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

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

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

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

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་ཨོ་གླངི་གདདོ་མའ་ིམི་རིགས་ཀི་གནས་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོལི་
ཡའི ་ གོང ་ཁེར ་ བྷི ་ རི ་ སི ་ བྷ ེན ་ ནང ་ གི ་
མཛད ་འཕིན ་ཁག ་ ལེགས ་ གུ བ ་ ཀིས ་
ཨོ ་ སི ་ ཊོ ་ ལི ་ཡའི ་བང ་ཕོགས ་ས ་ ཁུལ ་
གི ་གདོད་མའི ་ མི ་ རིགས་ཁུལ་ཨུ ་ལུ ་རུ ་  
(Uluru) ཞསེ་པ་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་གིས་
མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས། 
 དེ ་ ཡ ང ་ གོ ང ་ ཚེ ས ་ ཉི ན ་ གི ་
སྔ ་ ད ོར ་༸གོང ་ས ་མ ཆོག ་ ཨུ ་ ལུ ་རུ འི ་
གཞུང ་གནས་མགོན ་ཁང་དུ་༸ཞབས་
སོར ་འཁོད ་མཚམས་ སི ་ ཌི ་ནིར ་གོང ་
ཁེར་ནས་བཅར་བའི་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ 
དང་། ས་གནས་མི་མང་བཅས་ཀིས་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ། ཨུ་ལུ་རརུ་གནས་
གཟིགས་སུ་ཕབེས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་ 
དང་། སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་པས་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཨུ་ལུ་རུར་ཕབེས་གནང་
མཛད་དནོ་གང་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་འདི་ཞུ་
སབྐས་གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་

དནོ། ད་ེརིང་ངསོ་རང་ས་གནས་འདརི་
བཅར་དགོས་དནོ་ནི་ཁོང་ཚོའི་རིག་གཞུང་
ལ་གུས་ཞབས་མཚོན་བེད་དང་རང་གིས་
བསམ་ཚྱུལ་འདནོ་ཆེད་ཡིན། འད་རིས་
དམར་པ་ོཆེན་པ་ོའདིར་ལྟ་བའི་དགོས་དནོ་
ནི་ང་རང་ཆྱུང་དསུ་སྐབས་ནས་བཟུང་ཡ་
མཚན་རིགས་ལ་བལྟ་རྒྱྱུ ར་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེརང་ཡིན། ཞསེ་དང་

ད་ེབཞིན་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
གདདོ་མིའི་མི་རིགས་ཚོས་རང་གི་སདྐ་ཡིག་
བདག་གཅེས་བ་དགོས་པ་དང་ལྷན་ད་ུདངེ་
དསུ་ཨིན་ཡིག་གང་ལེགས་སྦྱང་བའི་ཐོག་

ནས་སོ་སོའི་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བ་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གི་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་སྩལ་ཡོད། ད་ེནས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུར་བཅར་བའི་བདོ་
རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ། 
གདདོ་མའ་ིམི་རིགས་ཚོ་དང་བས་ན། ང་
རང་ཚོ་བདོ་པར་ཡི་གེ་ཟུར་ད་ུཡོད་པ་རེད། 
དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོའི་མེས་པ་ོ

ཚོས་མཛད་པའི་སོ་སོར་ཁེ་གཙང་གི་སྐད་
ཡིག་ཅིག་ཡོད་པ་ད།ེ རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་མ་
དགསོ་པ། རྒྱ་གར་སདྐ་ཡིག་ལའང་བསནུ་མ་
དགསོ་པ། སིྤར་བསྒྱུར་ས་རྒྱ་གར་ནས་རེད་

ད།ེ སདྐ་ཡིག་ཁ་ོརང་རང་འག་ོཐནོ་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། ད་ེདངསོ་གནས་རླབས་ཆེན་
རེད་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་། 
ཨུ་ལུ་རུར་གནས་གཟིགས་ལེགས་པར་གུབ་
མཚམས་ཁུལ་དའེི་མུ་ཊི་ཇུ་ལུ་ལྷན་ཚོགས་ 
(Mutitjulu community) ཞསེ་པ་དསེ་
ག་ོསིྒག་དང་སྣ་ེལེན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཁུལ་
དའེ་ིམི་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕད་ཀིས་ཐགོ་མར་ཚོགས་པ་དའེི་སྣ་ེཤན་
པ་སེ་མི་ (Semmi) ལགས་ཀིས་མི་མང་
ཚོར་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ། ངསོ་
རང་ལོ་མང་གོང་འཛམ་གླངི་གི་གླངི་ཕན་ད་ུ
མའི་ནང་ད་ུཡོད་པའི་གདདོ་མའི་མི་རིགས་
དང་ལནྷ་མཇལ་འདདོ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརིང་
ངསོ་རང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གནས་རི་གགས་
ཅན་ད་ེདངསོ་སུ་མཐངོ་བ་དང་། ཁདེ་རང་
ཚོས་ངསོ་ལ་གནས་རི་དའེི་སྐརོ་སུྒང་མང་པ་ོ
བཤད་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་ངསོ་རང་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་ཞེས་སོགས་ཀིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།།

ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་འཐུད་པས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་སུད་སིའ་ིརྒྱལ་ས་ཇི་ན་ིཝར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ཨང་དགུ་པའི ་ནང་ཧིལ་
སིན་ཀིན་བད་ེརྩ་ཚོགས་པ་ ( Helsinkin 
Foundation) དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་འགོ་མནའ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་། རྒྱ་
ནག་ཐ་ེབའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག  ༡༣ གི་སྐ་ུ
ཚབ། གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིསྐ་ུཚབ་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་ ༥༠ ལགྷ་ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐངེས་འདའི་ིལནྷ་
ཚོགས་ད་ེན་ིརྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ཉ་ིཤུ་རྩ་དགུ་པ་ད་ེཡིན་ 
ཞིང་། ལནྷ་ཚོགས་དའེ་ིཐགོ་ཨ་རི་གཞུང་
གི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
ལམྕ་སྐ་ུས་རཱ་སི་ཝལ་ (Sarah Sewall) 
མཆོག་དང་། སུད་སིར་བཅར་བཞུགས་ཨ་
རི་གཞུང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཆེས་
མཐོའི་སྐུ ་ཚབ་ཆེན་མོ་དབུ་བཞུགས་ཀིས་
བདོ་དནོ་དམ་བསྒགས་ཀི་གླངེ་སགེས་ཞེས་
པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་པ་དང་བསནུ། 
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་

འཐུད་མ་ལྕམ་སྐུ་ས་རཱ་སི་ཝལ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཨ་མི་རི་ཀའ་ི
གཞུང་ནས་སའི་གོ་ལའི་སངེ་མང་གཙོ་དར་
སྤལེ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་
བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེན་ིམདནུ་ད་ུལགྷ་པའི་ལས་འགན་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་ལ། བདོ་
དནོ་འཐབ་བརྩོད་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དབང་བསྒྱུ ར་འོག ་གདོད ་མའི ་ མི ་

རིགས་ཤིག་གི་ང་ོབའོི་འཚོ་གནས་ཐུབ་མིན་
ལ་ཐུག་པར་སོང་བླ་ོའཚབ་བ་དགོས་པའི་
རང་བཞིན་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་
ཡོད། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་ཆེད་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ ་ཚབ་
དང་ལནྷ་ད་ུགསོ་མོལ་གིས་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
གིས་ཏེ་གོམ་པ་མདུན་སྤསོ ་བེད་དགོས། 
ཞསེ་འགལེ་བརདོ་གནང་བའ་ིརསེ། ཆབ་
སིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུ ར་འགོ་
རང་གི་ལུས་ཐགོ་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་པའི་
གནད་ལུགས་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་
སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དསུ་དང་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་བདོ་མིའི་ཐགོ་སྡགི་པ་མིག་བཙྱུམ་
གིས་སདི་བྱུས་ལག་བསར་བས་ཀང་། བདོ་
མིའི ་ངོས་ནས་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ལ་
གཞི་བཅོལ་ནས་རྒྱ་མི་གཅིག་ལའང་གནདོ་
འཚེ་བདེ་མྱངོ་མེད། དཔརེ་ན་གཞི་ལུས་
བདོ་མིའ་ིཁདོ་ནས་ད་བར་མི་གངས་ ༡༤༠ 
ཡིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་བདོ་

མིར་རང་དབང་དགོས་ཞེས་རྩོད་ལེན་བས་
པ་ད་ེན་ིགཞན་ལ་འཚེ་བ་མི་བདེ་པའི་དཔང་
རགས་གསལ་ཤོས་ད་ེཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ 
དང་།  ད་ེརསེ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སངས་
ཆ་རྒྱྱུས་ཡག་པ་ོཡོད་པའི་སི་རིན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ངོས་རང་ད་ེ
སྔནོ་རྒྱ་ནག་ནང་གསར་འགྱུར་མཁོ་སུྒབ་
ཆེད་ཐངེས་མང་ཕིན་པ་ཡིན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སིད་བྱུས་ཐད་མྱངོ་ཚོར་གཏིང་
ཟབ་ཡོད། བདོ་ནང་སརྔ་མེད་ཀི་བད་ེསིྐད་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོད་ེའད་ཡོད་ན་གསར་
འགོད་པ་རྣམས་རང་དབང་ངང་ནས་བཏང་
ན་བཤད་པ་བརྒྱ་ལས་མཐོང་བ་གཅིག་
ལགྷ་གི་རེད། ཅསེ་འགལེ་བརདོ་གནང་བ་ 
དང་། མཇུག་ཏུ་ཡུ་རོབ་མནའ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་བ་སྤོད་དརེ་ང་ཚོ་
བླ་ོའཚབ་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་ཏ་ེགླངེ་སླངོ་
ཚ་ཚ་འུར་འུར་དང་བཅས་ཐངེས་དའེི་ལྷན་
ཚོགས་མཇུག་སིྒལ་གནང་ཡོད་འདགུ །

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅། །ྋགངོ་ས་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིནང་བདནུ་
ཕག་གཉསི་རིང་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་
ས།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་ར་
རམ་ས་ལར་ྋཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ནས་ ༡༥ 
བར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ས་ཁུལ་ཁག་བཞིའི་ནང་དད་ལནྡ་
མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་དང༌། བཀའ་སླབོ་སོགས་ཀི་
མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་རསེ་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ 
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་ལ་ག་གལྷ་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས། དབུས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་ 
དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་
པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།།

ཨིན་དག་ེཟབ་སྦྱངོ་ཚྱུགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ནས་ཚེས་ 
༢༡ བར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱངོ་
བརར་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུ (NCERT) བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་གཞི་
རིམ་བར་མའི་ཨིན་དགེ་ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦྱངོ་ནང་སམ་བྷ་ོཊའ་ིསླབོ་གྲྭ་
དང་། བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ། བལ་ཡུལ་
ནང་ཡོད་པའ་ིགངས་ཅན་བད་ེརྩའ་ིསླབོ་གྲྭ ནའེུ་ར་ུདན་
རནེ་སླབོ་གྲྭ སེ་ར་བསེ་ཀི་སླབོ་གྲྭ་བཅས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ 
༢༢ ཀི་དག་ེརྒན་གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཉམས་ཞིབ་དང་
སྦྱངོ་བརར་བས་ིགནས་ཁང་གིས་ལམ་སནོ་འགོ་ དག་ེ
རྒན་ཚོར་ཟབ་སྦྱངོ་ཕུལ་བ་ད་ེཉདི་ཐངེས་ལྔ་པ་ཆགས་
ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཁད་ལས་དགེ་རྒན་གསོ་སྐངོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་ལས་
འཆར་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ཟབ་སྦྱངོ་འད་ིབཞིན་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་བརྒྱྱུད་ཨ་
རི་ USAID རོགས་ཚོགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ།

ཞ་ེདགུའ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།  །བལ་ཡུལ་དང་བདོ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་ས་ཁུལ་སོགས་ཀི་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གླ་ོབུར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་
པའ་ིས་ཡོམ་ཤུགས་ཚད་ ༧།༩ ཅན་ཞིག་བརྒྱབ་པ་ 
དང་། ད་ེརསེ་སརླ་ཡང་ས་འགུལ་ཆྱུང་ཚག་རིགས་
བསདུ་མར་བྱུང་བའི་འབྱུང་བའི་འཇིགས་པའི་གནདོ་
འཚེའི་འགོ་མི་རྒྱྱུ ར་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་པར་
བརནེ། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གུ་ཁུལ་ད་ུགནས་
སྡདོ་བདོ་མི་སེར་སྐ་མི་མང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་
མཆོད་འཇོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོགས་ཁང་ཆེན་
མོའི་ནང་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ས་ཡོམ་འགོ་རྐེན་འདས་
སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀི་ཞག་ཞེ་དགུའི་ཉནི་དརེ་ཐགོ་མ་
ཞགོས་པ་ཆྱུ་ཚོད་ ༥ ཙམ་ནས་སེང་བག་དགནོ་པའ་ི
གྲྭ་བཙྱུན་ཉ་ིབརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ནས་བད་ེཆེན་ཞིང་སུྒབ་ཆོ་ 
གའི་སྒ་ོནས་གསོལ་ཚོགས་རྒྱས་པ་ཞིག་གཤོམ་འབུལ་
དང་སྦྲགས་དགངོ་མོ་ཚོུད་ ༥ བར་སྔ་ོསྨནོ་དང་གསོལ་
འདབེས་སྨནི་རྒྱས་ཤིག་གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧2

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅།།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་
བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་འབུམ་
སྡ་ེལར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་
ཆོས་རིག་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་
དཔལ་དབང་འདསུ་ལགས་དང་ལནྷ། ས་
གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་དང་ལྷན་ཚོགས་
གནང་འདགུ  སབྐས་དརེ་ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ཉནི་ཤས་སྔནོ་
ཙམ་ད་ུརྒྱལ་ས་ཨི་ཊ་ན་གར་ད་ུམངའ་སྡའེི་
དཔནོ་རིགས་ཁག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་འབབེས་
གནང་བའ་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་

སྦྱོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་
བསར་ཡོང་ཐབས་གནང་བའི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་

མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
བ་མ་ཟད། 

གཞན་ཡང་ཨ་རུ་ན་ཅལ་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་
པས་ (AAPSU) སྐབས་བཅལོ་བདོ་མིར་
ལྟ་སངས་ཐོག་གནས་སངས་ཇི་འད་ཡིན་
སྐ ོར ་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་
ཐབས་ལམ་ཇི་དགེ་རྣམས་ངོ་སྤོད་གནང་
བ་དང་སྦྲགས།  ས་གནས་བདོ་རིགས་
ཚོས་ཀང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་ཏ་ེཁིམས་འགལ་གི་བ་
སྤདོ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་མེད་པའི་རེ་བསྐུལ་གནང་བ་མ་
ཟད། སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་ནས་སིྤ་ཚོགས་
ནང་རྙ ོག་ག་སྤལེ་མི་རུང་སྐརོ ་ལམ་སནོ་ 
གནང་།  སབྐས་དརེ་འཇམ་དཔལ་དབང་

འདསུ་ལགས་ཀིས་ར་དབང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་མི་མང་། ད་ེབཞིན་
སླབོ་ཕུག་བཅས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་བདོ་མིར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་གནང་བ་མ་ཟད། 
དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ 
 ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ནས་ས་
གནས་དཔནོ་རིགས་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་
སྐབས་བཅལོ་བདོ་མིའི་གནད་དནོ་ཁག་སནྙ་
སེང་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་ཆོས་བསབླ་གཞི་གཏན་འབབེས་ཚོགས་འད།ུ
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ 
ནས་༡༢ བར་ཉནི་གསུམ་རིང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཤེས་
ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་གོ་སིྒག་འགོ 
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཆོས་བསླབ་གཞིའི་
བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཐ་མའི་གཏན་
འབབེས་ཚོགས་འད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང་།
 འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅྱུ ་ལྷག་གི་

རིང། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས། བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ནང་ཆོས་དང་རིགས་ལམ་འདི་
དགནོ་པ་ལས་བརྒལ་ཏ།ེ གཞི་རིམ་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ུདར་སྤལེ་གཏངོ་དགོས་
པའ་ིདགངོས་གཞི་དང། བཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་ལྟར་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་དང་། གཞི་རིམ་སླབོ་
གྲྭའི་བསབླ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གི་དགངོས་དནོ་

ལརྟ་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་ཀི་སླབོ་ཚན་
ལ་བསྐར་ཞིབ་ཀིས། ཕི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༡ 
པའི་ནང་གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གོང་མའི་
རིགས་ལམ་སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་ཟིན་པ་ 
དང་། ད་ལན་གངོ་ཚེས་ཉནི་ནང་ཆོས་
སླ ོབ ་ད ེབ ་རྩོམ ་ སིྒག ་པ ་བ ོད ་ མི ་མང་སིྤ ་
འཐུས་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་རོང་པ ོ་བླ ་ོ
བཟང་སནྙ་གགས་མཆོག་དང་། བདོ་ཡིག་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གུབ་བསན་

པ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་
འཛིན་ལས་རོགས་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོ
ལགས། བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་མི་ཧར་པ་པུར་
གཏན་སླབོ་ཀི་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་བླ་ོལྡན་
ལགས། རརོ་གླངི་གཏན་སླབོ་ཀི་ཆོས་དག་ེ
དག་ེབཤེས་བསན་པ་ལགས། ག་ོཔལ་པུར་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་བླ་ོ
བཟང་མཁས་གུབ་ལགས། ཅནོ་ཏ་ར་སམ་
བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའི་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་ངག་

དབང་བརྩནོ་འགུས་ལགས། བདོ་ཡིག་སླབོ་
དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་གཉསི་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་
ཐོག་རྩོམ་སིྒག་ཟིན་པའི་ནང་ཆོས་ཀི་སླབོ་
ཚན་རེ་རེའི་ཐགོ་སྣནོ་འཕ་ིསྤརོ་གཅགོ་དང། 
གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་ཀི་ཐ་མའི་གཏན་
འབབེས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དང། འད་ིལོར་
དཔར་སུྐན་ཟནི་པ་བས་ཏ།ེ གཏན་ཉནི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ཏུ་འགམེས་སྤལེ་བ་རྒྱྱུ ་བཅས། །

སིྤ་འཐུས་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐད་བསྐསོ་ལས་བདེ་གནས་སྤསོ་དང་རྩ་དགངོས་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༡ ནས་ ༢༢ བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཆ་བགོས་ལྟར་ས་གནས་
བཀསི་ལྗངོས། སྦརི་སྡ་ེནང་གསུམ་དང་མཚོ་
པདྨ། ད་ེབཞིན་མན་ཌི་དང་སུན་དར་ན་
གར། པནོ་ཌ་ོབཀསི་གླངི༌། ཀུ་ལུ་དང་མ་ན་
ལི་བར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་དུག་དང་
འབལེ་མཐུད་པ་གཅིག་བཅས་ཡོད་ ས་ར་ུ
སིྤ་འཐུས་ཨཅཱརཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་ཕགོས་ཕེབེས་དང་འཚམས་གཟིགས་
གནང་།
 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༡༢ ས་ྔད་ོ
བཀིས་ལྗངོས་སུ་རེས་མི་མང་དང་ལྷན་ད་ུ
ལནྷ་ཚོགས་གནང་བ་མ་ཟད། ས་གནས་ཀི་
སྔནོ་སླབོ་དང་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་གཉསི་
ལ་རགོས་ཞིབ་གནང་བའི་གནས་སངས་
ཁག་གཅིག་ལ་ངསེ་པར་མཐུན་འགྱུར་ཚད་
ལནྡ་གནང་དགསོ་པར་གཟགིས། ད་ེརསེ་
སྦིར་ས་གནས་གཞིས་ཁག་གསུམ་གི་བཟ་ོ

གྲྭ་དང་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་། སུ་ཇ་བདོ་
ཁིམ་གི་སླབོ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ་
སོགས་དང་ལནྷ་ད་ུལནྷ་ཚོགས་གནང་། ཕི་
ཚེས་ ༡༣ ཉནི་ཤེས་རབ་གླངི་དགནོ་པར་
ཕབེས་རེས་སྦིར་བདོ་ཚོགས་མི་མང་དང་
ལནྷ་ཚོགས་གནང་། ས་གནས་ནས་ས་ྔལོ་
ཞུས་པའ་ིཆྱུ་རག་དང་རྒྱ་ལམ་གི་དཀའ་ངལ་
མུ་མཐུད་ད་ེརང་གནས་སུ་གནས་འདགུ་ན་
མི་མང་ནས་མུ་མཐུད་མཐུན་སྦྱརོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རགོས་ཞིབ་གནང་འདགུ
ད་ེརེས་ཅོན་ཏ་རའི་གཏན་སླབོ་དང་ནང་
ཆེན་མི་མང་ལནྷ་ད་ུཚོགས་འད་ུགནང་། ད་ེ
ནས་སྦིར་གསར་འབོར་ཚོགས་པའི་རྒྱྱུ ན་
ལས་རྣམས་དང་ལནྷ་འཛོམས་གནང་།
  ཕི་ཚེས་ ༡༤ ས་ྔད་ོ ༩།༣༠ 
ནས་ ༡༢།༣༠ བར་མཆོག་གླངི་དགནོ་
པ་དང་ནང་ཆེན་མི་མང་ཁག་གཅིག་ལྷན་
དགནོ་པ་ར་ུལནྷ་ཚོགས་གནང་། ཕི་ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་རྙངི་མའ་ིདགནོ་པ་ར་ུཚོགས་

འད་ུཚོགས། ད་ེརསེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་
བཞིའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་། ས་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ།དགོན་པ་ཁག་གི་ཕག་
མཛོད་རྣམ་པ། རང་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ། ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་སླབོ་ཁག་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞིན་འཕདོ་བསནེ་སྐ་ུཚབ་དང་ས་གནས་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབལེ་
མཐུད་པ་བཅས་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་སྣ་ེའཁིད་པ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་
མཆོག་གི་གཟིམ་ཁང་ད་ུམཇལ་འཕད་ཀིས་

འཚམས་འད་ིམཇལ་དར་དང་ཐུབ་དབང་གི་
སྐ་ུཐང་བཅས་ཕུལ། སབྐས་དརེ་ས་གནས་

ནང་གི ་དཀའ་ངལ་ཁག་གཅིག་ཁོང་ལ་
ཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་ནས་ཞུས། ད་ེནས་ས་
གནས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམས་དང་བདོ་མིའི་ལས་
ཀི་སྣ་ེམོ་ཡོངས་བར་ཕན་ཚྱུན་ང་ོསྤདོ་དང་
བདོ་དནོ་གནས་བབ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་འགལེ་
བརོད ་དང་མ་འོངས་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་
ཕགོས་ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་། ད་ེརསེ་
རངོ་གསར་བཤད་གྲྭ་རུ་ལྷན་ཚོགས་གནང་
རསེ་པནོ་ཌ་ོར་ུཕབེས་ཐནོ་གནང་།

 ཕི་ཚེས ༡༦ ས་ྔད་ོཔནོ་ཌ་ོནས་
མཚོ་པདྨ་རུ་ཐོན་ནས་རི་ཁོད་ཀི་སྐུ ་ཚབ་
དང་མཚོ་པདྨ་དགནོ་ཁག་དང་། ད་ེབཞིན་
མི་མང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུཚོགས། ལགྷ་པར་
ད་ཆ་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་བདོ་མི་མཉམ་
མཐུན་ཐགོ་མཚོ་པདྨ་གཙང་བཟ་ོདང་མཚོ་
ནང་གི་ཉའི་ཚེ་སགོ་སྐབོ་སདླ་ཀི་ཚོགས་ཆྱུང་
ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་བར་རགོས་ཞིབ་
གནང། 
 ད་ེརེས་ལྡི་ལི་རུ་གཞུང་འབལེ་
ལས་འགུལ་དང་འབལེ་མན་ཌི་ནས་ཐོན། 
ཕི་ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ནས་
ལོ་ངོ་ཉི་ ཤུ ་འཁོར་བའི ་མཛད་སྒའོི ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་སོགས་ཐངེས་འདརི་
སིྤ་འཐུས་ཨཅཱརཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཁུལ་དུ་གཞུང་
འབལེ་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་བྱུང་
འདགུ་པ་བཅས། །

ལས་བདེ་གནས་སྤསོ།
ཨང་། མིང་། ག ན ས ་

རིམ།
ད་ལའྟ་ིལས་འགན། གནས་སྤ་ོབ་ཡུལ་དང་རྒྱྱུ ་མཚན། ལས་ཁུར་འགོ་

འཛུཊ།
༡ བསན་འཛིན་མཁནེ་

རབ།
ཟུང་དུང་། ལ་དྭགས་ས་གནས་

ཁམིས་ཞིབ་པ།
ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་
པ།

༢༠༡༥།༦།༢༠

༢ བཀ ་ ཤིས ་དབང ་
འདསུ།

ཟུང་དུང་། ལྷ ོ་ཕོགས་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པ།

ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་
པ།( བཅད་ཁའ་ིདགངོས་དནོ་)

༢༠༡༥།༦།༣༠

༣ ལགྷ་པ་སྒལོ་མ། དུ ང ་
གཞནོ།

བང་ཕགོས་ས་གནས་
ཁམིས་དུང་།

ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་ཁིམས་དུང་
།(ཞུ་མོས་ལརྟ།)

༢༠༡༥།༦།༢༥

ལས་བདེ་རྩ་དགངོས།
ཨང་། མིང་། ག ན ས ་

རིམ།
ད ་ ལྟའི ་ ལས ་
འགན།

ཞབས་ལོ ་འགོ ་
འཛུགས།

རྩ་དགངོས་དསུ་
ཚེས།

དགོངས་ཞུའི ་
རྒྱྱུ ་མཚན།

༡ བཀ་ཤིས་དབང་འདསུ། ཟུང་དུང་། ལ ་དྭགས ་ས ་
གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པ།

༢༠༠༧།༧།༢༥ ༢༠༡༥།༩།༥ ད་ོབདག་གིས་
ཞུས་དནོ་ལརྟ།

༢ བསན་འཛིན་ནརོ་ལནྡ། དུང་གཞནོ། ལྷ ོ་ ཕོགས ་ས ་
གནས་ཁིམས་
དུང་།

༢༠༡༢།༡༠།༡༥ ༢༠༡༥།༦།༣༠ བ ཅ ད ་ ཁ འི ་
དགོངས་ད ོན་
ལརྟ།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་སོག་འབུག་གསུམ་གི་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༦ ཚེས་ ༡༡ 
ཉིན་གི་སྔ་དརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི ་ཊོ ་ལི ་ 
ཡའི་བྷ་ིརི་སི་བྷན་གངོ་ཁརེ་ད་ུཆོས་ལུགས་
འད་མིན་ལྷན ་ ཚོགས་སུ ་ལྷན ་བཞུགས་ 
མཛད་རྒྱྱུ ་དང་འགེམས་སནོ་བསི་གནས་
ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བཀའ་དནི་བསྐངས་
པ་དང་ བསནུ། ཁུལ་དརེ་ལནྷ་འཛོམས་
གནང་བའ་ིབདོ་མི་དང་། འབུག་པ། སོག་
པ།ོ ད་ེབཞིན་ཁུལ་དའེ་ིགནས་སྡདོ་མི་མང་
བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་ལ་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ། ད་ེརིང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡའི་བྷ་ིརིས་བྷནེ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་
གཙོ་བརོ་བས་ ནས་ཁདེ་རང་ཚོ་དང་ལནྷ་
ཁྱུག་ཙམ་ཟུར་ད་ུཐུག་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན། ད་ེདང་
ཆབས་གཅིག་འབུག་ནས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་
ས་གནས་འདིར་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་པའི་
འབུག་པ་ཚོགས་ཁག་གཅིག་དང་། ད་ེ
བཞིན་སོག་རིགས་ཚོགས་ཁག་གཅིག་ཀང་
ད་ེརིང་འདརི་བཅར་ཡོད། ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་
ནས་བདོ་སོག་འབུག་གསུམ་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
འབལེ་བ་ཡོང་གཞི་ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
ནས་དར་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སིྤ་དང་
། ལགྷ་པར་ནཱ་ལེཎྜའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་ཀི་མཁས་
པ་མཁན་ཆེན་ཞི ་བ་འཚོས་དུས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་ཁོང་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་
སོང་ལྡའེུ ་བཙན་གིས་གདན་ཞུས་གནང་
། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་སླབོ་དཔནོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་གདན་དངས། ནམ་རྒྱྱུན་ང་རང་ཚོས་
ཡོངས་གགས་བཤད་བཞིན་པའི་མཁན་སླབོ་
ཆོས་གསུམ་ཞསེ་འད་ིནས་ དཔལ་ན་ྰལེཎྜའ་ི
ནས་བརྒྱྱུ ད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་
ཆོས་དད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིགས་ལམ་གི་
རྣམ་གཞག་གཏིང་ཟབ་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེ
བདོ་ལ་བསླབེས་པ་རེད།
 བོ ད ་ ཀི ་ ཁི མ ་ མ ཚེ ས ་ ལ ་
དྭགས་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གི་ཤར་བར་ 
དང་། ད་ེབཞིན་འབུག་ད་ེདག་ང་ཚོ་དང་

ཆོས་བརྒྱྱུད་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད། སིྤར་
སོག་པའོི་ནང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བསན་
པ་སྔ་དར་བཟ་ོའད་བ་ཞིག་སྔ་ས་ནས་དར་
ཡོད་པ་འད། སོག་པའོ་ིབསན་པ་བར་དར་
ནི་དསུ་རབས་བཅྱུ་གསུམ་པའི་སྐབས་འག་ོ
མགནོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་ཆོས་ར་ེས་
པཎ་གཉསི་ལནྷ་ད་ུཕབེས་ནས་སོག་ཡུལ་ད་ུ
ནང་ཆོས་དར་གནང་མཛད་ཡོད། སབྐས་
དརེ་རྒྱ་ནག་སོག་པ་ོཇིང་གིར་ཁང་གིས་
དབང་བསྒྱུར་བའི་དསུ་ཚོད་ད་ེའཁེལ་ཡོད། 

བསན་པ་ཕི་དར་ད་ེཕལ་ཆེར་༸རྒྱལ་དབང་
བསོད་ནམ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་
ཕབེས་གནང་མཛད་པ་དང་། མཐར་སོག་
ཡུལ་དུ་སྐུ ་མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་རེད། 
༸རྒྱལ་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོག་པའོི་
དཔནོ་ཁག་གཅིག་གི་སས་སུ་འཁུངས། དརེ་
བརནེ་བདོ་སོག་གཉིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའ་ིའབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཁདེ་རང་
ཚོ་སོག་པ་ོནང་སོག་ནས་ཡིན་ནམ་ཕི་སོག་
ནས་ཡིན། (ཞསེ་སོག་རིགས་མང་ཚོགས་
ལ་བཀའ་ད་ིཞུས་པས་ཚང་མས་ཕི་སོག་ནས་
ཡིན་ཞསེ་ཟརེ།)
 ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ངསོ་རང་
ཕི་སོག་ལ་ཐེངས་དང་པོ་ད ེ་བསླབེས་པ་
རེད། སབྐས་དརེ་ཡིན་རྒྱྱུ ་དམག་མི་ད་ེཚོ་
རེད། ཡིན་ནའང་དགའ་ལནྡ་དགནོ་པའ་ི
ལྕགས་རིའི་ནང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཡོད་པའ་ིབཟ་ོལ་ྟབུ་རེད། དགའ་ལནྡ་དགནོ་
པའི་ལྕགས་རི་ཕི་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་རེད། མི་གཅིག་དགནོ་པའ་ི

ཕི་ལོགས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ན། གང་འད་
བ་དགསོ་རེད། ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་
ནས་གསུངས། གང་ལརྟ་ཕི་ལོགས་སུ་ཆོས་
བེད་མི་དགོས་པ་གཙོ་བཟུང་བས་པ་ཞིག་
དང་། ངསོ་རང་དགནོ་པ་དའེ་ིནང་འདགུ་
སྐབས་སོག་པ་ོཁོང་རང་ཚོས་བླ་མ་མཆོད་
པའི་ཚོགས་དང་འབལེ་བའི་བརན་བཞུགས་
ཤིག་གསུང་འདནོ་གནང་བ་དང། འདནོ་པ་
ད་ེདག་ཚང་མ་བདོ་སྐད་ནང་བཏནོ་གནང་
བ་དང་། མནལྜ་འདནོ་སབྐས་གངས་རི་རྲྭ་

བས་བསྐརོ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཞེས་པ་འདི་
སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པའོི་ངང་ནས་བཏནོ་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་ངུ་གི་འདགུ སབྐས་དརེ་སོག་པ་ོ
བ་མང་པ་ོམིག་ཆྱུ་བཏང་གི་འདགུ ངསོ་རང་
ཡང་སེམས་སྐ་ོབ་ོཞ་ེདག་བྱུང་། ངསོ་རང་
ཡང་ངུ་གབས་བས་སོང་། ༸རྒྱལ་དབང་
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་དསུ་སྐབས་ནས་
བསམ་བླ་ོཞིག་འཁརོ་སབྐས་སེམས་སྐ་ོཔ་ོཞེ་
དགས་བྱུང་སོང་།
 གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་འབལེ་བ་ཡོད་པར་བརནེ་སོག་རིགས་
མང་པ་ོབདོ་ནང་སླབོ་གཉརེ་བ་བར་ཡོང་གི་
ཡོད། ངསོ་རང་ཆྱུང་ངུའ་ིསབྐས་ད་ོསྣང་བྱུང་
བ་ལ་དགའ་ལནྡ་ལ་སོག་པ་ོའགའ་ཤས་ཡོད། 
སེ་ར་བེས་ལའང་སོག་པ་ོགང་ཙམ་ཡོད། 
སོག་པ་ོམང་ཤོས་སྒ་ོམང་དགོན་པར་ཡོད། 
ཧ་ལམ་སོག་པའོི་གྲྭ་རྒྱྱུ ན་ཡིན་ན་དཔ་ེཆ་བ་
ཡིན་པས་ཁབ་པ་རེད། སོག་པ་ོརབོ་རབོ་
འཁབ་ཟརེ་བ་ཧ་ལམ་ཡོད་མ་རེད། ཁམ་
པས་རབོ་རབོ་འཁབ་ཟརེ་མཁན་ཡོད། ཨ་

མད་ོརབོ་རབོ་འཁབ་མཁན་ཡང་ཡོད། ཅསེ་
ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་ནས་གསུངས། ངསོ་
རང་ཆྱུང་ངུའི་སབྐས་མཚན་ཞབས་པ་བདནུ་
ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་སེ་ར་བསེ་ཀི་མཚན་
ཞབས་པ་ད་ེནང་སོག་ནས་རེད། རྒན་དངསོ་
གུབ་ཚོགས་ཉིད་ཁོང་རང་ཕག་དཔ་ེཡག་
པ་ོཡོད་པ་རེད། སིྤར་ངསོ་ལ་གཞུང་ཆེན་
ཁག་གཙོ་བ་ོཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
འཁདི་གནང་གི་རེད། དངསོ་གུབ་ཚོགས་
ཉདི་ཀིས་རྐང་རགས་གསལ་རིགས་ད་ེཁོང་
རང་གིས་བསབླ་གནང་གི་ཡོད། དངསོ་
གུབ་ཚོགས་ཉདི་ཁོང་རང་དབུ་མའི་ལ་ྟབར་
ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོརེད། ང་རང་ལའང་ད་ེདསུ་
ནས་རྒན་དངསོ་གུབ་ཚོགས་ཉདི་ཁོང་རང་
གིས་ཤུགས་རྐནེ་བས་ཏ་ེདབུ་མའི་ལ་ྟབར་ད་ོ
སྣང་བསླབེས་མྱངོ་། བས་ན་ང་རང་ཚོ་ཚང་
མ་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རསེ་འབང་
གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དཔལ་ནཱ་
ལེཎྜའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཐེག་པ་ཆེ་ཆྱུང་སྔགས་
དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལ་འཇུག་མཁན་གཅིག་འགྱུར་ཆགས་
ཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་འབུག་པ་ཁདེ་རང་
ཚོར་ཆ་བཞག་ན་རང་དབང་ལནྡ་པའི་ཆོས་
ལནྡ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་ཡོད། སོག་པརོ་
གསར་ར་ེབྱུང་རསེ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་
ཧ་ལས་པའི་ཉམས་ཆགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། 
སྐ་ུམདནུ་༸སྐ་ུགངོ་མའ་ིཞལ་གདམས་བཀའ་
སླབོ་ནང་ལ། ཡང་སྒསོ་དམར་པའོ་ིལམ་
ལུགས་ཆེ་ཆེར་དར་། ཞསེ་སོགས་གསུང་
འདགུ ད་ེདསུ་ང་ཚོ་བདོ་པས་སོག་པརོ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེབས་པ་ཙམ་ལས་
ང་རང་ཚོ་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་གི་
ཡོད་མ་རེད། ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་ནས་
གསུངས། ད་ལ་ྟསོག་པ་ོཁདེ་རང་ཚོ་རང་
དབང་ཐབོ་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་པ་དཀའ་ངལ་
ནང་ལགྷ་ཡོད། སོག་ཡུལ་ལ་དམར་པའོ་ི
འགྱུར་བ་ཕིན་ཚར་བའི་རསེ་སུ་ངསོ་རང་
ཐངེས་གཅིག་དརེ་བསླབེས་པ་རེད། དངསོ་
གནས་དང་གནས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་གི་ནང་

དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་ད་ེའད་བརྒྱབ་པ་དང་
ཆོས་དད་བེད་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པ ོ་ཞེ ་
དགས་འདགུ སངས་རྒྱས་པའ་ིབསན་པ་མི་
ཉམས་གོང་འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་
མྱྱུར་པ་ོཞ་ེདགས་བྱུང་འདགུ
 ཁེད་རང་ཚོ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་
ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་དང་། དངེ་དསུ་ཀི་
ཤེས་ཡོན། སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཁདེ་རང་ཚོ་བསྐལ་
བ་བཟང་པ་ོརེད། གཞནོ་སྐསེ་ཚོ་ཡུལ་
འདིར་བསྡད་ནས་ཕོགས་གཅིག་ནས་དངེ་
དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ 
དང་། ད་ེབཞིན་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་གནའ་རབས་ནས་ཡོད་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་འབལེ་བའི་
ཤེས་ཡོན་ད་ེདག་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དཔརེ་
ན། སེམས་ཁམས་རིག་པ་ལ་ྟབུར་ཆ་བཞག་
ན། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོད། དངེ་སབྐས་ཨ་རི་གཙོ་བརོ་
འགྱུར་པའི་ནབུ་ཕགོས་ལུང་པའི་ཚན་རིག་
པ་མང་པསོ་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ཀི་གཞུང་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་
དང་། ལ་ྟགུབ་སྐརོ་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་
བདེ་བཞིན་འདགུ བདོ་ཀི་གཞུང་ནང་ཡོད་
པ་ད་ེདག་ལ་ངོ་མཚར་བསྐེད་པ་ཙམ་མ་
ཟད། ད་ེནས་ཚྱུར་སླབོ་སྦྱངོ་བ་རྒྱྱུར་ད་ོསྣང་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་འདགུ
 ད་ེསྔ་ང་ཚོ་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུ
ཡོང་ལ་ཉ་ེབའི་སྐབས་དརེ་བདོ་པའི་ཤེས་
ཡོན་ད་ེདག་ད་ེཙམ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ལྟ་
བུ་འདགུ བདོ་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཁདེ་རང་གང་
ནས་ཡིན་པ། ཞསེ་སདྐ་ཆ་དསི་པའ་ིསབྐས་
དརེ་ང་རང་བདོ་པ་ཡིན་བརོད་རྒྱྱུ ར་ཕན་
བུ་མཚེར་སྣང་བདེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་བྱུང་བ་རེད། ། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ། །

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ ༥༦ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ 
ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་ཁང་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའི་སྐུའི་
ག་སནོ་གི་རནེ་འབལེ་དང་། བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ ༥༦ 
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཆེད། རྒྱ་
ལུ་རུ་ཁག་དང་རནོ་པ་རུ་ཁག་གཉསི་དབར་
རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་འགན་བསྡུར་གནང་་ཡོད།ོ 
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢།༠༠ ཐགོ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརྒྱྱུ ད་དནོ་གུབ་མཆོག་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་
གཞན། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་

སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་དབུས་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པསོ་དབུས་རྒྱྱུན་ལས་ཁག་

གཅིག རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མགནོ་གཞན་བཅས་

མི་གངས་ ༣༥༠ བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དནོ་དུ་
རང་སགོ་དརོ་བའི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ཀི་
ཆེད་མྱ་ངན་གུས་བཏུད་ངག་བཅད་སརྐ་མ་
གཅིག་རིང་ཞུས། ད་ེརསེ་ཟླསོ་གར་འགན་
འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་དུས་དན་ངོ་སྤོད་ཀི ་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེནས་སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཁདི་འགན་
འཛིན་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་ར་ུ
ཁག་གཉསི་དབར་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་འགན་
བསྡརུ་གི་གཟུར་དཔང་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་
རེས་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རནོ་པའི་རུ་ཁག་
གཉསི་དབར། རྐང་གཞས་དང་། འཁབ་
གཞས། མཉམ་གཞས། བཅས་འགན་བསྡརུ་

གནང་མཐར་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རནོ་པའི་རུ་
ཁག་གཉསི་ལ་གུབ་འབས་ཨང་ཐབོ་གཅིག་
མཚྱུངས་ཐབོ་པར་བརནེ། ར་ུཁག་གཉསི་ཀ་
ཨང་ཀི་དང་པའོི་ནང་མཚན་ཐནོ་བྱུང་ཡོད། 
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་
ནས་ལོ་ང་ོ ༢༠ འཁརོ་བའ་ིལས་བདེ་ཚེ་
རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ལ་ལེགས་གསོའི་ཕག་
ཁརེ་དང་། གཟུར་དཔང་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལེགས་སྐསེ། འགན་བསྡརུ་གི་བ་
དགའ་བཅས་གསོལ་རས་གནང་གུབ་བསནུ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧4

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ བཞསེ་པའ་ིདགའ་སནོ་རནེ་འབལེ་ཆེད་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིས་འཚམས་འདའི་ིགསོ་ཆོད་བཞག་པ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
འཐུས་མི་དང་ཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་འཐབ་

རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཌ་
ཡིན་ཕ་ཡིན་སི་ཊ་ཡིན་ Dianne Fein-
stein མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ བཞསེ་པའ་ི
དགའ་སནོ་རནེ་འབལེ་ད་ུའཚམས་འདའིི་
གསོ་ཆོད་ཅིག་མནམས་འདགུ  གསོ་ཆོད་
དརེ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི ་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་མཀ་ཀག་ 
Senators Mark Kirk མཆོག་དང་། བརྷ་
བ་ྷར་བྷགོ་སར་ Barbara Boxer མཆོག 
བྷནེ་ཀར་ཌིན་ Ben Cardin མཆོག ཌིཀ་

ཌར་བྷནི་ Dick Durbin མཆོག རོ་
བརྷ་ཊི་མེ་ནན་ཌ་ེཛི་ Robert Menen-
dez མཆོག་བཅས་ཡིན་འདགུ  ད་ེཡང་
སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐ་ུཌ་ཡིན་ཕ་ཡིན་སི་ཊ་ཡིན་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་འཛམ་གླིང་
གི་དབུ་ཁིད་ཁདོ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་
གནང་མཁན་དང་བཟང་སྤོད་ཀི་ལམ་སྣ་ེ
འདནེ་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་འབུར་ད་ུཐནོ་པ་
ཞིག་ཡིན།  ཁངོ་གིས་ཞི་བད་ེདང་བམས་
བརྩ།ེ འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལམ་སནོ་མཛད་པ་
ད་ེདག་འཛམ་གླིང་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་གགས་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་དང་མིའ་ིདབར་
གི་བར་ཐག་ཉུང་ད་ུགཏངོ་གནང་མཛད་
པ་བརྒྱྱུ ད་མི་གངས་ས་ཡ་མང་པརོ་འག་ོབ་
མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་
དགོས་པ་དན་བསྐུལ་གཏངོ་གནང་མཛད་
བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ངའ་ིབརྩ་ེ
བའི་གགོས་པ་ོབདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་སྐུ་ཉིད་ལ་སྐུའི་འཁུངས་
སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། འབྱུང་
འགྱུར་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་
གིས་འག་ོབ་མང་པ་ོརསེ་སུ་འཛིན་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས། ཕགོས་

མཚྱུངས་སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
ཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་མཀ་ཀག་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།  བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཞི་བདའེི་མཚོན་རགས་
ཤིག་ཡིན། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འགོ་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་། གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རྩོད་ལེན་ཆེད་ལམ་སནོ་དབུ་ཁིད་
མཛད་པ་དརེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་སྙིང་སབོས་
དང་བླ་ོསབོས་སྐ་ེགཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། །

༸སྐའུ་ིག་སནོ་ལ་འཚམས་འདའི་ིབརྙན་འཕནི་འགམེས་སྤལེ་ཞུ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཆེད་བསིྒགས་ཞུས་པའི་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
འདི་ལོར་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་
པའི་༸སྐའིུ་ག་སནོ་ལ་འཚམས་འདའིི་བརྙན་
འཕིན་འགམེས་སྤལེ་ཞུ་བའི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་གནང་ཡོད།     
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ་སུམ་ཅྱུ་བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐེངས་འདིའི་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
དནོ། ད་ེརིང་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་
གནང་དགོས་དནོ་ནི་ད་ེསྔནོ་རྣམ་པ་ཚོར་
སྔནོ་བར་ཕུལ་བ་ཇི་བཞིན་འདི་ལོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའི་༸སྐའིུ་ག་སནོ་
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ངསོ་ནས་
༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ལ་བདོ་རྒྱ་ཨིན་གསུམ་
གི ་སྐད ་ཡིག་ཐོག་ནས་འཚམས་འདིའི ་
བརྙན་འཕིན་ཆེད་བསིྒགས་ཀིས་འགམེས་
སྤལེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན།  དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་འདིར་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་བརྙན་འཕིན་དའེི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརསེ་བརྙན་འཕནི་ད་ེ
ཉིད་དབུ་འབེད་དང་འགམེས་སྤལེ་གནང་
རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། 
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ཚང་མར་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པར་འཚམས་

འདའིི་བརྙན་འཕནི་ཞིག་ཆེད་བསིྒགས་ཞུས་
ཡོད། ཆེད་བསིྒགས་ཞུས་པའ་ིབརྙན་འཕནི་
འད་ིན།ི ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཛད་འཕིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད། སིྤར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཛད་འཕིན་སྐརོ་བརྙན་འཕིན་དང་། 
ཕག་དབེ་སོགས་མང་པ་ོཡོད། འནོ་ཀང་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ནས་བརྙན་འཕནི་སྐར་མ་
གསུམ་ཅན་ཞིག་ཆེད་བསིྒགས་ཞུས་དགོས་
དནོ་ན།ི སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་འཛམ་གླངི་
སིྤ་ཡོངས་ནང་ཁབ་ཐུབ་པ་དང་།  ལགྷ་པར་
བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

དད་གུས་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པར་བརནེ། 
སིྤ་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའི ་དམིགས་པ་ཞིག་
ཡིན། འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ལ་ཁབ་དགསོ་
དནོ་ན།ི གཞི་རྩའ་ི༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕ ེབས་པའི ་འཁུངས་
སྐར་བཞུགས་སྒར་ར་སར་སུང་བརིྩ་ཞུ་གི་
ཡོད་པ་བཞིན་ཨ་རིའི་གངོ་ཁརེ་ནིའུ་ཡོག་ 
དང་། ཇར་མན་གི་གངོ་ཁརེ་སྦནོ་གཙོས་
པའི་ས་གནས་ཁག་གི་ནང་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
རེད།  ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་བདེ་
མཁན་མི་གངས་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་པར་
བརནེ། ཁངོ་ཚོ་ཚང་མ་འཁུངས་སརྐ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་ཡུལ་དུ་དངོས་སུ་བཅར་ཐུབ་ཀི་
མེད་སབས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མཛད་

འཕནི་སྐརོ་བརྙན་འཕནི་འད་ིབརྒྱྱུད་མཇལ་
རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དད་གུས་དང་སིྤ་སེམས། 
སེམས་འགུལ་ཐབེས་ཆེད་བརྙན་འཕནི་འད་ི
ཆེད་བསིྒགས་བས་པ་རེད། དརེ་བརནེ་
འཛམ་གླིང་ནང་བདོ་མི་གཙོས་པས་༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་མི་གངས་
ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་བརྙན་འཕནི་
འད་ིབརྒྱྱུད་ནས་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་མཉམ་
ཞུགས་བས་པའི་མྱངོ་ཚོར་ཡོང་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། བརྙན་འཕནི་ཐུང་ངུ་ལས་
མེད་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་བརྙན་འཕིན་འདི་
ཉདི་དངསོ་སུ་མཇལ་སྐབས་སེམས་འགུལ་
ཐབེས་པ་དང་། སིྤ་སེམས་སྐ་ེབའ་ིརེ་བ་ཞུ་

གི་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་དུང་ཆེ་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་ཨིན་
གཉསི་ནང་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྒགོས་སྦྱང་གནང་གུབ་མཚམས་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྙན་འཕནི་དབུ་འབདེ་
གནང་། ད་ེརསེ་ཕི་དལི་དུང་ཆེས་གསར་
འགོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དི་བར་ལན་
འདབེས་གནང་།
གསར་འགོད ་གསལ་བསྒགས་གཤམ་

གསལ།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་
ག་སནོ་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ།བདོ་མིའི་དབུ་
ཁིད་ངོས་ནས་གཞིས་བེས་བདོ་མིའི་ཚབ་

ཞུས་ཏ་ེ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ བཞསེ་པའ་ི
༸སྐུའི་ག་སནོ་ལ་འཚམས་འདའིི་དམིགས་
བསལ་བརྙན་འཕིན་ཞིག་འགེམས་སྤལེ ་
ཞུས་ཡོད་པ་འདིའི་ནང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་
ཡི ་ ཤུའི ་ ཆོས ་དཔོན ་ ཊུ ་ ཊུ ་མཆོག་གིས་
དམིགས་བསལ་༸སྐུའི ་ག་སནོ་འཁུངས་
སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་ཡོད། ད་ེརིང་
བདོ་མི་མང་གི་ཁིམས་མཐུན་སྐུ་ཚབ་དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངོས་ནས་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་དགུང་གངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་གི་རནེ་འབལེ་
ཉནི་མོར་འཚམས་འད་ིཞུ་བའི་བརྙན་འཕནི་
ཞིག་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་ཡོད། བརྙན་འཕནི་
འདའི་ིནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི ཆོས་དཔནོ་ཊུ་
ཊུ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་
དིན་རེས་དན་དང་འཚམས་འདི་ཞུ ་བ། 
ལགྷ་པར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འག་ོབ་མིའི་རིགས་སིྤ་ལ་བད་ེ
སིྐད་བསུྐན་ཐབས་མཛད་པ་དང་། འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ལ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ། 
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཁརོ་ཡུག་
ལ་སུང་སྐབོ་བཅས་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་
ཡོད་པ་རྣམས་གསལ་འདནོ་ཞུས་ཡོད།
 བདོ་མིའི་སལོ་རྒྱྱུ ན་ལྟར་ན་མི་
ལོ་བརྒྱད་ཅྱུར་སོན་སྐབས་ག་སནོ་ཞེས་ཧ་
ཅང་གལ་གནད་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གིས་
དསུ་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་སལོ་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ཐེངས་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
༸སྐུའི་ག་སནོ་ལ་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་གནས་པའི་དད་ལྡན་མི་དམངས་དང་
རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ནས་མགོན་པ ོ་གང་
ཉིད་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེ
དང་བཟང་སྤདོ་གོང་སྤལེ་གི་མཛད་རསེ་ལ་
བཀའ་དནི་རེས་དན་ཞུ་སླད་བརྙན་འཕིན་
འད་ིརྒྱ་ཆེ་ཁབ་སྤལེ་བདེ་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་གནས་
པའི་མི་མང་ས་ཡ་མང་པསོ་གཙོས་བདོ་ནང་

གི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
དམ་བསྒགས་བདེ་མུས་ལ་མ་ལྟསོ་པར་འད་ི
ལོར་༸སྐུའི་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་འཆར་ཡོད་
འདགུ
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་
མང་གཙོའི་ལམ་ནས་མི་མང་གིས་འོས་
འདམེས་བས་པའི་འགོ་ཁིད་ཚོར་རིྩས་སྤདོ་
མཛད་ཡོད། གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་གནས་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དད་གུས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཞུ་བཞིན་ཡོད། རིང་མིན་ཕི་ཟླ་ ༦ 
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 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ 
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