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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དྲག་ཆར་རུླང་འཚུབ་ཀི་གདོ་
ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཨ་རིའ་ིཊེག་ས་སི་	Texas		མངའ་སྡའེ་ི
ནང་ཉ་ེལམ་དྲག་ཆར་རུླང་འཚུབ་ཤུགས་ཆེ་འགོ་ཆུ་
རདུ་ཀིས་རྐནེ་པས་མི་རུྒྱ་ཟགོ་གསུམ་ལ་གནདོ་འཚེ་
ཚབས་ཆེ་ཕགོ་རྐནེ།				བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་གྷ་ེ
རེག་ཨེ་བྷ་ོཊི་	 Greg	 Abbot	 མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོའ་ིགསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
ལྷ་ོཤར་ཊེག་ས་སི་ས་ཁུལ་ནང་དང་ལགྷ་པར་ཧུ་སུ་
ཊོན་	 Houston	 	 གངོ་ཁརེ་ས་ཁུལ་ད་ུད་ེས་ྔམ་
གགས་པའི་དྲག་ཆར་རུླང་འཚུབ་ཚབས་ཆེ་བུང་
རྐནེ་ཡུལ་མིའ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་སྡདོ་ཁང་སོགས་
ལ་གནདོ་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པར་བརནེ་མི་གངས་
སངོ་ཕག་མང་པ་ོདཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མོང་བཞིན་
པའི་གནས་སངས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་བུང་སྐབས་
ངསོ་རང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་ཊེག་ས་
སི་མི་མང་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 	 ཞསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།	 	 	 ཛ་དྲག་ངལ་
སེལ་རོགས་སྐབོ་ཀི་ལས་གཞིར་ཡིད་རང་བསགྔས་
བརདོ་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།།

ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ིཀ་ོན་ིཕ་འཛམ་གླངི་རྐང་རྩདེ་
སྤ་ོལོའི་རྩདེ་འགན་ནང་བདོ་ཀི་རྐང་སྤལོ་རུ་ཁག་

འདམེས་སུྒག་བུང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་
ས་ལོན་ཌོན་ནང་རང་དབང་ཅན་གི་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོ
ལོའ་ིམཐུན་ཚོགས་	 CONIFA	 ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་
འཛམ་གླངི་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིརྩདེ་འགན་ CO-
NIFA World Football Cup 2018	ནང་
བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་རུ་ཁག་མཉམ་
ཞུགས་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་མཐུན་ཚོགས་
ད་ེནི་འཛམ་གླིང་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་སིྒག་འཛུགས་	
FIFA	 ནང་དབེ་སྐལེ་མེད་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཞིག་
ཡིན་འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ིའཛམ་གླངི་རྐང་
རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིརྩདེ་འགན་ནང་	 Oceania	 ནས་ར་ུ
ཁག་གཅིག་དང་།	 བང་ཨ་རི་ནས་གཅིག	 ཨ་ཕ་ི
རི་ཀ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་ནས་ར་ུཁག་གཉསི་རེ།	 ཡུ་
རོབ་ནས་ར་ུཁག་ལ་ྔསོགས་གླངི་ཆེན་བཞི་ནས་རྐང་
རྩདེ་སྤ་ོལོ་ར་ུཁག་	༡༦	ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོ
ལོའི་རུ་ཁག་ལ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དམིགས་
བསལ་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སུད་
སིར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་ཕི་ལོ	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	ཉནི་སུད་
སི་ཛུ་རིག་	 Zurich	 གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་
གནང་སབྐས།	 རི་ཀནོ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི།	 ས་
གནས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།	 ས་གནས་བདོ་རིགས་
མི་མང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཙོས་
ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་རི་
ཀནོ་ཁུན་	Kuhn	བཟ་ོགྲྭ་དང་ས་གནས་འགམེས་
སནོ་ཁང་ལ་གཟགིས་བསྐརོ་དང་།	 རི་ཀནོ་དགནོ་
པ་ད་ུགནས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་གུབ་མཚམས་ལས་
རིམ་བཞིན་ས་གནས་བདོ་རིགས་གནད་ཡོད་མི་
ས་ཁག་དང་ལནྷ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདརུ་དབུ་
བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མང་གཙོ་གསོལ་རས་སྩལ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	༥༧	
འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་བཞུགས་སརྒ་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་
ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་
ཏ་ེམི་ལོ་	 ༥༧	 འཁརོ་བའ་ིགཞུང་འབལེ་
དསུ་ཆེན་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུ་ཆེད།	 བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༤	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་བཞུགས་
སྒར་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྲྭ ་བར་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༡༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཧ་ིམྰ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིའཕདོ་བསནེ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ Kaul 

Singh Thakur མཆོག	 དམིགས་བསལ་
སྐུ ་མགོན་སུ་ཝི་ཌེན་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ Carl Schlyter མཆོག	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 རང་དབང་

ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	

མི་དམངས་དང་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁནོ་སེར་
སྐ་མི་མང་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་
པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བོད ་
གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་འབུལ་བཞིན་པར་སིད་

ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་
དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་

མཁའ་དབིངས་སུ་སྒེང་འཛུགས་གནང་།	
དེ་རེས ་སྐུ ་མགོན ་གཙོ ་བ ོ་མཆོག ་ གིས ་
སིད་སྐོང་གཟེངས་བསདོ་བཞེས་མཁན་
སླབོ ་མ་ལྔ ་ལ་གཟེངས་རགས་དང་སིད་
ཚབ་མཆོག་གིས་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་

ཡར ་ཐོན ་ ཚོང ་ལས ་མ ་ད ངུལ ་ རོགས ་
སྐོར་གཟེངས་རགས་འགན་བསྡུར་ནང་
འདམེས་ཐོན་བུང་བ་རྣམས་ལ་གཟེངས་
རགས།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་
དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་གཏན་ཉིན་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉིས་ཀི་རིག་ཚན་གསུམ་གི་ཨང་
རིམ་དང་པའོ་ིསླབོ་མ་	 ༣	 དང་དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་མཆོག་གིས་རིག་ཚན་གསུམ་
གི་ཨང་རིམ་གཉསི་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་	 ༦	 །	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་རིག་ཚན་གསུམ་
གི་ཨང་རིམ་གསུམ་པའ་ིསླབོ་མ་	 ༣	 བཅས་
ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སླབོ་ཕུག་གཟངེས་རགས་
གནང་རེས་སིད་ཚབ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་
དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	།

སུ་ཝི་ཌནེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་སུ་
ཝི ་ཌེན་ལྗང་ཁུ ་ཚོགས་པའི ་གོས་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
སྐ་ུཞབས་	 Carl Schlyter མཆོག་དང་།	
སུ་ཝེ་ཌེན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ 
Swedish Tibet Committee ཚོགས་གཙོ་	

Mattias Björnerstedt  ལགས།	 	 སུ་ཝ་ེ
ཌནེ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་གཙོ་
འཇམ་དབངས་ཆོས་སྒནོ་ལ གས།	 ཕི་ནང་
ནི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
ཀི་ཐགོ་མར་སུ་ཝ་ེ ཌེ ན་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྒནོ་
ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་ གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ང་ཚོ་ད་ེརི ང་འདརི་སུ་ཝ་ེཌནེ་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་ རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་སུ་
ཝེ་ཌེན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ནས་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་སདླ་བཅར་བ་རེད།	

སུ་ཝེ་ཌེན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ནི་ཧ་ཅང་
ཆུང་ཆུང་རེད།	 སུ་ཝི་ཌནེ་ནང་བདོ་པ་ཕལ་
ཆེར་	 ༡༤༠	 ཙམ་ལས་མེད།	 	 ཅསེ་ང་ོ
སྤོད་གནང་གུབ་མཚམས་སུ་ཝི་ཌེན་ལྗང་
ཁུ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་  Carl 

Schlyter མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོ་

འདརི་བཅར་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིགོང་ད་ུང་ོསྤདོ་
གནང་བ་ལྟར་འདི་ལོར་སུ་ཝི་ཌེན་གོས་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ད ེ་རིང་ད ེ་འབལེ་ལས་དོན་ཁག་གཅིག་
མཇུག་སྐངོ་ཆེད་བཅར་བ་ཡིན།	 ང་ཚོ་
འདརི་བཅར་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
གང་ཡིན་བརོད་ན་འདི་ག་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་རིམ་གཏན་འབབེས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་བར་བརནེ།	 ད་ེརིང་ས་ྔ
དྲ་ོང་ཚོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་རུྒྱའི་སྐལ་
བཟང་གི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།
	 ང་ཚོར་མཚོན་ན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་སོང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་སངས་
ལས་ང་ཚོས་བླ་ོསྐདེ་བླངས་ནས་རང་ཡུལ་
ད་ུའཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་
ལེན་བ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོང་ངསེ་
རེད།	 ང་ཚོ་སུ་ཝི་ཌནེ་མི་མང་གི་བསམ་
བླའོི་འད་ུཤེས་འཛིན་སངས་ལ་གཟིགས་པ་
ཡིན་ན།	ང་ཚོའ་ིཡུལ་ད་ུལོ་ང་ོ	༢༠༣	རིང་
མུ་མཐུད་དམག་འཐབ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་
འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིངང་གནས་ཡོད།	 སིྤར་ང་
ཚོའ་ིལུང་པའ་ིཁ་རུྒྱན་ལ།	 དབུ་མར་གནས་
པའ་ིགསེར་གི་ལམ་བུ།	 ཞསེ་པའ་ིག་ོདནོ་
ན་ིརང་དང་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་གང་
ཟག་གཞན་གི་མངོན་འདདོ་གང་ཡིན་པ་
ཤེས་པ་བ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེཤེས་པ་ཙམ་གིས་མ་
ཆོག་པར་ཕ་རོལ་པའོི་མངནོ་འདདོ་ད་ེདང་
རང་ཉིད་ཀི་མངོན་འདདོ་གང་ཡིན་པ་ད་ེ
གཉསི་དབར་ཐུན་མོང་གིས་ཁས་ལེན་བདེ་
ཐུབ་པའ་ིཆ་རྐནེ་བསུྐན་ཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	

ལྟ་གུབ་འདིའི་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོར་ལོ་
ང་ོ	 ༢༠༣	 རིང་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིཁརོ་ཡུག་
འགོ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་བུང་སོང་།
	 ང ས ་ ད བུ ་ མ འི ་ ལ མ ་ གི ་
སི ད ་ བུ ས ་ སྐ ོར ་ གོ ་ ཐོས ་ བུ ང ་ འ ཕ ལ །	
བོད ་ མི ་ ད ང ་ ང ་ ཚོ འི ་ ད བ ར ་ ལ ང ས ་
ཕོག ས ་ མ ཐུ ན ་ པ ོ ་ ཡོ ད ་ པ ་ ཚོ ར ་ བུ ང ་ །	
གང་ཡིན་བརོད་ན་ང་ཚོས་ཀང་དབུ་མའི་
ལམ་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བེད་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ལོ་ཤས་གོང་ནས་ངས་བདོ་མིའི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་སྐརོ་གོ་ཐསོ་བུང་
སབྐས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན་ང་ཚོས་ཀང་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་རིང་
ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལནྷ་དམག་འཐབ་
བས་མངོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་ང་ཚོས་རང་
གི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གགོས་པའོི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་ནས་འཆམ་མཐུན་ངང་འཚོ་
གནས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ངའ་ིརེ་བར་ཉནི་
གཅིག་བདོ་མི་ཚོ་ལའང་གོ་སྐབས་ད་ེའདྲ་
ཞིག་ཐོབ་པ་བརུྒྱད་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 ཡུལ་གམོས་གཤིས་
ལུགས་སོགས་རང་དབང་ཐོག་ནས་སུང་
སྐབོ་བ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	།
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ཚོང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་ལ་ྔདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རུྒྱན་གནོ་ལ་གཏངོ་ཐབས་སདླ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་གལ་ཆེ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པའ་ི	TED	ག་ོ
སིྒག་འགོ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་གཉརེ་བཞིན་པའི་
ཚོང་པ་བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་མཉམ་འཛོམས་
ཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུའདི་བཞིན་
ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༠	 དང་	 ༣༡	 བཅས་
ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་གཏམ་
བཤད་དང་བག་ོགླངེ་།	 འདམེས་སུྒག་
སོགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ		 མ ཛ ད ་
སྒའོི ་ཐོག་མར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་སང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེགནང་གུབ་བསནུ་རནེ་འབུང་གསོལ་ཇ་

འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེནས་
དཔལ་འབོར་དུྲང་ཆེ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཀིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་
གཞི་ཚན་པ་ནི་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་
གཞི་ལྟར་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ས་བརན་ཡོང་
ཐབས་སིྤ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་རང་རེ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ན་གཞནོ་ལས་
མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དམིགས་
ཡུལ་བཟུང་ས་ེགསར་བཙུགས་གནང་བ་
ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་
འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པའི་ང་ོབ་ོདང་ལས་
དནོ།	ཚོགས་འདའུ་ིདགསོ་པ་བཅས་ང་ོསྤདོ་
དང་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཆབ་སདི་

དང་ཤེས་ཡོན།	 ཚོང་སོགས་གང་ཅིའ་ིཐད་
ང་ཚོ་མི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ ་ལས་བསྐོན་པ་

ལྟར་མི་ཐོག་གཞོན་པས་དཀའ་ལས་རྒྱབ་
ནས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐངོ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 བ་སྤུ་གནནོ་ལརྟ་ལས་
དནོ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་གོ་རིམ་
ལརྟ་བསིྒགས་ནས་མ་འག་ོབར་ཡོང་ཐབས་
མེད།	 སིྤ་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་པ་ོཆགས་པར་

ཤེས་ཡོན།	 ཆོས།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	
དཔལ་འབརོ་སོགས་ཚང་མ་ཚང་དགོས་ཀི་

ཡོད།	དཔལ་འབརོ་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩ་ནས་
ད་ེརིང་གི་འད་ུའཛོམས་འདི་ཉིད་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདགུ	 འནོ་ཀང་མི་གངས་བདནུ་ཅུ་
བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ཧ་ལམ་བུད་མེད་བཅུ་ཙམ་
ལས་མེད་སབས་བུད་མེད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་
ཉུང་རེད་འདགུ	 ང་ཚོས་བུད་མེད་རྣམས་མ་

ཡོང་ཞསེ་བཀག་སྡམོས་བ་རུྒྱ་མ་བུང་།	བདོ་
པའི་བུད་མེད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་མང་པ་ོཡོད་
ཀང་ད་ེརིང་འདརི་བུད་མེད་བཅུ་ཙམ་ལས་
སླབེ་མི་འདགུ	 མ་འངོས་པར་ཕ་ོམོ་འདྲ་
མཉམ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་སིད་བུས་དང་ལངས་
ཕགོས་འཛིན་ཡོད་པ་དརེ་ཚང་མས་འགན་
འཁུར་མ་བཞེས་ན་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
བུས་དང་མཐུན་འགུར་ཁ་ོནས་ཡོང་ཐབས་
གང་ཡང་མེད།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་སུ་བུད་མེད་ཆེད་ས་མིག་གཉིས་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཙམ་གིས་བུད་མེད་
ཀི་ནསུ་པ་འཕལེ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཟླ་འདིའི་
ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཙམ་ལ་ཨ་
རིའ་ིགངོ་ཁརེ་སན་ཕ་རེན་སི་སི་ཀརོ་ San 

Francisco ཕབེས་འབརོ་གནང་སབྐས་བང་
ཀེ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡའི་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་	
Tibetan Association of North Califor-

nia དང་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ

	 ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རང་དབང་ལུང་
པའི་ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་

ནས་གོ་སབྐས་དམ་འཛིན་ཐགོ་བདོ་མིའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 	 སདྐ་ཡིག་སོགས་སུང་
སྐབོ་ཆེད་འབད་བརྩོན་བེད་གལ་སྐརོ་དང་།	
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སླད་རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་
སོག་བླསོ ་གཏོང་གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་

མངོན་འདདོ་གསལ་སནོ་གནང་ནས་ཚང་
མས་རྡགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཏ་ེཧུར་ཐག་གནང་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས།		 ལྷག་པར་
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་
སླད་ཕ་མ་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་ཕུ་གུ་གཟའ་
མཇུག་སླབོ་གྲྭར་བཏང་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཚུལ་
དང་།	 ཕ་མས་སོ་སོའ་ིཕུ་གུ་རྣམས་ལ་མ་
འངོས་བདོ་མི་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཆགས་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ཞབས་ཕི་ཞུ་དགོས་
སྐརོ་སླབོ་སནོ་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་གསུངས།		
	 སིྤར་ད་ེཉནི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཨེལ་ཅ་ེརི་ཏ་ོ El Cerrito གངོ་
ཁེར་གི་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཇེ་ན་ེཊི་
ཨ་བྷལེ་སོན་ Janet Abelson ལགས་ཀིས་
གཙོས་གོང་སྡའེི ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་མི་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད།		
རི་ཆི་མོན་ Richmond City གངོ་ཁརེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་

སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་
ལ་ཞི་རྒལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་ལམ་ནས་
ང་ོརྒལོ་གནང་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་པ་
རྩ་མེད་ད་ུའག་ོརུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་སྐརོ།	 	 ལགྷ་
པར་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་
གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀི་ལས་ཤག་བཙན་དབང་
འགོ་ནས་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཛ་
དྲག་གནས་སངས་ཞིབ་ཕ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།	 	 	 བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་
དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇིག་གི་གནས་སངས་
ཛ་དྲག་དསུ་སབྐས་འདརི་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས།	ད་ེ
སྔ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བསྔགས་བརདོ་དང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་ལྷན་འབུང་འགུར་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་
ཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་གངོ་

སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་དང་གངོ་སྡའེི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་
ཤུགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་གནང་
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ
	 ཐེངས་འདིར་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བང་ཀེ་རོ་
ལེ་ན་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གངོ་
སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀི་རི་
སི་	 Kriss	 Worthington	 ཝརོ་ཐིང་ཊོན་
ལགས་ཀིས་ད་བར་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
ཆེད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་རྒྱབ་
སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ལེགས་གསོལ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུས་འདགུ	།

སིྤ་ཚོགས་འབལེ་ལམ་ཞིབ་འཇུག་དང་ལ་ྟརགོ་བ་ཚུལ་གི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༨	
དང་	 ༢༩	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ལྡ་ིལི་བདོ་སརྒ་བསམ་

ཡས་གླངི་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་དབུས་མད་ོ
ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དུྲག་དཔའ་བའོི་དྲན་

རནེ་ཚོགས་
ཁ ང ་ དུ ་
སིྤ ་ ཚོ གས ་
འབལེ་ལམ་
ཞིབ་འཇུག་
དང་ལྟ་རགོ་
བ་ཚུལ་གི་
ཟ བ ་ སྦོ ང ་

ནང་ས་གནས་ཁག་	 ༢༢	 ནས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་།	 སནྨ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་དང་སནྨ་ཞབས་པ།	 ད་ེབཞིན་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
ཁག་གཅིག་བཅས་ཁནོ་ཚོགས་བཅར་བ་མི་
གངས་	༢༧	མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
	 ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦོང་འཕདོ་
བསནེ ་ལས་ཁུངས་ཀི ་ ཟུང་དུྲང་བམས་
པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་དབུ ་འབེད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་དང་འབལེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་འབལེ་ལམ་
ཞིབ་འཇུག་དང་ལྟ་རགོ་བ་ཚུལ་ཐོག་གི་

ལས་འགན་གལ་གནད་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད།	
	 ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་ཟབ་
འཁདི་པ་སྐ་ུཞབས་ལྦ་ིཀ་སི་ Vikas ལགས་
དང་ལམྕ་ནརུ་	 Noor	 ལགས་ཀིས་གལ་
ཆེའི ་བརོད་གཞི་སིྤ ་ཚོགས་འབལེ་ལམ་
ཞིབ་འཇུག་དང་ལྟ་རགོ་བ་ཚུལ་གང་འདྲ་
ཡིན་མིན་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་
སོ་སོའི་ནང་འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་དཀའ་ངལ་
འཕད་བཞིན་པ་ཁག་གི་ཐགོ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་
པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་།	 ལགྷ་པར་སྡ་ེ
ཚན་སོ་སོ་རུ་ཁག་རུ་དབ་ེས་ེའཕདོ་བསནེ་

གི་གནད་དནོ་ཐོག་འགེམས་སནོ་གནང་
ནས་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ལག་བསར་དང་ལྡན་
པའི་འཆར་གཞི་གང་འདྲ་བཟ་ོམིན་ཐད་
ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད།	 མཐར་ཟུང་དུྲང་
བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་ཏ་ེཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཟབ་
སྦངོ་ནང་གང་ཤེས་པ་རྣམས་ས་གནས་སོ་
སོའ་ིནང་འཕདོ་བསནེ་གི་གནས་སངས་ཡར་
རྒྱས་ཡོང་སདླ་ལག་བསར་གནང་དགསོ་པའ་ི
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།	

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་སླབོ་ཕུག་གཟངེས་རགས་དང་།	འབུམ་རམས་པ་སླབོ་ཐནོ་པའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ལ་སདི་སྐངོ་གཟངེས་
བསདོ་བཅས་ཀི་བ་དགའ་བཞསེ་མཁན་སླབོ་མ་རྣམས་ཀི་ཐ་ོགཞུང་།

༄༅།	།ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༣༦༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས།	དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་མང་དག་སྤལེ་བའ་ིཁངོས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་	༡༢	ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའ་ི
ནང་ཚན་རིག་དང་།	 སུྒ་རྩལ།	 ཚོང་རིག་བཅས་སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་སོ་སོའ་ིནང་ནས་སྦང་འབས་རྩ་ེཕུད་སོན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རེར་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བང་སླབོ་ཕུག་གཟངེས་རགས་ཞསེ་ལོ་ལརྟ་གནང་རུྒྱ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	འད་ིལོ་བ་དགའ་གནང་ཐངེས་	༡༦	ད་ེཆགས་ཡོད།
གཟངེས་རགས་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་ན།ི	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་གིས་དབུ་འཁདི་པའ་ིབདོ་གཞུང་དགའ་
ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་།	 གཞན་ཡང་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་གི་ནང་གུབ་འབས་རྩ་ེསོན་སླབོ་ཕུག་གསུམ་
ལ་ལེགས་གསོལ་གཟངེས་བསདོ་ཕག་འཁརེ་གནང་ས།ེ	 བདོ་ཕུག་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིསེམས་ཤུགས་སརྤ་རུྒྱ་དང་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོསནོ་ཐབས་ཡིན།		 བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 པས་ལས་དནོ་ཚང་མའ་ིནང་ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་བརིྩས་གནང་གི་ཡོད་བཞིན་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཡོན་སརྤ་ཆ་གནང་བ་དང་འབལེ།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གཟངེས་རགས་ད་ེསླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་གི་སླབོ་མ་རྩ་ེཕུད་གསུམ་རེ་
བས་ཏ་ེསླབོ་ཕུག	༩	སརྤ་ཆ་གནང་བ་དང་དངུལ་གི་བ་དགའ་ཡང་སྒརོ་	༥༠༠༠	ནས་སརྤ་ཆ་གནང་ནས་ཨང་དང་པ་ོསྒརོ་	༢༠༠༠༠	དང་
ཨང་རིམ་གཉསི་པར་སྒརོ་	༡༥༠༠༠	ཨང་རིམ་གསུམ་པར་	༡༠༠༠༠	བར་སརྤ་ཆ་གནང་ཡོད།		 འདི་ལོའི ་གཟེངས་རགས་ཐེངས་	
༡༦	པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ནང་འཛིན་རིམ་	༡༢	རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ནང་གུབ་འབས་རྩ་ེཕུད་སོན་པ་སླབོ་མ་བཅུ་གཉསི་ལ་
ལེགས་སྐསེ་ཕག་འཁརེ་དང་བ་དགའ་གནང་གི་ཡོད།

༢༠༡༧	ལོའ་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གཟངེས་རགས་ཐབོ་མཁན་སླབོ་མ་རྣམ་པའ་ིམཚན་གཞུང་།
ཨ ང ་
རིམ།

སླབོ་ཚན། ད་ེས་ྔསླབོ་གྲྭ སླབོ་ཕུག་གི་
མིང་།	

བརྒྱ་ཆ། གཟངེས་
རགས་
བཞསེ་
མཁན།

ད་ལའྟ་ིམཐ་ོསླབོ།

༡ ཚན་རིག ཀ ་སྦུ ག ་གཏན ་
སླབོ།

བསམ་གཏན། ༩༠༌༦ ད་ོབདག Gap year

༡ སུྒ་རྩལ། མ ་ སུ ་ རི ་ བ ོད ་
ཁིམ།

བ ས ན ་ འ ཛི ན ་
འཆི་མེད།

༩༢༌༢ ད་ོབདག B.A Political Science Honors at 

Miranda House, Delhi

༡ ཚོང་རིག ད་ྷསངེ་བདོ་ཁིམ། བ ས ན ་ འ ཛི ན ་
བཟང་མོ།

༨༧༌༨ ད་ོབདག B.Com (Hons.) in Delhi University

༢ ཚན་རིག མོན ་གྷ ོ ་ གཏན ་
སླབོ།

ཀུན་དགའ་འཆི་
མེད།

༨༨༌༨ ད་ོབདག Gap year

༢ ཚན་རིག མོན ་གྷ ོ ་ གཏན ་
སླབོ།

ལ་ྷམོ་ཆོས་སྒནོ། ༨༨༌༨ ཨ་མ་ལགས། Gap year

༢ སུྒ་རྩལ། སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ། རིན་ཆེན་སིྐད། ༩༠༌༤ ད་ོབདག BA LLB, Reva University, Banga-

lore

༢ སུྒ་རྩལ། གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་
ཁིམ།

བ ས ན ་ འ ཛི ན ་
མཚོ།

༩༠༌༤ ད་ོབདག B.A Psychology (Hons.), Jesus & 

Mary College

༢ ཚོང་རིག ད་ྷསངེ་བདོ་ཁིམ། ལྷག ་ པ ་ བ སོད ་
ནམས།

༨༢༌༦ སྐུ ་ ཚ བ ་
བསན་འཛིན་
བཟང་མོ།

B.Com (Hons.) in Delhi University

༢ ཚོང་རིག ད་ྷསངེ་བདོ་ཁིམ། ཁ་བཤད་དབང་
མོ།

༨༢༌༦ ད་ོབདག B.Com at Dalai Lama Institute of 

higher studies, Bangalore

༣ ཚན་རིག མོན ་གྷ ོ ་ གཏན ་
སླབོ།

ཡེ ་ ཤེ ས ་ ཆོ ས ་
སྒནོ།

༨༨༌༤ ད་ོབདག MBBS, SN Medical College, Agra

༣ སུྒ་རྩལ། སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ། བ ས ན ་ འ ཛི ན ་
གཡང་སྒནོ།

༩༠༌༢ ཨ ་ ག ཅེ ན ་
མོ་བླ ་ོབཟང་
ག ཡ ང ་
འཛོམས།

Gap year

༣ ཚོང་རིག མོན ་གྷ ོ ་ གཏན ་
སླབོ།

བ ས ན ་ འ ཛི ན ་
དབང་ལནྡ།

༨༢ གཅནེ་པ།ོ BBA at Mahajana College, Mysore

སདི་སྐངོ་གཟངེས་བསདོ།
༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གང་མང་བསུྐན་ཐབས་དང་ད་ེལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོཁདི་མི་ཆའ་ིནསུ་ཤུགས་དང་འཇནོ་ཐང་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་བཅས་ལ་དམིགས་ཏ།ེ	 སླབོ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པའ་ིནང་གསལ་སདི་
སྐངོ་གཟངེས་བསདོ་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེཡང་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རངུ་ནས་སླབོ་ཡོན་སྦར་བ་དང༌།	 བདོ་
མིའི་དྭང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཡོད་ལ་སྒརེ་ཁུངས་ནས་སིྒག་ཞུགས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སླབོ་ཐནོ་རྣམས་ལ་སིད་སྐངོ་གཟངེས་
བསདོ་ཆེད་ལག་ཁརེ་དང་ལེགས་སྐསེ་སྒརོ་	༢༠༠༠༠	རེ་གནང་རུྒྱ།

སདི་སྐངོ་གཟངེས་བསདོ་བཞསེ་མཁན་སླབོ་མ་ལའྔ་ིམཚན་དང་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།

༡།	ཨོ་རྒྱན་ལགས་ན་ི	༡༩༨༨	ལོར་བདོ་ནས་འབརོ་བ་དང་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་
ནས་ཐནོ་རསེ།	ཝ་ཱཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ནང་སླབོ་སྦངོ་དང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བསླབ་
པ་མཐར་སོན།	 ད་ལ་ྟཝ་ཱཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ཐོག་སླབོ་དཔནོ་ལས་
རོགས་ཚུལ་ད་ུཕག་ལས་གནང་མུས།	 འབུམ་རམས་པའ་ི
ཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩམོ། ( Ph.D Thesis ) བདོ་ད་ུབསན་
པ་ཕི་དར་གི་འགོ་སདོ་ནས་ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་བཞི་བར་

སགྔས་གསར་མའི་རྩམོ་རིག་དང་ཕག་བཞསེ་ཚུགས་ཚུལ་བཅས་སགྔས་རྙིང་མར་ཀནླ་ཀ་ཇི་
བུང་བཅས་ལ་དཔྱད་པ། “An Analysis of emergence of the Tantric Practices and its 

Literatures of ‘ Old and New System of Tantra’ in Tibet: It’s Co-existence, Inter-

criticisms and Socio-cultural Impacts (11th to 14th Centuries)”

༢།	 འཕནི་ལས་དཔལ་སྒནོ་ལགས་ན་ིགཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་
སྦལེ་སྐབོ་གཏན་སླབོ་ནས་ཐནོ་རསེ།	 སྦངེ་ལོར་ Bishop 

Cotton Women’s མཐ་ོསླབོ་ནས་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ཐནོ།	ད་ེབཞིན་མཻ་སོར་ B.N. Bhahadur མཐ་ོ
སླབོ་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང༌།	 མད་རཱ་ས྄་
གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
བསབླ་པ་མཐར་སོན།	ད་ལ་ྟརྡ་ས་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་

ཚོགས་པའ་ིནང་ཕག་ལས་གནང་མུས།	 འབུམ་རམས་པའ་ིཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩམོ། ( Ph.D 

Thesis ) སིྤ་ཁགོ་དཔལ་འབརོ་གི་འགུར་རྐནེ་གིས་རྡ་ོསམུ་གི་རིན་གངོ་འཕར་ཆག་ལ་ཤུགས་
རྐནེ་ཇི་ཐབེས་ཀི་དཔྱད་ཞིབ། “A study on the Impact of Macroeconomic Variables 

on Oil Price Volatility”
༣།	 བསན་འཛིན་ཚེས་སིྐད་ལགས་ན་ིགཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ལ་
དགྭས་དང་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་ནས་ཐནོ་རསེ།	 ཧདེྲབཱད་ Os-

mania University མཐ་ོསླབོ་ཁང་ནས་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ཐནོ།	 ད་ེབཞིན་མཻ་སོར་གཙུག་ལག་སླབོ་
གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང༌།	 རིགས་
གཅིག་རྐང་འཛིན་བཅས་བསབླ་པ་མཐར་སོན།	 འབུམ་
རམས་པའ་ིཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩམོ། ( Ph.D Thesis ) 

ཀར་ཎ་ཊཀ་མངའ་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་འབརོ་གི་གནས་བབས་ཐགོ་དངསོ་
མངོ་དཔྱད་ཞིབ།   “An Empirical Study on Socio-Economic Status of Tibetans in 

Karnataka”
༤།	 བསན་འཛིན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ན་ིགཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་
སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་ནས་ཐནོ་རསེ།	 མད་རཱ་ས྄་གཙུག་ལག་
སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་
དང་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ།	 རིགས་གཅིག་རྐང་
འཛིན་བཅས་བསབླ་པ་མཐར་སོན།	ད་ལ་ྟབདོ་ཀི་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཉམས་ཞིབ་པའི་ཕག་ལས་གནང་མུས།	
འབུམ་རམས་པའ་ིཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩམོ།  ( Ph.D The-

sis ) རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འབལེ་ལམ་ལ་དཔྱད་པ།	”	India – China Relation	”

༥།	 བསན་འཛིན་དངསོ་གུབ་ལགས་ན་ིགཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ནས་ཐནོ་རསེ།	
University of Buffalo, New York གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་
འཛིན་བསབླ་པ་མཐར་སོན།	ད་ལ་ྟ Oregon Health & Science University ནང་ Postdoc-

toral researcher གནང་མུས།	འབུམ་རམས་པའ་ིཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩམོ། ( Ph.D Thesis) 

” Activity-dependent plasticity at the endbulb of Held	“
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སིྤ་འཐུས་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་པར་གུབ་པ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕོགས་བསྐོད་ཕབེས་རུྒྱའི་
ས་བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་བསན་
འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༢	 ནས་	 ༢༧	 བར་རྒྱ་
གར་བང་ཕོགས་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི ་

ནང་ར ེན ་གཞི ་བས་པའི ་མན་ཌི ་དང་།	
སྤནོ་ཌ་ོབཀྲ་ཤིས་གླངི་།	 མཚོ་པདྨ།	 སུན་
རྡར་ན་གརྷ།	 བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས་བཅས་ཀི་
ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་མིའི་

སྡདོ་སརྒ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
ལེགས་པར་གུབ་ས་ེཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༨	ཉནི་
བཞུགས་གནས་སྡ་ེར་ལྡུན་ལ་ཕབེས་འབརོ་
གནང་ཡོད་འདགུ	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་གི་དགངོ་དྲ་ོསྡ་ེར་ལྡནུ་ནས་རྡ་ས་
བརུྒྱད་བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ས་གནས་སུ་འབརོ་འཕལ་བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས་

ཀི ་ ས ་ ག ན ས ་
འབལེ་མཐུད་པ་
རིན་ཆེན་དཔལ་
ལྡན་ལགས་ཀིས་
ས ེ་ ལེ ན ་ ཕ ེབས ་
བ སུ ་ ག ན ང ་
ཡོད་འདགུ	 ཕི་
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་ནས་

ས་གནས་ཁག་གི་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས་ས་གནས་ཀི་
དཔལ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དགོན་པར་གནས་
མཇལ་དང་།	 ད་ེནས་ས་གནས་ཀི་སྔནོ་

འགའོ་ིསླབོ་གྲྭ	 བཤད་གྲྭ	 སནྨ་ཁང་བཅས་
ལ་གཟིགས་བསྐརོ་དང་གནས་སངས་རུྒྱས་
ལོན།	 རིམ་བཞིན་མན་ཌི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་
མིའ་ིསྡདོ་སརྒ་ཁག	 མཚོ་པདྨར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་དབུ་རྩ་ེརི་ཁདོ་དང་དགོན་སྡ་ེཁག་
ལ་གནས་མཇལ།	 ས་གནས་མི་མང་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་།	 སུན་རྡར་ན་གརྷ་ས་གནས་
ཁབ་ཁོངས་བདོ་མིའི་སྡདོ་སྒར་ཁག་སོགས་
ལ་གཟིགས་བསྐརོ་དང་གནས་སངས་རུྒྱས་
ལོན་གནང་ཡོད་འདགུ	 ལགྷ་པར་གཟགིས་
བསྐརོ་སྐབས་མན་ཌི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་ལྷན་མན་ཌི་རོང་ཁོངས་གངོ་སྡ་ེལས་
ཁུངས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནི་ལམ་ཤར་
མ་ Smt.Neelam Sharma ལགས་དང་།	
ཚོགས་གཞོན་སྐུ ་ཞབས་ཝི་ཤལ་ཁ་ཀུར་	
Shri.Vishal Thakur ལགས།	 	 ཧནི་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
སྐ་ུཞབས་པུཤ་པཱ་རཇ་ Shri. Pushpa Raj  

ལགས་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འབལེ་འགལེ་བརདོ་གནང་

ཡོད་འདགུ	།
	 ཕོགས་བསྐོད་སྐབས་ས་གནས་
སོ་སོའི་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ ་ལེན་
དང་།	 མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་གསུང་
བཤད་ཐངེས་	 ༤	 གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཐངེས་འདིའི་མི་མང་འད་ུའཛོམས་སྐབས་
སོ་སོར།	 གཙོ་བ་ོརང་ཅག་གངས་ཅན་པ་
ཡོངས་ཀི་མགོན་སྐབས་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི ་ད ེདེ་དཔནོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐའུ་ིམཛད་འཕནི་དང་།	 བདོ་ནང་གི་ཛ་
དྲག་གནས་སངས།	 སིྤ་འཐུས་སབྐས་	 ༡༦	
པའི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གསུམ་པའི་
ལས་རིམ་སྐརོ།	 བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་སོགས་ཀི་
ཐགོ་གསུང་བཤད་དང་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་འདགུ
	 ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་དང།	མི་མང་།	
ཁོངས ་ སོ ་ སོ ་ནས ་དཀའ ་ སེལ ་མཇུག ་
སྐོ ང ་ ད གོ ས ་ རི ག ས ་ སྙ ན ་ ཞུ ་ ད ང ་ །	

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་གི་གསོ་ཚོགས་འག་ོལུགས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིཟླ	༨	ཚེས་	
༣༠	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༠།༣༠	ཐགོ་རྡ་
སར་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་འཛམ་གླངི་
ཚོགས་པ་བརུྒྱད་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོ	
(Taiwan	friends	of	Tibet)	ཚོགས་མི་	
༡༣	ཙམ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་པར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད།
ད་ེརེས་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་འདས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་དང་།	 ད་
ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས།	 ད་ེ
བཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ཀི་དཔལ་འབརོ་ཡོང་ཁུངས་ཁག་དང་ལས་
དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི།	 བཙན་བལོ་

ནང་གི་མང་གཙོའི་བུང་རིམ་མདརོ་བསྡུས།		
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ།	
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམས་ཀི་ལས་ཀའི་ང་ོ
བ།ོ	 	 ལོ་གཅིག་གི་ནང་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་

དསུ་གཉིས་ཀི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་དང་
འབལེ་བའ་ིསྐརོ།	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་རྒྱལ་

ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཆབ་སདི་མི་ས་མཇལ་འཕད་
དང་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་སནྙ་གསན་ཞུ་ཆེད་
ཕབེས་རུྒྱའི་ལས་རིམ་རྣམས་ཀི་ངོ་སྤོད།	
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་འདྲ་

མིན་ཁག་གི་བུང་རིམ་དང་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དུྲག་གི་སྐརོ།	 གཞན་ཡང་བདོ་རྒྱ་
གསོ་མོལ་དང་དའེི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས་གནང་གུབ་མཚམས་སླབོ་ཕུག་
རྣམ་པར་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསང་དང་གོ་རགོས་
ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཐབས་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཞུས་ནས་སླབོ་ཕགོ་རྣམས་ཀི་དྲ་ིབར་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ནས་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

མེག་སི་ཀརོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	
ནས་	༣		བར་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིམེག་སི་ཀ་ོ	
Mexico རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་

ཚོགས་ཆེན་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་འདགུ		ད་ེ
ཡང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་ International Tibet Network གི་ག་ོ
སིྒག་འགོ	 མེག་སི་ཀ་ོསི་ཊི་ Mexico City  

ཞེས་པའི་གངོ་ཁརེ་ནང་ད་ུཚོགས་པའི་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས།	 བང་ཨ་
རི་དང་ཁ་ེན་ཌ། Canada ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ི
གླངི་ཆེན་ནས་བྷྲཱ ་ཛིལ་ Brazil དང་ཅིལ་

ལི།	 Chile	 	 མེག་སི་ཀ་ོ Mexico བཅས་
ནས་ཁནོ་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གངས་	 ༤༣	
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	སབྐས་དརེ་བདོ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ན་ིཀ་རམ་	
Tony Karam  ལགས་ཀིས་ཚོགས་ཆེན་

དབུ་འབདེ་ཐགོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་ལནྷ།	 	 ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།	 ཕགོས་
མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཚོགས་ཆེན་ཉནི་མཐའ་མ་ས་ེཕི་ཚེས་	 ༣	
ཉིན་མཇུག་སྡམོ་གཏམ་བཤད་སྤལེ་བ་མ་
ཟད།	 	 དྲ་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་དང་
གསལ་བཤད་སོགས་གནང་འདགུ
	 ཚོགས་ཆེན་གི་དགོས་དམིགས་
གཙོ་བ་ོན།ི	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་སྔར་ལས་ཚགས་ཚུད་དང་ནསུ་པ་
གོང་སྤལེ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགོས་མིན་ཐགོ་གོ་
བསྡརུ་བ་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་སོགས་ནང་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་

བཅས་ཡིན་འདགུ
	 གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ལྷ་ོ
ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚེ་དབང་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་
ནང་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་གི་གནས་སངས་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཆེད་ལས་གཞི་བང་རིམ་
སིྒག་པ་རྣམས་ངོ་སྤོད་གནང་བ་མ་ཟད།		
ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚན་པའི་ལས་བདེ་བསོད་ནམས་བཟང་མོ་
ལགས་ཀིས་ད་ེསྔ་སྦལེ་འཇམ་རྒྱལ་ས་སྦར་
སེལ་ནང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༧	 ཐགོ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་སླད་ལས་འཆར་བང་སིྒག་པ་རྣམས་
ང་ོསྤདོ་དང་ལནྷ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་འད་ི

བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
པར་བརནེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
རྣམས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཕོགས་
སྐརོ་གསུངས།	 ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་གནད་ཡོད་མི་ས་གཞན་
ཁག་ན་ིསྐ་ུཞབས་ཨེ་ལན་ཀནེ་ཊོ་སི་ Alan 

Cantos ལགས་དང་།	 	 གཙུག་ལག་སླབོ་
དཔནོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཁལ་སི་ཌ་ེཝི་སི་ Profes-

sor Michael C. Davis ལགས་སོགས་ཡིན་
འདགུ		ཉནི་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀ་རིང་གི་ལནྷ་
ཚོགས་དརེ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་
ཧུར་བཙོན་ཆེན་པསོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ཉ མ ་ ཐ ག ་ གི ་ ག ན ས ་ ཚུ ལ ་ རུྒྱ ས ་
ལོ ན ་ ད ང ་ ད ཀ འ ་ སེ ལ ་ མ ཇུ ག ་ སྐོང ་ །	
དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་།	 མི་མང་སོགས་ཀི་
གནས་སངས་ཐོག་གཟིགས་ཞིབ་གནང་
ཆེད་ཕར་ཕབེས་ཚུར་འངོ་ཐ་ེབའི་ཁནོ་ཉནི་
གངས་	 ༦	 ཙམ་གི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
བསྐདོ་ཀི་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་གུབ་པ་གནང་
ཡོད་འདགུ	 ད་རེས་ས་བགསོ་ལརྟ་ཕགོས་
བསྐོད་རིང་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་བད་ེསྡུག་
ཞུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་
དཀའ་སེལ་དགངོས་བཞསེ་དང་འབལེ་བའི་
ཕག་བསར་མཇུག་སྐངོ་གནང་དགསོ་རིགས་
རྣམས་དནོ་གནད་རེ་རེ་བཞིན་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་བརུྒྱད་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་
འབུལ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིིན་པ་བཅས།།

ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་
གཏན་འབེབེས་
ཚན་པ་ནས།

thesis ཉ མ ས ་ ཞི བ ་ ད པྱ ད ་
རྩམོ།

blood 

donation
ཁག་སིྦན།

remote 

control
རྒྱང་བཀལོ་ཡོ་ཆས།

illiterate ཡིག་རྨངོས་པ།
terrorism འ ཇི ག ས ་ སྐུ ལ ་ རི ང ་

ལུགས།
ovation དགའ་བསུའ་ིཐལ་སྒ།
finger print མཛུབ་རིས།
social 

minded
སིྤ་སེམས་ཅན།

side effect ཞརོ་ཕགོ



5 TIBETAN NEWS  6th September 2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༥	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༦

སུ་ཝི་ཌནེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥།༣༠	 ཙམ་ལ་
སུ་ཝི་ཌནེ་ Sweden གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཀལ་ཤ་ལཡེ་ཊར་ Carl Schlyter  མཆོག་
དང་།	 སུ་ཝི་ཌནེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཊི་སི་ Mattias 

Björnerstedt   ལགས།	ད་ེབཞིན་སུ་ཝི་ཌནེ་
བདོ་རིགས་ཚོགས ་པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་།	

སུ་ཝི་ཌནེ་བདོ ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཞནོ་གཅི ག་ལྕགོས་འཇམ་དབངས་
ཆོས་སྒནོ་ལགས ་བཅས་བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་ལནྷ་ཁང ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་
ཕབེས་ཡོད།
	 སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་སྤོད་གནང་བ་མ་

ཟད།	 	 བདོ་ཀི་འདས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་དང་།	
གཞིས་བེས་བདོ་མིའི་ད་ལྟའི་གནས་བབ།		
ད་ེབཞིན་འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཆེད་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་གཞིར་བཟུང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་
གི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་སྐངོ་
བདེ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་།			ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་རྣམས་ལ་ཕི་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	༧	པའ་ིཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཁང་ནས་མེག་གྷན་བ ོད་ཀི ་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུགསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པས་སྐུ ་མགནོ་རྣམ་པ་བཞུགས་སྒར་
ད་ུཐེངས་དང་པ་ོཕབེས་པར་བརནེ་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས།		
སུ་ཝི་ཌེན་ཡུལ་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཁག་	
༥	 ལས་གུབ་པའ་ིསུ་ཝི་ཌནེ་གསོ་ཚོགས་ཀི་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 སུ་ཝི་
ཌེན་མི་མང་ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་འཚམས་
འདྲ་ིཞུས་བསནུ།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ Carl Schlyter མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	སུ་ཝི་ཌིན་ནང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
ཤེས་རགོས་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྗགས་
རྩམོ་མཛད་པའི་ཕག་དབེ་མང་པ་ོཞིག་སུ་ཝི་
ཌེན་སདྐ་ཡིག་ནང་བསུྒར་ཡོད་སབས་སུ་ཝི་
ཌནེ་མི་མང་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་
ཀི་དགངོས་བཞདེ་དང་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
འཕནི་ཇི་ལརྟ་སྐངོ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་
སྐརོ་གོ་རགོས་མི་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།	
དབུ་མའི་ལམ་ནི་གསེར་གི་ལམ་བུ་ཞིག་
ཡིན་སྐརོ་དང་།	 	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཐགོ་

ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་གསུང་པ་མ་ཟད།
ཕིར ་རང ་ ཡུལ ་དུ་ཕ ེབས ་འབོར ་ བུང ་
མཚམས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་གོ་
རགོས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཏ་ེརྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་ཐོབ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
དང་།		ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་
དནོ།	ད་ེརིང་རྡ་སར་སླབེས་ནས་གནད་ཡོད་
མི་ས་ཁག་མཇལ་འཕད་བུང་སབས་བདོ་
ཀི་གནས་སངས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་
རྩདོ་སྐརོ་ག་ོརགོས་ཧ་ཅང་བུང་།	 	 འདརི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ང་
ཚོར་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་བུང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	 	ཞསེ་
གསུངས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་ནང་ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁརེ་ལོ་སི་ཨེན་ཇི་ལེ་
སིར་ Los Angeles  རནེ་གཞི་བས་པའ་ིལོ་
ཡ་ལ་མེ་རི་མོན་ྜམཐ་ོསླབོ་ Loyola Mary-

mount University ཀི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༡	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་དང་།			
མཁས་དབང་བཅས་ཁོན་མི་གངས་བརྒྱ་
ཕག་བརྒལ་བར་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་ཆབ་སིད་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	 	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	

ལོར་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་
མཛད་པ་ད་ེན་ིབདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་
གླིང་སིྤ་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་
བུས་ལག་བསར་བས་དང་བེད་མུས་ལ་

བརནེ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག	 ཁརོ་ཡུག་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ིགཞི་
རྩའི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སོགས་

ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་འགོ	 	 བདོ་མི་རྣམས་ད་ཆ་
འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་གནས་སུ་གར་ནས་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་ནང་ད་ུ
ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༤༩	 ཡིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ཡོད་པ།	 	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བར་མཚོན་ན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་ལམ་སནོ་
འགོ་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་
ཐོག་ནས་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ།	 	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་རང་སགེ་
ལས་འགུལ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ལམ་
གཞན་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་གནང་ཆེད་འབདོ་
སྐལུ་རབ་དང་རིམ་པ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་དང་།	ལགྷ་པར་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་པའི་

སྐརོ་གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་
བར་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེབརྒྱ་ཆ་	༩༨	རྩ་མེད་
བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དག་ེབཙུན་བརྒྱ་
ཆ་	 ༩༩.	 ༥	 བཙན་དབང་འགོ་སྐ་སར་
ཕབ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཙན་
བལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་རིམ་
བཞིན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བསན་པའི་
མེ་རོ་གསོ་གནང་མཛད་འབས་སུ་ད་ཆ་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའི་སིྤ་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་
འདིའི་ནང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་
ཞིང་རྒྱས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	།

ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨ་ལན་
ལོ་ཝནེ་ཐལ་ Alan Lowenthal མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེད་ལའྟི་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་དང་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའ་ིགནས་སངས་སྐརོ་གླངེ་མོལ་གནང་
འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ལན་ལོ་
ཝེན་ཐལ་མཆོག་གིས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུ
སུྒར་བཞིན་པ་དངསོ་སུ་མཐངོ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིགཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོདང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་སྐརོ།	 	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བཞིན་པའི་སིད་བུས་སོགས་ལུང་

འདྲནེ་གནང་སབྐས།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཨ་རིའི ་བ ོད་ད ོན་དམིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་

ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞུ་སྐབས་
ཁོང་གིས་ངསེ་པར་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	
	 དེ་ཡང་ལྷ ་ོཁེལ་ལི་ཕ ོར་ནི་ཡ་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ནས་དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་
འབུལ་ཞུ་སྐབས་མངའ་སྡའེི ་ག ོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཇུ་ཌི་ཅུ་ Judy Chu མཆོག་

དང་ཨ་ལན་ལོ་ཝནེ་ཐལ་ Alan Lowenthal 

མཆོག	ད་ེབཞིན་ཝ་ེསི་མིན་སི་ཊར་  Mayor 

of Westminster ས་གནས་ཀི་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་པ་ཊི་ཊ་  Tri Ta  སོགས་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་པ་ཁག་གཅིག་ཕབེས་འདགུ	 སབྐས་

དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨ་ལན་
ལོ་ཝནེ་ཐལ་ Alan Lowenthal མཆོག་གིས་
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ངོ་སྤོད་གནང་
བ་དང་ལྷན་ད་ེསྔ་ཁོང་རང་ཉིད་བདོ་ད་ུཨ་
རིའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མིའི་ཁངོས་སུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་
བསྐདོ་སབྐས་གཟིགས་ཚུལ་ཇི་བུང་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་།
	 ཕགོས་མཚུངས་ཁལེ་ལི་ཕརོ་ན་ི
ཡ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐུ་
ཇུ་ཌི་ཅུ་ Judy Chu མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་
དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མིའི་གནས་སངས་
རུྒྱས་ལོན་སླད་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་
པའ་ིགཟགིས་ཚུལ་སྐརོ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་
སབྐས་དརེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་

སྐུ ་ནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་
པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་བདོ་མི་དང་བདོ་
དནོ་ཐགོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་རྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་དང་འབལེ།	 	 བཞུགས་
སྒར་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པའི་སྐརོ་
སོགས་གསུང་པ་དང་ཆབས་ཅིག		ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་རང་དབང་དང་མང་གཙོར་
གཞིར་བཟུང་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་བདོ་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་སྐར་གསོ ་ཡོང་སླད ་རྒྱབ་སྐོར་མུ ་
མཐུད་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།		གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁངོ་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའི་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་
ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།
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སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའ་ིལས་འཆར་འགན་འཛིན་མཆོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ	༨	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཐགོ་	
Adventure of Humanity project ཡི་
འགན་འཛིན་   Richard Nilsson  ལགས་
དང་།	 དའེ་ིའབལེ་མཐུད་པ་བམས་པ་་
ལགས།	 རྡ་ས་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པའ་ིའགན་
འཛིན་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་
པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད།
	 སབྐས་དརེ་ Richard Nilsson 

ལགས་ཀིས་  Adventure of Human-

ity project  ལས་འཆར་གི་སྐརོ་ལ་གསུང་
དནོ།	 ལས་འཆར་ད་ེཐགོ་མར་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་

ཀའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་
ནལེ་སོན་མན་ཌ་ེལ་ Nelson Mandela 

དམ་པ་མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞས་པ་
གགས་ཅན་མའ་ེཁལ་ཇགེ་སན་ Michael 

Jackson  དམ་པ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ལོར་འག་ོའཛུགས་གནང་
བ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ནས་ Richard 

Nilsson   ལགས་དང་།	 ནལེ་སོན་མན་ཌ་ེ
ལའ་ིཚ་བ་ོ   HrH Chief Mandela   རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ལས་འཆར་ད་ེམུ་མཐུད་འགན་
ཁུར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་འཆར་
དསེ་འཛམ་གླངི་གང་སར་ཡོད་པའི་དགེ་རྩ་
ཚོགས་པ་ཁག་འདྲ་མིན་ལ་དཔལ་འབོར་
གི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བཞིན་

ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ནལེ་སོན་མན་ཌ་ེལ་
མཆོག་དང་།	ཨ་རིའ་ིགཞས་པ་གགས་ཅན་

མའ་ེཁལ་ཇེག་སན་དམ་པ་རྣམ་གཉསི་ཀི་
ལམ་སནོ་བསབླ་བ་གཞིར་བཟུང་འཛམ་གླངི་
ནང་བམས་པ་དང་།	 ཞི་བད།ེ	 འདྲ་མཉམ།	
མཐུན་སིྒལ་སོགས་ཀི་ཐོག་ཁབ་བསྒགས་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པའི་ང་ོསྤདོ་ཞིབ་ཕ་གནང་

བ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྡ་ས་ཕབེས་རིང་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་

རུྒྱའི་སྐལ་བཟང་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་མ་ཟད།	
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་
གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ ོ་ བུང་ཞེས་
སོགས་གསུངས་སོང་།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་

གིས་ཁོང་གི་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེབསུྐན་
ཐབས་དང་།	 མགནོ་མེད་དབུལ་ཕངོས་
དག་ལ་རོགས་སྐརོ་གནང་བཞིན་པའི་ལས་
འཆར།	 ལགྷ་པར་རྡ་ས་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་
སོགས་ལ་རོགས་སྐོར་རླབས་ཆེན་བསུྐན་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་
ཆབས་ཅིག་འདས་པའི་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ང་ོ
སྤདོ་དང་།	 བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་མིས་
བཙན་འཛུལ་བས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་གི་
གནས་བབ།	མ་འངོས་བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཐབས་སདླ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་
གཞིར་བཟུང་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་
དནོ་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་པའི་
སྐརོ་བཅས་གསུངས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རྒས་འཁགོས་རྣམས་ལ་སྤུས་ཚད་དང་ལནྡ་
པའ་ིམལ་ཆས་གསར་ཉ་ོགནང་བ།

༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ལ་
བརནེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་

ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་
རྒས་གསོ་ཁང་གངས་	 ༡༤	 ཡོད་པ་ད་ེདག་
གི་ནང་ད་ལྟ་འཚོ་བཞུགས་རྒས་འཁོགས་
གངས་	 ༦༣༥	 ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཉནི་ལརྟ་

ལ་ྟརགོ་བདེ་མུས་བཞིན།	འད་ིལོར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་
སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་མལ་ཆས་གསར་

ཉ་ོསླད་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགུར་གནང་
བ་བཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	
ཉནི་ནང་སིད་དུྲང་འཕར་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་
སྒལོ་མ་ལགས་དང་།	 དུྲང་འཕར་ཀརྨ་ཆོས་

དབིངས་ལགས།	 དུྲང་གཞནོ་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེསིྐད་ལགས་བཅས་ནས་རྡ་ས་བམས་པ་
གླངི་རྒས་གསོ་ཁང་གི་རྒས་འཁགོས་མི་རེ་ང་ོ
རེར་མལ་ཆས་གསར་པ་བག་ོའགམེས་ཞུས་
པ་དང་འབལེ་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ནས་
དསུ་རུྒྱན་ཁ་འདནོ་དགེ་སྦརོ་གནང་དགོས་
ཁག་གིས་གཙོས་ཉནི་རེའི་བ་སྤདོ་ཐགོ་གོ་
བསྐནོ་ལམ་སནོ་སླབོ ་གསོ་སོགས་འཐུས་
གཙང་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེམཚུངས་
ཁབ་ཁོངས་ཕོགས་མཐའི་རྒས་གསོ་ཁང་
ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའི་རྒས་འཁོགས་ཡོངས་
ལ་མལ་ཆས་བར་ེབསུྒར་བགོ་འགམེས་ཞུ་
ཕགོས་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་
སོ་བརུྒྱད་བཀདོ་འདམོས་ཞུས་པ་ལརྟ་གནང་
མུས་བཅས།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བྷ་ིཧཱར་དང་ཨ་སཱམ་
ནང་ཆུ་རདུ་ཀི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་

ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་ནང་ཆར་ཞདོ་ཀི་
རྐེན་པས་ས་ཁུལ་མང་པརོ་ཆུ་རུད་དང་ས་
རུད་སོགས་རང་བུང་གོད་ཆག་འགོ་མི་རུྒྱ་
ཟགོ་གསུམ་ལ་གནདོ་འཚེ་ཤུགས་ཆེ་ཕགོ་
པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 	 རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་བྷ་ིཧཱར་ Bihar དང་ཨ་
སཱམ་ Assam མངའ་སྡའེ་ིནང་ཆུ་རདུ་ཀི་
གོད་ཆག་འགོ་མི་མང་རྣམས་དཀའ་སྡུག་
ཧ་ཅང་མངས་དང་མངོ་བཞིན་པར་བརནེ།		
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ན་ིཏཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་ Shri 

Nitish Kumar དང་།		ཨ་སཱམ་མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་སར་བ་ྷནན་ཱསོ་ན་ོ

ཝལ་ Shri Sarbananda Sonowal མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་
སྩལ་བ་བརུྒྱད།	 གདོ་ཆག་འགོ་ཚེ་སགོ་
ཤོར་བ་རྣམས་དང་སྡདོ་ཁང་སོགས་རུྒྱ་ནརོ་
ལོངས་སྤདོ་ལ་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་པར་ཐུགས་
ཕམ་ཧ་ཅང་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།	 	 ཤུལ་
ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་སོགས་ལ་ཐུགས་
གསོ་མཛད།	 	 	 ཕགོས་མཚུངས་ས་ཁུལ་
སོ་སོའི་ནང་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི་
ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ་བཞིན་པར་བསྔགས་
བརདོ་མཛད་པ་མ་ཟད།	 	 	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བང་ཐབེས་རྩ་ཁང་བརུྒྱད་ངལ་སེལ་རོགས་
དངུལ་ཕན་བུ་གསོལ་སྩལ་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་འཁདོ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགལེ་བ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའ་ི
བཀའ་ཁདི་ཉནི་གཉསི་པའ་ིསབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཀ་ོརི་ཡ་དང་།	 མ་ལེ་ཤི་
ཡ།	 སིང་པུར།	 ཐའ་ེལན་ཌི།	 ཝི་ཐི་ནམ་
བཅས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་
བསྐངས་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་
རབ་ཀི་འགལེ་བ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་བཀའ་ཁིད་
ཉནི་གཉསི་པའ་ིསབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		
སགོ་ཆགས་སེམས་ལྡན་ཚང་མར་ཚོར་བ་
བད་ེསྡུག་ཅིག་ཡོད་པའི་ཐགོ་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་རང་བཞིན་

ལནྷ་སྐསེ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
མཁས་པ་ཁག་གི་གསུང་ད་ུརིགས་པ་བཞིའི་
ནང་ནས་ཆོས་ཉདི་ཀི་རིགས་པ་ཞེས་པ་ད་ེ

ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཕི་གཟུང་བ་ནང་འཛིན་
པ།	 འཛིན་པའ་ིཤེས་པ་ལ་ཚོར་བ་བད་ེསྡགུ་
ཡོད་པ་ཆོས་ཉདི་རེད།	 ཆོས་ཉདི་ཀི་རང་

བཞིན་དའེི་ཐོག་ནས་བད་ེསྡུག་གཉིས་ལས་
ཚོར་བ་བད་ེབ་ཡོང་རུྒྱ་ནི་ཡིད་ལ་སིམ་པ་
ཡོང་བ་དང་།	 ཚོར་བ་སྡགུ་བསལྔ་གིས་ཡིད་

མི་བད་ེབ་ཡོང་བཞིན་པ་ན་ིཆོས་ཉདི་ཆགས་
ཡོད།	 དའེ་ིབདེ་ལས་ལ་ྟབུའང་རེད།	 ད་ེལ་ྟ
བུའ་ིཚོར་བ་བད་ེསྡགུ་ན།ི	 རུྒྱ་དང་རྐནེ་ལ་

བརནེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརནེ་ཆོས་ཉདི་
ཀི་རིགས་པ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་
ལྟསོ་པའ་ིརིགས་པ།	 བ་བ་བདེ་པའ་ིརིགས་
པ།	 འཐད་སུྒབ་ཀི་རིགས་པ་བཅས་ཀི་ཐགོ་
ནས་དཔྱད་ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ེགཞི་ལ་བཞག་
ས་ེབད་ེབ་འདདོ་པ་ཡིན་སབས་བད་ེབའི་
རུྒྱ་བཙལ་ནས་དང་ད་ུལེན་པ་དང་།	 སྡགུ་
བསལྔ་མི་འདདོ་པ་ཡིན་པས་སྡུག་བསལྔ་གི་
རུྒྱ་གང་ཡིན་པ་བཙལ་ནས་གང་ཐུབ་ཉུང་ད་ུ
གཏངོ་བ་ན་ིའཐད་སུྒབ་ཀི་རིགས་པ་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིཐགོ་ནས་འཛམ་བུ་གླངི་
འདིའི་སངེ་གི་སོག་ཆགས་དདུ་འག་ོའབུ་
སིན་ཕ་མོ་ཚུན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་
པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ན་ིརང་གི་ངང་གིས་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

	 ང་ཚོ་མི་ལ་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་
པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ནི་རང་བཞིན་ལྷན་
སྐསེ་ཀིས་ཡོད་པའི་ཐགོ་མི་ལ་ཀདླ་པ་གཞན་
དང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པར་བརནེ་ཀདླ་པའི་ནསུ་
པ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཅེས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་རུྒྱ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་སབས།	ད་ེདང་
འབལེ་བའི་དྲན་པའང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེའདྲའ་ིཐགོ་ནས་འདས་པའ་ིལོ་
རུྒྱས་དྲན་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་ལ་ཆགས་
སངྡ་སྐ་ེབ་དང་།	 མིའ་ིཀདླ་པས་རྣམ་དཔྱདོ་
ཀི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་པའི་འབུང་འགུར་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་རེ་བ་དང་དགོས་པ་
མང་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ནས་སེམས་ལ་བད་ེསྡུག་
ཡོང་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།


