུས།

ད་ེནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་གཉསི་
ནས་མནྡལ་འདགེས་འབུལ་རསེ་རིམ་བཞིན་
སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་ནས་༸སྐ་ུཔར་མཐངོ་
གལོ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
མཇལ་དར་འབུལ།	 ད་ེབཞིན་བཟ་ོགཞིས་
བརྒྱ་དཔནོ་རྣམས་ནས་རྟནེ་འབལེ་མཚོན་
བདེ་ད་ུསྐ་ུམགནོ་དང་།	 མི་མང་།	 སླབོ་
ཕུག་ཡོངས་ལ་གསོལ་ཇ་དང་འབས་བསིལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་མཛད་རིམ་བཞིན་
ཨ་ཏི་ཤ་ཉནི་སླབོ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོདང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་
གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་མཚམས་ས་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཉསི་
མཉམ་རུབ་ཐོག་ཕི་ལུགས་ལྟར་ཀེག་བགོ་
འགམེས་ཞུས་རེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གིས་དསུ་ཆེན་དང་འབལེ་བའ་ིགཏམ་བཤད་

དང་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་འཕནི་
སྒགོས་སྦྱང་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང་བཀའ་

ཤག་གི་གསུང་འཕིན་མི་མང་རྣམས་ལ་
འགམེས་སྤལེ་ཞུས།
མཐའ་དནོ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་སླབོ་ཕུག	
སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་ནས་རྟནེ་ཁང་མདནུ་
ཐང་ད་ུཕབེས་ནས་ཀི་སོ་འབུག་སངོ་ལྡརི་བ་

ལྟར་འཐེན་རེས་མི་མང་རྒན་གཞོན་ཕ་ོམོ་
ཡོངས་ནས་རྟནེ་འབལེ་མཚོན་བདེ་ད་ུསལོ་
རུྒྱན་གནའ་རབས་ཀི་སྒརོ་གཞས་ལེའུ་གཉསི་

དང་།	 དངེ་དསུ་ཀི་སྒརོ་གཞས་ལེའུ་གཅིག་
བཅས་འཁབ་ས་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་
གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

སྦངེ་ལོར་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	༨༤	ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
ཉནི་སྦངེ་ལོར་གངོ་ཁརེ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་

དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་རྣམ་ཀུན་དང་མི་འད་
བར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་

བསྐདེ་དམ་བཅའ་གསུམ་གི་ནང་ནས་འཛམ་
གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སིྒལ་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་སདླ་རླབས་ཆེན་དགོངས་

གཞི་ལརྟ།	 སྦངེ་ལོར་ནང་ད་ུཆོས་ལུགས་
འད་མིན་གི་བ་ླཆེན་ཁག་གདན་ཞུ་དང་།	 སྐ་ུ

མགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་གི་སིྤ་
ཁབ་སྐརོ་སུང་གཞོན་པ་ཨ་མར་ཀུ་མར་
པན་ཌ་ེ	 Shri. Amar Kumar Pandey 

མཆོག་དང་ཧནི་ར་ུབ་ླཆེན་གུ་ར་ུདཝེ་ Pujya 

Gurudev	 མཆོག་དང༌།	 ཡི་ཤུ་བ་ླཆེན་པྲ་
ཝིན་ཧནེ་རི་ཌི་སུ་ཇ་	 Rev.Bishop Father 

Praveen Henry D’Souza	 མཆོག	 ཁ་
ཆེ་མཆོད་དཔནོ་མོ་ཧ་ོམཏ་ཨཤ་རཕ་ Mah-

mood M Ashraf མཆོག་དང་འཇིའུ་ཡི་བ་ླ
ཆེན་ཇ་ེཌིབ་ཇ་ེསུ་ཌི་སི་ Jaideep Jesudoss		
མཆོག་བཅས་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བླ་ཆེན་
སོ་སོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་འཚམས་
འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིའཛམ་གླངི་
ནང་ཆེས་སནྙ་གགས་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 གང་ཉདི་མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་
ཞི་བད་ེསུྐན་རུྒྱ་དང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་
མཐུན་སིྒལ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ།	 བམས་
པ་དང་སྙངི་ར།ེ	 	 བཟདོ་པ་བཅས་དངསོ་སུ་
ཉམས་ལེན་མཛད་མཁན་ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
ཕགོས་མཚུངས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་མཛད་འཕིན་ད་ེདག་ལ་འཛམ་གླིང་ས་
ཕགོས་ཀུན་ནས་མི་ས་ཡ་མང་པསོ་དགའ་
མོས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ི

སྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་རིམ་དང་།	 དཀར་ཕགོས་
སྐངོས་བའི་ལྷ་སུང་རྣམས་ལ་འཕནི་བཅོལ་
དང་བསང་གསོལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ་ཆུ་
ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་བདོ་ཁིམ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུསེར་སྐ་མི་མང་གངས་	 ༥༠༠	 ལགྷ་ཙམ་
འད་ུའཛོམས་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོགདན་
ཞུས་ཀིས་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ནས་དསུ་ཆེན་
དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང༌།	 ད་ེ
ནས་ས་གནས་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ནས་
རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་འབལེ་རྒྱ་གར་སྐུ་མགནོ་རྣམས་
དང་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་ཉནི་གུང་གསོལ་
ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགངོ་ཁརེ་ནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཨི་ཊ་ལིའ་ིབང་ཕགོས་སུ་ཆགས་
པའ་ིརོ་སྦ་ིརི་ཊོ་	 Rovereto	 	 གངོ་ཁརེ་
ནང་ད་ེསྔ་དམག་ཆེན་གཉསི་པའི་སྐབས་སུ་
དམག་མཚམས་བཞག་ནས་ཞི་བད་ེགངོ་སྤལེ་
གི་མཚོན་དནོ་རསེ་དན་གི་དལི་བུ་ཞིག་ཡོད་
པ་དརེ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་གནང་
ཡོད་པ་དརེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒའོི་ཐོག་ཨི་ཊ་ལིའི་
གསོ་ཚོགས་གངོ་མི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨལ་
བརྷ་ཌ་ོརཱོ་བྷལོ་	 Alberto Robol	 མཆོག་

དང་།	 གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་ཕ་རན་སི་ཀ་ཝལ་
ཌུ་ཀ་	Francesca Valduga	མཆོག	བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་	Roberto Pintor	
མཆོག་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	

སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	
ཨི་ཊ་ལི་ཊེ་རན་ཏའོ	ི Trento	 རང་སྐངོ་
མངའ་ཁུལ་ནས་སྙངི་སབོས་ཆེན་པསོ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་གཏན་འཇགས་སྒངེ་འཛུགས་

གནང་བ་ནི་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འསོ་པ་ཞིག་
ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 བདོ་ནང་མཚོན་ན་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཁམིས་འགལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་

སོགས་གསུང་།	
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་
གླུ་བཏང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་	༩༦	 ཡི་རྒྱལ་
དར་དང་ལནྷ་གཏན་འཛུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ
ད་ེཉནི་ཊེ་རེན་ཏའོི་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་
ཞབས་ཨ་ལེ་སན་ཏ་ོརོ་ཨོ་ལི་ཝི་	 Alessan-

dro Olivi	མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཁངོ་གི་ལས་ཁུངས་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཕབེས་བསུ་ཞུས་གནང་འདགུ	
སིྤར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ས་གནས་
དརེ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སནྨ་ཞབས་སླབོ་སྦྱངོ་ཐགོ་རྩརེ་སོན་བདོ་པའ་ི
བུ་མོ་ངག་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་ལ་གསེར་གི་

གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་སྦངེ་ལོར་ St. Philomena Nursing 

College ཞསེ་པའ་ིསནྨ་ཞབས་མཐ་ོསླབོ་ནང་	
B.Sc Nursing	 ལོ་རིམ་གཉསི་པའ་ིཐགོ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་
མ་ངག་དབང་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་རྩེ་ཕུད་
ཨང་དང་པའོ་ིགསེར་གི་གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་དགའ་བསུ་དང་འབལེ།	 	 མ་
འངོས་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའི་འཚམས་འད་ིགནང་དནོ།	
ང་ཚོའི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་སླབོ་སྦྱོང་ཧུར་ཐག་
གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད་སླབོ་ཕུག་གཞན་གི་
ནང་ནས་ཀང་རྩེར་སོན་བུང་བའི་གནས་

ཚུལ་གོ་ཐསོ་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོས་
བུང་།	 	 ཁདེ་ཀི་གུབ་འབས་བཟང་པ་ོདསེ་
བདོ་རིགས་སླབོ་མ་གཞན་རྣམས་ལའང་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་ངསེ་རེད།	 ཅསེ་
འཁདོ་འདགུ
སིྤར་ངག་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ི	 བད་ེ
སིྐད་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནས་ཡིན་
ཞིང་།	 མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ནས་སླབོ་མཐར་
ཕིན་རསེ་སྨན་ཞབས་པའི་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་
བཞིན་ཡོད།	ཁ་ོམོ་ན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ Vimala As-

sociation ནས་སླབོ་ཡོན་ཐབོ་མཁན་གས་
ཤིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླབང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བང་ཤར་ཁུལ་
ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བད་ེ
སུང་བཀའ་བླནོ་བླ་བང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་འད་ིཟླའ་ིཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཚོདུ་	༧	ཐགོ་སངྒ་ཏགོ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཙམ་ལ་༸སོག་གཡུང་དུང་
གླངི་དགནོ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་གནང་།	
ད་ེནས་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཙམ་ལ་ར་
སངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
སུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
བསན་འཛིན་ནརོ་ལནྡ་ལགས་དང་།	 ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ལས་བདེ་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས།	
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༡།༣༠	 ཐགོ་མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་།	 ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།	 མཉམ་

འབལེ་འགན་འཛིན།	 ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	 མི་མང་བཅས་མི་
གངས་	 ༡༠༠	 ལགྷ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་
བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་འབལེ་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྤ་ཡོངས་ལས་དནོ་ཁག	 ད་ེབཞིན་བདོ་
ནང་ད་ུབདོ་མིའ་ིཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	

ཁོར་ཡུག་བཅས་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་
འགོ་གནས་ཡོད་པ་བཅས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་མི་མང་གི་འད་ིབ་
ཁག་ལ་ལེན་འདབེས་གནང་།	
ཆུ་ཚོད་	༣	ཐགོ་གླ་ེལུང་ཆོས་སྡ་ེདགནོ་དང་།	
ས་གནས་གཞིས་ཆགས་དགནོ།	 གཡུང་དུང་
ཀུན་གགས་གླངི་བནོ་དགནོ།	 ར་ལང་བཙུན་
དགནོ་བཅས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་།
ཚེས་	༡༥	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚོདུ་	༩	པའ་ིཐགོ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ད་ུའཚམས་
གཟགིས་གནང་།	 ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	
ཐགོ་སཾ་བྷ་ོཌ་ཉནི་སླབོ་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་
དག་ེཆེ་དབུས་དག་ེརྒན་དང་སླབོ་ཕུག་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏ་ེ
སླབོ་གྲྭའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དག་ེཆེ་མིག་དམར་
དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་འཚམས་འདའི་ིགསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་

ནས་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་སོགས་གཟགིས་
འབུལ་ཞུས།	
ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་མ་རྣམས་
ལ་འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་ཡ་རབས་
བཟང་སྤོད་དགོས་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་བསནུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དགེ་
རྒན་མཉམ་ཟུར་ད་ུལྷན་འཛོམས་ཀིས་སླབོ་
གྲྭའ་ིགནས་སངས་སནྙ་སེང་ཞུས།	

ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་	 ༡།༣༠	 ཐགོ་གཞིས་ཆགས་
ནས་ཕབེས་ཐོན་གིས་ར་ལང་དཔལ་ཆེན་
ཆོས་གླངི་དགནོ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་ཕབེས་
སྐབས་དགོན་པའི་ལས་སྣ་ེརྣམས་ཀི་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་ཞུས་གནང་།	 ད་ེནས་རྒྱལ་
ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཟུར་མཇལ་ཞུས་རསེ་
དགནོ་པར་གནས་གཟགིས་གནང་ཏ་ེར་སངྦ་
ཀུན་ཕན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
འཚམས་གཟགིས་ལེགས་གུབ་བུང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༦།༣༠	 ཙམ་ལ་སངྒ་ཏགོ་བདོ་ཀི་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་
ཚོགས་པ་དུག་གི་མཐུས་མི་བཅས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༠	
ཙམ་ལ་སྒང་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མི་
འགུར་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་ལནྷ་གཏངི་སྐསེ་
དགོན་བང་ཨོ་རྒྱན་མད་ོསགྔས་ཆོས་འཁརོ་
གླངི་དང་།	བཙུན་དགནོ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཁརོ་
གླངི་།	 ག་ོམོ་བཀའ་དགནོ་ཚེ་མཆོག་གླངི་།	
དཔལ་ས་ངརོ་ཆོས་ཚོགས།	 སེར་བསེ་
འག་ོཕན་གླིང་དགོན་པ་བཅས་སུ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་སབྐས་དགནོ་པ་སོ་སོའ་ིལས་
སྣ་ེརྣམས་ཀིས་སྣ་ེལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས།
ད་ེནས་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 པའ་ིཐགོ་
ཆོལ ་གསུམ ་ ཚོགས་ཁང ་དུ་ས ་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན།	 ཚོགས་པ་དུག་གི་
ཚོགས་གཙོ།	 ས་ཁུལ་མི་འཐུས།	 སིྐད་
སྡགུ་གཉརེ་པ།	 མི་མང་བཅས་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་སྐུ་ཕྱྭ ་
དང་།	 བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟ་ིཛ་དག་གནས་
སངས།	 བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་

དནོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་།	
གཞན་ཡང་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་ལས་དནོ་སོགས་སྐརོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་མི་མང་གི་ད་ིབ་
ཁག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་།	
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	 ༡༣	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚོདུ་	 ༩	ཐགོ་གུ་ར་ུསྐ་ུའབུམ་གསང་ཆོས་དགནོ་
པ་དང་།	 རམུ་བཏགེ་དཔལ་ཀརྨ་པའ་ིགཙུག་ལག་བཤད་སུྒབ་ཆོས་འཁརོ་གླངི་ད་ུའཚམས་
གཟགིས་གནང་།	 ཉནི་རྒྱབ་བཙུན་དགནོ་མཁའ་སྤདོ་པདྨ་འདོ་གླངི་དང་།	 དཔལ་ཀརྨ་ཟུར་
མང་བཤད་སུྒབ་ཆོས་འཁརོ་གླངི་བཅས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ་བཅས།	།



4 17th July 2019   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༧

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོའ་ིཆེད་ས་གནས་ཀི་མཐུན་འགུར་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་ཞ་ེབདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཨི་ཊ་ལིའ་ིགངོ་གསེབ་ཁ་ེན་ོས་	 Canossa	
ཞསེ་པའ་ི	 	 མཚར་སྡགུ་ལནྡ་པའ་ིས་ཁུལ་
དརེ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ནས་ལོ་
ང་ོ	༢༠	འཁརོ་བའ་ིལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་
པའི་ཉནི་མོ་ད་ེཡུལ་མི་ཚོས་དན་གསོ་དང་
སྦྲགས་སལྐ་བཟང་གི་ཉནི་མོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་
སདླ།	 ཁུལ་དརེ་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་ཁང་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༠	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་མགནོ་འབདོ་ཞུས་
པ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ	

སྐབས་དརེ་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་	
Luca Bolondi	 མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིཞུས་པ་སྦྲགས།	 ཁུལ་ད་ེན་ིལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
འབལེ་མོལ་བདེ་སའི་ས་ཁུལ་གལ་ཆེ་ཞིག་
ཡིན་སྐརོ་དང་།	 	 དཔརེ་ན།	 ད་ེསྔནོ་ཡི་
ཤུའ་ིབ་ླཆེན་ Pope Gregory VII	 མཆོག་
དང་ཨིན་ཇིའ་ིརྒྱལ་པ་ོ	 Henry IV	མཆོག་
རྣམ་གཉསི་དབར་མི་མཐུན་པའ་ིདཀའ་ངལ་
རྣམས་ས་གནས་དརེ་འབལེ་མོལ་ལམ་ནས་
སེལ་ཐབས་གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་
པ་དང་འབལེ།	 	 འབུང་འགུར་བདོ་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོའི་ཆེད་ས་གནས་ཀི་
མཐུན་འགུར་ཞུ་ཆོག་སྐརོ་གསུངས།	

སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་སྐརོ་དང་།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རུྒྱད་ཅིག་ལམ་གཅིག་གི་
སདི་བུས་ཐད་ཡིད་གཟབ་གནང་དགསོ་སྐརོ་
སོགས་གསུང་དནོ།	 	 “ལམ་གཅིག་ད་ེལ་
བརྟནེ་ནས་ང་ཚོའི་རང་བཙན་ཤོར་སོང་།	

ལམ་དསེ་ཞི་བད་ེདང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལམ་སྣ་ེ
འདནེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།	 	 ད་ེལས་

ལྡགོ་ས་ེལམ་ད་ེནས་མེ་མདའ་དང་ལྕགས་
ཁབ་འཁརོ་ལོ་འདནེ་སོང་།”	 	 ཅསེ་
གསུངས།		
དེ་ཡང་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ཡུལ་ད ེའི ་གོས་

ཚོགས་ཀི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Matteo Luigi 

Bianchi	 མཆོག་དང་།	 	 ཕགོས་འགལ་
ཚོགས་པའི་ལྕམ་སྐུ་ཨེན་ཏ་ོན་ེལ་ཨིན་ཀར་
ཏ་ི	 Ms. Antonella Incerti	 མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ཕབེས་འདགུ		སིྤར་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་
ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་མི་འད་ཡང་།	 	 བདོ་
དནོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བཞེངས་
ཕགོས་གཅིག་པ་ཡིན་འདགུ	 ལགྷ་པར་འད་ི
ལོའ་ིགསུམ་དསུ་མཛད་སྒརོ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
ཚུགས་སབྐས་ཁངོ་གཉསི་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།	

ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སུྤྲལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་
ལ་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༧	
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉནི་ཞིང་གཤེགས་དམ་

པ་སུྤྲལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀིས་
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊམ་	
Donald	Trump	མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ཡོང་

བ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་གདན་
འདནེ་ཞུ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐོར་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་གནང་འདགུ
གོང་ཚེས་ཉིན་ཨ་རིའི ་སིད་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ི	 White House  

ནང་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཆོས་དད་རང་
དབང་བཀག་སྡམོ་དང་རགོ་རོལ་སོགས་
དག་གནནོ་ལས་ཐར་བའ་ིཡེ་ཤུ་དང་།	 ཁ་
ཆེ།	 ནང་པ།	 ཇིའུ་བཅས་ཆོས་ལུགས་འད་
མིན་གི་མི་རིགས་ཁག་གི་ནང་མི་དང་སྤུན་
ཉ་ེསོགས་ཐུག་འཕད་ཀིས་དཀའ་ངལ་ཁག་
གསན་འཇགོ་གནང་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རྟགས་ཐབོ་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ནཱ་ཌི་ཡ་མི་རཏ་	
Nadia Murad	 ལགས་ཀང་ལནྷ་བཅར་
ཞུས་འདགུ		སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཆོས་དད་རང་དབང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་བ་དང་།		
རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་པ།	 ཡེ་ཤུ་བཅས་སོ་སོའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
ནས་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད།
སིྤར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུཡོད་
པའི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༦	ནས་
ཚེས་	༡༨	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཆོས་
དད་རང་དབང་དར་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་སུ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་
ཐངེས་གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།	
དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི་ཐོག་ཨ་རི་ཕི་སིད་
དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་མ་ཡིག་པམོ་པའེ་ོ Mike 

Pompeo མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་
ཞབས་སམ་བྷ་ིརོན་བདྷ་ཁི་	 Sam Brown-

back	མཆོག	ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པི་ལོ་
སི་	 Nancy Pelosi	 མཆོག་གིས་གཙོས་

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་ཕ་ེརེང་ཝུ་ལཕ་	 Frank Wolf	
ལགས་སོགས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་འད་
མིན་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་སྐུ་ཚབ་བཅས་
ཕབེས་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་།	 ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སུྤྲལ་སྐ་ུ
བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་ལགས་ཀི་ཚ་མོ་ཉ་ི
མ་ལ་ྷམོ་ལགས།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་གཡག་ལ་ྷདཀནོ་མཆོག་སྒལོ་
མ་ལགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ཚོགས་གཞནོ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་
སོགས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་པའ་ིབུ་མོ་བད་ེསིྐད་ལགས་ལ་གསེར་གི་གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་བང་ཤར་འབས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་མ་ནི་
པལ་མཐ་ོསླབོ་	 Sikkim	 Manipal	 Uni-
versity	ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཚོང་
དནོ་རིག་པའ་ིཐགོ་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༡	 ལོན་པའ་ི
བདོ་པའི་བུ་མོ་བད་ེསིྐད་ལགས་ལ་གསེར་གི་
གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་འདགུ
ད་ེཡང་ལོ་སྔ་མར་མཐོ་སླབོ་དའེི་བསླབ་པ་
མཐར་སོན་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་འབས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་པའི་
བུ་མོ་བད་ེསིྐད་ལགས་ལ་གསེར་གི་གཟངེས་
རྟགས་ད་ེགནང་ཡོད་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོང་
མོར་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་ཡིག་རུྒྱགས་

གུབ་འབས་བཟང་པ་ོའདིས་རང་ཉིད་ཀི་
མདནུ་ལམ་བཟང་པ་ོབསུྐན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	
འབུང་འགུར་རང་རེའི་
སིྤ་ཚོགས་ལའང་ཞབས་
འདེགས ་ ཞུ ་ ཐུབ ་ རུྒྱའི ་
ཐུགས་རེ་གནང་འདགུ
སིྤར་བད་ེསིྐད་ལགས་ནི་
མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ནས་
ཡིན་པ་དང་།	 མ་སུ་རི་
གཏན་སླབོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་
རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སླབོ་ཡོན་རོགས་སྐརོ་འགོ་འདས་
པའི་ལོ་དུག་ལྷག་ནས་ཚོང་དནོ་རིག་པའི་

ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་དང་།	
ད་ེརསེ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས།	 ད་ཆ་

དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐོག་སླབོ་སྦྱོང་གནང་
བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ཤི་ན་གར་དང་ལ་དགྭས་
སླ་ེབང་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་

གནང་བ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་།	 བལ་གསོ་ཚོང་འདསུ་ཀི་
ས་གནས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་

ས་བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་
ལ་ྷརམས་པ་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་སིྤ་

འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤིས་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༩	
ནས་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	བར་རྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་

ཤི་ན་གར་	 Srinagar	 དང་།	 ལ་དགྭས་སླ་ེ
བང་ཁབ་ཁོངས་བདོ་མིའི་སྡདོ་སརྒ་ཁག་ལ་

གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་དང་།		
ཕི་ཚེས་	༢༠	ཉནི་ཤི་ན་གར་ལ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ས།ེ	ཕི་ཚེས་	༢༡	ནས་	༢༢	བར་ཉནི་གཉསི་རིང་ས་གནས་སུ་མཛད་འཆར་དང་།	ཕི་ཚེས་	
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