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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

ས་འཐུས་དམ་འབུལ།
༄༅། །བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལ་ྷའབུག་ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ཧར་པ་
སྤུར་འདདོ་རུ་གཡུ་རྒྱལ་གླངི་གི་སབྐས་བརྒྱད་པའི་
འདམེས་ཐནོ་འཐུས་མི་གྲངས་ ༡༡ ནས་འཐུས་
མི་ ༡༠ དང་། ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་
གཙོ་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་
ཐུབ་བསྟན་ཀླུ་གུྲབ་ལགས་བཅས་ཀི་ལས་ཁུར་དམ་
བཅའ་བངླས་འདགུ ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉནི་
རྡ་རམ་ས་ལ་ས་འཐུས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཚབ་
གསར་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་དབངས་འཛོམས་
ལགས་དང་ཚབ་གསར་ཚོགས་གཞོན་བླ་ོབཟང་
ཚེ་རིང་ལགས་གཉསི་ནས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་འདགུ ས་འཐུས་
དམ་འབུལ་གི་བདེ་སྒ་ོདང་སྟབས་བསྟནུ། བང་
ཕོགས་བ ོད་མིའི ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པས་
ཧར་པ་སྤུར་ས་གནས་སུ་གོང་ཚེས་ཉིན་རྒྱབ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༢ དང་། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ དང་
༢༦ བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་རྡ་རམ་ས་ལ། དཔ་ེ
སྟནོ་སླབོ་གྲྲྭ རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭ ནརོ་གླངི་
མཐ་ོསླབོ་བཅས་སོ་སོར་ས་གནས་མི་མང་དང་། 
སླབོ་ཕུག་དགེ་ལས་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་
གི་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་། བཅའ་ཁམིས་
དགངོས་དནོ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་སོ་སོའ་ིའགན་
དབང་དང་། སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲ་ོལུགས་
རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བ་རིམ། 
ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ་
དང་། སབྐས་མཚམས་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད། །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ལྡ་ིལིར་གཞུང་དནོ་ལས་དནོ་
ཁག་གུྲབ་རསེ་ད་ེཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་འཇར་མན་གྲངོ་
ཁརེ་མུ་ནགི་ MUNICH ཏུ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་
རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་མུ་ནགི་ནས་སརྦ་སེལ་
ད་ུཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་
ཀི་ཆེད་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད། །

ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ 
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༤༠ 

ཐོག་རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཕི་དིལ་ལྷག་པ་ཚེ་
རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད།ུ  བདོ་དང་
ཐེ་ཝན་གི་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་འབལེ་
མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་
རིང་ལགས་དང་། ཐ་ེཝན་དསུ་རབས་ཀི་
སྟབོས་ཤུགས་ཚོགས་པའ་ི New Power 
Party གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཕ་ིཊི་
ལིམ་ Freddy Lim  མཆོག  ཐ་ེཝན་
མང་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ོལ་སི་ཡོ་ཊ་ཀ་ Kolas 
Yotaka མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བླ་ོ
བཟང་གྲགས་པ་ལགས་སོགས་ཀིས་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་ཐོག་མར་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ཚོགས་པའི་ངོ་སྤོད་དང་
དམིགས་ཡུལ་སྐརོ་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་
གུྲབ་མཚམས། ཐ་ེཝན་མང་གཙོ་ཡར་ཐནོ་

ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་
ཀ་ོལ་སི་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་

གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཐ་ེཝན་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་ཐགོ་
བགྲ་ོགླངེ་བདེ་བཞིན་ཡོད། དཔརེ་ན། ད་
ལྟའི་ཐ་ེཝན་གི་ཕགོས་མི་ད་ོདམ་གི་ཁིམས་
ལུགས་ལ་བསྐར་བཅོས་བདེ་དགོས་པ་དང་
། ད་ལའྟ་ིཕགོས་མི་ད་ོདམ་ཁམིས་ལུགས་
ནང་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཕི་
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚྱུད་ལ་ཐ་ེཝན་
ནང་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་ཐ་ེཝན་གི་མི་སེར་བཟ་ོཆོག་པའ་ིཐབོ་ཐང་
སྤད་ཡོད་པ་དང་། ངས་དསུ་ཚོད་ད་ེད་དངུ་
ཕར་འགངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༣༡ ཚབ་ཏུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༩ ཚྱུན་ཆད་ཐ་ེཝན་ད་ུགནས་སྡདོ་
བེད་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཐེ་ཝན་མི་
སེར་གི་ལག་ཁེར་བཟ་ོཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་
ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐ་ེ

ཝན་བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་ཟརེ་བ་སྒ་ོབརྒྱབ་
དགོས་པའི་གྲསོ་འཆར་འདནོ་བཞིན་ཡོད། 
ཅསེ་གསུངས། ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་དསུ་རབས་
ཀི་སྟབོས་ཤུགས་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཕི་ཊི་ལིམ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ། ང་རང་སརླ་ཡང་རྡ་སར་
བཅར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཐངེས་གསུམ་
པར་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱྱུ འི་གོ་སབྐས་བྱུང་བ་
ཧ་ཅང་སལྐ་བ་བཟང་པ་ོབྱུང་སོང་།  དངེ་
སབྐས་ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད།   ཨིན་
ཡུལ་དང་ཡུ་རོབ།  ཨི་ཊ་ལི། ནའིུ་ཛི་
ལེན་ཌི།  ཁ་ེཎ་ཌ་སོགས་འཛམ་གླངི་
ཁནོ་ད་ུགྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་

ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་པ་ལརྟ།  ང་ཚོས་
ཀང་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཐེ་ཝན་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་

རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་
མིན་ཐད་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་
མ་ཟད། ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱྱུའི་རེ་བ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།  གཞན་ཡང་མང་ཚོགས་ཀི་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་
གྲསོ་ཚོགས་ནང་བསླབེ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ད་ེརིང་ངས་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་༸གོང་
ས་མཆོག་ཐ་ེཝན་ད་ུམགྲནོ་འབདོ་ཞུས་ཡོད། 
ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན། ཐ་ེཝན་གྲསོ་
ཚོགས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རྒྱྱུའི་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་དསུ་སབྐས་ལ་ངང་
སྒགུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་
ཁོང་རྣམ་པས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་

དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ེ
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བཅར་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་འཐུས་མིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་དན་གི་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་མུ་ཀུཊ་མི་
ཐི་ Shri Mukut Mithi མཆོག་དང་། 
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགྲོན་རྒྱ་གར་གྲོས་
ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཨ་
རནུ་ཀུ་མཱར་ Shri Arun Kumar མཆོག 
གཞན་ཡང་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཌི་སིང་ Shri K 

D Singh མཆོག་བཅས་གདན་ཞུས་ལརྟ་
ཕབེས་ཡོད་ཅིང་། ད་ེཉནི་དསུ་དན་གི་
མཛད་སྒའོ་ིགངོ་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་མཇལ་ཁ་སྙན་

གསན་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་དནི་ཆེ་འཐབོ་
བཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གི་ལྷན་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད། 
སྐབས་ད ེེར ་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་སྐུ་མགྲནོ་
རྣམ་པར། ངདེ་ཅག་བདོ་མི་རྣམས་ན་ིདག་ེ
ཕུག་དང་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ནི་ང་ཚོའི་དགེ་
རན་ཡིན། ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་མི་ཚོར་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་པར་ཁདེ་རྣམ་པས་
སརྔ་ནས་བདོ་མི་ཚོར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་ཡོད་ལ། མ་འངོས་པར་ཡང་
རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་ཡོང་བའི ་ཐུགས་རེ་
མཛད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། 
ཁངོ་རྣམ་པ་གསུམ་ནས་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མིའི་
ངོས་ནས་བདོ་དནོ་ཐད་གྲོས་ཆོད་འཇོག་

གནང་ཁག་ཇི་ཡོད་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

སྤན་འབུལ་དང་། མ་འངོས་པར་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གི་

ཡིན་ཞསེ་ཞུས།།

སིྤ་ལནྷ་ད་ུཊཡེ་ཊན་བཟ་ོགྲྲྭའི་ིའགན་འཛིན་ཕབེས་པ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Prem Das Rai 
མཆོག་དང་འབལེ་ལམ་ཟབ་པ་ོཡོད་པའ་ི Ti-
tan  བཟ་ོགྲྲྭའ་ིའགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ Bhaskar 
Bhat ལགས་སྟངེ་ཞལ་གཉསི་སིྤ་ལནྷ་ད་ུཕབེས་ཏ།ེ 
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་སབྐས་བདོ་མིའ་ིལོ་རྒྱྱུས་དང་། ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་མཛད་འཕནི། བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་
ཀི་གནས་བབ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་བཀའ་འད་ིགནང་
བར་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གསལ་
བཤད་གནང་ཡོད། མཇུག་ཏུ་ཁངོ་རྣམ་པ་གཉསི་
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་ས་ེལེན་
གནང་ནས་གྲསོ་ཚོགས་ང་ོསྤདོ་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་བདེ་ཕཌོ་སྐརོ་འགྲལེ་
བརདོ་གནང་།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧2

༸གངོ་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་འདནོ་དགསོ་པའ་ིབདོ་སྐལུ་ཞུ་སནྙ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ 
ནས་ ༡༩ བར་༸སིྤ་ནརོ་གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕ་རན་སིར་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐང་སྐབས་ཕ་རན་སིའི་སིད་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཕ་རན་སུ་བ་ཨོ་ལན་ Francois 

Hollande མཆོག་ནས་མཇལ་འཕད་གནང་
དགསོ། ཞསེ་ཡུལ་དརེ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི 
Association Tibet Libre ཚོགས་པ་གཙོ་
བརོ་གྱུར་བའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་གིས་སིད་འཛིན་མཆོག་
ལ་ཞུ་སནྙ་ཞིག་ཕུལ་འདགུ ད་ེཡང་ཞུ་སནྙ་

དའེི་ནང་ཞི་བདའེི་མཚོན་རགས་དང་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་མཛད་མཁན་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་སིད་འཛིན་ཕ་
རན་སུ་བ་ཨོ་ལན་མཆོག་རྣམ་གཉསི་མཇལ་
འཕད་ཀིས་མང་ཚོགས་མདནུ་ད་ུཉ་ེལམ་
འཇིགས་སྐུལ་དག་སྤོད་རིང་ལུགས་དང་
འཚེ་བའ་ིདག་སྤདོ་ལ་བརནེ་དཀའ་སྡགུ་མངོ་
བཞིན་པའི་ཕ་རན་སིའི་མི་མང་ལ་ཞི་བད་ེ
དང་མཛའ་མཐུན། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་མཛེས་སྡུག་སླར་གསོ་ཆེད་མི་མང་ལ་བླ་ོ
སྟབོས་སྤལེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་

དང་སྦྲགས། ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་
ཕ་རན་སིའི་སིད་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ན་ིཁ་ོལ་སི་
སར་ཀ་ོཛི་ Nicolas Sarkozy མཆོག་གིས་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་སྐ་ུཞབས་བྷཱ ་རག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་
ནས་ཀང་ཨ་རིའི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་ནང་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གདན་འདནེ་
ཞུས་ནས་མཇལ་མོལ་གནང་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ཐངེས་འདརི་ཕ་རན་སིའི་སིད་འཛིན་
མཆོག་ནས་ཀང་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁིད་

གཞན་ལྟར་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་གང་མགགོས་བདེ་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ་འདནོ་དགསོ་པ་ཞུ་སནྙ་ནང་འཁདོ་
འདགུ ད་ེཡང་ཞུ་སནྙ་དའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ། 
ཞི་བདེ་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་
མཚོན་རགས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
གིས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་ཙམ་མ་ཟད། 
ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་དང་ཆོས་པའི ་
དབར་ཕན་ཚྱུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་

བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བསུྐན་
ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༩ ནང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་པ་ེ
རི་སི་ Paris དང་སི་ཊར་སི་བགྷ་ Stras-

bourg ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་གནང་མཛད་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པར་བརནེ། ཁངོ་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་འགོ་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་དང་ཆོས་ལུགས་
ཕན་ཚྱུན་དབར་མཐུན་སིྒལ་དང་ཞི་བད་ེ
བརན་ལྷངི་ཡོང་ཐུབ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་། 
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །

གསལ་བསྒགས།
༄༅། །འད་ིག་ལས་ཁུངས་ནས་དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་བཀའ་འབལེ་དང་དསུ་ཀི་དགསོ་མཁརོ་གཟགིས་ཏ་ེཕི་ལོ་ 
༢༠༠༥ ཙམ་ད་ུགདན་ས་བཤད་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་རྒྱའ་ིསདྐ་ཡིག་འཛིན་གྲྲྭ་འཛུགས་དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་སོང་བའ་ིཐགོ དག་ེརན་རྣམས་ལ་གསོལ་
ཕགོས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་སྦྱར་དང་སྦྱརོ་མུས་ཡིན་ཅིང་། ད་ལམ་ཆོས་སྡ་ེརེ་ཟུང་ནས་རྒྱ་ཡིག་དག་ེརན་བསྐ་ོགཏངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་འདནུ་བྱུང་བར་
བརནེ་། རྒྱ་ཡིག་ཆྱུ་ཚད་ལེགས་པར་ལནྡ་ཞིང་ཆོས་སྡ་ེཁག་ཏུ་དག་ེརན་ཕབེས་འདནུ་ཡོད་ཚེ། རྒྱ་ཡིག་སྦྱངོ་བརྡར་བས་པའ་ིལག་ཁརེ་དང། རྒྱ་
གར་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ། འབུལ་འབབ་གཙང་བའ་ིདཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་དང་། རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱྱུས་
སྙངི་བསྡསུ་རེ་བཅས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ནང་ཚྱུད་ཞུ་ཡིག་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ། དག་ེརན་དག་
ལ་འད་ིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རེེར་ཧནི་སྒརོ་ ༦༥༠༠ གསོལ་ཕགོས་དང་། འབལེ་ཡོད་ཆོས་སྡ་ེནས་བཞུགས་གནས་དང་བཞསེ་ལག་སོགས་
ཀི་མཐུན་རྐནེ་རིན་མེད་སྦྱརོ་རྒྱྱུ ། རྒྱ་སདྐ་སྦྱངོ་བརྡར་བས་པའ་ིལག་འཁརེ་མེད་ཀང་སླབོ་འཕརེ་ཡོད་རིགས་ཀང་འཚང་སནྙ་འབུལ་ཆོག འནོ་
ཀང་མཐའ་མར་རྒྱ་ཡིག་ཤེས་ཚད་རྒྱྱུགས་ལེན་ཐགོ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༥ ལ།།

ལྡ་ིལི་དང་སྤནོ་ཊར་མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་འབངས་ཡོངས་ལ་མང་
གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དནི་
བསྐངས་ཏ་ེལོ་ང་ོ ༥༦ འཁརོ་བའ་ིགཞུང་
འབལེ་དསུ་ཆེན་མཛད་སྒ་ོལྡི་ལི་བདོ་སྒར་
བསམ་ཡས་གླིང་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལེགས་སྐེས་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའི་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་མང་
གཙོའི་ངོ་བ་ོཚད་ལྡན་འབལེ་བརོད་དང་། 
མི་མང་ནས་མང་གཙོའི་ཐབོ་ཐང་ཚད་ལནྡ་
ཞིག་ལས་མང་གཙོ་ཁ་འཁརེ་བས་ཏ་ེབདེ་
སྤདོ་ལོག་པ་གཏང་མི་རུང་བའི་སྐརོ་སོགས་
གསུངས། ད་ེརསེ་རིྩས་པ་ཀུན་དགའ་རྣམ་
སྒལོ་ལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་བསྟནུ། ལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་བཀའ་
ཟུར་འབངོ་ཆྱུང་དངོས་གུྲབ་མཆོག་གིས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་
སྒགོས་སྦྱང་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བོདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་བཟང་སྤོད་ལྡན་པའི་ཐོག་
ནས་མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སྤོད་
ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་
མི་རྣམས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡུལ་ཁིམས་
དང་མཐུན་པར་སྒ་ོགསུམ་གི་ཀུན་སྤདོ་ཚྱུལ་
དང་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེ་
ཚྱུལ། ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མཚན་
སྨད་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་དནོ་གཅོད་མཆོག་
ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གདངོ་ལེན་གནང་

རྒྱྱུ འི་གྲ་སིྒག་ཨང་གསར་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་སྐ་ུམགྲནོ་
རྒྱ་གར་དཔནོ་རིགས་རྣམ་པས་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་གཅེས་འཛིན་བདེ་དགོས་གལ་དང་། 
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབདོ་དནོ་ཐོག་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་སྐ་ུམགྲནོ་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རིན་
ཆེན་མཁའ་འགྲ་ོཁརེ་མི་ལགས་ཀིས་བཙན་
བོལ་ནང་བདོ་པ་ཡིན་པའི་ངོ་བ་ོརྒྱྱུ ན་དུ་
གཅསེ་འཛིན་དགསོ་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་
མི་ཚོས་བདོ་དནོ་ཐགོ་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། ད་ེནས་བདོ་ཁིམ་ཉནི་སླབོ་དང་། 
བདོ་ཁིམ་སྡདོ་ཁང་། ས་གནས་བུད་མེད་

ལནྷ་ཚོགས། བྷུཏ་ཝི་ཧར་ཁུལ་གི་མི་མང་། 
ཚོགས་སྡ་ེཁག་བཅས་ནས་གཞས་ས་ཁག་
གཅིག་འཁབ་སྟནོ་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་
གཞིས་སྒར་བརྒྱ་དཔནོ་དཀར་རནེ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་གུྲབ་མཚམས། བརྒྱ་འཐུས་ལས་
ཁུངས་ནས་སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པ་དང་། མི་
མང་ཡོངས་ལ་ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་སྟབས་
བད་ེཞིག་ཕུལ་ཡོད། གཞན་ཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ད་ུམང་གཙོའི་དསུ་
ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས་སྤནོ་ཊ་ས་གནས་ཀི་
མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཀིར་ན་ེཤི་ཇུནང་ Shri Kirnesh Jung 

མཆོག་དང་ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་དང་ཡུན་རིང་ནས་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ལམྕ་གི་ཏ་
རཱམ་ཐཱ་ཀུར་ Shri Geeta Ram Thakur 
མཆོག་མགྲནོ་གི་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
མཛད་སྒརོ་སྐ་ུལྷདོ་ངང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ  ཕགོས་མཚྱུངས་མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་
སླབོ་ཕུག་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས། ས་

གནས་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ལས་བདེ་དང་། ཉ་ེ
འཁོར་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་འབལེ་ཡོད་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ །

བང་ཤར་ཁུལ་གི་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་
རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་ 
༧ བར་གི་བང་ཤར་ཁུལ་གི་གཏན་ཉནི་སླབོ་
གྲྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་ཀི་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་སྐབས་
ད ེར་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོར་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཚབ་
ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཀིས་རིགས་ལམ་ནི་རིག་
པ་འཕལེ་བེད་དང་བརྡར་ཤ་གཅོད་པའི་
བསམ་བླའོི་བདེ་འགུལ་མང་བའི་སླབོ་ཁིད་
ཐབས་ལམ་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ན།ི ྋགངོ་ས་མཆོག་གིས་ད་ནས་བཟུང་ལོ་
ང་ོ ༤༠ ལགྷ་གི་སྔནོ་ནས་དའེ་ིགལ་གནད་

སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད་ཀང༌། དསུ་ཚོད་
གང་འཚམས་ཤིག་བར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་
ལྷདོ་གཡེང་ལྟ་བུར་སོང་ནས་དའེི་ཐགོ་གུྲབ་
འབས་ར་ོཐགོས་པ་ཞིག་བྱུང་མེད། འནོ་
ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་རིམ་
པར་ཕབེས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གིས་ད་ལའྟི་ཆར་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སླབོ་གྲྲྭ་སྡ་ེཁག་
སོ་སོའ་ིའབད་བརྩནོ་ལ་བརནེ་ནས། ཉ་ེསྔནོ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དངེ་སང་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
ནང་རིགས་ལམ་ཅྱུང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་
ཚྱུལ་འདགུ་ཅེས་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་གནང་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༦ རེས་གཟའ་མིག་དམར་གི་ཉནི་གུང་ཆྱུ་
ཚོད་  ༡༢།༣༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་
སྒར ་ཕ ོ་བང་ནས་ཡུ ་ རོབ ་ཡུལ་གུྲ ་སྦ ེལ ་
ཇམ་དང་ཕ་རན་སི། པ་ོལེན་ཌི་བཅས་སུ་
མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་ཆེད་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཡོད།  སབྐས་དརེ་དད་ལནྡ་སེར་
སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་སོགས་ཐགོས་ནས་ཕབེས་
སྐལེ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་
ན།   ༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༡ བར་སྦལེ་
ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་ Brussels སརྦ་སེལ་གི་
བྷ་ོཛར་སྒྱུ ་རྩལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུ Bozar 

Center for Fine Art  ཡུ་རོབ་སེམས་དང་
སགོ་གི་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ཉནི་གྲངས་
གཉིས་དང་ཕེད་ཀའི ་ རིང་ཚན་རིག་པ་
དང་དཔལ་འབརོ། ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀི་
མཁས་ལས་མི་ས་དང་ལནྷ།  ནསུ་པ་དང་
གཅསེ་སྐངོ་། ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
སེམས་དང་སགོ་གི་མཁས་པའི་བགྲ་ོགླངེ་གི་
ཚོགས་མགནོ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ུཡུ་རོབ་ཏུ་

སེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ   
Individual Engagement and Global 

Responsibility ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རྒྱྱུ ། 
ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
གོང་འཕལེ་ཆེད་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་ཞུགས་ཐོག་སྦལེ་ཇམ་
ཁུལ་གི་ཆོས་ལུགས་ཀི་མི་ས་གྲགས་ཅན་
ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་ད་ུབགྲ་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ཤིག་ཀང་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ཕ་རན་སའ་ི
སི་ཊར་སི་སགྦ་  Strasbourg གྲངོ་ཁརེ་ད་ུ
བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཇི་ལརྟ་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ། ཕི་ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་༸གོངས་མཆོག་གིས་ཁུལ་དརེ་མགོན་
པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་སེམས་
འགྲལེ་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རསེ།   ཕི་ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསྤན་རས་གཟགིས་ཀི་
བཀའ་དབང་བསྩལ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།  ཕདེ་ཡོལ་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་
ཀི་མཚམས་ལས་འདས་པའི་བཟང་སྤོད་ 
ཅེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་མང་ཚོགས་ལ་
བཀའ་སླབོ། ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་པ་ོནནེ་ཌིར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་གཏན་འཁལེ་འདགུ   །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ 3

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་རྙངི་གཉསི་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲནོ་ད་ུ
ཡོད་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༥ ཐགོ བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དབུ་དཀར་ཚང་
སལྐ་རྡརོ་ལགས་ལ་ཕབེས་སྐལེ་དང་། སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་ལ་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གི་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐ་ུ
ཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཆི་ Matteo Mecacci 
ལགས་ཀིས་སབྐས་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་ཐགོ་མར་འགོ་བཙྱུགས་པ་
ནས་ད་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་། 
ལྷག་པར་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་དང་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་བྱུང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཕན་ཚྱུན་མཉམ་ལས་བདེ་རྒྱྱུའ་ི
ག་ོསབྐས་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དབུ་

དཀར་ཚང་སལྐ་རྡརོ་ལགས་ཀི་དནོ་གཅོད་
ལས་ཡུན་རིང་ལའང་མཉམ་ལས་བ་རྒྱྱུ འི་
ག་ོསབྐས་བྱུང་སྐརོ་དང་།  འབྱུང་འགྱུར་
ཡང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
ངསོ་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ལྷན་མུ་མཐུད་ཕག་
ལས་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེར་ངསོ་འཛིན་གནང་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། ད་ེབཞིན་དབུ་
དཀར་ཚང་སྐལ་རྡརོ་ལགས་ཀིས་འདས་
པའི་ལོ་གསུམ་ནང་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ད་ུཕག་
ལས་གནང་བའི ་རིང་ཉམས་མོང་དང་། 
ལས་དནོ་གཙོ་བ་ོཇི་གནང་སྐརོ་གསུངས་པ་
དང་ཆབས་ཅིག  བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་འཐབ་
རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་། ཆེད་
ད་ུཕབེས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀི་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་། ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་བདོ་དནོ་འབལེ་ཡོད་

ལས་བདེ་བཅས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
གསར་པ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་སུའང་སརྔ་
བཞིན་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུ འི་རེ་
སྐལུ་ཞུས་གནང་།
ད་ེརསེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གིས་མཛད་སྒ་ོགོ་སིྒག་གནང་
བ་དང་།  འད་ུའཛོམས་ད་ུཕབེས་མཁན་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།    
མ་འངོས་ལོ་ཟླའི་ནང་རིམ་བཞིན་འབལེ་བ་
ཡོང་རྒྱྱུ ར་བརནེ་ཚང་མས་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡོང་བ་དང་། དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ངསོ་
ནས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་འབལེ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས། རྒྱས་བསྡསུ་འཚམས་
པའི་ས་ེལེན་གི་འད་ུའཛོམས་དརེ་ཨ་རིའི་
ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་དནོ་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པའི་ཕག་རོགས་དང་། 

ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ལས་ཁུངས་
ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ།  ནའིུ་ཡོག་ནས་
ཆེད་ད་ུཕབེས་པའ་ིབདོ་ཀི་ཐབེས་རྩའ་ིའགན་

འཛིན་དང་། རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
འགན་འཛིན། ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་ཐབེས་རྩ་
ཁང་ NED གི་འགན་འཛིན། བང་ཨ་རིའ་ི
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་བདེ། ས་

གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ། སིྤ་
མང་སྟབོས་ཤུགས་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་
རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་ཡང་ཅན་ལི། ས་

གནས་བདོ་མི་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་ ༦༠ 
ལགྷ་ཙམ་ས་ེལེན་གི་འད་ུའཛོམས་ལ་ཕབེས་
ཡོད་པ་དང་།  དགངོ་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་
འད་ུའཛོམས་མཇུག་སིྒལ་གནང་ཡོད།།

ཨ་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་མིན་ཙམ་བསྡ་ུརབུ་ཐུབ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ ༨ ཚེས ༢༨ 
ཉནི་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས། ཕུན་
ཚོགས་སྡ་ེབཞི་ཚོགས་ཁང་གསར་བཅོས་
ཆེད་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགདོ་ཀི་དགངོ་དའོི་
གསོལ་སྟནོ་ཞིག་གྲ་སིྒག་ཞུས་ཡོད། གསོལ་
སྟནོ་གི་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་ཡོངས་འཛིན་
གླིང ་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ ོ་ ཆེ ་ཡིན་ཞིང་། 
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་རྙིང་
གཉསི་གདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད་ཀང་། རིྩས་
སྤོད་རིྩས་ལེན་ཆ་ཚང་གུྲབ་མེད་སྟབས་
དནོ་ཁང་གི་དུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་
ཤིས་ལགས་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕབེས་ནས་གསོལ་
སྟནོ་དང་། ད་ེབཞིན་ད་ེཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུ
གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མང་
ཚོགས་གསུང་བཤད་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། གསུང་བཤད་ག་ོསིྒག་གནང་
མཁན་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཧི་
མཱ་ལ་ཡ་རན་རནོ་ཚོགས་པ་ Himalayan 

Elders Project  ཡིན་འདགུ གཞན་
ཡང་གསོལ་ སྟནོ་སབྐས་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩའ་ི
འགན་འཛིན་རིན་ཆེན་དར་ལོ་ལགས་དང་། 
ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། ས་གནས་སེར་
སྐ་མང་ཚོགས་བཅས་མི་གྲངས་ ༣༠༠ 
ལྷག་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། 
སབྐས་དརེ་ཆོལ་གསུམ་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་
དང་། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིའཁབ་
སྟནོ་པ་ཟུར་པ། ད་ེབཞིན་ཉནི་སླབོ་ཀི་སླབོ་
ཕུག་སོགས་ཀི་གཞས་པ་གཞས་མ་ཚོས་བདོ་
ཀི་རིག་ གཞུང་འཁབ་སྟནོ་ཞུས། ཚོགས་
ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞི་ནི་ནིའུ་ཡོག་དང་། 
ནའིུ་འཇར་སི་ཁུལ་ད་ུཞུགས་མཁན་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་སིྤ་ཁང་ཡིན་པར་བརནེ། སྒརེ་
དང་། ཚོགས་སིྐད་སོགས་ཚང་མས་སེམས་
འཁུར་ཆེར་བསྐེད་ཀིས་ཚོགས་ཁང་ཕུན་
ཚོགས་སྡ་ེབཞི་གསར་བཅོས་ལས་གཞིའི་
ཆེད་དུ་ས་གནས་བོད་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པར་སྐེད་མེད་བུན་གཡར་དང་། 

ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ་བཅས་ད་ེཉནི་ཁནོ་
བསྡམོས་ཨ་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་
མིན་ཙམ་བསྡ་ུརབུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
 ས ་ ག ན ས ་ བོད ་ རི ག ས ་ སིྤ ་
མ ཐུན ་ ཚོགས ་པའི ་ ཚོགས ་ག ཙོ ་ ན ོར ་
བུ ་ ཚེ ་ རིང ་ ཆོས་རོང ་ལགས་ཀིས་སྐེད ་
མེ ད ་ བུ ན ་ གཡར ་གནང ་མཁན ་ དང ་ 
ཞལ་འདབེས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ད་ུགླངི་
མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཁང་
ལ་འཁུལ་གསོལ་རབ་ གནས་དང་། སིྤ་ཁང་
གསར་བཅོས་ཀི་ལས་གཞིའི་ཆེད་དཔལ་
འབོར་འདུ་འགོད་ཀི་གསོལ་སྟནོ་སྐབས་
གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད། དགངོ་དའོ་ིགསོལ་
སྟནོ་ཉནི་ཞལ་འདབེས་དང་། སྐདེ་མེད་བུན་
གཡར་གནང་མཁན་གི་ཞིབ་ཕའི་ཐ་ོཞུང་ས་
གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ང་ོ
དབེ་ཐགོ་གསལ་ཡོད་པ་བཅས། །

ནའིུ་ཡོག་ཏུ་མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།  །ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སི་
ས་གནས་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀིས་
ག་ོསིྒག་གནང་ཐགོ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢ ཉནི་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་
ཆེན་ཐངེས་ ༥༦ སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒ་ོ

ད་ེཨ་རིའི་གྲངོ་ཁརེ་ནིའུ་ཡོག་ནང་ཚོགས་
ཡོད་པ་དང་།  སབྐས་དརེ་མགྲནོ་གི་གཙོ་
བརོ་བང་ཨ་རིའི་སིྤ་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་
འཛིན་ལགས་དང་། བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་གི་དུང་འཕར་ཀུན་དགའ་
བཀྲ་ཤིས་ལགས།   ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་མང་ཚོགས་བཅས་མཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་མར་སྐུ་མགྲནོ་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་
སྐུ་པར་མཐངོ་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་
དང་། མཎལེ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
སོགས་གུྲབ་མཚམས། ས་གནས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ཚེ་རིང་དཔལ་
ལནྡ་ལགས་ཀིས་དསུ་ཆེན་ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་རིམ་བཞིན་ནའིུ་

ཡོག་དང་། ནའིུ་འཇར་སི་ས་གནས་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
དང་། དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་སྐ་ུཚབ། བང་
ཨ་རིའི་སིྤ་འཐུས་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་། དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་དུང་

འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་
བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་སྒོགས་སྦྱང་
གནང་བ་དང་སྦྲགས་སྐབས་དརེ་གསུང་
བཤད་གནང་བའ་ིནང་།  ང་ཚོས་བཙན་
བོལ་བ ོད་མིའི ་མང་གཙོའི ་འཕེལ་རིམ་
དན་གསོ་བེད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་བཀའ་དནི་དན་དགོས་པའི་སྐརོ་དང་། 
བདོ་མི་ཚོས་རྣམ་ཀུན་ཕག་ལས་གང་འད་
ཞིག་གནང་རུང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་ཕམ་མི་ཡོང་བ་ཞིག་
བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ྷ
དགོངས་འཁུགས་གཞིའི་རིགས་ནམ་ཡང་
མི་ཡོང་བ་ཞིག་གནང་ཐབས་དགསོ་པ་དང་། 
ང་ཚོ་ཚང་མས་མང་གཙོའི་ཁ་ེདབང་ལོངས་

སུ་སྤོད་པ་དང་དསུ་མཚྱུངས་ད་ེདང་ལྷན་
བལ་ཐབས་མེད་པའི ་མང་གཙོའི ་ལས་
འགན་ཡོད་པ་རྣམས་ངསེ་པར་ད་ུདང་ལེན་
ཞུ་དགསོ་སྐརོ། ད་ེབཞིན་དངེ་སབྐས་སིྤ་
ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་སོགས་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་འད་
མིན་ནང་མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སྤདོ་
བས་པར་སདྙ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གཞི་
མེད་ཟུར་ཟ་དང་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་རེ་
ཟུང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་དང་རང་ཉདི་
དབ་ེམཚམས་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པ་དང་། 
གཞན་ཡང་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གནས་ཚྱུལ་ཇི་
འད་ཞིག་ཡིན་རུང་གཞན་ཟརེ་གི་རསེ་སུ་

མ་འབང་པར་དཔྱད་པ་བས་ནས་གཞན་གི་
མགོ་སྐརོ་བསླུ ་ཁིད་འགོ་མ་ཚྱུད་པ་གནང་
གལ་ཆེ་བའ་ིསྐརོ་གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་
སིྤ་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་སྒགོས་སྦྱང་གནང་རསེ། ཁངོ་སིྤ་
འཐུས་སུ་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་ནས་ད་བར་
གི་ལས་སྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་དང་། མང་གཙོ་
ལོངས་སྤདོ་དང་མཉམ་ད་ུསིྤ་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་
གནས་ཚྱུལ་ལ་མགོ་མ་འཁོར་བར་དངོས་
བདནེ་ཡིན་མིན་གནས་ཚྱུལ་ལ་དཔྱད་པ་
བདེ་ཐུབ་པ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ། བདོ་མི་ཚང་

མས་དྭངས་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
འབུལ་ཐུབ་རྒྱྱུར་སྒ་ོགང་ས་ནས་འབད་བརྩནོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུངས། ད་ེརསེ་
ཆོས་གསུམ་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དང་། ཉནི་
མོའི་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་ཕུག་ནས་རིག་གཞུང་
འཁབ་སྟནོ་དང་། ད་ེརསེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་པར་
གུྲབ་པ་བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧4

སདི་སྐངོ་གཟངེས་རགས་དང་སདི་སྐངོ་གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་ཁརེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢ ཉནི་མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཉནི་མོ་སུང་
བརིྩའ་ིམཛད་སྒ་ོདང་སྟབས་བསྟནུ། སདི་
སྐོང་གཟེངས་རགས་ཆེད་རིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་པ་སླབོ་མ་ལ་ྔདང་། འད་ིལོའ་ི
འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་

མའི་རྒྱྱུ གས་སྤདོ་ནང་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་མཁན་སླབོ་མ་གཉསི་
ལ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་
དང་དཔལ་ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སིད་
སྐངོ་གཟངེས་རགས་དང་སིད་སྐངོ་གཟངེས་
བསྟདོ་ཕག་ཁརེ་གནང་ཡོད།
སིད་སྐོང་གཟེངས་རགས་དང་སིད་སྐོང་
གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་ཁརེ་བཞེས་མཁན་གི་
མཚན་དང་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།
ཀ༽ སདི་སྐངོ་གཟངེས་རགས་ཆེད་རིགས་
གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་སླབོ་མ་ལ་ྔན།ི
༡། བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལགས་ན་ིགཞི་
རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་སྦལེ་ཀོབ་གཏན་སླབོ་ནས་ཐནོ་
རསེ། སྦངེ་ལོར་ St Joseph མཐ་ོསླབོ་ནས་

ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐནོ། ད་ེ
བཞིན་སྦངེ་ལོར Christ University གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ཐནོ། Ph.D Thesis: 

དཔྱད་ཞིབ། རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་གནས་སྤསོ་བདེ་མཁན་ཁིམ་ཚང་
ཐགོ་དངུལ་བསྐརུ་གཏངོ་བདེ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་

ཀི་དཔལ་འབོར་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་བྱུང་
ཐད་དཔྱད་ཞིབ།”A Study on Socio-
Economic Impact of Remittance on 
Forward Migrants Household of 
Tibetan Refugees in India

༢། བད་ེཆེན་རྡ་ོར་ེལགས་ན་ིགཞི་རིམ་སླབོ་
གྲྲྭ་ཨོ་རི་ས་གཏན་སླབོ་ནས་ཐནོ་ཞིང་། ཝ་
ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང༌ནས་སླབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་རསེ། ད་ལ་ྟཝ་ཎ་
དབུས་བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུསྐུ་མགྲནོ་སླབོ་དཔནོ་ཚྱུལ་ད་ུཕག་ལས་
གནང་མུས། Ph.D Thesis: དཔྱད་ཞིབ། 
བོད་ཀི་བརྡ་སྤོད་རིག་པའི་ཡིག་ཆ་དག་
དང་ནང་དནོ་རིག་པའི་ཚད་གཞུང་དག་ལ་
གཞི་བཅལོ་ཏ༌ེ། བདོ་སདྐ་ཀི་བརདོ་པའ་ི
རྣམ་གཞག་སྟནོ་པའི་རིག་པ་ལ་དཔྱད་པ། 

Analytical Study of Tibetan Syntax”

༣།རིག་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ན།ི གཞི་རིམ་
སླབོ་གྲྲྭ་ལ་དྭགས་དང་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུག་ཁིམ་
སྡ་ེནས་སླབོ་ཐནོ་རསེ། མཱ་རྡ་ར་སི་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་མཐ་ོསླབོ་ཐར་སོན། 
ད་ལྟ་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུ

ཉམས་ཞིབ་པའི་ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡིན། 
Ph.D Thesis: དཔྱད་ཞིབ། བཙན་བལོ་
བདོ་གཞུང་གི་སིད་དནོ་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་
ནསུ་པའི་ཐགོ་ཆབ་སིད་རིག་པས་དཔྱད་པ། 
Politics and Administration of Tibetan 
Government -in -Exile: A political 
Analysis in Perspective of Efficiency- 
(Political Science- Politics & Public 
Administration)

༤། བམས་པ་ཚོས་འཕལེ་ལགས་ན།ི མཐ་ོ
སླབོ། ཝ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང༌ནས་བསླབ་པ་ཐར་སོན་ཞིང། 
ད་ལྟ་ཝ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུསླབོ་དཔནོ་ལས་རོགས་ཐགོ་
ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡིན། Ph.D Thesis: 
དཔྱད་ཞིབ། དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ི
དགོངས་དནོ་ཉ་ིམ་དང་འཛམ་གླིང་གཉསི་

ཀི་འཁོར་གཞི་ལ་ས་རིས་ཀིས་ལམ་ནས་
དཔྱད་པ་མུ་ཏིག་ཕངེ་མཛེས།”Research 
on Analyzing the Geocentric and 
Heliocentric Model as per Kalachakra 
tradition”

༥། བསྟན་འཛིན་བད་ེགསལ་ལགས་ན།ི ལ་
དྭགས་དང་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེནས་

གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཐནོ་རསེ། མེ་
སོར་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་
མོ་ནས་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་ཞིང། ད་
ལ་ྟབདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་ད་ུཉམས་ཞིབ་པའི་ཕག་
ལས་བེད ་གནང་མུས་ཡིན། 

Ph.D Thesis: དཔྱད་ཞིབ། རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕོགས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞི་ཆགས་ཁག་
གི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་དང་གསར་
སྐསེ་གྲངས་ཚད་ཀི་གནས་འབབ་སྐརོ་དང༌། 
གནས་ཡུལ་སྤ་ོབཤུད་བས་པའི་ཤུགས་རྐནེ། 
Socio-Economic and Fertility Status 
of Tibetan Communities in South India 
and Impacts of Migration

ཁ༽ སདི་སྐངོ་གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་ཁརེ་བཞསེ་
མཁན་གི་མཚན་དང་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།
༡། རྒྱ་གར་ཧ་ེད་ར་བ་ད་ི Narayan Junior 

College Hyderabad ཞསེ་པའ་ིསླབོ་གྲྲྭའ་ི
སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས། བརྒྱ་
ཆ། ༩༦་༧༩ ལོན་ཡོད་པ་དང་། ད་ལ་ྟ
སྦངེ་ལོར་ཇནེ་མཐ་ོསླབོ་ Jain University 

ཁང་ད་ུགནམ་གུྲ་བཟ་ོབསུྐན་རིག་གནས་ 
Aerospace Engineering ཐགོ་སླབོ་སྦྱངོ་
གནང་བཞིན་ཡོད།
༢། རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་མ་སུ་རིའ་ིཝནེ་བགྷ་
ཨེ་ལེན་ Wynberg- Allen School སླབོ་

གྲྲྭའ་ིསླབོ་མ་ཚེ་རིང་སནྙ་གྲགས་བ་ླམ་ལགས། 
བརྒྱ་ཆ། ༩༦ ལོན་ཡོད་པ་དང་། ད་ལ་ྟམ་ན་ི
པལ་མཐ་ོསླབོ་ Manipal University ཏུ་
སནྨ་པའ་ི MBBS སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་མུས་ཡིན་
འདགུ །

སྦྱང་འབས་རྩ་ེཕུད་སོན་པའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ལ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གཟངེས་རགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་བདོ་གཞུང་མང་ཡོངས་ཀི་མང་གཙོའི་
ཉིན་མོ་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོདང་སྟབས་
བསྟནུ། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉིས་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ནང་གུྲབ་
འབས་རྩ་ེཕུད་སོན་པ་བཅྱུ་གཅིག་ལ་ལེགས་
སྐསེ་ཕག་ཁརེ་དང་བ་དགའ་གནང་ཡོད།
རྩ་ེཕུད་སླབོ་མ་རྣམས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ།
སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་ཨང་རིམ་
དང་པ་ོལོན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་གཤམ་གསལ།
ཀ༽ ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སེ་ལ་
ཀུའི་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་མཚོ་
མོ་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༤།༢ ཐབོ་ཡོད་པ་
དང། འད་ིལོ་ཁ་ོམོ་ལོ་གཅིག་བར་མཚམས་

བསདྡ་ཡོད་འདགུ
ཁ༽ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༨ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། 

ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཀི་རོ་རི་
མལ་ (Kirori Mal) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སླབོ་སྦྱངོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།
ག༽ ཚོང་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་ད་ྷསྟངེ་
བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་སྒནོ་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༨ ཐབོ་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིཧནི་ད་ུ(Hindu) 

མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ B.Sc Honors (Statistics) 
སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་ཨང་རིམ་
གཉིས་པ་ལོན་པའི ་སླབོ ་ཕུག་རྣམས་གཤམ་
གསལ།
ཀ༽ ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་ཀ་སྦུག་
གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་བད་ེཆེན་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། 

འད་ིལོ་ཁ་ོམོ་ལོ་གཅིག་བར་མཚམས་བསདྡ་
ཡོད་འདགུ
ཁ ༡༽ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སུ་ཇ་ཱ
བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་བུ་འཁིད་

ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༡།༦ 
ཐབོ་ཡོད་པ་དང། ད་ལ་ྟ
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་
ཨིན་ད་ར་པྲ་སཐ་བུད་
མེད་ཀི་(Indraprastha 

College for Women) 
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (Psychology Honors) སླབོ་
སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
ཁ ༢༽ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སུ་ཇ་ཱ
བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་སིྒན་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༡།༦ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། 
ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་ཧ་ེད་ར་བདྷ་ཀི་སིམ་བ་ྷཡོ་སིཕ་
(Symbiosis College) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཁམིས་
ལུགས་རིག་པའ་ི (LLB) སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།
ག༽ ཚོང་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་མོན་གྷ་ོ
གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་སྒལོ་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༣་༦ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། 
ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་གི་སེཊ་ཇ་ོ
སེཕ་ (St. Joseph College ) 
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (B.Com) སླབོ་
སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་ཡོད་པ་
ནས་ཨང་རིམ་གསུམ་པ་ལོན་
པའི ་སླ ོབ ་ ཕུག ་རྣམས་གཤམ་

གསལ།
ཀ༽ ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སེ་
ལ་ཀུའི་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་ཚེ་རིང་བསོད་
ནམས་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༩།༦ ཐབོ་ཡོད་
པ་དང་། ད་ལ་ྟཁངོ་ཅན་ད་ིསརྒ་ད་ུརྒྱལ་
ཡོངས་སྔནོ ་འགྲོའི ་སྨན་པའི་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་ 
All India Pre-Medical Test ཆེད་གྲ་སིྒག་
བདེ་བཞིན་ཡོད།
ཁ༽ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སྦལེ་ཀབོ་
གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་ཟླ་བ་ཆོས་སྒནོ་ལགས། 
བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། ད་ལ་ྟརྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕོགས་མེ་སོར་ད་ུཡོད་པའི་(JSS 

Law College) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (BBA LLB) 

སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།

ག ༡༽ ཚོང་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་ད་ྷ
སྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ཡིད་
དགའ་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༢།༤ ཐབོ་ཡོད་
པ་དང་། ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིགུ་
ར་ུག་ོབྷནི་ད་སིང་ (Shri Guru Gobind 

Singh) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (B.Com) སླབོ་སྦྱངོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།
ག ༢༽ ཚོང་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་ད་ྷ
སྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་འཕནི་ལས་དབང་
མོ་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༢།༤ ཐབོ་ཡོད་པ་
དང་། ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིཧན་
སི་རཱཇ་ (Hansraj College) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ 
(B.Com Honors) སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།།

བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ། བད་ེཆེན་རྡ་ོར།ེ རིག་འཛིན་རྡ་ོར།ེ བམས་པ་ཆོས་འཕལེ། བསྟན་འཛིན་བད་ེགསལ།

བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར།ེ

བསྟན་འཛིན་མཚོ་མོ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། བསྟན་འཛིན་ནརོ་སྒནོ།

བསྟན་འཛིན་བད་ེཆེན། བསྟན་འཛིན་བུ་འཁདི། བསྟན་འཛིན་ནརོ་སིྒན། བསྟན་འཛིན་རྣམ་སྒལོ།

ཚེ་རིང་བསོད་ནམས། ཟླ་བ་ཆོས་སྒནོ། བསྟན་འཛིན་ཡིད་དགའ། འཕནི་ལས་དབང་མོ།

ཚེ་རིང་སནྙ་གྲགས་བ་ླམ།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ 5

སྦརི་བདོ་ཁམས་བཟ་ོགཞིས་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ 
ནས་ ༦ བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་སྦརི་
བདོ་ཁམས་བཟ་ོགཞིས་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་

ནས་མི་ལོ་ཧིལ་པ་ོལྔ་བཅྱུ་འཁོར་བའི་དསུ་
དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པར་ལརྟ། ཕི་ཚེས་ 
༥ ཉནི་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་མངའ་
སྡའེི ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཀི་ཤོར་རི་
ལལ་མཆོག་དང་། སདི་ཚབ་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགྲནོ་ད་ུདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་བསྟན་འཕལེ་མཆོག གཞན་

ཡང་དཔལ་ལྡན་སིྤ་ལྷན་ཚོགས་གཞོན་དང་
སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ནང་སདི་དུང་
ཆེ་ལས་ཚབ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་

བཅས་སྐུ་མགྲནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལྟར་ད་ེཉནི་
གི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་མིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་པའ་ིསྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པ་དང་། དག་ེ
བཙྱུན། སླབོ་ཕུག མི་མང་དང་ལས་བདེ་
ཡོངས་ལ་མཚམས་འད་ིདང་འབལེ་གསུང་

བཤད་གནང་དནོ་ད།ུ ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་
ནས་བཟུང་རྒྱ་དམར་གིས་བ ོད ་བཙན་
བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་
ད་ུཕབེས་རསེ་སུ་བདོ་མི་ཁི་ཚོ་བརྒྱད་ལྷག་
ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དུ་སྐབས་
བཅལོ་ལ་ཡོང་དགསོ་བྱུང་། ཐགོ་མར་
ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་སྐབས་ངོ་ཤེས་པ་
གནམ་དང་ས་མ་གཏགོས་མེད་ཀང་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མི་
རབས་གོང་མ་རྣམས་ཀི་རྣམ་དཔྱདོ་འགྲན་
ཟླ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་
ཀི་ཕག་ལས་གནང་བའི་བཀའ་དནི་ཁོ་ན་
ཡིན་པ་དང་། གཏརེ་ཆེན་མཆོག་གླངི་པ་
སྐུ་ཕངེ་གསུམ་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་དང་། ཆྱུ་སངྒ་དམག་སིྤ་ཟུར་པ་
སྐབས་དའེི་མད་ོསྟདོ་སིྤ་འཐུས་བ་རོད་རྣམ་
རྒྱལ་རྡ་ོརེ་མཆོག་གཉིས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་
རིང་པའོི་དགོངས་བཞེས་ཀིས་ས་ཆ་སྤུས་
གཟགིས་དང་། ད་ེརསེ་གཞིས་ཆགས་
འཛུགས་བསུྐན་གནང་བ། གཞིས་ཆགས་
འདིའི་དབུ་དབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཡོད། བདོ་
མི་རིགས་ཀི་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ལ་གཞིས་
ཆགས་འདསི་ཞབས་འདགེས་ཧུར་སྐདེ་ཞུས་
ཡོད་པའི་ངསོ་འཛིན་ཀང་བདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་
གསུངས། འདས་པའ་ིལོ་ ༥༠ ཐམ་པའ་ི
བྱུང་རབས་རྣམས་དན་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
གལ་ཆེ་བ་མ་འོངས་པར་གཞིས་ཆགས་
འདའི་ིའཛིན་སྐངོ་ཡིན་ནའང་འད། བོདོ་མི་
ཡི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་གོམས་
གཤིས་སོགས་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་རྒྱྱུ ན་
འཛིན་དང་ཚགས་ཚྱུད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་
ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བདེ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེ་ཡིན་པ་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིའཐབ་
རྩོད་ཐགོ་ལའང་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ ་ཡིན་པའི ་སྐརོ ་ སོགས་དང་། 
ད་ེརསེ་ད་ེརིང་ལོ་ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དན་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་རྣམས་ལ་ངསོ་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཚང་མ་
ལ་སླར་ཡང་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་དང་། 
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་གསུངས། སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་
བ་ོརྒྱ་གར་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་སུ་
དྷརི་ཤར་མ་མཆོག་ཛ་དག་གི་བླནོ་ཆེན་ལནྷ་

ཚོགས་སུ་ཕབེས་དགོས་བྱུང་བ་བརནེ་ཁོང་
གི་གསུང་བཤད་སྒ་འཇུག་ཐགོ་ནས་བཏང་
ཡོད། ད་ེནས་བདོ་ཁམས་བཟ་ོགཞིས་ཚོགས་
པའི་ལ་ྔབཅྱུའི་དན་དབེ་ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་
སིྤ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གི་
སྐུ་མགྲནོ་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་ཀི་ཤོར་རི་ལལ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ནས་
དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད། རིག་གཞུང་ཚོགས་
པ་ཁག་གསུམ་ནས་གཞས་ས་རེར་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་རསེ། སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པས་དབྱུག་
རྩེད་སྤ་ོལོ་འགྲན་བསྡུར་གི་བ་དགའ་གནང་
ཡོད། སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོདང་དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགྲནོ་རྣམས་ལ་དསུ་དན་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་ར ེན ་འབ ེལ་མཚོན་བེད་ཕག་
རགས་ཀང་ཕུལ་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ིམཇུག་ཏུ་
བདོ་ཁམས་བཟ་ོགཞིས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཞོན་སས་འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ནས་མཛད་རིམ་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་
ཡོད་པ་བཅས།།

སབྐས་དགུ་པའ་ིསནྦ་ད་ར་ས་འཐུས་
དམ་འབུལ།

༄༅། །ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྟན་
འཛིན ་མཁེན ་རབ ་ལགས་ ཀིས ་ ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉནི་སནྦ་ད་ར་ནརོ་
རྒྱས་གླིང་གི་སྐབས་དགུ་པའི་འདམེས་ཐནོ་
འཐུས་མི་གྲངས་ ༡༡ ནས་འཐུས་མི་ ༡༠ 
དང་། ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་
ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་
བམས་པ་མཐའ་ཡས་ལགས་བཅས་ཀི་ལས་
ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གུྲབ་
བྱུང་འདགུ་པ་དང་། ས་འཐུས་དམ་འབུལ་
གི་བདེ་སྒ་ོདང་སྟབས་བསྟནུ། ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པས་སནྦ་ད་ར་ས་གནས་སུ་གངོ་
ཚེས་ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཐགོ་ས་གནས་
མི་མང་ལ་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་ཁིམས་

ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་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་འགྲ་ོལུགས་རྩ་
འཛིན་ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བ་རིམ། 
ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད། བཅའ་ཁམིས་ནང་
གསལ་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དང་བདོ་མིའི་
ལས་འགན། ས་གནས་སུ་ཡོད་པའ་ིབཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀི་
ཁམིས་རྩདོ་པ་ང་ོསྤདོ། ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ི
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཁངོས་
ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་གོ་རགོས་སྤལེ་གནང་
འདགུ་པ་བཅས། ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུབརྷ་ཛལ་ནས་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པ་ལ་ྔ

གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ 
ནས་ ༢༣ བར་བརྷ་ཛིལ་ Brazil, Federal 

University of Sao Paulo ནས་ཡིན་པའ་ི
སྨན་པ་ཁག་གཅིག་སིྒག་འཛུགས་སོགས་

ལ་གཟིགས་སྐརོ ་
ཕ ེབ ས ་ ཡོ ད ་ པ ་
བཞིན། ཕི་ཚེས་ 
༦ ཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ 
ཐོག ་ སིྤ ་ ལྷན ་ དུ ་
ག ཟི ག ས ་ སྐ ོ ར ་
ཕབེས་ནས་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་

མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏ།ེ ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
གསུང་བཤད་ཁག་གནང་སྐབས་ཁོང་རྣམ་
པར་སེམས་སྐུལ་དང་ཚོར་བ་ཡང་ཆེན་པ་ོ
སླབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་རྣམ་པས་བཀའ་
འད་ིཡང་གནང་ཡོད། མཇུག་ཏུ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་སནྨ་པ་ཚོར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ནང་ལ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གང་ཐུབ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་
གནང་ཡོད།།

འཕདོ་བསྟནེ་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ 
ནས་ ༣༠ བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱ་
གར་མ་ཧཱ་རཱཤཀྲ་ Maharashtra མངའ་
སྡའེ་ིགྲངོ་ཁརེ་འཇམ་ཁ་ེད་ི Jamkhed 

ས་གནས ་ སུ ་བ ོད ་ མིའི ་ག ཞིས ་ཆགས་
ཁག་གི་ནང་འཕདོ་བསྟནེ་གོ་རགོས་སྤལེ་
ཐབས་ཀི ་ཟབ་སྦྱོང ་ཐེངས་གཉིས ་པའི ་
ཐགོ འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕྱུ ག ་མཆོག་ གིས་གཙོས་འཕོད ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་དང་ཟུང་དུང་། 
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་
ཁང་ཁག་བདུན་གི་འཕདོ་བསྟནེ་འབལེ་

མཐུད་པ་དང་འཛིན་སྐོང་དུང་ཆེ་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཟབ་
སྦྱངོ་ཐགོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་
གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་འཕདོ་བསྟནེ་
གོ་རགོས་ཀི་ལས་གཞི་ཇི་ལྟར་བརྙབ་ཐུབ་
མིན་ཐད་ལམ་སྟནོ་དང་། དདུ་ཚང་སོ་སོའ་ི
ནང་གི་ནང་མིའི་གྲངས་ཐོ་དང་ནང་མིའི་
གནས་སྟངས་རྒྱྱུས་ལོན་བདེ་ཕགོས། ད་ེ
བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་མང་ཚོགས་
ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་གནས་སྟངས་དང་སྟངས་
འཛིན་གནང་ཕགོས་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། གྲངོ་གསེབ་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་གཞི་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་
དང་མང་ཚོགས་ཀི་བཟའ་འཐུང་གི་སྤོད་

ལམ་སོགས་ཀི་ཐགོ་རྒྱྱུས་ལོན་ཡོང་སདླ་གྲངོ་
གསེབ་ཁག་ཏུ་དངསོ་སུ་འཁིད་ཡོད་འདགུ 
སིྤར་འཇམ་ཁེ་ད་ེས་ཁུལ་ད་ུའཕདོ་བསྟནེ་
ཟབ་སྦྱངོ་བསྟ་ིགནས་ཁང་དསེ་ད་བར་གྲངོ་
གསེབ་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། ལགྷ་པར་ཧ་ཅང་
གནས་སྟངས་ཞན་པའ་ིགྲངོ་གསེབ་ཁུག་ཀགོ་
ཁག་གི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་འཕདོ་བསྟནེ་
གི་སླབོ་གསོ་ཇི་ལྟར་སྤལེ་དགོས་པའི་ཟབ་
སྦྱོང་གནང་ཕོགས་དརེ་རྒྱལ་ནང་ཙམ་མ་
ཟད། རྒྱལ་སིྤས་བསགྔས་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་
ཐབོ་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཟངེས་རགས་
སོགས་མང་པ་ོཐབོ་མངོ་ཡོད་འདགུ ཟབ་
སྦྱངོ་འད་ིབཞིན་ཨ་རིའ་ི USAID རོགས་
ཚོགས་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་འདགུ །

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ལ་སི་པནེ་གི་
གསར་འགདོ་པས་བཅར་འད་ིགནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་གྲ་ིས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༩།༤༠ ཐགོ་སི་པནེ་
གི་ Revista 5 w, World News ཞསེ་པའ་ི
གསར་འགྱུར་ཚན་པའི་གསར་འགོད་པ་ཨ་
གཱསེ་མོ་རེ་ལའ་ི Agus Morales ལགས་
སིྤ་ལྷན་ད་ུཕབེས་ནས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་སར་ཆེད་བཅར་གིས། 

སྐབས་བཅལོ་བདོ་མི་སིྤའི་གནས་བབ་དང་། 
སླབོ་གྲྲྭ དགནོ་སྡ།ེ གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་གི་འཛིན་སྐོང་བེད་སྟངས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་བཅར་འད་ིགནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་
ཡང་བཅར་འད་ིགནང་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་
ལན་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧6

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་
དབུ་བ་ླརྣམ་པར་འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་བཅར་ཞུ་བཞིན་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་

མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ 
ནས་ ༡༡ བར་སྡརེ་ལྡནུ་དང་ཌ་ོལན་ཇི་
བནོ་གཞིས། མོན་གྷ་ོབཅས་སུ་བདོ་ཀི་ཆོས་
བརྒྱྱུ ད་ཁག་གི་དབུ་བླ་རྣམ་པར་འཚམས་

ཞུའི་མཇལ་ཕག་དང་ས་གནས་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གཅིག་ལ་གནས་གཟིགས་ཆེད་གཞུང་

འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་རྒྱྱུའ་ིམཛད་རིམ་
ལརྟ། ཕི་ཚེས་ ༥ ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་འཁོན་རིགས་བསྟན་པའི་སགོ་
ཤིང་ས་སྐ་གོང་མ་བདག་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་

མཇལ་ཕག་དང་བཅས་ད་ེགའི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གཅིག་ཏུ་གནས་གཟིགས་གནང་ཡོད། 
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་ཌ་ོལན་
ཇི་བནོ་གཞིས་སུ་ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའ་ིམངའ་
བདག་སྐབས་རེ་སྨན་རི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསྡུས་པ་ཞིག་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་ད་ེགའི་
ས་གནས་དགོན་ཁག་ཏུ་གནས་གཟིགས་
གནང་། ཕི་ཚེས་ ༨ ནས་ ༩ བར་མོན་གྷ་ོ
ར་ུཞྭ་སེར་བསྟན་པའ་ིསལོ་འབདེ་དགའ་ལནྡ་
ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། ཤར་པ་ཆོས་ར་ེ
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་འཚམས་
ཞུའ་ིམཇལ་ཕག་དང་། ད་ེབཞིན་དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་ཏུ་གནས་གཟགིས་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས།།

བདོ་དང་ཐ་ེཝན་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་
མི་ཁག་གཅིག་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕབེས་པ།

༄༅། །བདོ་དང་ཐ་ེཝན་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་མི་
བཅྱུ་གྲངས་ཤིག་ཚོགས་པའི་ལས་དནོ་དང་
འབེལ་ནས་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་དུ་ ཆེད་
ཕ ེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་སྟབས་བསྟུན། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉནི་
གི་དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ ཐགོ་སེར་ཀངོ་
མགྲནོ་ཁང་ད་ུཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་ས་ེལེན་གི་གསོལ་
སྟནོ་ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། སབྐས་
ད ེར་དཔལ་ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་དང་། དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
རྣམ་པ་འགའ་ཤས། ཚོགས་དུང་དང་དུང་
འཕར་རྣམ་གཉིས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་སྟ་ེཕན་ཚྱུན་དགོངས་ཚྱུལ་བར་ེརེས་
སབྐས། ཚོགས་མི་ཁངོ་རྣམ་པ་རེ་རེ་ནས་
བདོ་དནོ་ཐགོ་སེམས་འཁུར་ཡོད་པའི་རྣམ་
པ་ཤུགས་ཆེ་དང་བཅས་མ་འོངས་པར་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གང་ཐུབ་གནང་
རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད། དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་དང་སིྤ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲེལ་པ་ོམཆོག་བཅས་ཀིས་ཁོང་རྣམ་པས་

བདོ་དནོ་ཐོག་སེམས་འཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོགནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་དང་། མ་
འངོས་པར་ཕན་ཚྱུན་གཉསི་ཀའི་དམིགས་
ཡུལ་བསུྒབ་ཐབས་སུ་གང་ཅིའི་འབལེ་ལམ་
མུ་མཐུད་དང་། ལས་འགུལ་རིམ་པ་སྤལེ་
རྒྱྱུའ་ིསྐརོ། གཞི་རྩའ་ིཁངོ་རྣམ་པས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ལྟར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཇི་
ཕབེས་དགོངས་དནོ་བཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གིས་ནསུ་ཤུགས་སོགས་འདནོ་གནང་
ཡོད་བའི ་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་ཅིང་། 
ལགྷ་པར་ད་རེས་བདོ་དང་ཐ་ེཝན་གི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་

མིའི་ཁངོས་ཐའ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་གཉསི་ཀང་ཡོད་སྟབས། དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་སིྤའི ་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ལགྷ་པར་ད་བར་རྒྱལ་
སིྤའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཐངེས་ ༦ ཚོགས་
ཟནི་པ་དང་། རིང་མིན་ཐངེས་ ༧ ཡང་

འཚོག་འཆར་ཡོད་པས་ཚོགས་འདའིུ་ནང་
ཐའ་ེཝན་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཐབས་སོགས་གང་ཅིའ་ིའབལེ་
ལམ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་
བཅས།།

སདི་ཚབ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
སྦརི་བདོ་ཁམས་བཟ་ོགཞིས་དབུ་བརྙསེ་པའ་ི

མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་སྦརི་བདོ་ཁམས་བཟ་ོགཞིས་ཚོགས་པ་
དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ ཧལི་པ་ོའཁརོ་
བའི་དསུ་དན་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་ཏུ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་

ཤེས་མཆོག་ཕབེས་ཡོད།     ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦།༤༥ ཐགོ་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནང་སིད་
དུང་ཚབ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་
ལྷན་ཕབེས་ཐོན་གནང་སྟ་ེས་གནས་སུ་མ་
འབརོ་གོང་ས་མཚམས་ཕབེས་སྒརོ་སྦརི་ས་

གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་དང༌། ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི། གཞན་ཡང་
འབལེ་ཆགས་མི་ས་ཁག་བཅས་ནས་ཕབེས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེནས་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༩།༣༠ ཐགོ་མཛད་སྒརོ་དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགྲནོ་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཀི་ཤོ་རི་ལལ་མཆོག་དང་། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག 
སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། དགནོ་སྡ་ེཁག་
གི་བསྟན་བདག་བ་ླམ་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་

མངའ་སྡའེི་མི་མང་གི་འཐུས་མི་དང་རྒྱ་གར་
ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་གལ་ཆེའ་ིམི་ས་
ཁག་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་ ༡༥༠༠ བརལ་
བ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ་མཚོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་གནང་སྟ་ེམང་ཚོགས་
ལ་བཀའ་ཤག་གི་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྙངི་དནོ་ད།ུ 

ད་ེརིང་བདོ་ཁམས་བཟ་ོགཞིས་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་ལ་ཕི་
མིག་ཞིག་བལྟས་ཚེ་མི་རབས་གོང་མས་སྐུ་
ལས་སྐནོ་པའ་ིབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི
སདྐ་ཡིག་དང་གམོས་གཤིས་བཟང་པ་ོབཅས་
ད་བར་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་ཐུབ་པར་ཐགོ་
མའི་དབུ་ཁིད་གནང་མཁན་འདས་གསོན་
རྣམས་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་བསྔགས་

བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་ཆབས་ཅིག་འབྱུང་འགྱུར་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་གི་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་
ད་ེསིད་ད་ུན་གཞོན་རྣམས་ནས་ཁོང་རྣམས་
ཀི་གཟིགས་རྒྱང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་བཞིན་
རྒྱྱུན་འཛིན་དང་གཅསེ་སུང་མུ་མཐུད་མཇུག་
སྐོང་གནང་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་གསུངས། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨ་མ་ཏ་ེརེ་ས་དམ་པ་
མཆོག་ལ་ཡེ་ཤུའ་ིསྐསེ་ཆེན་དམ་པའ་ིམཚན་
གནས་ཕུལ་བར་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༤ ཉནི་ཡེ་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་པབོ་ཕ་རན་སི་སི་
མཆོག་གིས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཨ་མ་ཏ་ེརེ་ས་ 
Mother Teresa དམ་པ་མཆོག་འདས་
གྲངོས་སུ་གྱུར་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༩ རསེ་ལ་ཡེ་
ཤུའ་ིསྐསེ་ཆེན་དམ་པའ་ི Saint མཚན་
གནས་ཕུལ་བར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་ཧ་ཅང་དགེས་ཚོར་
བྱུང་ཡོད་སྐརོ་གི་གསུང་འཕནི་ཞིག་ཕི་ཚེས་ 
༥ ཉནི་ཨ་མ་ཏ་ེརེ་ས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་
བཙྱུགས་པའ་ིཡེ་ཤུའ་ིདག་ེརྩའ་ི Mother 

Superior མཚན་ཐགོ་ཏུ་སྩལ་འདགུ ད་ེ
ཡང་གསུང་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཨ་མ་
ཏ་ེརེ་ས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པའོི་
རིང་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་
མགོན་སྐབས་བལ་བའི་ཉམ་ཐག་དབུལ་
ཕངོས་རྣམས་ལ་བམས་སྐོང་གནང་བའི་
མཛད་བཟང་ད ེར་ངོས་ཀིས་རག་ཏུ ་ཡི ་
རང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། 
ཐངེས་འདིར་དམ་པ་ཁོང་ལ་ཡེ་ཤུའི་སྐསེ་
ཆེན་དམ་པའི་མཚན་གནས་ཕུལ་བར་ཁདེ་
རྣམས་དང་ལྷན་ངོས་རང་ཡང་དགའ་སྤོ་
འཕལེ་ཞིང་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ཁངོ་གི་ཁད་ད་ུ
འཕགས་པའི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་པ་རྣམས་རསེ་

དན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁངོ་དང་མཇལ་བ་
ཙམ་གིས་གང་ཟག་མིག་དཔ་ེའསོ་པ་ཞིག་
རེད་འདགུ་སམྙ་པའི་ཚོར་བ་གསལ་པ་ོབྱུང་
བ་མ་ཟད། ས་ྔལོར་ངསོ་རང་ཆེད་མངགས་
གྲངོ་ཁརེ་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་རནེ་གཞི་བས་པའི་
ཨ་མ་ཏ་ེརེ་ས་དམ་པ་ཁངོ་གི་དག་ེརྩ་ཚོགས་
པ་ Missionaries of Charity ཞསེ་པ་དརེ་
བསྐོད་ནས་དམ་པ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ཕག་
རོགས་ཡེ་ཤུའི་བཙྱུན་མ་རྣམས་ཀིས་མཛད་
རསེ་ལ་གུས་འདདུ་ཞུ་སབྐས་སརླ་ཡང་ཚོར་
བ་ད་ེའད་ཞིག་སྐསེ་བྱུང་། སྐསེ་ཆེན་དམ་
པ་ཁངོ་གིས་དནོ་དམ་གི་བམས་བརྩ་ེཇི་ཡིན་
དག་ེརྩའ་ིལས་གཞི་བརྒྱྱུད་བསྟན་གནང་ཡོད། 
ད་ཆ་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ཁངོ་ང་ཚོ་དང་ལནྷ་སྐ་ུ
འཚོ་བཞུགས་མེད་ཀང་ཁོང་གི་སྙངི་སྟབོས་
དང་ལྷག་བསམ་ཁེད་རྣམ་པའི་ཕག་ལེན་
ཐགོ་ནས་རྒྱྱུན་མཐུད་འཚོ་གནས་བ་རྒྱྱུ ་རེད། 
ཅསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད། མཐར་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཇི་སིད་དབུལ་ཕངོས་
ནམ་གནས་བར་ད་ེསིད་ད་ུདགེ་རྩ་ཚོགས་
པའི་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་སྐངོ་ཡོང་བའི་
ཐུགས་སྨནོ་ཡང་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།
 ༼གསུང་འཕིན་ངོ་མ་ཨིན་ཡིག་
ནས་འད་ིག་ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་
ཞུས་པས་ཨིན་ཡིག་དརེ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།༽


