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་
ཞིག་དགོས།
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རྒྱ་མི འི་དཔོན་རི གས་ཁྲོད་བོད་ནང་དངོས་ཡོ ད་

དེང་དུས་ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས་ གནས་དེ་ དག་མི འི་ བསམ་བླའོ ི་ རྣམ་གཞག་ གནས་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་པའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་
༄༅།
ཞིག་འཛི ན་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ བསམ་པ་ཡོ ད་ན། ཕྱག་རྟགས་ཡག་ཤོས་ནི་ ནང་རྒྱ་གར་སྲོལ ་རྒྱུ ན་སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་ སྐརོ ་གཙོ་བོ་རེད།
བླའོ ི་རྣམ་གཞག་དང་བདྱེ ་ལས་སྐར
ོ ་ལེ གས་

མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧   ཚེ ས་ ༡༢

བཤད་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོ ད། ལེགས་བཤད་དེ་
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
དག་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དུའང་འབྲེལ་བ་ ཀྱི་བོད་མི འི་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཚན་
ཆེན་པོ་འདུག   ལེགས་བཤད་དེ་དག་འགྲོ་ པ་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་

ཉིན་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་འཛམ་གླིང་ས་

ཕྱོག ས་གང་ས་ནས་སྐ ྱེས ་བུ ་ མཆོ ག ་དམན་

མང་པོས་མ་སྐུལ་དྭང་བླངས་ཀྱི ས་མགོན་པོ་

ཏུ ་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་སླད་བཅར་བའི་མི ་གྲངས་

བ་མི འི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི ་བསླབ་བྱ་ལྟ་བུར་ངོས་ ༢༣ ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
འཛི ན་བདྱེ ་ཐུ བ་ཚེ ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་འདུག པོ་མཆོ ག་གི ས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་

གང་ཉིད་མཆོ ག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་པར་
ཕྱི་ཚེ ས་

ཐུ གས་དགས
ྱེ ་ཚོ ར་དང་སྦྲགས།

འདོན་མཁན་འདུག

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། ང་ དུ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། བོད་པའི་

༡༠ ཉིན་ཏེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཨི ན་ཡི ག་དྲ་རྒྱའི་

སྤྱི་ཚོ གས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་

ཚོ ས ་ལུ ས ་ཁམས་བདེ་ ཐང་སླད ་ལུ ས ་པོའི ་ ཆེན་པོ་འདུག   ད་བར་བོད་པ་ཚོ ས་ཧ་ཅང་གྱོང་
འཕྲོད་བསྟེན་གལ་ཆེར་འཛི ན་པ་ལྟར། བསམ་ པོ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། ད་དུང་ཡི ན་ཡང་བོད་

སངྟེ ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས། འཚམས་འད་ྲི ཞུ་མཁན་ཡོ ངས་

ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ མཛད་པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་ འག་ྲོ བ་མི འ་ི བཟང་སྤདྱོ ་འདུ་ཤེས་དང་། ཆོས་ པའི་རྣམ་གཞག་གཞི ར་བཟུང་བྱམས་བརྩེའི་ བླའོ ི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཡང་གལ་ཆེ ར་བརྩིས་ནས་ ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། མི ་རི གས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་
དེ་དག་རྩ་བར་བཟུང་ནས་རྒྱ་མི ས་ཇི་ཙམ་དབང་

ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གོང་འཕེལ།

དེ་བཞིན་ བསམ་བླ་ོ གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་ ཉོན་མོ ངས་པའི་བླར
ོ ་གཉེན་པོ་བསྟེན་ཕྱོགས་ ཡོ ད་བཤད་ཀྱང་། ང་ཚོ ་བོད་པའི་སེམས་ཤུགས་
ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་ངོས་ཀྱི་སྐས
ྱེ ་སྐར་ལ་ དཔལ་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ ་ནས་བརྒྱུ ད་པའི་ བོད ་ཀྱི ་ ཐུ ན ་ བྱ་དེ་ དག་ཟུ ང ་འབྲེལ ་ཐུ བ ་པ་བྱུ ང ་ན་ཤེ ས ་ སྐརོ ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ ནམ་ཡང་བརླགས་མེད།
དེར ་བརྟེན་མུ ་ མཐུ ད ་འབད་བརྩོན་བྱེད ་དགོས །
སེམས་ཐག་ཉེས་པོས་མཛའ་བརྩེའི་འཚམས་ མི ན་རི ག་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་ ཡོ ན ་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག ་ཡོ ང ་རྒྱུ ར་ཕན་ཐོག ས་ སེམས་ནང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐུ བ། ངོས་རང་ས་
ཞིག་འདོན་སྤལེ ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན།

རྒྱ་ནག་ནང་རི མ ་བཞི ན ་འགྱུ ར ་བ་འགྲོ་ བཞི ན ་

ི ་ཁནྱོ ་དུ་ང་ཚོ ས་ གནས་གང་དུ་བསྐྱོད་ཀྱང་དོན་གཉེར་བ་ཚོ ར་ ཡོ ད།   རྒྱ་མི འ་ི དཔོན་རི གས་ཚོ འ་ི ནང་དུའང་ད་
ད་ལྟ་འཛམ་གླང
ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡི ན།   ངོས་རང་ད་ཆ་ དེའི་ ཐོག ་ད་ཆ་ངོས ་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་ནང་སྲོལ་ མཐོང་བཞི ན་པའི་རྙག
ོ ་གྲ་དེ་དག་ཕལ་མོ ་ཆེ ་ བསམ་ཚུལ་འདི་རང་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། དེའ་ི བར་རྒྱ་མི ས་བོད་ཐོག་འཛི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེས་
འདྲི་གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་ སྐབྱོ ་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡི ན།

བདྱེ ་ཐུ བ།

གབ་འབྲས་ཐོན་གྱི་མི ་འདུག ད་ཆ་བོད་པའི་ཐོག་

ྲུ
ལོ་ན་ ༨༤ རེད། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་མང་པོའ་ི རྒྱུ ན་ལེ གས་བཤད་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ལས་ སེ མ ས་རྒྱུ ད་ཆགས་སྡ ང ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གཞན་ ཐོག་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་ཐུ བ་ཚེ ་
སྲི ད ་བྱུ ས ་འཛི ན་རྒྱུ ་དེ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས་ཚུ ལ ་
ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ དབང་ལ་བརྟེན་ནས་དེར་གཉེན་པོ་བསྟེན་མ་ ངོས ་ལའང་བཀའ་དྲིན ་ཆེ ་ བ་ཞི ག ་ཡོ ང ་བ་ དང་མཐུ ན་པའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་ཞི ག་འཛི ན་
རི ང་ངོས་རང་ཁདྱེ ་ཚོ ་དང་ལྷན་དུ་སྐྱེས་སྐར་ འགན་བཞི་པ་དེ་ཡི ན།

སྲུང་བརྩི་བདྱེ ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ངོས་ གཞོ ན ་སྐ ྱེས ་ཁྲོད ་སྲོལ ་རྒྱུ ན་རི ག ་གནས་དེ་ ཐུ བ་པར་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ འདུག །
ཀྱིས་དེ་སྔ་བརདྗོ ་པ་ལྟར། གལ་ཏེ་ཁདྱེ ་ཚོ ས་ དག་ལ་དོ་དབྱི ངས་སླབེ ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་བཟོས་ གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སྲོལ་རྒྱུན་རི ག་

ལྷ་ོ ཊི ་རོལ་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་གྱིས་བོད་མི འ་ི མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༡

ཞེས་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༢

ལོར་རང་སྐངྱོ ་ ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་གི ་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་

རྒྱུས་ཐོག་བོད་ལ་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་ལས་བླ་ོ

སྐྱོང ་མཆོ ག ་དང་ལྷན ་དུ་ ཐུ ག ་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ ་

པར་ཉེ་ ལམ་ཨི ་ཊ་ལི ་སྲི ད ་གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་

རེ ས ་གཟའ་ཕུ ར ་བུ འི ་ ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ མངའ་ཁུལ་གྱི ་གནས་བབ་ཐོབ་པ་ཞི ག་ཡི ན་ ཀྱི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་ འདུག

སེང་ྒེ མཆོག་ཨི ་ཊ་ལི འ་ི ལྷ་ོ ཊི ་རོལ་

South

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ གཡོ ལ་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར།

སྐྱེད་མང་པོ་ཞིག་ལེན་ཐུ བ་རྒྱུ་དང་།   ལྷག་

ནག་གཞུང་དང་ལྷན།  རྒྱུད་གཅིག་ལམ་

ལྷ་ོ ཊི ་རོལ་མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་

གཅི ག་ཟེར་བའི་ཚོ ང་འབྲེལ་གན་རྒྱར་མི ང་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད།   བོད་

བྱུང་བ་དེ་དག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཐོག་ཡི ད་ ཚོ གས་སྐབས་ ༡༠ པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་
ལེགས་གྲུབ།
གཟབ་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ ་གསུང་དོན། ང་

དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་
མི ་ཚོ ར་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྐྱོང་གི ་
གནས་བབ་ཐོབ་ཆེ ད་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་

རྟགས་བཀོད་ཡོ ད་སྟབས།   བོད་ལ་གང་ བལ་ཡུ ལ ་སྤགོ ་ར་བཀྲིས ་གླིང ་ས་གནས་འཐུ ས ་

རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་འདུག  

རང་འདིར་ཁྱེད་ཚོ ར།   བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ ༄༅། །དབུས་འོས་བསྡ་ུ ལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ ་
མུ་མཐུ ད་གནང་རོགས། ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་ འབྱོར་དོན་ལྟར། ཆེས་མཐོའ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་

ལྗངོ ས་ཞེས་བསྟན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས།  དོན་

རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ཚོ ང་གི ་འབལ
ྲེ ་ལམ་གསར་

ི ་གི་ས་ཁྲའི་སངྟེ ་བོད་རང་སྐངྱོ ་ ཆེད་ཡོ ང་བ་ཡི ན།  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཚོ ས་ཀྱང་
སྤྱིར་འཛམ་གླང
དངོས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་དམ་བསྒྲགས་ཧ་
Tyrol

བྷལོ ་ཛ་ནོར་

མཚམས།

རང་སྐངྱོ ་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་
Bolzano

ཕེབས་འབར
ྱོ ་བྱུང་

ཁུལ་དེའ་ི མངའ་སྡའེ ་ི སདྲི ་སྐངྱོ ་

སྐ་ུ ཞབས་ཨར་ནོ་ཀོམ་པ་ཆར་
Kompatscher

གནང་འདུག

Mr. Arno

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཨི ་ཊ་ལི འ་ི ལྷ་ོ ཊི ་རོལ་རང་ ཞིག་རྩ་བ་ནས་མེད།  

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི འི་

གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྤྲད་དགོས། ཞེས་

South Tyrol

རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་གསུང་།

སྐངྱོ ་མངའ་ཁུལ་གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་བབ་ལ་ གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ སྤྱིར་ཤེ ས་ཡོ ན་བས་ྟི གནས་ཁང་དེ་དང་བོད་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ འོག ་བོད ་རི གས་ཡོ ངས་ལ་རང་སྐ ྱོ ང ་གི ་

དེ་ཡང་ཨི ་ཊ་ལི འ་ི ལྷ་ོ ཊི ་རོལ་

པ་ཞི ག ་འགོ ་ འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་སྟབས།  

ཅང་འོག་ཡོ ད་པ་ལས་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པ་ ངས་ཁདྱེ ་ཚོ ར་ངེས་པར་ཡི ད་གཟབ་གནང་

མི ག་དཔེ་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་

གསུངས།

དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག
གཙོ ་ ཆེ ་ ཤོ ས ་གཞི ས ་ལུ ས ་རྒྱ་ཆེ འི ་ མི ་མང་གི ས ་
སེམས་ཤུ གས་འགྱུར་བ་ཁྱོན་ནས་མེད་པར་བསྡད་
པ་རེད། འདི་ལྐག
ུ ས་པའི་ཞེན་ཁོག་མ་རེད།
ང་ཚོ ་ བོད ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་འདི་ འཛམ་
ི ་ལ་ངོམ་ཆོ ག་པ་ཞི ག་དང་འཛམ་གླང
ི ་ལ་ཕན་
གླང
ཐོགས་ཡོ ད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག
དེར ་བརྟེན་བོད ་མི ་རི གས་ཀྱི ་ སོ ་ སོ འི ་ རི ག་
གཞུ ང་སོ གས་ལ་ཞེ ན ་ཁོ ག ་དང་སྤ ོབ ས་པ་
བ ྱེ ད ་ རྒྱུ ་ འ དི ་ རྒྱུ ་ མ ཚ ན ་ ད ང ་ ལྡ ན ་ པ ་ ཞི ག ་
རེད།
ཁྱེད་རང་ཚོ ་སེམས་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་
སྡདོ ་ཨང་། ལས་ཀ་ཧུ ར་ཐག་བྱོས་ཤོག་ཨང་།
ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

བྷལ
ོ ་ཛ་ནོའི་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཤེ ས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་ མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དབར་ཤེས་ཡོ ན་བརྗེ་ལེན་
ཁང་

European Academy of Bolzano

(EURAC)

གྱི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་རེས་གནང་ནས་ད་བར་

གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ལས༌བདྱེ ། ལོ་ངོ་ ༢༥ ཕྱིན་འདུག་པ་བཅས། །   

ི ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ས་
སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་ལ་འཛམ་གླང

རྒྱ་ནག་དང་འབལ
ྲེ ་བ་གནང་སྐབས།   ལོ་

ཁྲིམས་ཞི བ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག་
གི ས་བལ་ཡུ ལ་ཨེ ས་ཨོ ་ཨེ ས་སླབོ ་གྲྭའི་བོད་དགེ་
ཨོ ་རྒྱན་ཟླ་བ་ལགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་བཅའ་
ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༩ ཆ་རྐྱེན་འོག་འཕྲལ་སེལ་
ས་གནས་ཁྲིམས་ཞི བ་པར་བསྐ་ོ གཞག་བགྱིས་ཏེ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༦ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་བལ་
ྲི ་གླང
ི ་ས་གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་
ཡུ ལ་སྤགོ ་ར་བཀས
སྐབས་ ༡༠ པའི་འདེམས་ཐོན་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་
མི ་ ༡༥ ནས་ཚོ གས་མི ་ ༡༣ དང་། དེ་དག་
གི ་ཁོངས་ནས་ཚོ གས་གཙོ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་
ལགས་དང་། ཚོ གས་གཞོན་ཀརྨ་བསོད་ནམས་
ལགས་བཅས་ནས་འཕྲལ་སེ ལ་ཁྲིམས་ཞི བ་པའི་
མདུན་དུ་ལས་འཁུ ར་དམ་བཅའ་འབུ ལ་བཞེས་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག་པ་བཅས། །

2

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

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧
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ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུས་མི ་དང་གཞུང་ཚབ་ཁག་གཅིག་སྦར་སི ལ་དོན་ཁང་གི ་གཞུང་འབྲེལ་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩིའི་
མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩  ཟླ་ ༧  ཚེ ས་ བརྩི་མཐོང་ཆེ ་བའི་སོལ་ཝེ་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་
༩ ཉིན་སྦར་སི ལ་དུ་སྦར་སི ལ་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་ ཡི ན་ཞིང་། ཚོ གས་ཁང་དེ་ཆེས་ཚུལ་མཐུ ན་

སྐབ ས་དགེ་འདུན ་པ་རྣམས་ནས་སྨནོ ་ལམ་ མཛད་འབྲེལ་ཁག་སྙན་སེང་ཞུ ས་ཏེ་ད་ལྟའི་

གསུང་འདོན་གནང་རྗེས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

དོན ་གཅོ ད ་ཁང་ནས་བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་ དང་ཡ་རབས་ཐོག་བོད་ལུགས་རྒྱན་བཀོད་ བཀྲིས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་སྐུ་ མགྲོན ་

པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ དང་སྦྲགས་སྐུ་ ཐང་ཁག་སྒྲི ག ་བཤོ མ ་གྱི ས ་ རྣམ་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་
མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་

པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་ ༨༤

གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་

པ་འཛུ གས་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་འབོད་སྐུལ་
ཞུས།

ཐོག་མུ ་མཐུ ད་འབད་བརྩོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་
རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤང་གནང་།

གསུ ང ་བཤད་མཐའ་མ་དེ་ བཞི ན ་དེ་ སྔ་ ཡུ ་
ྲི ་ཆེ ་ ཤོ ས ་
རོ བ ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་སུ ་ ག ག
ྲོ ས་འདས

ལྗ ང ་ཁུ ་ཚོ གས་པའི ་ ཚོ གས་གཞོ ན ་གྲོས ་ དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གལ་གནད་ཅན་སྐུ་ཞབས་
ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ལྕམ་སྐ་ུ

Scott-Cato

ཤོ་གོར་མཆོག་གི ས་མ་འོངས་པར་མུ ་མཐུ ད་

མཆོ ག་གི ས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ལོ ་མང་བོད་དོན་ཐོག་ བོད་དོན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེས་

ལ་ཕེབ ས་པའི ་ ༸སྐུ འི ་ འཁྲུ ང ས་སྐ ར ་སྲུ ང ་
བརྩི་ཞུས་ཡོ ད།   སྐབས་དེར་གལ་ཆེའ་ི སྐ་ུ

ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་ཉིད་ལས་དོན་བླ་ོ སྤབོ ས་ ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག

རོབ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ ༡༡ ལྷག་དང་།

ཞུས་བཞིན་ཡོ ད་པ་དང་།

ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ལས་བདྱེ ་ཁག   དེ་བཞིན་

པ་འཛུ ག ས་རྒྱུ ར་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་སྣེ་ཁྲི ད ་གནང་ གཞན་མ་རྣམས་ནས་སྲོལ ་རྒྱུ ན་ནང་མ་

དང་དགའ་ཚོ ར་ཆེ ་ཤོས་ཤི ག་ཏུ ་ངོས་འཛི ན་ གསུ ང ་བཤད་ཁག་མཇུ ག་སྒྲི ལ ་མཚམས་

མགྲོན་དུ་ཉེ་ཆར་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་ཡུ་
ཨ་རི ། ཨི ན་ཡུལ། སུད་སི ། ཐེ་ཝན་བཅས་

གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་ རི གས་ཚོ གས་པའི་གཟའ་མཇུག་སླབོ ་གྲྭའི་

སྐུ་ མགྲོན ་གཞན་དང་ཡུ ་ རོ བ ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་ བརྗིད་ཉམས་ཆེ ་བའི་ལྟ་ེ གནས་ཤི ག་ཏུ ་གྱུར་ པ་དང་སྦྲགས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅི ག ་གི ་ སྐུ ་ ཚབ་རྣམ་པ་
ཕེབས་ཡོ ད།

བ་མ་ཟད།

ནང་མ་བསདྟོ ་གཞས་དང་བོད་ མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ མཛད་རྣམ་སྙིང ་

ུ ་ཤི ག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ༸གོང་
ཡི ག་ཡི ག་གཟུགས་འགྲེམས་སྟོན་སོགས་ཀྱི་ བསྡས

དེ་ ཡང་༸སྐུའི ་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ ལམ་ནས་མཛད་སྒ་ོ གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ཞི ག་ ས་མཆོག་དང་ཡུ་རོབ་མཐུ ན་ཚོ གས།

དེ་

ཡུ ལ་ནི ་ སྦ ར ་སི ལ་རྒྱལ་སའི ་ ནང་ཤི ན་ཏུ ་ གོ་སྒྲིག་ཞུས་འདུག མཛད་སྒ་ོ དབུ་འཛུ གས་ བཞི ན ་ཡུ ་ རོ བ ་གྲོས ་ཚོ ག ས་མཉམ་སྔ་ རྗེས ་

༄༅། །འདི་ལོར་བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་སྤྱི་

༨༤

ལ་ཕེབས་པའི་

མཛད་སྒ་ོ སྲུང་བརྩི་གང་ལེ གས་ཞུས་ཐུ བ་པ་

གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལྟར།

དེ་ ནས་ས་གནས་འཐུ ས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་

བརྟེན་ཀཐ་མན་གྲུ་ནང་གཞུ ང་འབྲེལ་རྒྱས་
འཛོ མ ས་སྔར ་ལམ་བཞི ན ་ས་ཁག་གཅི ག ་

གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་བཟོ་གཞིས་ལས་

Hautala

མཆོག་གིས་ཁོ་བོ་ མཛད་སྒ་ོ བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་ངང་མཇུག་

དེ་སྔ་༸གོང་ས་མཆོ ག་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ སྒྲིལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །
ཁག་དྲན་གསོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བོད་དོན་

དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ་གསུང་འཕནྲི ་

ལྟར ་འཐེན ་རྗེས ་མི ་མང་རྒན་གཞོན ་ཕོ་ མོ ་

ཡོ ངས་ནས་རྟེན་འབལ
ྲེ ་མཚོ ན་བདྱེ ་དུ་སལ
ྲོ ་

གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་མཚམས་ས་འཐུ ས་

ཤག་གི ་ གསུ ང་འཕྲི ན ་མི ་མང་རྣམས་ལ་

དང་། དེང་དུས་ཀྱི་སྒརོ ་གཞས་ལེའུ་གཅིག་

མཉམ་རུ བ ་ཐོག ་ཕྱི ་ ལུ ག ས་ལྟར ་ཀེག ་བགོ་

མཐའ་དོན ་གནད་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་དང་སླབོ ་ཕྲུ ག

གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས། །

གྱིས་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་

ི ་བ་
ཐང་དུ་ཕེབས་ནས་ཀི ་སོ་འབྲུག་སྟོང་ལྡར

དང་ཁྱབ་ཁོང ས་མི ་མང་བསྡམ
ོ ས་མི ་མང་

མཇལ་དར་འབུལ།

ཁུངས་རྟེན་ཁང་མདུན་ཐང་དུ་འདུ་འཛོ མས་

བདྱེ ་དུ་སྐ་ུ མགནྲོ ་དང་།

ཀྱི ས ་བོད ་སྐ ྱོ ང ་ལྷ ་ སྲུ ང་རྣམས་ལ་༸སྐུ འི ་

སུ་གྱུར་ཡོ ད་ནའང་བོད་མི འི་གནས་སྡདོ ་ས་ དགུ ང་ཀེག་ལོ ར་བར་ཆད་ཕྲ་མོ ་ཙམ་ཡང་
ཁུ ལ ་སོ ་ སོ འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དང་དགོ ན ་སྡ་ེ མི ་འཕྲད་ཆེད་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་
ཁག་བཅས་སུ ་ སྲུ ང ་བརྩི་ཞུ ་ དགོས ་བྱུ ང ་བ་ གསལ་བའི་ སྨནོ ་འདུན ་གྱི ས ་བསང་གསོ ལ ་

སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་པ་མ་ཟད།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་དང་བཀའ་ རྒྱུན་གནའ་རབས་ཀྱི་སྒརོ ་གཞས་ལེའུ་གཉིས་

དེ་བཞིན་བཟོ་གཞིས་

བརྒྱ་དཔོན ་རྣམས་ནས་རྟེན་འབྲེལ ་མཚོ ན ་
མི ་མང་།

སླབོ ་

ཕྲུག་ཡོ ངས་ལ་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་བསི ལ་
འདེགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་མཛད་རི མ་བཞི ན་
ཨ་ཏི་ཤ་ཉིན་སླབོ ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོ་དང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་

ལྟར། འཇོ་ལ་ཁེལ་བཟོ་གཞིས་ལས་ཁུངས་ གྲུབ་མཚམས་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་རྣམས་ནས་
ནས་ཀྱང་ས་གནས་ཀྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་མངའ་ ༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རི ན་པོ་ཆེ ་

ཚོ གས་གཙོ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གཉིས་

ཐོག་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཐོབ་ཐོག་སྔ་དྲོ་ཆུ་ ཁང་ནང་མཛད་སྒའོ ི་བཞུགས་ཁྲིར་སྤསོ ་སྣེས་

འགྲེམ ས་ཞུ ས ་རྗེས ་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་

གཞུ ང ་གི ་ གནད་ཡོ ད ་མི ་ སྣ་རྣམས་ལ་ངག་

གཞོན་ཟུར་པ་

པའི་ཐོག་འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གཞིས་མི ་མང་ གྲོལ་རི ན ་པོ་ཆེ ་ལ་བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་གི ་

༧

དུ་འདུ་འཛོ མས་མ་ཐུ བ་པའི་གནས་སྟངས་

ཡུ ་རོ བ ་ག ྲོས ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འི ་ ཚོ གས་ ཏེ་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའི་ངང་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་

དཔལ་ལྡན་

སྔ་ད་ྲོ ཆུ་ཚོ ད་ སེར་སྐྱ་མི ་མང་ཡོ ངས་ནས་༸སྐ་ུ པར་མཐོང་

༸སྐའ
ུ ི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཐོག་སྔར་ལྷག་

དམི གས་བསལ་དམ་དྲག་ཆེ ན་པོ་བྱས་པར་

བསྟོད་གཞས་ལེའུ་ ༥ གཟིགས་འབུལ་ཞུས་

རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག

ི ་ད་ུ སྐའ
འཇོ་ལ་ཁེལ་བསམ་གྲུབ་གླང
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

གཙོ ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་གཉིས་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ བྱུང་ཡོ ད།
སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ དེ་ཡང་ཉིན་དེར་ས་གནས་ནས་མཛད་རི མ་ ནས་མནྡལ་འདེགས་འབུལ་རྗེས་རི མ་བཞི ན་

ལྟར་དགུང་གྲངས་

མ་འོངས་པར་ གཞས་མ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ མོ ་ ལགས་དང་བོད ་

ལས་ཁུངས་ནས་རུམ་གདན་འགྲེམས་སྟོན་

ཚོ ད ་གཉིས ་ལྷག ་རི ང ་༸སྐུའི་ འཁྲུ ང ས་སྐར ་ སྔནོ ་བསུས་ཏེ་གདན་འད ྲེན་ཞུས།

འགྲེམས་སྤལེ ་ཞུས།

སེར་སྐྱ་མི ་མང་ཡོ ངས་ནས་རྟེན་ཁང་མདུན་

བཅས་འཁྲབ་སྟེ་ མཛད་སྒ་ོ རྒྱལ་ཁའི ་ ངང་

སྦངེ ་ལོར་ད་ུ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༤ ལ་ཕེབས་པའི་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་
ུ ་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༦ བསྐྱེད་དམ་བཅའ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་འཛམ་ མགྲོན་གཙོ ་བོ་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུ ང་གི ་སྤྱི ་

ི ་ སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཞབས་རི མ་དང་།
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་འཛམ་གླང

༸སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་ གོང་མཐོར་གཏོང་སླད་རླབས་ཆེ ན་དགོངས་ པན་ཌེ་

ི ་
པ་དང་། གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་གླང

ཉིན་སྦངེ ་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ གླིང་ནང་ཆོ ས་ལུགས་ཕན་ཚུ ན་མཐུ ན་སྒྲི ལ་ ཁྱབ་སྐ ར
ོ ་སྲུ ང ་གཞོ ན ་པ་ཨ་མར་ཀུ ་ མར་

Shri. Amar Kumar Pandey

མཆོག་དང་ཧིན་ར་ྡུ བླ་ཆེན་གུ་ར་ུ དེཝ་

Gurudev

Pujya

ནང་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་མི ་སྣ་ཞི ག་ཡི ན་

Rev.Bishop Father

Praveen Henry D’Souza

mood M Ashraf

Mah-

Jaideep Jesudoss  

དུ་སེར་སྐྱ་མི ་མང་གྲངས་ ༥༠༠ ལྷག་ཙམ་

འདུ་འཛོ མས་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ་གདན་

ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང༌།

མཆོག་དང་འཇིའུ་ཡི ་བླ་ ཕག
ྱོ ས་མཚུ ངས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་

ཆེན་ཇེ་ཌིབ་ཇེ་སུ་ཌི་སི ་

དང་བསང་གསོལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རས
ྗེ ་ཆུ་

པ་དང་སྙངི ་རྗེ།   བཟོད་པ་བཅས་དངོས་སུ་

མཆོག ཁ་ ཉམས་ལེན་མཛད་མཁན་ཡི ན་པ་ངོས་འཛི ན་

ཆེ་མཆོད་དཔོན་མོ་ཧོ་མཏ་ཨཤ་རཕ་

སྐྱོངས་བའི་ལྷ་སྲུང་རྣམས་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་

ཞི ་ བདེ་ སྐྲུ ན་རྒྱུ ་དང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཕན་ཚུ ན ་ ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་བོད་ཁྱིམ་ཚོ གས་ཁང་

མཆོག་དང༌། ཡི ་ཤུ་བླ་ཆེན་པྲ་ མཐུ ན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ། བྱམས་

ཝིན་ཧེན་རི ་ཌི་སུ་ཇ་

དཀར་ཕྱོགས་

གི ་ མཛད་འཕྲིན ་དེ་ དག་ལ་འཛམ་གླིང ་ས་

ཞུ ས ་ཀྱི ས ་སྐུ་ མགྲོན ་རྣམས་ནས་དུས ་ཆེ ན ་
དེ་

ནས་ས་གནས་གཞོ ན ་ན ་ུ ལྷན ་ཚོ ག ས་ནས་
རི ག་གཞུ ང ་འཁྲབ་ས ནྟོ ་གཟི ག ས་འབུ ལ་

ྲེ ་རྒྱ་གར་སྐུ་མགནྲོ ་རྣམས་
མཆོ ག ་བཅས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཁག་གི ་ བླ་ ཆེ ན ་ ཕྱོག ས་ཀུ ན ་ནས་མི ་ ས་ཡ་མང་པོས ་དགའ་ ཞུས་པ་དང་འབལ

དུས ་ཆེ ན ་སྲུ ང ་བརྩི་རྣམ་ཀུ ན ་དང་མི ་འདྲ་ གཞི་ལྟར།

བར་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་

སྦངེ ་ལོར་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་

འདྲ་མི ན་གྱི་བླ་ཆེན་ཁག་གདན་ཞུ་དང་། སྐ་ུ

སོ་སོ་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

མོས་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས།

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྐའུ ་ི འཁྲུངས་སྐར་འཚམས་ དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༩

འད་ྲི ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ ཐོག་སེར་སྐྱ་མི ་མང་ཡོ ངས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་

དང་མང་ཚོ གས་བཅས་ལ་ཉིན་གུ ང་གསོལ་
ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒརོ ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༢

དང་།

རེ ས ་གཟའ་པ་སངས་ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་ ཌུ་ཀ་
འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

སེང་ྒེ མཆོག་ཨི ་ཊ་ལི འ་ི བྱང་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཆགས་
པའི་རོ་སྦ་ི རི ་ཊོ་

Rovereto  

གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་

གངྲོ ་སྡ་ེ སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཕ་རན་སི ་ཀ་ཝལ་

Francesca Valduga

དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་སྐ་ུ ཞབས་

མཆོག བོད་

Roberto Pintor

མཆོག་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སདྲི ་སྐངྱོ ་མཆོག་གི ས།
ཨི ་ཊ་ལི ་ཊེ་རན་ཏོའི

རང་སྐངྱོ ་

Trento

གནང་བ་ནི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ ་འོས་པ་ཞི ག་
ཡི ན། ཞེས་དང་། བོད་ནང་མཚོ ན་ན་བོད་

ི ་སྟོབས་ཆེ ན་པོས་བོད་ ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒང
མངའ་ཁུལ་ནས་སྙང
ྲེ ་འཛུ གས་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཀྱི ་རྒྱལ་དར་གཏན་འཇགས་སྒྲེང་འཛུ གས་

གིས་ཁྲིམས་འགལ་རྩི་བཞིན་ཡོ ད།

ཅེས་

ནང་དེ་སྔ་དམག་ཆེ ན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་

སོགས་གསུང་།

མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱལ་
གླུ་བཏང་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།   བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་དར་དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ ༩༦ ཡི ་རྒྱལ་

དར་དང་ལྷན་གཏན་འཛུ གས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་
འདུག

དེ་ཉིན་ཊེ་རེ ན་ཏོའི་སྲིད་འཛི ན་གཞོན་པ་སྐུ་

དམག་མཚམས་བཞག་ནས་ཞི ་བདེ་གོང་སྤལེ ་

གྱི་མཚོ ན་དོན་རྗེས་དྲན་གྱི་དྲིལ་བུ་ཞི ག་ཡོ ད་

ཞབས་ཨ་ལེ་སན་ཏོ་རོ་ཨོ ་ལི ་ཝི་

པ་དེར ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒ ྲེང ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་

dro Olivi

Alessan-

མཆོག་གིས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོ ག་ཁོང་གི ་ལས་ཁུངས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་

གཞུ ང་འབལ
ྲེ ་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཚོ གས་གནང་
ཡོ ད་པ་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

ཕེབས་བསུ་ཞུས་གནང་འདུག

གཞུ ང ་འབྲེལ ་མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་ཨི ་ཊ་ལི འི ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ས་གནས་

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ ག ས་ཀྱི ་

སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

གྲོས་ཚོ གས་གོང་མི ་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་ཨལ་
བྷར་ཌོ་རཱོ་བྷལོ ་ Alberto Robol མཆོག་

དེར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་བླ་བྲང་འཕགས་པ་ཚེ ་རི ང་མཆོག་བྱང་ཤར་ཁུལ་ སྨན་ཞབས་སླབོ ་སྦྱོང་ཐོག་རྩེར་སོན་བོད་པའི་
ད་ུ ཡོ ད་པའི་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ། བུ་མོ་ངག་དབང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ལ་གསེར་གྱི་
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདེ་ ཁོར ་ཡུ ག ་བཅས་ཛ་དྲག་གི ་ གནས་སྟངས་ ཉིན་རྒྱབ་ཚོ དུ ་ ༡།༣༠ ཐོག་གཞིས་ཆགས་
གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ།
སྲུང་བཀའ་བླནོ ་བླ་བྲང་འཕགས་པ་ཚེ ་རི ང་
མཆོག་འདི་ཟླའི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་ད་ྲོ

འོག ་གནས་ཡོ ད ་པ་བཅས་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་

ནས་ཕེབ ས་ཐོན ་གྱི ས ་ར་ལང་དཔལ་ཆེ ན ་

ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་༸སོག་གཡུང་དྲུང་

ཁག་ལ་ལེན་འདེབས་གནང་།

ཆུ་ཚོ ད་ ༣ ཐོག་གླ་ེ ལུང་ཆོས་སྡ་ེ དགོན་དང་།

སྐབས་དགོན་པའི་ལས་སྣེ་རྣམས་ཀྱི ་ཕེབས་

དེ་ནས་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢ ཙམ་ལ་ར་

ས་གནས་གཞིས་ཆགས་དགོན། གཡུང་དྲུང་

ི ་བོན་དགོན། ར་ལང་བཙུན་
ཀུན་གྲགས་གླང

ཚབ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཟུར་མཇལ་ཞུས་རྗེས་

དགོན་པར་གནས་གཟིགས་གནང་ཏེ་ར་སྦང་

སུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཚོ དུ ་ ༩ པའི་ཐོག་

འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།

གནས་འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་སོགས་

གཟིགས་གནང་། དེ་ནས་ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠

༦།༣༠

པ་ཁག་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་ལས་བྱེད་བཅས་

དགེ་ཆེ་དབུས་དགེ་རྒན་དང་སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་

འགོ་འཛི ན་དང་ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་གཙོས་

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་

སླབོ ་གྲྭའ་ི མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་དགེ་ཆེ་མི ག་དམར་

ཚོ དུ ་ ༧ ཐོག་སྒང་ཏོག་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་

ི ་དགོན་དུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་།
གླང

ི ་བོད་མི འ་ི གཞི ས་ཆགས་
སྦང་ལ་ཀུན་ཕན་གླང

བསྟན་འཛི ན་ནོར་ལྡན་ལགས་དང་།

ས་

གཞུ ང་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་
ནས་ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས།
༡།༣༠

ཐོག་མཉམ་

འབལ
ྲེ ་ཚོ གས་ཁང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་
དང་།

ས་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ།

མཉམ་

གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་མི ་མང་གི ་འདྲི་བ་

དགོན་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་།

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་དུ་འཚམས་
ཐོག་སཾ ་བྷ་ོ ཌ་ཉིན་སླབོ ་དུ་ཕེབས་འབར
ྱོ ་སྐབས་

ི ་དགོན་དུ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་
ཆོས་གླང

བསུའ་ི སྣེ་ལེན་ཞུས་གནང་།

དེ་ནས་རྒྱལ་

ཀུ ན ་ཕན་གླི ང ་བོད ་མི འི ་ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་
ཕྱི་ཚེ ས་

ཉིན་གྱི་དགོང་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༡༡

ཙམ་ལ་སྒང་ཏོག་བོད་ཀྱི་གསོལ་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༥
མགྲོན་ཁང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་ས་གནས་ ཉིན་སྦངེ ་ལོར་ St. Philomena Nursing
College

ཞེས་པའི་སྨན་ཞབས་མཐོ་སླབོ ་ནང་

ཚུ ལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོ ས་

བྱུང་།   ཁྱེད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་དེས་
བོད་རི གས་སླབོ ་མ་གཞན་རྣམས་ལའང་མི ག་

ནས་ཕེབ ས་བསུ ་ སྣེ་ལེ ན ་ཟབ་རྒྱས་ཞུ ས ་ཏེ་

ཚོ གས་པ་དྲུ ག ་གི ་ མཐུ ས་མི ་བཅས་ནས་

དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའ་ི གསུང་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༠ མ་ངག་དབང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་རྩེ་ཕུད་ སྤྱིར་ངག་དབང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི།
བདེ་
ཙམ་ལ་སྒང ་ཏོག ་ས་གནས་འགོ་ འཛི ན་མི ་ ཨང་དང་པོའ་ི གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ སྐྱིད་གླིང་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་ནས་ཡི ན་
འགྱུར་གཡུ་སྒནྲོ ་ལགས་དང་ལྷན་གཏིང་སྐས
ྱེ ་ པར་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་ ཞིང་། མ་སུ་རི ་གཏན་སླབོ ་ནས་སླབོ ་མཐར་
དགོན་བྱང་ཨོ ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་ཆོ ས་འཁོར་ ཁངས་ནས་དགའ་བསུ་དང་འབྲེལ།   མ་ ཕྱི ན ་ར ས
ྗེ ་སྨན ་ཞབས་པའི་ སླབོ ་སྦྱོང་གནང་
ུ
ི ་དང་། བཙུན་དགོན་ཨོ ་རྒྱན་ཆོས་འཁོར་ འོང ས་ཤེ ས ་ཡོ ན ་སླབོ ་སྦྱོང་མུ ་ མཐུ ད ་ལམ་ བཞིན་ཡོ ད། ཁོ་མོ་ནི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
གླང

བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་

ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

B.Sc Nursing

ལོ་རི མ་གཉིས་པའི་ཐོག་

སླབོ ་གཉེར་གནང་བཞི ན་པའི་བོད་པའི་སླབོ ་

དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ངེས་རེད།
འཁོད་འདུག

ཅེས་

ི ་།
གླང

ི ་། ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་འཚམས་འད་ྲི གནང་དོན། ཤེས་རི ག་ལས་ཁངས་བརྒྱུད་ Vimala Asག་ྲོ མོ་བཀའ་དགོན་ཚེ ་མཆོག་གླང
ུ
དཔལ་ས་ངོར་ཆོས་ཚོ གས།
སེར་བས
ྱེ ་ ང་ཚོ འི ་ སླབོ ་ཕ ག ་ཚོ ས ་སླབོ ་སྦྱོང་ཧུ ར་ཐག་ sociation ནས་སླབོ ་ཡོ ན་ཐོབ་མཁན་གྲས་
ྲུ
འགྲོ་ཕན་གླིང་དགོན་པ་བཅས་སུ་འཚམས་ གནང་བཞི ན་པ་མ་ཟད་སླབོ ་ཕག་གཞན་གྱི་ ཤི ག་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །
ྲུ
གཟིགས་གནང་སྐབས་དགོན་པ་སོ་སོའ་ི ལས་ ནང་ནས་ཀྱང་རྩེར་སོ ན ་བ ང ་བའི ་ གནས་
ྱུ
སྣེ་རྣམས་ཀྱིས་སྣེ་ལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས།
འབལ
ྲེ ་འགན་འཛི ན།

བདེན་ཚོ གས་གཙོ།
གྲངས་

༡༠༠

ས་གནས་རང་

མི ་མང་བཅས་མི ་

ལྷག་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་

བདེ་ སྲུ ང ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་

ནས་རི ག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་གཟིགས་

དེ་ནས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་

འབུལ་ཞུས།

འཐུ ས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་དང་།

ལ་འཚམས་འད ྲི་ དང་སྦྲགས་ཡ་རབས་

ཚོ གས་གཙོ།

དེ་རས
ྗེ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་སླབོ ་མ་རྣམས་ གནས་འགོ་འཛི ན།
ུ ་གཉེར་པ།
བཟང་སྤ ྱོད ་དགོས ་པའི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་ སྡག

ཀྱི་སྤྱི་ཡོ ངས་ལས་དོན་ཁག

རྒན་མཉམ་ཟུར་དུ་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱི ས་སླབོ ་ དང་།

ནང་དུ་བོད་མི འ་ི ཆོས་དང་།

དེ་བཞིན་བོད་

རི ག་གཞུང་།

པའི་ཐོག་

ཆོ ལ་གསུ མ་ཚོ གས་ཁང་དུ ་ ས་གནས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
གི ་ སྐུ་ ཕྱྭ ་ དང་འབྲེལ ་བདེ་ སྲུ ང ་ལས་ཁུ ང ས་

༢

ས་

ཚོ གས་པ་དྲུག་གི་

ས་ཁུལ་མི ་འཐུ ས།

སྐྱིད་

མི ་མང་བཅས་ལ་སྤྱི་ནོར་

གནང་བསྟུན་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་དགེ་ ༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོའི ་ སྐུ་ ཕྱྭ ་

གྲྭའ་ི གནས་སྟངས་སྙན་སེང་ཞུས།

སྟངས།

བོད་ནང་གི་ད་ལྟའ་ི ཛ་དྲག་གནས་
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་

དོན།

དེ་བཞིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང་།

གཞན་ཡང་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་དོན་སོགས་སྐརོ ་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་མི ་མང་གི་ད་ྲི བ་
ཁག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་།

ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོ དུ ་ ༩ ཐོག་གུ་ར་ུ སྐ་ུ འབུམ་གསང་ཆོས་དགོན་
པ་དང་།

ུ ་བཏེག་དཔལ་ཀརྨ་པའི་གཙུག་ལག་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གླང
ི ་དུ་འཚམས་
རམ

ི ་དང་། དཔལ་ཀརྨ་ཟུར་
གཟིགས་གནང་། ཉིན་རྒྱབ་བཙུན་དགོན་མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འོད་གླང
ི ་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བ་བཅས། །
མང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གླང
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧

༄༅།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོའ་ི ཆེད་ས་གནས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ང་ཚོ ས་ཞུ་ཆོག

ི ་ཞེ་བདེའ་ི དེད་དཔོན།
།འཛམ་གླང

བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་

སྐབ ས་དེར ་གྲོང ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་པ་སྐུ་ ཞབས་ སྐ བ ས་དེར ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ ལམ་དེས་ཞི ་བདེ་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ལམ་སྣེ་

Luca Bolondi

མཆོག་གིས་དཔལ་ལྡན་ གི ས་བོད་ཀྱི་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་སྐརོ ་དང་། འདྲེན་དགོས་པ་ཞིག་ཡི ན་ཡང་།   དེ་ལས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་

ཨི ་ཊ་ལི འ་ི གངྲོ ་གསེབ་ཁེ་ནོ་ས་

Canossa

Matteo Luigi

མཆོག་དང་།   ཕྱོགས་འགལ་

ཚོ གས་པའི་ལྕམ་སྐུ་ཨེ ན་ཏོ་ནེ་ལ་ཨི ན་ཀར་

ཞེས་པའི་   མཚར་སྡག
ུ ་ལྡན་པའི་ས་ཁུལ་ འབྲེལ་མོ ལ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་གལ་ཆེ ་ཞི ག་

ཏི་

དེར་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ ཡི ན་སྐརོ ་དང་།   དཔེར་ན། དེ་སྔནོ ་ཡི ་

མཆོག་རྣམ་

Ms. Antonella Incerti

གཉིས་ཕེབས་འདུག  སྤྱིར་ཁོང་རྣམ་གཉིས་

ངོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་ ཤུའ་ི བླ་ཆེན་ Pope Gregory VII མཆོག་
Henry IV

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐ་ུ ཞབས་
Bianchi

འད་ྲི ཞུས་པ་སྦྲགས། ཁུལ་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

པའི་ཉིན་མོ ་དེ་ཡུལ་མི ་ཚོ ས་དྲན་གསོ ་དང་ དང་ཨི ན་ཇིའ་ི རྒྱལ་པོ་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གཞུ ང ་འཛི ན་ཚོ ག ས་པའི ་ ག ས
ྲོ ་

ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་མི ་འདྲ་ཡང་།   བོད་
དོན་དང་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བཞེངས་

མཆོག་

སྦྲགས་སྐལ་བཟང་གི ་ཉིན་མོ ར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ རྣམ་གཉིས་དབར་མི ་མཐུ ན་པའི་དཀའ་ངལ་

སླད། ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཁང་ རྣམས་ས་གནས་དེར་འབྲེལ་མོ ལ་ལམ་ནས་
གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ སེལ་ཐབས་གནང་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་གསུངས་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་རྒྱུ ད་ཅི ག་ལམ་གཅི ག་གི ་ ལྡག
ོ ་སྟེ་ ལམ་དེ་ ནས་མེ ་ མདའ་དང་ལྕག ས་
བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་ པ་དང་འབལ
ྲེ །   འབྱུང་འགྱུར་བོད་རྒྱ་ སྲིད་བྱུས་ཐད་ཡི ད་གཟབ་གནང་དགོས་སྐརོ ་ ཁྲབ་འཁོར་ལོ་འདྲེན་སོང་།”   ཅེས་
སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ འབྲེལ་མོ ལ་བསྐྱར་གསོའི་ཆེ ད་ས་གནས་ཀྱི་ སོགས་གསུང་དོན།   “ལམ་གཅིག་དེ་ལ་ གསུངས།  

ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཡི ན་འདུག ལྷག་པར་འདི་

ལོའ་ི གསུམ་དུས་མཛད་སྒརོ ་བཞུགས་སྒར་དུ་

ཚུ གས་སྐབས་ཁོང་གཉིས་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་

ཡོ ད་པ་བཅས།།

བརྟེན་ནས་ང་ཚོ འི ་ རང་བཙན་ཤོ ར ་སོ ང ་། དེ་ ཡང་མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོ ག ་ཡུ ལ་དེའི ་ གྲོས ་

པ་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག

མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་ཆོག་སྐརོ ་གསུངས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༧

བ་དང་། བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་ ནང་སྲིད་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་ཆོ ས་དད་རང་

ཞི ང་གཤེགས་དམ་པ་སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་མཆོག་གི ་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་མཆོག་
ལ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ།

རེ ས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་ཞི ང་གཤེ གས་དམ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ དབང་བཀག་སྡ མ
ོ ་དང་རྡོག ་རོ ལ ་སོ ག ས་
དྲག་གནོན་ལས་ཐར་བའི་ཡེ ་ཤུ་དང་།

ཁ་

གནང་ཡོ ད།

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅིག་དང་། དེ་

སྤྱི ར ་ཨ་རི འི ་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང ་ཊོ ན ་དུ་ ཡོ ད ་ བཞི ན་གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་འཐུ ས་མི ་ཟུར་
པའི་ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ པ་སྐ་ུ ཞབས་ཕེ་རེང་ཝུ་ལཕ་

Frank Wolf

ཆེ། ནང་པ། ཇིའུ་བཅས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་ འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༦ ནས་ ལགས་སོ ག ས་འཛམ་གླི ང ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་
མི ན་གྱི ་མི ་རི གས་ཁག་གི ་ནང་མི ་དང་སྤུན་ ཚེ ས་ ༡༨ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་ཆོས་ མི ན་གྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་སྐུ་ཚབ་བཅས་
ཉེ་སོགས་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱི ས་དཀའ་ངལ་ཁག་

དད་རང་དབང་དར་སྤལ
ེ ་གཏོང་ཐབས་སུ་ ཕེབས་ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུངས་བྱང་ཨ་

གསན་འཇོག་གནང་ཡོ ད་པའི་ཁོངས་སུ་ཕྱི ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོ གས་ རི འི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ ་རི ང་

ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ནོ་སྦལེ ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་ ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད། ལགས་དང་། ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སྤྲུལ་སྐ་ུ
རྟགས་ཐོབ ་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ནཱ ་ཌི ་ཡ་མི ་རཏ་

Nadia Murad

པ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་རི ན་པོ་

ཆེ ་མཆོ ག་གི ་ཚ་མོ ་ཉི་མ་ལྷ་མོ ་ལགས་ཀྱི ས་
ཨ་རི འི་ སྲིད ་འཛི ན་སྐུ་ ཞབས་ཌོ་ ནལ་ཊམ་

Donald Trump མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་

ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ ་མཐུ ད་ཡོ ང་

ལགས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་

ཞུས་འདུག  སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

མཆོ ག ་བོད ་གངས་ཅན་ལྗ ང
ོ ས་སུ ་གདན་ ཆོ ས ་དད་རང་དབང་རྩིས་མེ ད ་རྡོག ་རོ ལ ་

དབུ ་ འབྱེད ་མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་ཨ་རི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེ གས་ལགས་ཀྱི་ཚ་མོ ་ཉི་

དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་མ་ཡི ག་པོམ་པེའ་ོ Mike མ་ལྷ་མོ་ལགས། སུད་སི འ་ི སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་
Pompeo
མཆོག་དང་ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གི ་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ཚན་པའི ་ འབ ལ
ྲེ ་
ཆོ ས ་དད་རང་དབང་གི ་ གཞུ ང ་ཚབ་པ་སྐུ་ ཡོ ད་ལས་བདྱེ ་གཡག་ལྷ་དཀོན་མཆོ ག་སྒལ
ྲོ ་

འད ནྲེ ་ཞུ ་ རྒྱུ ར་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཡོ ང ་བའི ་ འབོད ་ གཏོང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་བ་དང་།   ཞབས་སམ་བྷ་ི རོན་བྷད་ཁི་

Sam Brown-

མ་ལགས། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་ལས་འགུལ་

རྩ་རླུང་སྒམོ ་སྒྲུབ་པ། ཡེ ་ཤུ་བཅས་སོ་སོའ་ི སྐ་ུ back མཆོག དེ་བཞིན་ཨ་རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་ ཁང་གི ་ཚོ གས་གཞོན་བུ་ཆུང་ཚེ ་རི ང་ལགས་
གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་ཨ་རི འི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ལས་ ཚབ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ འོག་མའི་ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐུ་ནེན་སི ་པི་ལོ ་ སོ ག ས་བོད ་མི འི ་ སྐུ་ ཚབ་ཁག་གཅི ག ་ཀྱང་
སྐལ
ུ ་ཞུས་གནང་འདུག

ཁུངས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ི

White House

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉིས་ཤྲི་ན་གར་དང་ལ་དག
ྭ ས་
སླ་ེ བྱང་ཁུལ་ད་ུ གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་
གནང་བ།

ནས་ཉི་མ་ལྷ་མོ ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ སི ་

མཆོག་གིས་གཙོས་ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

བོད་པའི་བུ་མོ་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ལ་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ།

༄༅།

།རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་འབྲས་ལྗངོ ས་

མངའ་སྡའེ ི ་ ནང་རྟེན་གཞི ་ བྱས་པའི ་ མ་ནི་

པལ་མཐོ་སླབོ ་ Sikkim Manipal Uni-

འཐུ ས་བ་ར་ཚེ ་དབང་བཀྲ་ཤི ས་ལགས་རྣམ་ versity ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཚོ ང་
སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་བོད་མི འི་འདུ་སྡདོ ་གཞི ས་ གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ དོན་རི ག་པའི་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ལོན་པའི་
ཆགས་ཁག་དང་། བལ་གོས་ཚོ ང་འདུས་ཀྱི་ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༥ བར་རྒྱ་གར་བྱང་ བོད་པའི་བུ་མོ་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ལ་གསེར་གྱི་
ས་གནས་ཁག་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་རྒྱུ འི་ ཕྱོགས་ཇ་མུ ་ཀ་ཤི ་མི ར་མངའ་སྡའེ ི་རྒྱལ་ས་ གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་འདུག
༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་

Nancy Pelosi

གྲུ བ ་འབྲས་བཟང་པོ་ འདི ས ་རང་ཉིད ་ཀྱི ་
མདུན་ལམ་བཟང་པོ་བསྐྲུན་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།

འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་རང་རེ འི ་
སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ལའང་ཞབས་

ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་དང་།
དེ་རྗེས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས།

ད་ཆ་

འདེ ག ས་ཞུ ་ཐུ བ་རྒྱུ འི ་
ཐུ གས་རེ་གནང་འདུག

སྤྱིར་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ནི་

ི ་བོད་
དེ་ ཡང་ལོ ་ སྔ་ མར་མཐོ་ སླབོ ་དེའི ་ བསླབ ་པ་ མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་གླང
མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་འབྲས་ལྗངོ ས་

མི འི་ གཞི ས ་ཆགས་ནས་

བུ་མོ་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ལ་གསེར་གྱི་གཟེངས་

གཏན་སླབོ ་ནས་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་

མངའ་སྡའེ ི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་བོད་པའི་
རྟགས་དེ་ གནང་ཡོ ད ་པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

འཛུ ག ས་ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཁོང ་

མོ ར་འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ་ཡི ག་རྒྱུ གས་

ཡི ན་པ་དང་།

མ་སུ་རི ་

དགེ ་ རྒན་འོས ་སྦྱོང་ཐོག ་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་

རྗེས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་ བཞིན་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས། །
ཁུངས་ཀྱི་སླབོ ་ཡོ ན་རོགས་སྐར
ྱོ ་འོག་འདས་

པའི ་ ལོ ་ དྲུ ག ་ལྷག ་ནས་ཚོ ང ་དོན ་རི ག ་པའི ་

གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཕག
ྱོ ས་བསྐདྱོ ་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད། དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་།  

ས་བགོས་ཡོ ད་པ་ལྟར། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་

ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ ་བརྟན་ལགས་དང་སྤྱི་

ཤྲི་ན་གར་ Srinagar དང་། ལ་དྭགས་སླ་ེ

བྱང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི འི་སྡདོ ་སྒར་ཁག་ལ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ཤྲི་ན་གར་ལ་ཕེབས་ཐོན་གནང་སྟེ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡ ནས་ ༢༢ བར་ཉིན་གཉིས་རི ང་ས་གནས་སུ་མཛད་འཆར་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་

༢༣ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༤ བར་ལ་དྭགས་སླ་ེ བྱང་ཁུལ་དུ་མཛད་འཆར། ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ཉིན་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་དྭགས་སླ་ེ ནས་ལྡ་ི ལི ར་

ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། །
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