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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་པ་རྣམས་ལ་འཆམ་མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་རུྒྱན་སྐངོ་བ་རུྒྱ་
གལ་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ལ་དྭགས་དགོན་ཚོགས་ནས་
གསོལ་སནོ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པའི་སབྐས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འདརི་ལ་དགྭས་སུ་
ཟླ་བ་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་རིང་བསདྡ་ད་ེད་ེརིང་
ཁེད་རང་ཚོས་གསོལ་སནོ་གནང་བ་རེད།	
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གི་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་འགའ་ཤས་ནས་གཞས་དང་ཞབས་
བ།ོ	 ཟླསོ་གར་འཁབ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
གི་ཡིན།	 ཟླ་བ་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་སྡདོ་པའ་ི
རིང་ལ་དགྭས་ཡུལ་ལུང་ཡར་རྒྱས་འག་ོདང་
འག་ོབཞིན་པ་རེད་འདགུ	 ད་ེབཞིན་ལྡམུ་
ར་དང་ཟངས་དཀར་ཁུལ་ད་ུཡིན་ནའང་
ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞིན་འདགུ	 ད་ེདང་ཆབས་
ཅིག་ཡུལ་མི་སེར་སྐ་ཚང་མ་ཧ་ལམ་བརདོ་
ཆོག	 	 གང་ལརྟ་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༩	 ཡིས་དད་
པ་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད་འདགུ			ངསོ་
ཀིས་རྟག་པར་བཤད་བཞིན་པ་ད་ེརེད།	ངསོ་
ཀི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཀང་དབང་རུྟལ་
དད་པའི་རསེ་འབང་དང་དབང་རྣནོ་ཆོས་

ཀི་རསེ་འབང་ཞེས་སྔར་ནས་ད་ེལྟར་ཡོང་
གི་ཡོད།	 ང་ཚོ་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ལ་སླབེ་
ནས་ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ

འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚན་
རིག་དང་འབལེ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
འག་ོབཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་དད་པ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེངསེ་པར་
ད་ུདབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་རསེ་འབང་གི་དད་པ་
བདེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
	 ངོས་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་ཁུལ་ད་ུཆོས་འབལེ་བདེ་པའི་སབྐས་
རྟག་པར་བཤད་ཀི་ཡོད།	 དབང་རྣནོ་ཆོས་
ཀི་རསེ་འབང་གི་ཐགོ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན།	
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཚན་རིག་གི་རིག་

གནས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་མཉམ་ད་ུའག་ོ
ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	ས་ྔམོ་ཚན་རིག་
པ་གགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་ཨཡེན་སི་ཊེན་ 

Einstein གིས་ཚན་རིག་དང་མཉམ་ད་ུའག་ོ
ཐུབ་མཁན་གི་ཆོས་ན་ིསངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ད་ེརེད་འདགུ	 ཅསེ་ད་ེལརྟ་བཤད་ཡོད།	
དངེ་སྐབས་ཡིན་ནའང་ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ལྟ་གུབ་
འགལེ་བཤད་རྒྱག་དསུ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བདེ་ཀི་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་དབང་རྣནོ་ཆོས་
ཀི་རསེ་འབང་གི་འག་ོསངས་བདེ་ནས་ཕིན་
པ་ཡིན་ན།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལོ་བརྒྱ་
ཕྲག་འགའ་ཤས་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་ཕལ་ཆེར་
ཐག་ཆོད་པ་རེད།

དབང་རུྟལ་དད་པའི་རེས་འབང་བེད་ནས་
ཕིན་པ་ཡིན་ན།	 གང་ཙམ་ནས་ཆོས་བདེ་
མཁན་ལ་ཚུར་རྩདེ་མོ་རྩདེ་སའི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོ
ཞིག་དང་།	 ཁད་གསོད་བདེ་ས་དང་ལསྟ་མོ་
བལྟ་སའི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་རེད།	
དརེ་བརྟནེ་སླབོ་སྦོང་བེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིརི་རུྒྱད་ཤར་
མོན་ནས་ནབུ་ལ་དྭགས་བར་ད་ུགངས་ཅན་
བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད།	 བདོ་
ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་འདི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ལ་བརྟནེ་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའི་
ཆོས་བརུྒྱད་དྲ་ིམ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད།	 འད་ི
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ང་ཚོར་ལམ་སནོ་
གནང་བ་ནང་བཞིན་ཡག་པ་ོགཟུང་ཐུབ་ན་
དངོས་གནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
རིགས་པའ་ིལམ་ནས་གཞི་དང་ལམ།	འབས་
བུའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་དབབ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་
ཡོང་གི་ཡོད།	དརེ་བརྟནེ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་གི་སདི་འཛིན་གཞནོ་པ་གསར་འདམེས་

བུང་བར་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པ།
༄༅།	 །སྐ་ུཞབས་ཝནེ་ཀཡ་ནྱཌུ་	 Shri	 Ven-
kaiah	 Naidu	 མཆོག་རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་
གཞོན་པར་འསོ་འདམེས་བུང་བར་བདོ་མིའི་བླ་
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་
འདགུ	ད་ེཡང་དངེ་སབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་མཛད་འཕྲནི་སྐངོ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་
དང་བསནུ་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་མཆོག་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་དནོ།	 	 སདི་འཛིན་གཞནོ་
པ་མཆོག་གིས་ལོ་མང་རིང་མང་ཚོགས་ཀི་བད་ེདནོ་
ཆེད་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་པའ་ིཉམས་མངོ་འགོ་ཐངེས་
འདིར་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་
ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྐབས་ལས་དནོ་གང་ཅིར་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་དང་།	 	 འབུང་འགུར་ལས་
དནོ་མཐའ་དག་ལ་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བ་དང་
དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་སྙངི་སབོས་རུྒྱན་བཅངས་ཐགོ་
གདངོ་ལེན་གནང་ཐུབ་པའ་ིརེ་སྨནོ་ཞུ།	ཞསེ་སོགས་
འཁདོ།།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཨོ་གླངི་ད་ུཕབེས་འབརོ་བུང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡའ་ི Australia གངོ་ཁརེ་སི་ཌི་ན་ི Syd-

ney གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལགྷ་པ་མཚོ་སྒ་ོལགས་ཀིས་
གཙོས་བདོ་མི་	 ༣༠༠	 ཙམ་དང་།	 གཞན་
ཡང་རྒྱ་རིགས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
བཅས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་སོགས་ཐོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 ཐངེས་འདརི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་
ལི་ཡའི་གངོ་ཁརེ་ཆེ་གས་གསུམ་ས་ེསི་ཌི་ན་ི	

Sydney	 དང་མེལ་བྷནོ། Melbourne ཀནེ་
བྷ་ེར་ Canberra བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་

ལས་དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་སྤལེ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ
	 ད་ེཡང་གནམ་ཐང་ནས་སྐུ་ངལ་
འཁུག་ཙམ་གསོས་རེས་ཐོག་མར་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཁམིས་རྩདོ་ལནྷ་ཚོགས་ Interna-

tional commission of Jurists ཀི་ཁབ་
ཁོངས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་
རྩོད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་གྷི་རེ་སི་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུ	 Grace	 Hotel	 ཉནི་གུང་
གསོལ་ཚིགས་ལནྷ་བཞསེ་གནང་།	 ད་ེཡང་

ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇནོ་ཌོ་	
John Dowd མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་
བཞུགས་གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་གིས་ཁིམས་རྩོད་
པ་	 ༣༠	 ལནྷ་འཛོམས་ཁདོ་བདོ་ཀི་འདས་
པའི་བུང་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་ད་ལའྟི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་
འགོ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཇི་འདྲ་ཡིན་
པ།	 ད་ེབཞིན་འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རུྒྱན་སྐོང་ཇི་ལྟར་
གནང་བཞིན་པའི་རུྒྱད་རིམ་རྣམས་གསལ་
བཤད་མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་བ་མ་ཟད།	
རྒྱལ་སིྤའི ་ཁིམས་རྩོད་པ་རྣམས་ལ་བོད་
དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	 རང་
དབང་ལུང་པའི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚོར་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའི་བཟང་
ཕགོས་ཀི་འགན་ཞིག་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ད་ེ
རིང་འདིར་ཁིམས་རྩོད་པ་ཁེད་རྣམས་ལ་
ངས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་

སྐོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
བ་མ་ཟད།	 ཚོགས་བཅར་བའ་ིདྲ་ིབ་རྣམས་
ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཀང་གནང་
འདགུ	 ལནྷ་ཚོགས་གལོ་རསེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བསོ་བལོ་བས་ིགནས་
ཁང་	 Exodus foundation ད་ུཕབེས་ནས་
བས་ིགནས་ཁང་དའེི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
རེབ་བྷལི་ཁི་རིའུ་ Rev Bill Crews མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ	ཁངོ་ན་ིཡུན་
རིང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་སེམས་ཁུར་ཆེན་པསོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་ཐུགས་འདྲསི་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོཡོད་
པའ་ིགགོས་པ་ོརྙངི་གས་ཤིག་ཀང་ཡིན་འདགུ
མཇལ་འཕྲད་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རེས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་སི་ཌི་ནི་གངོ་
ཁེར་གི་ཟློས་གར་འཁབ་སནོ་ཁང་གགས་
ཅན་ Sydney Opera House ཞསེ་པའ་ིནང་
ཕབེས་ནས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་བདོ་ཅསེ་
པའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་།།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་
འཛིན་གཞནོ་པ་གསར་འདམེས་བུང་བར་

འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཝེན་ཀཡ་ནྱཌུ་	
Shri	 Venkaiah	 Naidu	 མཆོག་རྒྱ་གར་གི་སདི་
འཛིན་གཞནོ་པར་འསོ་འདམེས་བུང་བར་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་དནོ།	 ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་མཆོག་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་
གཞོན་པར་འསོ་འདམེས་བུང་བར་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངས་
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་
གསར་པའི་ལས་གནས་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་ཡུན་
རིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་གིས་ཡུན་རིང་
ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།		
བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་པ་ད་ེརུྒྱན་སངི་
གནས་རུྒྱའ་ིརེ་སྨནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ།།

ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་ཇ་ཱམུར་ཕབེས་
ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ཇ་ཱམུ་ནས་མཁའ་ལམ་
བརུྒྱད་སླ་ེར་ུཕབེས་འབརོ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	༧	ཉནི་
ལ་དྭགས་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དདེ་
དཔནོ་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་བླནོ་པ་ོམཆོག་
དང་།	 སླའེ་ིརངོ་དཔནོ་སོགས་གནད་ཡོད་མི་ས་
ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	༨		
ནས་	༡༢	བར་ཆུ་ཤུལ་དང་།	དཔལ་མགནོ་མཚོ།	
ཉ་ོམ།	དངུ་ཁ།ི	རདོ་ཡུལ།	ཧན་སླ།ེ	མ་ཁུ།	སུམ་
མད།ོ	 ཆུ་མུར།	 ས་སདྨ་བཅས་ལ་བང་འབགོ་སྡ་ེས་
ཁག་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་རྟགོ་ཞིབ་དང་གཟགིས་
སྐརོ་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༣	ཉནི་མི་མང་ཚོགས་
ཆེན་གནང་རུྒྱ།	 	 ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་སླ་ེནས་ཇ་ཱ
མུར་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཇཱ་མུ་ནས་
རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ལྷན་ནང་སིད་དུྲང་ཆེ་
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ར་ུསུའ་ིམི་ས་ཁག་གཅིག་གི་བཅར་འདྲ་ིདང་ལེན་མཛད་པ།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་བཞིན་པ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ཚབ་ཏུ་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
འབད་བརྩནོ་བདེ་ནས་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅།	 །མོ་སོ་ཀ་ོཚོང་ལས་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་
སིྤ་སྐ་ུཞབས་གི་རི་ག་ོརི་ཨེཝ་ཊོ་ Grigory 

Avetov ལགས་དང་གསར་འགདོ་པ་ཌི་
མི་ཊི་རི་ Dmitry ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བཅར་འདྲ་ིཞུས་པ་ད་ེཨིན་སདྐ་ནས་ཐད་
ཀར་རུ་སུའི་སདྐ་ནང་གསུང་སུྒར་ཞུས་ཡོད་
འདགུ	 སྐུ ་ཞབས་གི ་རི ་གོ ་ རི ་ལགས་
ཀིས་ཐོག་མར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་

སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 འཆར་ལ་ཉ་ེབའ་ིཕི་ཟླ་	
༡༡	 ནང་ང་ཚོས་ཨུ་ར་ུསུ་ནང་ Synergy 

Global Forum in Russia ཞསེ་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་ཞུ་གཏན་འཁེལ་
ཡོད།	 ལནྷ་ཚོགས་དརེ་ཁནོ་བསྡམོས་དནོ་
གཉརེ་བ་མི་གངས་	 ༡༥༠༠༠	 ཙམ་འད་ུ
འཛོམས་ཡོང་རུྒྱའི་ཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ད་ེརིང་ང་ཚོས་༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་བཅར་འདྲ་ིཞུས་པའི་བརྙན་ཐུང་

འད་ིཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བསན་འཆར་
ཡོད།	ཅསེ་སནྙ་སེང་ཞུས།
	 ཕོགས་མཚུངས་གསར་འགོད་
པ་ཌི་མི་ཊི་རི་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་འདརི་༸གོང་ས་མཆོག་༸སྐུ་ང་ོམ་དང་
མཇལ་ནས་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་ཞུ་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་
བུང་བ་ན་ིཧ་ཅང་སལྐ་པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན།	
ཞེས་གསུང་རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྲ་ིབ་
ཞུ་དནོ།	 ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་དང་ནང་
སེམས་ཀི་རིང་ཐང་དབར་ཆ་སྙམོས་ཡོང་
ཐབས་གང་ཡོད།	 ཅསེ་འདྲ་ིསབྐས་༸གངོ་
ས་མཆོག་ནས་ད་ལ་ྟའཛམ་བུ་གླིང་འདི་བད་ེ
ཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་འདགུ་གམ།	 ཞསེ་བཀའ་
རྩད་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ།	 དངེ་དསུ་འཛམ་གླངི་ནང་དམག་
འཁུག་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་དང་ཐ་ན་ཞི་

བད་ེཡོད་སའ་ིས་ཁུལ་ནང་དའུང་དབུལ་ཕུག་
བར་ཁད་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 འཛམ་
གླངི་ནང་གི་མི་འབརོ་དངུ་ཕུར་	 ༧༠	 ཡོད་
པ་རྣམས་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་ཅིང་སྡུག་
བསལྔ་མི་འདདོ་མཁན་ཤ་སག་ཡིན།	 འནོ་
ཀང་གཙོ་བ་ོརྙགོ་ག་དང་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཞིག་མི་རང་ཉིད་ཀིས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	
ངོས་རང་གི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་བཤད་
ན།	 སེམས་ནང་ཞི་བད་ེཡོད་ན་ལུས་པའོ་ི
བད་ེཐང་ལའང་རང་བཞིན་གིས་ཕན་ཐགོས་
ཡོང་བཞིན་འདགུ	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་
དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོནི་ཕི་དངོས་པ་ོཁོ་
ནར་དམིགས་པར་བརྟནེ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ཐགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་ལོངས་སྤདོ་ཕུག་པ་ོ
ཆགས་པ་ད་ེདག་གིས་ནང་གི་ཞི་བད་ེད་ེགཙོ་
བ་ོཕི་དངོས་པའོི་ཐོག་ནས་མིན་པར་ནང་

གི་བསམ་བླའོི་ཐགོ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་
དརེ་ཕལ་ཆེར་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	
གལ་ཏ་ེམིའི་ལྷན་སྐསེ་རང་བཞིན་འདི་ཁོང་
ཁ་ོལནྡ་པ་ཡིན་ན་རེ་བ་རྒྱག་ས་མེད།	 འནོ་
ཀང་མིའི་ལྷན་སྐེས་རང་བཞིན་ད་ེད་ེལས་
ཟླགོ་ས་ེབམས་བརྩའེ་ིརང་བཞིན་ལནྡ་པ་ཡིན་
སབས་བཟང་ཕོགས་ཀི་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞིག་
ཡོད།	གཞན་གི་བད་ེསྡགུ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
རུྒྱ་འདི་ང་ཚོའི ་འཚོ་གནས་བ་རུྒྱའི ་རྨང་
གཞི་ཡིན་ཞིང་།	 དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
ནི་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟནེ་
ཐགོ་ནས་འཚོ་དགསོ།	 དརེ་བརྟནེ་འག་ོབ་
མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་ལན་སྩལ།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༩	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་ཉིན་ལྷ་རྒྱལ་རིའི་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུརྡ་ས་ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅེས་སྐོང་ཁང་གི་ཤིང་ཚོན་སྡ་ེཚན་གི་
ལས་བདེ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་པ་སངས་དནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་བརྟནེ།	 རྒྱལ་
གཅསེ་པ་ཁངོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་
སདླ་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	༦	ཙམ་ལ་ལ་ྷརྒྱལ་རིར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་
དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག	 རྡ་ས་ས་

གནས་འག་ོའཛིན།	གཞན་ཡང་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་

ཚབ་འཐུས་མི།	 གཉུག་མར་གནས་པ་དང་
གླ་ོབུར་ད་ུལྷག་པའི་སེར་སྐ་མི་མང་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་
སྦྲགས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་ཡོད།

སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་གསར་འགདོ་པའི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་

གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་བཀའ་ཤག་འདརི་
བཅར་དགསོ་དནོ་ན།ི	 བདོ་པ་དང་ནང་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་བའི་སྐབས་བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པ་

ཡིན་ནའང་རང་བཞིན་གིས་སེམས་ལ་ལྗདི་
ཁགོ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 གཞི་
རྩའི ་རང་ལུས་མེར་སེག་གནང་མཁན་
རྣམས་ཀི་ཀུན་སླངོ་དང་ལྷག་བསམ་ལ་ང་
ཚོས་ངསོ་ལེན་ཞུ་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བཀའ་
ཤག་ནས་བདོ་ནང་ཡིན་ནའང་རང་ལུས་
མེར་སགེ་མ་གཏང་རོགས།	 ཞསེ་གསལ་
པ་ོཞུས་ཡོད།	 ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་
ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ནས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བ་ཡིན་ན་མཆོད་འབུལ་ཞུ་
གི་ཡོད།	 བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཚོའ་ི
མངནོ་འདདོ་སུྒབ་པའི་དནོ་ད་ུང་ཚོས་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞསེ་ཞུས་ཀི་ཡོད།	 ཡིན་
ནའང་བཙན་བལོ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
ཚོ་ལ་ད་ེས་ྔནས་ཞུས་པ་ཡིན།	 ད་རེས་ནན་

ཏན་ཐོག་ནས་ཞུ་རུྒྱ་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་ནང་ཡོད་སབས།	ལས་འགུལ་གང་འདྲ་
ཞིག་སྤལེ་བ་ཡིན་ནའང་རང་དབང་ཆ་ཚང་
ཡོད་པར་བརྟནེ།	 སོ་སོའ་ིལུས་སགོ་རྩ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་མི་ཚེ་
སྐལེ་ནས་རྩ་དནོ་རྩདོ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ནས་བཞུགས་དགསོ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ།	
རུྒྱ་མཚན་འདིར་བརྟནེ་ང་ཚོས་བཙན་བལོ་
ནང་ཡོད་པའི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
མཁན་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་མོས་མཐུན་རྩ་བ་
ནས་མེད།	 མ་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་
ད་ེས་ྔནས་ཞུས་པ་ཡིན།	 ད་རེས་ནན་ཏན་
ཐགོ་ནས་ཞུ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་ནན་ཏན་ཐགོ་གནང་འདགུ	།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་བསན་
པ་ཡར་འཕལེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ས་ེ
འཁིད་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གོང་
འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ཚེས་	
༣༡	ནས་ད་བར་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་
གར་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་ཁག་མི་འདྲ་བ་	༡༣	
ཡི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 	 	 ༢༩	 དང་།	
(Independent Member) དང་བངླ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༡	 ད་ེབཞིན་སདི་འཛིན་
ནས་ཐད་བསྐསོ ་བས་པའི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་ (Nominated Member) ༢	
བཅས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་
མི་	 ༡༥	 དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
འཐུས་མི་	 ༡༧	 ཁནོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་

མི་	 ༣༢	 དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།	
མཇལ་འཕྲད་ཁངོས་ནས་ BJP ཆབ་སདི་
ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མི་	 ༡༣	 དང་། INC 

ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མི་	༦	།	ཆབ་
སདི་ཚོགས་པ་གཞན་ནས་འཐུས་མི་	 ༡༣	
བཅས་ཡིན་འདགུ	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཁག་	༡༥	ཡི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་འདགུ	ད་ེམཚུངས་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གི་འགམི་འགུལ་དང་རྒྱ་ལམ།	 མཚོ་ཐགོ་
སྐེལ་འདྲནེ་དང་རས་སྦོར་བླནོ་ཆེན་མཱན་
སུག་མཱན་ད་ྷབྷ་ིཡ (Mansukh Mandaviya) 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀང་གནང་འདགུ
མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི ་རྒྱ་གར་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཡོངས་ནས་གནད་ད ོན་ད ེར་ག་དུས་

ཡིན་ཡང་རྒྱབ་སྐརོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནང་
གི་རེད་ཅསེ་གསུངས་གནང་བ་དང་།	 མ་
འངོས་པར་མུ་མཐུད་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་

རྣམ་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་དགསོ་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ	 ཕི་
ཟླ་	༨	ཚེས་	༤	ཉནི་ (International Rak-

shabandhan Celebration Committee) 

རྒྱལ་སིྤའི་སྤུན་མཆེད་དསུ་སནོ་ལྷན་ཚོགས་
ནས་སིྤ་འཐུས་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་འཛམ་གླངི་སྤུན་མཆེད་
ཉནི་མོ (World Rasha Bandhan Day) 

སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་

ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ
	 ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༤	ཉནི་སིྤ་འཐུས་
སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Shri.Bijoy Chan-

dra Barman) མཆོག་དང་།	 རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Gutha 

Sukender Reddy) མཆོག	 རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་སི་	 པ་ི	
ཕྲ་ཀུར།  (Shri.C.P Thakur) མཆོག་བཅས་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Ram Ku-

mar Sharma མཆོག་གིས་གཙོས་འཐུས་
མི་གཞན་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས་ཀི་གནས་ཚུལ་
ད།ུ།

www.tibet.net/mwa
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སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཕ་རན་སིའ་ིཔུ་ལོ་རེ་ར་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིའབུག་པ་
ཆོས་ཚོགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདང་བདོ་ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས།

ཧ་ིམ་ཅལ་དང་ལྡ་ེར་ལྡནུ་མངའ་ཁངོས་བདོ་མིའ་ིབཟ་ོཚོགས་ཁག་གི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཕགོས་བཅས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ཧི་མཱ་ཅལ་དང་ལྡ་ེ

ར་ལྡུན་མངའ་ཁོངས་བདོ་མིའི་བཟ་ོཚོགས་
ཁག་གི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་བཟོ་
ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཆུད་ཡོང་ཐབས་བཅས་
ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོནང་
སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	 ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས།	 དུྲང་འཕར་
ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས།	 བཟ་ོཚོགས་
ཁག་	 ༡༢	 ཀི་འགན་འཛིན་དང་།	 འགན་

འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི།	 བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ནང་སིད་དུྲང་
ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་དབུ་འབེད་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ད་རེས་ཚོགས་འད་ུའདི་ཉནི་མ་གཉསི་རིང་
ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ཚོགས་འད་ུགུབ་རསེ་

ས་གནས་སོ་སོར་ཕིར་ལོག་སྐབས་འདིར་
བཀའ་བསྡུར་གང་བུང་བ་རྣམས་ལག་ལེན་
ཐོག་མེད་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
པའ་ིདནོ་ག་ོཆོད་ཀི་མེད།	 ང་ཚོས་དགངོས་
པ་ཆེ་ཤོས་གང་བཞེས་ཀི་ཡོད་རེད་ཅེས་
ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ་ཏ་ེལོ་	 ༦༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་གི་
ཡོད།	 བཀའ་ཤག་གི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་
ད་ེབཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་ལོར་ངསོ་འཛིན་
ཞུས་ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་སླབེས་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ནས་མཐུན་འགུར་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོ
གནང་བ་ད་ེབཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་གི་ལོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད།	 འདས་
པའི་ལོ་དུྲག་ཅུའི་གནས་སངས་ལ་ཕིར་མིག་
ཅིག་ལྟ་ནས་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་
འདགུ་དགངོས་པ་བཞསེ་པ་ཡིན་ན།	 ང་ལ་ྟ
བུ་ཡིན་ན།	འདདོ་པ་ཁངེས་ཀི་མེད།	འདདོ་

པ་མ་ཁེངས་པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོགཅིག་
ན།ི		ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་ང་ཚོ་ཐགོ་མར་རྒྱ་
གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་སབྐས་ང་ཚོའི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པ་
དང་འཆར་གཞི་མ་སིྒག་པ་གང་ཡང་མ་རེད།	
སབྐས་དའེ་ིགནས་སངས་ན།ི	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ནང་ད་ེཙམ་ཡུན་རིང་པ་ོགནས་རུྒྱ་སུ་གཅིག་
གི་བསམ་བླའོ་ིནང་མེད།	 ཟླ་བ་གཅིག་གམ་
ལོ་གཅིག་ནང་ཁུལ་ལ་བདོ་ལ་ཕིར་ལོག་འག་ོ
རུྒྱའི་འཆར་གཞི་མ་གཏགོས་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་
ལྔ་བཅུ་དུྲག་ཅུ་གནས་ཀི་རེད་སམྙ་པ་སུ་གང་
གི་དགངོས་པའ་ིནང་མེད།	 ལ་ྔབཅུ་ང་གངས་
ནང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་
ལོ་ལ་ྔབཅུ་གནས་རུྒྱར་དགངོས་པ་བཞསེ་ནས་
ད་ེལ་དཔག་པའི་འཆར་གཞི་བཀདོ་ཐུབ་ཡོད་
ན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ད་ལའྟ་ིགནས་
སངས་གང་ཙམ་ཁད་པར་ཆགས་ཀི་རེད་སམྙ་
པ་དསུ་རུྒྱན་ད་ུངའ་ིཚོར་བའ་ིནང་སླབེ་ཀི་ཡོད།	

འད་ིསྐནོ་བརདོ་གང་ཡང་མ་རེད།	 སབྐས་
དའེི་གནས་སངས་ཁོ་རང་རྒྱ་གར་ནང་
འདི་ལྟར་ཡུན་རིང་པ་ོགནས་དགོས་ཀི་
རེད་བསམས་པ་མེད་པའི་རུྒྱ་མཚན་གིས་
འཕྲལ་སེལ་དགསོ་མཁ་ོབསུྒབ་རུྒྱའ་ིདནོ་ད་ུ
ལས་ཀ་བས་ནས་ལོ་	 ༦༠	 ཕིན་པ་རེད།	
འདས་པའི་ཉམས་མོང་ལས་ལེགས་ཆ་
བངླས་ནས་ད་ལ་ྟསབྐས་	 ༡༥	 པའ་ིབཀའ་
ཤག་གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་ཐབས་བུས་ཡོད།	
ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཐབས་བུས་འད་ིགང་རེད།	
ཅ་ེན།	བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཡུན་ལོ་ལ་ྔརེད།	
ལོ་ལྔའི ་ རིང་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི ་ཐོག་
ནས་བདོ་ལ་ལོག་རུྒྱའི་གནས་བབ་བུང་
བ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོར་དགསོ་རུྒྱ་འད་ིརེད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་ཟབ་སྦོང་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད་འདགུ	།

༄༅།	 །ཉ་ེཆར་ནའིུ་ཡོག་གངོ་ཁརེ་གི་
མགནོ་ཁང་ཞིག་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་བའི་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོལ་རསེ་དྲན་
དང་ཁངོ་གི་ཤུགས་རྐནེ།”	 ཞསེ་པའ་ིབག་ོ
གླངེ་ཚོགས་འདརུ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་
ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས་མགནོ་
འབདོ་གནང་བ་ལྟར་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕབེས་
ནས།		ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདང་བདོ།		ཅསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་ཁོང་གིས་
ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོཐགོ་མར་བདོ་པ་དང་འབལེ་བ་
བུང་ཚུལ་དང་།	 བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསང་སླབེ་
སངས།	 རསེ་སུ་བདོ་དནོ་སྐརོ་རྩམོ་ཡིག་

སྤལེ་ཚུལ་ཙམ་མ་ཟད།		བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཀང་རང་དབང་
དང་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་
ཞའོ་པ་ོདམ་པ་མཆོག་ལ་སྔ་རེས་སུ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཇི་ལརྟ་མཛད་པ་དང་།	 	 དམ་པ་ཁངོ་

གི་བས་རེས་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་གཟིགས་པ་
ཆེན་པ ོ་ ཇི ་ལྟར་མཛད་ཚུལ་སྐརོ ་འབལེ་

མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས་
ཞིབ་ཕྲ་གསུངས།	 ཐངེས་འདརི་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུདརེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་འཐབ་

རྩདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཡང་ཅན་ལི་ Yang Jianli 

དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཧུའུ་ཕངི་། Hu Ping རངུ་
ཝ་ེ Rong Wei སོགས་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་
ཐགོ་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་ཚོས་ཀང་སོ་སོའ་ི
ལ་ྟཕགོས་དང་།	 	 	 རུྒྱས་མངའ་ིཐགོ་ནས་སྐ་ུ
ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདམ་པ་ཁངོ་གི་རུྒྱན་གཤིས་
དང་།	 	 	 སླབོ་སྦངོ་བདེ་པའ་ིརུྒྱད་རིམ།	 ད་ེ
བཞིན་དམ་པ་ཁོང་གི་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་ཞིང་།	 	 བག་ོགླངེ་གི་
བར་མཚམས་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ད་ེསྔ་སྐུ ་ཞབས་
ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདམ་པ་ཁོང་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རྟགས་ཐོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་མཛད་
པའ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་།		སྐ་ུཞབས་

ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདགོངས་པ་རོགས་རསེ་བདོ་
མི་ནང་པ་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་ལ་མ་ངན་གུས་
འདདུ་དང་སྦྲགས།	 	 མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་བ་སོགས་བཅསོ་
མིན་གི་སེམས་ཚོར་མངོན་གསལ་ཐོན་
པ་དརེ་གཟུར་གནས་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀི་
བསམ་བླའོི་ནང་རང་བཞིན་གིས་ཚོར་བ་
དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་བུང་བའི་སྐརོ་རྒྱ་
རིགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོས་
གསུངས།།

༄༅།	 །སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཕ་རན་སིའི་
ནབུ་བང་ད་ུཡོད་པའི་པུ་ལོ་རེ་ཁུལ་འབུག་
པ་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དཔནོ་འབུག་དཔནོ་
ངག་དབང་ལགས་ཀིས་ཇི ་ལྟར་མགོན་
འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
འབུག་དཔནོ་ངག་དབང་ལགས་ནི་རྒྱལ་
དབང་འབུག་པ་མཆོག་གི་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་
ཡང་ཡིན་འདགུ
	 ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཆོས་
ཚོགས་དརེ་ཕབེས་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་
ད་ེསྔ་ནས་ཚོས་ཚོགས་དང་འབུག་དཔནོ་
ངག་དབང་མཉམ་མཛའ་བརྩེའི་འབལེ་བ་
དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེབསྐར་གསོ་དང་བསྐར་
མཐུད་གནང་ཆེད་ཡིན་ཞིང་།	 	 ད་ེས་ྔསྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅོད་པ་ེརི་སི་དནོ་གཅོད་གནང་
སྐབས་ཆོས་ཚོགས་འདིར་ཐེངས་གཉིས་
ཙམ་ཕབེས་ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༥	 ལོར་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཆིབས་
སུྒར་ག་སིྒག་ཆེད་དའུང་ཕབེས་འདགུ	 གཞི་
རྩའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཚོགས་
ཁང་དརེ་དབུ་འབདེ་རབ་གནས་བཀའ་དྲནི་
བསྐངས་པ་མ་ཟད།		གཞན་ཡང་བྷལེ་ཇམེ་
ནང་ཡོད་པའ་ིཡོན་ཏན་གླངི་དང་།	 ལོ་དྷབེ་	
Lodev ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིལས་རབ་
གླངི་།	 	 ད་ེབཞིན་ཕ་རན་སི་ནང་གི་དགྭས་
ཤངས་བཀའ་བརུྒྱད་ཚོགས་ཁང་བཅས་ཀང་

སྐབས་དརེ་དབུ་འབེད་རབ་གནས་བཀའ་
དྲནི་བསྐངས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཐོག་མར་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་མེ་
འཁརོ་འབབ་ཚུགས་སུ་འབརོ་སབྐས་འབུག་
དཔནོ་ངག་དབང་ལགས་དང་།	 ཚོགས་
གཙོ་ཇ་ོཡེལ་ Joel དང་དངུལ་གཉརེ་རི་
ན་ི Rene བཅས་ནས་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ	 ཆོས་ཚོགས་སུ་བཞུགས་མཁན་
རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་སབྐས་འབུག་
དཔནོ་ངག་དབང་མཆོག་ནས་ཆོས་ཚོགས་
དནོ་ད་ུཚེ་གང་སྐུ་ལས་བསྐནོ་ཡོད་པ་དང་།	
ཞི་བད་ེདང་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་ལྡན་ཞིང་
སྙན་གགས་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་བཟསོ་
ཐབས་སུ་ངལ་རྩོལ་ཚད་མེད་གནང་ཡོད་

པ་བཅས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ནས་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུས་འདགུ	 ཕ་རན་སིའ་ིགངོ་
སྡ་ེལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་

དང་རྒྱབ་རྟནེ་མཚོན་བེད་བ ོད་ཀི་གོང་སྡ ་ེ
མཐུན་སིྒལ་གི་ལས་འགུལ་བརྩམས་ཡོད་པ་
དརེ་ཆོས་ཚོགས་ནས་ཀང་ལས་འགུལ་དརེ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་པུ་ལོ་
རེའི་གངོ་སྡ་ེནས་བདོ་ཀི་ལྷ་ོབང་ད་ུཡོད་པའི་

གནས་མཆོག་ཙ་རི་མཐུན་སིྒལ་གནང་
ཡོད།	ཕགོས་མཚུངས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ནས་བྷལེ་ཇམ་དང་ཕ་རན་སི་ནང་ཡོད་

པའ་ིནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་གཞན་ཁག་ནང་
ཕབེས་མངོ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།
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འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་སུ་
འཚམས་གཟགིས།

སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ། ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་།	མཉམ་
སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་པར་ལས་བདེ་ཞིག་ལོ་གཉསི་ཆོད་གན་ང་ོབརོ་
བསྐ་ོགཞག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལས་ཀའ་ིང་ོབ།ོ					རྒྱལ་ཚོགས་དང་།	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལས་བདེ།
ས་སངོ་གངས།						གཅིག
ཤེས་ཚད།
༡།	རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཐནོ་པ།
༢།	བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག་རང་རྐ་འཕརེ་བ་ཡོད་པ།
༣།	ཉུང་མཐར་ལོ་གཉསི་ཀི་ལས་མངོ་ཡོད་པ།
༤།	 རྒྱ་གར་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ལས་དནོ་ཆེད་ཡུན་རིང་འགུལ་བསྐདོ་བ་རུྒྱའ་ིའདནུ་པ་
ཡོད་པ།	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	སུང་སྐབོ།	ཕི་འབལེ་བདེ་ཕགོས་བཅས་ཀི་ཐགོ་ཉམས་
ཞིབ་བས་མངོ་ཡོད་མཁན་རིགས་ལ་འདམེས་སུྒག་གི་ག་ོསབྐས་བཟང་བ་ཡོད།
ལས་ཀའ་ིརྣམ་གངས།
༼	འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་ལ་གཤམ་གསལ་ཤེས་ཚད་དང་།	འཇནོ་ཐང་དགསོ་པ་ཡིན།༽				
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་རྟགོ་ཞིབ་ཀིས་གསར་འགུར་བཟ་ོརུྒྱ།				
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་རྩམོ་བསི་དང་།	 སནྙ་ཐ་ོགསར་ཐནོ་ཁག་དསུ་ཐགོ་འདནོ་སྤལེ་བ་
རུྒྱ།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་ས་ེཁདི་བ་རུྒྱ།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེད་གཉརེ་མི་ས་དང་།	 ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འབལེ་ལམ་གིས་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་བ་རུྒྱ།	
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའི་ཞུ་གཏུགས་བ་རུྒྱའི་སླད་བརྙན་པར་བཟ་ོསུྐན་བ་རུྒྱ།			
རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུ་གཏུགས་གནང་སངས་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་སྤྲད་རུྒྱ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།
སནྙ་ཞུ་དང་།	རང་གི་ཤེས་མངོ་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ།
ལག་ཁརེ་དང་ཨང་ཤོག་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་གི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༢༠༡༧	ཟླ་	༣	 ཚེས་	༣༡	བར་དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་།	གཉསི་པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།					
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་ཁརེ་ (RC) ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་།	
དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།
སྐསེ་ཚེས་ལག་ཁརེ་རམ་ཡང་ན།	འཛིན་གྲྭ་	༡༠	པའ་ིལག་ཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་ཡོད་པ་ང་ོམ།
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
སིྤ་སྒརེ་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་
ང་ོམ།
གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་
འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་ཟུང་དུྲང་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
དགསོ་པ།
ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་གི་ཕགོས་
དང་ཁ་ེཕན་གཅིག་མཚུངས་ཡོད།
ལོ་ཚད།	༢༠༡༧།༨།༢༥	ཉནི་རང་ལོ་	༢༥	མན་དང་།	༤༠	ཡན་མ་ཡིན་པ་དགསོ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཚེས།	༢༠༡༧།༨།༢༥	ཉནི་གི་ཕི་དྲའོ་ིཕག་ཚོད་	༦	ནང་ཚུན་སནྙ་ཞུ་དང་།	
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གླགོ་འཕྲནི་ diir@tibet.net ཡང་ན།	གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་
སྦྲག་བསྐརུ་དགསོ་རུྒྱ།
དགོས་མཁའོི་ཆ་རྐནེ་ཚང་རིགས་ལ་ཡིག་རུྒྱགས་གཏངོ་བར་ཡོང་སདླ་འབདོ་བརྡ་འབུལ་རུྒྱ་
ཡིན་ན།	 སོ་སོའ་ིགླགོ་འཕྲནི་ཁ་བང་དང་ཁ་པར་ཨང་གངས་བཅས་མ་ནརོ་བར་སནྙ་ཞུའ་ི
ནང་འབ་ིདགསོ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སོ་སོའ་ིལག་ཁརེ་དང་།	 ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་ཡིག་ཚད་
གཏངོ་བར་ཕབེས་སབྐས་མཉམ་ཁརེ་དགསོ་རུྒྱ་བཅས།།
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༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་

ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་
ལ་ྷམོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ི
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༣	 ནས་ཚེས་	 ༢༥	 བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མེང་ལོར་ནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའ་ིམེང་ལོར་མཐ་ོསླབོ་དང་།	 བདོ་
མིིའི་གཞིས་ཆགས་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་
ཁབ་ཁོངས་བདོ་མིའི་སྡདོ་སྒར་ཁག་དང་།	
དགནོ་སྡ།ེ			སྦངེ་ལོར་མཐ་ོསླབོ་བཅས་ཀི་
གཟིགས་བསྐརོ་ལེགས་པར་གུབ་ས་ེཕི་ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་སོ་སོའ་ིབཞུགས་གནས་སུ་ཕབེས་
འབརོ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༥	

ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གངོ་ཁརེ་མེང་ལོར་
དུ་འབོར་འཕྲལ་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ་
དང་།	 ད་ེརསེ་ལས་རིམ་ལརྟ་གངོ་འཁདོ་
ས་གནས་གཞན་ཁག་ཏུ་འབོར་སྐབས་ས་

གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སས་གཙོས་མི་མང་
ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
གནང་ཡོད་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	༡༦	ཉནི་ནས་
ས་གནས་ཁག་གི་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་མེང་ལོར་གངོ་ཁརེ་ནང་གི་
མཐོ་སླབོ་སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་དང་ཐུག་
འཕྲད་གནང་བ་དང་།	 རིམ་བཞིན་ལས་
རིམ་ལརྟ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་
གླིང་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།	
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	 མཉམ་
འབལེ་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་དང་།	 མཉམ་

འབལེ་གི་ལས་གཞི་ཁག	 སིྤ་མཐུན་མཉམ་
འབལེ་སྡ་ེཚན་ཁག	 ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
ཁང་།	འཚོ་བདེ་སནྨ་ཁང་།	ཕན་བད་ེདགའ་
ཚལ་གླངི་ཀ་ར་ུན་སླབོ་གྲྭ	 སམ་བྷ་ོཊའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཁག	 དབུས་ཉནི་སླབོ་གྲྭ	 བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭ	དགནོ་སྡ་ེཁག	སྐསེ་ལནྡ་སོ་ནམ།	གཞུང་
ཞབས་བགསེ་ཡོལ་ལས་ཤག	གསར་འབརོ་
སྡདོ་གནས།	 ཀ་ཝི་རི་འཐུང་ཆུའ་ིལས་གཞི།	
རས་གསོ་ཁང་།	 ད་ེབཞིན་མེའ་ིསོར་ས་
གནས།	 སྦངེ་ལོར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཐ་ོསླབོ།	
ནི་ལ་མང་ལ་ལག་ཤེས་སྦོར་བརྡར་ཁང་།	
སྦངེ་ལོར་བདོ་ཀི་ཁམོ་ས་བཅས་ལ་གཟགིས་
བསྐརོ་དང་གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་གནང་
ཡོད་འདགུ	 ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་
བསམ་གཞིས་ཆགས་ཁབ་ཁངོས་རིས་མེད་
དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་མཆོད་མཇལ་ཡང་ཕབེས་
གནང་ཡོད་འདགུ
	 ས་བགོས་ཕོགས་ཕབེས་སྐབས་
ས་གནས་སོ་སོའི་སླབོ་ཕུྲག་དང་མི་མང་གི་
བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུལེན་དང་།	 བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༡	དང་།	སླབོ་ཕུྲག་དང་
མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
གཉསི་ནས་གསུང་བཤད་ཐངེས་	 ༩	 ཙམ་
གནང་ནས་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་
འདགུ	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༨	
ཉནི་གི་ཕི་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༦་༤༠	 ཐགོ་སྦལེ་

ཀོབ་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་སུ ་འབོར་
སབྐས་ལུགས་བསམ་དང་བད་ེསརླ་གཉསི་ཀི་
བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་
གཞིས་ཆགས་གཉསི་ཀི་ལས་ས་ེརྣམས་ནས་
རྒྱལ་སྒ་ོཨ་མར་དར་དཀར་གིས་ཕབེས་
བསུ་ཞུས་ཏ་ེམགནོ་ཁང་ད་ུགདན་འདྲནེ་
ཞུས།	 དགངོ་དྲའོ་ིཞལ་ལག་ཨི་ཊ་ལིའ་ི Vi-

mala Association ཪོགས་ཚོགས་ཀི་འགན་
འཛིན་དང་ཚོགས་མི་གསུམ་ལྷན་ད་ུའཚོ་
བདེ་སནྨ་ཁང་ནས་ག་ོསིྒག་ལརྟ་འཕྲདོ་བསནེ་
ཐགོ་རོགས་སྐརོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་།	 ཕི་ཉནི་ས་ྔདྲ་ོམེ་སོར་ད་ུཡོད་
པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཟས་རིགས་ཉམས་
ཞིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་དམིགས་སུ་བཀར་

ནས་ཕབེས་པའ་ི Dr Deepa Prakesh, 

Department of Biochemistry དང་།	
ཁོང་གི་ལས་རོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་
རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཟས་བཅུད་གནས་

སངས་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རུྒྱའ་ི
ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་།	ད་རེས་ལྷ་ོགཞིས་
ཁག་ལ་ཕབེས་རིང་དུས་ཁོམ་བུང་ཚེ་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ད་ུཕབེས་རོགས་ཞུས།
	 ད་ེནས་སེར་ར་བསེ་སདྨ་གཉསི་
དང་།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་།	 རྣམ་
གལོ་གླངི་གི་འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་།	 བད་ེ
སླར་གི་རྐང་རྩེད་པ་ོལོའི་རྩེད་ཐང་གསར་
པའ་ིལས་འཆར་དང་།	 འཕྲདོ་བསནེ་གི་
འཚོ་བདེ་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་གཟིགས་སྐརོ་
ཐུགས་ཞིབ་གནང་།	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ི
ཉིན་བཀྲིས་ལྷུ ན་པ ོའི ་དགོན་པར་གནས་
གཟིགས་དང་སྨན་ཁང་ལ་གཟིགས་སྐརོ་
གནང་།	 ད་ེནས་ཕན་བད་ེདགའ་ཚལ་

གླངི་	 Karuna	 Home	 for	 children	
with	 special	 needs	 ཞསེ་པའ་ིདམིགས་
བསལ ་དགོས ་མཁོ ་ཅན ་ གི ་ སླ ོབ ་གྲྭར ་
གཟགིས་སྐརོ་དང་།	 ད་ེརསེ་བཀའ་བརུྒྱད་
དགོན་པར་གནས་གཟིགས་དང་དགོན་
པའི ་སྨན་ཁང་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་གནང་།	
ད་ེརསེ་སེ་ར་བླ་སིྤའི་ཐགེ་ཆེན་གླིང་གི་འད་ུ
ཁང་ད་ུབསེ་སདྨ་གཉསི་ཀི་མཁན་ཚབ་དང་།	
ཚོགས་ཆེན་དབུ་མཛད།	 དག་ེབསྐསོ་དང་
ཕག་མཛོད་རྣམ་པ།	 འཕྲདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་
དང་།	ལྷ་ོསིྤ།	ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན།	 དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་གངས་ཉསི་
སངོ་ལགྷ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྟ
གུབ་གསུམ་དང་།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཐབས་
བུས།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་ང་ོསྤྲདོ་སྙངི་བསྡསུ་
དང་ལས་འཆར་གལ་ཆེ་ཁག་ང་ོསྤྲདོ་དང་།	
ལྷག་པར་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་ཐགོ་ཆིག་
སིྒལ་གི་ནསུ་པ་དགསོ་གལ་དང་།	 རུྒྱན་ད་ུ
འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ཡིད་གཟབ་དང་ཟས་སྤདོ་ལ་
ཐུགས་སང་དགསོ་གལ།	བཅསོ་ཐབས་ལས་
སྔནོ་འགོག་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་བཅས་ཀི་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་ཕི་ཉནི་ས་ྔདྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 པར་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་
གླིང་གི་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་ཁང་ནང་མི་
མང་རྣམས་ལ་འཕྲདོ་བསནེ་གི་གནས་སངས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ་བཅས་གསུང་།།



5 TIBETAN NEWS  9th August 2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༩

ཁམས་བག་གཡབ་ནང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གིས་དནོ་མེད་བདོ་མི་འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་བས་པ།
༅༅།	 །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན།	 ཁམས་བག་གཡབ་
ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད ོན་མེད་བ ོད་མི་
འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་བས་འདགུ			
འད་ིལོའི་བདོ་ཟླ་ལ་ྔཔའི་ནང་ད་ུཁམས་བག་
གཡབ་མཁར་སྒང་སོ་ཁི་བ་བམས་པ་ཆོས་
རྒྱལ་ཟརེ་བ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་དནོ་མེད་
ཆུ་དབར་དགོན་པའི་ཚེ་ཆོག་ཚོགས་པའི་
སབྐས་སུ་འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་བས་
ཡོད་འདགུ
	 ད་ེཡང་འདི་ལོའི་བདོ་ཟླ་ལྔ་པའི་
ནང་ད་ུབག་གཡབ་ཆུ་དབར་དགོན་པའི་
ཚེ་ཆོག་གི་དུས་སནོ་ཆེན་མོ་ཚོགས་པའི་

སྐབས་མི་མང་ཕནོ་ཆེན་ཆུ་དབར་དགོན་
ད་ུའད་ུའཛོམས་བདེ་སྡདོ་པའི་སྐབས་དརེ།	
ཆུ་དབར་དགོན་ནས་ལེ་བར་གཅིག་ཙམ་
གཤམ་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་ནརོ་
ཁང་ཤང་ཟརེ་བ་ད་ེནས་སོ་ཁི་བ་བམས་
པ་ཆོས་རྒྱལ་ལ་ཁ་པར་འབརོ་ནས་འཕྲལ་
མར་ནངོ་ཁང་ཤང་ད་ུའངོ་དགོས་ལུགས་
བཤད་ཡོད་འདགུ	 ཁ་ོརང་ནངོ་ཁང་ཤང་
ད་ུའབརོ་བ་དང་རྒྱ་མི་ལས་བདེ་ཀིས་ད་ེམ་
ཐག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་བས་པ་མ་ཟད།		རྡངུ་
རྡ ེག་བཏང་རེས་ན ོང་ཁང་ཤང་དུ་ཞག་
གཅིག་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་འདགུ	 འནོ་
ཀང་བམས་པ་ཆོས་རྒྱལ་གིས་གཙོས་མི་

མང་སུས་ཀང་ཁ་ོརང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་
བཟུང་བསྡམས་བཀིགས་དང་བཀག་ཉར་

བས་དནོ་རྩ་བ་ནས་ཤེས་ཡོད་མི་འདགུ	 ཕི་
ཉནི་བག་གཡབ་རངོ་ནས་རྒྱ་མིའི་ཉནེ་རྟགོ་
པ་འབརོ་ནས་ཁོ་རང་བག་གཡབ་རོང་ད་ུ
འཁེར་ནས་ཞག་གཉིས་བཀག་ཉར་བས་

ཞརོ་འདྲ་ིརྩད་བདེ་དནོ།	 ཁདོ་རང་རྒྱ་གར་
ལ་ཡོད་པའི་སྤུན་མཆེད་ངག་དབང་བམས་
པ་དང་འབལེ་བ་ཨེ་ཡོད།	ཁདོ་རང་ཚོ་ནང་
མི་སུ་དང་སུས་ངག་དབང་བམས་པར་དང་
འབལེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད་སོགས་འདྲ་ིརྩད་བས་
ཡོད་འདགུ	 རྒྱ་མི་ཉནེ་རྟགོ་པས་བམས་པ་
ཆོས་རྒྱལ་གི་ཁ་པར་ནང་སྤུན་མཆེད་ངག་
དབང་བམས་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་
དཔང་རྟགས་གང་ཡང་མ་རག་སབས།	བག་
གཡབ་རངོ་རྒྱ་མིའི་བཙོན་ཁང་ནང་ཞག་པ་ོ
གཉསི་བཀག་ཉར་དང་འདྲ་ིརྩད་བས་རསེ་
གླདོ་གལོ་བཏང་འདགུ་ཀང་།	 ཁ་ོརང་གི་
ལག་ཐགོས་ཁ་པར་རྒྱ་དམར་ཉནེ་རྟགོ་པས་

བདག་ཉར་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེཉནི་གངས་
འགའ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་རོང་སིྤ་བད་ེལས་
ཁུངས་ནང་ཁ་པར་ལེན་ད་ུཤོག་ལབ་ནས་
ཕིར་སྤྲདོ་བས་འདགུ	 རྒྱ་མིའ་ིཉནེ་རྟགོ་པ་
འགས་ཁདོ་རང་ཚོའ་ིསྤུན་མཆེད་ངག་དབང་
བམས་པ་ན་ིརྒྱ་གར་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་རུྒྱག་
ཁི་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པས་ཁདོ་ཚོ་སུས་ཀང་
འབལེ་བ་མ་བདེ་ན་དགའ་གི་རེད།	 ཅསེ་
ཉནེ་བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོད་འདགུ	 བམས་པ་
ཆོས་རྒྱལ་ན་ིཁམས་བག་གཡབ་མཁར་སངྒ་
སོ་ཁ་ིནས་ཡིན་ཞིང་རང་ལོ་	༣༠	དང་ཕའ་ི
མིང་ལ་རྡ་ོརེ་རྣམ་རྒྱལ་ལམ་རྡ་ོརྣམ་དང་
མའ་ིམིང་ལ་རྡ་ོར་ེསྒལོ་དཀར་ཟརེ།།

དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	༡༠༤	ར་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་ཁ་ིའདནོ་མཛད་སྒརོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་

དག་ེལེགས་མཆོག་ང་ོབཅར་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༤	
ཉནི་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	 ༡༠༤	 ར་ེབཙུན་བླ་ོ

བཟང་བསན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཁི་
འདནོ་མཛད་སྒརོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ང་ོབཅར་ཞུས་
གནང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ

དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	 ཐགོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིདགའ་

ལནྡ་བ་ླསིྤ་དང་།	ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་	༡༠	ཐགོ་
དགའ་ལནྡ་ནང་གི་ཁི་ཐགོ་ཁང་ད་ུཁི་འདནོ་
གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་འདགུ
	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཆོས་རིག་བཀའ་

བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།	
ཤར་པ་ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ།	 འབས་སྤུངས་
ཁ་ིཔ།	 གདན་ས་ཆེན་པ་ོགསུམ་གི་མཁན་པ་ོ
དང་མཁན་ཟུར།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག	 བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་
སྒལོ་མ་མཆོག	 	 དག་ེལུགས་སིྤ་འཐུས།	
ལྷ་ོསིྤ།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་བཅས་བཅར་ཡོད།			
ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་དག་ེ
ལུགས་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆུ་ལོག་གི་གདོ་ཆག་
ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་ངལ་སེལ་

རོགས་དངུལ་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་ནབུ་ཕགོས་གུ་ཇུ་རཱཏ་ Gujarat མངའ་སྡའེ་ིས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཉ་ེལམ་ཆར་
ཞདོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་རྐནེ་གིས་ཆུ་ལོག་ཚབས་ཆེ་བུང་ས་ེམི་རུྒྱ་ཟགོ་གསུམ་ལ་གདོ་ཆག་ཚབས་
ཆེ་ཕགོ་པར་བརྟནེ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༨	 ཚེས་	༡	ཉནི་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཝི་ཛཱ་ར་ུཔཱ་ན་ི Vijay 

Rupani མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་
འཕྲནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ཆུ་
ལོག་གི་གོད་ཆག་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་
མངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཉནེ་སྐབོ་དང་ཛ་
དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི་འག་ོམུས་ཡིན་
པ་ངསོ་ཀིས་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 	 	 ཐངེས་
འདརི་ཆུ་ལོག་གི་གདོ་ཆག་ད་ེན་ིལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ནང་ཆུ་ལོག་ཉནེ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་གས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་གདོ་ཆག་འགོ་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་རྣམས་ད་ལ་ྟཡིད་གདངུ་དྲག་པསོ་མནར་བཞིན་ཡོད་སབས་ངསོ་ཀིས་བླ་ོཕམ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པསོ་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།		གཞན་ཡང་གདོ་ཆག་ཕགོ་མཁན་མི་མང་གཞན་ཚོ་
ལའང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་ངསོ་ཀིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཐབེས་རྩ་ཁང་བརུྒྱད་ནས་
ངལ་སེལ་རོགས་སྐབོ་ཀི་ཞལ་འདབེས་ཕྲན་བུ་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

བདོ་ནང་ཞི་བའ་ིབཅིངས་འགལོ་ཟརེ་བ་མ་བཏང་གངོ་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་མིའ་ིདམག་དཔུང་མེད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༦	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་གི་དསུ་བབ་གསར་འགུར་
བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པ་ Times Now ཞསེ་པའ་ི

རྩམོ་སིྒག་པ་སྐུ་ཞབས་སི་རིན་ཇ་ོཡི་ཅ་ོད་ེརི་  
Srinjoy Chowdhury  ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དྲ་ིབ་ཁག་གཅིག་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་མཛད་འདགུ
དྲ་ིབ།	 	 འཛམ་གླངི་གི་གནས་སངས་ཧ་

ཅང་རྙགོ་ཟིང་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་དགོས་མཁོ་དང་འབལེ་བ་ཇི་ཙམ་
ཆགས་ཡོད་པའ་ིབཀའ་ལན་ད།ུ	 	 ངསོ་

ཀིས་འཆད་བཞིན་པའི ་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི ་ ལེགས་བཤད་ཟེར ་བ ་ད ེ་ནི ་
ག ཙོ ་བ ོ་ སེམས ་ ཚོར ་ གི ་མོང ་བ ་དང ་ །	
ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་བསམ་བླའོི་བག་ཆགས་
ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་འདྲ་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད།	 ད་ེནས་རིག་

ལམ་གི་འག་ོསངས་སྐརོ་རེད།	 དསེ་ང་ཚོར་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་བ་རུྒྱར་
ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ང་
ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅིག་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པ་ོདང་ཕགོས་ཡོངས་
ཀི་གནས་སངས་ལ་བལྟ་མ་ཐུབ་པར་བརྟནེ་
ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སབས།	རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ནས་བུང་བའི་སལོ་རུྒྱན་གི་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་ད་ལའྟི་འཛམ་གླངི་འདའིི་ནང་
འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད།	 འཚེ་བ་ལ་བརྟནེ་
ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཐབས་མེད།			
ལྷག་པར་གཞི་རྩའི་མིའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རང་
བཞིན་བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཡིན་སབས་འཚེ་
བ་ན་ིདའེ་ིལྡགོ་ཟླར་གུར་བཞིན་ཡོད།	
དྲ་ིབ།	 	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་གར་
ལའང་ངར་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གཏངོ་བཞིན་

པའི་རྣམ་འགུར་སནོ་བཞིན་པ་དརེ་དགངོས་
ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཅསེ་པའ་ིབཀའ་ལན་ད།ུ	 ད་ེན་ི
གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་
ཁིད་མཁགེས་འཛིན་པ་ཁག་གཅིག་གི་བདེ་
བབ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།		ཁ་ོཔ་
ཚོས་བརྟན་ལྷངི་གི་སིྤ་ཚོགས་བསུྐན་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་བཤད་བཞིན་ད་ུབརྟན་ལྷངི་གི་སིྤ་ཚོགས་
བསུྐན་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ད་ེམིའི་བསམ་བླའོི་
ནང་འཇིགས་སང་དང་དངངས་སྐག་སྐ་ེརུྒྱའ་ི
ཐབས་ལམ་ལག་བསར་བེད་བཞིན་ཡོད།		
ཡིད་ཆེས་མེད་ན་བརྟན་ལྷིང་དང་འཆམ་
མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་ཇི་ལརྟ་བསུྐན་ཐུབ་
བམ།	
དྲ་ིབ།	 ད་ལ་ྟརྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་འབགོ་
ལམ་གི་ས་མཚམས་ཐོག་གདངོ་ཐུག་བེད་
ནས་གནས་མུས་ཡིན།	 གནས་སངས་འདའི་ི
སྐརོ་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཅེས་པའི་བཀའ་
ལན་ད།ུ	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ན་ིགནའ་

རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
གཉསི་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཡུལ་གུ་
ད་ེགཉིས་འདདོ་རུང་མ་འདདོ་རུང་ཁིམ་
མཚེས་བདེ་ནས་གནས་དགསོ།	 	 	 ད་ེས་ྔ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཞི་བའི་བཅིངས་
འགལོ་ཟརེ་བ་མ་བཏང་གངོ་ནས་རྒྱ་གར་ས་
མཚམས་སུ་རྒྱ་མིའ་ིདམག་མི་མེད།	 དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རན་པའི་ཐབས་ལམ་
ཞིག་ཐགོ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཕགོས་གཉསི་
ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 རྒྱ་རིགས་ནང་
པ་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་མཇལ་ལ་
ཡོང་རུྒྱར་མཐུན་རྐེན་ཇེ་བཟང་ད་ུབཏང་
ཐུབ་ན་ད ེས་ཀང་ཕོགས་གཉིས་དབར་
འབལེ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རུྒྱར་ཕན་
ཐགོས་ཏན་ཏན་ཡོང་ཐུབ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་ལན་སྩལ།།		
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ར་ུསུའ་ིཚན་རིག་པ་དང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་མཁས་དབང་དབར་གི་བག་ོགླངེ་
དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་		༧	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་ཏཱཇ་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
དང་རུ་སུའི་ཚན་རིག་དབར་བག་ོགླངེ་ལནྷ་
ཚོགས་ཐེངས་དང་པའོི ་ཉིན་གསུམ་པའི་
སྐབས་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་གིས་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་
ནས་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་བཞུགས་མཛད།
	 ད་ེཡང་ཉིན་ལྔའི་བག་ོགླངེ་ལྷན་
ཚོགས་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༥	 ཉནི་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 	 ཉནི་
དང་པའོི་སྐབས་སྔནོ་འགའོི་ཚུལ་ད་ུརུ་སུ་
དང་ནང་པའ་ིམཁས་དབང་མི་གངས་	 ༡༡	
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་
དནོ་གཉརེ་བ་ཁནོ་མི་གངས་	 ༥༠	 ཙམ་

ཕབེས་འདགུ	 ཉནི་གསུམ་པའ་ིསབྐས་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་སབྐས་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་དནོ།	 	 	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་
མི་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་གཏངོ་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་འདི་འཆར་ཅན་གི་གནས་
སངས་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་པ་འད་ིན་ིཧ་ཅང་བླ་ོ

ཕམ་གི་རང་བཞིན་ཡིན།	 	 ཕགོས་གཅིག་
ནས་འབརོ་ལནྡ་རྣམས་མི་ཚེ་སོས་དལ་ངང་
རྒྱས་སྤྲསོ་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་ཞིང་ཡོད་ཀང་

གཉསི་ནས་དབུལ་ཕངོས་རྣམས་ལྟགོས་ཤི་
ཐབེས་ནས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངོ་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་འག་ོབ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགོས་པ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།		དསུ་རབས་	
༢༠	 ད་ེམི་གསོད་ཁག་སྦརོ་གི་དསུ་རབས་
ཤིག་ཆགས་ཟནི།	 ད་ཆ་ང་ཚོས་དསུ་རབས་	
༢༡	 འད་ིཞི་བད་ེལནྡ་པའ་ིདསུ་རབས་ཤིག་
བཟ་ོདགསོ།	 	 དརེ་བརྟནེ་དཀའ་ངལ་
རྣམས་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་
བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།		ལགྷ་པར་
ང་ཚོས་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་འག་ོབ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་གཞི་ལ་བཞག་ས་ེ
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་སལོ་ནང་བམས་
བརྩ་ེསོགས་བཟང་པའོ་ིརིན་ཐང་གངོ་མཐརོ་
གཏངོ་ཐབས་བདེ་དགསོ།	 	 དཔརེ་ན་གཞི་
རྩའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་ཡིན་པ་འདི་གཙོ་བརོ་འཛིན་
དགསོ་པ་ལས་ཆོས་ལུགས་དང་རིགས་རུས་
མི་འདྲ་བ།	 	 ད་ེབཞིན་ཤ་མདགོ་སོགས་མི་
འདྲ་བ་བཅས་ནི་རིམ་པ་གཉསི་པའི་གནས་

སངས་ཡིན་སབས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དབར་མི་
མཐུན་པའི་གནས་སངས་ཆུང་ཙག་རིགས་
ལ་ད་ེཙམ་གལ་གནད་ཆེ་བར་བལྟ་རུྒྱ་མེད།	
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་འབལེ།		ཨུ་ར་ུ
སུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐུ་ཝ་ Tuva  དང་
བྷུར་ཡ་ཏ།ི Buryat ཁལ་མུག་ Kalmykia 

བཅས་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ནས་ད་ེས་ྔ
ནང་པའི་མཁས་དབང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཐནོ་
ཡོད་པ་དང་།	 ཕིས་སུ་ར་ུསུའ་ིནང་དམར་
ཤོག་ཤུགས་ཆེ་དར་སལོ་བུང་རསེ་ཡུལ་གུ་
ད་ེདག་ནང་དའུང་ནང་ཆོས་ཕྲན་བུ་ཉམས་
ཆག་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་རུ་སུའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ཀོན་སི་ཊན་ཊིན་ཝི་ཨ་
ན་ོཀིན་ Konstantin ལགས་ཀིས་ང་ོསྤྲདོ་
གསུང་བཤད་གནང་།།

སྡ་ེར་ལྡནུ་སབྐས་	༩	པའ་ིས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།
༄༅།	 །བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལ་ྷའབུག་

ལགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧		ཟླ་	༨		ཚེས་	
༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཚོུད་	 ༩༌༣༠	 ཐགོ་སྡ་ེར་
ལྡུན་ས་ཁུལ་ད་ུབད་ེསིྐད་གླངི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་སྐབས་དགུ་པའི་འདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་
ཚོགས་མི་	༡༧	ནས་ཚོགས་མི་	༡༥	དང་།	
དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཀརྨ་
བསན་འཛིན་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་
འཆི་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཀི་ལས་

འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་
བུང་འདགུ	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་

འབུལ་གི་བདེ་སྒ་ོདང་སབས་བསནུ།	 གངོ་
ཚེས་ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་	 ༢༌༣༠	 ཐགོ་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པས་ས་འཐུས་སབྐས་	 ༩	 པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་
དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལས་དུྲང་།	
ས་གནས་ཁམིས་དུྲང་།	 ས་གནས་སིྤ་མི་
དང་བརྒྱ་དཔནོ་རྣམ་པ།	གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	 ས་

གནས་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་སླབོ་རྣམ་པ།	
ད་ེབཞིན་བད་ེསིྐད་གླངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་མི་
མང་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༧༠	 ཙམ་འད་ུ
འཛོམས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤྲདོ་དང་སྦྲགས།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་
གཞི་དང་།	 བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་སོ་སོའི་འགན་དབང་
དང་།	 སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་
འཛིན་ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བ་རིམ།	
ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་ག་ོརྟགོས་
སྤལེ་བ་དང་།	སབྐས་མཚམས་དྲ་ིབ་ལ་ལན་
འདབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩམོ་སིྒག་དང་པར་འགམེས་ཞུས་པའ་ིསོན་རྩ་བིས་པའ་ིདབེ་ཕྲངེ་	༤༠	
དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༧	ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩོམ་སིྒག་དང་
པར་འགམེས་ཞུས་པའི་སོན་རྩ་བིས་པའི་
དབེ་ཕྲངེ་	༤༠	དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཕེད་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༢	ཙམ་ལ་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 ཤེས་རིག་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས།	 ཤེས་ཡོན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན།	 ཤེས་རིག་རྩམོ་
སིྒག་དང་བརྡ་ཆད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན།	

སྃམ་བྷ་ོཌའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན།	 རྡ་ས་
བདོ་ཁིམ་གི་ཤེས་ཡོན་ངསེ་སནོ་པ།	 བདོ་
ཁིམ་སངེ་ཤོད་གཉསི་ཀི་སླབོ་སིྤ།	 མེས་
དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་
ཆེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཤེས་
རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་
གུབ་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་སྐུ ་མགོན་གཙོ ་བ ོ་
མཆོག་གིས་སོན་རྩ་བིས་པའི་དབེ་ཕྲངེ་དབུ་
འབདེ་གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ཚང་མར་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ད་ེ
རིང་སོན་རྩ་བིས་པའི་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་
སྒ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་རྣམ་པ་ཚོར་དསུ་ཚོད་

སརྐ་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་དགོངས་བཞེས་གནང་
རོགས།	གང་ལ་ཞ་ེན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ནས་

སིྤ་ཡོངས་ཀི་འཆར་གཞི་ཞིག་གི་ནང་ནས་
ཚནཔ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་བིས་
པའི་ཀླགོ་རྩལ་ད་ེཉདི་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་བརིྩ་

བའི་ནང་ནས་སྡ་ེཚན་ལྔ་པ་ཆགས་ཡོད།	
བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་གི་ལས་འཆར་ཆ་ཚང་

འགམེས་སྤལེ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་
ཤེས་ཡོན་གི ་ཐད་འགན་འཁེར་མཁན་
མང་པ་ོཞིག་སླབེས་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་ངས་

འདི་གནད་འགག་མཐོང་ནས་བུང་རིམ་
ལ་ྟབུ་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཞུས་ན་དྲན་བུང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༢	 ནང་ང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནང་དུྲང་ཆེའི་འགན་འཁརེ་ནས་ཞབས་ཞུ་
ཞུ་སྐབས་བཀའ་བླནོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་རེད།	 	 ཕི་ལོོ་	 ༢༠༡༢	 ཕི་ཟླ་	 ༩	
གཡས་གཡོན་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་པའི་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་སངས་
ཐོག་འདདོ་བླ་ོཁེངས་ངེས་ཤིག་དང་སྤུས་
ཚད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་པའི་བཀའ་
མོལ་གླངེ་མཁན་མང་པ་ོབུང་ཡོད་སྐརོ་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་།།

སིྤ་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་དང་
པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕགོས་

བསྐདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་གསེར་རྟ་
ཚུལ་ཁིམས་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་པདྨ་བད་ེ
ལེགས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ལོའ་ིཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ནས་ཚེས་	༢༠	བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀོ་ལི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་།	 རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་གངོ་ཁརེ་ཨུ་ཀྲ།ི Ooty ཀ་ོཌི་ཀ་
ནལ།	 	 Kodaikanal ཨེ་རོ་ཌ། Erode ཀ་ོ
ཧམི་བ་ྷཏརོ་ Coimbatore བཅས་ལ་གཞུང་
འབལེ་ཕོགས་བསྐོད་གནང་གཏན་འཁེལ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་ཕི་

ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༨	 དང་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་རྡ་
ས་དང་།	སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་སོ་སོ་ནས་
སྦངེ་ལོར་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་
ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་སྦངེ་ལོར་ནས་ཀ་ོལི་གལྷ་
གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ས་གནས་
སུ་འབརོ་འཕྲལ་ལས་རིམ་དང་།	ད་ེརསེ་ཕི་
ཚེས་	 ༡༣	 ནས་	 ༡༧	 བར་གངོ་འཁདོ་ས་
གནས་གཞན་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་ལས་རིམ་
ལརྟ་གཟིགས་བསྐརོ་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 སིྤ་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་
ཁིམས་ལགས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕབེས་
འབོར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་གནས་
ཚུལ་ད།ུ།


