དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བདམས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞི ག་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་དེར་སུ་གཅིག་གི ས་ཡི ད་ཆེས་
དང་དད་གུས་ཞུ་རྒྱུ་མ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༡
ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་གྲགས་
ཅན་ར་ུ ཊར་

ཀྲཱིཤཎ་དཱས་

Reuters

གསར་འགོད་པ་

Krishna N.Das

སུ་ནིལ་ཀ་ཏཱ་རི ་ཡ་

ལགས་དང་

Sunil Kataria

ལགས་

སྩལ་འདུག

གཞན་ཡང་གསར་འགོད་པ་

སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག  

དང་ལྷན་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོ ལ་སྐར
ོ ་གྱི་དྲི་བར་

འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་ཆོ ས་དང་
དེ་ ཡང་གོང ་གི ་ གསར་ལས་ཁང་གི ས ་དེ་ སྔ་ ཚན་རི ག་སྐར
ོ ་གྱི ་ བགྲོ་གླ ང
ེ ་རི གས་འཚོ ག ་

ནས་བཟུང་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་མཚམས་ཆད་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ ནས་བཀའ་ལན་སྩོལ་སྐབས།

བཀའ་ལན་སྩོལ་སྐབས།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ སྲིད་མི ན་སྐར
ོ ་གྱི ་དྲི་བར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

སྤྱིར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འཇིག་རྟེན་
ཁམས་ཀྱི་རི གས་པ་དང་། དབང་རྩའི་ཚན་

གཉིས་བཞུ གས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ ཕོ་ བྲང་དུ་

རི ག

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

ཚད་རྡུལ་དངོས་ཁམས་རི ག་པ་དང་།

སེ མ ས་ཁམས་རི ག་པའི ་ རྣམ་གཞག་ཐོག ་

མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག    སྐབས་

དེར་གསར་འགོད་པས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་

ཐུ ག ས་སྣང་ཧ་ཅང་མཛད་བཞི ན ་པ་དང་།

དོན ་ཁག་གཅི ག ་སྐ ར
ོ ་བཅར་འད ྲི་ ཞུ ས ་པ་

སོར་འཁོད་ཐུ བ་ཚེ ་རྒྱ་ནག་གི ་མཐོ་སླབོ ་ཁག་

དང་།

གལ་ཏེ་ མགོ ན ་པོ་ མཆོ ག ་བོད ་དུ་ ༸ཞབས་

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སོགས་གནད་

ཏུ ་བརྗོད ་གཞི ་ དེ་ དག་སྐར
ོ ་བགྲོ་གླ ངེ ་མཛད་

དང་།   ༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་

དོན་ཐད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་

ི ་པོར།   ཀྱང་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་བོད་
མཆོ ག་གི ས་བཀའ་ལན་སྩལ་བའི་སྙང

མཆོག་བྱང་ཕྱོགས་ཨ་ཡི ར་ལེན་ྜི

རྒྱུ ར་ཐུ ག ས་འདོད ་ཡོ ད ་ཀྱང་ད་ལྟ་ རྒྱ་ནག་

North-

དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཡོ ད་

འབྱུ ང ་འགྱུ ར ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ ཡང་སྲི ད ་ཀྱི ་
གནད་དོན ་ཐད་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

མི འི་དབར་དེ་སྔ་ལས་འབྲེལ་བ་ཟབ་པ་ཡོ ད་

ནང་ཆི བས་སྒྱུར་

ཐུ ག ས་རེ ་ མཛད་ཀྱི ་ མེ ད ་སྐ ར
ོ ་བཀའ་ལན་

སེམས་འཚབ་ཆེ་བ་ཡོ ད་པ་དང་།  མ་འོངས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བགྲེས་ཡོ ལ་ལས་བྱེད་དང་ ཚོ གས་ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི ་གནད་

ལོ ་རྒྱུ ས་ལྡན་པའི་གནའ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞི ག་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་

ern Ireland

པ་དང་།   གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཐོག་ནས་ ཌེ་རི འ་ི

རྒྱལ་ས་

Londonderry

mpon

ལོན་ཌོན་

པེ་ཅི ང་སྲིད་གཞུ ང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ བཀའ་དྲིན ་སྐྱོང ་སྐབ ས་གསར་འགོ ད ་ལྷན ་

སྟབས།  གནས་སྐབས་དེ་ལྟར་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུའི་

སྩལ་དོན།

རྒྱ་རི གས་ཚོ ང་པ་ཁག་གཅི ག་རྡ་སར་མགོན་ དོན ་ཐོག ་སྩལ་བའི ་ བཀའ་སླབོ ་ལུ ང ་འདྲེན ་ རེད།

“རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བཞི ན་

འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

སྲིད་གཅི ག་ཏན་ཏན་བདམས་སྲིད་པ་དང་།

པོ་མཆོ ག་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ ཞུས་པའི་ནང་།   བོད་མི ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོ གས་ གནས་སྟངས་འོག་ནས་གཅི ག་བསྡུས་དབང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཅས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་
གཉིས་བྱུང་མཚམས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་

འབྱུ ང་འགྱུ ར་༸རྒྱལ་བའི ་ ཡང་སྲི ད ་མུ ་ མཐུ ད་གནས་དགོས་པར་གཟིགས་ཚེ ་བླ་བྲང་
མཐུ ད་གནས་དགོས་དང་མི ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ མུ་མཐུ ད་རྒྱུ་དང་།   དེ་ནས་༸རྒྱལ་བའི་

དེ་ ནས་རང་དབང་ལུ ང ་པར་འཁྲུ ང ས་པའི་

སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག

ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་མུ ་

གི ས ་བདམས་པ་དེར ་སུ ་ གཅི ག ་གི ས ་ཡི ད་

འདི་ལོ འི་ལོ ་མཇུག་མཚམས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་ ཡང་སྲིད་ཀྱི ་གནད་དོན་སྐར
ོ ་གླངེ ་སླངོ ་ཡོ ང་

ལའང་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞི ག ་བཟོ་ ངེས ་

ཆེ ན ་སྐབ ས་གོ ་ བསྡུར ་སྦྱངས་བཤད་མཛད་ ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་པ་ཡི ན་ནའང་

ཆེ ས་དང་དད་གུ ས་ཞུ་རྒྱུ ་མི ན་སྟབས་རྒྱ་ནག་
སྐར
ོ ་ཞལ་ཤོ བ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ལན་སྩལ་

འདུག    གསར་འགོད་པའི་དྲི་བ་དང་
སྦྲགས་༸རྒྱལ་བའི ་ ཡང་སྲི ད ་རྒྱ་གར་ནང་

འཁྲུ ང ས་སྲིད ་པ་ཞི ག ་ཡི ན་སྐར
ོ ་བཀའ་ལན་

དུ་ཚུ གས་རྒྱུ འི་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ཚོ གས་ རྒྱུ་ཡི ན་པ་དང་།   གལ་ཏེ་མ་འོངས་པར་ཏཱ་

འཛི ན་ཡི ན་སྟབས་རང་དབང་བྲལ་བ་རེ ད །  

དེར ་བར ནྟེ ་ངོས ་རང་རང་དབང་ཡོ ད ་པའི ་

ི ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་
༄༅། །ཨོ ་གླང
ས་ཁེན་བྷ་ེ ར་དང་། སི ་ཌི ་ནི་གྲོང་ཁྱེར། ནོ་ར།
ནིའུ ་ ཁེ་ སེ ལ ་ཁུ ལ ་གྱི ་ བོད ་རི ག ས་དང་བོད ་དོན ་
རྒྱབ་སྐ ྱོར ་བ་རྣམས་རྒྱལ་ས་ཁེ ན ་བྷ་ེ རར་འདུ་
འཛོ མ ས་གནང་སྟེ་ བོད ་རང་དབང་སྒར
ེ ་ལངས་
བྱས་ནས་མི ་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་གསུ མ་བཅུའ་ི
དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།
དེ་ ཡང་རྒྱལ་ས་ཀེན ་བྷ་ེ ར་ནང་མི ་འཛོ མ ས་ཆེ ་
སའི་ཁྲོམ་གཞུང་ Garema Place ཞེས་
པར་བོད ་རང་དབང་སྒར
ེ ་ལངས་བྱས་ནས་མི ་
ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་མཛད་སྒ་ོ ཚུགས་ཏེ་སྐ་ུ ཚབ་
དོན་གཅོད་མཚོ ་འགོ་ལྷག་པ་ལགས་དང་། ཨོ ་
སི ་ཀ་ྲོ ལི ་ཡའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་སྐུ་ཞབས་མེ ་
ཁལ་ཌེན་བྷ་ི Michael Danby ལགས།
རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཉེས ་ཡང་ཚོ ག ས་པའི་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དང་
ྲི ་བསྒྲགས་བཀོད་སྒྲིག་པ་ལྕམ་སི ་
ལས་འགུ ལ་དལ
ཨན་ཝི ་ལེམ་ལོན་ Sian Williamson
ལགས། ཨོ ་རྒྱ་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཞོན་
རྡར་མི ན་དར་ཤར་མ་
Dharminder
Sharma ལགས། བླནོ ་ཆེན་ཤན་ར་ཏྣ་བྷ་རི ་
Shane Rattenbury ལགས་དང་ཀེ་རོ་
ལི ན་ལི ་ Ms Caroline Le Couteur
ལགས་སོགས་ཀྱི་བོད་མི ར་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐྱེའ་ི གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད།
དེ་ རྗེས ་ལས་འགུ ལ ་བ་རྣམས་ཁྲོམ ་གཞུ ང ་ནས་
ཀེན་བྷ་ེ རའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་བར་ཞི ་བའི་
གོམ་འགྲོད་གནང་ཡོ ད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་
ུ
མདུན་དུ་ཚབ་སྲིད་བཙོན་ཟར་དང་། རྒྱ་རི གས་
མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ལི འུ་ Liu ལགས་
སོགས་ཀྱི་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད། །

ུ ་པ་དེ་བདེན་པར་གཞི ་ ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་
མི འ་ི འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནས

བཅོལ་བ་ཞི ག་རེད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི ་

སབྟོ ས་ཤུ གས་དེ་མེ ་མདར་གཞི ་བཅོལ་ནས་

ས བྟོ ས་རྒྱལ་མཆོ ག ་གི ས ་སུ ད ་སི འི ་ བོད ་རི ག ས་
རྣམས་ལ་གསུ ང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་

ཡོ ད།   འཕྲལ་དུ་མེ་མདའི་ནསུ ་པར་རྒྱལ་ བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་
སྤྱིར་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པའི་ཡང་སྲིད་ཟེར་བ་ བོད་མི འ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་གང་ཡང་ ཁ་ཐོབ ་པ་ལྟར ་སྣང་ཡང་ཕུ ག ས་རྒྱང་རི ང ་ འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོ ག་
རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།   ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་
ཞི ག་བྱོན་མེ ད་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འདིར་སངས་ བཞེས་རྒྱུ་མི ན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་འདུག

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མུ ་མཐུ ད་གནས་བཞི ན་ཡོ ད་ ཕྱོགས་མཚུ ངས་རུ་ཊར་གསར་འགོད་པས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥ ལ་སླ བོ ་གཉེར ་བྱེ ད ་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རེ ད །
ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོར ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ དེར ་བརྟེན ་རྗེ་རི ན ་པོ་ཆེ ས ་སླབོ ་གཉེར ་བྱེད ་

ུ ་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས། གི ས་སུ ད་སི ་དང་ལེ ག་ཊེན་སི ་ཊེན་ཁུལ་གྱི་བོད་
པོར་བདེན་པའི་ནས
“ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་འདུག །

རྒྱག་པ་དང་འདོན་པ་འདོན་རྒྱུ ་ཡོ ད་པ་རེད།

ལྟ་གྲུབ་བསླབ་རྒྱུ་ནི་སྤྱིར་ནང་པ་དང་དེའ་ི ནང་

གྲྭ་ས་ལ་ཡོ ང་།

དཔེ་ཆར་བལྟས་ནས་མི ག་

དཔེ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

སྔ་མོ་ཕྱི་ལོ་

ཡི ན་པའི་དགེ་བཤེ ས་ལྷ་རམས་པ་རྗེ་བཙུ ན་ ངོས་ཀྱི ས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སེ ར་སྐྱ་ཕོ་མོ ་དབྱེ་

ནས་ནཱ ་ ལེ ནྡྲ འི ་ ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་ལ་མ་གཏོག ས་
ཡོ ད་པ་མ་རེད།

༡༩༥༩

གྲངས་ ༢༢ དང་། དེ་བཞི ན་ཉི་ཧོང་བ་ལྔ་ རེད་ཅེས་བཤད་བཞི ན་ཡོ ད། སླབོ ་གྲྭའ་ི དགེ་

བརྒྱུད་པ་དང་། ང་ཚོ ་བོད་པ་ཚོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་

པོའི་གྲྭ་རྒྱུ ན་ཞི ག་ཡི ན་ཕྱིན་ཆད་ལ་ཕལ་ཆེ ར་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས་སོ ག ་པོ་ ནས་ རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོར་བརྩིས་གནང་ཡོ ད།
ར ་ྡོ ར ྗེག ས་ལགས་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་སོ ག ་རི གས་ བ་མེ ད་པར་ཆོ ས་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་

དེང ་སང་བོད ་ཀྱི ་ ནང་པ་དེ་ ནཱ ་ ལེ ནྡྲ ་ནས་

དང་ཨི ན་ཇི ་ བ་གཉིས ་བཅས་ལ་དམི གས་

རྒན་ནང་དུ་ དེ་ སྔ་ ཆོ ས ་དགེ ་ ཟེར ་བའི ་ མི ང་

བྱེད་པ་ལ་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

སྐབ ས་དེར ་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་

དགེ་རྒན་ཞེས་བཏགས་པ་ཡི ན། ཆོས་འཛམ་

དུ་གོ་བསྡར
ུ ་བྱེད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་སླབོ ་སྦྱོང་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་

ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་ནང་གསུ མ་བཅུའ་ི དུས་དྲན་སྲུང་
བརྩི་ཞུས་པ།

རྒྱལ་ཁབ་འདིར་བསྡད་འདོད་ཡོ ད།   བོད་

ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་དད་ལྡན་ཁག་གཅིག་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་
ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

བསལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཡོ ད།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ངོས ་ཀྱི ས ་བསྒྱུ ར་བཅོས ་བཏང་ནས་ལྟ་ གྲུབ་

དེར་བརྟེན་དེང་སང་ཚན་རི ག་པ་དང་མཉམ་

གླིང ་མི ་རི ག ས་ཚང་མར་སོ ་ སོ འི ་ སྨནོ ་ལམ་ བྱེད་པ་ཡོ ང་གི ་འདུག ཁོང་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན་

ལོར་འདིར་སྤསོ ་ནས་ཡོ ང་བ་རེད།

དེ་དུས་ལྷ་སར་སོག་པོའི་དགེ་བཤེ ས་མང་པོ་
ཡོ ད་པ་རེད།

སྔ་མོ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་སོག་

དཔེ་ཆ་བ་མ་གཏོགས་སོག་པོ་རབྡོ ་རབྡོ ་འཁྲབ་
མཁན་གཅིག་ཀྱང་ཡོ ད་པ་མ་རེད།
བརྟེན།

དེར་

ཁྱོད་རང་ཚོ ས་སླབོ ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་

བྱོས། ཞེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

རི གས་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གི ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
འཆར་སྣང་དང་སླབོ ་ཕྲུ ག ་གི ་ ཤེ ས ་ཡོ ན ་གྱི ་ གལ་
གནད་སོ གས་ཀྱི་སྐར
ོ ་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད་
པ་མ་ཟད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༦༠ རི ང་རྒྱལ་
སྤྱི འི ་ ཐོག ་ནས་བོད ་ཀྱི ་ རྩ་དོན ་དང་བཙན་བ ྱོལ ་
བོད ་མི ་ རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱོར ་གྱི ་ རོ ག ས་རམ་
ཤུ གས་ཆེ ་ཐོབ་དང་འཐོབ་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན་
བོད་མི འི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་འདི་བཞི ན་ལམ་
ལྷངོ ས་དང་རྒྱུ ན་འཁང
ྱོ ས་ཡོ ང་བར་བོད་རི གས་
མི ་ རེ ་ ངོ་ རེ ་ ནས་འགན་ཁུར ་དགོས ་པའི་ སོ ག ས་
ཀྱི་སྐརོ ་གསུ ང་བཤད་གནང་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ནང་
སྲིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
༣ ཚེ ས་ ༡༣ ནས་ ༡༥ བར་སུ ད་སི འ་ི བོད་
རི གས་མི ་མང་དང་། གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ། རོགས་
ཚོ གས་ཁག་གི ་ སྐུ ་ ཚབ་སོ ག ས་ལ་ཐུ ག་འཕྲད་
གནང་ཡོ ད། བཀའ་བླནོ ་མཆོག་དང་ལྷན་སུ ད་སི ་
ི ་འཆི ་མེ ད་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་པད་བཀོད་དགེ་གླང
རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་ལས་བདྱེ ་བསོ ད་ནམས་
མཐར་ཕྱིན་ལགས་རྣམ་གཉིས་ལྷན་བཅར་ཞུ ས་
ཡོ ད་པ་བཅས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠
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ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་དད་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༡
ནས་ཉིན ་གྲངས་གཉིས ་རི ང ་ཐེ་ ཝན་རྒྱལ་

ས་ཐེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཨ་རི ་དང་། ཐེ་ཝན་

ཀྱི ས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་༸གོང་ས་ ཡོ ད ་པའི ་ དོན ་གཅོད ་ཟླ་བ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ རྩོམ་ཡི ག་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོ ད། ཚོ གས་ ལས་བྱེད་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཡོ ད་པའི་ཨ་རི འ་ི
མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་ཅི ག་ལུང་འདྲེན་གནང་ ཡར་བཞེ ང ས་རོ ག ས་གསུ ངས་ཏེ་ དཔེ་ འདུ་མ་ཚོ གས་གོང་སྐ་ུ ཞབས་
དོན། ‘‘ཞི ་བདེ་ནི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་

གཞུ ང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཐེངས་དང་པོར་ བརྩི་འཇོག་དང་།
༼ཧི ན ་རྡུ་ དང་ཞི ་ བདེ་ རྒྱ་མཚོ ་ཆེ ན ་མོ འི ་

ཁུ ལ ་གྱི ་ ཆོ ས ་ལུ ག ས་རང་དབང་སྲུ ང ་སྐ ྱོབ ་

Samuel

མང་གཙོ ་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་

འཛོ མས། རྒྱལ་ཁབ་དང་སྒརེ ་ལ་རང་དབང་

བ་ལྟར་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་

ཡོ ད་པའི་ས་ཆར་གཞི ་ནས་གནས་ཐུ བ།’’

བོད ་ནང་གི ་ ཆོ ས ་དད་སྐར
ོ ་ཐེ་ ཝན་དབུ ས ་

ཞེ ས ་པའི ་ ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཞི ག ་ཐེ་ སྡ དོ ་ཨ་རི ་ གཙོ ་བོ་ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛི ན་ལྕམ་ཚའེ་དབྱིང་

ལས་ཁུངས།

གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་དང་། ཐེ་པེ་དུས་
བབ། Taiwan Sentinel བཅས་ཀྱི་གསར་

ཐེ་ཝན་ཕྱི་སྲིད་ ཝེན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན་༼རྒྱ་ནག་གི ས་

འགོ ད ་པའི ་ བཅར་འད ྲིར ་ལན་འདེབ ས་

ཐེ་ཝན་མང་གཙོ་ཐེབས་རྩ་ ཆོ ས ་དད་དང་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག ་

ཁང་བཅས་ནས་གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་བའི ་ ཐོག ་ བྱས་རྐྱེ ན ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་དབུ ་ ཁྲི ད ་དང་མི ་

ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་ མང་མང་པོ་བཙན་བྱོལ་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ མཚོ ན ་དང་སྦྲགས་བོད ་ནང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་

རི ང་ལགས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་ ཚུ ལ ་ལ་ཐེ་ ཝན་ནས་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་ དམ་བསྒྲགས་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་།

གནང་ཡོ ད། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ སྐྱེ་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་། ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་བགྲོ་གླངེ ་ཚོ གས་འདུའ་ི

Brownback

ལགས་ཀྱིས་གདན་ཞུ་གནང་

དོན ་ལྟར ་དོན ་གཅོད ་ཟླ་བ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་
ཟུར་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་དུས་ཡུན་

དབུ ་ འབ ྱེད ་མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོག ་ཚོ གས་ཆེ ན ་ དེ་ བཞི ན ་ཨ་རི འི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ཊོ མ ་མཆོ ག ་ སྔ་དྲོའི་ལས་རི མ་ཐོག་དོན ་གཅོད ་ཟླ་བ་ཚེ ་ ཆུ ་ ཚོ ད ་གཅི ག ་ལྷག ་རི ང ་བོད ་དང་འབྲེལ་

གོ་ སྒྲི ག ་གནང་མཁན་མང་གཙོ ་ ཐེབ ས་རྩ་ གི ་ཆོས་ལུགས་སྐ་ུ ཚབ་སྐ་ུ ཞབས་
ཁང་གི ་ འགན་འཛི ན་ཐེ་ ཝན་གྲོས་ཚོ ག ས་

Brownback

Samuel

བཅར་ཞུས་འདུག ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་
ད་ྲོ ཚོ གས་འདུ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཐེ་ཝན་

མི ་མང་ལྟ་ོ གོས་གཉིས་

ཆེ ད ་སྤྱི ་ དམངས་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ བགྲོ་གླ ང
ེ ་། ཅེས་སོགས་གསུངས། གཞན་ཡང་སྐ་ུ མགྲོན་

གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་།

གཞུ ང ་ཚབ་ཀྱི ་ ལས་བ ྱེད ་བཅས་ཀྱང་ཆེ ད ་

རི ང་ལགས་ཀྱིས་༼རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ བའི ་ སྐ ར
ོ ་ལ་ཕན་ཚུ ན ་གོ ་ བསྡུ ར ་ལྷུ ག་པོ་

ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་གསུང་ ཀྱི་ཆོས་ལུགས་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་

གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྐབས་དེར་ཐའེ་ཝན་

གསལ་བཤད་གནང་ཡོ ད།

ཐེངས་འདིའ་ི

ཚོ གས་ཆེན་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༥ ནས་
ཚོ གས་ཞུགས་མི ་གྲངས་ ༨༠ ཙམ་ཕེབས་
ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཁྱོན་མི ་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་

ལྷག་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐོག་མཉམ་ཞུ གས་གནང་

ཡོ ད་པ་བཅས། །

ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྐུ་ ཞབས་སུ འུ ་ ཅཱ ་ཇོན ་ལགས་ བཤད་གནང་སྐབས། ཚོ གས་བཅར་ཁོངས་ ལག་བསྟར།༽ ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་ དུ་ བཅའ་སྡདོ ་ཨ་རི འི ་ གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་གི ་

བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་བ།
སུད་སི །

ཨི ན་ཡུལ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་

༄༅། །སུད་སི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་

ཐང་ལྷན ་ཚོ ག ས་ནས་བོད ་ནང་གི ་ འགྲོ་བ་

སི །

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༤༠ འཚོ གས་

འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐརོ ་གླངེ ་སླངོ ་གནང་འདུག

མེ ད ་རྡོག ་རོ ལ ་གཏོང ་བཞི ན ་གནས་སྟངས་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི་ མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ཇེ་ སྡུག ་ཏུ ་

ནག་གཞུང་གི ས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་

ཐང་གནས་སྟངས་ཉིན ་རེ ་ བཞི ན ་ཇེ་ སྡུ ག ་

སྡམོ ་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཐོག་སྔར་ལྷག་ཐུ གས་སྣང་ཡོ ང་བའི་འབོད་

སྒ་ོ བརྒྱབ་པ་དང་དགོན་པར་བོད་ཡི ག་ཟུར་

ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན ་པའི ་ ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ཁྲིད ་དུ་ འགྲོ་མི ་ཆོ ག ་པའི ་ བཀག་སྡམ
ོ ་བྱས་

བོད་དང་ཤི ན་ཅང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ འདུན་སྣང་མེ ད་དང་ཁྱད་གསོ ད་མུ ་མཐུ ད་

ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བཙན་

གནས་སྟངས་ལ་ཐུ ག ས་འཚབ་ཡོ ད ་པའི ་ བྱས་པར་སོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་
རྣམ་པ་ཆེ ད ་བཏོན ་གྱི ས ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་

བར་བོད་ནང་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁྱོན་བསྡམ
ོ ས་

འཁྲིད་བྱས་ནས་གར་སོ ང་ཆ་མེ ད་དུ་གྱུར་
བའི་སྐརོ ་དང་།

དེ་བཞི ན་བོད་དོན་བདེན་

མཐའ་གསལ་ཐབས་སླད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

གཅོད ་ཁང་གི ་ འབྲེལ་ཡོ ད ་ལས་བྱེད ་སྐལ ་ བོད་ལྷ་ོ ཁ་རྩེད་ཐང་ས་ཁུལ་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དབར་གྲོས་

ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་སུད་སི ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ བཏང་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སྤྱི འི་ འགྲོ་བ་མི འི་ ཐོབ ་

པ། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་

གྲངས་ ༡༥༣ ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

གཞེན་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད།

སྐ བ ས་དེར ་ཨོ ་སི ་ཊོ ་ ལི ་ཡ་དང་ཅེ ཀ ་སྤྱི ་

བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི ་སྒར
ེ ་པའི ་ སླབོ ་གྲྭ ་ ཁག་

ཐོག་གླངེ ་སླངོ ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཇར་ སྐུལ་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་གཞུང་

མ་ནི་དང་ཕ་རན་སི ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི ས་ འཛི ན་པས་བོད ་མི འི ་ ཁེ ་ ཕན་དང་དགོ ས ་

བཞི ན་པའི་སྐབས་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་

རྒྱ་གཞུང་གི ས་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་

ི ་མཉམ་ གི ་དགུ ན་དུས་གུ ང་སེ ང་སྐབས་བོད་རི གས་ མོ ལ ་སླ ར ་གསོ ་ ཡོ ང་སླ ད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་གང་
ལྡན་མཚོ ་མོ ་ལགས་ཀྱིས་འཛམ་གླང
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོ

ཐུ བ་གནང་སྐྱོང་ཡོ ང་བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ། འཇར་མ་ནི། ཕ་རན་

ལྷན་ཚོ གས་ནས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ ཁག་ལ་ཞུགས་མི ་ཆོ ག་པའི་དམ་དྲག་བཀག་ འདུག་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེ ་གནང་བ་མ་

འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ སྔ་འཇིགས་བྲལ་གླགོ ་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་གནང་ བའི་སྐརོ ་ཡི ན་འདུག   གླགོ ་བརྙན་བཟོས་

བོད་རི གས་ཚོ ས་འཇིགས་

ུ ་བུ ་ ལགས་ཀྱི ས ་དོན ་གྲུབ་དབང་ཆེ ན ་
ནར

གཞི ས ་བཞུ ག ས་བོད ་རི གས་སྤུ ན ་ཟླ་ཚོ ས ་ འགྱུར་གནང་སྐབས་ཀྱི་ལོ ་
རང་གི ་སྲོག་ལའང་མ་འཛེ མས་པར་བོད་མི ་ རྒྱུ ས་རྗེས་དྲན་དང་སྦྲགས་

རྒྱལ་གཅེས་པ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་རྣམས་ལ་འབོད་སྐལ
ུ །

༡༧

ཉིན་སུད་སི ་དང་ལེག་ཊི ན་སི ་ཊེན་

Liechtenstein

བྲལ་གླག
ོ ་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་རྒྱལ་གཅེས་པ་
སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེ ན་ལགས་ལ་ཆེ ་
བསྟོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདུག   སུད་སི ་སྐ་ུ ཚབ་

ཟད།  བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ་

ལགས་བོད་ནས་རང་དབང་ལུང་པར་བྲོས་
བྱོལ་ཐུ བ་པ་དེ་རྒྱལ་ཁ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་

ཤུ གས་ཆེ ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན།   མཁན་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་མཐུ ན་ ནས་རི ང་པོར ་མ་ཐོ ག ས་པར་དོན ་གྲུ བ་

རི གས་ཀྱི ་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོ ས་དེ་ རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་

དོན་གཅོད་འཆི ་མེད་རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་

དག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེ ད་བླས
ོ ་གཏོང་གནང་དང་ ཁོ ང ་ ད ང ་ མ ཇ ལ ་ ཡོ ང ་
ཤུ ག ས་བརྒྱུ ད་གསུ མ་ནས་མཐུ ན་འགྱུ ར ་ གནང་བཞི ན ་ཡོ ད ་པར་བརྟེན ་རང་དབང་ བསམ་པ་བསམ་བླར
ོ ་ནམ་

ལགས་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མཛད་

འདུག

ུ ་བུ་
བོད་རི གས་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ནར

སྒའོ ི་ཐོག་མར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་རྒྱལ་

དང་།

ཁོང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་དངོས་

གནང་མཁན་ཡོ ང ས་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་ ལུང་པར་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་རྒན་ ཡང་འཁོ ར ་མེ ད ་སྟབས་
དེ་རྗེས་འཇིགས་བྲལ་གླགོ ་བརྙན་ གཞོ ན ་ཚང་མས་དེ་ བས་གོ ་ སྐབ ས་ལོ ང ས་ ཐེང ས་འདིར ་ཁོང ་གཉིས ་

བཟོ་ སྐྲུ ན་པ་དོན ་གྲུབ་དབང་ཆེ ན ་ལགས་ སུ་སྤྱད་དེ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི ་ཐུ ན་མི ན་ངོ་བོ་ སླར་ཡང་རང་དབང་ཡུལ་

གླུ་དབྱངས་སུ་གར
ྱེ ་རྗེས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་
རི གས་ཆེ ད་བླས
ོ ་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་

མྱོང་སྟངས་དང་། འཇིགས་བྲལ་གླགོ ་བརྙན་ ཡི ག་དེ་ དག་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་དང་ རྨིས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚུལ་གསུངས།

སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ དང་སྦྲགས་མྱ་ངན་ངག་

སྙངི ་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་ཞུམ་སྤུ་ གནང་དགོས་པ་གསུངས།     གཞན་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་གི ་དངོས་ཡོ ད་གནས་

འཛི ན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད།

བཟོ་རྒྱུར་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་སྟངས།   དེ་ མགོ་ ལོ ག ་འཇི ག ས་མེ ད ་ལགས་ཀྱི ས ་བྱེས ་ ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། གླགོ ་བརྙན་དེའ་ི ནང་གཞི ས་

པ་དང་།   མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་

གཅེས་ཕོ་མོ ་འདས་གསོན་ཡོ ངས་ལ་གདུང་

ཀྱི ས ་རྒྱ་ནག་གི ་ བཙོ ན ་འོག ་ཏུ ་དཀའ་སྡུག ་ མཚོ ན་པའི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

སྐད་ དུ་ མཇལ་བ་ནི ་ རྨི ་ ལམ་

དེ་ཡང་ དབང་ཆེ ན་ལགས་དང་མགོ་ལོ ག་འཇི གས་

བཟོ་སྐྲུན་གནང་སྐབས་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ ཉམས་པ་སླར་གསོ ་ཡོ ང་བར་འབད་བརྩོན་ འཇི གས་བྲལ་ཞེས་པའི་གླག
ོ ་བརྙན་ནི་ཕྱི་ལོ ་ མེ ད་ལགས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་
དོན་གྲུབ་དབང་

བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རི ང་ཞུས། དེ་རྗེས་སྐ་ུ

ཙམ་མེ ད་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་ལ་གླག
ོ ་བརྙ ན ་
ོ ་བརྙན་ ཡང་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་ སྟངས་གསལ་འདོན ་བྱས་པའི ་ གླ ག

ི ་སབྟོ ས་ཆེ ན་པོས་བོད་ནང་
ལགས་ཀྱིས་སྙང

བཞི ན ་རང་དབང་ལུ ང ་པར་ཡོ ད ་པའི་བོད ་ བཞུགས་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱིས་གཞི ས་བཞུགས་ བཞུགས་བོད་མི ་ ༡༠༠ ལྷག་གི ས་རང་གི ་

ལ་ཟླ་བ་བདུན་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་རྗེས་སླར་

ལ་དྲིལ ་བསྒྲགས་གནང་བའི ་ བྱས་ར ྗེས ་ལ་

གཞུང་། སྐད་ཡི ག་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་དོ་སྣང་དང་ གནང་གལ་ཆེ་བ་དང་།   ཁོང་རང་ཉིད་དེ་ དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་རྒྱུ ས་ལོ ན་གནང་

བྱས་ཡོ ད། །

ཚབ་དོན ་གཅོད ་ནས་དོན ་གྲུབ་དབང་ཆེ ན ་

གི ་དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་འཛམ་གླིང་ཕྱི ་

མི ་ ཚོ ས ་བོད ་མི འི་ ཐུ ན ་མི ན ་ཆོ ས ་དང་རི ག ་ བོད ་མི ་ཚོ ས་འཐབ་རྩོད་ལ་མཉམ་རུ བ ་ ཚེ ་སྲོག་ལ་འཛེ མ་ཟོན་སྤངས་ཏེ་བོད་ནང་གི ་

ཆེན་ལགས་ལ་ལོ་ ༦ ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

ཡང་ཕྱི་ལོ་   ༢༠༡༢ ལོར་འཛི ན་བཟུང་

བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠ 3

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ནས་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་བསྡ་ུ བསྐངོ ་གནང་རྒྱུའི་སྐརོ ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཡོ ད་ན་རེད།

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་དང་བོད་

ཚོ གས་རེད།

༡༥ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་
གནས་མཆོ ག ་རྣམ་གཉིས ་ཀྱི ས ་རྡ་ས་མེ ག ་

གྷན་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ Club House

ནའང་རེད།

ལོ་ལྔ་བཅུ་གནས་ཀྱི་ཡོ ད་

པོར་འདི་འདྲའི་ཚོ གས་ཆེ ན་ཞི ག་བསྡུ་བསྐངོ ་

རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོ གས་དོན་གྱི་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང་

གནས་མཁན་དེ་རྒྱ་ཆེ་མང་

བདག་པོ་ ཁོ ང ་རྣམ་པའི ་ དགོ ང ས་འཆར་

བླང་རྒྱུ་གནད་འགག་བརྩིས་པ་ཡི ན། རྒྱ་ཆེ་

ཡོ ང ས་ལ་བརྡ་ཐོ་ བརྒྱུ ད་ལམ་མི ་འདྲ་བའི ་

ི ་ས་ཕྱོགས་གང་
ཞབས་ཟུར་པ། འཛམ་གླང

གནང་བར་བཀའ་ཤག་དང་བོད ་མི ་མང་

ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་ད་རས་

ཚོ གས་གཞོན་གཉིས་ཀྱི ་ཐག་གཅོད་གནང་

ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་བསྐངོ ་བ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི ་ཚོ གས་འདུ་

སར་གནས་པའི་བོད་རི གས་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་

བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཐུ ན ་མོ ང ་ཐོག ་ གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ་སོགས་གདན་ཞུ་གནང་ཡོ ད།
གཞི ་ ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོ ར ་དགོང ས་ཚུ ལ ་
གསུང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་།

མང་ཚོ གས་ཀྱི་དགོངས་པའི་ནང་གང་འདུག

ལྔ་དང་ལྔ་

ཞེས་པའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གི ་ཚོ གས་ཁང་

འདི་ བླང ་རྒྱུ འི ་ བརྒྱུ ད་ལམ་ནི ་ འདི ་ ལྟ་ བུ འི ་

བར་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེ ན་བསྡུ ་

ཡོ ད།

བསྒྲགས་གནང་སོང་།

གཞི ་ དང་པོ་ ནི ་ རྒྱ་ཆེ ་ མང་ཚོ ག ས་ནས་ལྔ་

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི ་ཚོ གས་འདུ་

ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་

དགོངས་ཚུ ལ་དེ་དག་བླང་དགོས་རྒྱུ ་གནད་

རྒྱུན་འཛི ན་བྱེད་ཐབས་དང་།

དུ་ཕྱི་ནང་གི ་གསར་འགོད་པ་ ༦༠ བརྒལ་

བསྐངོ ་གནང་རྒྱུའི་སྐརོ ་གསར་འགོད་གསལ་
དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཕྱི ་དྲིལ་དྲུང་འཕར་ཨརྱ་

བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་
གི ས་གསུང་དོན།

དེ་རི ང་འདིར་གསར་

འགོ ད ་ལྷ ན ་ཚོ གས་བསྐ ང
ོ ་ཚོ གས་གནང་

ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཞི ག ་བསྐངོ ་དགོ ས ་པ་ཆགས་

ནི་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ཚོ གས་འདུ་རེད། སྐབས་

ད་རེ ས ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་འཚོ ག ས་རྒྱུ འི ་ བརྗོད ་

ལེགས་པོ་གསུང་བྱུང་།

འགག་བརྩིས་པ་ཡི ན་ན་འདི་གཅི ག་ཆགས་

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

བ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད།

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ དང་

ན་རི མ ་དང་བོད ་མི ་མང་དབར་གྱི ་ འབྲེལ་
ང་ཚོ ་བོད་མི ་རྣམས་

ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༥ བར་

ནི་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིག ས་ཀྱི ་ སྐུ་ སྐྱེ་

རེད། དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་

གཞི ་ནི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་

གསུ མ ་པ་བོད ་མི འི ་ རི ག ་གཞུ ང ་མི ་ཉམས་

ཀྱི་འདུག གཉིས་པ་ནི་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟི ག ས་ཀྱི ་ འདུལ ་

ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་འཚོ གས་གནང་རྒྱུ ་

དེ་ དུས ་གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་ཚོ ས་དགོ ང ས་ཚུ ལ ་

དང་ལྔ་བཅུའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་གང་འདུག

དགོས་དོན་ནི། དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་

སྐརོ ་ཡི ན། དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ཆེན་འདི་

བཅུ འི་འཆར་སྣང་གི ་ཚོ གས་འདུ་གཉིས་པ་

ཞི ང་རེད།
རེད།

༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་ན་རི མ་

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་

སྤྲུལ་པ་རེད། དེར་བརྟེན་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕྲེང་དང་པོ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་

ཤེ ས ་ཡོ ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ཐབས་སྐ ར
ོ །

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་།

བོད ་མི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཕྲོད ་བསྟེན ་ཡར་

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ རྒྱས་གཏོང་ཐབས།

ཚོ གས་གཞོན་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་ བཅས་བརྗོད ་གཞི ་ ཁག་བཞི འི་ ཐོག་མཁས་

མཆོག་གི ས་གསུང་དོན།

བོད་མི ་མང་ ཀྱི ་ འཚོ ་ ར ནྟེ ་ཡར་རྒྱས་གཏོང ་ཐབས་སྐར
ོ །

༡ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ཐག་གཅོད་འདི་གནང་ འབྱུང་གནས་མཆོ ག་གི ས་ད་ལྟ་གོང་དུ་རྣམ་ དབང་གདན་འད ནྲེ ་ཞུ ས ་ཏེ་ བགྲོ་གླ ངེ ་དང་
ུ ་སྦྱང་བཤད་གནང་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་
བ་རེད། འདི་འདྲའི་ཚོ གས་ཆེན་ཞི ག་བསྡ་ུ པ་ཚོ ར་གསུང་པ་ནང་བཞི ན་རེད། ང་ཚོ ས་ གོ་བསྡར

བསྐངོ ་གནང་རྒྱུ ར་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ཡི ན་ འཛམ་གླིང ་གི ་ ས་ཕྱོག ས་གང་སར་གནས་ ཚོ གས་འདུའ་ི སྐབས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་རྣམས་

ྱོ ས་མྱུར་
ན། ཚོ གས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་གཞི ་གང་འཇོག་ པའི ་ བོད ་རི གས་ཚོ གས་སྡ ་ེ ཁག་གི ་འགོ ་ མི ་མང་གི ས་ལྟ་བདེ་བའི་ཕྱིར་མགག
ཚོ གས་ཆེན་ནང་ཕེབས་མཁན་ ཁྲིད་ཚོ ་དང་ལྷན་དུ་དམི གས་བསལ་ཚོ གས་ དེབ་གཟུགས་སུ་ཕྱོགས་སྒྲི ག་བྱ་རྒྱུ ་མ་ཟད།

དགོས་པ།

སུ་དང་སུ་འཇོག་དགོས་པ།

ཚོ གས་དུས་ ཆེན་ཞི ག་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

༡༤

བརྗོད་གཞི ་འདི་གཉིས་འཇོག་དགོས་དོན་ནི།

བཀའ་དྲིན་ཇི་ཙམ་ཆེན་པོ་རེད། རྩ་བའི་ང་

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། གྲོས་ཚོ གས་ཚུགས་ བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་འཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན།

འོན ་ཀྱང་སྐབ ས་རེ ས ་ཚོ ར ་སྣང་མེ ད ་པའི ་

ཤག་ནས་ཐུ གས་ཐག་གཅད་གནང་རྒྱུ ་དང་། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

དེར ་བརྟེན ་རྒྱ་ཆེ ་ མང་ཚོ ག ས་ནས་ཚོ ར ་བ་

ལས་དང་བཀའ་ཤག་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་ བསྡུར ་གནང་ས ་ྟེ ཐག་གཅོ ད ་བྱུ ང ་བ་ཞི ག ་

འདིའི་སྔནོ ་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ འི་ཐོག་ཚོ གས་
འདུ་གསུམ་ཚོ གས་ཟིན་པ་རེད།

ཚོ གས་

འདུ་དང་པོ་དེ་བཀའ་ཟུར་སོགས་བཀའ་བླནོ ་
རྣམ་པ་དང་།

དེ་མི ན་ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

གང་ཡོ ད། གལ་ཏེ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན་

ཚོ ས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཐོག་ནས་ལྷག་འགྲོ་རྒྱུ ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་འདུག

བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

དེར ་བརྟེན ་བཀའ་ཤག་དང་བོད ་མི ་མང་

སྐུ་ ཕ ངྲེ ་ན་རི མ ་དང་བོད ་མི ་ མང་དབར་གྱི ་
འབྲེལ་ལམ་བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་ཡི ན།

བར་ང་ཚོ ་བོད་མི ་མང་དང་འབྲེལ་བ་

བོད་མི འ་ི

གང་ཐུ བ་ལག་བསྟར་བྱ་ངེས་ཡི ན།

སོ ག ས་ཀྱི ་ སླད ་བཀའ་སྤྱི ་ ལྷན ་རྒྱས་ཚོ ག ས་ ༣ ནས་ ༥ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རི ང་

བོད ་ནི་ སྤྱན་རས་གཟི ག ས་ཀྱི ་ འདུལ ་ཞི ང ་

བཞི ན་པ་ཡི ན་ན། གྲོས་ཚོ གས་དང་བཀའ་ ཚོ ག ས་འདུ་ འདི ་ བཞི ན ་བཀའ་ཤག་དང་།

རི མ་དང་བོད་མི འི་བར་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེ ད་

གྲོས་ཚོ གས་མེད་པ་ཡི ན་ན། སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ གཙོ ་ དང་ཚོ ག ས་གཞོ ན ་བཅས་ནས་གྲོས་

ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་

ཡི ན་པ་དང་།

༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་ན་

པ་ཞི ག་རེད།

ལྷག་པར་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ

རྗེ་ བཀའ་དྲིན ་རྗེས ་དྲན་དང་བོད ་རྒྱ་ཆེ ་ མི ་

ཡོ ད ་པའི ་ ཐོག ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོ ད ་པ་ཡི ན་

ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་ཀྱི ་ཡོ ད་ ཡི ན་ཞི ང་། ཚོ གས་འདུའ་ི བརྗོད་གཞི ་ནི། ལྔ་

མང་གི ་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུ རབུ ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

བཀའ་དྲིན་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ས་གང་བྱེད་

གནང་ཟི ན ་པའི ་ རྗེས ་སུ ་ སྐབ ས་དེར ་གྲོས་ སྐུ་ཕྲེང་ན་རི མ་དང་བོད་མི འི་བར་གྱི་འབྲེལ་

འཆར་སྣང་དང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ ཕ ང
ྲེ ་ན་

སྤྱི་ཚོ གས་

གང་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ དགོང ས་ཚུ ལ ་བླང ་

དང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་འཛོ མས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ དང་ལྔ་ བཅུ འི ་ འཆར་སྣང་གི ་ སྐར
ོ ་ད་བར་

འཕ དྲོ ་བས ནྟེ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སླ ད ་གང་གནང་

བསྡ་ུ བསྐངོ ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དམི གས་

ཚེ ས་ ༣ ནས་ ༥ བར་འཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི འཆར་སྣང་གི ་ཚོ གས་

པ་རེད།

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༩ ནང་གསེས་

ཐག་གཅོད་གནང་བ་རེད།

ནང་ཉམས་མྱོང་དང་རྒྱུ ས་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་
དང་ལྷན་ཚོ གས་པ་རེད། ཚོ གས་འདུ་གཉིས་

པ་དེ་ ན་གཞོན ་ཚོ ་ དང་ལྷན ་ཚོ ག ས་པ་རེ ད །

ཚོ གས་འདུ་གསུམ་པ་དེ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་
ནང་རྒྱུན་རི ང་ལྷག་པ་ཡི ན་ན།

བདེ་དོན་དང་ཤེས་ཡོ ན།

རི ག་གཞུང་།

དགོས་པ་དེ་དག་གི ་ཆེ ད་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་
དེར་བརནྟེ ་དོན་ངོ་མ་ང་ཚོ ་ལོ ་ལྔ་གནས་ཀྱི ་

ན།

དགོས།

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད་དང་མ་རེད།
རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོ གས་ལ་ལས་འགན་

རྒྱུ འི ་ ཆེ ད ་དུ་ དམི གས་བསལ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་

བསལ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་བསྡུ་ བསྐངོ ་གནང་བར་
༡།༢།༣། བཅས་ཡོ ད། ནང་གསེས་དང་

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་ཐག་གཅོད་ དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་དང་༸རྒྱལ་དབང་

པ་རེད།

གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་སྟབས།

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ི

བརྗོད་གཞི ་དང་པོ་ལྔ་

རི མ ་དང་བོད ་མི འི ་ བར་གྱི ་ འབྲེལ་བ་ཞེས ་

༢༦  ཉིན་ལྷན་འཛོ མས་གནང་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚོ ག ས་འདུ་ ཐེང ས་གསུ མ ་ཚོ ག ས་ཟི ན ་པ་

ཟླ་ ༡༠ ནང་འཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་སོགས་

ཚོ གས་ཚོ གས་ཀྱི་མེད་སྟབས། བཀའ་ཤག་ བ་ཞེས་པ་དེ་ཡི ན།

དང་བརྗོད་གཞི ་གོང་དུ་ཞུ ས་པ་ནང་བཞི ན་ འདུ་དང་པོ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་གནད་དོན་སྐར
ོ ་
ཐག་གཅོད་ རེད། སྐབས་དེར་ང་ཚོ ས་མཁས་དབང་མི ་

གནང་བ་དེ་ འབྲེལ་ཡོ ད ་ཚོ ག ས་བཅར་བ་ སྣ་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གཞུང་

པའི་སྐར
ོ ་ཚོ གས་ཆེ ན་ཞི ག་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ར ས
ྗེ ་གསར་འགོད་
པའི་ད་ྲི བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད་
པ་བཅས། །

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་
༡༥

House

ཞེས་པའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ དེ་ ཡང་སྐ བ ས་དེར ་རྒྱ་གར་གྱི ་ དུས ་བབ། པ་མ་ཟད།

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

Times of India

ལས་ཁང་།

Himachal

ནིག་བྷ་སི ་ཀར།
ཇ་གྷ་རན།

ཨ་མར་ཨུ་ཇ་ལ་ ཚོ གས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག

ཌི བ་ཡ་ཧི་མཱ་ཅལ།

Divya

ཧིན་དུ་སི ་ཐན་དུས་བབ།

dustan Times

ཨེ ་ཨེ ན་ཨ་ཡི །

Dainik Bhaskar

ས་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་ནང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་

རྡ་ས་མེག་གྷན་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

Club

གསར་འགོད ་པ་ཚོ ར ་གསོ ལ ་སྟོན ་གོ་ སྒྲི ག ་

གནང་བ་ཐེངས་དྲུག་པ་ཆགས་ཡོ ད།

ཕྱོགས་

ཕྱི་ མཚུ ང ས་གསར་འགྱུ ར ་བརྒྱུ ད་ལམ་ཁག་

དྲིལ་དྲུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ གི ས་སྤྱི ་ཚོ གས་ཁྲོད་གོ་རྟོགས་ཀྱི ་ལས་དོན་

ལགས་དང་དྲུང་འཕར་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་ རླ བ ས་ཆེ ན ་སྤལ
ེ ་བཞི ན ་པའི ་ བྱས་རྗེས ་ལ་
ངོས་འཛི ན་གནང་ཆེ ད་ཀྱང་ཡི ན་འདུག་པ་
དེ་ པོ་ལགས་བཅས་ཕེབས་ཡོ ད།

Hin-

ANI

ྲི ་ལས་ བཅས།།
དེ་ནིག་ སྤྱི ར ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཕྱི ་ ད ལ

Dainik Jagran,The Tribune

ཁུ ངས་ནས་ས་གནས་ཀྱི ་ གསར་འགྱུ ར་

སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ཁག་ བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ལོ་འཁོར་གསོལ་སནྟོ ་གོ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་ ཐེ ང ས་འདི ར ་ཕྱི ་ ད ྲིལ ་ལས་ཁུ ངས་ནས་

གནས་ཀྱི ་ གསར་འགོད ་པའི་ དབར་འབྲེལ་

དང་། ར་ུ ཊར་གསར་ སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་དང་བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་ ལམ་དམ་ཟབ་ཡོ ང་སླད་དང་།

Reuters  

Amar Ujala

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

གི ་འགན་འཛི ན་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ སྒྲིག་ཞུས་དགོས་དོན་ནི།

བོད་རི གས་དང་

དང་། དེ་བཞི ན་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ རྒྱ་གར་གྱི ་ གསར་འགོ ད ་པའི ་ དབར་སྔར ་

ལམ་ཁག་གི ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་གསར་འགོད་ ལྷག་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོ ང་ཐབས་དང་།

པ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༦༨ ཕེབས་ཡོ ད་

ལྷག ་པར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དང་ས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་དང།
དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་།
སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་གཞི ས་བྱེས་གཞུང་མང་ལྷ་མི ་ཡོ ངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཆོག་པའི་གསོལ་འདེབས་༸སྙན་གསེང་ཞུས་ གནང་ཡོ ང་བའི ་ འབོད ་སྐུ ལ ་ཞུ ་ རྒྱུ ་དང་། གསལ་ཆ་ཡོ ང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་

གཙོ ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཆོག་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

ལྟར། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་

སདྲི ་བདེ་ཐབས་སུ་ར་ྡོ རའྗེ ་ི བཀའ་ལུང་ཕེབས་

༡༨

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་

པར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྤྱི ་སྨནི ་བྱུང་བ་ དེ་ ལས་བརྒལ་བ་ཞལ་འདེབ ས་འབུ ལ ་བླ་ོ སུ། ཞེས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་རྗེས་དཔལ་ལྡན་

གི ས ་༸རྒྱལ་བའི ་ སྐུ་ ཕྱྭ ་ དང་བོད ་ཀྱི ་ བསྟན་
པ་ལྟར།  ང་ཚོ ས་ཚེ ས་གྲངས་བལྟས་ནས་ཕྱི་

དང་བཀའ་དྲུ ང ་རྫོ ང ་ཁ་སྟོབ ས་རྒྱལ་ཚེ ་
རི ང་ལགས་རྣམ་གཉིས ་ནས་བཀའ་ཤག་

ཕག་བོད་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ གཟའ་ཚེ ས་དགེ་བའི་

ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༧ ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་

ཚོ གས་ཤི ག་བསྐ ང
ོ ་ཚོ གས་གནང་སོ ང ་།

ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ བོད ་གཞི ས ་

འབུལ་དགོས་དོན་ནི།

མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ གསར་འགོ ད ་ལྷ ན ་

ཉིན ་འཕགས་ཡུ ལ ་རྡ་རམ་ས་ལ་ཐེག ་ཆེ ན ་

རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བ་རེད།

བརྟན་བཞུགས་

བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་

སྐབ ས་དེར ་ཐོག ་མར་བཀའ་དྲུ ང ་རྫོང ་ཁ་

བྱེས་གཞུ ང་མང་ལྷ་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ངོས་ནས།  

དབར་དམ་ཚི ག་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ ་དང་།

གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡི ག་

དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན ་ཅི ང ་གཟིགས་པ་

ཡག་པོ་དགོས་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་སྟབས།

སྟོབ ས་རྒྱལ་ཚེ ་ རི ང ་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་

ཚང་གི ་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྒྲོགས་

མི ་མང་དང་འགོ ་ ཁྲི ད ་དབར་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་༸རྒྱལ་

ང་ཚོ འི ་ གཞུ ང ་མང་གཉི ས ་ནས་སྤྱི ་ ནོར ་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་འདི་ལོ ་དགུ ང་ཀེག་དངོས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་

སྦྱང་གནང་དོན།   འདི་ལོའ་ི དགུང་གསར་

གཞི འི་ཚུ ལ་བསྟན་སྐུ་གེགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཅི ་

གཞུ ང་བས ནྟེ ་དགྲ་ལྷའི་གཙོ ་བོ་གནས་ཆུ ང་

ཚེ ་ མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོར ་བརྟན་པ་དང་། ཡོ ད་ཚེ ་ཆོག་རྒྱུའང་།

སྐུ་ ཕྱྭ ་ དང་བོད ་ཀྱི ་ བསྟན་སྲི ད ་བདེ་ ཐབས་

མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། ༸རྒྱལ་ རྣམ་དག་གི ས་བླསོ ་བཅད་བྱས་པ་ཞི ག་ངེས་ འདིར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་

ཅན་གྱི་ཆོ ས་ཚན་ཁོངས་བཞུགས་ཚེ ་དཔག་ རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་ཆགས་ས་ ཡོ ད།

ཏུ ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མི ་མང་གི ས་ཆ་ཤས་

ཚེ ས་བཅུའི་གཟབ་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་སྐབས་

ཆོ ས ་རྒྱལ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ནས་༸རྒྱལ་བའི་
སུ་རྡོ་རྗེའ་ི བཀའ་ལུང་བསྩལ་ཁྲོད།

ཆོལ་

གསུ མ་ཆོ ས ་བརྒྱུ ད་གཅི ག་ཏུ ་བསྒྲི ལ ་ཏེ་

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

མཆོ ག ་ལ་ཚེ ་ དཔག་མེ ད ་དྭ ང ས་མ་བཅུ ད ་

འད ནྲེ ་གྱི ་ སྒ ་ོ ནས་བརྟན་བཞུ ག ས་གསོ ལ ་

མཆི ས་རྨེག་མེ ད་དུ་ཞི ་ནས་སྐུ་ཚེ ་༸རྒྱལ་བ་

སེར་སྣ་དང་གཏམ་ སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསུང་དོན། གཙོ་བོ་

ཐུ གས་ཀྱི ་ བཞེ ད ་དོན ་མཐའ་དག་གེ ག ས་ དོན་སོགས་ཀྱི་དྲི་མས་མ་གོས་པར་བསམ་པ་ མི ་མང་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།   ལོ་
མཆོ ག་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོའི་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ པར་དགོས་རྒྱུ། ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཕྱོགས་ པོ་མཆོ ག་གི ་དགུ ང་ཀེག་དངོས་གཞི ་འཁེལ་

མཆོ ག ་རྡོ་ རྗེ་ གདན་དུ་ སྔ ནོ ་འགྲོའི ་ བརྟན་

ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡི ན།

འཁེལ་སོང་བ་དང་།

མཐུ ན་དགེ་ཚོ གས་འབྲེལ་མཚོ ན་ཕྱི ར་བོད་ པ་དགོས་རྒྱུ།

གནས་ཚུལ་གཞན་རྣམས་

གྱི་སྒརོ ་ ༥་༢༥ རེ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་ ཆུ ང ་ཟུ ར ་འཛུ ག ས་སོ ང ་བ་ནས་རི མ ་པས་

ཡུ་རོབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་གནང་བ།

།ཡུ་རོབ་གྱི་གྲོང་སྡ་ེ ལས་ཁུངས་ ཁུངས་དང་།   བོད་ནང་གི ་གྲོང་ཁྱེར་ས་ དོན ་ལ་གདུང ་སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ ཡོ ད ་པའི ་

ཁག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ནས་ ཁུལ་ཁག་གཅི ག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ འབྱོར་ལན་གནང་མཁན་ཁོངས།   སྦལེ ་
བཟུ ང་འཆར་ཅན་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེང ་ རྫོང་ལས་ཁུངས།   སྦལེ ་ཇམ་ནང་བོད་ ཇམ་གྱི་གྲོང་སྡ་ེ ལུ་ཝེན་ Louvain དང་སི ་

འཛུ གས་གནང་བར་བརྟེན་ད་ཆ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེང ་འཛུ ག ས་གནང་མཁན་
བྱེད་སྒ་ོ ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། གྲོང་སྡ་ེ རྫོང་དཔོན་ལས་ཁུངས།

ལུགས་ཟམ་བྷག་

ལས་ཁུངས་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཉིན་ལྟར་བོད་ ནང་བོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་

གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད།   ན་ནིང་གནས་

བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞི ག་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པའི་
སྐལ་བཟང་གི ་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་།   འདི་

Grand-Bourgther

ཡི ན།

ནོན་སི །

རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠ ལོའ་ི བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ ་རྩིས་ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་
ཚོ གས་ཆུང་གི ་ལས་དོན་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

ས་ཇོན་ཤམ་པ་

Nancy

ཡུ་རོབ་ཀྱི་མི ་སྒརེ ་ནས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་

སྦལེ ་ཇམ་

རྣམས་ལ་དམི ག ས་ནས་ཆེ ས ་མཐོང ་དང་།

ཁང་ནས་ཡུ ་རོ བ ་ཁུ ལ ་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་ཁག  ཡུ་རོབ་

ངང་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་འགུལ་

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་

ཆེ ་ཞུའི་ཚུ ལ་དུ་འདས་ལོ འི་ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་

སྒྲེ ང ་འཛུ གས་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་སུ ་ རྒྱལ་ཁབ་སོ ་ སོ འི ་ གཏན་ དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བཞི ན་པར་ཐུ གས་རྗེ་
བོད་དོན་ལ་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཆེ ད། འཇགས་སྐ་ུ ཚབ་ཁག

རྒྱལ་དར་གྱི་ངོ་ འཐུ ས་མི ་བཅས་ཡི ན་འདུག

སྤྲོད། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི འཕྲིན་ཡི ག་བཅས་ དེ་ཡང་གྲོང་སྡ་ེ ལྷན་ཁང་དང་།

བོད་དོན་

ཁྱོན་བསྡམོ ས་གྲངས་ ༡༧༠༩ ཕུལ་བའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་སོགས་ཀྱིས་དགའ་སྤྲོའི་
ཁོངས།  ཕ་རན་སི འ་ི ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ ངང་ནས་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་མུ ་ མཐུ ད ་སྒྲེང ་
སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་མཁན་རྫོང་དཔོན་ལས་ འཛུ གས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

བོད་

ཁང་ནས་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེང ་འཛུ ག ས་

གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞེས་པའི་དེབ་ཞི ག་

ཀྱང་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོ ད།

ཚོ གས་ཆུང་གི ་ཚོ གས་གཙོ་དང། སྤྱི་འཐུ ས་

སྒྲོ ལ ་ མ ་ ཚེ ་

རི ང ་ ལ ག ས ་

ལས་དོ ན ་དབུ ་
འ ཛུ ག ས ་ ཀྱི ས ་
ཕྱི་ལོ་

སྐུ ་ ཚབ་དོན ་ཁང་ནས་བོད ་ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་

དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་མ་ཞུས་གོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ དང་ནེ་ཌར་ལེན་ཌི །   སི ་པན་བཅས་ཀྱི་

ཡོ ད་ཅིང་།   ལོ་འདིའ་ི ནང་གསུམ་བཅུའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ།

དགེ ་ བཤེ ས ་སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱི ན ་ལགས་

དྲུ ང ་ ཆེ ར ་ སྤྱི ་
མོ ས ་བྱུ ང ་རྗེས །

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི ལོ་དང་བསྟུན། སྦར་སི ལ་
ལོ་ ༣༠ ལྷག་སྒྲེང་འཛུ གས་གནང་མཁན་

ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ལྷན ་འཛོ མ ས་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་

ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་

བཅས་

ཀྱི ་ རྒྱལ་དར་སྒྲེང ་འཛུ ག ས་གནང་བཞི ན ་ མཁན་རྫོང་དཔོན་ལས་ཁུངས། ཕ་རན་སི འ་ི

གསུངས། །

ཞེས་

སྤྱན་འདྲེན ་སྐབ ས་གཞུ ང ་བསྟེན ་དགྲ་ལྷའི ་

ནཱན། Saint-Genes-Champanelle ནོན་
ཐ། Nantes སེ་ཧ། Ceyrat ནཱ་གྷ་ཤི ་ཡན།
Saint Gratien

ཡོ ད་པ་ལྟ ར ་ཆ་ཤས་ལེ ན ་རོ ག ས་གནང་

ལོ འི ་ ལོ ་ གསར་ཚེ ས ་བཅུ འི ་ གཟབ་གསོ ལ ་

ནཱ ེ Ciney  ལུགས་ཟམ་བྷག་གི ་གྲོང་སྡ་ེ སྦཛེ ་
༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
དྲོར་ཕ Betzdorf   ཕ་རན་སི ་ནས་ལའུ་སྦ།ེ
ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྩིས་ལོ ་
Loubet སི ས་ཀྲི་རོན། Sisteron པེ་རི ས།
༢༠༡༩༌༌༌༢༠ ལོའ་ི བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་
༢ Paris 02 པེ་རི ས་ ༡༡ Paris 11 ཨོ ་ཛོ ་
ཝ་ལ་ཕི་རེར། Ozoir-la-Ferrier གོནད་བཱུག་
ཏར།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་།

བཀའ་སླབོ ་དེ་དག་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཤི ན་

བོད་མི ་སེར་སྐྱ་ཕོ་ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡ གོང་ཚུད་རྡ་རམ་ས་ལ་

ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་གཏན་ དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩

མི ་མི ་རེ ་ ངོ ་ རེ ་ ནས་སོ ་ སོ འི ་ གནས་ཡུ ལ་ གཞུང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་

༄༅།

སྤྱི་ནོར་

ལེ ན་དགོས་པ་གསལ་བསྒྲགས་ནང་འཁོད་

བཀའ་ཤག་ནས་གོ ང ་གསལ་བཀའ་ལུ ང ་

དགོངས་དོན་བརྟན་བཞུ གས་བསྟར་འབུལ་

ལམ་འདེབས་དགོས་པ་མ་ཟད།

ཚོ ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པའི་

མོ ་ རྒན་གཞོན ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ དད་དམ་དང་སྤྱི ་ ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གཏོང་ཐུ བ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

དགོང ས་མཐའ་དག་འགྲུབ་པའི ་ ཕྱི ར ་སྨནོ ་

མེ ད ་དྭ ང ས་མ་བཅུ ད ་འདྲེན ་གྱི ་ ཆོ ་ གའི ་ སྒ་ོ གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་སམ། སྐ་ུ ཚབ་

འདེབ ས་ཕུ ར ་ཚུ ག ས་གནད་སྨནི ་ཞུ ་ དགོས ་
ཕེབས་འབྲེལ།

དེར་བརྟེན་དགུང་ཀེག་ཟེར་དུས་ང་

ཚེ ་ཡུན་རི ང་བརྟན་པ་དང་ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་

༢༠༡༩

ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཀྱི ་ ལོ ་ འཁོར ་སྔནོ ་རྩིས་ཐོག ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་

༡༥ བར་ལས་ཉིན་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་རི ང་

ཚོ གས་ཆུང་གི ་མི ་འགྲོར་སྤྱི་འཐུ ས་སྒལ
ྲོ ་མ་

ལག་ཁྱབ་ཁོང ས་དང་བཅས་པའི ་ རྩིས་ལོ ་

ཚོ གས་ཀྱི་སྔནོ ་རྩིས་ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་

ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་
སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྤྱི་འཐུ ས་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་མ་

༢༠༡༩༌༌༌༢༠ ལོའ་ི སྔནོ ་རྩིས་ལ་བཀའ་ཤག་

གི ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་ཡི ག་ཆ་ཡོ ངས་ལ་

དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།   སྤྱི་

ཞི བ་འཇུ ག་ནན་ཏན་གནང་ས ་ྟེ ཤོ ག་གྲངས་

མི ་འགྱུར་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་བཅས་སུ་བསྐ་ོ གཞག་

ཉིན་ཚོ གས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་གནང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་

ཐོག་སྙན་སྒྲོན་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། །

འཐུ ས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། སྤྱི་འཐུ ས་
གནང་བ་བཞི ན།

༡༢ ཅན་གྱི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥

བ་དང་། གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༧ པའི་

༄༅།

།སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི ་

མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ གྲོས་ཚོ ག ས་

ུ ་བདནུ ་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ད་རེ ས་གྲོས་ཚོ གས་འདི་སྔནོ ་རྩིས་ཀྱི ་གྲོས་

འདིའ་ི ནང་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་

ཚོ གས་དུས་བདུན་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚོ གས་རེད།

ས་གནས་སུ་བོད་

ནི་ཝའི་སྐ་ུ ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་

ལུ་རྡི་ཡ་ ཆེ ན ་པོ་ རེ ད ་ཅེ ས ་པའི ་ བརྗོད ་གཞི འི ་ ཐོག ་

རྒྱ་རི ག ས་ཁག་གཅི ག ་བཅས་དང་མཇལ་

ས་ཁུལ་ཉེ་འགྲམ་ཁག ཅན་རྡི་སྒར།
མོ་ཧཱ་ལི །

digarh
Ambala

ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ནས་ གྱི ་གྲོས་ཆོ ད་གྲོས་འཆར་ཁག་གཅི ག་ཡོ ད། ན།
ཚེ ས་ ༢༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་

Ludhiana

chan-

ཨམ་བྷ་ལ།

Mohali

པ་ཊི ་ཡ་ལ།

Patiala

ཇ་ལན་རྡར།  Jalandhar

དེ་ ནས་གདུང ་སེ མ ས་ཉམས་སྐ ྱེ འི ་ གྲོས་ བཅས་སུ་ས་བགོས་ལྟར་ཕེབས་ཐུ བ་པ་བྱུང་

དུས་ཉིན་གྲངས་བཅུ འི་རི ང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་ ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡོ ད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ འདུག

ྱོ ་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག ་གི ས ་སྔནོ ་ དེ་བཞི ན་སྐབས་
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བསྟི་ གནས་རྡ་ས་གངས་ཅན་ དཔལ་འབ ར

༡༦

སྤྱི་འཐུ ས་ནས་ཞུ་

སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཁང་དུ་དངོས་ རྩིས་གསུང་བཤད། ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་ གཏུ ག་གི ་ ལས་འཆར་བརྩམས་པ་གཞི ར ་
སུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་སོང་།
དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་

༡༩

བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠ 5

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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ཚོ གས་ཆུང་གི ས་ཐུ གས་ཞི བ་གནང་བའི་སྙན་

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ ཐོ་འདུག

དེ་ནས་ཁྲིམས་བཟོའ་ི ལས་རི མ་

ཡ་ཝ་ཌ།

Vijayawada

ཀྱི་གནད་དོན་འདི་རྒྱ་གར་ལ་ཇི ་ཙམ་གལ་

བགྲོ་གླ ང
ེ ་ཚོ ག ས་འདུ་ ཞི ག ་གནང་ཐུ བ ་པ་

འཕྲད་ཞུས་པ་ཡི ན། དེ་མི ན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

གི ་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་ནས་འདིར་ཡོ ང་བ་ཁག་
བྱུང་ཡོ ད།
ཟླ་བ་དྲུག་གི ་རི ང་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ ལ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་དང་བོད་དོན་
ཚོ གས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་ནས་སྐུ་མགྲོན་ སྐརོ ་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་སོགས་བྱུང་ཡོ ད།

མང་པོ་ཕེབས་པ་དེ་དག་དང་མཇལ་འཕྲད་ འབྱུང་བའི་གནོད་པ་དཔེར་ན། ཀུ་ལུ་མ་ན་
ལི ར་ཆར་ཞོད་རྐྱེན་པས་ཆུ་ལོག་བྱུང་བ་དང་
།

ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་ ཁ་ཤས་ཡོ ད། དེ་མི ན་མང་ཚོ གས་རྩིས་ཁྲའི་

སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་

ནས་རྒྱ་རི གས་ཁག་གཅིག    ཐེ་ཝན་ནས་

དེ་བཞི ན་ཨོ ་ཌི ་ཤ་འབྱུང་བའི་གོད་ཆག་

བྱུང་བ་དེ་ཚོ འི་ཐོག་ཐུ གས་གསོ་མཚོ ན་བྱེད་
ཕུལ་བ་དང་། དེ་མི ན་ཚོ གས་གཙོ་རང་ཉིད་

ཚོ གས་ཆུང་སྐབས་ ༩ སྙན་ཐོ། དེ་མི ན་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

ཡོ ད་ན་ཡོ ད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ི ཆར་གང་ཡང་

ལྟ་བུར་མཚོ ན་པ་ཡི ན་ན། སྤུ་ར་ུ ཝ་ལ་ས་སྐྱ་
གཞི ས ་ཆགས་དབུ ་ བརྙ ས
ེ ་ནས་ལོ ་ ལྔ་ བཅུ ་

བླནོ ་རྣམ་པ། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་

འཐུ ས་སྒརེ ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཡོ ད་ོ་ཡི ན་ན་དེ་ལྟར་

གོ་སྐབས་བྱུང་བ།

མཆོ ག་དང་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེ ས་
ཕུན་ཚོ གས་མཆོག

བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བཀའ་

བཅས་པའི་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་རྣམ་པ།

ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་

པ་རྣམ་པ། གསར་འགོད་པ་དང་། ཟུར་

ད ་ྲི བ་ཁ་ཤས་དང་ཐུ ག ས་སྣང་གཞེན ་སྐུལ ་

འབྱོར་མ་སོང་། རེས་གཟའ་པ་སངས་ནི་སྤྱི་
རེད། ལས་རི མ་འདི་ལྟར་ཡོ ད།

འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒརོ ་བཅར་རྒྱུའི་

བཟུང་ཨནྡྲ་པར་དེཤ་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༦  གྲོལ་པ་ནས་ ཨུ་ཏྟར་པྲ་དེཤ།  
བཟུ ང ་དེ་ རི ང ་བར་ཟླ་བ་དྲུ ག ་ནང་ལས་ཀ་ ཧར་

Bihar

Andra Pradesh
Uttar Pradesh

བི་

མ་གཏོགས་གཞན་མངའ་

མོན་གྷ་ོ ས་གནས་སུ་རྒྱ་

ཞུ ་རྒྱུ ་དང་བཀའ་མོ ལ་གནང་རྒྱུ ་བྱུང་སོང་། གར་ནང་ཡོ ད ་པའི ་ མཐོ་ རི མ ་སླབོ ་གྲྭ་ ཁག་

དེ་ བཞི ན ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ སྐུ་ གི ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༣ བཅར་རྒྱུའི་གོ་
ཞབས་པྲ་རྡིབ་ཏམ་ཏ་

Pradeep Tamta

སྐབས་བྱུང་བ།

ཉེ་ཆར་ཨ་རི ་གྲོས་ཚོ གས་

གང་བྱུང་བའི་སྐརོ ་སྟོང་མི ན་ཙམ་ཞུ་པ་ཡི ན་ སྡ་ེ ཡོ ང ས་ལ་ཞུ ་ གཏུ ག་སླད ་བཅར་ཐུ བ ་པ་ མཆོ ག ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ གོང་འོག་གཉིས་ནས་ཕར་འགྲོ་ཚུ ར་ཡོ ང་གི ་
ཐོག་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་བདུན་པ་དབུ་ ན། དང་པོ་ནི། ཕྲན་རང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ བྱུང་འདུག དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ ༸རྒྱལ་མཆོ ག ་སྐུ་ ཕ ངྲེ ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ ཁྲིམས་ཡི ག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་།
འཛུ གས་ཀྱིས་ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ཚོ གས་གཙོའ་ི ལས་འགན་ ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཌེན་མག་ Denmark དང་། མཆོ ག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེ ས་སྙན་གྲགས་ སྲི ད ་འཛི ན་གྱི ས ་ཆོ ག ་མཆན་གནང་བར་
ཉན་གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་འཛོ མས་

ཇ་དང་།

འབྲས་སི ལ་ཕུལ་གྲུབ་རྗེས་ཚང་

མ་སྐུ་བཞེངས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ ན་པོའི་

རྒྱལ་གླུ ་ བཏང་ས ་ྟེ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས་
ཚོ གས་གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་གི ས་

གྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་རྗེས་ཚོ གས་ ནོར་ཝེ་

གཙོ ་ སྦྲེལ་པོ་ གནས་མཆོ ག ་རྡོ་ རྗེ་ གདན་དུ་ ལེན་ཌི ་

Norway
Scotland

ཨི ན་ཡུལ། སི ་ཀོ་ཊི ་ ཅན་གྱི ་ ནོ་ སྦལ
ེ ་ཞི ་ བདེའི ་ གཟེང ས་རྟགས་

ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ འི་ཕྱག་བྲིས་འབུལ་རྒྱུ ་བྱུང་

བཅས་སུ་བོད་མི ་མང་ འབུ ལ ་ལམ་ཞུ ས ་པ་དགྱེས ་བཞེ ས ་མཛད་ ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ཐུ བ་

དེ་མི ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་

༢༩

འཁོར་བའི་དུས་

ང་རང་ཚོ ་ཚང་མ་

རྒྱ་ཆེ ་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་རེ་བ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་

གྲོས་ཚོ གས་དབུ་འཛུ གས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་

མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ པ་བྱུང་ཡོ ད། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ ་ི དགུན་ ཚི གས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི ་མཛད་སྒར
ོ ་ཕེབས་
པའི་སྐབས་བཅར་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ང་ དུས་གྲོས་ཚོ གས་རྡ་སར་ཚོ གས་པའི་སྐབས་ པ་རེད། ཁོང་ལ་གསོལ་ཚི གས་དང་བཀའ་

གི ས་དབུས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་

པ་ནང་བཞི ན་ད་རེས་ཟླ་བ་དྲུག་འདིའི་ནང་ འབུལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་།

Chile

མང་ཚོ གས་ཐུ གས་མ་ཕམ་པ་དང་དགའ་བ་

འོས་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་བཅས་ཐོག་མར་ངས་

རོག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་བཅར་རྒྱུ ་བྱུང་ ལ་གསོ ལ ་ཚི གས་འདེག ས་འབུ ལ ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ལ་ རི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཁག་གཅིག ཨ་

འགན་གཙོ་བོ་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་

གནང་དོན།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

ཚོ ག ས་གཞོ ན ་མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་བཀུ ར ་

དེ་ རི ང་འདི ར ་སྤྱི ་ འཐུ ས་གཉི ས ་ཙམ་མ་
གཏོགས་ཚང་མ་གྲོས་ཚོ གས་སུ་བདེ་བཅར་

ཚོ ་ ལོ ་ གཉིས ་དང་ཕྱེད ་ཀའི་ ས་བགོས ་ཡོ ད ་ གསོ ལ་ཇ་དང་བཞེས་ཏོག་སྟབས་བདེ་ཞི ག་

མོལ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་བཞི ན་

དེ་བཞི ན་ལྡ་ི ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ལི འ་ི

བལ་ཡུལ་སྤགོ ་ར་ཁུལ་དང་། གླ་ོ སྒྲིག   ཚེ ་ ལི ར་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ གྲོས་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ ཁག་གཅི ག ་དང་ཨ་
བ་དང་།

Ranchi

དེ་བཞི ན་རྡ་ས་ཁུལ་དང་རན་ཅི་ སོགས་པ་བྱུང་ཡོ ད། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ རི འི་རྒྱལ་སྤྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི ་སྐ་ུ
མོན་གྷ་ོ དང་དེའ་ི ཉེ་འགྲམ་སུད་

གནང་ཐུ བ་པར་འཚམས་འདྲིའི་ བཀྲ་ཤི ས་ ཚོ ང་ཡོ ད་ས་ཁག

ི ་དང་
དེ་མི ན་རྡོར་གླང

ཚོ གས་གཞོན་མཆོ ག་གི ས་དབུས་སྤྱི་འཐུ ས་ ཚབ་ཚོ གས་ཆུ ང་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ཁག་གཅི ག་ཨནྡྲ་པར་དེ་ཤི འི་རྒྱལ་ས་ཝི ་ཇཱ་ བ་རེད།

scottish culture groups

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

དང་ཇི་

བཅོལ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་སྐུ་ཚབ་
ཤ་སྟག་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་ལས་དོན་
ཇི་འདྲ་ཞི ག་བྱས་པ་ཡི ན་ནའང་།

རྒྱ་ཆེ་

སྐྱེ་འོས་པ་ཞི ག་བཟོ་དགོས་རྒྱུ ་ང་ཚོ འི་ལས་
བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅི ག ་ཚོ ག ས་
གཙོའ་ི ལས་ཚབ་དང་།

ལས་རི མ་ཚོ གས་

ཆུང་གི ་ཚོ གས་མི ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་། །

ྱོ ་ཟིན་
གོང་གསལ་དགོས་ པའི་ལས་དམ་དང། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་ དྲུང་ཆེ འི་མཚན་བྱང་ཐོག་ཕུལ་འབར
པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་
ཀྱི ་ སྐ བ ས་བས ྟུན ་དགོ ས ་མཁོ ་ གཞི ་ བཟུ ང་ པར་ལས་དུས་ཆ་ཚང་ (full time) ཡི ན་ མཁོའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་ མ།
༄༅།།བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ པ།

(ཉམས་མྱོང་དེ་བཞི ན་ཞོར་ལས་མི ན་ འཁྱེར་ཆ་ཚང་དང་།

འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ འཚང་སྙན ་ཕུ ལ ་འབྱོར ་རི གས་རྩིས་མེ ད ་
(Marks Card & Degree Certificate) ༧།
བཀའ་དྲུ ང ་ཡི ག་ཚང་དུ་ ཁྱད་ལས་པ་དྲུ ང ་ པ་དགོས།)      
ནས་བྱ་སྤྱོད ་ཐལ་སྐྱོན ་མེ ད ་པའི་ ངོས ་སྦྱོར ་ ཡི ན། དུས་ཐོག་འབྱོར་རི གས་རྣམས་ལ་
ལས་ ༡ ས་སྟོང་ཡོ ད་པར་དགོས་ངེས་ཆ་ ༣༽ ལོ་ཚད།   ༢༠༡༩།༥།༡༠ ཉིན་རང་ བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།
རྐྱེན ་ཚང་ཞི ང ་དོན ་དམ་སྲི་ ཞུ འི་ ལས་བ ྱེད ་ ལོ་ ༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞི ང་ ༣༥ ལས་མ་ ༣། དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ (Character Certificate) ངོ་མ།
གྲངས་དང་པོ་དང།

ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ འདོད ་ཡོ ད ་རི ག་ནས་ བརྒལ་བ་དགོས།

གཉིས་པ།

ཞི བ ་འཇུ ག་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་ནས་ཞི བ ་འཇུ ག་

ུ ་ནང་ དང་འབྲེལ་འོས་ཆོ ས་ལྡན་པ་ཚོ ར་དུས་ཐོག་
འབུལ་ ༨།   གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང

འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུ ས། བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ ༤༽ རྒྱུགས་གཞི ། བོད་ཡི ག་དང་། ཨི ན་ འབབ་གཙང་ཕུ ལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་ ལས་ཀ་བདྱེ ་མུ ས་ཡི ན་ཚེ ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེ ཚན་ འབོད་བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་
(No སོ ག ས་ཡི ག་ཆ་ངོ་ མ་ཁག་མཉམ་འཁ ྱེར ་
ཚང་དུ་ཁྱད་ལས་པ་དྲུང་ལས་ས་མི ག་ ༡ ཡི ག་སླབོ ་ཚན་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུ གས་སམ་ བཤུ ས།
ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

ངག་རྒྱུ གས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་ ༤།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་ Objection Letter) ངོ་མ་བཅས་མཉམ་ གྱི ས ་འབྱོར ་མཐོ་ འགོ ད ་བཅར་དགོ ས ་པ་

གོང་གསལ་ཡི ག་ཆའི་ངོ་ བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།     ལས་
༡༽ ལས་འགན། བཀའ་ཤག་དྲུང་ཡི ག་ རྒྱུ། གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་ ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར། (RC) དུས་འགྱངས་ འབུལ་དགོས།
བཤུ ས ་ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོ ད ་ས་གནས་འགོ་ བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༩ ཟླ་
ཚང་དུ་ གསུ ང ་འཕྲིན ་ཁག་ཨི ན་ཡི ག་ཐོག ་ རི གས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང་། ས་ ཞུས་པའི་ངོ་བཤུ ས།

བཟོ་འབྲི་དང་། དྲ་ཐོག་ཏུ ་གནས་ཚུལ་ གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས།

འདོན་སྤལེ །

འཁུར་བྱེད་པོ།

གཞུང་ ༥།

ཁྲིམས་མཐུ ན་སྐྱེས་ཚེ ས་ལག་འཁྱེར་ འཛི ན་ནམ།

ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ལ།།

བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པའི་ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་
ུ ་གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Atཡི ག་ཐོག ་གཏན་འབེབ ས་ཡོ ད ་པའི་ འཚང་ ༦། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་གཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ ཡན་སུ་རང

ཡི ག་འབྲེལ་བཅས་ཀྱི་འགན་ འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བོད་ (Birth Certificate) གྱི་ངོ་བཤུ ས།

༢༽ ཤེས་མྱོང་།   ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་ སྙན་འགེངས་ཤོག་བཏོན་སྟེ་དོན་ཚན་རྣམས་

ཞི ག་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཉིས་ འཚེ མས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་རྗེས།

ལས་ཁུ ང ས་ཁྱབ་ཁོང ས་རྒྱ་བོད ་སྨན ་ཁང་ testation) ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ ༥

ཡོ ད་ན་དང། དེ་མི ན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱབ་ཚོ ུད་ ༥ འགྱངས་མེད་

ུ ་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རི གས་ རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞི ས་དང་། ད་ལྟའ་ི སྡདོ ་
བརྩེགས་ MA in Creative Writing ༡།རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའ་ི ཕྱེད་པར་ཚོ ན་ལྡན་ ༢ རང

Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen

Kyishong,

la-176215

and MA in Mass Communication རེ་དང། (one passport & one stamp མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡི ན་པའི་ གནས་སུ ་ འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི ་ ཁ་བྱང་།

Distt. Kangra(H.P)

མཐར་ལོ་ ༡ ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཡོ ད་ ༢། འཛི ན་རི མ་བཅིུས་ཡན་གྱི་སླབོ ་ཐོན་ལག་ རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་ སོ ག ས་ཁ་གསལ་བཀོད ་དེ་ གཤམ་གསལ་

Email:psc@tibet.net

ཐོན ་པའི ་ ལག་འཁྱེར ་ཡོ ད ་པའི ་ ཐོག ་ཉུ ང་ size)

སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ (MC) ཁ་གསར་སྟེང་ ཁ་དཔར་ཨང་། གླགོ ་འཕྲིན། (E-Mail)

Tel: 01892-222328

Dharamsa-

བོད་ཟླ་ ༡ ཕྱི་མ་ཚེ ས་ ༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠
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ི ་གི ་ལམ་ཕྱེད་ཙམ་
ངས་གཟེངས་རྟགས་འདི་ཁོང་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཆེད་སེམས་ནང་སྤྲོ་སྣང་དང་བཅས་འཛམ་གླང
འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པ་ཡི ན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ པོ་བགོར་རྒྱུ འི་འགྲུལ་བཞུ ད་རི གས་མཛད་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་ཡེ ་ཤུ འ་ི མཛད་ཡོ ད།   སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གི ས་བོད་

བྱ་གསུ ང ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་གཅི ག ་མཚུ ང ས་

ཤུ འི་ མཆོ ད ་དཔོན ་སྐུ་ ཞབས་ཐོ་ མ་སི ་ ཨར་ ཞབས་ཀེན་ཕེ་རི ་སི ་མཆོག་གི ས་གསུང་དོན།

ལ་

མཆོག་ རྒྱུན་འཛི ན་དང་གོང་འཕེལ་མཛད་བཞི ན་པ་

ཆོས་ལུགས་ནང་གསུང་པ་ལྟར་ན། འགྲོ་བ་

ཉིན་ཨ་རི འ་ི ཨ་ཡོ ་ཝ་ Iowa མངའ་སྡའེ ་ི ཡེ ་ ཀྱི་མེད་སྟབས།
དིན་ཀུ་ལ་

Bishop Thomas R. Zinkula

ཚོ གས་པའི་སྐ་ུ ཚབ་སྐ་ུ

འཛམ་གླི ང ་དབུ ་ ཁྲི ད ་རྣམ་པས་གཟེང ས་

མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་བཅར་ནས་བོད་མི འ་ི རྟགས་འབུ ལ་བཞེ ས ་མཛད་སྒ ར
ོ ་དངོ ས ་

བླ་ ན་མེ ད ་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་ སུ ་ བཅར་ཐུ བ ་ཚེ ་ དགེ་ ཚན་ཧ་ཅང་ཆེ ན ་པོ་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཞི ་ བདེ་

དང་རང་དབང་གི ་གཟེངས་རྟགས་

Pacem

in Terris Peace and Freedom Award

འདུག   གང་ཡི ན་བརྗོད་ན། ས་གནས་
མང་ཚོ ག ས་རྣམས་ཀྱི ས ་དབུ ་ ཁྲི ད ་མཆོ ག ་

མཆོད་དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་ཐོ་མ་སི ་ཨར་དིན་ཀུ་ མི འི ་ རི ག་གཞུ ང ་གི ་ ཆེ ་ མཐོང ་མི ་ཉམས་ ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན།  “ཡེ ་ཤུ འ་ི
Bishop Thomas R. Zinkula

བཞུ ག ས་སྒ ར ་དུ་ བཅར་ནས་༸གོ ང ་ས་ འདིས་གཉའ་གནོན་འོག་ཚུ ད་པའི་མི ་མང་ མི ་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་དཀོན ་མཆོ ག ་གི ས ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་གཟེངས་

རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་སྐབས། མཆོད་

དཔོན་མཆོ ག་གི ས་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི ་རྒྱབ་
ལྗངོ ས་ལོ ་ རྒྱུ ས་དང་ཚོ ག ས་པ་ཁག་གཅི ག ་

གི ་དྲུང་ནས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ འི་གོ་ ཐུ ན་མོ ང་གི ས་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་ཡི ན་

ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདུག   གནས་ སྐབས་ཐོབ་རྒྱུ་རེད། འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་ཏཱ་ སྟབས།
ཚོ གས་མི ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་
ཚུ ལ་དེ་ཡེ ་ཤུ འུ་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི ་བྱེད་སྒ་ོ དང་ ལའི་ བླ་ མ་མཆོ ག ་འགྲུལ་བཞུ ད ་རི ང ་པོ་ མ་ འདུག སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་
འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་ མཛད་པར་བརྟེན།   ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོ ང་
མཁན་ཁག་དྲ་

CRUX

ཞེས་པས་ཕྱི་ལོ་ ནས་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འདི་

༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་འདོན་ བླངས་པ་ཡི ན། “ཞེས་གསུངས།

སྤལེ ་གནང་འདུག   སྤྱིར་གཟེངས་རྟགས་ རྡ་ས་བཞུ ག ས་སྒར ་༸རྒྱལ་བའི ་ ཕོ་ བྲང་དུ་
དེ་བཞི ན་དེ་སྔ་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི ་བདེ་གོང་ དངོས ་སུ ་ ཞི ་ བདེའི་ གཟེང ས་རྟགས་འབུ ལ ་

ཐུ གས་དགྱེས་ཚོ ར་ངང་མཐོང་གྲོལ་འཛུ མ་

ཞལ་དང་བཅས་མཆོ ད ་དཔོན ་མཆོ ག ་ལ་

ཕྱག་གཏོང ་གནང་མཛད་དེ་ སྐར ་མ་བཅུ ་

ཙམ་རི ང་དབུ ་ ཁྲི ད ་རྣམ་གཉིས ་འཚམས་ རྣམས་ལའང་ཞི ་བདེའི་ལམ་ནས་དྲང་བདེན་

འདྲི་མཛད།

དེ་ཡང་མཆོད་དཔོན་མཆོག་

སྤལེ ་ལས་འགུལ་ཐོག་གཟེངས་སུ་འཐོན་པའི་ སླད ་ཆེ ད ་བཅར་ཞུ ་ མཁན་ཡེ ་ ཤུ འི ་ མཆོ ད ་ གི ས་སྐབས་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་མི ་རི གས་ནག་པོའི་ དཔོན ་སྐུ་ ཞབས་ཐོ་ མ་སི ་ཨར་དི ན ་ཀུ ་ ལ་ ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཞུ་དོན། “ཚོ གས་པ་ཐུ ན་
རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་འཐབ་རྩོད་པ་སྐ་ུ
ཞབས་མར་ཊི ན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་

Rev. Martin

Bishop Thomas R. Zinkula

གི ས་གསུང་དོན།

མཆོག་ མོ ང་ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་ཀྱི་འཆར་

“༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་ སྣང་དང་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་

Day མཆོག་བཅས་ལ་ཕུལ་ཟིན་ཡང་།  ད་

བདེའི་ གཟེང ས་རྟགས་བརྒྱུ ད་ཆེ ་ མཐོང ་ཞུ ་ བཟང་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

མཆོ ག་བར་ལམ་ནས་བཟུང་དུས་ཡུན་རི ང་

ཉམས་ལེན་དེས་ཡེ ་ཤུ འི་བླ་ཆེ ན་པོབ་ཁྲི་ཐོག་ གྱུ ར ་ཡི ན་སྟབས་ཕན་ཚུ ན ་གུ ས ་བརྩི་དང་
དེང་སྐབས་འཛམ་
༢༣ མཆོག་གི ་བསླབ་བྱ་མཚོ ན་པར་བྱེད། བརྩེ་བ་བྱེད་དགོས།
“ཅེས་གསུངས།

ཐེངས་འདིར་གཟེངས་

སྐ་ུ སྦྲགས།

ཐེངས་འདིར་གཟེངས་རྟགས་དེ་

སྤ ྲོ་ སྣང་དང་བཅས་བྱས་པ་ཡི ན།”ཞེ ས ་ སྟབས།   ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཞི ་བདེ་གོང་སྤལེ ་ གླིང ་ནང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་མི ན་ཡོ ད ་ཀྱང་
གསུངས།       

༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་འཕགས་བོད་ ཛ་དྲག་གི ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞི ན་

མཛད་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་པ་གསལ་འདོན ་ ཆོ ས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩེའི་བསླབ་

ཛ་དྲག་འབོད་སྐལ
ུ །

བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་མི ་འབྲོག་

འོར ་འད ནྲེ ་སོ ག ས་ཀ ྱེད ་ཆེ ད ་རོ ག ས་རམ་

གླིང ་ས་འགོས ་བྱང་ཐང་ས་ཁུ ལ ་གཉིས ་ཏེ་

གཤམ་འཁོད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཛ་དྲག་

པ་ཡི ན་འདུག    ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་

གསུམ་མདོ་དང་ས་སྨད་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་
མི ་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས་
སྟངས་རྟོག་ཞི བ་རྒྱུས་ལོན་གནང་འདུག

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ནང་སྲི ད ་ལས་

ཁུ ང ས་ནས་ཛ་དྲག་ངལ་སེ ལ ་རོ ག ས་རམ་
ཆེད་ཧིན་སྒརོ ་འབུམ་ལྔ་གནང་འདུག  འོན་

ས་མཚམས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་ ཡོ ད་འདུག   དེར་བརྟེན་ལ་དྭགས་བསོད་

འཚོ ་ བ་སྐྱེལ ་བཞི ན ་པའི ་ བོད ་མི ་འབྲོག་པ་ ནམས་གླིང་བོད་མི འི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད།    འདིར་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གི ་བོད་མི ་འབྲོག་

འདི་ལོའ་ི དགུན་དུས་སྐབས་སྔར་དང་མི ་འདྲ་

བའི་གྲང་ངར་ཆེ་ཞི ང་། ཁ་བ་ཧ་ཅང་མཐུ ག་

པོ་བབ་པར་བརནྟེ ་འབྲོག་པའི་ར་ལུག་དང་
འབྲི་གཡག་སོ ག ས་ལྟག
ོ ས་ཤི ་ཐེབ ས་པའི ་

པ་རྣམས་ལ་ངལ་སེ ལ ་རོ ག ས་རམ་གནང་

ཆེད་ཛ་དྲག་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བཞི ན་འདུག

སྤྱིར་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་

༧༥༤༦ ཡོ ད་ཁོངས་ནས་བོད་མི ་ ༢༣༥༠

ནས་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡལ་གྲུ་ཁག་ནས་

འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་ཞུ།

རྡ་ས་ས་གནས་དངུལ་ཁང་ཨང་གྲངས།

གླིང་ནང་བྱམས་བརྩེ་དང་ཞི ་བདེ་སྔར་བས་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ བ་དགོས ་མཁོ་ ཆགས་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་
བཀའ་ལན་སྩལ།

གཟེང ས་རྟགས་མཛད་སྒ་ོ སྟབས་བདེ་ ཞི ག ་

འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ཨ་ཡོ ་
ཝ་མངའ་སྡའེ ་ི རྒྱལ་ས་ཌེ་ཝན་པོཌ་

Daven-

port ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་སན་ཨེ མ་བྷ་ོ རོ་

སི ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་

St. Ambrose Univer-

sity དུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག  །

Bank Code: 0634,
Bank Swift Code: SBININBB277

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭགོ ས་

འད་ྲི རི གས་དང་ཞལ་འདེབས་གཏོང་སྟངས་

སོ ག ས་ནང་སྲི ད ་དྲུ ང ་ཆེ འི ་ གླ ག
ོ ་འཕྲིན ་ཁ་
བྱང་homesecretary@tibet.net ཐོག་ཐད་
ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་འཐུ ས།།

TIBETAN FREEDOM

Account No. 105510953-99 FC Account No. 105510953-22

པ་ཛ་དྲག་ཆགས་འདུག   བོད་མི ་འབྲོག་

Dharamsala-176215, H.P. India

པས་ར་ལུག འབྲི་གཡག་སོགས་ལ་རྩྭ ་ཐང་ གཙོ ་གྱུར་ཉམ་ཐག་དུད་འགྲོར་བརྩེ་སེམས་ རྣམས་ལ་རྩྭ ་གཟན་ཉོ་རྒྱུ་དང་། རྩྭ ་གཟན་
གི ་སྐལ་བའི་དབེན་པར་བརྟེན་ལོ་ལྟར་དཀའ་ ཅན་གྱི ་ སྐ ་ྱེ བོ་ མཆོ ག ་དམན་ཀུ ན ་ལ་ཐེང ས་

ངལ་སེ ལ ་དངུ ལ ་ཁང་ཨང་གྲངས་ཐོ ག ་

State Bank of India, Kotwali Bazar

ཁ་ ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ པ་རྣམས་ལ་སྒ་ོ ཕྱུགས་ཤི ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ཚབ་
བའི་བུ་ཡུག་ཧ་ཅང་ཚུ བ་པ་སོ གས་ཀྱི ་རྐྱེན་ འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་གནས་པའི་བོད་རི གས་ གསར་ཉོ་རྒྱུ་དང་། ད་ཡོ ད་ཕྱུགས་ལྷག་མ་

རྣམས་དགུན་དུས་གྲང་ངར་ཆེ་ཞི ང་།

དགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་འདུག

ཀྱང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་མུ ་མཐུ ད་གནས་

བཞི ན ་ཡོ ད ་པར་བརྟེན ་རོ གས་རམ་དགོས ་

ང་ཚོ ་

ཞི ག་སྦྱིན་བཞི ན་ཡོ ད།   སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གི ་ ཚང་མ་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི ་ཡི ན་པ་གཅི ག་

བར་གཟེང ས་རྟགས་བཞེས ་མཁན་རྣམས་ སླད།   ངས་འཛམ་གླང
ི ་གི ་ལམ་ཕྱེད་ཙམ་ ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་ཞལ་ནས་ཞི ་ བདེ་ གསུ ང ་ ལྟར་ཕུལ་བར་མགོན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཆེ ་མཐོང་
གཟེངས་རྟགས་འབུལ་སར་བཅར་ཡོ ད་ཀྱང་ འགྲུལ་བཞུ ད་བྱེད་དགོས་ཀྱང་སེ མས་ནང་ པ་ལྟར་ཕྱག་བསྟར་ཡང་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་ ཐོབ་པ་ཞི ག་བྱུང་སྐརོ ་དང་།   སྤྱིར་འཛམ་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་ཚང་མ་

ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ ་ཡི ན་པའི་རེ་བ་གསར་པ་ དོན་དངོས་སྤུན་མཆེད་ཕོ་མོ་ཡི ན།

དམ་པ་མཆོག་དང་།  ལྷ་ོ མ་མཆོ ག ་གི ས ་སྐུ ་ ཚེ ་ ཧྲིལ ་པོའི ་ རི ང་མི འི ་ ཐད་རླ བ ས་ཆེ ན ་དགོང ས་བཞེས ་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་ རྟགས་འབུལ་མཁན་ཚོ གས་མི འི་ཁོངས་ཡེ ་
ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ཡེ ་ཤུ འི་བླ་ཆེ ན་ཌེ་སི ་མོ ན་ཊུ་ བསམ་བླ་ོ དང་འཛམ་གླིང ་ཁྱོན ་དུ་ ཞི ་ བདེ་ མཛད་པའི་ཆོད་སེམས།   དེ་བཞི ན་རྩོད་ ཤུ ་མཙ་མ་ཟད། ཇིའུ་མི ་རི གས་དང་ཁ་ཆེ་
ཊུ་ Archbishop Desmond Tutu མཆོག སྐྲུན་ཐབས་མཛད་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ རྙག
ོ ་རྣམས་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་སེལ་ ཡོ ད་སྐརོ ་ལྷ་སྙན་སྒནྲོ ་འབུལ་ཞུ་སྐབས་མགོན་
དེ་བཞི ན་ལྕམ་སྐ་ུ དོ་རོ་ཐི་ཌེ་   Dorothy བཟང་ལ་ཐེངས་འདིར་རང་དབང་དང་ཞི ་ ཏེ་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་གོང་འཕེལ་གྱི་མཛད་ པོ་མཆོ ག་ཐུ གས་དགྱེས་ཚོ ར་མཛད་པ་དང་
Luther King Jr

བཀོད་པ་རེད།

State Bank of India, Kotwali Bazar
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