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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལོག་འགལེ་བྱས་པར་
གསལ་བཤད།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་ན་ེདར་ལེན་ཌིའ་ི	Neth-

erlands	 གངོ་ཁརེ་རོ་ཊར་ཌམ་	 Rotter-

dam	 ཞསེ་པའ་ིནང་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སོལ་སབྐས།	 ཡུ་རོབ་ཏུ་དངེ་སབྐས་
སྐབས་བཅོལ་བ་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་
གནས་སྟངས་ལ་དགོངས་ནས་བཀའ་སླབོ་
སལ་བ་རྣམས་གསར་འགུར་ཚན་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ད་ེལོག་
འགལེ་བྱས་ནས་ཡུ་རོབ་ནང་སྐབས་བཅོལ་
བ་འབྱརོ་བཞིན་པ་དརེ་ང་ོརོལ་མཛད་པའི་
རྣམ་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རུན་སིྒག་བྱས་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཐེངས་འདིར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གི་
གཞུང་འབྲལེ་དྲ་རྒྱའི་སྟངེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
ཀི་དགོངས་དནོ་ང་ོམ་ཇི་ཡིན་མ་བཅསོ་པར་
འདརི་འགདོ་པ་གཤམ་གསལ།
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་སྐབས་བཅལོ་བ་རྣམས་
ཡུ་རོབ་ཏུ་བྲསོ་བྱལོ་
ཡོང་སྐབས་འཇར་
མན ་དང ་ ཡུ ་ རོབ ་
རྒྱ ལ ་ ཁ བ ་ ག ཞ ན ་
ཚོས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་
བ་ད ེ་ནི ་ངོ་མཚར་
ལྡན ་པ ་ ཞིག ་ རེད །	
འནོ་ཀང་ངོས་ཀིས་
བསམ་པར་གནས་སྐབས་རང་ཡུལ་ད་ུམི་
གསོད་ཁག་སྦོར་དང་གཉའ་གནནོ་སོགས་
དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་མངོ་བཞིན་པར་བརནེ་
གཞན་ཡུལ་ད་ུབྲསོ་བྱོལ་ད་ུབསླབེས་པ་མ་

གཏགོས་སྐབས་བཅོལ་བ་ཕལ་མོ་ཆེས་རང་
ཡུལ་ང་ོམ་ད་ེསོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་ལ་ངསོ་
འཛིན་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་འཕྲལ་
སེལ་རིང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་སྐབས་

བཅལོ་བ་ད་ེདག་ལ་སྡདོ་ཁང་དང་།	 ལགྷ་
པར་བིྱས་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང་།	 འཕུྲལ་
རིག་ལག་ཤེས་ཀི ་སྦོང་བརྡར་སྤྲད་ནས་
ཕུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྐབས་བཅོལ་

བ་ད་ེདག་ཕིར་རང་ཡུལ་ད་ུཞོད་འཇགས་
བུྱང་མཚམས་ཕིར་ལོག་བྱདེ་ནས་རང་ཡུལ་
འཛུགས་སུྐན་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟ་ོདགསོ།	 འད་ི
ནི་ངསོ་ཀི་ཐགོ་མའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཡིན།	
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ནའང་གནས་སབྐས་
རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱལོ་བ་བྱས་ནས་གནས་
བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དསུ་ནམ་ཞིག་བཟང་
ཕོགས་ཀི་འགུར་བ་ཞིག་བུྱང་མཚམས་ང་
ཚོའང་རང་ཡུལ་བདོ་ནང་ཕིར་ལོག་བྱ་རུྒྱ་
རེད།	 སིྤར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཐུན་མིན་རིག་
གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག	 ཡུལ་གམོས་གཤིས་
ལུགས་སོགས་ཡོད་སྟབས།	 རང་ཡུལ་ད་ུ
བསྡད་ནས་སོ་སོའི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་རུྒྱན་
འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད།	
འད་ིན་ིངསོ་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡིན།	

སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དུྲག་པ་
གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་དུྲག་པ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༨	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་ཚེས་	 ༢༨	

རེས་གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་དསུ་ཉིན་
གངས་བཅུའི་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
བསྟ་ིགནས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།	ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༨	ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 ཆོལ་གསུམ་
ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་
རྣམ་པ།	 ཟུར་ཉན་པ་རྣམ་པ།	གསར་འགདོ་
པ་དང།	 ཟུར་ཉན་གཞན་རྣམས་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དུྲག་

པ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་རནེ་འབྲལེ་
གསོལ་ཇ་དང་།	 འབྲས་སིལ་ཕུལ་གུབ་རསེ་
ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་སྟ་ེབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ལརྷ་བཅས་ས་ི
གཞིའི་གཙུག་རྒྱན་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེི་དདེ་
དཔནོ།	ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ།ོ	བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་དང་
བངླ་དརོ་ལམ་སྟནོ་པ།	 བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་
གཅིག་སིྒལ་གི་མཚོན་རགས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་སྒ ་ོ
གསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའི་ཐགོ་ནས་
ད་ེརིང་སབྐས་	 ༡༦	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༦	
ཐགོ་ཕབེས་པའི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ་མཆོག་གིས་
དབུས་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 ཟླ་བ་
དུྲག་གི་རསེ་ཚང་མ་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་
ངང་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་སིྤ་པའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་
ཞུགས་ཐུབ་པར་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོངོས་
ནས་དགའ་བསུ་དང་བཅས་འཚམས་འདྲའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	སབྐས་	༡༦	
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༦	 ད་ེརིང་ནས་
བཟུང་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 བར་ལས་ཉནི་བཅུའ་ི
རིང་འཚོགས་རུྒྱ་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།
རྩ་བའི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
ལེའུ་	 ༣	 ནང་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྩ་བའ་ིབྱདེ་
སྒ་ོལམ་སྟནོ་ནང་གསལ་བ་བཞིན།	 བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་།	 བཙན་
བྱོལ་བའི་སིྤ་ཚོགས་བད་ེཐབས།བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསུྒབ་བྱའ་ིགཙོ་བ་ོབདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་ཐབས་བུྱས་
ཡང་དག་ལ་འབད་བརྩནོ་བྱ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་

མཐ་ོསངྒ་གི་ས་བབ་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་ན་ིའཛམ་གླངི་སིྤ་དང་ཁད་པར་ད་ུཨེ་ཤི་
ཡའི་གླངི་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མི་མང་
དག་ཅིག་ལ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས།	
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་ཆེད་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང།	 བདོ་མི་ཚང་མས་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་ལས་འགུལ་ཇེ་མང་སྤལེ་ཐབས་
བྱ་རུྒྱ།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་
དང་།	 ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
བསྐ་ོགཞག་གནང།	 ད་ེནས་སིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་
བརན་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་
ལགས་བཅས་ཀིས་གཞུང་འབྲལེ་མ་ངན་
གུས་འདདུ་ཀི་རེས་དྲན་གསོ་འཆར་རིམ་
བཞིན་སྒགོས་སྦང་གནང་གུབ་མཚམས་ཚང་
མ་སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ་མ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་
ཆེད་ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་ཞུས་ཡོད།	ད་ེ
ནས་གཞུང་འབྲལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
གསོ་འཆར་སིྤ་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀནོ་མཆོག་
ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀིས་སྒགོས་སྦང་གནང་སྟ་ེ
བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་གནང་འག་ོཚུགས་ཡོད།	།

བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

མཚན་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༩	
ཉནི་རྒྱ་གར་ཧནི་ད་ུ	 The Hindu	 ཞསེ་
པའི་ཉནི་རེའི་གསར་ཤོག་ནང་གནས་ཚུལ་སྤལེ་
གསལ་ལརྟ་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་གཱན་ད་ིག་ོལའ་ིཐབེས་རྩ་ཁང་གི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་སི་ཝི་ཀ་ེཡན་	 S. Vi-
jayan	 ལགས་ཀི་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་
ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་སྟ།ེ	 བདག་ཉདི་ཆེན་
པ་ོགཱན་དྷིའི་མཚན་ཐོག་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
གཟངེས་རགས་Gandhidarsan Inter-
national Award ཞསེ་པ་འབུལ་རུྒྱའ་ིམི་
སྣའི་ཁདོ་ཐངེས་འདིར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཚན་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བ་དང་།	
ད་ེཡང་གཱན་དི་གོ་ལའི་ཐབེས་རྩ་ཁང་གིས་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལས་དནོ་ཐགོ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་
བྱས་རསེ་ཅན་གི་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་
ཁིད་ལ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷའིི་མཚན་ཐགོ་
ནས་གཟངེས་རགས་འབུལ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ་འད་ི
ལོར་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་ཁདོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མཚན་
བདམས་ཐནོ་བུྱང་ཡོད།	 	 གཟངེས་རགས་དང་
ལནྷ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་དང་།	 གཱན་དྷའི་ི
བཀའ་སླབོ།	ད་ེབཞིན་དཔ་ེདབེ་བཅས་འབུལ་ལམ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
སཏྱ་པྲ་ཀཤ་མལ་ཝི་ཡ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་

གུར་བར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༥	
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི ་སྐུ ་ཞབས་སཏྱ་པྲ་ཀཤ་མལ་ཝི ་ཡ་	
Satya Prakash Malviya	 མཆོག་
དགུང་གངས་	 ༨༤	 ཐགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་བུ་མོར་ཐུགས་
གསོ་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་
པཱ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་
གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིའདས་པའ་ི
ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནས་བཟུང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 ག་ོསབྐས་ནམ་བུྱང་ལ་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་
འབྲལེ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པར་བརནེ།	 ད་ལན་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བ་ན་ིབདོ་མི་ཚོར་གངོ་གུན་ཤུགས་ཆེ་ཕགོ་ཡོད་པ་
དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་གི་ཆེད་སྨནོ་ལམ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ལ་ཟུར་ཚོགས་ཤིག་སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝའ་ི
ནང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༣༩	
ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་ད ུས་སྐབས་དང་
བསྟནུ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་འགོ་
ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་ཟུར་
ད་ུཚོགས་འད་ུཞིག་སྐངོ་ཚོགས་ཀིས་གསལ་
འདནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་དནོ་ཟུར་ཚོགས་ལས་རིམ་ད་ེ
ཉདི་ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཚོགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་གནང་མཁན་
ན་ི	 Society for Threatened Peoples 

ཞེས་དྲག་པོའི ་སིད ་དབང་རིང་ལུགས་

འོག་ནས་སྡུག་སྦོང་མང་བའི་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཚོར་ཉནེ་སྐོབ་བྱེད་མཁན་གི་
རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་པ་ད་ེཡིན་འདགུ	 ཚོགས་
འདའིུ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དྲལི་
བསྒགས་དུྲང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་
ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་དང་།	
མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་སུང་སྐོབ་ཀི་རྒྱལ་
སིྤའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ནས་སྐུ་ཞབས་
ཏ་ཡེ་སུ་ཀི་ཀ་ོམཏ་སུ་	 Taisuke Komatsu 

ལགས་རྣམ་གཉསི་ཡིན་པ་དང་།	 ལས་རིམ་
གཙོ་སྐངོ་གནང་མཁན་ཇི་ན་ིཝ་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཛོ་ལར་	
Adrien-Claude Zoller	ལགས་ཡིན་འདགུ
སྐབས་དརེ་ཤར་གླིང་ཟླ་སྒོན་ལགས་ཀིས་

རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནད་
དནོ་དང་འབྲལེ།	 རིང་མིན་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	༦	ཉནི་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་
འབྲལེ་བའི་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་
གསུམ་པའི་སྐབས་བདོ་ནང་གི་ཡ་ང་བའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སྟངས་གསལ་
འདནོ་དང་།	 བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ནསུ་
ཤུགས་མཐ་ོརུ་གཏངོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བཟང་
པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་སོགས་གསུང་།
ད ེ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སྐུ ་
ཞབས་ཏ་ཡེ་སུ་ཀི་ཀ་ོམཏ་སུ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་

མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་
གནང་འདགུ	
ག སུ ང ་
བ ཤ ད ་
ག ན ང ་
མ ཁ ན ་
གཉིས་ཀས་
རི ང ་ མི ན ་
རྒྱལ་ཚོགས་
སུ ་ ཕི ་ ཟླ ་	
༡༡	 ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་བསྐར་ཞིབ་གནང་
སབྐས།	 ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཙོས་
པའི་འབྲལེ་ཡོད་ཚོགས་སྡ་ེཡོངས་ནས་ངསེ་

པར་ད་ུརྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་

ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཀི་སིྒག་སལོ་རིྩས་སུང་
བྱ་རུྒྱར་གནནོ་ཤུགས་སྤྲདོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་
སྐལུ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སརླ་གསོ་སདླ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་
ཐབས་ཐགོ་འད་ུའཛོམས་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༤	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི

ལི་གསར་པར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
ལྡ་ིལི་བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི་མི་མང་
ཆོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་རྩ་དནོ་སདླ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་དང་ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་གོང་ཚེས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་
ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་དང་
རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་གཟེངས་རགས་མཐོ་
ཤོས་	 Bharat Ratna	 ཐབོ་མངོ་མཁན་སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་པ་ཡེ་	 	 Atal 

Bihari Vajpayee	 མཆོག་འདས་གངོས་ད་ུ
གུར་བར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་མ་ངན་
ངག་བཅད་ཞུས་གུབ་མཚམས་འཕགས་བདོ་
འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འབྲལེ་མཐུད་པ་
ཀརྨ་དར་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤྲདོ་གསུང་
བཤད་གནང་།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་
མཁའ་འག་ོཀེ་རི་མི་མཆོག་གིས་གཙོས་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་	 ༡༢	དང་།	ད་ེབཞིན་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་འབྲངོ་ཆུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ང་ཚོ་འདརི་
འཛོམས་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་མ་འངོས་

པར་བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་
ལམ་སྟནོ་གསོ་འཆར་དང་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཕགོས་སདླ་ཡིན།	 ང་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོནི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མི་ཉམས་པ་
དང་སརྔ་ལརྟ་ནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱའི་
སླད་རྒྱ་གར་ནང་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དང་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་ཐགོ་
གོ་རགོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་སོགས་ཡིན།		
འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་འབྲལེ་ལམ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ད་ེདསུ་རུྒྱན་ད་ུསེམས་ནང་
འཇགོ་དགསོ་པ་དང་།	 ང་ཚོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ལ་སོགས་ཇེ་མང་ད་ུ
སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་ཞི་བའ་ི
ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་དགོས་པ་ངསེ་པར་
འབདོ་བརྩནོ་བྱདེ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།

ད་ེརསེ་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འབྲངོ་ཆུང་
དངསོ་གུབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དྲག་གནནོ་
ཇི་ལྟར་བྱདེ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་སྦགས་རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ནས་
ད་བར་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
འཕྲིན་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི་རྒྱ་
གར་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་སརླ་གསོ་བྱ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།	
དེ་ནས་བ ོད་ད ོན་ཐད་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་
སྤལེ་ཆོག་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་སྟ་ེ
ཚོགས་འད་ུགལོ་བ་བཅས།	།

བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉམས་རུད་འག་ོབཞིན་པའ་ིགནས་སྟངས་ལ་ཞི་བའ་ིང་ོརལོ་གནང་བ།
༄༅།	།སུད་སི་དང་ལེག་ཊི་ཡན་སན་ཁུལ་
ད་ུརནེ་གཞིས་བྱས་པའི་བདོ་རིགས་བརྒྱ་
ཕྲག་ཁ་ཤས་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་སུད་སི་གངོ་
ཁེར་ཇི་ནི་ཝར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་
སྦེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཕི་རོལ་
ད།ུ		བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོ
བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ང་ོརོལ་རྔམ་སྟནོ་གི་ལས་འགུལ་ཤུགས་
ཆེ་སྤལེ་བ་བརུྒྱད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་
རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་གནང་འདགུ		
ད་ེཡང་བདནུ་ཕྲག་སྔནོ་མར་འགོ་འཛུགས་
གནང་བའི ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི ་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༣༩	 འག་ོ
མུས་སབྐས་འདརི་ཞི་རལོ་རྔམ་སྟནོ་གི་ལས་

འགུལ་སྤལེ་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་
ཚབ་གསར་འདམེས་བུྱང་བ་ལམྕ་སྐུ་མི་ཤལ་
ས་ྦཆེ་ལེཊ་	 Michelle	 Bachelet	 མཆོག་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལ་ཤོག་བུ་བཞི་
ཅན་གི་ཞུ་སནྙ་ཞིག་ཕུལ་བ་བརུྒྱད་བདོ་ནང་

ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
ལ་བརྡལ་བཤིག་ཇི་ཙམ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
པ་གསལ་འདནོ་རྒྱས་བཤད་གནང་འདགུ
ཞུ་སྙན་ད་ེལྟར་ན་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ།

༡	 ༽	 གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
དབུས་བདོ་མི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཡོངས་
རགོས་གླདོ་བཀྲལོ་དགསོ་པ།	
༢༽	 བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ི
ཐགོ་མི་རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་དང་དྲག་གནནོ་
གི་སིད་བུྱས་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་
དགསོ་པ།
༣༽	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་
བསྐར་གསོ་དགསོ་པ།	
༤༽	མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ི
སྐུ ་ཚབ་མཆོག་དང་དམིགས་བསལ་ཆེད་
ལས་རགོ་ཞིབ་མི་སྣ་བདོ་ནང་ཕབེས་བཅུག་
དགསོ་པ།
༥༽	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསར་འགདོ་པ་བདོ་ནང་

འགོག་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རགོ་ཞིབ་བྱེད་
བཅུག་དགསོ།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ
ད་ེཡང་ས་གནས་འབྲལེ་ཡོད་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཆོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོས།		“བདོ་
མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་གཉིས་སྨན་གི་
ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་པའི་
སྐབས་འདིར་རྒྱལ་སིྤའི་ངོས་ནས་བཟང་
ཕགོས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞིག་སྤྲདོ་དགོས་པ་སརྔ་
བས་ཛ་དྲག་དང་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་
འདགུ	“ཅསེ་གསུངས།	།
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ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་སདི་བུྱས་ལ་འཚིག་ཟའ་ིདགག་པར་ལན་འདབེས།	
༄༅།	 །འད་ིལོ་དབྱར་ཁ་གཞུང་འཛིན་
མ་ཡིན་པའི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་ཚོགས་པ་
ཁག་གཉསི་ཀིས་ད་ྷརམ་སཱ་ལར་ཚོགས་འད་ུ
གཅིག་མཇུག་གཉསི་མཐུད་འཚོགས་སོང་།	
ཚོགས་པ་གཅིག་ནི་བདོ་རང་བཙན་འཐབ་
རྩདོ་བྱདེ་མཁན་ཡིན་པ་དང་།	 གཞན་ད་ེན་ི
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་གཞིར་བཞག་
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྩ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དནོ་འགོ་ནས་བདོ་ལ་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཡོང་བར་
རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་མཁན་ཞིག་རེད།	 ཚོགས་
འད་ུད་ེགཉིས་ཀིས་ཀུྲའུ་ཝེ་ཆོན་ཁོང་ཁསོ་
མོས་པ་མ་ཟད་རྨག་རུམ་ནང་ནས་ཚོད་
དཔག་གང་བུྱང་བྱདེ་དགསོ་ཀི་གནས་སྟངས་
ཡང་ཆགས་ཡོད།	 ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་ན་ིད་ེས་ྔ
གསར་འགདོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 དའེ་ི
རེས་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་
གུར་གི་རུྒྱན་ལས་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པ་ཡང་
བྱས་པ་རེད།	 ལས་གནས་དའེ་ིའགོ་ནས་
ཁོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	
ནས་	 ༢༠༡༠	 བར་གསོ་མོལ་རིམ་པའ་ི
ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་མངོ་ཡོད།	 ཁ་ོད་ལ་ྟ
རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་ལས་
དནོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 ཀུྲའུ་ཡིས་ད་རེས་སརླ་
ཡང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ལ་བབ་
ཅལོ་གིས་གང་བུྱང་ལབ་འག་ོབཙུགས་འདགུ	
ད་ེཡང་ཀུྲའུ་ཡིས་	 “དབུ་མའ་ིལམ་ཞསེ་
པའི་ཟླསོ་གར་ད་ེགང་མགགོས་འཁབ་ཚར་
གབས་འདགུ”	 ཅསེ་པའ་ིའག་ོབརདོ་འགོ་
ནས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་དྲྲྭ་ཚིགས་	 opinion.huanqiu.

comཟརེ་བའི་ནང་རང་ཉདི་ཀི་བསམ་ཚུལ་
ཡིན་ཁུལ་གིས་རྩམོ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་མཇུག་ག་དསུ་
སིྒལ་མིན་གི་གནད་དནོ་ད་ེབདོ་མི་མང་གིས་
ཐག་གཅོད་བྱེད་རུྒྱ་ཡིན་པ་ལས་གོ་མིང་
ཡག་པ་ོམེད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་མི་
སྣ་ཀུྲའུ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ལ་ཐག་གཅོད་བྱདེ་དབང་
ཡེ་ནས་མེད།	 ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་ན་ིཞྭ་མོ་མང་པ་ོ
གནོ་ནས་ཡོད་པའ་ིམི་ཞིག་རེད།	 གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་ནི་རྒྱ་ནག་
གི་“ཁ་བྲལ་ལ་ང་ོརལོ་”བྱདེ་པ་ཟརེ་བའི་
འག་ོགཙོ་ད་ེརེད།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུྱས་གཞིར་བཞག་བདོ་རྒྱ་གཉསི་སནྨ་གི་སྒ་ོ
ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འགིགས་འཇགས་
བུྱང་ཉིན་ནས་ཁོས་གོ་མིང་དང་ཐོབ་ཐང་
རྣམས་ད་ུབ་བཞིན་ནམ་མཁར་ཡལ་འག་ོ
རུྒྱ་རེད།	 “ཁ་བྲལ་ལ་ང་ོརལོ་”ཞསེ་པའ་ི
ལས་དནོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིའི་སྡ ་ེ
ཚན་དང་།	 དམར་ཤོག་ཚོགས་པ།	 གཞུང་
བཅས་ཀི་ནང་དཔནོ་དབང་རིང་ལུགས་ཀི་
ཁེ་ཕན་ལེན་བཞིན་པའི་ལས་མི་ས་ཡ་ཕདེ་
ཀ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྣམས་“ཁ་བྲལ་ལ་ང་ོ
རལོ་”ཞེས་པ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་འཚོ་གནས་

བྱདེ་ཀིན་ཡོད།	བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་གཉསི་
སྨན་གི་འགིགས་འཇགས་ཤིག་གང་མུར་
བུྱང་མཚམས་མི་ད་ེདག་གི་འཚོ་གནས་ཀི་
མདནུ་ལམ་ཁོ་ཚོ་རང་ཉདི་ཀི་རྐང་འགོ་གི་
ཐལ་རྡལུ་ད་ུའག་ོརུྒྱ་ངསེ་པ་ཞིག་རེད།	 རུྒྱ་
མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་
དསུ་རུྒྱན་ད་ུའཚིག་ཟ་བྱདེ་རུྒྱ་ན་ིཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་
གིས་རང་དནོ་ཁུག་བཅུག་གིས་དམིགས་
ཡུལ་བཟུང་བ་ཞིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་
འདས།	 ད་ེམིན་ཁ་ོལ་དམར་ཤོག་ཚོགས་
མིའི་ནང་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱའི་རྩལ་དང་
འཇནོ་ཐང་ཅི་ཞིག་ཡོད།	 ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་གིས་
གནོ་པའ་ིཞྭ་མོ་གཞན་དག་གཅིག་ན།ི	 དལོ་
རྒྱལ་ཚོགས་པར་རྒྱ་གཞུང་གི་དབུས་འཐབ་
ཕགོས་གཅིག་གུར་གིས་དགོས་དངུལ་སྤྲདོ་
པ་དང་ད་ེབཞིན་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་
ནས་སེམས་ཤུགས་སརྤ་མཁན་གི་བྱདེ་གཏ་ེ
ད་ེཡང་རེད།	དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ན་ིབདོ་ཀི་
ཆོས་བརུྒྱད་གཞན་ཁག་ལ་སངྡ་ཟུག་ཆེ་བའི་
བཀའ་གདམ་གསར་མའི་ནང་གི་ཕོགས་
ཁག་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེརེད།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༥	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༡	ཉནི་རོའ་ེཊར་
སི་གསར་ཁང་གིས་སྤལེ་བའི་ཁུངས་ལྡན་
གནས་ཚུལ་ལརྟ་ན།	 ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་ན་ི༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་ངོ་རོལ་བྱེད་རུྒྱར་དལོ་རྒྱལ་
ཚོགས་པར་རུྒྱས་སྟནོ་སོགས་བྱེད་མཁན་
གཏ་ེབ་ོད་ེཡིན་པ་ཐརེ་འདནོ་བྱས་ཡོད།
ཀུྲའུ་ཡི་ཞྭ་མོ་གསུམ་པ་ད་ེབདོ་ཀི་བ་ླསུྤྲལ་ལ་
ཆོག་མཆན་སྤྲོད་རུྒྱའི་ལས་འགན་ད་ེརེད།	
བདོ་ཀི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བྱདེ་སྒ་ོཡོངས་ལ་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བདག་དབང་ཡོད་སྐརོ་ཤོག་བུའི་
ཐགོ་བཀདོ་ཐབས་བྱས་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	
ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་
(གྷུ ལོ་བལྷ་ཊཱིམས་)ཞེས་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའི ་གཞུང་འཛིན་གསར་ཤོག་གི་ནང་།	
རྒྱལ་སིད་སིྤ་ཁབ་ཁང་གི་ཆོས་དནོ་ལས་
ཁུངས་དང་རྒྱ་ནག་གི་ནང་བསྟན་མཐུན་
ཚོགས་གཉིས་ཀིས་ཕོགས་བསྡམོས་བྱས་
པའ་ིགངས་ཐའོ་ིནང་བདོ་ཀི་བ་ླསུྤྲལ་	 ༨༧༠	
ཐམ་པར་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་“ངོས་
ལེན་ཆོག་མཆན་”སྤྲད་ཡོད་སྐརོ་གསལ་
བསྒགས་བྱས་ཡོད།	 གངས་ཐ་ོཕགོས་
བསྡམོས་བྱས་པ་འདའི་ིཐགོ	 ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་
གིས་	 “ཐབས་ཚུལ་ལམ་ལུགས་འདསི་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམར་རྡངུ་བརྡགེ་ནན་པ་ོཞིག་ཕགོ་
རུྒྱ་རེད།	 ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་ཆོས་ལུགས་ཀི་
ལམ་སལོ་དང་འགལ་ནས་རང་ཉདི་ཀི་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་གོ་གནས་བདེ་སྤད་ནས་གང་བུྱང་
སུྤྲལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཏ་ེབདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་ད་ོདམ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏངོ་
ཐབས་བྱདེ་ཀི་ཡོད།”	 ཅསེ་ཧམ་བཤད་
བྱས་ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོ་དང་རྒྱལ་སིྤར་གནས་
འཁོད་ནང་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་
གཞུང་གིས་བཙན་བཀའི་འོག་ནས་བསྐ་ོ
གཞག་བྱས་པའི་བ་ླསུྤྲལ་སུ་འདྲ་ཞིག་ལའང་
དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་རུྒྱ་ཕར་ཞགོ་ངསོ་

ལེན་ཙམ་ཡང་བྱདེ་སདི་ཀི་མ་རེད།	བདོ་མི་
རྣམས་དང་བདོ་ཀི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརུྒྱད་
ཀི་དཀིལ་འཁོར་ནང་ཚུད་པ་རྣམས་ཀིས་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སུྤྲལ་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་པའི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་ཉིད་ཀིས་ངོས་འཛིན་དང་ཆོས་ཀི་
བིྱན་རླབས་བསལ་བའི་བདོ་ཀི་བ་ླསུྤྲལ་ཞིག་
ལ་མ་གཏགོས་གཞན་སུ་ལའང་དད་པ་དང་
ཡིད་ཆེས་ནམ་ཡང་བྱདེ་ཀི་མ་རེད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོར་ཧངོ་ཀངོ་ནང་ད་ུརང་
གིས་རང་ལ་“སུྤྲལ་སྐརུ་”ངསོ་འཛིན་བྱས་
པའི་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་མིའི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་
མཁན་ཀྲང་ཐིའ་ེལིན་ཞེས་པར་“སུྤྲལ་སྐུའི་
ཁ་ིའདནོ་”བྱས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་
ནག་དབུས་གཞུང་གི་བརྙན་འཕྲནི་(CCTV)	
ནང་སུྤྲལ་སྐུ་རུན་བཟ་ོབྱདེ་པའི་གནད་དནོ་
འདིའི་ཐོག་དྲ་ིབ་བཏང་བར་ཀུྲའུ་ཝེ་ཆོན་
གིས་སྣང་མེད་ད་ུབཞག་སྟ།ེ	 བདོ་ཀི་བ་ླསུྤྲལ་
“རུན་མ་”ཚོས་རང་གི་རསེ་འཇུག་པ་ཚོ་
ནས་དངུལ་ཞལ་འདབེས་བསྡུས་ནས་བདོ་
ནང་ཁ་བྲལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་
འབྲལེ་མེད་དནོ་གཞན་ད་ེའདྲ་བཤད་ནས་
རང་སྐོན་འགེབས་སུང་བྱེད་ཐབས་བྱས་
ཡོད།	 ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་གིས་གླགོ་བརྙན་འཁབ་
མཁན་ཀྲང་ཐིའེ་ལིན་གི་“ཁི་འདོོན་གི ་
གནད་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཁུ་སིམ་མེར་བསདྡ་པར་
ཁརོ་དངུལ་གི་ཁ་ེཕན་རྒྱ་ཆེ་འཐབོ་ཡོད་སྐརོ་
རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་ཚོས་ཤུབ་ཤུབ་ངང་
སྒ་འཛིན་གཅིག་ནས་གཅིག་བརུྒྱད་གནས་
ཚུལ་སྤལེ་ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཀུྲའུ་ཡི་བཟའ་ཟླའ་ི
དངུལ་གི་ཡོང་ཁུངས་ཀང་དགོས་གཞིའི་
འགོ་ཡོད་པའི་སདྐ་ཆ་གཞན་ཞིག་ཀང་ཤུབ་
ཤུབ་ངང་ཁབ་བཞིན་ཡོད།	 ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་
གིས་བྱདེ་བབ་དརེ་ཀུྲའུ་རང་གི་ད་ེསའྔི་ལས་
རོགས་བདོ་རིགས་དགེ་རན་ཆེན་མོ་འཇམ་
དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་
པའོ་ིཁ་བརྡངུ་བཏང་ཡོད།	 འཇམ་དཔལ་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་ནི་པ་ེཅིང་ནང་གནས་བཞུགས་
གུས་བཀུར་འསོ་པའི་བདོ་མི་མཁས་དབང་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁངོ་ནས་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་
གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་འཁིད་
མང་པརོ་སདྐ་བསུྒར་བྱདེ་མངོ་ཡོད།	 ཁངོ་
གིས་	 “འད་ིགར་ངས་བཤད་འདདོ་པ་
ན།ི	 གང་ལརྟ་ཡང།	 ད་ེསྔནོ་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་དང་ཡང་ན་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་
གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་དསུ།	 བླ་ོམཐུན་ཀུྲའུ་

ཝེ་ཆོན་གིས་མ་མཐའ་ཡང་མགོ་རྔ་ཚང་
པའ་ིསདྐ་ཆ་ཞིག་བཤད་ཐུབ་ལ།	 རང་གི་
ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞིག་འགལེ་

བཤད་བྱེད་ན ུས།	
ཡིན་ན་ཡང།	 ད་
ཐེངས་རུྒྱན་ཚུལ་
ལས་ལྡགོ་སྟ།ེ	 ཁ་
ནས ་ཐོན ་ལ ་མ ་
ཐནོ་ལ།	 བཤད་
འདདོ་ཀང་བཤད་
མཚམས་བཅད།	
བཤད་ཀང་ཞིབ་
ཆ་མེད་པ།	 ཉ་ག་ེ

ཉ་ོག	ེསདྐ་ཆ་བཤད་ཙམ་སྐངུ་ཙམ།	བཤད་
མི་ཕདོ་པའི་སེམས་སྡུག་ཅིག་ཡོད་པའི་ངང་
ཚུལ་གིས་གང་ཞིག་འགེབས་ཐབས་དང་
སསྦ་ཐབས་བྱས་འདགུ”	 ཅསེ་གསུངས་
ཡོད།	 མདརོ་བསྡསུ་ནས་བརདོ་ན།	 འཇམ་
དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ཀུྲའུ་ཝེ་ཆོན་ལ་
བདོ་མི་ཚོས་དནོ་དངོས་ཀི་སེམས་འཚབ་
ཡོད་པའ་ིབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 ཁརོ་ཡུག	
གཏེར་དངོས་གང་བུྱང་བསྔགོས་འདོན།	
བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེདང་ཆོས་བྱེད་པ་རྣམས་
ལ་ད་ོདམ་ཀིས་གནད་དནོ་ཡོངས་རོགས་	
“ཁ་བྲལ་ལ་ང་ོརོལ་ཞེས་པའི་སླ་ེཔའོི་ནང་
མཉམ་འཇུག་”བྱདེ་པ་དརེ་སྐནོ་འཛུགས་
བྱས་ཡོད།	ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་དྲྲྭ་ཚིགས་	
savetibet.orgལ་གཞིགས་ན།	 “འད་ི
གའི་རགོ་ཞིབ་ལརྟ་ན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཀིས་བཀའ་མོལ་ད་ེདྲྲྭ་ཐགོ་ཏུ་བཀདོ་
ནས་དསུ་ཐུང་ནང་ཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱེད་
མཁན་ཚད་ལས་བརལ་བ་བུྱང་སོང་།	 ད་ེ
ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་འཛིན་
པའ་ིསདི་བུྱས་དང་།	 རྒྱ་ནག་དམག་ཤོག་
ཚོགས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འཛིན་པའི་
ལངས་ཕགོས།	 བདོ་ཀི་ཆོས་ཀི་བསྟ་ིགནས་
ཁག་དང་ཆོས་ཀི ་སླབོ ་གཉརེ་གི ་འབུྱང་
འགུར་གནས་སྟངས་ཇི ་ཆགས་ལ་ཞེད་
སྣང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་རྣམ་འགུར་
མངནོ་གསལ་གིས་བཏནོ་ཡོད།	 གདངུ་རྩ་ེ
ཐད་ཀར་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་ལ་གཏད་ནས་རྒྱ་ཡིག་
ཐོག་བསམ་ཚུལ་བརོད་པ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཨིན་བསུྒར་བྱས་
པར།	 “ཁ་བྲལ་ལ་ང་ོརལོ་འཐབ་རྩདོ་བྱདེ་
པ་དརེ་གཡོ་ཐབས་ཀིས་བསུྒར་ནས་བདོ་མི་
ཡོངས་རགོས་ལ་ང་ོརལོ་འཐབ་རྩདོ་བྱདེ་ན་
མི་འགགི	 བྱདེ་བབ་ད་ེརང་ཁ་བྲལ་གི་རྣམ་
པ་སྡགུ་ཤོས་ད་ེརེད།””	ཅསེ་བྲསི་ཡོད།
ཀུྲའུ་ཝེ་ཆོན་ལ་ྟབུའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
ལས་མི་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བདོ་དང་འབྲལེ་
བའི་གནད་དནོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་
སེལ་ཐབས་བྱདེ་རུྒྱར་འབད་དགོས་པ་ལས་
“ཁ་བྲལ་”གི་དར་ཆ་བསྒངེས་ནས་གནས་
ཚུལ་གཡོལ་ཐབས་ཁོ་ན་བྱདེ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་
ནས་མ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།

ཀུྲའུ་ཡིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ལ་
ཆོས་ཀི ་རགེས་བུ ་ཞིག་ནས་སྐོན་བརོད་
བྱདེ་པ་འདི་ནི་དནོ་དངསོ་དང་མི་མཐུན་པ་
དང་ཁུངས་ལུངས་མེད་པའི་འཁགོ་བཤད་
ཀིས་ཁངེས་པའ་ིརྩདོ་པ་ཤ་སྟག་རེད།	 ཁསོ་
དསུ་རུྒྱན་ད་ུགནས་ཚུལ་ཡར་བསསེ་མར་
བསེས་བཏང་ནས་བཤད་སྟངས་དེ་རང་
རེད།	 ཁསོ་རྩདོ་གཞི་ན་ིདབུ་མའ་ིལམ་
གི་སིད་བུྱས་འདི་བདོ་རང་བཙན་གི་རྣམ་
པ་གཞན་ཞིག་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	 དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ད་ེབདོ་རང་བཙན་
རེད་ཟརེ་གི་ཡོད་ན།	 ཀུྲའུ་ཝ་ེཆོན་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༢	 ནས་	 ༢༠༡༠	 བར་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུའབྲལེ་མོལ་
རིམ་པ་བྱས་པ་དསེ་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་རང་
བཙན་རྩོད་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་ངསོ་ལེན་
བྱས་པ་རེད་དམ།	 གལ་སདི་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སདི་བུྱས་ད་ེ“རྣམ་པ་འགུར་བའ་ི”རང་
བཙན་རེད་ཟརེ་གི་ཡོད་ན་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་དང་གསོ་མོལ་ཅིའི་ཕིར་
བྱས་པ་ཡིན་ནམ།	 ཞསེ་དྲ་ིབ་གཏངོ་དགསོ་
པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདགུ	 ཀུྲའུ་ཝ་ེ
ཆོན་གིས་རྩདོ་གཞི་གཉསི་པ་དརེ།	 “དབུ་
མའི་ལམ་”བརུྒྱད་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀིས་
བདོ་ཁུལ་ཡོངས་རོགས་དབང་བསུྒར་བྱདེ་
རུྒྱ་ད་ེརེད་ཅསེ་བཤད་ཡོད།	 	 བདོ་མི་ནང་
ཁུལ་དཀུྲགས་ཐབས་བྱེད་པའི་གནད་དནོ་
འདིའི་ཐགོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བསྐར་ནས་ཡང་ད་ུབདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ནི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ཅིག་
ཡིན་པ་ལས་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་གི་འཁུག་རྩདོ་
ཅིག་མིན།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འད་ིབཞིན་
བདོ་མི་ཚོས་མངོན་འདདོ་ལྟར་འགིགས་
འཇགས་བུྱང་ཉནི་ནས་བཙན་བྱལོ་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་སྒ་ོབརྒྱབ་
རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ཀི་འཛིན་སྐངོ་བདོ་ནང་
འགན་འཁུར་བྱདེ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཚོས་
མུ་མཐུད་འཁུར་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་
ཕར་བཞག་“བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་”ཟརེ་
བ་ཡང་བདོ་མི་རང་ཉདི་ཀི་འཛིན་སྐངོ་བྱདེ་
ད་ུའཇུག་གི་མེད་པ་མངནོ་གསལ་ཡིན།
མི་གཞན་དག་གི་ཡང་དག་པའི་འཆར་གཞི་
ཞིག་ལ་འཁོག་བཤད་ཀིས་འགན་འཁུར་
མི་བྱདེ་པའི་བྱདེ་བབ་ད་ེརིགས་ལ་རྒྱ་ནག་
དབུས་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་རྣམ་པས་ཞིབ་
བཤེར་དང་གཟབ་ནན་གིས་ཞིབ་འཇུག་
མཐིལ་ཕིན་པ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་སྟངས་
ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སྣང་མེད་ད་ུགཏན་ནས་
འཇགོ་མི་འསོ།	།
༼བོད་ཀི ་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི ་
འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་
ལགས་ཀིས་བརྩམས།༽	 ༼སལྐ་བཟང་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་སུྒར་ཞུས།༽
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་འཁུངས་སརྐ་
འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་སྐ་ུཞབས་
ན་རེནྡྲ་མོ་ད་ིམཆོག་དགུང་གངས་	 ༦༨	
སོན་པར་བ ོད་མིའི ་བླ ་ན་མེད་པའི ་དབུ ་
ཁིད་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་
དནོ།		ད་ེརིང་སྐ་ུཉདི་མཆོག་དགུང་གངས་	
༦༨	 ཕབེས་པར་ངསོ་ཀིས་དགའ་བསུའ་ི
འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦགས་ཞུ་རུྒྱར།	 རྒྱ་གར་
འཕགས་ཡུལ་འདི་ཉདི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་
མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་ཐུན་མིན་ལེགས་
སྐསེ་འབུལ་ཐུབ་པའི་ནསུ་པའང་ལྡན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་འག་ོབ་མི་སིྤའི་བད་ེདནོ་ལ་སནྨ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་དང་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ།	 འཚེ་མེད་ཞི་བ་གངོ་འཕལེ་
ཐགོ་རྒྱ་གར་གིས་ཞབས་འདགེས་རླབས་པ་ོ
ཆེ་བསུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་

ཡོད།		སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་ལམ་སྟནོ་
འགོ་རྒྱ་གར་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕགོས་
སུ་གམོ་པ་མདནུ་སྤ་ོབྱ་རུྒྱ་དང་།	 ངསོ་རང་
ཉདི་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གི་བང་ཆེན་ཞིག་

ཡིན་པའ་ིའད་ུཤེས་འཛིན་ནས།	 འཛམ་
གླངི་ས་གནས་གང་ད་ུསྐདོ་ཀང་བཟདོ་བསན་
དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སོགས་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་བཟང་པའོི་ཁད་ཆོས་ད་ེ
དག་ལ་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ལྷག་པར་བར་ལམ་ནས་བཟུང་ངོས་ཀིས་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་
བཤད་ད ེ་དག་བསྐར་གསོ་བྱ་རུྒྱའི ་ལས་
གཞིའི་ཐོག་འབད་འབུང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	

དེ་ལ་བརནེ་ནས་ཉནོ་མོངས་པའི ་བླ ་ོ མི ་
མཐུན་ཕགོས་ད་ེདག་ལ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་ཐུབ་
པ་དང་།	 	 གཞི་རྩའ་ིམིའ་ིབཟང་པའོ་ིརིན་
ཐང་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།

ཕི་ལུས་པ་ོབད་ེཐང་ཡོང་བར་ལུས་པའོི ་
འཕྲདོ་བསྟནེ་དགསོ་པ་ལརྟ་ནང་གི་བསམ་བླ་ོ
བད་ེཐང་ཡོང་བར་བསམ་བླའོི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
དགསོ་གལ་ཆེ།		ནང་གི་བསམ་བླརོ་འཕྲདོ་
བསྟནེ་དགསོ་པ་བརདོ་སབྐས།	 	 གཙོ་ཆེར་
ང་ཚོའི་བརུྒྱད་ལ་ཉནོ་མོངས་དང་འབྲལེ་
བའི་མི་མཐུན་ཕགོས་ཀི་བླ་ོད་ེདག་ལ་གཉནེ་
པ་ོསྟནེ་ཕགོས་ལ་ག་ོདགསོ།	 	 བླ་ོད་ེདག་ལ་
གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བསམ་བླ་ོབད་ེ
ཐང་ཡོང་ཐུབ།	དརེ་བརནེ་ནང་གི་བསམ་བླ་ོ
བད་ེཐང་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་རྒྱ་གར་སལོ་
རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ཀིས་ཕན་ཐགོས་རླབས་
ཆེ་བསུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པར་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་
ཡོད།	 གནའ་དངེ་ཤེས་ཡོན་བཟུང་འབྲལེ་
ཐགོ་ནས་སེམས་ནང་གི་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་
གཏངོ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཡོད་མཁན་གཅིག་པུ་ནི་
རྒྱ་གར་ཡུལ་འད་ིཉདི་ཡིན།

དངེ་སྐབས་རྒྱ་གར་ན་གཞོན་ཁདོ་རྒྱ་གར་
གི་གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་
བསྐར་གསོའི་ལས་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཇ་ེཆེར་
འག་ོབཞིན་པ་མཐངོ་སབྐས་དགའ་སྤབོས་སྐ་ེ
གཞིར་གུར།	 བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ཚོར་
མཚོན་ན་འདས་པའ་ིམི་ལོ་	 ༥༩	 ལགྷ་རིང་
རྒྱ་གར་ཡུལ་འདི་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་གཉསི་པ་
ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ངསོ་
ཀིས་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ཀིས་ད་བར་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་
བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་
ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་གར་གི་ཐུགས་རའེ་ིདྲནི་ལ་
བརནེ་ནས་ང་ཚོས་བཙན་བྱལོ་བའི་གནས་
སྟངས་འགོ་ཏུའང་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་
གཞུང་གཅསེ་ཉར་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 ཅསེ་
འཁདོ།	།	

བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ས་བརན་རུྒྱན་སྐངོ་ལ་དམིགས་ནས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའ་ི	 SARD	 ག་ོསིྒག་འགོ་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ས་བརན་རུྒྱན་སྐངོ་
ལ་དམིགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༡༣	ནས་	༡༦	བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་རྒྱལ་སིྤའི་ལྷན་ཚོགས་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༦	 པའ་ིཐགོ་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་ཉ་ེའགམ་ད་ུ
ཡོད་པའ་ི	Hotel Fortune Moksha	ཞསེ་
པའི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུཚོགས་འད་ུདབུ་
འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་ཨ་རི་ཐབེས་རྩའི་ཨེ་ཤི་ཡ་ཁུལ་གི་
འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ལྕམ་
སྐ་ུཨན་མཱ་རི་ཡ་སི་ཏསི་ཧཀོ	 Ann Marie 

Yastishock	 མཆོག	 	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག			
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག	 	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ།		རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་

རྣམ་པ།	 མཁས་པ་དང་།	 ཁད་མཁས་མི་
སྣ།	 སླབོ་སྟནོ་པ།	 རོགས་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ།	
སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི།	 བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོ
གགོས་མོ་སོགས་ཁནོ་ཚོགས་བཅར་བ་མི་
གངས་	 ༢༥༠	 ལགྷ་ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་
ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སིད་

སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྣང་གསལ་
མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་།
ད་ེནས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་མཆོག་གིས་དགའ་བསུའི ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་
འཆར་སྣང་དང་འབྲལེ་བའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་
སིྤ་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ལ་དམིགས་
ནས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་འདའུ་ིང་ོསྤྲདོ་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་ཨ་རི་ཐེབས་རྩའི་ཨེ་ཤི་ཡ་
ཁུལ་གི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་
ལྕམ་སྐུ་ཨན་མཱ་རི་ཡ་སི་ཏིས་ཧཀོ་མཆོག་
གིས་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་སྐརོ་དང་བཙན་
བྱོལ་བ ོད་མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་
ཐབས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསྟནུ།	
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་
ཚང་སྐལ་བཟང་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་
འདའུ་ིམཛད་རིམ་སིྤ་ཡོངས་གནས་བབ་ཐགོ་

འགལེ་བརདོ་གནང་མཚམས་དགེ་བཤེས་
ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་བདོ་
མིའི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་
ཐབས་སྐརོ་དང་།	 བརདོ་གཞི་གཉསི་པའ་ི
ཚོགས་འདའིུ་གཙོ་སྐངོ་བ་ཀརྨ་ཆུང་བདག་
ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཐབས་ཀི་སྐརོ།	 བརདོ་གཞི་གསུམ་
པའ་ིཚོགས་འདའུ་ིགཙོ་སྐངོ་བ་སནྨ་པ་དཀནོ་
མཆོག་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་ཀི་
སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བརདོ་གཞི་བཞི་པའ་ིཚོགས་
འདའུ་ིགཙོ་སྐངོ་བ་སྐ་ུཞབས་	Richard We-

ingarten	 ལགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཀི་འཚོ་རནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་བཅས་
ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་།	 མཐར་རྡ་ས་བདོ་ཀི་
གཏམ་བརདོ་ཚན་པས་འཁབ་སྟནོ་ཐུང་ཐུང་
ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རསེ་དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ།
སིྤར་ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འད་ུཐགོ་བཙན་
བྱོལ་བ ོད་མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་ས་བརན་རུྒྱན་
སྐོང་ཇི་ལྟར་དགོས་པའི་གནད་དནོ་ཐོག་
མཁས་པ་དང་ཁད་མཁས་མི་སྣ།	 སླབོ་
སྟནོ་པ་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་
ཉམས་པ་སརླ་གསོ།	 བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་གི་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་སྤལེ་ཕགོས།	
བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་
བཅས་ཀི་གནད་དནོ་ཐོག་གོ་བསྡུར་དང་།	
དཔལ་འབྱརོ་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་གོང་
སྤལེ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིདཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐད་
གོ་བསྡུར་གནང་སྐབས་བརོད་གཞི་གཙོ་
བ་ོསྐབས་བཅོལ་བའི་གནས་སྟངས་དང་།	
གཞོན་སྐསེ་དང་འབྲལེ་བའི་གནད་དནོ་ཁག	

སོ་ནམ་འདབེས་ལས།	 དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་
ཞུ།	 སྒརེ་གི་ཁ་ེགཉརེ་ཚོང་ལས་སྤལེ་མཁན།	
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ནང་གནས་སྡདོ་བྱདེ་
བཞིན་པའི་བདོ་མིའི་ལས་འགན་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གོ་བསྡུར་སྦང་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡོད།		
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་

རྒྱས་ཐེབས་རྩས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་ཚོགས་
འད་ུའདི་བཞིན་བདོ་མིའི་འཚོ་རནེ་རང་ཁ་
རང་གསོ་དང་འབྲལེ་བའི་ཨ་རིའི་རོགས་
སྐརོ་ལས་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།

ཀརྨ་དག་འདལུ་ལགས་ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཅིག་ཏུ་འདམེས་ཐནོ་བུྱང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་དུྲག་པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པའི་སྟངེ་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་ཆོས་

རིག་དུྲང་འཕར་ཀརྨ་དག་འདལུ་ལགས་
ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་ཏུ་འདམེས་ཐནོ་
བུྱང་བའ་ིགསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་དང་
པའོ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ།	 ད་ེསའྔ་ིཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བྱ་དརུ་བསོད་ནམས་བཟང་
པ་ོམཆོག་དང་།	 བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག	 དབུས་འསོ་བསྡ་ུསིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་
བཟང་མཆོག་བཅས་ལས་གུབ་པའི་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་ནང་སདི་དུྲང་འཕར་

ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་དང་།	ཆོས་
རིག་དུྲང་འཕར་ཀརྨ་དག་འདལུ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་མཐའ་མའ་ིའསོ་གཞིར་འདམེས་
ཐནོ་བུྱང་ཡོད།	 སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་དུྲག་པའི་ལས་ཉནི་གཉསི་པའི་

གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་འོས་
འདམེས་གནང་ཆེད་སིྤ་འཐུས་རྣམས་
ཀིས་མཐའ་མའི་འསོ་གཞིར་ནང་སདི་
དུྲང་འཕར་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་
ལགས་དང་།	 ཆོས་རིག་དུྲང་འཕར་

ཀརྨ་དག་འདལུ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ངོ་
ཡོད་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་འསོ་ཤོག་བླུགས་
ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ཆོས་རིག་དུྲང་འཕར་
ཀརྨ་དག་འདལུ་ལགས་ལ་འསོ་གངས་	 ༢༡	
ཐབོ་ཡོད་པ་དང།	 ནང་སདི་དུྲང་འཕར་ཤོ་
ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་ལ་འསོ་གངས་	
༡༩	 ཐབོ་སྟ་ེཆོས་རིག་དུྲང་འཕར་ཀརྨ་དག་
འདལུ་ལགས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་
པ་གཞན་གཅིག་ཏུ་འདམེས་ཐནོ་བུྱང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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ཕི་རྒྱལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་ཕུྲ་གུར་བདོ་སདྐ་ངསེ་པར་ཤེས་བཅུག་དགསོ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་	༡༣	ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཐགོ་མར་སུ་ཝི་ཌནེ་	 Sweden	 ལྷ་ོངསོ་
སུ་ཆགས་པའ་ིགངོ་ཁརེ་མལ་མོའ་ི Malmo 

ནང་བདོ་མི་བརྒྱ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
བ་མི་གངས་དུྲག་ཅུ་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སལ་དནོ།	 ཁ་ཉནི་ངསོ་རང་
འདིར་འབྱརོ་མཚམས་ཁོང་ཚོར་འདི་འདྲ་
བརདོ་རུྒྱ་བུྱང་།	 ངསོ་རང་འདརི་འབྱརོ་
མཚམས་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་འདགུ	 དརེ་
བར ེན ་འདིར་འབྱོར་མ་ཐག་ལམ་སང་
གཟུགས་པ་ོབཀུྲས་ནས་གཉདི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་
གཉསི་ཉལ་བ་ཡིན།	 ད་ེས་ྔངསོ་ཀིས་གསུང་
ཆོས་མང་པ་ོཞུ་ས་ཡོངས་འཛིན་སྟག་བྲག་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སབྐས་དརེ་དགུང་གངས་
བདནུ་ཅུའ་ིནང་ཕབེས་ཡོད།	 ཡོངས་འཛིན་
རིན་པ་ོཆེས་གཟིམ་ཁུག་རུྒྱར་ཁག་པ་ོའདགུ་
ཅསེ་བཀའ་གནང་མངོ་ཡོད།	འནོ་ཀང་ངསོ་
ལ་ད་ེའདྲའ་ིདཀའ་ངལ་མི་འདགུ	 ད་ེརིང་
འདིར་ཁེད་རང་བདོ་མི་ཚོ་དང་བདོ་དནོ་
ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཐུག་པར་
དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ངསོ་ཀིས་རུྒྱན་ད་ུབརདོ་
བཞིན་པ་ན།ི	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འད་ིདྲང་
བདནེ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཁདེ་
ཚོས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་པ་ད་ེདྲང་
བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
ང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི ་འཐབ་རྩོད་མུ་
མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༧༤	 ཙམ་ནས་ང་ཚོས་རང་བཙན་མ་

རྩོད་པར་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་འཁོད་
པའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་
རིགས་གནས་སྡདོ་བྱདེ་སའི་ས་ཁུལ་ཡོངས་

རོགས་ནང་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་
སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་འགོ་བདོ་
མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག	ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས།	ཁརོ་ཡུག་
དང་བཅས་པ་སུང་སྐོབ་བྱ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་
རྩདོ་བཞིན་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུརྒྱ་རིགས་ནང་པ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ཡོད།	ད་ེ
ཁདོ་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
འད་ིཉདི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའི་ནང་
ཆོས་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་ལ་གང་ལྗངོས་ཞསེ་འབདོ་བཞིན་
པ་ལརྟ་ཨེ་ཤི་ཡའི་གཙང་ཆུ་ཆེ་ཁག་ཕལ་མོ་
ཆེའ་ིཆུ་མག་ོལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་
ས་གཤིས་དཔྱད་རིག་པ་ཚོས་གནའ་ཤུལ་ལ་
དཔྱད་པ་བྱདེ་སབྐས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ད་ུའག་ོབ་
མི་ཆགས་ནས་ལོ་ང་ོསུམ་ཁི་ལྔ་སྟངོ་ཆགས་

ཡོད་པ་ར་སྤྲདོ་ཐུབ་ཡོད།	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་
བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་པའོི་སས་
མོ་ཀངོ་ཇ་ོབཙུན་མོར་བཞསེ།	 ཀངོ་ཇསོ་
རྒྱ་ནག་ནས་ཇ་ོབ་ོཤཱཀ་མུ་ན་ིསྐསེ་ཀི་ཚུལ་ད་ུ

གདན་དྲངས་ནས་ར་མོ་ཆེ་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུབཞུགས་སུ་གསོལ།	 ད་ེནས་ཆོས་རྒྱལ་
གིས་བལ་པའོི་རྒྱལ་པའོི་སས་མོ་བལ་བཟའ་
ཁ་ིབཙུན་བཙུན་མོར་གདན་དྲངས།	 སྐསེ་
ཀི་ཆུལ་ད་ུསས་མོས་བལ་ཡུལ་ནས་ཇོ་བ་ོ
མི་བསྐོད་རྡ་ོརེ་གདན་དྲངས་ནས་ཇོ་ཁང་
ད་ུབཞུགས་སུ་གསོལ་བ་རེད།	 དརེ་བརནེ་
ལྷ་ཁང་ད་ེདག་བདོ་མི་ཚོས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེར་
འཛིན་བཞིན་ཡོད།	 དསུ་སབྐས་དའེ་ིརིང་
རྒྱ་གར་གི་ཡི་གེ་དཔརེ་བླངས་ནས་བདོ་ཀི་
ཡིག་གཟུགས་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐརོ་བཏང་
ཡོད།	 ད་ེནས་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་
ཆེ་རུ་འགོ་སྐབས་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སོང་ལྡའེུ ་
བཙན་གིས་རྒྱ་གར་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྜའི་
གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོ
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ད་ུགདན་དྲངས་

ནས་ནང་ཆོས་དར་སྤལེ་མཛད་ཡོད།	 ད་ེ
ནས་ད་བར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་མུ་མཐུད་
གནས་ཐུབ་ཡོད།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་དགོས་ན་ལོ་མང་པརོ་དཀའ་
ལང་བརྒྱག་དགསོ།	 ལགྷ་པར་ཚད་མ་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་སོགས་རིག་ལམ་སྐརོ་ལོ་
མང་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་དགསོ།	 	 ཚད་མ་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
གི་སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་གླང་དང་ཆོས་གགས་
ཀིས་བརྩམས་ཆོས་བདོ་སྐད་དང་བདོ་ཡིག་
ནང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་སླབོ་
གཉརེ་བྱདེ་དགསོ།	བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད་པའ་ི
ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ད་ེདག་ཕལ་མོ་ཆེ་མཁན་
ཆེན་ཞི་འཚོའི་བཀའ་ལྟར་ལེགས་སྦར་སྐད་
ནས་བདོ་སུྒར་ཞུས་པ་རེད།	 གཞུང་ད་ེདག་
བདོ་མི་ཚོས་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕྲག་ལགྷ་རིང་གཅསེ་
ཉར་བྱས་ནས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ཉ་ེལམ་ཐའ་ི
ལེན་ཌི་དགེ་འདནུ་པ་ཞིག་ལ་སྟནོ་པ་བཅོམ་
ལནྡ་འདས་ཀི་བདནེ་བཞིའི་ཆོས་འཁརོ་ལུང་
ཙམ་ལ་བརནེ་པའམ་ཡང་ན་རིགས་ལམ་ལ་
བརནེ་ནས་འཆད་གཉརེ་བྱེད་མིན་བཀའ་
འདྲ་ིཞུ་སྐབས་ཁོང་གིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་
ལུང་ཙམ་ལ་བརནེ་ནས་འཆད་གཉརེ་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་གསུང་བུྱང་།	 ལམ་སང་ངསོ་
ཀི་བསམ་བླའོི་ནང་ང་ཚོ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་སླབོ་གཉརེ་བྱེད་མཁན་ཚོས་བདནེ་
བཞིའི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོལུང་ཙམ་
གི་རསེ་སུ་མ་འབྲང་པར་རིགས་པའི་ལམ་
གི་ཐགོ་ནས་རུྒྱ་མཚན་ལ་དཔྱད་པ་བྱདེ་ནས་

སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་བསམས་པ་དྲན་
བུྱང་།	 ང་ཚོས་གཙོ་ཆེར་དངསོ་པའོ་ིགནས་
ལུགས་ལ་རིགས་པའ་ིལམ་དང་ཚད་མ་རིག་
པའ་ིཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱདེ།	 རུྒྱ་མཚན་
བཀོད་ནས་འགོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་དེང་
སྐབས་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་བྱདེ་
བད་ེབ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཕགོས་གཉསི་ཀར་བླ་ོ
སྐདེ་སྤྲདོ་ལེན་ཐུབ་པ་འད་ིའདྲ་རེད།
གཞིས་ལུས་བདོ་མིར་མཚོན་ན་དསུ་རག་ཏུ་
འཇིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐག་འགོ་གནས་
དགསོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོབདནུ་
ཅུའ་ིརིང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོརྩ་མེད་བཟ་ོ
ཐབས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསྙངི་སྟབོས་རྩ་མེད་
བཟ་ོཆེད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྐག་
བྱས་ཀང་ལམ་ལྷངོས་བུྱང་མེད།	 ཁ་ོཔ་ཚོས་
འཆམ་མཐུན་དང་བརན་ལྷིང་ཤོད་བཞིན་
ཡོད།	 དནོ་དམ་འཆམ་མཐུན་དང་བརན་
ལྷིང་ཞིག་ཡོང་དགོས་ན་ཡིད་ཆེས་སླབེས་
པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་ལས་འཇིགས་
སྣང་དང་དྲག་གནནོ་འགོ་ནས་འཆམ་མཐུན་
དང་བརན་ལྷིང ་ཡོང་ཟེར་བ་ཡོང་ཤེས་
ཐབས་མེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སལ་མཐར་
བདོ་མི་རྣམས་ནི་རིགས་གསུམ་མགོན་པསོ་
རསེ་སུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།		ཕི་རྒྱལ་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་ཕུྲ་གུར་བདོ་
སྐད་ངེས་པར་ཤེས་བཅུག་དགོས་པ་དང་།	
བདོ་སྐད་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་ཞནེ་ཁགོ་སྐ་ེཐུབ་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་རྨང་གཞི་འདངི་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་སུད་སིར་རནེ་གཞི་

བྱས་པའི་ནརོ་བཟང་ཐབེས་རྩ་ཚོགས་པས་
དཔལ་འབྱོར་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
འགོ་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁང་གསར་རྒྱག་གི་རྨང་གཞི་འདིང་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༦	 ཐགོ་ཀའེུ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དབུས་སྐུ ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་
ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་
པ་ཁག་གཅིག་གིས་སྔནོ་འགའོི་ཞབས་རིམ་
ཁག་གསུང་གུབ་མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་

དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག	 ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་
སེང་ེལགས།	 བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་གི་དུྲང་
འཕར་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་ལགས།	 བདོ་

ཀི ་ ཟློ ས ་ ག ར ་
ཚོ ག ས ་ པ འི ་ སིྤ ་
ཁབ་འགན་འཛིན་
དཔེ་ ཟུར ་དབང་
འ དུས ་ ཚེ ་ རི ང ་
ལགས།	 བདོ་ཀི་
ཟློས་གར་ཚོགས་
པའི་དགེ་རན་དང་
ལས་བྱདེ།	 སླབོ་

ཕུྲག་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་
ཀའེུ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་དགེ་
འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་རབ་གནས་གནང་
གུབ་བསྟནུ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
རྨང་གཞི་འདིང་སྟ་ེཔང་རྡ་ོཞལ་ཕ་ེགནང་།	
སབྐས་དརེ་ཀའེུ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ།	 ཤེས་རིག་
དུྲང་ཆེ་བཅས་འདརི་ཕབེས་པ་དང་།	 ང་
རང་དང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་
ལགས་འདིར་བཅར་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་

བར་ཧ་ཅང་སལྐ་པ་བཟང་པ་ོབུྱང་།	 ད་ེརིང་
བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	གཟའ་སརྐ་འཕྲདོ་སྦརོ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདགུ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཚོགས་ཁང་འད་ིཉདི་སྔནོ་མ་
ལས་བཟང་བ་ཆགས་ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ་
གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་
རོགས།	 བདོ་པའ་ིརིག་གཞུང་ཉག་ཕྲ་པའ་ི
སངྒ་ཡོད་སྟབས།	གཞནོ་སྐསེ་ཚོ་གཅིག་རསེ་
གཉིས་མཐུད་ཕིན་པ་ཡིན་ན་སྐོ་བ་ོཆགས་
འག་ོགི་རེད།	 ད་བར་ཧུར་ཐག་གནང་བ་
རེད་ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ཧུར་ཐག་
གནང་ན་ཡག་ཐོག་ཡག་བརྩེགས་རེད།	
གལ་ཏ་ེཚོགས་ཁང་ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་མི་
ལྔ་དུྲག་ལས་མེད་ན་ཧ་ཅང་སྐོ་བ་ོཆགས་
ཀི་རེད།	 ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་བཀའ་བཞིན་སུྒབ་གནང་རོགས་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་རསེ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་འདརི་ཀའེུ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
དབུས་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེ
ལེགས་བཤད་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམ་
པ་འདིར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་རབ་གནས་དང་
སྔནོ་འགའོི་ཞབས་རིམ་ཁག་གསུང་འདནོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་

རེས་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཚོགས་ཁང་གསར་
རྒྱག་སླད་སུད་སིར་ཡོད་པའི་ནརོ་བཟང་
ཐབེས་རྩ་ཚོགས་པ་ནས་རོགས་དངུལ་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
དང་སྦགས་དའེ་ིཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་མཐུན་འགུར་སྦར་ཏ་ེ
ཕལ་ཆེར་ཞབས་སྟགེས་དུྲག་བརྒྱ་ཡོད་པའི་
ཚོགས་ཁང་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད།	ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡	ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པ་ཐགོ་མ་ཀ་སྦུག་ཏུ་བཙུགས་པ་
རེད།	 ད་ེནས་མ་སུ་རིར་འཁུག་ཙམ་སྤསོ་
ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ཕི་ཟླ་	 ༥	 ནང་རྡ་སར་
སྤསོ་གནང་བའི་སབྐས་དརེ་གཞས་སྣ་འཁབ་
མཁན་ཕལ་ཆེར་མི་གངས་	 ༡༡	 ལས་ཡོད་
ས་མ་རེད།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་
ཞུས་པའི་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཁདེ་རང་ཚོ་ཉུང་ཤས་
ལས་མེད་ཀང་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་
གནང་བ་ཡིན་ན།	 རིམ་པས་དར་འཕལེ་
འག་ོགི་རེད།	 ཅསེ་མ་འངོས་ལུང་བསྟན་
གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་མི་

ཐགོ་རན་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་
པར་བརནེ་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཟློས་
གར་གི་སུྒ་རྩལ་ངོམ་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་འཁབ་སྟནོ་གནང་བའ་ི
སབྐས་སུ་ཁད་ཆོས་གང་ཡོད་ཅ་ེན་གཞན་གི་
ཡིད་འཕྲགོ་ཐུབ།	 གཞས་ལ་མི་རིགས་དང་།	
རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀི་ས་འཚམས་མེད་ཅེས་
བརདོ་སལོ་ཡོད།
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མིན་པའི་གཞས་སྣ་ཁག་འཁབ་སྟནོ་
རིགས་ད་བར་སྤུས་དག་པ་ོཉར་ཐུབ་ཡོད།	
ལོ་རསེ་མར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	
སྐབས་དརེ་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དང་དངེ་
དསུ་དང་མཐུན་པའི་ཆ་རྐེན་འཛོམས་པ་ོ
ཡོད་ན།	 གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་གནང་མཁན་
ཚོ་ཡིན་ནའང་དགའ་སྤབོས་ཡོང་ངསེ་རེད།	
བཀའ་ཤག་གི་འགན་ནི་ཕིའི་མཐུན་རྐེན་
སྦར་རུྒྱ་ད་ེགཙོ་བ་ོརེད།	ཀའེུ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་གསུང་པ་ནང་ལརྟ།	 དག་ེརན་
ལས་བྱདེ་ཀིས་གཙོས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་
གནང་མཁན་ཡོངས་ནས་འགན་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོའཁུར་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་རུྒྱན་སྐངོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	
ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོཐོག་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ན་ེདར་
ལེན་ཌིའི་གངོ་ཁརེ་རོ་ཊར་ཌམ་ཞེས་པའི་
ནང་ཡུལ་དའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དུྲག་
དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་འདགུ	 	 སབྐས་
དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་ད་
བར་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་མཛད་དནོ།	དསུ་ཚོད་རིམ་སོང་སབྐས་
བདོ་པའི་རིག་གཞུང་ད་ེཕན་ཐོགས་ཆེ་ལ་
གནས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐནོ་པརོ་སོན་པའ་ིརིག་
གཞུང་ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་མཁན་
ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།		འནོ་ཀང་བདོ་
ནང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་རིམ་བཞིན་རྩ་མེད་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་འད་ིརྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་ཀི་བར་གནས་ཡིན་སྟབས་ཆབ་
སདི་ཐགོ་ནས་དསུ་རག་ཏུ་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	 	 བདོ་རང་བཙན་ཐབོ་ཟརེ་
རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	ང་ཚོས་བདོ་རང་བཙན་རྩདོ་
ཀི་མེད།		བདོ་རང་བཙན་ཐབོ་པའ་ིདབང་ད་ུ
བཏང་ཡང་བདོ་མི་ཚོ་སྐ་ོཔ་ོབྱདེ་ནས་བསདྡ་
རུྒྱ་རེད།			མི་གཞན་ལ་དཔལ་འབྱརོ་ཡར་
རྒྱས་དགོས་པ་ལརྟ་བདོ་མི་ཚོ་ལའང་དཔལ་
འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་དགསོ།	 གལ་ཏ་ེང་ཚོ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

བསདྡ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱརོ་གི་ཆ་
ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེ་བར་བརནེ་བདོ་མི་ཚོར་
ཡང་ཁ་ེཕན་ཐབོ་ངསེ་ཡིན།	 	 རྒྱ་ནག་གི་
རྩ་ཁིམས་ནང་བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་

ཁུལ་ད་ེདག་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་
གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅསེ་འཛིན་བྱདེ་
ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མིར་ཚུར་
དཔལ་འབྱོར་གི་མཐུན་རྐེན་སྦར་ཐུབ་པ་
དང་།	 བདོ་མིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་ཆོས་ཕགོས་
ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།		ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་
སྒརེ་གི་རྒྱལ་ཞན་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བླ་ོགུ་
དགོ་པ་ོད་ེདརོ་ནས་སིྤའི་ཁ་ེཕན་གལ་ཆེ་བར་
རིྩ་བཞིན་ཡོད།	སྙངི་སྟབོས་དརེ་ངསོ་ཀིས་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་ཀང་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ད་ེ

ལྟར་མཉམ་མཐུན་བྱདེ་ནས་གནས་ཐུབ་པ་
ཞིག་རེད།		ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ན་ིརང་བཙན་
གཙང་མ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད།	
དསུ་རབས་བདནུ་པ་དང་བརྒྱད་པ།	 དགུ་

པའི་སྐབས་རྒྱ་བདོ་ཧརོ་གསུམ་ཞེས་རང་
བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་གནས་པ་
མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གངོ་མ་ཐང་རྒྱལ་རབས་
སབྐས་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་
ཡིག་ཆ་གཅིག་ཀང་མེད།	 འནོ་ཀང་མན་
ཇུའི་སྐབས་བདོ་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་ཚུལ་བཤད་
པ་རེད།	 	 འདས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ན་ིའདས་
པ་རེད།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་གི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེ
དག་སོ་སོར་རང་བཙན་བྱེད་ནས་གནས་
ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༡	 ལོར་ང་ཚོས་འཛམ་
གླངི་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་
བྱས་ཀང་དནོ་ཕན་གང་ཡང་སོན་མེད།	 ད་ེ

རསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 དང་	 ༡༩༦༥	 ལོར་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དགག་བྱ་གནང་མིན་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་ང་ཚོས་སླར་ཡང་ཞུ་གཏུགས་
བྱས་ཀང་གུབ་འབྲས་གང་ཡང་མ་སོན་པ་
རེད།	 སབྐས་དརེ་སདི་བླནོ་ན་ེར་ུམཆོག་
གིས་ཨ་མི་རི་ཀས་བདོ་རང་བཙན་དནོ་དག་
དམག་བརྒྱག་རུྒྱ་མ་རེད།	 	 ད་ེལས་རྒྱ་ནག་
དང་མཉམ་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་ན་དགེ་མཚན་
ཆེ་བ་ཡོད།	 ”	 ཅསེ་གསུང་མངོ་བ་མ་ཟད།	
སྐབས་ཤིག་ཁོང་གིས་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་
བཅུ་བདནུ་གི་འདྲ་བཤུས་ཤིག་བསྣམས་ནས་
དནོ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་མཛུབ་སྟནོ་གནང་ནས།	
དནོ་ཚན་འདི་དང་འདིའི ་ཐོག་གོ་བསྡུར་
གནང་དགསོ་པ་སོགས་ལམ་སྟནོ་གནང་བུྱང་
།	 ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་སྟནོ་པ་མ་
ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༥༠༠	འཁརོ་
བའི་རསེ་དྲན་མཆོད་འབུལ་ཡོངས་སུ་གུབ་
མཚམས་ད་ེས་ྔན་ེརསུ་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་བྱས་
ན་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐརོ་གསུངས་པ་ལརྟ་བདོ་
ད་ུཕིར་ལོག་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བསྟནུ་
མཁས་གང་ཐུབ་བྱས་པ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་
མཐར་འབ་སུ་མ་འད་ུབའི་གནས་སྟངས་
ཆགས་སྟབས་བྲསོ་བྱལོ་ད་ུཡོང་དགསོ་བུྱང་།		
བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ལས་པའི་
མཁགེས་པ་ོརེད།	རྒྱ་མིས་འཇམ་རུྩབ་ཐབས་
ཤེས་སྣ་ཚོགས་འགོ་བདོ་མིའ་ིབླ་ོབཀུག་ཐབས་

བྱས་ཡོད་ཀང་ལམ་ལྷངོ་བུྱང་མེད།	 རྒྱ་ནག་
གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་མི་འབུམ་གསུམ་
དང་ཁ་ིབཞི་དམར་གསོད་བཏང་བའམ་ལྟགོ་
ཤི་ཐབེས་པ།	 རང་ཤི་བརྒྱབ་པ་སོགས་བུྱང་
ཡོད།	 ཐགོ་མའ་ིསབྐས་རྒྱ་བདོ་མི་རིགས་
དབར་འཁནོ་འཛིན་གི་བསམ་བླ་ོམེད།	 འནོ་
ཀང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་རིགས་དང་
རྒྱ་ཧན་མི་རིགས་དབར་འཁོན་འཛིན་གི་
བསམ་བླ་ོཇ་ེཆེར་ཕིན་པ་རེད།	 དསུ་ཡུན་
དའེ་ིརིང་བདོ་མིའ་ིསྙངི་སྟབོས་འགུར་བ་མེད་
པར་ས་བརན་ངང་གནས་ཡོད།	 	 ད་ཆ་རྒྱ་
ནག་འག་ོཁདི་ཚོས་བདོ་མིར་དྲག་གནནོ་བྱདེ་
ན་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་ཤེས་ཚོར་བུྱང་བ་ལ་ྟབུ་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་ཁ་ོཔ་ཚོས་དངསོ་
ཡོད་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པའ་ིསདི་བུྱས་
ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་
མཐངོ་བཞིན་འདགུ	 ཇི་སདི་རྒྱ་ནག་གིས་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
གི་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་མ་སངས་
བར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཡལ་ཐབས་རྩ་བ་
ནས་མེད།	 རྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་མཐ་ོགས་
ཚོར་ཏཱ་ལའ་ིབརླ་ང་ོརལོ་བྱདེ་པ་ཡིན་ན་ཕན་
ཐགོས་མེད་པའ་ིངསེ་ཤེས་རྙདེ་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ		
འནོ་ཀང་ང་ཚོས་བལསྟ་ཆོག”	 	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སལ་བསྟནུ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་ཀི་དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩའི་གོ་སིྒག་འགོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོཉནི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་
ཆར་པ་རྒྱག་སྟངས་ལ་བལསྟ་ནས་བདོ་པའི་
འག་ོལུགས་ལྟར་རནེ་འབྲལེ་བཟང་པ་ོཞིག་
ཆགས་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོཞིག་འདུག	

ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སྣང་གི་ཚོགས་འད་ུརིམ་པ་ཚོགས་བཞིན་
ཡོད།	 	 གཞི་རྩའ་ིལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་ཞསེ་བུྱང་
དགསོ་དནོ་ན་ིལོ་ལ་ྔདང་ལོ་ལ་ྔབཅུ་ཞསེ་ཟརེ་
གི་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	 མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་
པ་བཞིན།	 རེ་བ་ཡག་ས་ནས་རྒྱག་དགསོ་
རེད།	 ཡིན་ནའང་ག་སིྒག་སྡགུ་ས་ནས་བྱདེ་
དགསོ།	 ང་ཚོས་ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིནང་དབུ་མའ་ི

ལམ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཐུབ་
བམ་ཞེས་པའི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་རུྒྱ་
རེད།		ད་ེདང་མཉམ་ད་ུལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
གཞི་དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་དསུ་བཙན་
བྱོལ་ནང་ལོ་ལྔ་བཅུ་གནས་དགོས་པ་དང་
གནས་དགོས་ངེས་ཡིན་པ་བཤད་ཀི་མེད།		
གནས་དགོས་བུྱང་ན་ལོ་ལྔ་བཅུའི་འཆར་
གཞི་དགསོ་ཀི་རེད།	 	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི

འཆར་སྣང་ཐོག་
བཀའ་ཤག་ནང་
ལ་བཀའ་བསྡུར་
རིམ ་པ ་གནང ་
སྟ།ེ	 ལོ་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུ་ཞེས་འཆར་
གཞི ་ རིམ ་པར ་
བརིང ་ ནས ་ ཕི ་
རྒྱ ལ ་ ཡུ ལ ་ གུ ་

ཁག་ལ་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་པའ་ིགགོས་པ་ོ
རྙངི་པ་དང་།	རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན།		ད་ེ
བཞིན་སིྤ་ཚོགས་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
ཚང་མ་ས་ཆ་གཅིག་ལ་འཛོམས་ཏ་ེལོ་ལྔ་
དང་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ཚུད་ལ་གང་གནང་
དགོས་ཀི་ཡོད་མིན་ཐད་ཚོགས་འད་ུཞིག་
བསྐངོ་དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་ཕི་ལོ	 	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༡༠	 ནང་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་བ་རེད།		
སྐབས་ད ེ་ད ུས་མང་ཆེ་བ་ཆབ་སིད་དང་

འབྲལེ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་གཞག་
པའི་ཐགོ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་
རང་སྐངོ་ག་འདྲ་རག་ཐུབ་ཀི་རེད།	 རྒྱ་
ནག་ནང་ལ་འགུར་ལྡགོ་ཇི་ལྟར་འག་ོསིད་
ཀི་རེད།	 བདོ་ནང་ལ་ད་ལའྟ་ིགནས་སྟངས་
དང་མ་འངོས་པར་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་
ཡོང་རུྒྱ་ཡིན།	 	 རྒྱ་གར་ནང་ད་ལའྟ་ིགནས་
སྟངས་ག་འདྲ་ཡོད་པ་དང་མ་འངོས་པར་ག་
འདྲ་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ནས་ང་
ཚོས་ལས་འགུལ་གང་སྤལེ་རུྒྱ་ཡོད།	 བདོ་
དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཇི ་ལྟར་
གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ད་ེདག་ཚང་མ་ཆབ་སདི་
དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་འད་ུམང་
པ་ོཚོགས་རེས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོབུྱང་
བའི་ནང་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ད་ེ
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གཞིར་གཞག་
པའི་ཐོག་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐརོ་ལ་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་པ་བཞིན་ང་ཚོའི་མ་འངོས་སོན་
རྩ་གཞོན་སྐེས་དང་འབྲལེ་བའི་ཐོག་ནས་
ཚོགས་འད་ུའཚོགས་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་
དགངོས་ཚུལ་བུྱང་ཡོད་པ་ལརྟ་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	
༨	 པའ་ིནང་ལ་འཛམ་གླངི་གི་ལུང་པ་བཅ་ོ
ལྔ་ནས་བདོ་པའི་གཞོན་སྐེས་བརྒྱ་ཐམ་པ་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་གཞནོ་སྐསེ་རང་ཉདི་ངསོ་
ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་།	བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་གངོ་
འཕལེ་གི་ཆེད་ད་ུགང་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ།		

ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་
ནས་གང་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ཐོག་བཀའ་
བསྡརུ་རིམ་པ་བུྱང་བ་གཞིར་བཟུང་དགངོས་
ཚུལ་གང་ཙམ་ཞིག་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེས་ྔ
ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་དམིགས་བསལ་ཞིག་
གང་ཡོད་ཅ་ེན།	 ང་རང་ཚོར་རོགས་དངུལ་
གནང་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་
འདརི་ཕབེས་ཡོད།	 དའེ་ིནང་ནས་ཆེད་ད་ུ
མངགས་ནས་ཨ་རི་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་ཡང་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ཐངེས་
མི་འདྲ་བ་གཅིག་ད་ེཆགས་ཡོད།	 ཁ་ོརང་
ཚོར་ཡིན་ན་རོགས་དངུལ་གནང་བ་གཅིག་
པུ་མིན་པར་ད་ལན་ཕབེས་རོགས་གནང་།	
ཉ་ིམ་གསུམ་གི་ཚོགས་འདའིུ་ནང་ལ་རྣམ་
པ་ཚོས་རོགས་དངུལ་ད་ལྟ་བར་ད་ུགནང་
སྟ་ེགུབ་འབྲས་གང་སྨནི་ཡོད་རེད།	 ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀི་འདགུ	 མ་འངོས་
པར་ལས་འཆར་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀི་
འདགུ	 	 དརེ་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བ་གཅིག་པུ་ཙམ་མིན་པར་མཉམ་འདསུ་
ཀི་ཐགོ་ཚོགས་ཁང་གཅིག་ནང་འཛོམས་ཏ་ེ
བཀའ་བསྡརུ་གནང་སྟ་ེམ་འངོས་པར་འཆར་
གཞི་གང་གནང་དགསོ་འདགུ་ཟརེ་ནས་ཆེད་
མངགས་གདན་འདྲནེ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
ཁོང་རྣམ་པ་ད་ེརིང་འདིར་ཕབེས་པ་བཀའ་
དྲནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོས་རོགས་

དངུལ་ཞུ་དསུ་ལས་འཆར་འགའ་ཤས་ལ་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ལས་འཆར་འགའ་
ཤས་ལ་གནང་གི་མེད།	 ལས་འཆར་འགའ་
ཤས་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གི་
ཡོད་ཀང་རོགས་དངུལ་གནང་ཐུབ་ཀི་མེད།	
འགའ་ཤས་ང་ཚོས་ད་ེཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོམ་
མཐོང་ནའང་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་
གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོསྟངས་ཀི་ཐགོ་ནས།	 ཁ་ོ
རང་ཚོའ་ིསདི་བུྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་ད་ེདག་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་ཟརེ་ནས་གནང་གི་ཡོད།	 ད་
ལན་ཚོགས་ཁང་གཅིག་ནང་མཉམ་འཛོམས་
ཀིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་
གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩ་དགོས་དནོ་ཆ་ཚང་དང་།	
ཁོང་རྣམ་པས་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩ་དགོས་དནོ་
ཆ་ཚང་རགོས་པའི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཚུན་མོས་
མཐུན་ཡོད་པ་དང་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་
འཆར་གཞི་བརངི་སྟ།ེ	 ཕག་ལས་གནང་
ཐུབ་པ་དང་ཡག་པ་ོཡོང་གི་འདགུ་ཟརེ་ནས་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་པའི་ཐོག་ནས་ཆེད་
མངགས་གདན་འདྲནེ་ཞུས་པ་བཞིན་འདརི་
ཕབེས་ཡོད་།	 ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་ངས་
སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི ་སྐུ ་
མགནོ་རྣམས་ཀི་མཚན་ང་ོསྤྲདོ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།	


