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དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཇརོ་ཇི་སྦུ་ཤི་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་རང་ཉདི་ཀི་གཟམིས་ཤག་ཏུ་དགུང་ལོ་	
༩༤	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་
ཞིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 	 ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་ཇི་སྦུ་ཤི་མཆོག་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་སྟབས་མ་ལེགས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་ཐསོ་བུང་བར་བླ་ོཕམ་བུང་།	
སེམས་སྡུག་གི་སྐབས་འདིར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་དང་གགོས་པ་ོགགོས་མོ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇརོ་ཇི་སྦུ་ཤི་མཆོག་ན།ི	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐངེས་དང་
པ་ོམཇལ་འཕད་ཞུ་མཁན་གི་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
ད་ེཡིན་ཞིང་།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་འཛམ་གླངི་
གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་ཚོར་གཟི་བརིད་ཆེ་བའི་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་བཞག་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	
ཟླ་	 ༤	 ནང་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཇོར་ཇི་སྦུ ་ཤི་མཆོག་གིས་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་
ལྡན་པའི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་རསེ་བདོ་ནང་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་གསོ་
མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་དགོས་པའི་སྐརོ་གསུང་
ཡོད།ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཨོ་བྷ་
མས་ཀང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༦	པའ་ིནང་ད་ེལརྟ་
གསུངས་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇརོ་ཇི་སྦུ་ཤི་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
མང་གི་ཆེད་ད་ུལོ་ང་ོ	 ༤༠	 རིང་ཞབས་འདགེས་
བསུྒབས་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་གི་ས་ཕགོས་གང་
སར་གནས་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་རླབས་
ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་ད་ེལྟ་བུ་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བར་བླ་ོཕམ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་དམ་པ་
ད་ེཉདི་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་ཐགོ་སྨནོ་ལམ་འདབེས་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།	།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣	 ནས་	 ༨	 བར་ཨོ་སི་ཊེ་ལི་
ཡར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	ད་ེ
ཡང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡ་
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་དསུ་སྟནོ་
མཛད་སྒརོ་མགནོ་འབདོ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
མཛད་སྒརོ་ལནྷ་ཞུགས་དང་།	ད་ེབཞིན་ས་གནས་
ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཇལ་མོལ།	 བདོ་
རིགས་མི་མང་དང་ཐུག་འཕད་གནང་རུྒྱ་སོགས་
ཀི་སླད་ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡར་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ཨོ་སི་ཊེ་ལི་ཡར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁལ་མུཀ་སདི་འཛིན་མཆོག་བརུྒྱད་
ཁལ་མུཀ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ལ་ལོ་གསར་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་
ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་	
Aleksey Orlov	 མཆོག་བཞུགས་སརྒ་
ར་སར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ར་ུསོག་ཆེ་བསྟདོ་སྐ་ུ
ཚབ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐངེས་འདིར་
ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་
མཆོག་བཞུགས་སྒར་ར་སར་ཕབེས་དགོས་
དནོ་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 “ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་ཨུ་ར་ུསུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
མངའ་ཁུལ་ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་	 Republic of Kalmykia	 སདི་འཛིན་
མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཕབེས་ཏ་ེགནས་
ཆུང་སྐུ་རནེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
བ་རེད།	 ད་ེན་ིཟླ་བ་གཉསི་ཙམ་གངོ་སྐ་ུརནེ་
མཆོག་ཨུ་རུ་སུར་ཕབེས་སབྐས་ཁལ་མུཀ་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུའང་ཕབེས་ཡོད།	 	 དརེ་
བརནེ་ད་ཐེངས་སིད་འཛིན་མཆོག་ར་སར་
ཕབེས་སྐབས་དང་བསྟནུ་སྐུ་རནེ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ཞིག་རེད།	
ལྷག་པར་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་

སིྒག ་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་སྟ།ེ	 	 སིྤར་
ད ེང་སྐབས་རྒྱལ་སིྤའི ་ཆབ་སིད་སིྤ་དང་།	

ཡང་སྒསོ་ཨུ་ར་ུསུ་དང་རྒྱ་ནག	 	 ད་ེབཞིན་
ཨར་རྒྱ་ཡུལ་གཉིས་ཀི་འབལེ་བའི་འཕལེ་
རིམ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ཨུ་ར་ུསུ་དང་ཨ་རིའ་ི
དབར་ཆབ་སིད་ཀི་འབལེ་བའི་སྐརོ་ལ་དབུ་
ཁིད་རྣམ་གཉིས་བཀའ་མོལ་ལྷུ ག་པ་ོབུང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་སདི་འཛིན་མཆོག་གིས་
ཨུ་ར་ུསུའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིནང་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་
མང་རྣམས་ཀིས་མ་འངོས་པར་ཡང་བདོ་

དནོ་ཐོག་སེམས་འཚབ་དང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའི་
ཁས་ལེན་གནང་སབྐས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་སིད་འཛིན་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་
ཞུས་གནང་སོང་།	 ”	 ཞསེ་རིན་པ་ོཆེས་
གསུངས།	 གཞན་ཡང་མུ་མཐུད་གསུང་
དནོ།	 སདི་འཛིན་མཆོག་ད་ེརིང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་༸རྒྱལ་བའ་ིགཟམིས་
ཆུང་མཇལ་ཁར་བཅར་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བཀའ་
མོལ་ལྷུག་པ་ོམཛད་པ་རེད།	 	 སབྐས་དརེ་

མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་དང་སོག་
པའོི་དབར་ཡུན་རིང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་འབལེ་བ་ན་ི
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་གཏིང་ཟབ་པ་ོ
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་དསུ་རབས་	
༢༡	 པའ་ིནང་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མ་འངོས་པར་ཨུ་ར་ུསུའ་ི
ནང་ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ལས་
འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་
ད་ུཆོས་ལུགས་དང་མ་འབལེ་བའི་བཟང་
སྤདོ་ཀི་སླབོ་ཚན་ང་ོསྤདོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སོང་།	
ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ན་ིདགའ་ལནྡ་ལ་ྔ
མཆོད་ཆེན་མོ་འཁལེ་གི་ཡོད་སྟབས།	 ཁལ་
མུཀ་མི་མང་ཚོས་ཉིན་དརེ་ལོ་གསར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་སལོ་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ཐངེས་
འདརི་ལོ་གསར་བསླབེ་ལ་ཉ་ེབའི་སབྐས་དང་
བསྟནུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སདི་འཛིན་མཆོག་བརུྒྱད་ཁལ་
མུཀ་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཡོད་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སོང་།	 ཞསེ་རིན་པ་ོ
ཆེས་གསུངས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	

༩།༢༥	 སྟངེ་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་གངས་སིྐད་
ཐང་སྟངེ་ཁང་རྩགེ་གསར་པའ་ིརྩ་ེཐགོ་ཚོགས་
ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུསིྤ་
ལནྷ་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདམས་ཐནོ་ཚོགས་

གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གི་ལས་ཁུར་
དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 ད་ེ

ཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༢༥	
ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་
དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ།	 ཁབ་
ཁངོས་སྡ་ེམཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་གནས་ཆུང་སྒ་
དབངས་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་བཞི་གས་ཤིས་
བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་།	 ད་ེརསེ་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་
གུབ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་པར་མཐོང་
གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་སིྤ་ལྷན་སྐབས་	
༡༦	 པའ་ིབདམས་ཐནོ་བུང་བའ་ིཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་༧རྒྱལ་བའི་
བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་

འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་
གི་མདནུ་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས།	ད་ེ
ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་
རནེ་འབུང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་གནང་
གུབ་མཚམས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དམ་
འབུལ་མ་དབེ་ཏུ་མཚན་རགས་བཀོད་ཡོད།	
ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པར་ག་ོསོ་ཕ་ེམར་དང་
ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་གིས་རནེ་འབུང་
གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	 སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་རིམ་བཞིན་
དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ལ་རནེ་འབུང་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་
ཞུས་ཏ་ེདམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོབཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ངང་གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ལནྷ་སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདམས་ཐནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།	
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བདོ་མི་དག་ེའདནུ་པ་ཚོར་བཙན་དབང་འགོ་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཀི་སླབོ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ།	
༄༅།	 །བདོ་ཤར་ཕགོས་ཆབ་མདའོ་ི
ས་ཁུལ་ད་ུས་གནས་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་
གུར་ལས་བདེ་ཚོས་ཁུལ་དའེི་དགོན་པ་འདྲ་
མིན་ནས་བདོ་མི་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གངས་	
༤༢	 ལ་ཆབ་མད་ོགངོ་ཁརེ་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ཆོས་བདེ་མི་སྣ་གསོ་སྐངོ་འཛིན་
གྲྭ་ཟརེ་བ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀི་སླབོ་
གསོའི་ལས་འགུལ་བཙན་དབང་འགོ་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད་འདགུ	 ད་ེཡང་ཨིན་ཇིའ་ིརྒྱལ་
ས་ལོན་ཌོན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་རང་
དབང་ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱའི་སྟངེ་གནས་ཚུལ་
བཀདོ་པར་གཞིགས་ན།	 འཐབ་ཕགོས་
གཅིག་གུར་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆོས་
དནོ་ལས་ཁུངས་ཟརེ་བས་ཉ་ེལམ་ཏང་གི་
ཚོགས་ཆེན་	 ༡༩	 ཐགོ་བསྐར་བཅསོ་བས་
པའི་གལ་ཆེའི་སིད་བུས་ཁག་གཅིག་དང་།	
གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་གུབ་སོགས་
ཁིམས་ལུགས་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་
བ་སྤལེ་བཞིན་འདགུ	 དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་
ཕིར་རང་དགོན་ད་ུཕབེས་མཚམས་དགོན་
པའི་དགེ་འདནུ་པ་གཞན་ཚོར་སླབོ་གསོ་རྒྱ་
སྐདེ་གཏངོ་དགསོ།	 	 ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་
དབང་སུྒར་བེད་ཐབས་ཀི་སིད་བུས་ཤིག་
རེད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་
ལུགས་ལས་དནོ་གི་བཀའ་ཁབ་ཨང་	 ༥	
ཟརེ་བ་གཏན་འབབེས་བས་ནས་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་བ་ླསུྤལ་ཇི་སྙདེ་ཡོད་པ་རྣམས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མཚན་ཐ་ོདབེ་འགོད་
གནང་དགསོ་པ་བཟསོ་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་
འཕལེ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 “རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཀའ་ཁབ་ཨང་	 ༥	 ཟརེ་བའ་ི
ནང་འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གི་བླ་སུྤལ་སུ་ཡིན་རུང་དགོངས་པ་
གཞན་དནོ་ད་ུམ་གཤེགས་སྔནོ་རྒྱ་ནག་གུང་
ཁན་གཞུང་ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	
སྐུའི་ཡང་སིད་ཕབེས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་
ཡང་ཞུ་དགསོ།	”	ཅསེ་གསུངས།		སིྤར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཆོས་བདེ་དགེ་
བཙུན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་
ཀི་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་ད་ེས་ྔབདོ་
ས་དབང་སུྒར་བས་པ་ནས་བཟུང་སྤལེ་འགོ་

བཙུགས་ཟནི་ཡང་།	 ཉ་ེལམ་ནས་བཟུང་
ལས་འགུལ་ད་ེདག་ཐོག་སྔར་ལྷག་ཤུགས་
གནནོ་ཚ་འདདེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ཀི་
དགོན་པ་ཕལ་མོ་ཆེར་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་

གིས་བསྐ་ོའཛུགས་བས་པའ་ིམང་གཙོ་བདག་
གཉརེ་ཁང་ཟརེ་བ་དསེ་དགོན་པ་ད་ེདག་ལ་
སྟངས་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཚོགས་པ་
དའེི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་
བའི་བདོ་མི་དགེ་བཙུན་ཁག་གཅིག་དང་།	
ཏང་གི་ལས་བདེ།	 ད་ེབཞིན་སདི་གཞུང་
གིས་ཡིད་ཆེས་བདེ་སའ་ིལས་བདེ་པ་སོགས་
ཡོད་འདགུ	 ད་ེཡང་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་ལས་བེད་འཕིན་ལས་
ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 དངེ་
སྐབས་བདོ་ས་ཁོན་ད་ུཁིམས་ལུགས་སླབོ་

གསོའི་ལས་འགུལ་ཚ་འདདེ་གཏངོ་བཞིན་
པ་ན།ི	 	 རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་སྔར་ལྷག་དབང་སུྒར་
བདེ་ཐབས་ཀི་དཔ་ེམཚོན་ཞིག་རེད།		ལས་
འགུལ་དའེི་ཐགོ་ནས་དགེ་བཙུན་རྣམས་ལ་
ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཅེས་སྤས་ཇི་ཙམ་
ཡོད་མེད་རགོ་ཞིབ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 སིྤར་
དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀི་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་

སླབོ་གཉརེ་ལ་རགོ་ཞིབ་བདེ་པ་ཡིན་ན་འསོ་
ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་རེད།	 	 ད་ེལརྟ་མིན་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགེ་བཙུན་རྣམས་
ལ་བཙན་དབང་འགོ	 	 གུང་ཁན་ཏང་གི་
སདི་བུས་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས།	
ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་	 ༡༩	
ཐགོ་རྩ་ཁིམས་བསྐར་བཅསོ་ཕིན་པ་ད་ེདག་
སྐརོ་ལ་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ད་ེན་ི
ཆེས་མི་འསོ་མི་འཚམ་པ་ཞིག་རེད།	 དག་ེ
བཙུན་རྣམས་ཀིས་ལས་འགུལ་ད་ེདག་ལ་མི་
འདདོ་པའི་རྣམ་འགུར་སྟནོ་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
སིད་བུས་ལ་ང་ོརོལ་བདེ་མཁན་ཡིན་པའི་
ཉསེ་མེད་ཉསེ་འཛུགས་འགོ་འཛིན་བཟུང་
དམ་དྲག་སོགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་སངྡ་ཟུག་ཆེན་པ་ོ
བས་ནས་རྩ་མེད་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ཟརེ་བའི་
ཚོང་འབལེ་གི་སིད་བུས་ལ་དགོས་མཁོ་
ཆགས་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་རེད།	“ཅསེ་གསུངས།།

འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐབོ་ཐང་ཞུ་གཏུག་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བདོ་ནང་གི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་གསལ་འདནོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །སུད་སི་རྒྱལ་ས་ཇི་ན་ིཝར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོབ་ཐང་

ཞུ་གཏུག་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༡༡	 མཇུག་
སིྒལ་བ་དང་།	 	 ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་སུད་སི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་
སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནས་

སྟངས་གསལ་འདནོ་གནང་དནོ།	 “ལོ་ང་ོ
དུྲག་ཅུའི་གོང་བདོ་མི་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོརྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བསོ་བལོ་ད་ུཕབེས་

དགསོ་བུང་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་ཀང་
བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་དཀའ་ངལ་

འགོ་གནས་ཡོད།		བལ་ཡུལ་ནང་སྐསེ་པའ་ི
བདོ་མིས་གཙོས་ད་ེསྔ་བསོ་བོལ་ད་ུཕབེས་
ནས་ཡུལ་དརེ་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་རིང་གནས་
བཞིན་པའི་བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་ངོ་སྤདོ་ལག་
འཁརེ་མ་སྤད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ད་ེདག་
ལ་བལ་གཞུང་གིས་ཡང་ཡང་སུན་གཙེར་
བཟ་ོབ་དང་།	 སབྐས་རེ་འཛིན་བཟུང་བཀག་
ཉར་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་ཁབ་ནས་
ཕིར་འབུད་བཏང་བ་སོགས་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོའཕད་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ངས་བདོ་མི་ད་ེདག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་བལ་
པའོི་གཞུང་ལ་བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་དབ་ེབ་མེད་
པར་དགོས་ངསེ་མི་སེར་ལག་འཁརེ་གནང་
རོགས།	 ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	ག་ོསབྐས་དང་བསྟནུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལའང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་འབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
ཡང་བཏནོ་འདགུ	 ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
གི་སྐུ ་ཚབ་ཀིས་ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་དརེ་
མཐའ་ཅིག་ཏུ་ངསོ་ལེན་མེད།	 	 ཁངོ་ཚོས་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་
སྟངས་དང་སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་ཡར་རྒྱས་
ཧ་ཅང་བཏང་ཡོད་པ་དརེ་བརིྩ་མེད་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བསམ་
ཚུལ་ད་ེདག་དགསོ་མེད་ཙམ་མ་ཟད།	 མ་
ཉསེ་ཁ་གཡོག་བས་པ་ཞིག་ཀང་རེད།	 དརེ་
བརནེ་འདརི་གཏམ་བཤད་བདེ་མཁན་དའེི་
ཀུན་སླངོ་གཙོ་བ་ོཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་
ངན་པ་བསུྒབ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་བས་
པ་ཞིག་རེད།	 	 བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་ཀུྲང་

གོ་ཁ་བལ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།”	
ཅསེ་བཤད།	 འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་
གིས་བཏནོ་པའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་བར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངསོ་
འཛིན་མ་ཐོབ་པའི་འཛམ་གླིང་མི་འབརོ་
བརྒྱ་ཆ་	 ༧༥	 གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཡིན་
འདགུ	 འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༤	ལོར་	 IBelong”	ཞསེ་པའ་ིལས་
འགུལ་ད་ེགསར་གཏདོ་གནང་བ་དང་།	དའེ་ི
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༤	
ལོ་བར་རྒྱལ་ཁབ་མེད་མཁན་སུ་གཅིག་མ་
ལགྷ་པ་བ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 སབྐས་དརེ་དནོ་
ཁང་གི་ལས་བེད་དཀོན་མཆོག་སྒོལ་མ་
ལགས་ཀང་ཕབེས་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དཔལ་ལནྡ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མྱ་ངན་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་བསྟན་སདི་མི་རིགས་རིག་
གཞུང་དང་བཅས་པའི་དནོ་ད་ུམི་ཚེ་ཧིལ་
པའོི ་རིང་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དགུང་གངས་	
༨༧	 ཕབེས་པ་དཔལ་ལནྡ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཕི་
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༧	དང་སརྐ་མ་	༡༠	ཐགོ་ར་སར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ད་ུསྐུ་ཚེའི་
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་ལ་མྱ་

ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་དམ་པ་ཁངོ་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་
ཁང་ནང་མི་ལོ་	 ༣༣	 རིང་དཀའ་སྡགུ་
མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མྱངས་ཡང་ཞུམ་པ་
མེད་པའི་སྙངི་སྟབོས་ལ་བརནེ་བཙོན་ཁང་
ནས་གླདོ་བཀྲལོ་བུང་རསེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ད་ུ
ཁོང་གི་བླསོ་གཏངོ་ལ་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་
ཐབོ་འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱལ་གཅསེ་པ་
དཔལ་ལནྡ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་
ང་ཚོར་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	 རྒྱལ་གཅསེ་

པ་དམ་པ་ཁངོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་
ཀི་དནོ་ད་ུསྐུ་ཚེ་ཧལི་པའོི་རིང་དཀའ་སྡུག་ཧ་
ཅང་མྱངས་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུསྐ་ེབུ་
མཆོག་དམན་ཀུན་གིས་དམ་པ་ཁངོ་གི་ཞུམ་
པ་མེད་པའི་སྙངི་སྟབོས་དང་དཔའ་ངར་ལནྡ་
པའི་བླ་ོགཏངོ་ལ་ངོ་མཚར་དང་བསྔགས་
བརདོ་ཀི་མེ་ཏགོ་རྒྱ་ཆེ་གཏརོ་བཞིན་ཡོད།	
ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་དམ་པ་ཁོང་དང་
ལནྷ་མི་ལོ་	༢༠	རིང་ང་ོཤེས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམི་ཁང་	 International Com-

mission of Jurists	 གི་བདོ་ནང་གི་ཁམིས་
ལུགས་དབང་སུྒར་དང་།	 བདོ་མིའ་ིའག་ོ

བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས།”	 ཞསེ་
པའི་སནྙ་ཐའོི་ཆེད་ད་ུདམ་པ་ཁངོ་ལ་བཅར་
འདྲ་ིཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་བ་མ་ཟད།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོར་ཨ་རིའ་ིནའིུ་ཨིང་ལེན་	
New England	 ས་ཁུལ་ད་ུཆབ་སདི་དྲལི་
བསྒགས་སླད་ཕབེས་སྐབས་གསུང་སུྒར་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 གཞན་ཡང་སྐརོ་སྐདོ་སབྐས་བདོ་
དནོ་གཏམ་བཤད་སྤལེ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཀང་
ཐབོ་བུང་།	 	 དམ་པ་ཁངོ་ལ་ཁ་ེན་ཌའ་ི
མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཚན་པའ་ིJohn Humphrey Freedom 

Award	 ཞསེ་པའ་ིགཟངེས་རགས་ཕུལ་

འདགུ	 རྒྱལ་གཅསེ་པ་དམ་པ་ཁངོ་གིས་སྐ་ུ
ཚེ་ཧལི་པ་ོབདོ་དནོ་ཆེད་བླསོ་གཏངོ་གནང་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་གི་
བླསོ་གཏངོ་བ་དརེ་མིག་དཔརེ་བཟུང་ནས་
བདོ་དནོ་ཆེད་ལགྷ་བསམ་དང་སྙངི་སྟབོས་ས་
བརན་རུྒྱན་སྐངོ་འགོ་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
མ་གསལ་བར་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་བ་
རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་སྔར་ལྷག་སྐེ་ཐུབ་པ་བེད་
དགསོ།	
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འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།	
༄༅།	 །ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་དང་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་ཁིམ་ཚང་Himalaya 

Pariwar	ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་
གི་ཕདེ་ཡོལ་	 ༢	 ཙམ་ལ་ར་ས་མེག་གནྷ་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཡོངས་གླིང་སླབོ་གྲྭ་
རུ་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་
བག་ོགླངེ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 བག་ོ
གླངེ་གི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཧི་མ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི ་ག ོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ར་ཇིབ་
བྷནི་ཌལ་	 Rajeev Bindal	 མཆོག་དང་།	
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་
ཚོགས་པའ་ི	 RSS	 ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་
ཨིན་ད་ེརེ་ཤི་ཀུ་མཱར་	 Indresh Kumar	
མཆོག	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག	ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཟླ་བ་རིན་

ཆེན་ལགས།	ད་ེབཞིན་ར་ས་ཁུལ་གི་མི་མང་
སོགས་ལནྷ་འཛོམས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 རྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་
པའ་ིསྐ་ུཞབས་ Indresh Ji	མཆོག་དང་ཧ་ིམ་
ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ར་ཇིབ་བྷནི་ཌལ་ Rajiv Bindal 

མཆོག་གིས་དབུས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་ཡོངས་
ལ་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ང་རང་
སྒརེ་ངོས་ནས་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་དང་ཧ་ིམ་ལ་
ཡའི་ཁིམ་དབར་གི་འབལེ་བའི་སྐརོ་དང་།	
ལགྷ་པར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་སདླ་ཧི་མ་ལ་
ཡའ་ིལས་འགན།	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་ཨ་རིར་ཞི་བའ་ི
གསོ་འཆར་དནོ་ཚན་ལ་ྔདང་།	 ད་ེརསེ་སི་
ཊ་སི་སགྦ་ཡོ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་ད་ེཞི་
བདའེ་ིབསྟ་ིགནས་སུ་བསུྒར་དགསོ་སྐརོ་ལམ་
སྟནོ་སྩལ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 ཁརོ་ཡུག་སོགས་
ཀི་གནས་སྟངས་ན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་མངནོ་
འདདོ་ལ་བསམ་བླ་ོཁནོ་ནས་མ་བཏང་བར་
བདོ་ནང་གང་བུང་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་
བས་པར་བརནེ་བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་
ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རོང་དང་ཆབ་མད་ོགངོ་
ཁརེ་འཇོ་མདའ་རོང་སྤ་ོལོ་ཡུལ་ཚོའི་འབི་
ཆུ་རུྒྱགས་ཡུལ་ད་ུརི་ཉིལ་ནས་འབི་ཆུའི་
བཞུར་རུྒྱན་ཚབས་ཆེ་འགག་ནས་མཚོ་ཆེན་
པ་ོད་ེའདྲ་ཆགས་པར་བརནེ་ཧ་ལས་པའི་

ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མི ་ རྣམས ་ ཀི ་འགོ་
བསྐདོ་ཀི་རང་དབང་
ལ་དམ་དྲག་བས་པ་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐགོ་
དམ་དྲག་དང་བོད་
མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་
དང ་ རིག ་ག ཞུང ་ །	
སདྐ་ཡིག	 ང་ོབ་ོ
བཅས་རྩ་མེད་གཏངོ་རུྒྱའི་སིད་བུས་འཛིན་
བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མི་
རིགས་ལ་གཉའ་གནོན་དང་བཤུ་གཞོག	
དཔལ་འབརོ་དབ་ེའབདེ་སོགས་ཆེས་དྲག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་བདོ་མི་རྣམས་
བཟདོ་ཐབས་བལ་ཏ་ེབདོ་མི་གངས་	 ༡༥༣	
གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།

ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སྐུ་

མགནོ་གཙོ་བ་ོཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ར་ཇཝེ་ Rajeev 

Bindal	 མཆོག་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའ་ི RSS  

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨིན་ད་ེརེ་ཤི་ཀུ་མཱར་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་ཀང་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དསུ་རབས་	༢༠	ཐམ་པའ་ིབག་ཆགས་རྙངི་པ་ད་ེདརོ་དགསོ།	
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞནོ་ན་ུནང་ཆོས་

ཚོགས་པས་	 Youth Buddhist Society	
ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་སྟ།ེ	རྒྱ་གར་
བང་ཕགོས་སཾ་ཀི་སཱའམ་སངས་རྒྱས་ལ་ྷལས་
བབས་པའི་གནས་ཞསེ་པའི་ནང་པའི་གནས་
ཆེན་ད།ུ	 	 རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ི
འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་འདྲ་མིན་ནས་བཅར་
བའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཟླ་འདའིི་
ཚེས་	༣	ནས་	༥	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལསྷ་མཛད་པའི་
བང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤདོ་པ་ལ་འཇུག་པའི་

བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐོག་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀིས་

བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གོང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་གནས་ཁད་
པར་ཅན་ལ་ྷབབ་ཀི་གནས་སུ་ལོ་གཉསི་ཙམ་
གངོ་གཙོ་བ་ོས་གནས་ཀི་ཆོས་གགོས་ཚོ་དང་
ལས་བདེ་ཚོས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏ་ེཆོས་
འབལེ་ཚོགས་རུྒྱ་བུང་བ་རེད།	 ད་རེས་སརླ་
ཡང་ཆོས་འབལེ་བ་རུྒྱའི ་གོ་སྐབས་བུང་
བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 ག་སིྒག་གནང་
མཁན་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བར་སབྐས་ནས་དག་ེསླངོ་
འདལུ་བ་འཛིན་པ་དང་།	 ང་ཚོ་ཆོས་ཕགོས་

ཀི་མི་སྣ་ད་ེའདྲ་འཛོམས་པའི་སྐབས་དྲ་ིབ་
དང་པ་ོད་ེང་ཚོ་དསུ་རབས་	༢༡	ནང་སླབེས་
ཡོད།	 དསུ་རབས་	 ༡༨	 དང་	 ༡༩	 རེད།		
གཙོ་བ་ོདསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་ད་ུཚན་རིག་
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་པ་དང་མཉམ་དུ་
འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཀང་ཧ་ཅང་ཕིན་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་དངསོ་པའོ་ིམཐུན་རྐནེ་
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད།		
ད་ཆ་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་ཚན་རིག་དང་
འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་དང་འབལེ་བའི་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་གང་ཅིའི་ཐད་ལོ་རེ་
བཞིན་ཧ་ཅང་བཟང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་དསུ་
སུ།	 ཆོས་ཞསེ་ལོ་	 ༢༠༠༠་་་༣༠༠༠	 རིང་
ནས་བུང་བ་ད་ེདངེ་སྐབས་འབལེ་བ་འདགུ་
གམ་མི་འདགུ	 དགསོ་མཁ་ོའདགུ་གམ་མི་
འདགུ	 ཅསེ་པ་འད་ིང་ཚོ་ལ་དྲ་ིབ་དང་པ་ོ
ད་ེརེད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིནང་མི་དངུ་
ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་གནས་
སྟངས་ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 ཕི་དངསོ་པ་ོ
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོསླབེས་ཡོད་
རེད།	 ལུང་པ་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་པ་ཚོའང་
དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་འག་ོརུྒྱར་འབད་བརྩོན་
ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྤག་བས་ནས་འག་ོབཞིན་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐ་ོབ་ོ

སླབེས་པའི་ལུང་པ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་
བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 སེམས་མ་སིྐད་པ་དང་།	
ཆགས་སྡང་སོགས་ཀི་རྐེན་པས་སིྤ་ཚོགས་
ནང་མི་མང་པ་ོཞིག་སེམས་འཁུག་བཞིན་
པའ་ིགནས་ཚུལ་འདགུ
དསུ་རབས་	 ༢༠	 ཐམ་པའ་ིབག་ཆགས་
རྙིང་པ་ད་ལྟའང་ཁེར་ནས་ཕན་བུ་བླ ་ོམི ་
མཐུན་པ་བུང་བ་ཡིན་ན།	 ལམ་སང་འཁུག་
པ་རྒྱག་པ།	 ད་ཆ་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་
སླབེས་ཡོད།	 ད་ེས་ྔདསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་
ག་ོམཚོན་ཧ་ཅང་བདེ་སྤདོ་བས་ཡོད།		རལུ་
ཕན་མཚོན་ཆ་བདེ་སྤདོ་བས་པ་རེད།	 	 ད་
དངུ་ཡིན་ནའང་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་
ག་ོམཚོན་འཚོང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རལུ་
ཕན་མཚོན་ཆར་ཤུགས་རྒྱག་རུྒྱ་ལྟ་བུ་མང་
པ་ོཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིབདེ་
སྟངས་ནང་བཞིན་ཕིན་པ་ཡིན་ན།	 དསུ་
རབས་	 ༢༡	 འད་ིབཞིན་དསུ་རབས་	 ༢༠	
ནང་བཞིན་གསོད་རེས་གཏོང་རུྒྱ ་དང་།	
དབང་ཡོད་བཤད་རུྒྱ་ད་ེའདྲ་ཡོང་རུྒྱའི་ཉནེ་
ཁ་འདགུ	 	 མིའ་ིལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་ན་ི
བམས་བརྩའེ་ིརང་བཞིན་རེད།	 ཅསེ་ཚན་
རིག་པས་བཤད་པ་དརེ་རུྒྱ་མཚན་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོཡོད།	 བིས་པ་ཆུང་ངུ་སྨྲ་བརདོ་

མ་ཐུབ་པའི་གོང་ནས་ཀང་རང་བཞིན་ལྷན་
སྐེས་ཀི་མི་ཕན་ཚུན་རོགས་པ་བེད་པའི་
བརྙན་འཕིན་མཐོང་སྐབས་དགའ་སྣང་གི་
ཚོར་བ་ཧ་ཅང་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོབཏནོ་
པ་དང་།	 	 ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེགཞན་ལ་འགན་
བསྡརུ་བཟ་ོའདྲ་བ།ོ	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
རོགས་བེད་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་མི་མཐུན་པ་ལྡགོ་
ཕོགས་ཀི་རྣམ་འགུར་ད ེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་
སྐབས་བིས་པ་ཟླ་བ་ལྔ་དུྲག་ལས་མ་སོན་པ་
ད་ེཚོས་མི་དགའ་བ་བས་པའི་གླགོ་བརྙན་
ངསོ་ཀིས་མཐངོ་བུང་།
ད་ེནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ང་ཚོ་མི་དངུ་ཕུར་
བདནུ་ཅུ་ད་ེདག་ཚང་མ་མའི་མངལ་ནས་
བུང་བ་ཤ་སྟག་རེད།	སྐསེ་མ་ཐག་ནས་མའ་ི
ན་ུཞའོ་ིའཚོ་བ་ཤ་སྟག་རེད།	 སྐསེ་ནས་ལོ་
གཉསི་གསུམ་རིང་མའི་ན་ུཞོ་དང་མའི་བརྩ་ེ
བ་དང་བལ་བ་ཡིན་ན་འཆི་རུྒྱ་མ་གཏགོས་
གསོན་རུྒྱ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད་པ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇརོ་ཇི་ཨེ་ཆི་ཌབ་ལུ་སྦུ་ཤི་ George 

H.W. Bush	མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་

པར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་

མཆོག་གིས།		དམ་པ་ཁངོ་གི་སས་ཨ་རིའ་ི

སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་ཇི་ཌབ་ལུ་	
སྦུ་ཤི་	George W. Bush མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་ཡབ་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བར་ངསོ་རང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།		
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི་
ངོས་ཀིས་སྐུ་ཉིད་དང་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་
ཡོངས་ལ་ཡིད་གདངུ་དྲག་པསོ་སེམས་གསོ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་
དང་མཇལ་བ་ད་ེན་ིཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དང་

མཇལ་འཕད་ཆེས་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་དམ་པ་ཁོང་གིས་བདོ་མི་དང་
བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་དནོ་དམ་གི་
ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་བར་བརནེ་ངསོ་
ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཐེབས་བུང་།		
སིྤར་ཡབ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་ན་ིགསབ་
ཏུ་མེད་པའ་ིགངོ་གུན་ཞིག་རེད།	 	 འནོ་
ཀང་དམ་པ་ཁངོ་ལ་མཚོན་ན་དགུང་གངས་	
༩༤	 བར་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་མཛད་པ་ཙམ་མ་
ཟད།	 	 སྐ་ུཚེ་ཧལི་པའོ་ིརིང་མི་མང་གི་བད་ེ

དནོ་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་བར་བརནེ་མི་ཚེ་
དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐལ་གནང་བ་རེད།		
དརེ་བརནེ་དགའ་བ་བསྒམོ་འོས་པ་ཞིག་
ཀང་རེད།	 	 ངསོ་ཀི་མཛའ་ཞིང་བརྩ་ེབའ་ི
གགོས་པ་ོསྐ་ུཉདི་ཀི་ཡབ་ཡུམ་གཉསི་ཀིས་སྐ་ུ
ཉདི་ཙམ་མ་ཟད།	 བུ་ཕུག་གཞན་ཚོར་ཡང་
གཞན་དནོ་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་པའ་ི
བརུྒྱད་སྐུལ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་དརེ་ངོས་
ཀིས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།“ཅེས་
འཁདོ་འདགུ
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་འབལེ་ཉནི་གཉསི་པའ་ིསབྐས་ནང་ཆོས་ཀི་
སིྤ་བཤད་མཛད་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༤	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་སཾ་ཀི་སའམ་ལྷ་
ལས་བབས་པའི་གནས་སུ་རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་
གུར་བའི་འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་འདྲ་མིན་ནས་
བཅར་བའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལསྷ་མཛད་པའི་སྤདོ་
འཇུག་ཆེན་མོའི་བཀའ་ཆོས་ཉནི་གཉསི་པ་
དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གངོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ཁ་སང་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་
སིྤ་བཤད་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེདག་ཞུས་པ་རེད།	 ད་ེ
རིང་སྤདོ་འཇུག་གི་ལུང་ཚར་གི་མ་རེད་ལ་
དགསོ་ཀི་ཡང་མ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་གསུང་ཆོས་གནང་བ་རྣམས་ཕིས་སུ་
གླགེས་བམ་ནང་བསི་ནས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རང་གི་དུྲང་ནས་ལུང་གི་རུྒྱན་དང་བཤད་
པའ་ིརུྒྱན་བཅས་ཕལ་ཆེར་མེད།	 གང་ལརྟ་
ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད།	 སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀི་ཆོས་ལུགས་འདི་
བདག་ཉདི་བདག་གི་མགོན་གསུང་གི་ཡོད་
རེད།	 སོ་སོའ་ིབད་ེསྡགུ་འད་ིསོ་སོ་རང་ལ་
རག་ལུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་སྡགི་པ་ཅི་ཡང་མི་
བ་ཞིང་།	དག་ེབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད།	
རང་གི་སེམས་ན་ིཡོངས་སུ་འདལུ།	 འད་ི
ན་ིསངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།	 ཞསེ་གཙོ་
བ་ོསེམས་འདལུ་དགསོ་པ་རེད།	 སེམས་
རུྒྱད་དལུ་ནས་ཞི་ཞིང་དལུ་བ་ཞིག་དགོས།	

སེམས་རུྒྱད་དལུ་ལུགས་ལ་རིམ་པ་མི་འདྲ་
བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་རེད།	 ཚེ་འདའི་ི
རྣམ་གཞག་རགོས་པ་དང་།	 ཕི་མའ་ིརྣམ་
གཞག་རགོས་པ།	 ཐར་པ་དནོ་གཉརེ་གི་བླ་ོ
སྐ་ེརུྒྱ།	 ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའ་ིག་ོའཕང་
ཐོབ་པའི་བླ་ོསྐེ་རུྒྱ་བཅས་རིམ་པ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་མད་ོདནོ་སྙངི་པ་ོན་ི
སེམས་ཞི་བད་ེཡོད་མཁན་ཞི་ཞིང་དལུ་བ་
ཞིག་དགསོ།	 འཚེ་བ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིསེམས་
མ་དལུ་བའི་དབང་གིས་འཚེ་བ་ཡོང་བཞིན་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	 སེམས་ཞི་
དལུ་ཡོད་ན་འཚེ་བ་ཡོང་གི་མ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདལུ་
ཞསེ་གསུང་པ་རེད།	 སེམས་རུྒྱད་དལུ་བ་
ཞིག་དགོས་རུྒྱ་ནི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྐད་ཆ་ཁོ་
ན་མ་རེད།	 གང་ལརྟ་འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སྟངེ་མིས་བཟོས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མང་པ་ོ
ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་སེམས་རུྒྱད་ལ་ད་ོསྣང་
བས་ནས་སེམས་རུྒྱད་ཞི་ཞིང་དལུ་བ་ཞིག་
ཡོང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཁ་
སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་བམས་བརྩེ་དང་བཟདོ་པ་གསུང་གི་
ཡོད་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ཀང་
སེམས་རུྒྱད་དལུ་དགོས་རེད་ཅེས་ད་ེལྟར་
གསུང་གི་འདགུ	 ད་ེརིང་སབྐས་སུ་བབ་པ་
ནི་སྤོད་འཇུག་གི་གཞུང་འདི་སེམས་རུྒྱད་
དལུ་ཐབས་སྟནོ་པའི་གཞུང་ཕལ་ཆེར་གལ་
ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད་འདགུ	 དཔརེ་ན་ངསོ་ལ་

ཆ་བཞག་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་སྤདོ་
འཇུག་གི ་བཤད་ལུང་ཁུ ་ན ུ་བླ་མ་བསྟན་
འཛིན་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་མདནུ་ནས་
ཞུས་པ་རེད།	 ཁུ་ན་ུབ་ླམ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་གིས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་
བསྟདོ་མཇལ་ནས་དད་པ་རང་དབང་མེད་པ་
སྐསེ་ནས་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་ནས་ཞུས་པ་
ཡིན།	 ད་ེནས་སྤདོ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་མང་
པ་ོཞིག་ཞུས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་
སྤདོ་འཇུག་གི་བཤད་ལུང་ཞུས་ནས་ཁུ་ན་ུབ་ླ
མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་རང་ཉདི་ཀིས་
ངསོ་ལ་སྤདོ་འཇུག་འད་ིཡང་ཡང་ཁིད་ཐུབ་
པ་བུང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་
གནང་མྱངོ་།	 སྤདོ་འཇུག་གི་བཤད་ལུང་
འད་ིབར་སབྐས་དབུས་གཙང་ཁུལ་ལ་དཀནོ་
པ་ོལ་ྟབུ་ཆགས་འདགུ	ངསོ་ཀིས་སྤདོ་འཇུག་
གི་བཤད་ལུང་ཐངེས་མང་པ་ོབཏནོ་པ་ཡིན།	
ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ངོས་ཀིས་སྤོད་འཇུག་
གི་དཔ་ེཆ་ད་ེནམ་རུྒྱན་འཁིས་སུ་ཉར་ནས་

དསུ་དསུ་ལ་མར་ཀླགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་།	
གང་ལརྟ་སྤདོ་འཇུག་གི་གཞུང་དང་དབུ་མ་
རྩ་བ་ཤེས་རབ་གཉསི་ངསོ་ཀི་དསུ་དསུ་ལ་
བལ་ྟརུྒྱའི་དཔ་ེཆ་གལ་ཆེ་ཤོས་གཉསི་ཆགས་

ཡོད།	 སྤདོ་འཇུག་གི་བང་ཆུབ་སེམས་སྐརོ་
བཤད་ཀི་འདགུ	ཧ་ཅང་ཕན་པ་ོའདགུ	དབུ་
མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྐརོ་
གསུང་གི་ཡོད་རེད།	 བསྟན་འགུར་པ་ོཏ་ི
ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཙོ་ཆེ་
བ་ལ་ྟབུ་ད་ེགཉསི་ཡིན་པ་དངསོ་གནས་དྲང་
གནས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་བཟ་ོའདྲ་བ་ོ
རེད།	 སིྤར་པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་གཞུང་
ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་རེད།	 དའེ་ིནང་ནས་ཡང་
ལྕ་ིབཀག་པ་ཡིན་ན་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་སྤདོ་
འཇུག་གཉིས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
འདགུ	 རང་གི་སེམས་ན་ིཡོངས་སུ་འདལུ་
ཞེས་གསུང་དསུ་ཆོས་གང་ད་ུཡིན་ནའང་
ཚང་མས་ཆོས་བདེ་དང་མ་བདེ་ཟརེ་རུྒྱ་ནི།	
རང་རང་གི་ཆོས་ཚུལ་གི་ལ་ྟགུབ་མི་འདྲ་བ་

ཡོད་པ་ད་ེདག་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབཀོད་ནས་སོ་
སོའི་སེམས་བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་བ་རུྒྱ་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་
ཡུལ་རེད།	 ཆོས་ཟརེ་དསུ་ལ་ྷཁང་ནང་ཕིན་
ནས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་རུྒྱ་བཟ་ོའདྲ་བ་ོད་ེདག་
ཆོས་ཀི་ཡན་ལག་ལ་ྟབུ་རེད།	གཙོ་བ་ོསེམས་
རུྒྱད་དལུ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་པ་ཡིན་ནའང་
འདྲ།	 གཅརེ་བུ་བ་ལ་སོགས་པའ་ིམུ་སྟགེས་
པའི་ཆོས་བརུྒྱད་འདྲ་མིན་མང་པ་ོཡོད་རེད།	
ཚང་མས་སེམས་རུྒྱད་ལ་ཕན་བུ་ད་ོསྣང་བས་
ནས་རང་གི་ཤེས་རུྒྱད་ཕན་བུ་ཞི་ཞིང་དལུ་
བ་ཡོང་ཐབས་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཡི་ཤུ་དང་
ཁ་ཆེ།	 ཇིའུ་ཆོས་པ་སོགས་ཆོས་ལུགས་མི་
འདྲ་བའི་རསེ་འབང་པ་ཚོ་སོ་སོའི་ལ་ྷཁང་ལ་
དསུ་དསུ་སུ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཁོ་ན་མིན་
པར་དསུ་རུྒྱན་ད་ུསེམས་ལ་བ་ར་བས་ནས་
སེམས་བཟང་པ་ོདང་ཞི་དལུ་བས་པ་ཡིན་ན།	
རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་ཆོས་ད་ེ
ཆོས་སུ་སོང་བ་བུང་བ་རེད།	 གཞན་དཔརེ་
ན་ནང་པར་ཆ་བཞག་ནའང་།	 གཞུང་མང་
པ་ོབཤད་རུྒྱ་ཡོད་མཁན་ཡིན་ནའང་སེམས་
མ་དལུ་ན་ཆོས་སུ་མ་སོང་བ་རེད།	 ཆོས་
ཉནོ་མོངས་ཅན་ལ་འག་ོརུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་
རེད།	 སེམས་རུྒྱད་དལུ་བ་བ་རུྒྱ་ན་ིཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།

རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུབ།	

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་

བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་
ལུང་རིགས་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་
ཆོས་འབརོ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༥	ནས་	༣༠	བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
བསྐདོ་ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡	ཉནི་ར་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད།
དེ ་ ཡ ང ་ སིྤ ་ འ ཐུ ས ་ རྣ མ ་ ག ཉིས ་ ཀི ས ་
མོ ན ་ གྷ ོ ་ འ དོ ད ་ རུ ་ གླི ང ་ བ ོ ད ་ མི འི ་
ག ཞིས ་ཆགས ་ ཀི ་ སླ ོབ ་ གྲྭ ་ ཁག ་དང ་ །	

རས་གསོ་ཁང་།	 འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་
ཁ ང ་ བ ཅ ས ་ ལ ་ ག ཟི ག ས ་ ཞི བ ་ ད ང ་ །	
	གཞིས་ཆགས་ཀི་གངོ་སྡ་ེཁག་	༡༠	ཡོད་པ་

རྣམས་གངོ་སྡ་ེ	༢	རེ་བགསོ་ཏ་ེརིམ་པས་མི་
མང་འད་ུའཛོམས་ཀིས་གསུང་བཤད་དང་།
ད་ེབཞིན་དགའ་འབས་གཉིས་ཀི་བླ་སིྤས་
མཚོན་གུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་དགེ་འདནུ་
པ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 མི་
མང་འད་ུའཛོམས་སོ་སོར་མི་མང་གི་དགོས་
འདྲ་ིདང་།	དགངོས་ཚུལ།	ལམ་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱ།	
སྐནོ་བརདོ་སོགས་གང་གནང་བར་དསུ་ཚོད་
འདང་ངསེ་གནང་ཡོད་འདགུ
གཟིགས་བསྐརོ ་ཕོགས་བསྐོད་སྐབས་ས་
གནས་སོ་སོའི ་མི་མང་གི་དགོངས་ཚུལ་

ལ་ཞིབ་སནྙ་དང་།	 མི་མང་འད་ུའཛོམས་
སབྐས་སོ་སོར།	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐའུ་ིམཛད་འཕནི་དང་།	 བདོ་
ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས།	 	 བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ཆབ་སིད་ཀི ་
གནས་བབ་སྐརོ།	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སྐརོ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ།	 གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་དུྲག་པའི་ལས་རིམ་སྐརོ་བཅས་ཀི་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེབཞིན་མི་མང་དང་།	 ཁངོས་སོ་སོ་ནས་
དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐངོ་དགོས་རིགས་སྙན་
ཞུ་དང་།	 ཉམ་ཐག་གི་གནས་ཚུལ་རུྒྱས་
ལོན།	དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་།	སླབོ་གྲྭ།	མི་མང་
སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་ཆེད་ཕར་ཕབེས་ཚུར་འོང་ཐེ་བའི་
ཁནོ་ཉནི་གངས་	༡༥	ཙམ་གི་གཞུང་འབལེ་
ཕོགས་བསྐོད་ཀི་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་གུབ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་རེས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་

སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་འཕ་ོའགུར་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༤	ཉནི་
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་ལོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀ་ཕི་མའི་
སྐབས་སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
ཚོགས་གཙོར་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་རྙིང་མའི་ཆོས་
བརུྒྱད་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་སུ་བཞུགས་པ་
དང་།	 གཞན་ས་སྐའ་ིསིྤ་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་
ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀི་ཚབ་ཏུ་སིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གུབ་བསོད་
ནམས་ལགས་དང་།	 མད་ོསྟདོ་སིྤ་འཐུས་བླ་ོ
བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀི་ཚབ་ཏུ་སིྤ་འཐུས་ག་ེ
བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་བཅས་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་སིྤ་འཐུས་

རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་རུྒྱན་ལས་གཙོ་སྐངོ་དང་
པའོི་སྐབས་རུྒྱན་ལས་རྣམས་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིདང་།	 བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་ཆེད་
ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་དང་།	 ཕར་གུ་མཉམ་
འདགེས་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས་གནང་སོང་།
སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་རུྒྱན་འབལེ་སྡ་ེ
ཚན་དང་།	 སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་
དངསོ་གུབ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་
རྣམ་གཉིས་ཆབ་སིད་སྡ་ེཚན་ད་ུལས་ཁུར་
ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

གཉསི་ས་བགོས་ལྟར་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་
རིང་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་བད་ེསྡགུ་ཞུས་ཁག་
ལ་འབལེ་ཡོད་ལནྷ་ཁང་སོ་སོས་དཀའ་སེལ་
དགོངས་བཞེས་དང་འབལེ་བའི་ཕག་བསྟར་

མཇུག་སྐོང་གནང་དགོས་རིགས་རྣམས་
དནོ་གནད་རེ་རེ་བཞིན་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
བརུྒྱད་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་ལམ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།


