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བསནུ་ངས་ད་ལའྟི་སིད་གཞུང་ལས་ཐགོ་པའི་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཝིར་བ་ྷ
ཧཱད་སིང་ Shri Virbhadra Singh 
མཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཐུགས་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔསོ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་
ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་
ཁངོ་གི་སདི་གཞུང་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་
མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བུས་	 ༢༠༡༤	 གཏན་འབབེས་གནང་བར་
བརནེ་སིད་བུས་དསེ་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཐོག་ཕན་ཐོགས་
རླབས་ཆེ་བུང་དང་འབུང་བཞིན་པ་དསེ་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ས་བརན་ཡོང་རུྒྱར་
ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་འབུང་བཞིན་ཡོད་པར་
བརནེ་ངས་དམིགས་བསལ་བཀའ་དནི་ཅེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim McGov-

ern	 མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ནང་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚང་མའི་མདནུ་
དུ་བཤམས་ནས་བདེན་པར་རྒྱབ་བསྐོར་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་
གྷ་ོཝན་མཆོག་ནི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཊོམ་ལེན་

ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚན་
པའ་ི	Tom Lantos Human Rights Com-

mission	 ཚོགས་གཞནོ་ཡིན་ཞིང་།	 	 རེས་
གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་གསོ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་
བསལ་ལས་རིམ་སྐབས་ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
རང་ཡུལ་བདོ་ད་ུནམ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མིན་རང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་འབུལ་
དགསོ།	 	 ཞསེ་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་
དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	ད་ེརིང་ངས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བདོ་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་

བུས་དརེ་འགུར་བ་གཏངོ་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་རང་
ཡུལ་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་པ་མ་
ཟད།	 ནམ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མིན་དང་།	
བདོ་ནང་བཞུགས་བཞག་མཛད་དགོས་མིན་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་འདདོ་ལྟར་
མཛད་ཕགོས་སདླ་རང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་
ཆ་ཚང་ཕུལ་བའི་ཐགོ་ནས་ཞི་བདའེི་རླབས་
ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་ཞིག་ཡིན་པ་ལརྟ་ཆེ་མཐངོ་
ཕུལ་བའི་ཐགོ་ནས་ཁོང་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་

ཞུས ་ནས ་བ ོད ་ནང ་ གི ་
དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འག་ོ
བཞིན་པ་ད་ེསེལ་ཐབས་
བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་གསུང་
པ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན།ི	བདོ་
མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རུྒྱའི་
ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་
ཡིན་པ་དང་།	 	 བདོ་མི་
ཡོངས་ཀིས་ཆོས་ཕོགས་
ཀི་དབུ་ཁདི་རྩདོ་མེད་ཡོང་

གགས་ཤིག་ཡིན་སབས་གོ་སྐབས་དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དམ་འཛིན་ཞུས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༠	 ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་
མཚམས་འཇགོ་བུང་བ་ད་ེབསྐར་གསོ་ཡོང་
ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་
རང་གི་ཁ་ེཕན་ཆེད་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་སྐུ་
གཤེགས་རུྒྱར་ངང་སྒགུ་བདེ་ནས།	 	 ཁངོ་
༸སྐུ ་གཤེགས་རེས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་
དབང་སུྒར་བ་རུྒྱའི་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་
དབང་ཐོབ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་རེ་བ་བེད་བཞིན་
ཡོད།	 ངའ་ིབསམ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
རེ་བ་དརེ་བཟང་ཕགོས་ཀི་གུབ་འབྲས་ཤིག་
འཐནོ་རུྒྱ་རེད་བསམ་པ་དན་གི་མེད།		གང་
ཡིན་བརོད་ན་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཁོན་
ཡོངས་སུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བས་པའི་
གུབ་འབྲས་ཇི་འད་ཞིག་འཐོན་བཞིན་ཡོད་
པ་ང་ཚོས་གསལ་པརོ་མཐངོ་ཐུབ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་མཚོན་ན་འབུང་འགུར་དཀའ་ངལ་
ད་ེད་ལྟ་ནས་སེལ་རུྒྱར་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོ
ཞིག་ཡོད།		

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་སྐ་ུགཤེགས་རུྒྱར་ངང་སྒགུ་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་
བཟང་ཕགོས་ཀི་གུབ་འབྲས་ཤིག་འཐནོ་རུྒྱ་རེད་བསམ་པ་ངས་དན་གི་མི་འདགུ	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོའདས་པའོ་ི
རསེ་དན་གི་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།	

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་དང་།	 	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་	 ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོརསེ་དན་རྩམོ་
ཡིག་ཕགོས་སིྒག>>	 ཞསེ་པའ་ིདབེ་གསར་
དབུ་འབདེ་གནང་རསེ་མཛད་སྒ་ོདང་འབྲལེ་
བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཨ་
མེ་རི་ཀའི་ནང་ཡོད་པའི་དམངས་གཙོའི་རྒྱ་
ནག		ཅསེ་པའ་ིརྒྱ་ཡིག་གི་དྲྭ་རྒྱ་དང་།
རྒྱ་ནག་མང་གཙོར་སུྒར་ཐབས་ཞིབ་འཇུག་
ཁང་ ཐུང ་ མོང ་ གིས ་ག ་ སིྒག ་བས་པའི ་		
<<ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོརསེ་དན་རྩོམ་ཡིག་ཕགོས་
སིྒག>>	 ཞསེ་པའ་ིཕག་དབེ་དབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒ་ོད།ེ	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	༩	ཉནི་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་གི་
རྒྱ་གངོ་	Flushing	ད་ུཡོད་པའ་ི Sheraton	
གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་དང་།	 	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ ་རིང་མཆོག་རྣམ་
གཉིས་གདན་ཞུས་ལྟར་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་
ཏ་ེཕག་དབེ་དབུ་འབདེ་དང་།	 	 མཛད་
སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 	 དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲལེ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་།	 Chen Kuide	 དང་།	  Hu Ping, 

Xu Youyu	 སོགས་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་
ཅན་དང་རྩམོ་པ་པ།ོ	 	 ཀ་ོལིམ་སྦ་ིཡ་གཙུག་
སླབོ་ཆེན་གི་	Colombia  University	སནྙ་
གགས་ཅན་གི་རྒྱ་ནག་མཁས་པ་	 Andrew 

Nathen	 ཡུ་གུར་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 	 རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་
དནོ་གཉརེ་བ།	 	 གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་	 ༧༠	 ལགྷ་ཙམ་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ ོར ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།			
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་།		
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ནས་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།		ན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མཁན་
ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོལ་རསེ་
དན་གི་ཕག་དབེ་དཔར་སུྐན་གནང་ཐུབ་པར་

ལེགས་གསོའི་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་དང་
དསུ་མཚུངས།		སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།		བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོསྐུ་འཚོ་

བཞུགས་སྐབས་ཀི་མཛད་རེས་ལ་གདངེ་
འཇགོ་གནང་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།
ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོལ་ན་ོབལེ་
ཞི་བདའེི ་གཟེངས་རགས་ཐོབ་ཐབས་ལ་
ཤུགས་ཆེའི་རྒྱབ་སྐོར་མཛད་གནང་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།།	

བང་ཕགོས་དང་།	ལ་དགྭས་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གཉསི་ཀི་ཁམིས་དུང་གསར་བསྐ།ོ	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
ད་ུཁིམས་ལུགས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ་
དམིགས་བཀར་ལས་བདེ་	 ༦	 ས་སངོ་སྐངོ་
ཆེད་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་བརུྒྱད་ལས་བདེ་
གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་
པ་ལརྟ་མི་འག་ོ	 ༢	 རུྒྱགས་འཕདོ་བུང་ས།ེ	
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་འདི་གར་བཀོད་
སིྒག་བུང་བསནུ།	 ཁམིས་ལུགས་དབང་
འཛིན་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དནོ་ཚན་	
༥༦	 གཞིར་བཟུང་གསར་བསྐ་ོལས་བདེ་
ཁིམས་ལུགས་རབ་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་
དཔལ་ལནྡ་ལགས་བང་ཕགོས་བདོ་མིའི་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧		
ཟླ་	 ༡༢	 	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་དང་།	 གསར་
བསྐ་ོལས་བེད་ཁིམས་ལུགས་རབ་བམས་
པ་བླ་ོབཟང་ལགས་ལ་དྭགས་བདོ་མིའི་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༡༢	ཉནི་
སོ ་སོར་ས་གནས་
ཁིམས་དུང་གི་ལས་
འགན་འག་ོའཛུགས་
ཞུས ་དགོས ་པའི ་
བསྐ་ོགཞག་བཀོད་
ཁ བ ་ བ སྩ ལ ་ ཏེ །	
གོང ་ ཚེས་ཉིན ་ སོོ ་
སོར ་གསར ་བསྐ ོ་
ས ་གནས་ཁིམས ་
དུང ་གཉིས ་ ནས ་
སྡ ེ ་ ར ་ ལྡུ ན ་ བ དེ ་

སིྐད་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིབང་ཕགོས་དང་།	 ལ་དགྭས་གཅིག་
ལྕགོས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུྲག་
ལགས་ ཀི ་མདུན ་དུ་ལས ་འཁུར ་དམ ་
བཅའ་འབུལ་བཞེས་གུབ་འདགུ་པ་དང་།	
སྔནོ་ཡོད་བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁིམས་དུང་
ཕུན་ཚོགས་སྒོལ་མ་ལགས་ལྷ་ོཕོགས་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དུང་ད་ུ
གནས་སྤསོ་དང་།	 ལྷ་ོཕགོས་དང་ལ་དགྭས་
ས་གནས་ཁིམས་དུང་གཉིས་འཛིན་སྐོང་
ཁོངས་གནས་སྤསོ་ཀི་ལས་འགན་བཀོད་
སིྒག་ཟནི་པ་ལརྟ།	 བང་ཕགོས་དང་།	 ལྷ་ོ
ཕགོས།	 ལ་དགྭས་བཅས་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གསུམ་གི་ཁིམས་དུང་གསར་རྙིང་
དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་ལས་རིམ་ཁག་
ཀང་ལེགས་པར་ཟིན་འདུག་པའི་གསར་
འགུར་སྙངི་བསྡསུ་སུ།།

༄༅།	 །རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་སོན་ད་ིརསེ་དན་
ཐངེས་གསུམ་པའི་མཛད་སྒའོི་གཏམ་བཤད་	
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Lecture	 སྤལེ་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས།	 བདོ་ན་ིཔ་ེཅིང་སདི་གཞུང་
རུྒྱས་ལོན་བ་རུྒྱའ་ིསྡ་ེམིག་གཙོ་བ་ོཡིན།	ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་གཞུང་འབྲལེ་
གི་གསོ་མོལ་སྐབས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེ
ངེས་པར་ད་ུགཙིགས་ཆེར་འཛིན་དགོས་
པ་དང་།	 	 བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་མཚུངས་
པར་རྒྱ་གར་གི་བད་ེའཇགས་ལའང་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སབས་དརེ་ངསོ་
འཛིན་ཐུབ་པ་དགསོ་སྐརོ།	 	 	 རྒྱ་གར་གི་
ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་གིས་
དཔུང་འཇུག་སརྔ་བས་ཇ་ེཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོ
བཞིན་པའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་ངསེ་པར་ད་ུབདོ་ད་ེགནད་དནོ་
ཆེས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་བརིྩ་དགོས་པ་སོགས་
གསུངས།	 སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དངེ་

རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་ད་ེབཞིན་
དཔལ་འབརོ་དང་དམག་གི་སབོས་ཤུགས་
ཇེ ་ ཆེར་རྒྱས་བཞིན་པའི ་སྐབས་འདིར་
ང་ཚོར་གདམ་ག་གཉིས་ལས་མེད་སྐརོ ་	
གསུང་དནོ།	 ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་རིང་
ལུགས་ད་ེམང་གཙོ་ལནྡ་པའི་ནང་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཏུ་བསུྒར་རུྒྱ་དང་།	ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གིས་
ང་ཚོ་གུན་ཁན་ལམ་ལུགས་སུ་བསུྒར་རུྒྱ་ད་ེ
གཉསི་ཡིན།”		ཞསེ་གསུངས།
སིྤར་སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་མཁས་དབང་སོན་
དི་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཁོང་གིས་
རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་འབྲལེ་ལམ་ཐོག་
བདོ་ད་ེགནད་དནོ་གཙོ་བ་ོཆགས་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་སྔནོ་ཚུད་ནས་ལུང་བསན་གནང་ཟིན་
པ་ད ེ་དང་འབྲ ེལ་ནས་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས།	 	 སྐ་ུགཤེགས་མཁས་དབང་སོན་ད་ི
མཆོག་གི་དགོངས་པར་བདོ་ད་ེརྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་དབར་གི་བར་གནས་ཀི་ས་ཁུལ་
ལམ་ཞི་བདའེི་མངའ་ཁུལ་ཞིག་བསུྐན་ཐུབ་
པ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 	 ད་ེལརྟ་མ་བུང་ནའང་

མ་མཐར་བདོ་ནང་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་མེད་
པ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད།	 ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་མང་པའོ་ིརིང་
སྐ་ུངལ་ཡང་བསྐནོ་གནང་ཡོད།	 	 འནོ་
ཀང་སུ་གཅིག་གིས་ཁངོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མེད།	 	 གལ་སདི་རྒྱ་གར་གིས་བདོ་ད་ེབར་
གནས་ས་ཁུལ་ཞིག་གམ་ཞི་བའི་བས་ིགནས་
ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་ཡོད་ཚེ་མ་
མཐར་ད་ལྟ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་
འཕད་བཞིན་པའི་འབྲགོ་ལམ་ས་ཁུལ་གི་ཛ་
དག་གནས་སངས་ད་ེལརྟ་མི་ཡོང་།	 ཞསེ་
གསུངས།	 ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་
འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༡༩	པའ་ིཐགོ་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕནི་གིས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་
རིང་གཏམ་བཤད་སྤལེ་ནས་དུས་རབས་
གསར་པའི་ཀུང་གོའི་ཁད་ཆོས་ལནྡ་པའི་སིྤ་
ཚོགས་རིང་ལུགས་བསུྐན་རུྒྱའི་ཐགོ་ཤུགས་
རྒྱག་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཤད་པ་དརེ་དམིགས་
ནས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་ད ོན།		

ཀུང་གོའི ་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའི ་སིྤ ་ཚོགས་
རིང་ལུགས་བསུྐན་རུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་སྐབས་གུ་
ཡངས་ལྡན་པའི་མང་གཙོ་མེད་པ་དང་།	
གཏམ་བརདོ་རང་དབང་མེད་པ།	 ཁམིས་
སིྒག་གི ་དབང་སུྒར་མེད་པར་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་གཅིག་ཁོ་ནས་དབང་སུྒར་བ་རུྒྱ་
དརེ་ག་ོདགསོ།”		ཞསེ་གསུངས།	ཕགོས་
མཚུངས་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་དང་འབྲལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 	 བདོ་

ནི་ཨེ་ཤི་ཡའི་གཙང་པ་ོཆེ་ཤོས་ཀི་འབུང་
ཁུངས་ཡིན།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བ ོད་ཀི་གཙང་པོ་ད ེ་དག་ཐོག་ཆུ་རགས་
ཚོད་མེད་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པ་མ་ཟད།		
གཙང་པ་ོཁ་ཕགོས་བསུྒར་བ་དང་།		གཏརེ་
ཁ་གང་བུང་སྔགོ ་འདོན་བས་དང་བེད་
བཞིན་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།།	

ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་མང་གཙོར་བསུྒར་རུྒྱ་ཡིན་ནམ་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོ་གུང་ཁན་ད་ུབསུྒར་རུྒྱའ་ིགདམ་ག་
ད་ེགཉསི་ལས་མེད།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགའ་ལནྡ་བ་ླསིྤར་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་ཆོས་འབྲལེ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༧	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༢༦	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་
བས་པའི་འབྲགོ་རི་བ་ོཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བའི་གླངི་གི་བ་ླསིྤའི་འད་ུཁང་ནང་
༸ཞབས་སོར་བཀའ་དནི་སྐངོ་སབྐས་འཇམ་
མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་
ཐགོ་	༡༠༤	ར་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་
དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་དང་།	 དགའ་ལནྡ་
ཁི་ཟུར་སྐབས་ར་ེརི་རོང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	
ཤར་པ་ཆོས་ར་ེར་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་ར་ོར་ེརིན་
པ་ོཆེ་མཆོག	 རྣམ་གྲྭ་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 གདན་ས་ཆེན་པ་ོགཉསི་
ཀི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་སོགས་ཀིས་
དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
སེར་སྐ་མང་ཚོགས་	 ༧༠༠༠	 བརལ་བར་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ཐགོ་མའ་ིའཆར་གཞི་
གཞིར་བཟུང་བས་ན་ཏགོ་ཙམ་འཁུགས་པ་
རེད།	 ངསོ་ལ་ཆམ་པ་སྡགུ་ཆགས་ཤིག་ཕགོ་
ས་ེཧ་ཅང་ཐང་ཆད་བུང་།	 	 དརེ་བརནེ་
ཐོག་མའི ་འཆར་གཞི་ལྟར་འགོ་མ་ཐུབ་
པ་རེད།	 ཁ་སང་འབྲས་སྤུངས་ལ་བསྙནེ་
རོགས་སུྒབ་སྐབས་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་སབས་
འདིར་བསྙནེ་རོགས་སུྒབ་མ་དགོས་པ་བས་
པ་ཡིན།	 དའེ་ིཚབ་ཏུ་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་
འདནོ་ན་བསམས་པ་རེད།	 ལམ་གཙོ་རྣམ་
གསུམ་འདི་ཉིད་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་

ཁ་པ་བླ་ོབཟང་གགས་པས་ཚྭ་ཁོ་དབནོ་པ་ོ
ངག་དབང་གགས་པ་ལ་གདམས་པ་ཞིག་
རེད།	 དགའ་ལནྡ་དགནོ་པ་འད་ི༸ར་ེརིན་པ་ོ
ཆེའ་ིམ་དགནོ་ཆགས་ཡོད།	 	 ཤར་གངས་
རི་མའི་ནང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་༸ར་ེདགེ་
འདནུ་གུབ་པས།	 ཤར་གངས་རི་དཀར་
པའོ་ིརྩ་ེམོ་ན།	 །སིྤན་དཀར་པ་ོགནམ་ལ་
སྙགེས་འད་བ།	 །ཞསེ་གསུངས་པ་༸ར་ེརིན་
པ་ོཆེ་སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་བ་བ་
མཛད་མཁན་རླབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད།	 ཡང་སྒསོ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ཁནོ་ཡོངས་ལ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་
པའི་ལེགས་བཤད་ཀིས་ཁབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ད་ེརིང་ཁ་སང་ནང་པ་མིན་པའི་རིག་པ་སྨྲ་
བ་ཚོས་ཀང་༸ར་ེརིན་པ་ོཆེས་མཛད་པའི་
གཞུང་ད་ེདག་ལ་མངནོ་པར་བསདོ་གི་ཡོད།	
སྔནོ་མ་ངོས་རང་ཐེངས་གཅིག་ཉི་ཧངོ་ལ་
བསླབེས་སྐབས་ཉ་ིཧངོ་གི་ནང་ཆོས་མཁས་
པ་ཞིག་དང་མཉམ་ར་ེརིན་པ་ོཆེའི་སྐརོ་ལ་
འཕསོ་བཤད་བུང་མ་ཐག་ཁོང་གིས་ལག་
གཉསི་ཐལ་མོ་སྦར་ཏ་ེར་ེརིན་པ་ོཆེ་བསམ་
གིས་མི་ཁབ་པ་རེད་ཟརེ།	 དརེ་བརནེ་ཞནེ་
ཁགོ་གི་སདྐ་ཆ་མ་ཡིན་པར་འཇམ་མགནོ་བ་ླ
མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོི་གསུང་ད་ེདག་ལ་ང་
ཚོས་བལསྟ་ན་༸འཇམ་མགོན་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པ་ོགང་འད་ཡོད་མིན་ཁངོ་གི་གསུང་
ད་ེདག་ཐགོ་ནས་ཤེས་ཐུབ།	དརེ་བརནེ་༸ར་ེ
བདག་ཉདི་ཆེན་པསོ་གཞིས་སུ་བཙུགས་པའི་
འབྲགོ་རི་བ་ོཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བའ་ིགླངི་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ིརེད།	ད་ེརིང་འདརི་
འཁུག་ཙམ་རིང་བཅར་ནས་ལམ་གཙོ་རྣམ་
གསུམ་འདནོ་ན་བསམས་པ་རེད།	ནམ་རུྒྱན་

ང་ཚོས་མཁའ་མཉམ་མ་འདནོ་སབྐས།	རིག་

གནས་ཀུན་ལ་ཀུན་མཁནེ་ལོ་ཙ་ྭབ།	 །བླ་ོ
གསོ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པའི་རེ་མདའ་བ།	
།ཡོངས་རགོས་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་ཙོང་
ཁ་པ།	 །མཚུངས་མེད་བ་ླམ་གསུམ་གི་བཀ་
ཤིས་ཤོག	 །ཅསེ་པ་ད་ེསུས་གསུངས་མིན་
སྐརོ་ངསོ་རང་ར་སར་ཡོད་སྐབས་ཤིག་ལ་
ལུང་ད་ེདངས་ནས་སདྐ་ཆ་དསི་པ་ཡིན།	 སུ་
གཅིག་གིས་ཤེས་ཀིས་མི་འདགུ	 ཚིགས་
བཅད་ད་ེསུས་གསུངས་པ་རེད།	 ཁདེ་རང་
ཚོས་ཤེས་ཀིས་ཡོད་དམ།	 ཟམ་གདངོ་རིན་
པ་ོཆེ་ལའང་ད་ེསུས་གསུང་མིན་སྐརོ་དསི་པ་
ཡིན།	ཁངོ་གིས་ཤེས་ཀི་མེད་ཟརེ།		ང་ཚོས་
གཞུང་དའེི་རིགས་སུས་གསུངས་མིན་སྐརོ་
ཞིབ་འཇུག་ཏགོ་ཙམ་ཉུང་དགས་པའི་སྐནོ་
རེད་བསམས།	 གང་ལརྟ་གཞུང་དའེ་ིདནོ་
དག་དངོས་གནས་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པ་རེད།	
ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་ཏ་ེགནས་སངས་
ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོབ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་མཆོད་
རནེ་མགོ་མཇུག་ལོག་ནའང་བར་རིམ་རྒྱས་
པ།	 ཞསེ་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན།	

ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་ཏ་ེགནས་སངས་

ཧ་ཅང་ཐབས་སྐོ་བ་ོཡིན་ནའང་གཞི་མེད་
སར་གཞི་གསར་པ་ཚུགས།	 དའེ་ིསངེ་མི་
ཐགོ་མང་པ་ོཞིག་དང་།	གཙོ་ཆེ་ཤོས་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་རྒྱ་གར་ནས་བདོ་ད་ུང་ོསྤདོ་
གནང་བའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ི
མ་མེད་པ་འདི་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་
མ་ཆད་པའི་གཞུང་ཆེན་གཟིགས་མཁན་
ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ས་
དགེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བཤད་
གྲྭ་ཁག་གིས་གཞུང་ཆེན་གཟིགས་ཀི་ཡོད།	
དའེི་ནང་ནས་ཚད་མའི་གཞུང་ད་ེདག་བདོ་
གཅིར་པུར་མ་གཏགོས་པ་ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ད་ེདག་ལ་མེད་པ་མ་ཟད།	རྒྱ་ནག་ཤེར་ཕིན་
གི་གཞུང་ལ་རེས་སུ་འབྲང་མཁན་གཅིག་
པ་ཡིན་ནའང་ཚད་མའི་གཞུང་ད་ེདག་ཕལ་
ཆེར་སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་གླང་གི་ཚད་མ་ཀུན་
བཏུས་དང་།	 དཔལ་ཆོས་ཀི་གགས་པའ་ི
ཚད་མ་རྣམ་འགལེ།	 མདརོ་ན།	 རྩ་བ་
ལུས་ལ་ྟབུའ་ིབསན་བཅསོ་གསུམ།	 འཕདོ་པ་
ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་བསན་བཅོས་བཞི་ཟརེ་རུྒྱ་

འདི་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཕལ་ཆེར་བསུྒར་ཡོད་ས་
མ་རེད།	 སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་གངླ་གི་རིགས་
དགུ་ཚིག་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་གཉསི་ཡོད་
པའི་ནང་ནས་ཚིག་ལྷུག་རྒྱ་ཡིག་ནང་བསུྒར་
ཡོད་པའ་ིསདྐ་ཆ་འདགུ	 དརེ་དམིགས་
བསལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ཞིབ་ཚགས་
པ་ོབདེ་རུྒྱ་གང་ཡང་བུང་མ་སོང་ས།ེ	 གང་
ལརྟ་འད་ིལརྟ་རེད་འདགུ	 ཚད་མའ་ིགཞུང་
བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་བདོ་པ་གཅིག་པུ་རེད་
འདགུ	 ས་ཆེན་གངོ་མ་རྣམ་ལ་ྔཞསེ།	 ས་
ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙངི་པ་ོདང་།	བསོད་ནམས་
རྩ་ེམོ།	 གགས་པ་རྒྱལ་མཚན།	 ས་སྐ་པཎ་ི
ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།	 འག་ོམགནོ་
ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བཅས་ས་ཆེན་ཡབ་
སས་ལྔ་ད་ེདག་ནས་མར་བརུྒྱད་པའི་ས་སྐ་
པཎ་ིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཚད་མའི་
ཐགོ་ཐུགས་སྣང་ཧ་ཅང་གནང་འདགུ	 ཁངོ་
གིས་རང་རྩོམ་ཚད་མ་རིག་གཏརེ་མཛད་
ཡོད།	 ད་ེལརྟ་བདོ་ལ་ཕལ་ཆེར་ས་སྐ་ནས་
ཚད་མའི་སྐརོ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་
ས་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བསནུ་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཡོལ་ཙམ་ལ་
ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་བཀའ་ཆོས་ཡོངས་
སུ་གུབ་པ་དང་སྦྲགས།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁུལ་གི་མཛད་རིམ་ཁག་རེ་
ཞིག་ཡོངས་སུ་མཇུག་སིྒལ་མཛད་ཡོད་པ་
བཅས།།

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	
༄༅།	།བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
བང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུཕབེས་
འབརོ་གིས་ཐགོ་མར་ཨ་རིའི་བདོ་སདྐ་རུླང་
འཕནི་ཁང་གི་ཀུན་གླངེ་ལས་རིམ་གི་གསར་
འགོད་པའི ་དི་བར་ལན་འདེབས་གནང་
འདགུ	ཕདེ་ཡོལ་ད་ུཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
ཀི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མི་དང་།
	 ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་མཚོའ་ིམངའ་
ཁུལ་གི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོ	 Ted Yoho 

མཆོག་དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་
སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚན་པའི་	
Tom Lantos Human Rights Commis-

sion	 ཚོགས་གཞནོ་མང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་
གྷ་ོཝན་	 Jim McGovern	 མཆོག་མཇལ་
འཕད་གནང་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་ཀིས་ད་བར་

བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
གསུང་པ་མ་ཟད།		འབུང་འགུར་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་ཟླ་འདིའི་ནང་མཇལ་འཕད་ཞུས་པའི་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གཙོ་བརོ་
གུར་བའ་ིགཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ི
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚང་མས་བདོ་དནོ་དང་

བ ོད ་ མིར ་ སེམས་ཐག་
ཉ་ེཔསོ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
འདགུ་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་
ནག ་གཞུང ་ གིས ་བ ོད ་
མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི ་སིད་བུས་ལག་
བསར་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརོལ་
ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཤུགས་
ཆེ ་སནོ ་པ་དང་སྦྲགས།			

གོ་སྐབས་ནམ་བུང་སྐབས་སྔར་རུྒྱན་བཞིན་
བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་
ཡང་གནང་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་གསོ་
ཚོགས་ཀི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	 Jim McGov-

ern	མཆོག་ལ་མཚོན་ན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
དང་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་གཉིས་དང་
མཇལ་འཕད་སབྐས།	 	 སིྤར་གསོ་ཚོགས་
ནང་གནད་དནོ་གཞན་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
སབྐས་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡོང་བཞིན་

ཡོད་ཀང་བདོ་དནོ་ཐོག་མང་གཙོ་དང་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀ་ཞལ་གཅིག་གག་
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	 	 ཁངོ་གིས་ཁས་ལེན་གནང་
བ་ལྟར་ཕི་ཉིན་དརེ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་
དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ	 སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནང་གཞུང་
འབྲལེ་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་
གངོ་ཁརེ་སན་ཕ་རེན་སི་སི་ཀ་ོ	 San Fran-

cisco	 དང་སལ་ལེག་སི་ཊི་	 Salt Lake 

City	 སོགས་སུ་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

ཤེས་རིག་གཏན་
འབེབེས་བར་ཆད།

Orator གཏམ་བཤད་མཁས་པ།

Dry clean ࿊སམྐ་འཁུད།

Net Income གཙང་འབབ།

Mother-in -law གསོ་མོ།

Nuclear Family དདུ་ཆུང་།

Plagiarism ར་ོབཤུས།

Out break གླ་ོབུར་ཁབ་གདལ།

Catwalk ཞིམ་འགསོ།

Molestation ཆགས་འཚེ།

Lip service ཁ་སངོ་ཞབས་ཞུ།
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སིྤ་འཐུས་མི་འགུར་ར་ོར་ེལགས་དང་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
ལེགས་པར་གུབ་པ།	

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་སུད་ཚོང་ས་གནས་ཁག་
བཅས་ལ་ཕོགས་བསྐོད་ཕ ེབས་རུྒྱའི ་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་མི་འགུར་ར་ོ
ར་ེལགས་དང་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢	 ནས་	 ༢༡	 བར་རྒྱ་གར་དབུས་མངའ་
སྡའེ་ིནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་དང་།	 མན་
སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་།	ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསུད་
ཚོང་ཁམོ་ས་ཁག་	 ༡༠	 བཅས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་དང་།	 ཤེས་ཡོན་བཟང་སྤདོ།	 རྒྱལ་
སིྤའི་སངེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་འཕནི།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

བཀའ་དནི།	 རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་
རྣམས་ཀི་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ཐགོ་བཀའ་དནི།	
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 	 ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་གཅསེ་འཛིན་དང་ད་ོསྣང་དགསོ་གལ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
འདགུ	 གཞན་ཡང་གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ི
ནང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང།	 ས་འཐུས།	
སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས།	 ཕི་ནང་སནྨ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན།	 སིྤ་མི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་བཅས་
ཀི་ལནྷ་ད་ུབཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་
གནང་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་གཟགིས་
སྐརོ་ཕབེས་ཡུལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཉསི་
དང་།	 ཁབ་ཁངོས་དགནོ་སྡ་ེཁག	 སླབོ་གྲྭ་
ཁག	 སུད་ཚོང་ས་གནས་གཞན་ཁག་བཅས་
ཀི་འག་ོལས་མི་མང་དང།	 གྲྭ་བཙུན།	 སླབོ་
ཕུག་བཅས་ནས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉིས་ལ་
སྐབས་དསུ་སོ་སོར་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ་པ་དང་།	 ས་གནས་
སོ་སོའ་ིམི་མང་དང་།	 སླབོ་ཕུག	 སུད་ཚོང་

བ་བཅས་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་འད་ུསོ་སོའི་
ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ནས་གོང་བཞིན་
ལམ་སནོ་དང་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་
ཟད།	 ཁུངས་སོ་སོའ་ིབད་ེསྡགུ་གནས་སངས་
གཟགིས་ཞིབ་ཀིས་དཀའ་སེལ་མཐུན་འགུར་
ཞུས་འསོ་གནང་ཡོད་འདགུ	 གཟགིས་སྐརོ་
ཕགོས་ཕབེས་སབྐས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་

ཁག་དང་བདོ་མིའི་སུད་ཚོང་ཁོམ་ས་སོ་
སོའི་མི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང།	
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཅིག་
དང།	 མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་

རྣམ་པ་གཉསི་ནས་གསུང་བཤད་ཐངེས་	༡༣	
ཙམ་གནང་ཡོད།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིསུད་
ཚོང་ཁམོ་ས་ཁག་སོ་སོའི་ཧིན་བདོ་མཛའ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ།	བཟ་ོགྲྭའ་ིབདག་པ།ོ	ད་ེབཞིན་ས་གནས་
ཁག་གི་གནད་ཡོད་རྒྱ་གར་དཔནོ་རིགས་
དང་མངའ་སྡ ་ེཁག་སོ་སོའི ་གོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་བཅས་
མཇལ ་འཕད ་
ཀིས་ས་གནས་
ག ཞུ ང ་ ད ང ་
འབྲལེ་ཡོད་མི་
སྣ ་རྣམས་ནས་
བདོ་མིར་རོགས་
རམ་གནང་བར་

ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་།	མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་
བདོ་མིའ་ིདཀའ་སེལ་སདླ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ་
ལྟར་ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོཐབོ་པའང་བུང་
ཡོད་འདགུ	 གཟགིས་སྐརོ་ཕགོས་བསྐདོ་

སྐབས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་
སུད་ཚོང་ཁམོ་སའ་ིབདོ་མི་ཁངོས་སོ་སོ་ནས་
དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐངོ་དགོས་རིགས་སྙན་
ཞུ་དང་།	ཉམ་ཐག་གི་གནས་ཚུལ་རུྒྱས་ལོན་
དང་དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐངོ་དགོས་རིགས།	
དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་།	སླབོ་གྲྭ།	ཁམོ་ས།	མི་
མང་སོགས་ཀི་གནས་སངས་ཐགོ་གཟིགས་
ཞིབ་གནང་ཆེད་ཕགོས་ཕབེས་ཉནི་གངས་
ཁནོ་	 ༢༠	 ཙམ་གི་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
བསྐདོ་ཀི་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་གུབ་ཟནི།	 ད་
རེས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་ས་བགོས་ལརྟ་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་རིང་ས་གནས་
སོ་སོ་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུས་ཁག་ལ་འབྲལེ་
ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོས་དཀའ་སེལ་དགོངས་
བཞེས་དང་འབྲལེ་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་ཀི་གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ་སུ།།	

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིདམ་ཆོས་འདལུ་བའ་ིབག་ོགླངེ་ཐངེས་གསུམ་པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་
ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ།ི	 རྒྱལ་སིྤའ་ིདམ་
ཆོས་འདལུ་བའི་བག་ོགླངེ་ཐེངས་གསུམ་
པ།	 ཞསེ་པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་
བཟང་སྤདོ་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕགོས་
ཐད་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་རྒྱ་
གར་དང་།	 ཤིར་ལངྐ།	 ཝི་ཏ་ིནམ།	 ཐ་ཡེ་
ལེནཌ།	བངྷ་ལ་དཤིེ།	ཐ་ེཝན།	 ཨིན་ཡུལ་
བཅས་ཀི་ནང་པའི་མཁན་པ་ོདང་མཁས་

དབང་།	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
གི་རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིགདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་
འབྲས་དགའ་གསུམ་ཙམ་མ་ཟད།	 ར་སདོ་
གྲྭ་ཚང་།	 བསེ་འཁདོ་གདན་ས་བཀསི་ལྷུན་
པ།ོ	 དཔལ་གསང་ཆེན་ས་ྔའགུར་བའ་ིགདན་
ས་ཆེན་མོ་ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་གླངི་སོགས་
ནས་ཚོགས་བཅར་བ་འདལུ་བ་འཛིན་པ་	
༤༠༠	 ལགྷ་ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་བུང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་
རབས་	༢༡	སབྐས་འདརི་ཡུལ་དསུ་གནས་
སྐབས་ད་ུམར་དགོངས་བཞེས་རླབས་པ་ོཆེ་
མཛད་ཐོག་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་

བཟང་སྤདོ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་གནང་མཛད་
པ་བརུྒྱད་གནའ་དངེ་ཟུང་འབྲལེ་གི་ཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་ཤིག་སུྐན་ཐབས་མཛད་
བཞིན་པའི་མཛད་མཆོག་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 	 ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་	 Secular eth-

ics	ཞསེ་པ་ད་ེན་ིའག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའ་ིགཞི་
རྩའི་བཟང་སྤདོ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་ལ་ྟགུབ་གཅིག་ཡིན་པ་ལས་
ཆོས་ལུགས་བ་ེབྲག་པ་ཞིག་གི་ཐ་སདྙ་ད་ེའད་
གང་ཡང་མིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་པ་དང་
སྦྲགས།	 ཐངེས་འདརི་བསེ་ཀི་གདན་ས་
ཆེན་པ་ོསེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླངི་གི་ཡ་གལ་སེར་
བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གིས་༸རྒྱལ་བའི་

བཀའ་དགོངས་ལམ་སནོ་དང་མཐུན་པར་
རྒྱལ་སིྤའི་དམ་ཆོས་འདལུ་བའི་བག་ོགླངེ་

ད་ེལྟ་བུ་གོ་སིྒག་གནང་ཐུབ་པར་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་དང་།	 	 སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་
པའི་རསེ་འབྲང་པ་ནང་པ་ཚོས་ནང་ཆོས་ཀི་
བསབླ་བ་ད་ེདག་བརུྒྱད་ནས་འཛམ་གླངི་ནང་

གི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་སེལ་ཐུབ་རུྒྱའི་
ནསུ་པ་ལནྡ་ཡོད་པར་བརནེ།	 ནང་པའ་ིབས་ི

གནས་ཁང་ཁག་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་བསམ་
ཚུལ་བར་ེལེན་མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་
མཚན་ཆེ ་སྐརོ ་ སོགས་ཀི ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའ་ིདཔྱ་ཁལ་གི་ཁམིས་གཞི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
རམ་འདགེས་ལས་གཞི་	 Tibetan En-

trepreneurship Development	 ཚན་
པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ར་ས་དབུས་སྣ་ེལེན་འབྲལེ་
མཐུད་ཁང་ད་ུཚོང་རིག་ཐགོ་མཐ་ོརིམ་དང་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཐནོ་པ་མི་གངས་	
༡༢	 ལ་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའ་ིདཔྱ་
ཁལ་གི་ཁམིས་གཞི་	GST	Act	སྐརོ་ཟླ་བ་
གཅིག་རིང་གི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོདཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག་དང་།	 ཟབ་ཁདི་པ་མེ་ག་ྷགྷགེ་ཝཌ་	

Ms. Mega Gaikwad	ལགས་དང་པང་
ཀཇ་གྷ་ོཡལ་	Mr. Pankaj Goel	ལགས།	
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བདེ།	ཟབ་སྦངོ་བ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་

ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	

བཙན་བལོ་བདོ་མི་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་
སྡདོ་ཀི་ཡོད་སབས།	 རྒྱ་གར་གི་ཁམིས་སིྒག་
ཁག་ཤེས་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་འདས་པའ་ིདསུ་ཡུན་

རིང ་དཔལ ་འབོར ་
ལས་ཁུངས་ནས་ལུ་
ར་ིཡ་ན་ Ludhi-

ana	 དང་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་
ནང་དངོས་ཟགོ་དང་
ཞབས་ཞུའི་དཔྱ་ཁལ་
གི་ཁིམས་གཞི་སྐརོ ་
ཟབ ་སྦོང ་དང ་སླ ོབ ་

གསོ་རིགས་སྤད་ཡོད་ཀང་ད་ེཙམ་ཕན་གི་མི་
འདགུ	 མི་མང་ལ་སདྐ་ཆ་བཤད་པའ་ིསབྐས་

མང་ཚོགས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	ཅསེ་
བརདོ་ཀི་འདགུ	 འནོ་ཀང་དངསོ་སུ་ལག་
བསར་བས་པའི་སྐབས་ཡི་གེ་དང་ཀམ་པུ་
ཌར་	 Computer	 སོགས་ཤེས་དགསོ་
ཀི་ཡོད་པར་བརནེ།	 དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་
འདགུ	 ཟབ་སྦངོ་འད་ིཉདི་སྤདོ་དགསོ་པའ་ི
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཟབ་སྦངོ་ཐབོ་
མཁན་རྣམས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའ་ིདཔྱ་
ཁལ་གི་ཁིམས་གཞི་ཐོག་ཞབས་ཞུ་དང་།	
སོ ་ སོ ་ ཡིན ་ནའང ་རང ་པའི ་ཐོག ་ལང ་
ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 མི་མང་ལའང་ཐུགས་
ཕན་གསོ་ཐུབ།	 མི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོ་བར་སྔནོ ་ལ་སོ ་ སོར་ཤེས་བ་ཡོན་
ཏན་དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས།	 ཟླ་བ་གཅིག་

རིང་གི་ཟབ་སྦོང་སྐབས་ཚང་མས་གལ་
ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩས་ཏ་ེད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་
གནང་དགོས ་ རུྒྱ ་ཧ ་ཅང ་གལ་ ཆེན ་པ ོ་
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
སིྤར་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་གི་ཟབ་སྦོང་སྐབས་
གཙོ་བ་ོདངོས་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའི་དཔྱ་
ཁལ་གི་ཁམིས་གཞི་	 GST Act	 	 སྐརོ་
དང་		Tally	སྐརོ་སོགས་ཟབ་ཁདི་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་རིང་
ཡིག་རུྒྱགས་རྩདེ་ཕུད་སོན་མཁན་རྣམས་ས་
གནས་ཁག་གཅིག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།


