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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༠	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༡	ཐགོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤི་	 Andhra 

Pradesh	 མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་ཨམྲ་ཝ་ཏ་ི 
Amravati	 ཞསེ་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པ་ོཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་
བཟང་པསོ་གཙོས་སྐལ་ལྡན་གི་གདལུ་བ་
རྣམས་ལ་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་
ཆེན་ཐགོ་མར་སྩལ་ཡུལ་ད་ུགགས་པ་དཔལ་
ལནྡ་འབྲས་སྤུངས་ཉ་ེའགམ་ད།ུ	 	 ཨནྡྲ་
པར་དེ་ ཤི ་མངའ་སྡའེི ་སིད ་གཞུང་དང་
གསོ་ཚོགས་བཅས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་བུད་མེད་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧ National Women’s Parliament 

2017	 ཞསེ་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ི
ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་མཛད་འདགུ
	 སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བུད་མེད་
ཁ་ིཕྲག་བརྒལ་བ་བུང་འདགུ་པ་དང་།	 	 ད་ེ

ཡང་སྐུ་མགནོ་ད་ུབདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གི་དལི་བསྒགས་དང་གངོ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་ལནྷ་
ཁང་གི་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ཝེན་ཀ་ཡ་ན་ེ

ད་ུ	 M Venkaiah Naidu མཆོག	 	 ཨནྡྲ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཅནྡྲ་
བ་ྷཔུ་ན་ེར་ུ	 Chandrababu Naidu	མཆོག		
བངྷ་ལ་ད་ེཤིའ་ི	 Bangladesh	 གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུཤར་མིན་ཅ་ོད་ེརི་	 S 

Sharmin Chaudhury མཆོག་སོགས་ཕི་
ནང་གི་གཞུང་འབྲལེ་དཔནོ་རིགས་དང་གླགོ་
བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་སོགས་ཕབེས་ཡོད།	

སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 བུད་མེད་ན་ིཕུང་པའོ་ིགུབ་ཆའ་ི
ཆ་ནས་བམས་བརྩེ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་
ནསུ་པ་སྐསེ་པ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།		ད་ེ
ན་ིརང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་ཡིན།			དརེ་བརནེ་

དསུ་རབས་	 ༢༡	 འག་ོསདོ་འདརི་བུད་མེད་
ཚོས་འག་ོབ་མིའི་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་བམས་
པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་གོང་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་
འགན་ཁུར་ཆེ་ཙམ་ལེན་དགསོ།	 	 	 ངསོ་
ཀི་མ་དམ་པར་མཚོན་ན།	 ཁངོ་ཁའོ་ིརྣམ་
འགུར་བསན་པ་རྩ་བ་ནས་དན་གི་མི་འདགུ		
དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་བམས་བརྩའེ་ིཉམས་ལེན་
གི་ལམ་སནོ་པ་ཐོག་མ་ངོས་ཀི་མ་དམ་པ་

ཁངོ་ཡིན།	 	 ཞསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བ་མ་ཟད།	 	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་
ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་གསུམ་གི་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ི
ནང་གི་མི་དངུ་ཕུར་	 ༧༠	 ཡོད་པ་ཚང་མ་
འག་ོབ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་ཡིན་སབས།		
ང་སྐ་ོཔ་ོཡིན།	 ངས་གང་ཡང་འཇནོ་རུྒྱ་མ་
རེད་བསམས་ནས་ནམ་ཡང་ཡིད་ཞུམ་མི་
རངུ་།	 	 	 ཁདེ་ཚོར་བམས་བརྩ་ེགངོ་སྤལེ་
གཏངོ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་
སབས་རང་ཉིད་ལ་ལྷན་སྐེས་སུ་ཡོན་ཏན་
ད་ེདག་ལྡན་པ་རྣམས་དན་གསོ་བཏང་ནས་
རུྒྱད་བསྐུལ་ཐགོ་ལས་རིགས་འད་མིན་ནང་
ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཧུར་བརྩནོ་གནང་དགསོ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེཡང་ཉནི་གསུམ་
རིང་གི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་
སབྐས་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ།ོ	 བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་བཏང་བ་བརུྒྱད་མང་གཙོ་ས་
བརན་ཡོང་ཐབས།	ཞསེ་པ་ཡིན་འདགུ	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་ལ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཉ་ི
ཧངོ་གི་གསར་འགདོ་པ་དང་།	 རྩམོ་སིྒག་
པ།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སོགས་མི་གངས་	
༣༠༠	ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
	 ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་ལ་བདོ་
ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་
སྐོང་ཐོབ་ཐབས་ཀི་ཐབས་ལམ་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སདི་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 ང་
ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གི་ཐགོ་

ནས་བདོ་ནང་རང་སདི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེས་ྔཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་Barack 

Obama མཆོག་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕྲད་སྐབས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་ནི་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སིད་བུས་དང་
འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀི་མེད་སབས་རྒྱབ་སྐོར་

མུ་མཐུད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	 ཁདེ་ཚོའ་ི
རྒྱབ་སྐརོ་ན་ིབདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་དང་བདནེ་དང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ

གཞན་ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཀོ་ཌོ་
གསར་འགུར་སྡ་ེཚན་གི་བཅར་འདརི་ལན་
འདབེས་གནང་དནོ།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཊམ་ Trump མཆོག་ནས་ཀང་ད་ེ
སྔའི་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལྟར་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་དང་།	
ད་ེབཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་དང་
བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་
དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་རེག་སི་ཊི་ལར་སན་	 Rex 

Tillerson	 མཆོག་གིས་པ་ེཅིང་གཞུང་དང་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་བམ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དབར་གསོ་མོལ་ཡོང་ཐབས་
མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ན་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་རུྒྱག་
ཆུ་ཆེ་ཁག་བཅུའི་འབུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་།	 ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆུའ་ི
འབུང་ཁུངས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་དཀའ་ངལ་
ཞིག་ཆགས་མེད་ཅིང་།	 སེང་ེཁ་འབབ་ཀི་
གཙང་ཆུ་བརྒྱ་ཆ་	 ༤༠	 བདོ་ཀི་འཁགས་
རོམ་ནས་འབུང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་ནང་རུྒྱག་པའ་ིའབྲ་ིཆུ་དང་རྨ་ཆུ།	 ད་ེ

བཞིན་ཝ་ེཐི་ནམ་ནང་རྫ་ཆུ།	 རྒྱ་གར་དང་
བང་ལ་ད ེཤ་ནང་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པ ོ་
སོགས་ཀི་འབུང་ཁུངས་ད་ེཡང་བདོ་ཆགས་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཊོག་ཡོར་
བདོ་རིགས་ཚོ་ཟུར་ད་ུཐུགས་འཕྲད་ཡང་
གནང་ས།ེ	 བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 པའ་ིལ་ྔ
དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བུས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་ཆེད་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག་
ད་ེདག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བེད་དགོས་
པའ་ིགསུང་བཤད་གནང་འདགུ	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དག་གནནོ་སིད་བུས་འགོ་བདོ་ནང་ཆབ་
སདི་དམ་བསྒགས་དང་།	 རིག་གཞུང་རྩ་
གཏརོ།	དཔལ་འབརོ་ཟུར་ཕུད།	མི་རིགས་
དབ་ེའབདེ།	ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་སོགས་
ཀི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་རུྒྱར་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་
གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཐུབ་རུྒྱར་བཀའ་ཤག་
ནས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
སོགས་གསུངས་འདགུ	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༣	
ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་དང་ལྷ་ོཕོགས་ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤིའི་ 
Andhra Pradesh	 མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་
བ་ིཇ་ཱཡཱ་ཝ་ཌ།	 Vijayawada	 ཧ་ེདར་བ་ྷཏ།ི	
Hyderabad	 ད་ེབཞིན་ནང་པའ་ིགནས་ས་ཨ་
མཱྲ་ཝ་ཏ་ི	Amravati བཅས་སུ་གདན་ཞུས་ལརྟ་
བསན་འགའོི་བད་ེཐབས་ལ་སནྨ་པའི་རླབས་ཆེན་
གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་ལེགས་གུབ་བུང་ས་ེབཞུགས་
སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད།
	 ད་ེཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢	ཉནི་བཞུགས་
སརྒ་ཕ་ོབྲང་ནས་ཆིབས་སུྒར་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༣	
དང་	 ༤	 བཅས་སུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ིབདཱི་ལོཀ་	 Vidyaloke	 ཞསེ་
པའི་རྒྱ་གར་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་གིས་ཏལ་ཀ་ཏ་ོར།	
Talkatora	 ཞསེ་པའ་ིརྩདེ་ཐང་ཆེན་མོར།	 རྒྱ་
གར་གི་ན་གཞོན་དད་ལྡན་པ་ཚོར་དཔལ་མགོན་
འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བཤེས་སིྤངས་
བཀའ་ཆོས་དང་།	ཕི་ཚེས་	༥	ཉནི་དངེ་རྒྱ་གར་
སིྤ་ཚོགས་ནང་གནའ་བའོི་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་གི་
ལེགས་བཤད་སརླ་གསོ།	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ།	ཕི་ཚེས་	༦	ཉནི་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བས་ིགནས་ཁང་ད།ུ	 བད་ེསིྐད་
ཀི་རྩ་བ་ན་ིསྙངི་ར་ེདང་བཟང་སྤདོ།	 ཅསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 ཕི་
ཚེས་	 ༧	 ཉནི་ཡེ་ཤུའ་ིབུད་མེད་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
༸སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་
གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་དང་སླབོ་ཕུྲག་གི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ།
	 ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་	
Vivekananda International 
Foundation	 ཞསེ་པའ་ིཐབེས་རྩ་ཁང་ད་ུ
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླིང་གི་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་གར་
སལོ་རུྒྱན་གི་ལེགས་བཤད་ཀི་རིན་ཐང་དང་ཕན་
ཐགོས།	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཨནྡྲ་པར་ད་ེཤི་མངའ་སྡའེི ་གངོ་ཁེར་ཨམྲ་ཝ་
ཏརི་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་
ཨནྡྲ་པར་དེ་ཤི ་མངའ་སྡའེི ་སིད་གཞུང་དང་
གསོ་ཚོགས་བཅས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་བུད་མེད་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
National Women’s Parliament 
2017	 ཞསེ་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་དབུ་འབདེ་དང་ཕི་ཚེས་	༡༡	ཉནི་རྒྱ་གར་
སྐརོ་སུང་ཉནེ་རགོ་པ་མི་གངས་	 ༢༠༠	 བརྒལ་
བར་བཀའ་སླབོ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་ལྷ་ོཨེ་ཤི་
ཡའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཟང་སྤོད་ཐེབས་རྩ་ཁང་	
Dalai Lama Centre For Ethics and 
Transformative Values གསར་བཞངེས་
ཆེད་རྨང་གཞིའི་རིྩག་ར་ོབཏིང་གནང་མཛད་པ་
སོགས་ཀི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་
རསེ་ཕི་ཚེས་	༡༣	ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིདནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལ་ྟགུབ་དག་ེ
རྒན་གི་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༣	 འཁདོ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་
རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་
ཀི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་ལ་བདོ་ཀི་
ཆོས་རིག་ང་ོསྤདོ་བ་སྒ་ོསིྤ་དང་།	 ཁད་པར་
ས་གནས་དེ་དག་ལ་གནས་པའི ་ཕི ་ནང་
དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་
སླབོ་འཁདི།	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་མཛད་སྒ་ོདང་
འད་ུའཛོམས་ཁག་ལ་གཙོ་སྐངོ་དང་མཉམ་
ཞུགས།
	 གཞན་ཡང་ས་གནས་ཀི་ནང་
པ་ནང་ཁུལ་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་
ཆོས་བདེ་མི་སྣ་ཁག་ལ་མཐུན་ལམ་འབྲལེ་
འཛུགས་བ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ཆེད་ད།ུ	ད་ཡོད་ཕི་
རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་
ཚད་ལནྡ་ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན་ཇི་དགསོ་
རིམ་པས་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་རུྒྱའི་རྩ་འཛིན་
གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ིདགངོས་དནོ།
	 ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་གཅོད་
ཁང་ད་ུསྡ་ེའགན་གནས་རིམ་ཐོག་ལྟ་གུབ་
དགེ་རྒན་ཞིག་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་རུྒྱ་ལགས་
པ་ན།
	 ༡༽	 ཤེས་ཚད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་
འཛིན་ཡོད་པའི་ཆོས་སྡའེམ་བཤད་གྲྭ་ཞིག་
ཏུ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རྨང་གཞིའི་སླབོ་
གཉརེ་རིམ་པ་སྔནོ་སོང་ཐགོ་ནང་དནོ་རིག་
པའ་ིགཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཉུང་མཐར་ལོ་	 ༩	
རིང་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད་པ།	 ཡང་ན།	
གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའམ་ད་ེལས་
ལྷག་པ་ཐནོ་རསེ་ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའི་བདོ་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞིག་
ཏུ་ཉུང་མཐར་ལོ་	 ༩	 རིང་ནང་དནོ་རིག་
པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
ཡོད་པ།
	 ༢༽	 ཉམས་མངོ་།	 ཆོས་སྡའེམ་
བཤད་གྲྭ་གང་ཞིག་ཏུ་ལོ་	 ༣	 རིང་གཞུང་
ཆེན་སླབོ་འཁདི་གནང་མངོ་བ།	 ཡང་ན།	
བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ལོ་	 ༥	 རིང་ཆོས་
དག་ེགནང་མངོ་ཡོད་པ།
	 ༣༽	 ཆ་རྐནེ་གཞན།	 རབ་བུང་
རནེ་ཅན་ཡིན་པ་དང་།	 གཏང་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་དའེི་སྐད་དམ་ཨིན་སྐད་གང་རུང་ཐགོ་
ནང་པའི་ལྟ་གུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་སོགས་སྐད་
སུྒར་མི་དགོས་པར་འཆད་འཁིད་ཐུབ་པ།	
དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འབབ་མ་ཆད་པ།	 རང་ལོ་	
༣༠	ནས་	༤༥	བར་ཡིན་པ།	རྒྱ་གར་རམ་
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡིན་དརེ་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའི་ཁམིས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ།	
ལུས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པ།	 ཀུན་སྤདོ་

སྐནོ་མེད་པ།
	 བཅས་ཀི་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་ལྷ་ོཨ་
ཕ་ིརི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུལ་ྟགུབ་དགེ་
རྒན་ནམ་ཆོས་དགེའི་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་འདདོ་
ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་རིག་དུང་ཆེའི ་
མཚན་ཐགོ་འཚང་སནྙ་དང་སྦྲགས།
༡།	 རབ་བུང་རནེ་ཅན་ཡིན་པ་དང་།	 དཔ་ེ
དགེའམ་ཆོས་དགེའི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་
དང་།	 ཀུན་སྤདོ་སྐནོ་མེད་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་	
རྒྱབ་རནེ་སོ་སོ་སིྒག་ཁངོས་ཀི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡི་
གེ
༢།	ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་སོ་སོའ་ིདགནོ་
པའི་མཛད་གཙོ་ཞིག་གི་དག་མཆན་འཁོད་
པའ་ིསླབོ་ཐནོ་ལག་འཁརེ་དང་།	 འབུལ་
འབབ་ཆད་མེད་ཕུལ་བའི་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་དང་།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའ་ིཡིག་ཆ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	 ད་ེབཞིན་ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་
ཞིག་གི་སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་བཅས།
	 དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ད་ེརྣམས་
མཉམ་སྦར་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༩	འགངས་མེད་འད་ིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་
འབརོ་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	འདམེས་སུྒག་གནང་
ཕགོས་ཐད་རྩ་འཛིན་ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་
འཆད་པ་དང་།	 རྩམོ་པ།	 ཕི་རྒྱལ་སདྐ་
ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་སྒ་ོ
ནས་གནང་རུྒྱའང་།	 རུྒྱགས་ཐནོ་ཨང་ཐབོ་
འད་མཉམ་བུང་ཚེ་ཉམས་མངོ་ཅན་ལ་འསོ་
འདམེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས་ད་ེ
དནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༠	ལ།།	།།

ཁ་བང་།
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ཐ་ེཝན་ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔ་ེདབེ་འགམེས་སནོ་སབྐས་
བདོ་དནོ་ཁབ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔ་ེདབེ་
འགམེས་སནོ་ཐངེས་	 ༢༥	 པ་ད་ེསིྤ་ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	༨	ནས་	༡༣	བར་ཐ་ེཔ་ེའཛམ་གླངི་
ཚོང་འབྲལེ་ཁང་ཆེན་གི་ཚོམས་ཆེན་དང་པ་ོ
དང་གསུམ་པའི་ནང་ཤིན་ཏུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་

ག་རྒྱས་ངང་འག་ོའཛུགས་གནང་ཞིང་།	 ཐ་ེ
ཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་
སངས་འཛིན་གནང་བའི་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེ
སུྐན་ཁང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
རེད།	 ཐངེས་འདའི་ིདཔ་ེདབེ་འགམེས་སནོ་
ནང་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་དཔར་
སུྐན་གནང་བ་བདོ་དང་འབྲལེ་བའི་དབེ་ཕྲངེ་
ཁནོ་གངས་	 ༢༥	 སིྒག་གཤོམ་གནང་ཡོད་
པ་རེད།
	 ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༡	 ཐགོ་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་
ཉ་ེཆར་དཔར་སུྐན་གནང་བའི་ཐུན་མོང་གི་
གཞི་རནེ་འཚོལ་བ་ཞསེ་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་བརྙན་དབེ་ཁག་གཉསི་
དབུ་འབདེ་གནང་།	གཙོ་སྐངོ་གནང་མཁན་
གིས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་མིན་
དང་།	 བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཞིང་བྲན་ལམ་
ལུགས་ཡིན་མིན།	 བདོ་མིར་ཆོས་ལུགས་
གལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན།	 བདོ་མིའ་ིགཤིས་
ཀ	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་དགསོ་དནོ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
ཐེ་ཝན་དུ་ཆིབས་སུྒར་སྐརོ་སོགས་ཀི་དི་
བ་ཁག་ལ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་དནོ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དནོ་གསལ་གོ་

བདའེི་ལན་འདབེས་སྙངི་བསྡུས་གནང་རསེ།	

ཀུན་གསལ་འདོ་སྣང་དསུ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་
ལྕམ་ལུའུ་ཧུད་ཅོན་ལགས་ཀིས་བརྙན་པར་
བརུྒྱད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་
བདོ་མི་ཚོའ་ིདགསོ་འདནུ་དང་།	 ཞལ་
ཆེམས།	 འབདོ་ཚིག་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཆུ་ཚོད་

གཅིག་ཙམ་རིང་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་
རྒྱ་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུར་
འདབེས་དང་།	 ཆོས་ལུགས་གཏརོ་བཤིག	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགནས་སངས།	 ཐ་ེ
ཝན་ནང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་འགུལ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་མཐར་འད་ིལོ་ཐ་ེཝན་
ནང་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་གི་ལས་འགུལ་
ནང་ཐ་ེཝན་མི་མང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས།

	 ལས་རིམ་གཉིས་པ་ཕི ་ད ་ོཆུ ་
ཚོད་	 ༣།༣༠	 ནས་དསུ་ཡུན་སརྐ་མ་	 ༧༠	
ཙམ་རིང་།	དངེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའ་ིཐད་
གཏངོ་བརྙན་འཕྲནི་ཐགོ་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེ
སུྐན་ཁང་གི་དཔ་ེདབེ་ང་ོསྤདོ་ཀི་ལེ་ཚན་ནང་

དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 ལམྕ་

ལུའུ་ཧུད་ཅོན་ལགས་ཕན་ཚུན་བག་ོགླངེ་གི་
ལམ་ནས་གཙོ་བ་ོགངས་ལྗངོས་དབེ་ཕྲངེ་
བརྒྱད་པ་ཟུངས་ཁག་གི་མཆོད་པ་ཞེས་པའི་
དཔ་ེདབེ་བརདོ་གཞི་གཙོ་བརོ་བཟུང་ནས་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིས་སྔ་བར་ཕི་གསུམ་རྒྱ་
གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་ཁག་དང་།	
བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མིས་གཙོ་བ་ོཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གང་འད་བས་ནས་སུང་སྐོབ་
བས་ཡོད་ལུགས།	 བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་ངལ་
སེལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་བུས་སོགས་
ང་ོསྤདོ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ ་བ ཅུ ་ད གུ ་མཉམ ་དུ་འདུས ་པའི ་ སིྤ ་
དམངས་དཔེ་ད ེབ་གླ ེང་སགེས་ཞེས་པའི་
ལས་འགུལ་འདི་བཞིན་སྡ་ེཁག་གཉིས་སུ་
དབ་ེནས་དཔ་ེདབེ་འགམེས་སནོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 སྡ་ེཚན་དང་པ་ོརྒྱལ་སིྤའ་ིདཔ་ེ
དབེ་འགམེས་སནོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་།	
གལ་སིད་སྒ་ོའཛིན་ཉ་ོརུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པའི་མི་མང་རྣམས་སྒ་ོའཛིན་མི་དགོས་པའི་
རྫོའ་ོསྒནོ་དབེ་ཁང་ཞེས་པའི་ནང་དཔ་ེདབེ་
འགམེས་སནོ་དང་།	 དགངོ་ད་ོལེགས་སྦར་
སོགས་ལ་མཉམ་ཞུགས་བ་རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།
	 ཐེངས་འདིའི ་ཐེ་པ ེ་རྒྱལ་སིྤའི ་

དཔ་ེདབེ་འགེམས་སནོ་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་
གངས་	 ༥༩	 དང་།	 ཐ་ེཝན་གི་དཔ་ེསུྐན་
ཁང་གངས་	 ༦༢༡	 བཅས་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་ཁནོ་ཁམོ་རྲྭའ་ིསིྤལ་བུ་གངས་	 ༡༧༨༠	
ཙམ་ཡོད་པ་རེད།	 ཐ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་
ཁང་ནས་ཐ་ེཝན་གི་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་ཁག་	༡༩	ལ་རྒྱལ་སིྤ་དང་།	ཐ་ེཝན་
གི་ཆེད་ལས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གཞན་དང་འད་
མཉམ་ཐོག་སྡིངས་ཆ་གཅིག་ཐོག་མཉམ་
ཞུགས་ཐུབ་རུྒྱར་རིན་མེད་ཐགོ་ཐ་ེཔ་ེའཛམ་
གླིང་ཚོང་འབྲལེ་ཁང་ཆེན་གི་ཚོམས་ཆེན་
དང་པ་ོནང་ནས་འགམེས་སནོ་དང་གསར་
འགོད་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་སའི་ས་ཆ་ཟུར་ད་ུ
གསླ་ཏ་ེམཁ་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་ད་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།www.tibet.net/mwa

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཟང་སྤདོ་དང་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
བཟང་སྤདོ་ཐབེས་རྩ་ཁང་ Dalai Lama 

Centre For Ethics and Transformative 

Values	 གསར་བཞངེས་ཆེད་ས་གཞིར་
བིན ་ རླབས ་དང ་ད ེ་ བ ཞིན ་ཏི ་ལང ་ན ་
མངའ་སྡ ་ེགཞུང་དང་ཨ་རིའི ་མངའ་སྡ ་ེ 
Massachusetts	 ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཟང་སྤོད་ཐེབས་རྩ་ཁང་
ཐུན་མོང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་ཤེས་ཡོན་མི་སྣ་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ིམང་
ཚོགས་སངོ་ཚོ་བརྒལ་བར་བཟང་སྤདོ་དང་
ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
བསྩལ་ཡོད།
	 དེ་ཡང ་མགོན ་པ ོ་གང ་ཉིད ་
མཆོག་ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁོད་སྐབས་ཏི་ལང་ན་མངའ་སྡའེི ་གཙོ་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ནར་སིམ་ཧཱ་	 Shri ESL 

Narasimhan	 མཆོག་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ ་ཞབས་མོ་
ཧཱམ་མཏ་མེཧ་མུཏ་ཨ་ལི་ Mohammad 

Mahmood Ali མཆོག	 མངའ་སྡའེ་ིའཕུྲལ་
རིག་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ཀེ་ཊི་རཱ་མ་རཧ་ོ	
K.T.Rama Rao མཆོག	 ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའ་ི
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཟང་སྤོད་ཐེབས་རྩ་ཁང་
གི་ངསེ་སནོ་པ་བསན་འཛིན་པ་ིཡ་དརཤཎི་

ལགས།	 ས་གནས་ཀི་བདོ་མི་སོགས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

	 དེ་ནས ་ཐོག ་མར་༸གོང ་ས ་
མཆོག་ གིས ་ ཤིང ་སྣ ་འདེབས་འཛུགས་
དང་ཐེབས་རྩ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཆེད་
ས་གཞིར་བིན་རླབས་མཛད་རེས་མངའ་
སྡའེི ་ སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ ཆེན་གཞོན་པ་མཆོག་
གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་དང་།	
མངའ་སྡའེི ་འཕུྲལ་རིག་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ང་ོསྤདོ་གནང་བསནུ།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།	 ང་
ཚོ་ཚང་མ་རང་གི་མའི་བམས་བརྩེའི་འགོ་
ནས་འཚར་ལོངས་བུང་བ་གཅིག་མཚུངས་
རེད།	 རྒྱལ་པ་ོདང་རྒྱལ་མོ།	 ཆོས་ཕགོས་
ཀི་དབུ་ཁདི།	 དབུལ་ཕངོས་སོགས་ཐགོ་

མར་སྐེས་སངས་དང་མཐར་འཆི་སངས་
ཀང་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 ལུས་སེམས་

དང་སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་
མ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་ཡིན།	 ད་ེ
བཞིན་ཚོར་བ་བད་ེསྡུག་མོང་མཁན་ཡིན་
པ་ཡང་གཅིག་པ་རེད།	 ཕན་ཚུན་རྒྱལ་
ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས།	 རིགས་རསུ་མི་
འད་བ་སོགས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གནས་
སངས་དརེ་ཧ་ཅང་ཞེན་ནས་ང་ཚོ་དང་ཁོ་
པ་ཚོ།	 ཞསེ་འད་ུཤེས་ད་ེའད་ཞིག་འཛིན་
པར་བརནེ་མཐར་རྙགོ་ག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	
དསུ་རབས་	 ༢༠	 འག་ོསདོ་ལ་ལ་ྟགུབ་དང་
རྒྱལ་ཞནེ་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེ་
ཡོད་ནའང་དངེ་གི་ཆར་ད་ེཙམ་གི་ཕན་ནསུ་
མེད་པ་ཆགས་ཡོད།	 ཡུ་རོབ་ནང་མི་རབས་
ནས་མི་རབས་བར་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་ཧ་
ཅང་བུང་བར་བརནེ་འཛམ་གླིང་དམག་

ཆེན་གཉིས་པའི་རསེ་སུ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་སིྒག་འཛུགས་ད་ེགཞི་
ནས་ཆགས་པ་རེད།	 ངསོ་ཀི་དངསོ་ཁམས་
རིག་པའི་སླབོ་སནོ་པ་འཇར་མན་མི་རིགས་
སྐ་ུཞབས་	 Von Weizsäcker	 ཁངོ་གིས་
རང་ཉིད་ཕུྲ་གུའི་དསུ་སྐབས་སུ་ཕ་རན་སི་
དང་འཇར་མན་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་དག་བའོི་འད་ུཤེས་འཛིན་བཞིན་
ཡོད་ནའང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ནས་འགུར་བ་
ཕིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་མངོ་།	 མིའ་ིབསམ་
བླའོི་ནང་དམག་གི་གཏརོ་སྐནོ་མ་གཏགོས་
ལེགས་པའ་ིཆ་གང་ཡང་ཡོང་རུྒྱ་མེད་པ་དང་
འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་བེད་པ་
ཡིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་མཐངོ་ས་ེམཉམ་
གནས་བདེ་བཞིན་ཡོད།
	 དེར་བརནེ་ངོས་ཀིས་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི ་ ཆིག་སིྒལ་གི ་ངོ་བ ོར ་
བསགྔས་བརདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 མ་འངོས་
པར་ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་དང་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀ	 ཨེ་ཤི་
ཡ་བཅས་སོ་སོའ་ིམཐུན་ཚོགས་དང་།	 རིམ་
པས་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་མཉམ་
བསྡུས་ཀི་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	
དཀའ་རྙགོ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་དཀའ་
ངལ་ད་ེསེལ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་
ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
སེལ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསངོ་
གི་རིང་ནས་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལ་ྟགུབ་ཉམས་

ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་ཧམི་ས་བརདོ་
སྐབས་འཇིགས་སྣང་དབང་གིས་འཚེ་བའི་
ལས་འཛེམས་རུྒྱ་ད་ེའད་ཞིག་རྩ་བ་ནས་
མིན།	 ཨ་ཧམི་ས་ཞསེ་པའ་ིག་ོདནོ་ན་ིགཞན་
གི་ཚེ་སགོ་ལ་གུས་བརིྩ་དང་གཞན་གི་བད་ེ
དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 རྒྱ་གར་
རང་ནས་དར་འཕལེ་བུང་བ་གངས་ཅན་པ་
དང་རིག་པ་ཅན་པ།	 གཅརེ་བུ་བ།	 ནང་པ།	
སིག་བཅས་འཆམ་མཐུན་ངང་ལོ་ངོ་མང་
པའོི་རིང་མཉམ་གནས་ཐུབ་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད།	 ཕི་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དར་འཕལེ་
བུང་བའ་ིཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ།	 ཇིའུ།	 ཛོ་ར་ཛུ་
དིན་བཅས་ཀང་རྒྱ་གར་ནང་འཆམ་མཐུན་
ངང་གནས་བཞིན་ཡོད།	 ངསོ་རང་འཛམ་
གླིང་ཡུལ་གུ་གང་ད་ུཕིན་ཡང་ངསོ་རང་རྒྱ་
གར་སལོ་རུྒྱན་གི་ལེགས་བཤད་སྤལེ་མཁན་
གི་བང་ཆེན་དང་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཡིན་བསམ་
པ་དན་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	
རུྒྱ་མཚན་ནི་ངསོ་ཀི་ཀླད་པའི་རྫས་ཕྲ་ཕུང་
ད་ེདག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡའི་ལེགས་བཤད་ཀིས་
ཁངེས་ཤིང་།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༥༨	 ལགྷ་
རིང་ལུས་པ་ོའད་ིརྒྱ་གར་གི་འབྲས་དང་སན་
མ།	 བག་ལེབ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བ་
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
ཏི་ལང་ན་མངའ་སྡའེི་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་
ཀི་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།།

ཁ་ལོ་བའ་ིསྦངོ་བརར་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞནོ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞིའ་ི
འགོ་	 ༢༠༡༧་་་༡༨	 ལོའ་ིཁ་ལོ་བའ་ིསྦངོ་བརར་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 འཚང་སནྙ་
ཁག་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	
འགངས་མེད་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབརོ་དགསོ་རུྒྱ་དང༌།	 འགངེས་ཤོག་དང་ཆ་
རྐནེ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌།	 ཡང་ན་དབུས་
བདོ་མིའ་ིངལ་སེལ་ཚོགས་པའ་ིདྲྭ་རྒྱ་	 www.centraltibetanreliefcommittee.org	 ནས་
ཕབ་ལེན་ཡོང་བ་ཞུ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གང་མགགོས་ཞུ་རོགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་
དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་རེག་སི་ཊི་ལར་སོན་	 Rex	

Tillerson	 མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་
པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་ཨ་
རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་ཐངེས་	 ༦༩	 པར་
བསྐ་ོགཞག་བུང་བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་བ ོད་མི ་མང་གི ་ཚབ་ཞུས་
ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་
སྦྲགས།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ལས་འགན་
གསར་པ་དརེ་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་
མི་དང་བདོ་མིའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་དཀའ་
དནི་རསེ་དན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གིས་དསུ་ཚོད་འསོ་འཚམ་ལྡན་པ་
ཞིག་ནམ་གཟིགས་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་

དང་ལྷན་འཕྲལ་མར་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ཐབས་ཡོང་བ་ཞིག་གནང་རོགས།	 	 ཞསེ་
ངས་གུས་འདདུ་དང་བཅས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་

ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་
བས་པར་བརནེ་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་
དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་འགོ་མུ་མཐུད་དཀའ་
སྡགུ་མངོ་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེལམ་ལོ་ཤས་ནས་
བཟུང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་
འག་ིབཞིན་ཡོད།	 རང་དབང་ཁང་པས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༦	 ནང་འཛམ་གླངི་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ལོ་
འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའ་ིནང་།	 སི་རི་ཡའ་ི
གནས་སངས་སྡགུ་ཤོས་དང་།	 བདོ་ད་ེསྡགུ་
ཤོས་གཉསི་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད།
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་
བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་	༡༤༥	

རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	 བླ་ོཕམ་
པ་ཞིག་ལ་ད་ེཁདོ་བདོ་མི་	 ༡༢༥	 འདས་
གངོས་སུ་ཕིན་ཡོད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ད་ེའཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
གསལ་ཆེད་བདོ་མིའི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ལ་
ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད།	 	 	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གི་ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ།		སྔནོ་འགའོ་ིཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའ་ི
ཐགོ		བདོ་མིའ་ིགནད་དནོ་གསལ་ཆེད་དབུ་
མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་རྩར་བཟུང་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་དབུ་ཁིད་
ཀི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་གང་
མགགོས་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་
གནང་རོགས།	 ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་
སྦྲགས།		ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབྲལེ་མཐུད་པ་ཞིག་གང་མགོགས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ད་བར་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་
མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ས་ར་སི་ཝེལ་མཆོག་གིས་
བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིལས་དནོ་རུྒྱན་སྐངོ་
གནང་ཡོད།	 ཁ་ོམོ་ན་ིཨ་རིའ་ིསིྤ་དམངས་
བད་ེའཇགས་དང་མང་གཙོ།	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ིནང་དུང་གཞནོ་
ལས་རོགས་ཀི་གནས་རིམ་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ།

ལག་ཤེས་སྦངོ་བརར་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞནོ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞིའ་ི
འགོ་སྦངེ་ལོར་ན་ིལ་མང་ག་ྷལར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧་་་༡༨	 ལོའ་ིསབྐས་དང་པའོ་ིམཛེས་བཟ་ོདང་
སྐ་བཟའོ་ིལག་ཤེས་སྦངོ་བརར་	༢༠༡༧།༠༤།༠༡	ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ན་འཚང་སནྙ་
ཁག་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	༠༣	 ཚེས་	༠༧	
འགངས་མེད་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབརོ་དགསོ་རུྒྱ་དང༌།	 འགངེས་ཤོག་དང་ཆ་
རྐནེ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌།	 ཡང་ན་དབུས་
བདོ་མིའ་ིངལ་སེལ་ཚོགས་པའ་ིདྲྭ་རྒྱ་	www.centraltibetanreliefcommittee.org	ནས་ཕབ་
ལེན་ཡོང་བ་ཞུ།།
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རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་མཇུག་སིྒལ་ནས་ལོ་	༢༥༠༠	སོང་ཡང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གནས་རུྒྱ་རེད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་སིད་སྐངོ་
མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གི་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་འདགུ་པ་དང་།			སབྐས་
ད ེར་བ ོད་མི ་དང་བ ོད་ད ོན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་གང་མང་ཕབེས་འདུག་པ་
བཅས་ལ་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཉ་ིཧངོ་མི་མང་རྣམས་ཀིས་ད་བར་བདོ་
མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་སླད་
དང་།	 	 ལགྷ་པར་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་

དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་མཐུན་འགུར་གནང་
བ་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་
སིད་དང་འབྲལེ་བའི་འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་
བཅས་ལ་ཤ་ཚ་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་

གནང་བར་ཡིད་རང་བསྔགས་བརོད་དང་
སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་དནོ།
	 ཁེད་རྣམ་པས་དཔལ་འབོར་
དང་བཟང་སྤདོ་ཀི་རུྒྱད་སྐུལ་ཐགོ་བདོ་མིར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བརནེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་དངེ་སབྐས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བསླབ་བ་ད་ེདག་
དར་སྤལེ་མཛད་བཞིན་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་རསེ་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གིས་མཚོན་བདོ་ཀི་

ཐུན་མིན་རིག་གནས་དང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་
དམས་སུ་བཏང་ནས་ཧ་ལམ་རྩ་མེད་ད་ུའག་ོ
ལ་ཉ་ེབའི་སྐབས་འདིར་བཙན་བལོ་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་སྐུ་ངལ་སྐནོ་ནས་བདོ་མིའི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་གི་མེ་རོ་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་
ཁིད་ལམ་སནོ་འགོ་བདོ་མི་མི་རབས་རྒན་
པ་ཚོས་སྐུ་ངལ་སྐནོ་པ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གནས་ད་ེདག་དངེ་
སྐབས་འཛམ་གླིང་ཕོགས་མཐའ་ཀུན་དུ་
རྒྱས་བཞིན་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
ཐགོ་མར་དབུ་བརྙསེ་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ང་ོ	
༢༥༠༠	 སོང་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
རིང་ལུགས་བཙུགས་ནས་ད་བར་མི་ལོ་	༥༠	
ཙམ་ལས་ཕིན་མེད།	 	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་མཇུག་སིྒལ་ནས་ལོ་	
༢༥༠༠	 སོང་ཡང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་མུ་
མཐུད་གནས་རུྒྱ་རེད།	 	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ནི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་གི་
རྨང་གཞི་ཡིན།		རྒྱ་ནག་སྐརོ་ཤེས་པར་ཐགོ་
མར་བདོ་ཀི་སྐརོ་ཤེས་དགསོ།
	 ཞསེ་གསུང་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུའི་
ཡང་སིད་སྐརོ་ཐ་ེབུས་བ་རུྒྱར་ཁིམས་དང་
ལོ་རུྒྱས་གང་གི་ཆ་ནས་ཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་
མེད་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིབདོ་
མིའ་ིམགནོ་སྐབས་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་མིར་
མཚོན་ན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་བདོ་ཁ་བ་རི་པ་རྣམས་ཀི་
མེ་ཏགོ་གང་ལ་ཕགོ་པའ་ིལ་ྷསལྐ།	 	 སྤན་
རས་གཟགིས་མིའི་ཤ་ཚུགས་སུ་བནོ་པ་ཞིག་
ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་
རུྒྱའ་ིབདག་དབང་ད་ེམཐའ་གཅིག་ཏུ་བདོ་མི་
ཚོར་ཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ད་ེཉནི་ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་བདནུ་རེའི་དསུ་དབེ་	
Newsweek Magazine	 ཀི་རྩམོ་སིྒག་པ་
སྐ་ུཞབས་ཏ་ཀ་གུ་ཅི་ཀནེ་ཏ་	 Takaguchi 

Kenta	 ལགས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་།
	 དེ་རེས་ཉི་ཧ ོང་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་ལམྕ་སྐ་ུཀན་ར་ུཡི་ཅི་ཛུ་ར་ུ	 Kanrui 

Chizuru	 ལགས་ཀིས་ཉནི་གུང་གསོལ་
སནོ་གོ་སིྒག་ཐགོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་མགནོ་ད་ུ
ཕབེས།
	 ཕདེ་ཡོལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་ཉནི་རེའི་གསར་ཤོག་
གགས་ཆེ་ཤོས་ཨ་ས་ཧ་ིཤིམ་བྷུན་	 Asahi 

Shimbun	 རྩམོ་སིྒག་པའ་ིད་ིབར་ལན་
འདབེས་གནང་།	 	 ཉནི་རེའ་ིགསར་ཤོག་
ལ་ྟཀླགོ་གནང་མཁན་མི་གངས་ས་ཡ་	 ༩	
ལགྷ་ཡོད་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་ལ་རེ་

བ་ཇི་འད་ཞིག་འཛིན་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གི་
ད་ིབར་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 	 ཉ་ེལམ་
ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་
དསེ་རྒྱ་ནག་ལ་བར་ལན་བཏང་བ་ཙམ་མ་
ཟད།	 	 བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་གཞན་ཚོ་ལའང་ཉ་ེཧངོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ལ་གཟིགས་སངས་ཇི་འད་ཡིན་པའི་
རྣམ་པ་གསལ་སནོ་གནང་ཡོད།	 	 གལ་
ཏ་ེཁེད་རྣམ་པས་འཇིགས་ཞུམ་མེད་པར་
མངནོ་གསལ་དདོ་པའོི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཡིན་ན་རྒྱ་མི་རིགས་
ཚོས་ཀང་བདོ་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་གང་འད་ཡིན་མིན་ཐད་ད་ོསྣང་ཞིག་
བསླབེ་ངསེ་ཡིན།
	 དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་དསེ་
རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་བདོ་མི་ཚོར་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཞིག་རྩདོ་བཞིན་
ཡོད་སབས་ཉི་ཧངོ་གཞུང་གིས་དརེ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ནང་པའ་ིཡུལ་གུ་རྣམས་ནས་ཉ་ིཧངོ་
ལརྟ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་
གཞུང་གི་སིད་བུས་སླབོ་སནོ་པ་དང་རང་
དབང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གཞུང་འཛིན་
ལམྕ་ཡོ་ཤི་ཀ་ོས་ཀུ་རའ་ི Yoshiko Sakurai	
ལགས་དང་ལནྷ་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད་གླངེ་མོལ་ད་ེཉདི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་

ལམ་གཙོ་ཆེའི་ནང་འདནོ་སྤལེ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ
	 ད་ེཡང་དསུ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་
དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་བག་ོགླངེ་གནང་སྐབས་
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཌོ་
ནལ་ཊམ་	Donald Trump	མཆོག་གི་སདི་
གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ཉ་ིཧངོ་ཐགོ་འཛིན་

པའ་ིསདི་བུས་དང་།	 དསེ་བདོ་ཀི་གནད་
ད ོན་ཐོག་གལ་གནད་ཇི ་ཙམ་ཡོད་སྐརོ ་
སོགས་ཀི་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད།
	 ལྕམ ་སྐུ ་ ཡོ ་ ཤི ་ཀོ ་ས ་ ཀུ ་རའི ་
ལགས་ན་ིཉམས་མངོ་ལནྡ་པའ་ིགསར་འགདོ་
པ་དང་མཁས་དབང་ཞིག་ཀང་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་སདི་བུས་སླབོ་སནོ་
སིྒག་འཛུགས་ནང་བདོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་

སྐརོ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་སནོ་ཡོད།
	 ལྕམ ་སྐུ ་ ཡོ ་ ཤི ་ཀོ ་ས ་ ཀུ ་རའི ་
ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་ད་བར་མཐུན་འགུར་གནང་བ་
ལྟར་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་ནས་ཀང་ད་ེལྟར་གནང་
རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
	 ད་ེནས་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལ་ྔ

དང་ལ་ྔབཅུའ་ིསདི་བུས་སྐརོ་གསུང་དནོ།	ལ་ྔ
དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བུས་ཀིས་འབུང་འགུར་
ལོ་ལའྔི་ནང་བདོ་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རང་སིད་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་བ་རུྒྱ་དང་ད་ེ
དང་ལྷན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལོ་ལྔ་བཅུ་
འཚོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་ནསུ་པ་འཕལེ་བ་
དང་།	 དསུ་ཡུན་ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིརིང་བདོ་མིའ་ི
འཐབ་བརྩོད་ད་ེཡང་ལོ་ལྔ་བཅུ་བར་འཚོ་
གནས་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ང་ཚོས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བ་ོསུང་སྐོབ་དང་
ལནྷ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་
དཔལ་འབོར་ཐོག་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་
པ་ཞིག་དགསོ།	 ལོ་ལའྔ་ིནང་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་ཆེ་ཤོས་ནི་ང་ཚོས་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའ་ིརང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེརེད།
	 ལོ ་ལྔའི ་ ནང ་ད བུ ་མའི ་ལམ ་
གཞིར་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་
བུང་ས་ེམིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་
རག་རུྒྱ་ནི་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་རྩ་ཆེ་བའི་
འགན་རེད།	 འད་ིལོ་ལའྔ་ིནང་བསུྒབ་རུྒྱའ་ི
འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིནང་
རྒྱ་ནག་རིམ་བཞིན་འགུར་བ་འག་ོགི་རེད།	
ཅསེ་སོགས་གསུངས།།

ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་མན་པར་ས་
གནས་སུ་འགམེས་སནོ་མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པས་མན་པར་ས་གནས་

སུ་ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་གི་པར་རིས་
འགམེས་སནོ་གི་ལས་རིམ་མཇུག་བསིྒལ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་མན་པར་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
འགོ་ཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བ ོད་ཀི ་རིག་
གཞུང་དང་ལོ་རུྒྱས།	ད་ེབཞིན་འཕགས་བདོ་
གཉིས་ཀི་འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་
ཆེད་	Mainpat Carnival 2017	ཞསེ་པའ་ི
ལོ་འཁོར་དསུ་སནོ་དང་སབས་བསནུ་པར་

རིས་འགམེས་སནོ་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
	 ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ས་གནས་ཀི་
རྫོང་དཔནོ་གཞོན་པ་ཨུ་ཇི་ཝལ་པརོ་ཝལ་	

Sh. Ujjawal Porwal	 ལགས་ཀིས་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད་པ་དང་ཐངེས་འདའིི་པར་
རིགས་འགམེས་སནོ་གི་བརོད་གཞི་གཙོ་
བ་ོན།ི	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྐརོ་དང་།	 འཕགས་
བདོ་གཉསི་དབར་གནའ་དངེ་གི་འབྲལེ་ལམ་
འཕལེ་རྒྱས་འག་ོཚུལ་སྐརོ་འགམེས་སནོ་
གནང་ཡོད།།
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