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།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་མེ་སྤྲེལ་ལོ།
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༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་བུད་མེད་ཚོ གས་ཆེན་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

ཡང་སྐུ་ མག ནྲོ ་དུ་ བོད ་མི འི ་ བླ་ ན་མེ ད ་པའི ་ སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་ ཁོང་ཡི ན།   ཞེས་སོགས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དང་རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་ ཆ་ནས་བྱམས་བརྩེ་གོ ང ་སྤལ
ོ ་
ེ ་གཏོང ་རྒྱུ འི ་ ཐུ གས་བསྐྱེད ་དམ་བཅའ་གསུ མ ་གྱི ་ སྐ ར

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣
ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའ་ི ཆུ་ཚོ ད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ་དང་ལྷ་ོ ཕྱོག ས་ཨནྡྲ་པར་དེ་ ཤི འི ་
Andhra Pradesh མངའ་སྡའེ ་ི གྲོང་ཁྱེར་
བི་ཇཱ་ཡཱ་ཝ་ཌ། Vijayawada ཧེ་དར་བྷ་ཏི།
Hyderabad དེ་བཞི ན་ནང་པའི་གནས་ས་ཨ་
མྲཱ་ཝ་ཏི་ Amravati བཅས་སུ ་གདན་ཞུས་ལྟར་
བསྟན་འགྲོའི་བདེ་ཐབས་ལ་སྨན་པའི་རླབས་ཆེ ན་
གྱི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ས་ྟེ བཞུགས་
སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོ ད།
དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་བཞུགས་
སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་
༣
དང་ ༤ བཅས་སུ ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་
གཞི ་བྱས་པའི་བིདྱཱ་ལོཀ་ Vidyaloke ཞེས་
པའི་རྒྱ་གར་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོ ན་ཚོ གས་ཆུང་ནས་
ཇི ་ ལྟ ར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟ ར ་བཀའ་
བཞེ ས ་བཟང་པོ་ སྨིན ་སྩལ་གྱི ས ་ཏལ་ཀ་ཏོ་ ར།
Talkatora ཞེས་པའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར། རྒྱ་
གར་གྱི ་ན་གཞོན་དད་ལྡན་པ་ཚོ ར་དཔལ་མགོན་
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བཤེས་སྤྲིངས་
བཀའ་ཆོས་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ཉིན་དེང་རྒྱ་གར་
སྤྱི་ ཚོ ག ས་ནང་གནའ་བོའི་ རྒྱ་གར་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གྱི ་
ལེགས་བཤད་སླར་གསོ། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི
ཐོག་མང་ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༦ ཉིན་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་བསྟི་གནས་ཁང་དུ། བདེ་སྐྱིད་
ཀྱི་རྩ་བ་ནི་སྙངི ་རྗེ་དང་བཟང་སྤྱོད།
ཅེས་པའི་
བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ཕྱི་
ཚེ ས་ ༧ ཉིན་ཡེ ་ཤུ འ་ི བུད་མེད་ཀྱི་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་
༸སྐུའི་རླབས་ཆེ ན་གྱི ་མཛད་ཁུར་གཙོ ་བོ་གསུ མ་
གྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་དང་སླབོ ་ཕྲུག་གི ་ད་ྲི བར་བཀའ་
ལན་སྩལ།
དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཚེ ས་
༨
ཉིན་

༡༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཐོག་སྤྱི་ནོར་

གི ས་རྒྱ་གར་ཨནྡྲ་པར་དེ་ཤི ་
Pradesh
Amravati

Andhra

མངའ་སྡའེ ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཨམྲ་ཝ་ཏི་
ཞེས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ སྩལ་དོན།

བུད་མེད་ནི་ཕུང་པོའ་ི གྲུབ་ཆའི་ བ་མ་ཟད།   མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ་

གི ་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་གྲོང་སྡ་ེ ཡར་རྒྱས་ལྷན་ ནསུ ་པ་སྐྱེས་པ་ལས་ཤུ གས་ཆེ་བ་ཡོ ད།   དེ་ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ི ་འདིའ་ི
འཛམ་གླང

ཁང་གི ་ བླ ནོ ་ཆེ ན ་སྐུ ་ ཞབས་ཝེ ན ་ཀ་ཡ་ནེ་ ནི་རང་བཞི ན་ལྷན་སྐྱེས་ཡི ན།   དེར་བརྟེན་ ནང་གི ་མི ་དུང་ཕྱུར་ ༧༠ ཡོ ད་པ་ཚང་མ་

འག ་ྲོ བ་མི ་ ཡི ན་པ་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཡི ན་སྟབས།  

ཀྱི ས ་རི གས་ལྡ ན ་རྒྱལ་པོ་ ཆོ ས ་རྒྱལ་ཟླ་བ་

ང་སྐྱོ་པོ་ཡི ན།

བཟང་པོས ་གཙོ ས ་སྐལ ་ལྡན ་གྱི ་ གདུལ ་བྱ་

ངས་གང་ཡང་འཇོན་རྒྱུ་མ་

རེ ད ་བསམས་ནས་ནམ་ཡང་ཡི ད་ཞུ མ ་མི ་

རྣམས་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོར་ལོ འི་དབང་

ུ ་།    ཁྱེད་ཚོ ར་བྱམས་བརྩེ་གོང་སྤལེ ་
རང

ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཉེ་འགྲམ་དུ།   ཨནྡྲ་

སྟབས་རང་ཉིད ་ལ་ལྷན ་སྐྱེས ་སུ ་ ཡོ ན ་ཏན་

ུ ་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞི ག ་ཡོ ད ་
གཏོང ་རྒྱུ འི ་ ན ས

ཆེན་ཐོག་མར་སྩལ་ཡུལ་དུ་གྲགས་པ་དཔལ་
པར་དེ་ ཤི ་མངའ་སྡ འ
ེ ི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་དང་

གས
ྲོ ་ཚོ གས་བཅས་ཀྱི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་རྒྱ་གར་

དུ་

༢༠༡༧

བྷ་པུ་ནེ་ར་ུ

M Venkaiah Naidu

མཆོག   ཨནྡྲ་ དུས་རབས་ ༢༡ འགོ་སྟོད་འདིར་བུད་མེད་

རྒྱལ་ཡོ ངས་བུད་མེ ད་ཀྱི ་གྲོས་ཚོ གས་ཕྱི ་ལོ ་ མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི ་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན་སྐུ་ཞབས་ཅནྡྲ་
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ཞེས་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་

ལྷན་ཚོ གས་དབུ་འབྱེད་མཛད་འདུག

སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་

Chandrababu Naidu

ཚོ ས་འགྲོ་བ་མི འི་གཞི ་རྩའི་རི ན་ཐང་བྱམས་

མཆོག   པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་གོང་སྤལ
ེ ་གཏོང་རྒྱུ འི་

བྷང་ལ་དེ་ཤི འ་ི Bangladesh གྲོས་ཚོ གས་ འགན་ཁུར་ཆེ་ཙམ་ལེན་དགོས།    ངོས་

ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ ཤར་མི ན་ཅོ་དེ་རི ་
Sharmin Chaudhury

S

མཆོག་སོགས་ཕྱི་

ནས་མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་མཁན་བུ ད ་མེ ད ་ ནང་གི ་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རི གས་དང་གླགོ ་
ཁྲི་ཕྲག་བརྒལ་བ་བྱུང་འདུག་པ་དང་།   དེ་ བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་སོགས་ཕེབས་ཡོ ད།

ཀྱི་མ་དམ་པར་མཚོ ན་ན།

དེ་དག་ལྡན་པ་རྣམས་དྲན་གསོ ་བཏང་ནས་

རྒྱུ ད་བསྐུལ་ཐོག་ལས་རི གས་འདྲ་མི ན་ནང་

ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཧུ ར་བརྩོན་གནང་དགོས་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།

ཅེས་སོགས་

དེ་ཡང་ཉིན་གསུམ་

ཁོང་ཁྲོའ་ི རྣམ་ རི ང་གི ་བུད་མེ ད་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཆེ ན་

འགྱུར་བསྟན་པ་རྩ་བ་ནས་དྲན་གྱི ་མི ་འདུག   སྐབས་བརྗོད་གཞི ་གཙོ་བོ། བུད་མེད་ནསུ ་
དེར་བརྟེན་ངོས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་ སྟོབས་གོང་སྤལ
ེ ་བཏང་བ་བརྒྱུད་མང་གཙོ ་སྲ་
གྱི ་ ལམ་སྟོན ་པ་ཐོག ་མ་ངོས ་ཀྱི ་ མ་དམ་པ་

བརྟན་ཡོ ང་ཐབས། ཞེས་པ་ཡི ན་འདུག །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་གཞུང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ནས་བོད་ནང་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐབས་
༡༢

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་སྔ་ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཉི་ ཟུ ར ་པ་སྐུ་ ཞབས་བྷ་ རག་ཨོ ་བྷ་ མ་ Barack

ཧོང་གི ་གསར་འགོད་པ་དང་། རྩོམ་སྒྲིག་

Obama

མཆོག་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་

པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སོགས་མི ་གྲངས་ མཇལ་འཕྲད་སྐབས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་

གཞན་ཡང་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཀྱོ་ ཌོ ་ བཞི ན་ཝེ་ཐི་ནམ་ནང་རྫ་ཆུ།

རྒྱ་གར་དང་

གསར་འགྱུར་སྡ་ེ ཚན་གྱི ་བཅར་འདྲིར་ལན་ བངྒ་ལ་དེཤ ་ནང་ཡར་ཀླུ ང ས་གཙང་པོ་
འདེབས་གནང་དོན། ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་ སོགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཡང་བོད་ཆགས་
སྐ་ུ ཞབས་ཊམ་ Trump མཆོག་ནས་ཀྱང་དེ་ ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་

སྔའི ་ ཨ་རི འི ་ སྲི ད ་འཛི ན་ལྟར ་༸གོང ་ས་ཏཱ ་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་ཊོག་ཡོ ར་

བྱུ ས ་ནི ་ རྒྱ་ནག་གཅི ག ་གི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་དང་ ལའི་ བླ་ མ་མཆོ ག ་དང་མཇལ་འཕྲད་དང་། བོད ་རི ག ས་ཚོ ་ ཟུ ར་དུ་ ཐུ ག ས་འཕྲད་ཡང་
དེ་ ཡང་སྐབ ས་དེར ་དཔལ་ལྡན ་ འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི ་ མེ ད ་སྟབས་རྒྱབ་སྐྱོར ་ དེ་ བཞི ན ་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་དང་ གནང་སྟེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའི་ལྔ་

༣༠༠ ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ དང་ལྔ་བཅུའི་སྲིད་བྱུས་སྐར
ོ ་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་
གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་།

ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ བ་མ་ཟད།

བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་

དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་རེག་སི ་ཊི ་ལར་སན་ Rex བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་
Tillerson མཆོག་གི ས་པེ་ཅི ང་གཞུང་དང་ དེ་ དག་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་བ ྱེད ་དགོ ས ་

༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ སྐུ་ ཚབ་བམ་བོད ་མི འི ་ པའི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

དེ་བཞི ན་

སྒྲི ག་འཛུ གས་དབར་གྲོས་མོ ལ་ཡོ ང་ཐབས་ བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་
མུ ་མཐུ ད་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་སྐར
ོ ་ གི ་དྲག་གནོན་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་ནང་ཆབ་

དང་། དེ་བཞི ན་བོད་ནི་ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ནང་རྒྱུག་ སྲིད་དམ་བསྒྲགས་དང་།

རི ག་གཞུང་རྩ་

ཆུ་ཆེ ་ཁག་བཅུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོ ད་ གཏོར། དཔལ་འབྱོར་ཟུར་ཕུད། མི ་རི གས་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ཉི་ཧོང་གཞུང་ལ་བོད་ མུ་མཐུ ད་ཤུ གས་ཆེ་གནང་ཡོ ད། ཁྱེད་ཚོ འ་ི པ་དང་། ཨེ ་ཤི ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི ་ཆུའ་ི དབྱེ་འབྱེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤི ག་སོགས་

ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྲི ད ་རང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ནི་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ འབྱུང་ཁུངས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་དཀའ་ངལ་ ཀྱི ་ དཀའ་ངལ་དེ་ དག་སེ ལ ་རྒྱུ ར་༸གོང ་ས་
སྐྱོང ་ཐོབ ་ཐབས་ཀྱི ་ ཐབས་ལམ་དབུ ་ མའི ་ ཙམ་མ་ཡི ན་པར་དྲང་བདེན ་དང་འགྲོ་ བ་ ཞི ག་ཆགས་མེད་ཅིང་། སེང་ྒེ ཁ་འབབ་ཀྱི་ མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་
ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་། དེ་བཞི ན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

གཙང་ཆུ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ བོད་ཀྱི་འཁྱགས་ གྲོས་མོ ལ་བསྐྱར་གསོ་ཐུ བ་རྒྱུ ར་བཀའ་ཤག་

ཚོ ས ་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི་ ཐབས་ལམ་གྱི ་ ཐོག ་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་འདུག

ནག་ནང་རྒྱུག་པའི་འབྲི་ཆུ་དང་རྨ་ཆུ།

ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་དང་སྦྲགས་གསུང་དོན། ང་

བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་ཞེས་ རོམ་ནས་འབྱུང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ ནས་མུ ་མཐུ ད་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ ་ཡི ན་ཞེས་
དེ་ སོགས་གསུངས་འདུག །

Vivekananda

International

ཞེས་པའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་དུ་
དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རྒྱ་གར་
སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གྱི་ལེ གས་བཤད་ཀྱི་རི ན་ཐང་དང་ཕན་
ཐོགས། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འ་ི ཐོག་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་
ཨནྡྲ་པར་དེ་ ཤི ་མངའ་སྡའེ ི ་ ག ང
ྲོ ་ཁ ྱེར ་ཨམྲ་ཝ་
ཏིར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་
ཨནྡྲ་པར་དེ་ ཤི ་མངའ་སྡ འེ ི ་ སྲི ད ་གཞུ ང ་དང་
གྲོས་ཚོ གས་བཅས་ཀྱི ་གོ་སྒྲི ག་འོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོ ངས་བུད་མེད་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧

Foundation

National

Women’s

Parliament

ཞེས་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་ལྷན་
ཚོ གས་དབུ་འབྱེད་དང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱ་གར་
སྐརོ ་སྲུང་ཉེན་རྟོག་པ་མི ་གྲངས་ ༢༠༠ བརྒལ་
བར་བཀའ་སླབོ ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་ལྷ་ོ ཨེ ་ཤི ་
ཡའི ་ ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ བཟང་སྤ ྱོད ་ཐེབ ས་རྩ་ཁང་
2017

Dalai Lama Centre For Ethics and
Transformative Values གསར་བཞེངས་

ཆེ ད ་རྨང་གཞི འི་ རྩིག་རྡོ་ བཏིང ་གནང་མཛད་པ་
སོ ག ས་ཀྱི ་ མཛད་འཆར་ཁག་ལེ ག ས་པར་གྲུ བ ་
རྗེས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་
སོར་བདེ་བར་འཁོད་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་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

༄༅།

ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་
བོད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས།

།ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དཔེ་དེབ་

འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་ ༢༥ པ་དེ་སྤྱི་ཟླ་ ༢
ི ་
ཚེ ས་ ༨ ནས་ ༡༣ བར་ཐེ་པེ་འཛམ་གླང

ཚོ ང་འབྲེལ་ཁང་ཆེན་གྱི་ཚོ མས་ཆེན་དང་པོ་

དང་གསུམ་པའི་ནང་ཤི ན་ཏུ ་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་ཞི ང་

ཀུན་གསལ་འོད་སྣང་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲི ག་པ་

ལུའུ་ཧུ ད་ཅོན་ལགས་ཕན་ཚུ ན་བགྲོ་གླངེ ་གི ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ སྐྱོན་མེད་པ།

བརྒྱད་པ་ཟུངས་ཁྲག་གི ་མཆོ ད་པ་ཞེས་པའི་

རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ ཕི་རི ་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དུ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་

བོད་ནང་གི ་བོད་མི ས་སྔ་བར་ཕྱི ་གསུམ་རྒྱ་

ཆོས་རི ག་ངོ་སྤྲོད་བྱ་སྒ་ོ སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཆོ ས ་རི ག་དྲུ ང ་ཆེ འི ་

བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མི ས་གཙོ ་བོ་ཆོ ས་དང་

དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ ༡། རབ་བྱུང་རྟེན་ཅན་ཡི ན་པ་དང་། དཔེ་
སླབོ ་འཁྲིད། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ དང་ དགེ འ མ་ཆོ ས ་དགེ འི ་ ཉམས་མྱོང ་ཡོ ད ་པ་

ལྕམ་ལུའུ་ཧུ ད་ཅོན་ལགས་ཀྱི ས་བརྙན་པར་

ལམ་ནས་གཙོ ་ བོ་ གངས་ལྗངོ ས་དེབ ་ཕྲེང་

བོད་མི ་ཚོ འ་ི དགོས་འདུན་དང་།

དཔེ་ དེབ ་བརྗོད ་གཞི ་ གཙོ ་ བོར ་བཟུ ང ་ནས་

བརྒྱུ ད་རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གནང་མཁན་

ཞལ་

ཆེམས། འབོད་ཚི ག་སོགས་ངོ་སྤྲོད་ཆུ་ཚོ ད་

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་དོན་གཅོད་ཁང་གི ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་
རྒན་གྱི་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུ ལ་ཁག་དང་།
རི ག ་གཞུ ང ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་

བྱས་ཡོ ད་ལུགས།

བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་

༡༣

བཅས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་ལྷ་ོ ཨ་

འཁོད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་

ཀྱི ་ ཁྱབ་ཁོ ང ས་ས་གནས་ཁག་ལ་བོད ་ཀྱི ་ རྒན་ནམ་ཆོ ས་དགེའི་ཞབས་ཞུ ་སྒྲུབ་འདོད་

ས་གནས་དེ་ དག་ལ་གནས་པའི ་ ཕྱི ་ ནང་ མཚན་ཐོག་འཚང་སྙན་དང་སྦྲགས།

འདུ་འཛོ མས་ཁག་ལ་གཙོ ་སྐྱོང་དང་མཉམ་ དང་། ཀུན་སྤྱོད་སྐྱོན་མེད་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི་

སེལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སོགས་ ཞུགས།
ངོ་སྤྲོད་ཞི བ་ཕྲ་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

རྒྱབ་རྟེན་སོ་སོ་སྒྲིག་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡི ་

གཞན་ཡང་ས་གནས་ཀྱི ་ ནང་ གེ

གཞུ ང ་འབྲེལ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་ པ་ནང་ཁུ ལ་དང་ཆོ ས ་ལུ ག ས་གཞན་གྱི ་ ༢། ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ་སོ་སོའ་ི དགོན་
པ ་ བ ཅུ ་ ད གུ ་ མ ཉ མ ་ དུ ་ འ དུ ས ་ པ འི ་ སྤྱི ་ ཆོ ས་བྱེད་མི ་སྣ་ཁག་ལ་མཐུ ན་ལམ་འབྲེལ་ པའི་མཛད་གཙོ ་ཞི ག་གི ་དག་མཆན་འཁོད་
དམངས་དཔེ་ དེབ ་གླ ེང ་སྟེག ས་ཞེ ས ་པའི ་ འཛུ གས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ད་ཡོ ད་ཕྱི་ པའི་སླབོ ་ཐོན་ལག་འཁྱེར་དང་།
འབུལ་

གྲ་རྒྱས་ངང་འགོ་འཛུ གས་གནང་ཞི ང་། ཐེ་

གཅིག་ཙམ་རི ང་དང་། དེ་བཞི ན་བོད་ནང་

སྟངས་འཛི ན་གནང་བའི་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་

འདེབས་དང་།

ཐེ་

ཡོ ད་པ་དང་། སྡ་ེ ཚན་དང་པོ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དཔེ་ རི མ་པས་བསྐ་ོ གཏོང་གནང་རྒྱུ འི་རྩ་འཛི ན་ སྡདོ ་ཆོག་པའི་ཡི ག་ཆ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།
དེབ་འགྲེམས་སྟོན་ནང་མཉམ་ཞུ གས་དང་། གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དགོངས་དོན།
༣། དེ་བཞི ན་ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་སྨན་ཁང་
གལ་སྲིད་སྒ་ོ འཛི ན་ཉོ་རྒྱུ ར་དཀའ་ངལ་ཡོ ད་
ལྷ་ོ ཨ་ཕི་ རི ་ ཀའི ་ སྐུ་ ཚབ་གཅོད ་ ཞི ག་གི ་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་བཅས།

སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་མཐར་འདི་ལོ ་ཐེ་ཝན་

པའི་མི ་མང་རྣམས་སྒ་ོ འཛི ན་མི ་དགོས་པའི་ ཁང་དུ་ སྡ་ེ འགན་གནས་རི མ ་ཐོག ་ལྟ་ གྲུ བ ་
རྫོའོ་སྒྲོན་དེབ་ཁང་ཞེས་པའི་ནང་དཔེ་དེབ་ དགེ་རྒན་ཞི ག་བསྐ་ོ གཏོང་གནང་རྒྱུ ་ལགས་

མཉམ་སྦྱར་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

༡༽ ཤེས་ཚད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འབྱོར་དགོས་རྒྱུ་དང་། འདེམས་སྒྲུག་གནང་

ཝན་བོད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་ཁང་ནས་ རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་ལ་སྐུ ར ་
སྐྲུན་ཁང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་
རེད། ཐེངས་འདིའ་ི དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་

ནང་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་

ཆོས་ལུགས་གཏོར་བཤི ག

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི གནས་སྟངས།

ཝན་ནང་བོད་མི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་

སྐྲུན་གནང་བ་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་དེབ་ཕྲེང་ ནང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུ ལ་
ཁྱོན་གྲངས་ ༢༥ སྒྲིག་གཤོམ་གནང་ཡོ ད་ ནང་ཐེ་ཝན་མི ་མང་མཉམ་ཞུགས་ཡོ ང་བའི་
པ་རེད།

༡

ཕྱི་ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་

ལས་འགུ ལ ་འདི་ བཞི ན ་སྡ་ེ ཁག་གཉིས ་སུ ་ རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ ་ འབབ་ཆད་མེ ད ་ཕུ ལ ་བའི ་ དཔྱ་ཁྲལ་ལག་
དབྱེ་ནས་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་བཞི ན་ ཚད་ལྡན་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཇི་དགོས་ དེབ་དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་

འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས།

འགྲེམས་སྟོན་དང་། དགོང་དྲོ་ལེགས་སྦྱར་ པ་ན།
སོགས་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་རེད།

དགོས་མཁོའི་ཡི ག་ཆ་དེ་རྣམས་

༩ འགྱངས་མེད་འདི་ག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་

ཐེང ས་འདི འི ་ ཐེ་ པེ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ འཛུ གས་ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ཀྱི ་ ངོ ས ་ ཕྱོགས་ཐད་རྩ་འཛི ན་ལམ་སྟོན་གཞི ར་བཟུང་
འཛི ན་ཡོ ད་པའི་ཆོ ས་སྡའེ མ་བཤད་གྲྭ་ཞི ག་ འཆད་པ་དང་། རྩོམ་པ།

ཐོག་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་

ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་

ཏུ ་བོད ་ཀྱི ་ སྐད ་ཡི ག་དང་རྨང་གཞི འི ་ སླབོ ་ ཡི ག་གི ་གནས་ཚད་ཞི བ་འཇུག་བྱས་པའི་སྒ་ོ

ཉེ་ཆར་དཔར་སྐྲུན་གནང་བའི་ཐུ ན་མོ ང་གི ་

གཉེར་རི མ་པ་སྔནོ ་སོང་ཐོག་ནང་དོན་རི ག་ ནས་གནང་རྒྱུའང་། རྒྱུགས་ཐོན་ཨང་ཐོབ་

རྒྱལ་རབས་ལོ ་རྒྱུ ས་བརྙན་དེབ་ཁག་གཉིས་

རི ང་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཡོ ད་པ།

གཞི ་རྟེན་འཚོ ལ་བ་ཞེས་པ་དང་།

བོད་ཀྱི་

༩ འདྲ་མཉམ་བྱུང་ཚེ ་ཉམས་མྱོང་ཅན་ལ་འོས་
ཡང་ན། འདེམས་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས་དེ་

པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཉུ ང་མཐར་ལོ་

དབུ་འབྱེད་གནང་། གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་

གཞི ་ རི མ ་འཛི ན་གྲྭ ་ བརྒྱད་པའམ་དེ་ ལས་ དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

གྱིས་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་བོད་རྒྱ་ཁོངས་ཡི ན་མི ན་

ལྷག་པ་ཐོན་རྗེས་ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་བོད་ འཛུ ག ས་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཕྱི ་ ལོ ་

ལུགས་ཡི ན་མི ན།

ཏུ ་ཉུ ང་མཐར་ལོ་ ༩ རི ང་ནང་དོན་རི ག་

དང་།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཞི ང་བྲན་ལམ་

གལ་ཆེའ་ི རང་བཞི ན།
ཀ

ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་མཐོ་རི མ་སླབོ ་གཉེར་ཁང་ཞི ག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༠ ལ།། །།

བོད་མི ར་ཆོས་ལུགས་

བོད་མི འ་ི གཤི ས་

བོད་ནང་གི ་བོད་མི ས་རང་ལུས་མེར་

ལས་རི མ་གཉི ས ་པ་ཕྱི ་ ད ་ྲོ ཆུ ་

སྲེག་གཏོང་དགོས་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་ ཚོ ད་ ༣།༣༠ ནས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༧༠
ཐེ་ ཝན་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་སྐ ར
ོ ་སོ ག ས་ཀྱི ་ ད ྲི་

ཙམ་རི ང་། དེང་དུས་སྤྱི་ཚོ གས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐད་

ཀྱི ས ་དོན ་ཚན་རེ ་ རེ ་ བཞི ན ་དོན ་གསལ་གོ་

སྐྲུན་ཁང་གི ་དཔེ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་

བ་ཁག་ལ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་

གཏོང་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་

དཔེ་ དེབ ་འགྲེམ ས་སྟོན ་སྐ བ ས་རྒྱལ་ཁབ་
གྲངས་ ༥༩ དང་། ཐེ་ཝན་གྱི་དཔེ་སྐྲུན་

པའི་གཞུ ང་ཆེ ན་ཁག་ལ་སླབོ ་གཉེར་གནང་ ཁ་བྱང་།
ཡོ ད་པ།

Secretary

༢༽ ཉམས་མྱོང་། ཆོས་སྡའེ མ་

ཁང་གྲངས་ ༦༢༡ བཅས་མཉམ་ཞུགས་ བཤད་གྲྭ་གང་ཞི ག་ཏུ ་ལོ་ ༣ རི ང་གཞུང་
ཀྱིས་ཁྱོན་ཁྲོམ་རྭའ་ི སྤྱིལ་བུ་གྲངས་ ༡༧༨༠ ཆེན་སླབོ ་འཁྲིད་གནང་མྱོང་བ།
ཡང་ན།
ཙམ་ཡོ ད་པ་རེད། ཐེ་ཝན་རི ག་གཞུང་ལྷན་ བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་ལོ་ ༥ རི ང་ཆོས་
ཁང་ནས་ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ དགེ་གནང་མྱོང་ཡོ ད་པ།
ཚོ གས་ཁག་ ༡༩ ལ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་། ཐེ་ཝན་
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༣༽ ཆ་རྐྱེན་གཞན། རབ་བྱུང་

གྱི་ཆེ ད་ལས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཞན་དང་འདྲ་ རྟེན་ཅན་ཡི ན་པ་དང་། གཏང་ཡུལ་རྒྱལ་
མཉམ་ཐོག ་སྡིང ས་ཆ་གཅི ག ་ཐོག ་མཉམ་ ཁབ་དེའི་སྐད་དམ་ཨི ན་སྐད་གང་རུང་ཐོག་
ཞུགས་ཐུ བ་རྒྱུ ར་རི ན་མེ ད་ཐོག་ཐེ་པེ་འཛམ་ ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སོགས་སྐད་
གླིང ་ཚོ ང ་འབྲེལ་ཁང་ཆེ ན ་གྱི ་ ཚོ མ ས་ཆེ ན ་ སྒྱུ ར་མི ་དགོ ས ་པར་འཆད་འཁྲི ད ་ཐུ བ ་པ།
དང་པོ་ནང་ནས་འགྲེམས་སྟོན་དང་གསར་ དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་འབབ་མ་ཆད་པ། རང་ལོ་
འགོད་ལྷན་ཚོ གས་བསྐངོ ་སའི་ས་ཆ་ཟུར་དུ་ ༣༠ ནས་ ༤༥ བར་ཡི ན་པ། རྒྱ་གར་རམ་
གླས་ཏེ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ི ་བསྡུས་གནང་རྗེས།
བདེའི་ལན་འདེབས་སྙང

དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། ལྕམ་

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡི ན་དེར་གནས་

སྡདོ ་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་མཐུ ན་ཡི ག་ཆ་ཡོ ད་པ།
ལུས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡི ན་པ།

ཀུན་སྤྱོད་

༄༅།།༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་
འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་
བོ ད ་དོ ན ་སྐོ ར ་གྱི ་ བརྙན་འཕྲི ན ་གསར་
འགྱུར་གཟིགས་བློ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་
ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་
གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥ 3

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བཟང་སྤྱོད་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་རི ན་ཐང་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༢ ལགས།

ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི ་སོགས་ནས་

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ ཕེབས་བསུའ་ི སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

པོ་མཆོ ག་གི ས་ལྷ་ོ ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
བཟང་སྤྱོད་ཐེབས་རྩ་ཁང་

Dalai

མར་སྐྱེས ་སྟངས་དང་མཐར་འཆི ་སྟངས་

ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་རེད།

ལུས་སེམས་

ཆེ ན ་གཉིས ་པའི་ ར ས
ྗེ ་སུ ་ ཡུ ་ རོ བ ་སྤྱི ་ མཐུ ན ་

ལེན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ནས་ཆགས་པ་རེད། ངོས་ཀྱི་དངོས་ཁམས་

ལས་འཛེ མ ས་རྒྱུ ་དེ་ འདྲ་ཞི ག ་རྩ་བ་ནས་

ཚོ ག ས་པ་ཞེ ས ་པའི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དེ་ གཞི ་

རི ག་པའི་སླབོ ་སནྟོ ་པ་འཇར་མན་མི ་རི གས་

Lama

སྐ་ུ ཞབས་

Centre For Ethics and Transformative

Von Weizsäcker

ཁོང་གི ས་

གསར་བཞེངས་ཆེད་ས་གཞི ར་

རང་ཉིད ་ཕྲུ་གུ འི་ དུས ་སྐབ ས་སུ ་ ཕ་རན་སི ་

མངའ་སྡ ་ེ གཞུ ང ་དང་ཨ་རི འི ་ མངའ་སྡ ་ེ

གཅི ག ་ཏུ ་དགྲ་བོའི་ འདུ་ ཤེ ས ་འཛི ན་བཞི ན ་

Values

བྱི ན ་ རླ བ ས ་ ད ང ་ དེ ་ བ ཞི ན ་ ཏི ་ ལ ངྒ ་ ན ་
ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

Massachusetts

ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ བཟང་སྤ ྱོད ་ཐེབ ས་རྩ་ཁང་
ཐུ ན་མོ ང་གི ་གོ་སྒྲིག་འོག་༸གོང་ས་མཆོ ག་
གི ས་ཤེས་ཡོ ན་མི ་སྣ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མང་

ཚོ གས་སངྟོ ་ཚོ ་བརྒལ་བར་བཟང་སྤྱོད་དང་

ནང་སེ མ ས་ཀྱི ་ རི ན་ཐང་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་ མཆོ ག་གི ས་ཤི ང་སྣ་འདེབ ས་འཛུ གས་ མ་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་གཅིག་གྱུར་ཡི ན། དེ་
བསྩལ་ཡོ ད།
དང་ཐེབ ས་རྩ་ཁང་གསར་བཞེ ང ས་ཆེ ད ་ བཞི ན ་ཚོ ར ་བ་བདེ་ སྡུག ་མྱོང ་མཁན་ཡི ན་

དེ ་ ཡ ང ་ མ གོ ན ་ པོ ་ ག ང ་ ཉི ད ་ ས་གཞི ར ་བྱི ན ་རླ བ ས་མཛད་རྗེས ་མངའ་ པ་ཡང་གཅིག་པ་རེད།
ཕན་ཚུན་རྒྱལ་
མཆོ ག ་ཁུ ལ ་དེར ་༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་ བར་ སྡ འ
ུ ་མི ་
རི གས་རས
ེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླ ནོ ་ཆེ ན ་གཞོ ན ་པ་མཆོ ག ་ ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས།
འཁོ ད ་སྐ བ ས་ཏི ་ ལངྒ་ན་མངའ་སྡ འེ ི ་ གཙོ ་ གི ས ་༧གོང་ས་མཆོ ག་ལ་ཕེབ ས་བསུ ་དང་། འདྲ་བ་སོ ག ས་རི མ ་པ་གཉིས ་པའི ་ གནས་
འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ནར་སི མ་ཧཱ་

Shri ESL

མངའ་སྡ འེ ི ་ འཕྲུལ་རི ག་བླ ནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་

སྟངས་དེར ་ཧ་ཅང་ཞེན ་ནས་ང་ཚོ ་ དང་ཁོ་

སྤྱི ་ ཁྱབ་བླ ནོ ་ཆེ ན ་གཞོ ན ་པ་སྐུ ་ ཞབས་མོ ་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་

པར་བརྟེན་མཐར་རྙག
ོ ་གྲ་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད།

Narasimhan

མཆོག་དང་། མངའ་སྡའེ ་ི གི ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ངོ་སྤྲོད་གནང་བསྟུན།

ཧཱམ་མཏ་མེཧ་མུཏ་ཨ་ལི ་ Mohammad སྩལ་དོན། ང་ཚོ ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་རི གས་
Mahmood Ali མཆོག མངའ་སྡའ
ེ ་ི འཕྲུལ་ ཐེར་འབུམ་བདུན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཡི ན། ང་
རི ག་བླནོ ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཞབས་ཀེ ་ ཊི ་རཱ ་མ་རཧོ་ ཚོ ་ཚང་མ་རང་གི ་མའི་བྱམས་བརྩེའི་འོག་
K.T.Rama Rao

མཆོག

ལྷ་ོ ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ ནས་འཚར་ལོ ངས་བྱུང་བ་གཅི ག་མཚུ ངས་

ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ བཟང་སྤ ྱོད ་ཐེབ ས་རྩ་ཁང་
གི ་ངེས་སནྟོ ་པ་བསྟན་འཛི ན་པྲི་ཡ་དརཤཎི ་

རེད། རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་མོ། ཆོས་ཕྱོགས་
ཀྱི་དབུ་ཁྲིད།

དབུལ་ཕོངས་སོགས་ཐོག་

པ་ཚོ །

ཞེས་འདུ་ཤེས་དེ་འདྲ་ཞི ག་འཛི ན་

དུས་རབས་ ༢༠ འགོ་སྟོད་ལ་ལྟ་གྲུབ་དང་

རྒྱལ་ཞེན་རི ང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ ཤུ གས་ཆེ་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་མི འི་དབུ་ཁྲིད་

ུ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་
བྱས་པར་བརྟེན་གཞི ས་ལུས་བོད་མི ་རྣམས་ གནང་རོགས། ཞེས་འབོད་སྐལ
དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་འོག་མུ ་མཐུ ད་དཀའ་ སྦྲགས།  ཨ་རི འ་ི བོད་དོན་དམི གས་བསལ་

འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ས་བོད་

ི ་ནང་གི ་འགྲོ་ བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་རྒྱུན་སྐྱོང་
ལོ་ ༢༠༡༦ ནང་འཛམ་གླང

སྐར
ྱོ ་གནང་བར་ང་ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་དཀའ་

དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།   སྐ་ུ ཉིད་
མཆོ ག ་གི ས ་དུས ་ཚོ ད ་འོས ་འཚམ་ལྡན ་པ་

ཞི ག་ནམ་གཟིགས་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོ ག་

པར་ཨ་ཕི་རི ་ཀ་དང་ལྷ་ོ ཨ་མི ་རི ་ཀ

ཨེ ་ཤི ་

ཡ་བཅས་སོ་སོའ་ི མཐུ ན་ཚོ གས་དང་། རི མ་
ི ་གི ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་མཉམ་
པས་འཛམ་གླང

བསྡུས་ཀྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་ཤི ག་ཡོ ང་རྒྱུ ་དང་།
དཀའ་རྙ ག
ོ ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་ཡི ན་རུ ང ་དཀའ་

སེལ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ངོ་སྟོང་

པ་དྲན་བཞི ན་ཡོ ད།

ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།

རྒྱུ ་མཚན་ནི་ ངོས ་ཀྱི ་ ཀླད ་པའི་ རྫས་ཕྲ་ཕུ ང ་

དེ་དག་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡའི་ལེ གས་བཤད་ཀྱིས་

ཁེངས་ཤི ང་། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༥༨ ལྷག་

རི ང་ལུས་པོ་འདི་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲས་དང་སྲན་
མ། བག་ལེབ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ ་བ་

རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྗེས་

ཏི་ལངྒ་ན་མངའ་སྡའེ ི་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཆེ ་བསྟོད་
ཀྱི་གསོལ་ཚི གས་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།།

ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་གསལ་བསྒྲགས།

འོག་སྦངེ ་ལོར་ནི་ལ་མང་གྷ་ལར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལོའ་ི སྐབས་དང་པོའ་ི མཛེ ས་བཟོ་དང་

འགྱངས་མེད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབྱོར་དགོས་རྒྱུ་དང༌།

འགེངས་ཤོག་དང་ཆ་

བོད་མི འ་ི ངལ་སེལ་ཚོ གས་པའི་དྲྭ་རྒྱ་ www.centraltibetanreliefcommittee.org ནས་ཕབ་

ཁ་ལོ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་འཐུ ས ་མི ་རྣམས་དང་ལྷན ་གང་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི འ་ི
གི ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ མགྱོགས་གྲོས་མོ ལ་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་ཐབས་ འོག་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལོའ་ི ཁ་ལོ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འཛུ གས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ན། འཚང་སྙན་
ལ་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་ ཨ་རི འི ་ བོད ་དོན ་དམི གས་བསལ་འབྲེལ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་རྒྱབ་

བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། མ་འོངས་

གྱི ་བང་ཆེ ན་དང་རྒྱ་གར་གྱི ་བུ་ཡི ན་བསམ་

ལེན་ཡོ ང་བ་ཞུ།།

སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་གི ་ལས་འགན་

མི ་དང་བོད ་མི འི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་

མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཆི ག་སྒྲི ལ ་གྱི ་ ངོ ་ བོར ་

གར་སལ
ྲོ ་རྒྱུ ན་གྱི་ལེ གས་བཤད་སྤལ
ེ ་མཁན་

ལ།  སྔནོ ་འགྲོའ་ི ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་

ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ ་རྒྱུ ་དང་ བཟུ ང་བོད ་ནང་གི ་ བོད ་མི འི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ གཞག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ད་བར་
གསར་པ་དེར་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་

དེར ་བརྟེན ་ངོས ་ཀྱི ས ་ཡུ ་རོ བ ་

ངོས་རང་འཛམ་

རྐྱེན་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌། ཡང་ན་དབུས་

ུ ་མྱོང་བཞི ན་ཡོ ད། ཉེ་ལམ་ལོ་ཤས་ནས་ འབྲེལ་མཐུ ད ་པ་ཞི ག ་གང་མགྱོག ས་བསྐ ་ོ
འཛུ གས་དང་བོད ་མི ་མང་གི ་ཚབ་ཞུ ས ་ སྡག
སྦྲགས།

གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་ངོས་རང་རྒྱ་

ངང་གནས་བཞི ན་ཡོ ད།

ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད།    སྐ་ུ ཉིད་

མའི ་ ལམ་གྱི ་ ཐབས་ལམ་གཞི ་ རྩར་བཟུ ང ་

བསྐ་ོ གཞག་བྱུ ང ་བར་ངས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

གནས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཡི ན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ ་བར་མཐོང་སྟེ་མཉམ་

ཁག་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༣ ཚེ ས་ ༠༧

ཐོག  བོད་མི འ་ི གནད་དོན་གསལ་ཆེད་དབུ་

པར་

འཆམ་མཐུ ན ་ངང་མཉམ་གནས་བྱེད ་པ་

བྱུང་བའི་ཡེ ་ཤུ ་དང་ཁ་ཆེ། ཇིའུ། ཛོ ་ར་ཛུ ་
དིན་བཅས་ཀྱང་རྒྱ་གར་ནང་འཆམ་མཐུ ན་

ལེགས་པའི་ཆ་གང་ཡང་ཡོ ང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་

དེ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བ་གྲོས ་མོ ལ ་གྱི ་ ལམ་ནས་

མཆོ ག ་གི ་ལྷ ན ་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་

༦༩

ཕྱི་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དར་འཕེལ་

སྐྲ་བཟོའ་ི ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ ༢༠༡༧།༠༤།༠༡ ནས་འགོ་འཛུ གས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ན་འཚང་སྙན་

ཐབས་ཡོ ང་བ་ཞི ག་གནང་རོགས།   ཞེས་ པ་ཞི ག་ལ་དེ་ཁྲོད་བོད་མི ་ ༡༢༥ འདས་

གསལ་ཆེ ད ་བོད ་མི འི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་རྣམས་ལ་

རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཐེངས་

མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ངས་གུ ས་འདུད་དང་བཅས་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་ གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོ ད།

པའི་ནང་འཁོད་དོན།   སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་ཨ་

པོའི་རི ང་མཉམ་གནས་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་ཙམ་དུ་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི འ་ི

དྲུང་ཆེ་སྐ་ུ ཞབས་རེག་སི ་ཊི ་ལར་སོན་ Rex

མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་

དང་རི ག་པ་ཅན་པ། གཅེར་བུ་བ། ནང་པ།

བླ་ོ ཕམ་

དང་ལྷན ་འཕྲལ་མར་མཇལ་འཕྲད་གནང་ རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད།

Tillerson

དོན་ལ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡི ན། རྒྱ་གར་

སི ག ་བཅས་འཆམ་མཐུ ན ་ངང་ལོ ་ ངོ་ མང་

ཅང་བྱུ ང ་བར་བརྟེན ་འཛམ་གླི ང ་དམག་ གི ་རི ང་ནས་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཉམས་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་ཨ་རི འི་ཕྱི ་སྲིད་

གྱི ་ཚེ ་སྲོག་ལ་གུ ས་བརྩི་དང་གཞན་གྱི ་བདེ་

ཡོ ད་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས་མྱོང་། མི འ་ི བསམ་

མེད་པ་ཆགས་ཡོ ད། ཡུ་རོབ་ནང་མི ་རབས་ ནི་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་གས
ྲོ ་མོ ལ་གྱི་ལམ་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གང་མགྱོགས་ཞུ་རོགས།

མི ན། ཨ་ཧིམ་ས་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ནི་གཞན་

རང་ནས་དར་འཕེལ་བྱུང་བ་གྲངས་ཅན་པ་

ུ ་ ངལ་དེ་ སེ ལ ་རྒྱུ འི ་ ཐབས་ལམ་ཉག་གཅི ག ་
ཡོ ད་ནའང་དེང་གི ་ཆར་དེ་ཙམ་གྱི་ཕན་ནས
ནས་མི ་རབས་བར་མི ་གསོ ད་ཁྲག་སྦྱོར་ཧ་

སྐབ ས་འཇི ག ས་སྣང་དབང་གི ས ་འཚེ ་ བའི ་

དང་འཇར་མན་མི ་རི གས་ཕན་ཚུ ན་མཐའ་

བླའོ ི་ནང་དམག་གི ་གཏོར་སྐནྱོ ་མ་གཏོགས་

དེ ་ ནས་ཐོ ག ་མར་༸གོ ང ་ས་ དང་སེམས་ཚོ ར་གང་གི ་ཆ་ནས་ང་ཚོ ་ཚང་

ཨ་ཧིམ་ས་བརྗོད་

འགྲི་བཞི ན་ཡོ ད།

རང་དབང་ཁང་པས་ཕྱི་ མཐུ ད་པ་ལྕམ་སྐུ་ས་ར་སི ་ཝེལ་མཆོ ག་གི ས་

བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་ལོ ་ གནང་ཡོ ད།

ལས་རོ ག ས་ཀྱི ་ གནས་རི མ ་ཐོག ་ཞབས་ཞུ ་

ནས་ད་བར་ བསྒྲུབས་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་འདུག།
བོད་ནང་དུ་བོད་མི ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༤༥
ཕྱི་ལོ་

༢༠༠༩

འགེངས་ཤོག་དང་ཆ་

རྐྱེན་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌། ཡང་ན་དབུས་
བོད་མི འ་ི ངལ་སེལ་ཚོ གས་པའི་དྲྭ་རྒྱ་

ཕབ་ལེན་ཡོ ང་བ་ཞུ།།

འགྲོ་བ་མི འ་ི

བོད་དེ་སྡག
ུ ་ ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པའི་ནང་དྲུང་གཞོན་

ཤོས་གཉིས་པར་ངོས་འཛི ན་གནང་ཡོ ད།

འགྱངས་མེད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབྱོར་དགོས་རྒྱུ་དང༌།

ཁོ་མོ་ནི་ཨ་རི འ་ི སྤྱི་དམངས་

འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པའི་ནང་། སི ་རི ་ཡའི་ བདེ་འཇགས་དང་མང་གཙོ།
གནས་སྟངས་སྡག
ུ ་ཤོས་དང་།

ཁག་འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡

www.tibet.net/mwa

www.centraltibetanreliefcommittee.org

ནས་

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

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

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༥
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རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་རི ང་ལུགས་མཇུག་སྒྲིལ་ནས་ལོ་ ༢༥༠༠ སོང་ཡང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གནས་རྒྱུ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༡

གནང་བར་ཡི ད་རང་བསྔག ས་བརྗོད ་དང་

ཉིན་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི ས་སྲིད་སྐྱོང་

སྦྲགས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་གསུང་དོན།

ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་འདུག་པ་དང་།   སྐབས་

དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ ད་སྐུལ་ཐོག་བོད་མི ར་

མཆོ ག་ལ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་གྱི་མཛད་སྒ་ོ

དེར ་བོད ་མི ་དང་བོད ་དོན ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་

མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ།  སྤྱན་ དྲི་བར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས།   ཉེ་ལམ་

ཁ ྱེ ད ་རྣམ་པས་དཔལ་འབ ྱོ ར ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་བརྟེན་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་

པ་ཚོ ས་སྐུ་ངལ་སྐྱོན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་

བརྟེན་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུ ་ དེས ་རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་བཏང་བ་ཙམ་མ་

སྐ བ ས་འཛམ་གླི ང ་ཕྱོག ས་མཐའ་ཀུ ན ་དུ་

ཚོ ར་ཡོ ད།   ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ གནང་མཁན་གཞན་ཚོ ་ལའང་ཉེ་ཧོང་གས
ྲོ ་

བཅས་ལ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་

འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་དེང་སྐབས་

མི འི ་ ཐུ ན ་མི ན་རི ག ་གཞུ ང ་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་

དར་སྤལེ ་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད།   རྒྱ་ནག་

གི ས་ཉི་ཧོང་མི ་མང་རྣམས་ཀྱིས་ད་བར་བོད་ བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ་བསླབ་བྱ་དེ་དག་

དང་།   ལྷག་པར་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ར་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནི་བོད་ཁ་བ་རི ་པ་རྣམས་ཀྱི ་ བ་ཇི ་ འདྲ་ཞི ག ་འཛི ན་བཞི ན ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་གྱི ་

བྱུང་ཡོ ད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ་

གནང་མཁན་གང་མང་ཕེབ ས་འདུག ་པ་ ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས་

འཛི ན་དང་ཉམས་པ་སོ ར ་ཆུ ད ་ཡོ ང ་སླད ་

དང་རི ག་གཞུ ང་གི ་མེ ་རོ ་སླར་གསོ ་ཐུ བ་པ་

གཞུ ང་གི ས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེས་

བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི ས་མཚོ ན་བོད་ཀྱི ་

རས་གཟིགས་མི འི་ཤ་ཚུགས་སུ་བནྱོ ་པ་ཞི ག་ ཉི་ཧོང་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

ཁྲིད ་ལམ་སྟོན ་འོག ་བོད ་མི ་མི ་རབས་རྒན་ ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
བོད་མི འི་ཐུ ན་མི ན་རི ག་གནས་དེ་དག་དེང་

དེར་ གྱི་ཚོ གས་པ་གསར་འཛུ གས་གནང་ཐུ བ་པ་

རྒྱུའི་བདག་དབང་དེ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་བོད་མི ་ ཟད།   བོད་མི ་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

རྒྱས་བཞི ན་ཡོ ད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

གནང་། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནད་

༢༥༠༠ སོང་ཡོ ད།   རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

Newsweek Magazine

ཐོག་མར་དབུ་བརྙ ས
ེ ་ནས་ད་བར་མི ་ལོ ་ངོ་ མཆོ ག་གི ས་ཉི་ཧོང་གི ་བདུན་རེའི་དུས་དེབ་ དོན ་ལ་གཟི ག ས་སྟངས་ཇི ་ འདྲ་ཡི ན་པའི ་
རི ང་ལུགས་བཙུགས་ནས་ད་བར་མི ་ལོ་ ༥༠ སྐ་ུ ཞབས་ཏ་ཀ་གུ་ཅི་ཀེན་ཏ་
ཙམ་ལས་ཕྱིན་མེད།   དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་

Kenta

དམར་ཤོག་རི ང་ལུགས་མཇུག་སྒྲིལ་ནས་ལོ་ གནང་།
༢༥༠༠ སོང་ཡང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་མུ་

ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་

Takaguchi

ལགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་

དེ་ རྗེས ་ཉི ་ ཧོང ་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

མཐུ ད་གནས་རྒྱུ་རེད།   བོད་བརྒྱུད་ནང་ སྐྱོར་བ་ལྕམ་སྐ་ུ ཀན་ར་ུ ཡི ་ཅི་ཛུ ་ར་ུ

བ་དང་།   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆབ་

དམས་སུ་བཏང་ནས་ཧ་ལམ་རྩ་མེ ད་དུ་འགྲོ་

བཅས་ལ་ཤ་ཚ་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་

རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་སྐྱོན་ནས་བོད་མི འི་ཆོ ས་

སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་འཛི ན་སྐྱོང་ལས་དོན་

ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་

དེས་བོད་ཀྱི་གནད་

མར་བོད་ཀྱི་སྐརོ ་ཤེས་དགོས།

ཕེབས།

རྒྱ་

ལགས་ཀྱིས་ཉིན་གུང་གསོལ་

ཕ དྱེ ་ཡོ ལ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐ ང
ྱོ ་

ཡང་སྲིད་སྐར
ོ ་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུ ར་ཁྲིམས་དང་ གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཨ་ས་ཧི་ཤི མ་བྷུན་
ལོ ་རྒྱུ ས་གང་གི ་ཆ་ནས་ཐོབ་ཐང་རྩ་བ་ནས་
མེད་པ་དང་།

མཚོ ན་ན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ལྷག་ཡོ ད་འདུག

དང་ལྔ་བཅུའ་ི སྲིད་བྱུས་སྐརོ ་གསུང་དོན། ལྔ་

རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་

ལགས་ནི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའི་གསར་འགོད་

Yoshiko Sakurai

པ་དང་མཁས་དབང་ཞི ག ་ཀྱང་ཡི ན་པ་མ་

ཟད་གླངེ ་མོ ལ་དེ་ཉིད་གསར་འགྱུར་བརྒྱུ ད་

སྒྲི ག་འཛུ གས་ནང་བོད་དང་བོད་མི ར་རྒྱབ་

ལྕམ་ཡོ ་ཤི ་ཀོ་ས་ཀུ་རའི་

ལགས་དང་ལྷན་གླངེ ་མོ ལ་གནང་ཡོ ད་པ་མ་

ཟད། ཉི་ཧོང་རྒྱལ་ཡོ ངས་སྲིད་བྱུས་སླབོ ་སྟོན་

Shimbun རྩོམ་སྒྲིག་པའི་དྲི་བར་ལན་

མི འ་ི མགོན་སྐྱབས་ཡི ན་པ་དང་། བོད་མི ར་ ལྟ་ཀླགོ ་གནང་མཁན་མི ་གྲངས་ས་ཡ་

ལྕ མ ་ སྐུ ་ ཡོ ་ ཤི ་ ཀོ ་ ས ་ ཀུ ་ ར འི ་

དབང་མང་གཙོ ་ ཚོ ག ས་པའི་ གཞུ ང ་འཛི ན་

Asahi

༸གོང་ས་མཆོག་ནི་བོད་ འདེབས་གནང་།   ཉིན་རེའ་ི གསར་ཤོག་

དང་ལྔ་བཅུའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི ས་འབྱུང་འགྱུར་

གཞུ ང ་གི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་སླབོ ་ས ནྟོ ་པ་དང་རང་

ཚོ ས ་ཀྱང་བོད ་ནང་གི ་ དངོས ་ཡོ ད ་གནས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེས་

Chizuru

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་ དོན ་ཐོ ག ་གལ་གནད་ཇི ་ ཙམ་ཡོ ད་སྐ ར
ོ ་
སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཉི་ཧོང་ སོགས་ཀྱི་གླངེ ་མོལ་གནང་ཡོ ད།

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཡི ན་ན་རྒྱ་མི ་རི གས་

རྨང་གཞི ་ཡི ན།  རྒྱ་ནག་སྐརོ ་ཤེས་པར་ཐོག་ སནྟོ ་གོ་སྒྲིག་ཐོག་སྲིད་སྐངྱོ ་མཆོ ག་མགནྲོ ་དུ་

བསྟན་ནི་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་དཔལ་ཡོ ན་གྱི་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ནང་པའི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ནས་ཉི་ཧོང་
ལྟར་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་སྐརོ ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣ པའི་སྲིད་བྱུས་དང་།

མངོན ་གསལ་དོད ་པོའི་ ཐོག ་ནས་བོད ་དོན ་

སྟངས་གང་འདྲ་ཡི ན་མི ན་ཐད་དོ་སྣང་ཞི ག་

ནག་གཞུང་གི ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་༸སྐུའི་ མཆོ ག་གི ས་ཉི་ཧོང་གི ་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་
ཐུ ན་མི ན་རི ག་གནས་དང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་

ཏེ་ ཁ ྱེད ་རྣམ་པས་འཇི ག ས་ཞུ མ ་མེ ད ་པར་

Kanrui

ཞེས་གསུང་པ་མ་ཟད།

དེང་དུས་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་

རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོ ད།   གལ་

ལོ ་ལྔའི་ནང་བོད་ལ་མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་

བསླབེ ་ངེས་ཡི ན།

རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་བོད ་མི ་ཚོ ར ་མི ང་

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཞི ག་རྩོད་བཞི ན་
ཡོ ད ་སྟབས་ཉི་ ཧོང ་གཞུ ང ་གི ས ་དེར ་རྒྱབ་

སྐར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་པ་ངས་རེ ་བ་ཞུ ་བཞི ན་

ཡོ ད། ཅེས་སོགས་གསུངས།།

༩

སྐབས་དེར་ཉི་ཧོང་ལ་རེ་

ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་མན་པར་ས་
གནས་སུ་འགྲེམས་སྟོན་མཇུག་སྒྲིལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

༡༢ ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་

རི ས་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོ ད།

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་ས་གནས་ཀྱི་

འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་མན་པར་ས་གནས་ རྫོང་དཔོན ་གཞོན ་པ་ཨུ ་ ཇི ་ ཝལ་པོར ་ཝལ་

དང་ལྷན་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ལོ ་ལྔ་བཅུ་

ུ ་པ་འཕེལ་བ་
འཚོ ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ འི་ནས

དང་། དུས་ཡུན་ལོ་ལྔ་བཅུའ་ི རི ང་བོད་མི འ་ི
འཐབ་བརྩོད་དེ་ ཡང་ལོ ་ ལྔ་ བཅུ ་ བར་འཚོ ་
གནས་ཐུ བ་ཀྱི་རེད།

ང་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་

མི ན་རི ག ་གཞུ ང ་དང་ངོ་ བོ་ སྲུ ང ་སྐྱོབ ་དང་
ལྷན་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཤེ ས་ཡོ ན་དང་
དཔལ་འབྱོར ་ཐོག ་རང་ཁ་རང་གསོ ་ ཐུ བ ་

པ་ཞི ག་དགོས། ལོ་ལྔའ་ི ནང་དམི གས་ཡུལ་

གཙོ ་ཆེ ་ཤོ ས་ནི་ང་ཚོ ས་མི ང་དོན་མཚུ ངས་
པའི་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

ལོ ་ ལྔ འི ་ ན ང ་ ད བུ ་ མ འི ་ ལ མ ་

ལམ་གཙོ ་ ཆེ འི ་ ནང་འདོན ་སྤལ
ེ ་གནང་རྒྱུ ་
ཡི ན་འདུག

ལྕ མ ་ སྐུ ་ ཡོ ་ ཤི ་ ཀོ ་ ས ་ ཀུ ་ ར འི ་

བྱུ ང ་སྟེ་ མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྐྱོང ་
རག་རྒྱུ ་ནི་ ང་ཚོ འི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཀྱི ་ རྩ་ཆེ ་ བའི ་

གཞུ ང་གི ས་ད་བར་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བ་

འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ལོ་ལྔ་བཅུའ་ི ནང་

སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་སྟོན་ཡོ ད།

དེ་ཡང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོ ད་གཅི ག་

ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ རྩ་དོན ་ཆེ ད ་རྒྱ་གར་

ཨ་རི འི་ སྲིད ་འཛི ན་གསར་པ་སྐུ་ ཞབས་ཌོ་

ལྟར་ཉི་ཧོང་གཞུ ང་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གནང་

དང་ཕདྱེ ་ཀའི་རི ང་བགྲོ་ གླངེ ་གནང་སྐབ ས་

ནལ་ཊམ་

Donald Trump

མཆོག་གི ་སྲིད་

གཞུ ང་གི ས་རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་ཐོག་འཛི ན་

གཞི ར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི ་མོ ལ་

རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་གསུངས།

དེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ལྔ་

འགན་རེད།

འདི་ལོ་ལྔའ་ི ནང་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

རྒྱ་ནག་རི མ ་བཞི ན ་འགྱུ ར ་བ་འགྲོ་གི ་རེ ད །

ཅེས་སོགས་གསུངས།།

སུ ་ཉིན ་གྲངས་གསུ མ་རི ང་གི ་ པར་རི ས་

Sh. Ujjawal Porwal

ལགས་ཀྱིས་དབུ་

འགྲེམ ས་སྟོན ་གྱི ་ ལས་རི མ ་མཇུ ག ་བསྒྲི ལ ་ འབདྱེ ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་ཐེངས་འདིའི་པར་
ཡོ ད། དེ་ཡང་མན་པར་བོད་མི འ་ི ས་གནས་ རི གས་འགྲེམ ས་སྟོན ་གྱི ་ བརྗོད ་གཞི ་ གཙོ ་
འགོ ་ ཛི ན་ལས་ཁུ ངས་ནས་བོད ་ཀྱི ་ རི ག་ བོ་ནི།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས། དེ་བཞི ན་འཕགས་བོད་ མཆོག་གི ་མཛད་རྣམ་སྐརོ ་དང་། འཕགས་

གཉིས ་ཀྱི ་ འབྲེལ་ལམ་སྐར
ོ ་གོ་ ར ག
ྟོ ས་སྤལ
ེ ་ བོད་གཉིས་དབར་གནའ་དེང་གི ་འབྲེལ་ལམ་
ཆེད་

Mainpat Carnival 2017

ཞེས་པའི་ འཕེལ ་རྒྱས་འགྲོ་ ཚུ ལ ་སྐར
ོ ་འགྲེམ ས་སྟོན ་

ལོ ་ འཁོར ་དུས ་སྟོན ་དང་སྟབས་བསྟུན ་པར་ གནང་ཡོ ད།།
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