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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། 

སདི་འཛིན་ཨོ་བ་ྷམའ་ིསྐ་ུཚབ་མཆོག་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
བང་ཨ་རིའི་གངོ་ཁེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ིཇ་ཝི་ཏ་ིཚོགས་ཁང་ Javits 
Center ཞསེ་པའ་ིནང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པའི་སྒམོ་
རིམ་བར་པའི་ཆོས་འབལེ་འཕ་ོསྐངོ་མཛད་
གུབ་བསནུ། དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
སྒལོ་དཀར་ཚེ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ། ད་ེ
རསེ་བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་རྣམས་དང་རྒྱ་
རིགས། འབུག་པ། ཨུ་ར་ུསུ། སོག་པ།ོ བལ་
པ།ོ ཀམ་བྷ་ོཊི་ཡ། ཀ་ོརི་ཡ། ཕ་ིལི་པནི། ད་ེ
བཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མི་རིགས་སོགས་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་ཞུས།   སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཕལ་ཆེར་ངའ་ི
མི་ཚེ་འདིར་ང་རང་རགོ་པ་མཐོ་པ་ོཡིན་
ཞསེ་ནམ་ཡང་ཟརེ་གི་མེད། འནོ་ཀང་ལས་

དང་སྨནོ་ལམ་གི་དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་
ཡོད་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོརེད། ང་ཚོ་
བདོ་གངས་ཅན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བའི་
ཐགོ་ནས་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་རྒྱྱུ འི་

བདེ་ཐབས་ད་ེསྤལེ་བཞིན་ཡོད། ཁ་ནས་འད་
ཆགས་པ་ོབཤད་པ་ཙམ་མིན། ད་ལ་ྟབར་

ཧུར་ཐག་བས་པ་ཡིན། ད་དངུ་ལོ་ཉ་ིཤུ་སུམ་
ཅྱུ་འཚོ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཡོད། 
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།   ཕདེ་ཡོལ་ཇ་ཝི་
ཏི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ག་ོསིྒག་འགོ ༸གངོ་

ས་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི
སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་དང་བཀའ་དིན་རེས་

དན་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ི
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུཨ་རིའི་སིད་
འཛིན་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་
སིད་འཛིན་གི་སླབོ་སནོ་པ་རྒན་གས་ཝེ་ལེ་
རི་ཇ་རེ་ཊ་ Valerie Jarrett མཆོག་དང་
། ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་
སི་པ་ེལོ་སི་ Nancy Pelosi མཆོག ཨ་
རི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་གགས་ཅན་
རི་ཆ་ཌི་གྷརེ་ (Richard Gere) ལགས། 
རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་ (Prof Ming  

Xia )  ལགས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག 
སོགས་ཀིས་གཙོས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཁནོ་
མི་གངས་ ༡༥༠༠༠ བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཐགོ་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ །

༸གོང་ས་མཆོག་ཇར་མན་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་པ།

༄༅། །༸གངོ་ས་མཆོག་ཨ་རིའ་ིནའིུ་ཡོཀ་གནམ་
ཐང་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་རསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ས་ྔད་ོཇར་མན་གངོ་ཁརེ་ཕ་ེརེངྐ་
ཕཌོ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་
མཚམས། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་འཐུས་མི་མཆོག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེརསེ་གནམ་ཐང་ནས་གངོ་
ཁརེ་ཝེ་སེ་བྷ་ེདནེ་ནང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་རསེ་བཞུགས་གནས་
མགནོ་ཁང་ད་ུཁྱུག་ཙམ་རིང་སྐུ ་ངལ་གསོ་གནང་
མཛད་རསེ། ད་ེསའྔ་ིཇར་མན་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་རོ་ལན་ྜཀ་ོཆི་ Prime Minister Roland 
Koch མཆོག་དང་ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་དང་ལནྷ་ཉནི་གུང་
ལགྗས་སྨནི་ལནྷ་བཞསེ་མཛད།  ཐངེས་འདའི་ིཆིབས་
སྒྱུ ར་སྐབས་ཝེ་སེ་བྷ་ེདནེ་གངོ་སྡའེི ་སིྤ་ཁབ་མཆོག་ 
དང་།  སྐ་ུཞབས་རོ་ལན་ྜཀ་ོཆི་ Roland Koch 
མཆོག ཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་ལམྕ་སྐ་ུ
ཀ་ལོའ་ིཌི་ཡ་རོ་ཏ་ི Claudia Roth མཆོག ད་ེབཞིན་
གངོ་ཁརེ་གི་མང་ཚོགས་རྣམས་བཅས་ཀིས་༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ 

གསལ་བསྒགས།
༄༅། །འད་ིགར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༩ ཉནི་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཆེ ས ་
མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྡ་ེའགན་ཕུན་ཚོགས་སྒལོ་
མ་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ནས་
བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དུང་
ལས་ཚབ་ཏུ་གནས་སྤསོ་བཀདོ་སིྒག་གནང་འདགུ་པའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།

སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེཌ་མཆོག་གི་སྐ་ུཕུང་ནང་མིར་རིྩས་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ 
Tom Lantos Human Rights Com-
mission གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ད།ུ  བདོ་
ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
སྐརོ་ཉན་ཞིབ་གནང་སབྐས། ཨ་རིའ་ིགསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་སུྤལ་སྐ་ུབསན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་
ཁང་ནང་སྐ་ུགཤེགས་པར་ཁངོ་ཁ་ོདང་བླ་ོ
ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པསོ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་ཞུས་འདགུ  ཉན་
ཞིབ་སབྐས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་
པས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་ལག་
བསར་བདེ་བཞིན་པའ་ིདམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སདི་བྱུས་ལ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་སྐནོ་

བརདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་གནནོ་ཤུགས་གང་ཡང་སྤདོ་ཐུབ་ཀི་མི་
འདགུ  ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བ་དང་སྦྲགས།   ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱ་
གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་དགསོ་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ     གཞན་
ཡང་སབྐས་དརེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུཕུང་

ནང་མིར་རིྩས་སྤདོ་ཀིས་བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུན་
ལརྟ་མཆོད་འབུལ་སོགས་བདེ་འཇུག་དགསོ་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ ད་ེཡང་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇམེ་སི་མེཁ་གྷ་ོ
ཝན་ McGovern མཆོག་དང་སྐ་ུཞབས་པ་ི
ཊིསི་ Pitts མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གངོ་
སྨསོ་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲལེ་པ་ོགནང་ནས། ཉན་ཞིབ་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ་དང་སྦྲགས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
མྱ་ངན་ལས་འདས་རསེ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེ
རང་བཞིན་གི་ཡལ་འག་ོརྒྱྱུའ་ིཁགོ་རིྩས་ནརོ་
བ་ཞིག་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།   བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་མ་གསལ་བར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་བདོ་དནོ་བླསོ་གཏངོ་ནམ་ཡང་བ་རྒྱྱུ ་མིན་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་སབྐས་
དརེ་སྐ་ུཞབས་པ་ིཊ་སི་མཆོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་བདོ་མི་ཚོའ་ིགཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད། ད་ེབཞིན་འད་ུ
འཛོམས་བ་རྒྱྱུའ་ིརང་དབང་བཅས་ལ་དམ་
བསྒགས་བ་རྒྱྱུའ་ིསདི་བྱུས་དང་། བདོ་མི་
རྣམས་བདོ་ཀི་ཕི་ཙམ་མ་ཟད།  བདོ་ནང་
གི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུའང་རང་དབང་ཐགོ་ནས་
འགུལ་ཞུད་བ་རྒྱྱུའ་ིཐགོ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་
བཏང་ནས་དམ་བསྒགས་བསུན་གཙེར་བཟ་ོ
བཞིན་པའ་ིསདི་བྱུས་ལ་སེམས་ཚབས་ཀི་
རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་བཏནོ་ནས་སྐནོ་བརདོ་
གནང་འདགུ  སབྐས་དརེ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་
ལམྕ་སྐ་ུས་རཱ་སི་ཝལེ་ Ms. Sarah Sewall 
མཆོག་ནས་ཀང་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱའ་ིབཙོན་ཁང་
ནང་སྐ་ུགཤེགས་པར་བླ་ོཕམ་དང་ཁངོ་ཁའོ་ི
རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་དང་སྦྲགས།  ཉ་ེ
ལམ་བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ་དསེ་བདོ་ནང་གི་གནས་

སངས་ཇི་ཞནེ་ཇི་སྡགུ་ཏུ་སོང་ནས་བདོ་མི་ད་ེ
དག་ད་ཆ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་གནས་སུ་
གར་བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡིན་སྐརོ་
གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།  ད་ེབཞིན་ལམྕ་སྐ་ུ
མཆོག་གི་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་འག་ོཁདི་ཚོས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་
ལནྷ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་གནང་དགསོ་པ་
དང་། བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་དགསོ་པ། བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐབོ་དགསོ་པ། བདོ་ནང་གཞུང་
འབལེ་མི་ས་དང་ཕི་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་
རང་དབང་ཐགོ་འག་ོསྐདོ་ཆོག་པའ་ིཐབོ་ཐང་
སྤད་ནས་དངསོ་གནས་རགོ་ཞིབ་བདེ་འཇུག་
དགསོ་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་ལ་
བདག་གཅསེ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་དནོ་ཚན་
བཞི་ཅན་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་བསར་
དགསོ་པ་ནན་བརདོ་གནང་འདགུ  ད་ེབཞིན་
སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའ་ིལས་བདེ་རྣམས་
བདོ་ད་ུརང་དབང་ཐགོ་འག་ོབསྐདོ་བ་རྒྱྱུར་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་དརེ།  ཡར་
ལན་སྤདོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ་པ་
རྣམས་ཨ་རིའ་ིནང་འག་ོབསྐདོ་ཀི་རང་དབང་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཇི་འད་བ་དགསོ་མིན་ཐགོ་
ག་ོབསྡརུ་སྦྱང་བཤད་གནང་འདགུ 

ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་འཁུངས་སྐར་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉནི་ཕ་རན་
སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའ་ིནང་ཡུལ་དའེ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མྰ་ཧ་ེཀལ་རེ་སོན་ Michel 
Raison མཆོག་དང་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཚོགས་
གཞནོ་ཨེན་ད་ིཡ་ག་ཏ་ོལིན་ Andre Gattolin མཆོག 
ད་ེབཞིན་ཕ་རན་སིའ་ིནང་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་བཙྱུན་པ་མེ་རི་ཀ་ིལ་བ་ོསི་མ་ཀ་ Ven. Marie-
Stella ལགས་དང་། མི་རིགས་རིག་པ་དང་བདོ་རིག་

པའི་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ལས་གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་མར་
ཀནི་བ་ོརིན་ Martin Brauen ལགས། སརྦ་རི་སིལ་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚེ་བརན་བསམ་གུབ་ཆོས་སྐབས་པ་
ལགས། གཞན་ཡང་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་པ་ཀགི་བ་ོལོ་ཆི་ Patrick Bloche ལགས་
སོགས་ཀིས་འཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ཀིས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་སྐརོ་གི་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ དགངོ་དརོ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་རྣམ་པར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་ཆེད་དགོང་
དའོ་ིགསོལ་སནོ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥2

སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ད་ུསྐ་ུགཤེགས་པར་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ཕམ་དང་
བཅས་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་བྱུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ 
ཉནི་རྒྱལ་སིྤའི་བརྒྱྱུད་ལམ་གགས་ཅན་ཁག་
ནང་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་དང་འད་ིགའ་ིགསར་
འགོད་པས་འབལེ་ཡོད་ལ་བཅར་འད་ིཞུས་
པའ་ིནང་དནོ་ལརྟ་ན།  དགུང་གངས་ ༦༥ 
ཕབེས་པའི་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༢ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་རྒྱའ་ིབཙོན་ཁང་
ནང་ད་ུསྐུ ་གཤེགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་
ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ ཁ་སང་ཕི་དརོ་རྒྱ་གཞུང་གི་
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་སུྤལ་སྐུ་བསན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགངོས་
པ་རགོས་ཟནི་སྐརོ་བརདོ་འདགུ ད་ེཡང་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་དགོན་
ད་ུཡོད་པའ་ིསུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་དགེ་བཤེས་
ཉ་ིམ་ལགས་ཀིས་གསར་འགོད་པར་གསུང་
དནོ་ལརྟ་ན། ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་གཉསི་གསུམ་
ཙམ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སིང་མོ་གཉསི་ལ་
ཐུག་འཕད་ད་ུཤོག་ཟརེ་ནས་སདྐ་བཏང་ཡོད་ 
ཀང་། དངསོ་སུ་ཐུག་པར་བསྐདོ་སབྐས་དསུ་
ཚོད་ནར་འགངས་ཀིས་ཐུག་མ་བཅྱུག ཕི་
ཚེས་ ༡༢ ཞགོས་པར་སངི་མོ་གཉསི་ཐུག་
འཕད་ད་ུའག་ོསྐབས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
ཀིས་ཐུག་འཕད་བས་ན་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅསེ་
ལབ་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ད་ོས་གནས་ཀི་ཆྱུ་ཚོད་ 
༡༡ ཙམ་ལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགངོས་པ་
རགོས་ཚར་བ་རེད་ཅསེ་ལན་སྤད་ཡོད་འདགུ
 ད་ེནས་སིང་མོ་གཉསི་ཀིས་ཁིན་
ཏུའུ་ཡི་བདོ་མི་འདསུ་སྡདོ་ཁུལ་ཝུ་ཧུ་སི་རུ་
ཡོད་པའ་ིཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་ཚོར། འབལེ་

ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དགོངས་པ་རོགས་ཚར་ཡོད་སྐརོ་བརོད་
ཀི་འདགུ་ཀང་། སྐ་ུཕུང་རིྩས་སྤདོ་ཀི་མི་
འདགུ རོགས་པ་བདེ་རོགས་ཞསེ་སྐལུ་མ་
བས་མ་ཐག བདོ་མི་མང་པ་ོའབལེ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕིན་ཏ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ག་

དསུ་དགངོས་པ་རགོས་པ། སྐ་ུཕུང་གང་ད་ུ
ཡོད་མེད་སོགས་སདྐ་ཆ་དསི་པར། འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་པས་ཁདེ་རང་ཚོས་ཟངི་ཆ་མ་ 
སླངོ་། རིན་པ་ོཆེ་ཉག་ཆྱུ་རངོ་ནས་ཡིན་པས་
ཉག་ཆྱུ་རངོ་གི་འཐུས་མི་གཉསི་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཁོང་གི་འཁུངས་ཡུལ་དང་དགོན་
པ་ལི་ཐང་རངོ་ཁངོས་ཡིན་སབས། ལི་
ཐང་ནས་འཐུས་མི་གཉིས་མར་ཡོང་ན་ང་
ཚོས་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོསྤདོ་ཀི་ཡིན་ཞེས་
བརདོ་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དངསོ་གནས་དགོངས་པ་རོགས་ཡོད་མེད་ 
དང་། དགངོས་པ་རགོས་ཡོད་ན་གང་ད་ུ
དང་ག་དསུ་རགོས་ཡོད་མེད་སུ་གཅིག་གིས་
གསལ་པ་ོཤེས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་
ཚོས་སིང་མོ་གཉསི་ལ་འབལེ་བ་བདེ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་། ཁངོ་གཉསི་ངུས་ནས་སདྐ་ཆ་
ཅི་ཡང་བཤད་ཀི་མི་འདགུ ཅསེ་བརདོ་ 
བྱུང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་བཟུང་ཐུག་

འཕད་ཞུ་བཅྱུག་མེད་པ་དང་། ནང་མིར་
ཐུག་འཕད་ཞུ་རུ་ཤོག་ཅསེ་བརདོ་ཡོད་ཀང་
ཐུག་འཕད་ཞུ་བཅྱུག་མེད། ཁནི་ཏུའུ་ཡི་
འབར་གས་དནོ་རྐནེ་ཞིག་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
པའ་ིཉསེ་འཛུགས་འགོ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༧ ཉནི་གི་དགངོ་མོའ་ིཆྱུ་ཚོད་ 

༡༢ ཙམ་ལ། རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རགོ་པས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུཉག་ཆྱུ་རོང་ཁོངས་
ནས་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ།ེ དསུ་འགངས་
སོག་ཁིམས་ནས་ཚེ་བཙོན་དུ་འགྱུར་བ་
བཏང་བ་སོགས་བཙོན་ཁང་གི ་མནར་
གཅདོ་འགོ་ལོ་ང་ོ ༡༣ འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ 
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་སི་ཁནོ་ཁནི་ཏུའུ་ར་ུརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
སྐུ་མཆེད་ནང་མི་གསུམ་གིས་ཁོང་ལ་ཐུག་
འཕད་ཞུ་སབྐས། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་སྙངི་གི་
སྙུན་གཞི་ཕགོ་ཡོད་པ་དང་སྐ་ུགཟུགས་འདར་
སིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཚམས་
རེར་དན་མེད་ད་ུབརྒྱལ་འག་ོབ་སོགས་སྐུ་
གཟུགས་གནས་སངས་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་
པ་ཤེས་རགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ནས་ཀང་ཁོང་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞུ་
གཏུག་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་གནང་བ་
ལརྟ། འདས་པའ་ིལོ་ ༡ ལགྷ་གི་རིང་རིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པས་གཙོས་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་མི་སྒརེ་སོགས་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་སིད་གཞུང་ཁག 
ད་ེབཞིན་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་
ཚོགས་པ་བཅས་ལ། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གང་
མགགོས་སནྨ་བཅསོ་ཆེད་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་མང་པ་ོབས་ཡོད་པ་ 
དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིགཞུང་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
ནས་ཀང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཁོང་གླ ོད་བཀལོ་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་མང་པ་ོབས་ཡོད། 
འནོ་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉན་འཇགོ་མ་བས་
པར་མུ་མཐུད་བཙོན་འཇུག་བས་ཏ་ེདནོ་
འབས་གང་ཡང་ཐནོ་མེད་པ་རེད།
 ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཧ་
ཅང་ བླ་ོཕམ་ཆེན་པསོ་གསུང་དནོ། སུྤལ་
སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབྱུང་། རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་སྙུན་གཞི་ཚབས་ཆེ་ཕགོས་
ཡོད་སབས་ཁོང་གི་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་སནྨ་
བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཆེད་ཁོང་གླདོ་བཀལོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་པ་ང་ཚོས་
ཤེས་ཀི་ཡོད། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་མ་
སྤད་པ་མ་ཟད། སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་ཁངོ་
བཙོན་ཁང་ད་ུཐེངས་གཅིག་མཇལ་རྒྱྱུ འི་
རེ་འདནུ་བཏནོ་པར་ཆོག་མཆན་མ་སྤད་
པའི་བ་སྤོད་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་
ཇི་ཙམ་ལག་བསར་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོམཚོན་ཐུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བདོ་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་
སིད་བྱུས་འདི་ལྟར་འཛིན་པ་དསེ་བདོ་མི་
ཚོའི་སེམས་ནང་འཁོན་འཛིན་ཆེ་རུ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན། ཞསེ་གསུངས་ཡོད། སུྤལ་སྐ་ུ
བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་ལི་ཐང་རངོ་བད་ེསིྐད་གངོ་ད་ུ
ཡབ་ཚེ་དཔག་རྡ་ོར་ེདང་ཡུམ་སྒལོ་མ་ཆོས་
འཛོམས་གཉིས་ཀི ་སས་སུ ་སྐུ ་འཁུངས་ 
ཤིང་། དགུང་ལོ་བདནུ་གི་སངེ་ལི་ཐང་དགནོ་
ཆེན་ད་ུཆོས་སྒརོ་ཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་ཏ་ེ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དགེ་བཤེས་ཨ་དམ་
ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཡང་སིད་ད་ུངསོ་འཛིན་ཕག་
རགས་སྩལ་ཞིང་མཚན་ལ་བསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་ཞསེ་སྩལ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཕ་
ཡུལ་གི་སེར་སྐ་མི་མང་གིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལརྟ། ཕིར་ཕ་ཡུལ་ད་ུཕབེས་
ཏ་ེསྐསེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་མི་
རིགས་མཐུན་སིྒལ་སོགས་ཀི་ཐོག་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་རིམ་པར་གནང་ས་ེཕན་འབས་
ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་བཅས་ཉམས་
པ་སརླ་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་སདླ་
དགནོ་པ་དང་སླབོ་གྲྭ་གསར་བཞངེས་སོགས་
ཀི་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་ཡོད།།

སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུཕུང་མི་མང་ལ་རིྩས་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིཞུ་འབདོ་གནང་མི་རྣམས་
ཛ་དག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པ།

༄༅། །ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་འད་ི
གར་དགེ ་བཤེས་འཇམ་དབངས་ཉི་མ་
ལགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་མཁ་ོསྤདོ་གནང་བར་
གཞིག་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་ལི་ཐང་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱའི་བཙོན་ཁང་
ནང་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་
སབས་ཁ་ཉནི་ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་ལི་ཐང་ཉག་

ཆྱུ་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཨོ་ཐགོ་ཧ་ོལུང་
ཤང་གི་ལས་ཁུངས་ཡོད་སར་མི་དམངས་
ཀིས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕུང་རིྩས་སྤདོ་
དགསོ་པའ་ིཞུ་འབདོ་བས་ཀང་ཉན་འཇགོ་མ་
བས་ཁར་མི་མང་ལ་ཉནེ་རགོ་པས་རྡངུ་རྡགེ་
དག་པ་ོབཏང་ས་ེམི་མང་མང་པ་ོཞིག་རྨས་
སྐནོ་བཟསོ་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་མི་གངས་ ༡༥ 
ཙམ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ངང་སྨན་ཁང་ད་ུལུས་

ཡོད་འདགུ སབྐས་དའེ་ིའད་པར་ཁག་གཅིག་
འད་ིམཉམ་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་ཡོད། ད་ེལརྟ་མི་
མང་གིས་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུཕུང་རིྩས་སྤདོ་དགསོ་
པའི་དགོས་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡང་ད་
དངུ་སིྩས་སྤདོ་བས་མེད་སབས་ད་ེརིང་ལི་
ཐང་དང་ཉག་ཆྱུ་རངོ་ཁངོས་ཀི་མི་མང་བརྒྱ་
ཕག་གཅིག་ལགྷ་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་གི་ཏ་ཀའུ་

ཁནོ་ཏུང་བཙོན་ཁང་སྒ་ོའགམ་ད་ུཞུ་འབདོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ཁངོ་རྣམས་ལ་དག་ཆས་
དམག་མིའི་རུ་ཁག་བསླབེས་ཏ་ེད་ོདམ་མམ་
ཡང་ན་རྡངུ་རྡགེ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ཉནེ་ཁའི་ནང་
ལྷུང་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ ད་
ལྟའི་ཆར་ལི་ཐང་དང་ཉག་ཆྱུ་རོང་གཉིས་
དབར་མི་མང་ཕར་ཚྱུར་འག་ོསྐོད་བཀག་
འགགོ་དང་། ལི་ཐང་རངོ་ཐགོ་ཏུ་དག་ཆས་

དམག་མི་འགམེས་འཇོག་གིས་མི་མང་ལ་
གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ། འགའ་རེར་ཉསེ་
བརྡངུ་བཏང་ནས་སནྨ་ཁང་ད་ུབསྐལ་དགོས་
བྱུང་བའི་གནས་ཚྱུལ་གཅིག་མཇུག་གཉསི་
མཐུད་ཀིས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་འདགུ །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ 3

དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་གི་ད་རྒྱ་
དབུ་འབདེ་གནང་བའ་ིགསལ་བསྒགས།

དག་ེའདནུ་པ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ།

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ།
༄༅། །མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་གི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དུང་གཞོན་འཇིགས་མེད་ཚེ་
བརན་ལགས་རྒྱྱུ ན་རིང་ནད་མནར་གིས་
སྨན་བཅོས་གང་ནསུ་བས་ཀང་ཕན་བསྐདེ་
མ་བྱུང་བར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་
ལྡ་ིལིར་གངྷ་ག་ྷརམ་ Sir Ganga Ram 
hospital སནྨ་ཁང་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གྱུར་
བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚྱུལ་བཀའ་ཤག་ཏུ་
སྙན་སེང་དང་སྦྲགས་གསན་ཐསོ་བྱུང་བར་
ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་
ཚེ་རབས་ཕངེ་བ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་

སིྒབ་བང་ཞིང་དག་ནས་མངོན་མཐོ་ངེས་
ལེགས་ཀི་གོ་འཕང་མགོགས་ནས་མྱྱུར་ད་ུ
ཐབོ་ཆེད།  ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་
ཆྱུ་ཚོད་ ༣ པའ་ིཐགོ་གངས་སིྐད་སིྤ་ཐབ་
ཡང་སངེ་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་
གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་
དུང་ཡིག་ཚང་གི་དུང་འཕར་བསོད་ནམས་
བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས་དམ་པ་ཁོང་གི་
ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་སྒགོས་སྦྱང་གནང་

རསེ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་། དམ་
པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཆེད་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༤ ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་
ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༣༡ ཉནི་ལས་དུང་གནས་རིམ་ཐགོ་
ཟླ་དུག་ཚོད་ལརྟ་གསར་བསྐ་ོགནང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉནི་ཀུམ་རའ་ོ
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་དུང་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ 
ནས་ལས་ངརོ་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཕི་དལི་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་

ད་ུགནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༢ ནས་ལས་དརོ་གནས་སརྤ། ཕི་ལོ ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ དུང་གཞནོ་
གནས་རིམ་ད་ུཡིག་རྒྱྱུགས་བཏང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ནས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ་ཀིས་ཕི་དལི་
ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་ད་ུལས་འཁུར་ཞུས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ནས་
དུང་གཞནོ་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་རསེ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ནས་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ས་ེཤན་པའ་ིལས་འཁུར་
ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་

མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུ
གནས་སྤསོ་གནང་འདགུ །

ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་
ནང་སྐུ་གཤེགས་པར་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་

བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་
གཙོ ་སྐུ ་ཞབས་ཕེ་བྷི ་ཡན་ཧེ་ མིལ ་ ཊོན ་ 
Mr.Fabian Hamilton མཆོག་གིས་རྒྱ་
གཞུང་ལ་ཁངོ་ཁའོི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསན་
པ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།    ཐངེས་
འདརི་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ནང་དགོངས་པ་
རགོས་པའི་གནས་ཚྱུལ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཐགོ་སིད་བྱུས་ཇི་འད་ཞིག་འཛིན་
བཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དམར་བརནེ་ད་ུཐནོ་
པ་རེད།   རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀིས་སུྤལ་སྐ་ུ

བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་གནས་སངས་ཐགོ་སེམས་ཚབས་ཧ་ཅང་
བས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དརེ་སང་ཆྱུང་
ཁད་གསོད་བས་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁིམས་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་ད་ུབཏང་ནས་
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་དང་བདནེ་གི་ཁིམས་ལུགས་ལག་
བསར་ནམ་ཡང་བས་མེད་པ་མ་ཟད། རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་སངས་
ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཡོད་བཞིན་ད་ུསནྨ་བཅསོ་བ་
རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་སྤད་མེད།  དརེ་

བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དམར་གསོད་གཏངོ་མཁན་གི་ལག་དམར་
བ་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་རྒྱ་ནག་གིས་སདི་བྱུས་
ལག་བསར་བདེ་ཕགོས་དརེ་ཁངོ་ཁ་ོཤུགས་
ཆེ་ཡོད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་བསན་འདགུ 
 སྐུ་ཞབས་ཕ་ེབྷ་ིཡན་ཧ་ེམིལ་ཊོན་
མཆོག་ནི་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་
པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ།  
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
སྐ་ུམ་གཤེགས་སྔནོ་ཏ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་

ནང་བག་ོགླངེ་སབྐས་ཤིག་ལ།  ཁངོ་གིས་
རིན་པ་ོཆེའི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་སེམས་
ཚབས་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་གནང་མྱོང་ཡོད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ 
ལོར་ཨིན་ཡུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཕུལ་ནས་
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་གོད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཛ་དག་ཆེན་པསོ་བསྐར་ད་ུབསམ་ཞིབ་
བདེ་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་གནང་
འདགུ  ། 

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཇི་
ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་བཞིན། སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཞལ་ས་ྔནས་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེ
གདན་ད།ུ 
 བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཟླ་བ་ 
༡༢ ཚེས་ ༥ ནས་ཚེས་ ༡༧ ས།ེ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཕི་ཚེས་ 
༢༥ བར་བཅམོ་ལནྡ་འདས་དཔལ་དསུ་ཀི་
འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ བཀནི་
བསྐང་རྒྱྱུའ་ིབཀའ་བཟང་སིྤ་སྨནི་ལརྟ། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་
ནས་ཐེངས་འདིའི་དསུ་དབང་གི་ག་སིྒག་
ཞུ་སྒའོི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐུར་
གནང་ཡོད་པ་དང་བསནུ།
 དསུ་དབང་ག་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་
འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང། ཚོགས་གཞནོ་དཔལ་ལནྡ་བད་ེསུང་

བཀའ་བླནོ་མཆོག དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་གི་སྐ་ུཚབ། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ། ཚོགས་མི་རྡརོ་གདན་
མཆོད་རནེ་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་དུང་
ཆེ། ཆོས་རིག་དུང་ཆེ། དཔལ་འབརོ་
དུང་ཆེ། བད་ེསུང་དུང་ཆེ། ཆོས་རིག་དུང་
འཕར་བཅས་ལ་གཏན་འབབེས་ཀིས་ས་
གནོ་བགི་སྒ་ོཞུ་མུས་སུ་མཆིས།
 དཔལ་དུས ་ ཀི ་འཁོར ་ ལོའི ་
དབང་ཆེན་ཐངེས ༣༤ དང་འབལེ་
བ འི ་ ག ནས ་ ཚྱུ ལ ་ ཆ ་ ཚ ང ་ ག ་ སིྒ ག ་
ཚོགས ་ཆྱུ ང ་ གི ་ག ཞུང ་འབེལ ་ད ་རྒྱ ་  
www.kalachakra2016.net ཐགོ་འདནོ་
བཤམས་བས་ཡོད་པར་གཟིགས་གནང་
ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།
 དཔལ་དུས ་ ཀི ་འཁོར ་ ལོའི ་
དབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིག་སིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡༣ ལ་སྤལེ།། །།

༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་བ་ལརྟ་ན། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉནི་
གི་ཕི་ད་ོབདོ་ནང་གི་ཆྱུ་ཚོད་ ༦ པ་ཡས་མས་
ལ་ཡུལ་ཤུལ་སྐ་ེརུྒ་མདའོི་གེ་སར་ཐང་ཆེན་
བདོ་པའི་ཁང་པ་མང་པ་ོཡོད་སའི་ཉ་ེའགམ་
ད།ུ ཕ་ཡུལ་ནང་ཆེན་ནས་ཡིན་ཞིང་། རང་
ལོ་ ༢༦ སོན་པའ་ིབདོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་
བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ཀིིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་
འདགུ སབྐས་དརེ་བདོ་མི་ཚོས་ཁངོ་སནྨ་ཁང་
ད་ུའཁདི་འདགུ གནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་མ་ཐག་
ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གངོ་ཁརེ་གི་གཞུང་ལམ་མང་

ཆེ་བ་དག་ཆས་ཉནེ་རགོ་དཔུང་དམག་གིས་
བཀག་སྡམོ་བས་འདགུ ཁངོ་གི་གཟུགས་པ་ོ
ཚང་མ་མེས་ཚིགས་མེད་ཀང་ད་ལྟའི་ཆར་
འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད།
 འནོ་ཀང་ད་ཆ་གསར་ད་ུགནས་
ཚྱུལ་ཐནོ་པ་ལརྟ་ན། བསོད་ནམས་སབོས་
རྒྱལ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདགུ 
ད་ེབཞིན་ཁངོ་གི་ཞལ་འདནོ་ཕག་དཔའེ་ིནང་
ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉནི་བཞག་པའ་ིཞལ་
ཆེམས་ཞིག་ཀང་རྙདེ་སོན་བྱུང་འདགུ་པ་
གཤམ་གསལ། 
 རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་

རྣམས ་ དང ་ ལྷ ག ་
པར་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀི་ས་གནས་
ཀི་འགོ་ཁིད་དག་ལ་
ཆེད་ཞུ། གུས་པ་ན་ི
ཕ ་ ཡུལ ་མཚོ ་སྔ ོན ་
ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆེན་
ནས་ཡིན། རང་
ལོ་ ༢༧ དང་ནང་
ཆེན་བཀ་ཤིས་ཚང་
གི་བུ་འབངི་བ་ཡིན། 
ད་སྐབས་རོང་སར་
བཤད་གྲྭ་ནས་སླབོ་
སྦྱོང ་ བེད ་ བ ཞི ན ་
ཡོད། རྒྱལ་ཕི་
ནང་གི་མང་ཚོགས་

ཡོངས་ཀིས་ཤེས་གསལ་ལརྟ། རྒྱ་ནག་སདི་
གཞུང་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་གནས་
ལུགསདང་བདནེ་དང་མི་བསནུ་པར། དག་
གནནོ་དང་སྡུག་རྩྱུབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ཁོ་
ན་བས་ཏ་ེམི་རིགས་ཀི་ཆོས་ལུགས་དང་
། སལོ་རྒྱྱུན། རིག་གཞུང་རྩ་མེད། ཁརོ་
ཡུག་གཏརོ་བརླག་གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་དང་སྤལེ་
བཞིན་པའ་ིསབྐས། མང་ཚོགས་ལ་སྨ་བརདོ་
རང་དབང་མེད་པ་དང་། གནས་ལུགས་དང་
བད་ེསྡགུ་གི་སདྐ་ཆ་ཡར་ཞུ་བདེ་ས་རྩ་བ་ནས་
མེད། ད་དངུ་། མང་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀིས་
བདནེ་དནོ་དང་སིྐད་སྡགུ་སདྐ་ཆ་ཡར་ཞུ་བདེ་
དསུ་དག་གནནོ་དང་འཛིན་བཟུང་ཁ་ོན་བདེ་
པ་ལས་མང་ཚོགས་ཀི་རེ་འདནུ་དང་སིྐད་
སྡུག་ལ་བསམ་ནས་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་
མེད། མ་ཟད། དགནོ་སྡ་ེདང་གྲྭ་བཙྱུན་ལ་
གཡོ་རྒྱྱུ ་ས་ཚོགས་བས་ཏ་ེབཀག་སྡམོ་བདེ་
པ་སོགས་མདརོ་ན་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་བའི་ཇུས་འགོད་ངན་པའི་
བ་བ་གང་ཐུབ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་མང་
ཚཽགས་ཚང་མའི་རེ་བ་གཙོ་བ་ོནི་༸རྒྱལ་བ་
བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཕ་ོབང་པ་ོཏ་ལའི་ནང་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འགདོ་དགསོ་པ་ད་ེཡིན། ང་
ཚོ་ལ་བདནེ་དནོ་དང་གནས་ལུགས་སོགས་
གང་ཡང་བཤད་དབང་མེད་པའི་ཕིར་ངའི་
ཚེ་སགོ་གིས་སིྤར་འཛམ་བུ་གླིང་དང་ཡང་
སྒསོ་སུ་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་
ལ་བདནེ་དཔང་བདེ་དགསོ་བྱུང་། ཤ་རསུ་

གཅིག་ལས་ཆད་པའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་གོ་
མེད་ཚོར་མེད་མ་གནང་ནས་མཐུན་སིྒལ་
གི་སབོས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཏ་ེམ་འངོས་
པར་མི་རིགས་འད་ིབདནེ་མཐའ་གསལ་བའ་ི

ཆེད་ད་ུཚང་མས་འབད་བརྩནོ་ཅི་ནས་གནང་
རོགས་ཞུ།། གྲྭ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
ནས་སིྤ་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་ཤར་མར་བསི།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥4

ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅྱུ་པ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ 
ནས་ཚེས་ ༡༦ བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་
རྡ་ས་དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་

ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གི་
བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་

འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅྱུ་པ་ཚོགས་
གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའིི་ཚོགས་
འད་ུཉནི་གངས་བཞིའི་རིང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་བའི་

གསོ་གཞི་ཁག་གཅིག་གི་ཐོག་གསོ་བསྡུར་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་

ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་ཚབ་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་མཆོག་ 
དང་། དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ལྡ་ིལི་དནོ་
གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག 
ཤེས་རིག་དང་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
བཀའ་བླནོ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། 
ད་ེབཞིན་ས་གནས་ཁག་ ༤༤ ནས་ཚོགས་
བཅར་བ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་གནང་འདགུ  སབྐས་དརེ་
སིད་ཚབ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ཚོགས་འད་ུང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། སབྐས་བཅྱུ་བཞི་པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་
འཛིན་སྐངོ་རིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་ཡོད། ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་
བདེ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འགལེ་བརདོ་
དང་རྒྱྱུ ་མཚན་ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་རིྩས་སྤདོ་
བེད་ཐུབ་མཁན་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཞིག་བ་དགསོ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཕ་
གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐོག་མར་གཞི་འགོས་
གང་ཐུབ་ཀིས་ས་གནས་རང་དུ་དཀའ་
ངལ་ད་ེཉིད་སེལ་ཐུབ་མིན་འབད་བརྩོན་
བ་དགསོ། གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་
རུབ་ཐགོ་འབད་བརྩོན་བ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེ་ཡིན་ལུགས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་ 
གནང་། ད་ེནས་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་
བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ས་གནས་གཞི་

རིམ་མང་ཚོགས་ལ་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འག་ོསངས་དང་། ཁམིས་ལུགས། 
ཆིག་སིྒལ། ཡུལ་མི་ཁིམ་མཚེས་དང་མཐུན་
ལམ་གནང་ཕགོས། སོགས་ཉནི་རེ་ཉནི་རེའ་ི
གནས་སངས་ཐགོ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཚོས་རང་ཉིད་ནས་ནསུ་སབོས་ལྡན་པའི་
ཐགོ་ནས་མི་མང་ཚོར་གནས་ལུགས་འགལེ་
བཤད་རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པ་བཤད་ཐུབ་མཁན་ 
དང་། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སནོ་
གནང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་བ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་ནང་སདི་དུང་ཆེ་
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། །

གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་འསོ་སྦྱངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་
འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ བར་སྔནོ་འག་ོ
དང་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་རྒན་དམིགས་
སྒརོ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུདགེ་རྒན་འསོ་སྦྱངོ་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིམཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བརོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ས་རཱ་
མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་དག་ེབཤེས་འཇམ་དཔལ་
གགས་པ་ལགས་དང༌། ཤེས་རིག་སལོ་རྒྱྱུན་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་
ལགས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང༌། འསོ་སྦྱངོ་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སླབོ་ཕུག་གངས་ 

༢༠ བཅས་ལནྷ་འཛོམས་གནང་ཡོད་ཅིང༌། 
སབྐས་དརེ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
སླབོ་ཕུག་གི་གངས་ཚད་དང་དག་ེརྒན་གངས་
ཚད་ལ་གཞིགས་ན་དགེ་རྒན་རེར་ཆ་སྙམོ་
སླབོ་ཕུག ༡༣ ཙམ་ཐབོ་ཀི་ཡོད་པར་སོང༌། 
དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་
བར་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐནེ་གལ་ཆེ་ཞིག་འཛོམས་
ཡོད་ཚྱུལ་དང༌། ལགྷ་པར་བཀའ་ཤག་
སབྐས་ ༡༤ པས་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་དནོ་གལ་
འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིྩ་བཞིན་པར་བརནེ། 
འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནས་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་
གལ་གནད་སྐརོ་གསོ་བསྡརུ་རིམ་པ་བྱུང་དང་
འབྱུང་བཞིན་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ལ་དག་ེརྒན་མ་འདང་བའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་

མེད་རུང་མ་འངོས་པར་དག་ེརྒན་རྒས་ཡོལ་
ད་ུཕབེས་མཁན་ཚབ་ཏུ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
ཀི་དགངོས་དནོ་བཞིན། སྔནོ་འག་ོཚྱུན་ལ་
ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ལག་
འཁརེ་ཐགོ་དག་ེརྒན་འསོ་སྦྱངོ་ཐནོ་པའ་ིདག་ེ
རྒན་ཚད་ལནྡ་བསྐ་ོགཏངོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་དག་ེ
རྒན་གསོ་སྐངོ་ཞུ་རྒྱྱུའི་ལས་འཆར་བསིྒགས་
པ་ཞིག་ཡིན་སབས། འསོ་སྦྱངོ་ནང་ཞུགས་
ཟནི་པ་ཙམ་གིས་ལས་ཀ་ཡོད་ཤག་གི་བསམ་
བླ་ོམ་འཛིན་པར་འསོ་སྦྱོང་རིང་རང་ནསུ་
ཡོད་ཚད་ཀིས་ཧུར་བརྩོན་གནང་ས་ེསྦྱངས་
འབས་རྩ་ེཐནོ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དག་ེརྒན་གི་
ས་མིག་གཞིར་བཟུང་བསྐ་ོགཏངོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང༌། 
དག་ེརྒན་ཞིག་གིས་སླབོ་ཕུག་གི་མི་ཚེའི་ནང་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་ཕན་ཐོགས་ཤིག་

བསུྒབ་ཐུབ་ན་སླབོ་ཕུག་དསེ་ཀང་མི་ཚེ་ཧལི་
པརོ་དགེ་རྒན་དའེི་བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་
ངསེ་དང༌། རྒྱྱུན་ད་ུའཆད་སལོ་ལརྟ་དག་ེརྒན་
ན་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་གི་འཛུགས་
སུྐན་བེད་
པ ོ ་ ཡི ན ་
གསུངས་
པ ་ ལྟ ར ། 
དེ ་ ལ ས ་
ལྡ ོ ག ་ ས ེ ་
ད གེ ་
རྒན་ཞིག་གིས་རང་འཁིའི་ལས་འགན་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་མ་བསུྒབས་པ་ཡིན་ན་
སླབོ་ཕུག་གི་མི་ཚེ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་དང་སིྤ་
ཚོགས་ལའང་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོབཟ་ོམཁན་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཉནེ་ཡོད་པས་དའེ་ིགལ་གནད་
ལ་བསམས་ཏ་ེལྷག་བླ་ོཆེར་བསྐེད་དགོས་
སྐརོ་གསུངས། ད་ེནས་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་དངསོ་གུབ་བསན་པ་ལགས་ཀིས་སྐུ་

མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་དང་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་
སླབོ་སིྤས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང༌། 
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གལོ།།

ཁམས་འབ་ིརའུ་ིགྲྭ་བསན་འཛིན་ལྷུན་གུབ་ལ་ཁམིས་ཆད་བཏང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཁམས་འབ་ིར་ུརངོ་
ཆྱུ་གཉསི་ཡུལ་ཚོ་(རླན་ཆྱུ་) དགནོ་གསར་
དགོན་པའི་གྲྭ་བསན་འཛིན་ལྷུན་གུབ་ལགས་
ལ་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༥ པའ་ིནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ལྷ་ས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཀི་ཁིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་གསར་ད་ུ
ཤེས་རགོས་བྱུང་ཡོད།
 ད་ེཡང་བསན་འཛིན་ལྷུ ན་གུབ་
ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ནང་འབ་ིར་ུ 
རངོ་། ཤག་ཆྱུ་གངོ་ད་ུཕབེས་ཞརོ་ཞིག་ལ་
མི་མང་གིས་རེ་འདནུ་ལརྟ། མི་རིགས་དང་
སདྐ་ཡིག་གི་གནས་བབ་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་
གནང་སབྐས་རྒྱ་ནག་གི་ཉནེ་རགོ་པས་བཙན་
ཁདི་བས་འདགུ ཁངོ་ན་ིཁམས་འབ་ིར་ུརངོ་
ཤག་ཆྱུ་གངོ་བརྡལ། དག་ེས་ེགངོ་ནས་ཡིན་
པ་དང་། ཆྱུང་དསུ་ནས་ཆྱུ་གཉསི་ཡུལ་ཚོ། 
དགནོ་གསར་དགནོ་ད་ུཞུགས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ 
ལོ་ཡས་མས་ནས་མལ་གངོ་གངོ་དཀར་རངོ། 

འབི་གུང་མཐིལ་སོགས་སུ་ལོ་གསུམ་སུྒབ་
པ་གནང་བ་དང་གཞན་ཡང་གཞུང་ལུགས་
དང་རིག་གནས་སོགས་སླབོ་སྦྱོང་གནང་
འདགུ རེས་སུ་ཕ་ཡུལ་ད་ུཕབེས་ནས་
དགོན་གསར་དགོན་ད་ུཚོགས་བླའི་འགན་
ཁུར་དང་ཞོར་ད་ུདགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ལ་
འཆད་ཁིད་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་བ་ླ
གཟའི་ཉནི་མོར་གངོ་པ་ཁག་ཏུ་ནང་ཆོས་ང་ོ
སྤདོ་དང་རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་སིྒག དཀར་ཟས་
ལ་སྐལུ་མ་སོགས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ། ནམ་
རྒྱྱུན་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱའ་ིསྐརོ་ལ་ཆོད་སེམས་
ཆེན་པསོ་མི་མང་ལ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་གི་
ཡོད་པར་བརནེ། མི་མང་ཚོས་ཁངོ་ལ་གདངེ་

འཇགོ་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་འདགུ ལོ ་ སྔ ོན ་
མར་འབ་ིརུ་ནགས་ལའྷི་གཏརེ་ཁ་རྒྱ་གཞུང་
གིས་སྔགོ་འདནོ་བདེ་གབས་ཡོད་དསུ། ཁངོ་
གིས་བཀག་འགགོ་དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་བས་པ་
དང་དངསོ་སུ་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་དང་
ནགས་ལ་ྷསུང་སྐབོ་ཡོང་མཁན་འཐུས་མི་ལ་
ཁ་བཏགས་གཡོགས་པ་སོགས་གནང་བས་རྒྱ་
གཞུང་གི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕགོ་ཡོད། ད་ེསྔནོ་
བཙན་འཁདི་བདེ་སབྐས་མི་མང་གིས་རྒྱྱུ ་རྐནེ་
འད་ིདསུ་རྒྱ་མིའ་ི ཉནེ་རགོ་པས་ཁ་ོན་ིད་ེརིང་
གི་གནས་ཚྱུལ་ཙམ་མིན་པར་ལོ་མང་པརོ་ང་
ཚོས་ཉམས་ཞིབ་བས་པས། ནག་ཉསེ་མང་
པ་ོགསར་རགོས་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་དང་། ནགས་

ལ་ྷསུང་སྐབོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་གས་སུ་
ཡོད་པ་སོགས་བཤད། བཙན་འཁདི་བས་
རསེ་དསུ་ཡུན་རིང་པར་གང་ད་ུབཀག་ཉར་
བས་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ ཡུལ་མི་ཚོས་
ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད་པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༥ པའ་ིནང་ཁངོ་ལ་ྷས་ནས་ལོ་ང་ོབརྒྱད་
ཀིྱི་ཁིམས་བཅད་བཏང་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་
བྱུང་ཡོད། སིྤར་ཁམས་འབི་རུའི ་ཕོགས་
སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་སརྔ་བཞིན་
བདེ་ཀི་ཡོད་སབས། དསུ་རྒྱྱུན་སདྐ་འཕནི་གི་
བརྒྱྱུད་ལམ་བཀག་འགོག་བདེ་ཀི་ཡོད་པས། 
ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚྱུལ་རྒྱྱུ ས་ལོན་བེད་རྒྱྱུ ར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད།།

བུ་མོ་བཀ་ཤིས་སིྐད་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བས་པ།
༄༅། །བཞུགས་སརྒ་ཀིརའི་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་
གི་བདོ་གནས་འབལེ་མཐུད་པ་བླ་ོབཟང་ཡེ་
ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་གཉསི་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ཉནི་རྔ་པ་རྨའེུ་ར་ུམའ་ིཡུལ་

ཚོའ་ིསངེ་ནས་རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པའ་ིབུ་མོ་
བཀ་ཤིས་སིྐད་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་
བས་ཡོད་འདགུ་ལ། སབྐས་ཐགོ་དརེ་ཉནེ་རགོ་
པས་ཡར་རྔ་པ་རངོ་མཁར་ད་ུཁདི་ཡོད་པ་ཙམ་
ལས་ད་བར་གང་ད་ུབཀག་ཉར་བས་ཡོད་མེད་
དང་གནས་སངས་ག་འད་ཡིན་སོགས་གསལ་

པ་ོཤེས་རགོས་བྱུང་མེད། ཁངོ་མོ་ན་ིམད་ོསདྨ་
རྔ་པ་རངོ་རྨའེུ་ར་ུམའ་ིར་ུཆེན་གསུམ་པའ་ིམོ་ན་ུ
ཚང་གི་ཕ་མོ་ན་ུདང་། མ་ཚེ་རིང་སིྐད་གཉསི་
ཀི་བུ་མོ་ཡིན་ཞིང་། ཆྱུང་ཆྱུང་སབྐས་ནས་སླབོ་
གྲྭར་འག་ོམྱངོ་མེད་པར་ཕ་མ་དང་མཉམ་ད་ུ
འབགོ་ལས་བས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ 

དང་། དངེ་སབྐས་ཡུལ་ཚོའ་ིསངེ་ཕ་མ་གཉསི་
ལ་ཞབས་གཡོག་བས་ནས་བསདྡ་ཡོད་འདགུ 
ཁངོ་མོ་འཛིན་བཟུང་བདེ་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
ཐད་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་ཁུངས་ནས་བཤད་ན་ག་
སནོ་ཉནི་གི་བདེ་སྒ་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་ཚྱུལ་
གླངེ་ནའང་ཉནི་དརེ་ཁངོ་མོས་ཅི་བས་སོགས་ གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་མ་བྱུང་བ་བཅས།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ 5

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གུའ་ིནང་༸རྒྱལ་བའ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ སྤལེ་ཟླའ་ི
ཚེས་ ༢༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་སིྤ་ནརོ་ྋགངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་གི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་
གི་ཉནི།  ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོར་མང་སུྤལ་སྐུ་བླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང༌། རིས་མེད་དགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་སྐབས་གནས་བ་ླསུྤལ། མཁན་
པ།ོ  དག་ེའདནུ་གི་སྡ།ེ  དམིགས་བསལ་
སྐ་ུམགནོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་གི་ First 
Secretary Mr. Abhay Kumar མཆོག 
བལ་ཡུལ་ནང་པའི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོའཇིགས་གལོ་མཆོག བལ་
ཡུལ་དསུ་བབ་གསར་ཤོག Nepal Times 
གི་རྩམོ་སིྒག་འགན་འཛིན་ Mr Kunda 
Dixit མཆོག FNCCI ཚོགས་གཙོ་ཟུར་
པ་ Mr Suraj Vaidya མཆོག བལ་
ཡུལ་ད ོན་གཅོད་ར་མགིན་རྡ་ོརེ་ལགས། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བཀ་ཤིས་དནོ་གུབ་
ལགས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་གི་
ཚོགས་གཙོ་དང་འཐུས་མི་རྣམ་པ། ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ། ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་
འཐུས་མི་རྣམ་པ། སིྤ་ཟུར་རྣམ་པ། སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ་རྣམ་པ། ཧ་ི

མཱ་ལ་ཡའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ། 
གཏངོ་ཕདོ་ལགྷ་བསམ་ཅན་གི་འཁུངས་སརྐ་
འཐབེ་རྩའེ་ིསིྦྱན་བདག་རྣམ་པ། གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་
འག་ོའཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་
རྣམ་པ། གཞུང་འབལེ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
ལས་བདེ་རྣམ་པ་དང༌། སེར་སྐ་མི་མང་
རྣམས་འཕགས་ཤིང་རྣམ་རྒྱལ་འབངི་རིམ་
སླབོ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་ད་ུའཛོམས་ཏ་ེབཞུགས་

གལ་ད་ུའཁོད་ཟིན་རེས་ཀོ་པན་འགོ་མིན་
བང་ཆྱུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ནས་གསེར་ 
འཕངེ་། རྣམ་རྒྱལ་འབངི་སླབོ་ཀིས་རྔ་རོལ་
ར་ུསིྒག  བལ་ཡུལ་བདོ་ཀི་ལ་ྷམོ་ཚོགས་
པས་བཀ་ཤིས་གཞོལ་པ་དང་ལྷ་ཀླུ ་གཞས་
མས་གཟབ་མཆོར་སྤས་ཏ་ེརནེ་འབལེ་གི་
གླུ ་དབངས་གེར་བཞིན་རྣམ་རྒྱལ་འབིང་

སླབོ་ཀི་ལས་ཁུངས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་
རིན་པ་ོཆེ་སྤསོ ་སསེ་བསུས་ཏ་ེགསེར་ཁི་
མཐནོ་པརོ་མངའ་གསོལ་ཞུས། 
 སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོར་མང་སུྤལ་སྐུ་
བླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པ་ོཆེས་སང་གསལ་
ཞལ་ཕ་ེགནང་ཡོད།  ད་ེནས་རྡ་ོར་ེསླབོ་
དཔནོ་སུྤལ་སྐུ་བླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཀོ་པན་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོ་

གྲྭ་ཡོངས་ནས་མཁའ་འག་ོཆོ་གའི་སྒ་ོནས་
བརན་བཞུགས་རྒྱས་པ་འདགེས་འབུལ་དང༌། 
ད་ེབཞིན་རིན་པ་ོཆེས་དབུས་སྐབས་གནས་
བ་ླསུྤལ་དགེ་འདནུ་རྣམས་ནས་ཁུས་གསོལ་
རབ་གནས་དང༌། རིམ་བཞིན་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང༌། དནོ་གཅདོ། 
སིྤ་འཐུས།  ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བ་ླསུྤལ་

མཁན་པ་ོརྣམ་ནས་ྋགངོ་ས་ྋསྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རནེ་འདགེས་
འབུལ་དང༌། ༸རྒྱལ་བའ་ིཞབས་བརན་
གསོལ་འདབེས་འདནོ་བཞིན་སྐུ་མགནོ་རྣམ་
པས་མཇལ་དར་སྒནོ།
 རྣམ་རྒྱལ་འབིང་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ ་མ་རྣམས་ཀིས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་
བལ་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་དང་སྐུའི་གསང་
གསུམ་གི་བསདོ་པ་དུག་བཅྱུའི་དབངས་སནྙ་
ཕུལ། ད་ེརསེ་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ་ར་མགནི་
རྡ་ོརསེ་ག་སནོ་འཚམས་འདའི་ིགཏམ་བཤད་
དང་སྦྲགས། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་
གསུང་བཤད་དང་།  ཕགོས་བཞུགས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་བཀ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་
ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་སྒགོས་སྦྱང་གནང་།  འད་ི
ལོ་བལ་ཡུལ་ས་ཁུལ་ད་ུརང་བཞིན་འབྱུང་
བའི་གནདོ་འཚེ་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེས་རྐེན་
པས་མི་རྒྱྱུ ་གཉསི་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་
ཕགོ་ནས་དཀའ་སྡུག་མྱངོ་བཞིན་པའི་དསུ་
སབྐས་དརེ་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་དགོན་སྡ་ེ
རྣམས་ནས་མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་
ཐགོ ཐགོ་མར་སགོ་སྐབོ་དང༌། བར་ད་ུ
རོགས་སྐརོ། མཐའ་མར་བསྐར་གསོའ་ི
ལས་རིམ་བཅས་ཞབས་ཞུ་མིག་སྨན་མིག་
ཐགོ་ཕན་པ་ལ་ྟབུའི་རླབས་ཆེན་བས་རསེ་ལ་

ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་དང་འབལེ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའི་གཟངེས་བསདོ་ཕག་ཁེར་ཕུལ།  
གསོལ་ཚིགས་གུབ་མཚམས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
དང་བལ་ཡུལ་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ་ནས་གཞས་ས་
འཁབ་སནོ་ཞུས། བལ་ཡུལ་ནང་གི་གཞུང་
འབལེ་གཏན་ཉིན་སླབོ་གྲྭ་བཞི་དང་བལ་
ཡུལ་བདོ་ཀི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནས་༸རྒྱལ་བ་
དགེས་པའི་མཆོད་སིྤན་གི་ཚྱུལ་ད་ུདགའ་
དད་སྤ་ོགསུམ་གི་སྒ་ོནས་གླུ་གར་གི་མཆོད་
དབངས་ཕུལ།  འཁུངས་སརྐ་ཉནི་གཉསི་
པའ་ིསབྐས་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
བལ་ཡུལ་བདོ་ཀི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནས་རྒྱལ་
བ་དགསེ་པའི་མཆོད་སིྤན་གི་ཚྱུལ་ད་ུབདོ་ཀི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་ལྷ་མོའི་
སྒྱུ ་སྩལ་ལམ་ནས་ལྷ་གཞུང་རྣལ་འབརོ་གི་
དབང་ཕྱུག་ཆེན་པ་ོརེ་བཙྱུན་མི་ལ་བཞད་
པ་རྡ་ོརའེི་རྣམ་ཐར་ཉནི་འཁངོས་སུ་འཁབ་
སནོ་ཞུས། ད་ེཉནི་སྐ་ུམགནོ་དང་སེར་སྐ་
མི་མང་ཡོངས་རོགས་འད་ུའཛོམས་གནང་
ཡོད།  ༸རྒྱལ་བའ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་ནད་
མནར་གིས་འཆི་གསོན་ལ་ཐུག་པ་རྣམས་ཀི་
ཚེ་སགོ་སྐབོ་རྒྱྱུར་བལ་ཡུལ་རྒྱ་ཁམ་དམར་
པརོ་རང་རེའ་ིབདོ་མི་ ༥༢ ཙམ་གི་བདག་
ལས་གཞན་གཅསེ་པར་འཛིན་པའ་ིསིྦྱན་པའ་ི
ནང་ནས་མཆོག་ད་ུགྱུར་བ་ཁག་གི་སིྦྱན་པ་
ཕུལ་ཡོད།།

ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཝི་ཌནེ་ད་ུབདོ་དནོ་པར་རིགས་འགམེས་སནོ་གནང་བ།
༄༅།།སུ་ཝི་ཌེན་Swedenབདོ་རིགས་
ཚོགས་པས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་
པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཉནི་
སུ་ཌནེ་རྒྱལ་ས་སི་ཊོཀ་ཧམོ་ Stockholm 
ཏུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་སྐུ་ཕངེ་
བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་
དང་འབལེ་བའི་སྐུ་པར་འགམེས་སནོ་གནང་
འདགུ སྐ་ུཔར་འགམེས་སནོ་ད་ེབཞིན་སུ་
ཝི་ཌནེ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་། སུ་ཝི་
ཌེན་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་རྣམས་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི
སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་དང་བསནུ་གོ་
སིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ སབྐས་དརེ་

མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་
པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པའི ་སྨནོ ་ལམ་
གསུང་འདནོ་དང་། བསང་གསོལ། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་བདོ་སདྐ་དང་སུ་ཝི་

ཌེན་སྐད་ཡིག་ཐགོ་ང་ོསྤདོ་དང་གླགོ་བརྙན་
བསན་འདགུ་པ་མ་ཟད།  བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
འཁབ་སནོ་དང་གཏམ་བཤད་སོགས་གོ་

སིྒག་ཞུས་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིཔར་རིགས་
འགེམས་སནོ་གི ་བརོད་གཞི་གཙོ་བ ོ་ནི། 
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ི

དབུ་ཁདི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་པ། 
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་
སནྙ་གགས་ཆེ་བའ་ིན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་

རགས་ཀིས་གཙོས་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཁག ད་ེབཞིན་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ལགྗས་རྩམོ་མཛད་པའི་ཕག་
དབེ་ཁག་བཅས་ཡིན་འདགུ གཞན་ཡང་
སྐབས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པའ་ིསྐརོ་དང་། ཐངེས་
འདིའི་པར་རིགས་འགམེས་སནོ་གི་སྐརོ་ང་ོ
སྤོད་ཐུང་ཙམ་ཞིག་གནང་རེས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་སྐ་ེའག་ོསིྤ་དང་། བ་ེབག་ཏུ་
བདོ་མིའ་ིདནོ་ད་ུཞི་བད་ེདང་། བམས་བརྩ་ེ
སོགས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་དང་
མཛད་མུས་ཡིན་སྐརོ་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་

སནོ་སྩལ་བ་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་། ཕགོས་
མཚྱུངས་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་སུ་ཝི་ཌནེ་རྒྱལ་
ས་སི་ཊོཀ་ཧམོ་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིན་ོབལེ་
འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུགོང་གསལ་ལྟར་པར་
རིགས་འགམེས་སནོ་དང་གླགོ་བརྙན་བསན་
ཡོད་འདགུ སིྤར་ན་ོབལེ་འགམེས་སནོ་ཁང་
ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཚན་རགས་འཁོད་པའི་ཞབས་སགེས་ 
དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ཕི་ཟླ་ ༤ པའ་ིནང་འགམེས་སནོ་
ཁང་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་སབྐས་དན་རནེ་
ད་ུགསོལ་སྩལ་གནང་བའི་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གི་སྤན་ཤེལ་དང་།  ཞལ་འདནོ་
ཕག་དཔ།ེ ཕག་སྨྱུག་གཅིག་བཅས་ཡོད།།

ཁ་ེན་ཌའ་ིབླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐ་ུགཤེགས་པར་མྱ་ངན་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ི Canada ཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཨེན་ྜརིའུ་བྷ་ེན་ེཊི་ Andrew 
Bennett མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའི་ནང་འཁོད་དནོ། 
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཁིན་ཏུའི་

བཙོན་ཁང་ནང་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ངས་ཁངོ་གི་
ནང་མི་དང་ཉ་ེའབལེ་སོགས་ལ་སེམས་གསོ་
དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཡོད།
 སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
དད་གུས་ཆེན་པ་ོཞུ་ཡུལ་གི་བདོ་མིའི་བླ་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁངོ་གིས་བདོ་མི་

འབགོ་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་
དང་། འཕདོ་བསནེ་གི་མཐུན་འགྱུར། ད་ེ
བཞིན་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་འདགེས་ཐགོ་ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་མྱངོ་ཡོད། ད་
ལྟའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ཚང་མས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདསུ་ཞུ་དགོས་
པ་དང་། ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་དགོངས་རོགས་ད་ེགུས་བཀུར་

དང་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་ལམ་ནས་
སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ། 
 ངས ་རྒྱ ་ག ཞུང ་ གིས ་
དཔནོ་རིགས་ཚོར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་སྐ་ུཕུང་ནང་མིར་རིྩས་སྤདོ་གནང་
ནས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་སོགས་
བདེ་བཅྱུག་རོགས། ཞསེ་རེ་འདནུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥6

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོ་རྨངོས་པའ་ིགཞན་དབང་ད་ུསོང་ཚྱུལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཁེལ་ལི་

ཕརོ་ནི་ཡ་མངའ་སྡའེི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་
ཚོགས་ཁང་ University of California 
Irvine  ནང་ད་ུམཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་
རསེ་ཁལེ་ལི་ཕརོ་ན་ིཡ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའ་ི
བྷ་ེརེན་ཨི་ཝནེ་ Bren Events Center  
ཚོགས་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་
བདོ་མི་དང་། སོག་པ།ོ འབུག་པ་བཅས་ཁནོ་
མི་གངས་ ༡༠༠༠ བརྒལ་བས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ཆབ་སདི་
ཀི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་གཉན་འཕང་ཆེ་བའ་ི

དསུ་སབྐས་སུ་རྡགོ་སིྒལ་ནས་གནས་ཐུབ་པ་
ན་ིགཙོ་བ་ོབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་། སདྐ་ཡིག་

དའེ་ིནང་ཡོད་པའ་ིལོ་ང་ོསངོ་ཕག་གི་རིང་བདོ་
མི་ཚོས་ཉར་ཚགས་བས་པའི་བཀའ་འགྱུར་
བསན་འགྱུར་གི་བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ཡིན་
སྐརོ་དང་། བདོ་མི་སྐ་བ་ོཚོས་ཀང་ནང་ཆོས་
ལ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་དགསོ། ལགྷ་པར་ལམ་
རིམ་གིི་དཔ་ེཆ་ལྟ་བུ་བལྟ་ཀླགོ་བས་པས་མི་
ཆོག་པར་སླབོ་དཔནོ་ལེགས་ལནྡ་རསེ་མཛད་
པའི་རགོ་གེ་འབར་བའི་གཞུང་ལྟ་བུར་སླབོ་
གཉརེ་བེད་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་མཛད།  
གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་བསྙནོ་འཛུགས་
བས་པའ་ིབ་སྤདོ་དང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་

དནོ།    ཁ་ོཔ་ཚོས་ངསོ་ལ་ང་ོརྒལོ་བས་
ཀང་ངསོ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད།  སྙངི་
ར།ེ ད་ེཚོའ་ིགས་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཆ་
ཚང་མ་ཤེས་པར་རྨངོས་པའ་ིགཞན་དབང་ད་ུ
སོང་ནས་ད་ེའད་བདེ་བཞིན་ཡོད།   ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ འག་ོསདོ་བར་
ངསོ་ནས་ཀང་རྨངོས་པའི་དབང་གིས་བསན་
པ་ཡིན།  ད་ེརསེ་རིམ་བཞིན་དརེ་དགོས་
པ་ཞིག་བྱུང་ནས་བརག་དཔྱད་བས་པ་ཡིན།  
༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ།  དམ་མིན་དམ་རུ་
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞསེ། །སྨནོ་ལམ་ལོག་
པའ་ིདམ་ས་ིའབྱུང་པ་ོའདསི། །བསན་དང་
འག་ོབ་ཀུན་ལ་འཚེ་བདེ་ན༑ ༑མགནོ་སྐབས་
དཔུང་གཉནེ་མ་མཛད་ཐལ་བར་རླགོ   ཞསེ་
གསུངས་ཡོད། དལོ་རྒྱལ་བསན་པས་ཆོས་
ལུགས་འཐནེ་འཁརེ་ཡོང་གི་ཡོད།  དཔརེ་
ན། ངསོ་ཀིས་ག་ོཐསོ་ལརྟ་བས་ན་ཁམས་
ཕོགས་བཟང་བཟང་དགོན་པའི་ནང་ད་ེསྔ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་པར་བརནེ་ཉ་ེ
འགམ་དགནོ་པ་ཚོས་འབལེ་བ་མ་བས་པར་
ཐག་རིང་པ་ོབས་ནས་བསདྡ་པ་དང་། ཕིས་
སུ་བཟང་བཟང་དགནོ་པས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་མཚམས་འཇགོས་བས་རསེ་ཉ་ེའགམ་

ད་ུདགནོ་པ་ ༡༧ ཡོད་པ་ད་ེདག་དང་འབལེ་
བ་བཟང་ད་ུཕིན་ཡོད།  ཕགོས་མཚྱུངས་
ངསོ་རང་ས་ྔམོ་སྲྭ་རག་ཨཤྲམ་ Swarag 
Ashram ནང་སྡདོ་སབྐས་ནབུ་གཅིག་ལ་གུ་
རུ་རིན་པ་ོཆེའི་རྣམ་ཐར་པདྨ་བཀའ་ཐང་གི་
དཔ་ེཆ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེངསོ་ཀིས་བདག་པ་ོ
མ་བརྒྱབ་སབས།  དཔ་ེཆ་ད་ེབརོ་བརླག་
ཕིན་པ་ཞིག་རིྨས་བྱུང་། ཕིས་སུ་ངསོ་ཀིས་
དགེ་བཤེས་རབ་བརན་ལགས་ལ་ཞུས་པ་
ཡིན། ཁངོ་གིས་ད་ེདལོ་རྒྱལ་གིས་བས་སྐརོ་
གསུངས་བྱུང་། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཛེ་སདྨ་
རིན་པ་ོཆེས་ཕ་རྒདོ་བ་ླམའ་ིཞལ་ལུང། ཟརེ་
བའ་ིདབེ་ད་ེཐནོ་པ་རེད།  དའེ་ིནང་ད་ུད་ེས་ྔ
བ་ླཆེན་དང་གཞུང་ཞབས་ལས་བདེ་པ་ཁག་
གཅིག་དང་དལོ་རྒྱལ་དབར་གི་འབལེ་བ་ཇི་
བྱུང་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད། ད་ེས་ྔགནས་ཆྱུང་ཆོས་
སྐངོ་ཆེན་མོས་ངསོ་ལ་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་
བ་མ་བས་ན་བཟང་ཚྱུལ་གསུངས་ཡང་
སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀིས་གནས་ཆྱུང་ཁ་བཀག་པ་
ཡིན།  ད་ེནས་དབེ་ད་ེཐནོ་རསེ་གནས་ཆྱུང་
ལ་ད་ེས་ྔངསོ་ཀིས་ཁ་བཀག་ཀང་། ད་གནས་
ཚྱུལ་གང་ཤོད་རྒྱྱུ ་ཡོད་རངུ་ཤོད་ཤོག ཅསེ་
བརདོ་རྒྱྱུ ་བྱུང་།  དལོ་རྒྱལ་དགེས་པ་ཡིན་

པ་ཙམ་གིས་གནད་འགག་ཞེ་དག་གང་ཡང་
མེད། འནོ་ཀང་ད་ེབསན་པས་བསན་པ་ལ་
གནདོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་འཐནེ་འཁརེ་དང་ཆགས་སྡང་ཕགོས་
རིས་ཧ་ཅང་བཟསོ་རྐེན་ཆགས་པར་བརནེ་
དརེ་དམ་བསྒགས་བེད་དགོས་བྱུང་ཡོད། 
༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་དང་པ་ོདང་། གཉསི་
པ། གསུམ་པ། ལ་ྔཔ། སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་
པ་བཅས་ཚང་མས་རིས་མེད་ཉམས་བཞེས་
གནང་ཡོད། ངསོ་རང་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུགངོ་
མའི་ཡང་སིད་ཡིན་སབས་སྐུ་གོང་མ་ཚོའི་
རསེ་སུ་འབང་དགསོ།  ཁ་ོཔ་ཚོས་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་མ་ཤེས་པར་ངསོ་ལ་ང་ོརྒལོ་
སདྐ་འབདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།  ཁ་ོཔ་ཚོར་
ཁངོ་ཁ་ོལང་ནས་སྡདོ་ན་དག་ེཚན་གང་ཡང་
མེད། གསལ་བཤད་དང་ར་སྤདོ་ངསེ་པར་
ད་ུབདེ་དགསོ། ད་ལ་ྟཁ་ོཔ་ཚོས་སྨ་བརདོ་ཀི་
རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད། སྨ་
བརདོ་རང་དབང་ད་ེངསོ་ལའང་ཡོད་དགསོ། 
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་གླ་ོབུར་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་དགངོས་པ་རགོས་པར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ།

༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༣ ཉནི་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་གི་ལྟ་ེགནས་གངོ་
འཁརེ་ཁངེ་ཏུའི་ཐན་ཕུ་ཐང་ཆེན་ད་ུའབར་
རས་གས་འཐོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚྱུལ་ད།ེ 
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
དང་ཁོང་གི་སླབོ་མ་བླ་ོབཟང་དནོ་འགུབ་
གཉསི་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བསྙནོ་འཛུགས་ཀིས་
ཟླ་ ༤ ཚེས་༧ ཉནི་འཇུ་བཟུང་བཙོན་འཇུག་
བས་ཡོད། ལོ་དའེ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉནི་
དར་རྩ་ེམད་ོདཀར་མཛེས་བདོ་རིགས་རང་
སྐོང་ཁུལ་འབིང་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་
ཁང་ཟརེ་བས། རིན་པ་ོཆེ་ལ། གངོ་བརདོ་
འབར་རས་གས་འཐོར་དང་མེས་རྒྱལ་ཁ་
བལ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ངན་སྐུལ་བས་པ་སོགས་ཀི་
བསྙནོ་འཛུགས་ས་ཚོགས་བས་ཏ།ེ ཁངོ་གི་
སླབོ་མ་བླ་ོབཟང་དནོ་འགུབ་འཕལ་ད་ུསགོ་
ཐགོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། རིན་པ་ོཆེ་ལ་ལོ་གཉསི་
ནར་འགངས་ཀིས་སགོ་ཁིམས་གཅོད་རྒྱྱུ འི་
ཁམིས་ཐག་བཅད། དརེ་བརནེ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
གཉནེ་ཚན་དང་ཉ་ེའབལེ་ཁག་གཅིག་གིས། 
དང་བདནེ་མིན་པའི་ཁིམས་ཆད་ད་ེཁིམས་
ཁང་གོང་མར་གཏུགས་བཤེར་བས་ཀང་
གངོ་གཏུགས་ཕིར་སླགོ་བས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་
མཐ་ོརིམ་ཁམིས་ཁང་ཟརེ་བས། དཀར་
མཛེས་འབིང་རིམ་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་བའི་
ཁིམས་ཆད་གཞིར་བཞག་ས་ེབླ་ོབཟང་དནོ་
འགུབ་སགོ་ཐགོ་བཏང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་རིན་པ་ོཆེའ་ིསགོ་ཁམིས་

ད་ེཚེ་བཙོན་ལ་བསྒྱུར་བ་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ བར་མི་ལོ་ ༡༣ རིང་
རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ད་ུཉསེ་མེད་བཙོན་
འཇུག་བས་ཡོད།
 རིན་པ ོ་ཆེ ་བཙོན་འཇུག་བས་
ནས་བཟུང་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོས་ཐུག་
འཕད་ཐེངས་དུག་ལྷག་ཙམ་བས་ཡོད་པ་ 
དང་། ཉ་ེདསུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༦ ཉནི་ཐུག་འཕད་འག་ོམཁན་རིམ་པས་
ཤེས་རགོས་བྱུང་བ་ལརྟ། རིན་པ་ོཆེ་ལ་སྙངི་
གི་ན་ཚ་ཕགོ་ཡོད་པ་དང་ཁངོ་གླ་ོབུར་ད་ུདན་
མེད་བརྒྱལ་སོང་བའ་ིསྐརོ། རིན་པ་ོཆེ་ཉདི་
དང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལས་བདེ་ཚོས་ཀང་རིན་
པ་ོཆེ་ལ་ན་ཚ་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་ཡོད། ད་དངུ་
ཞབས་གཉསི་ཀང་ཐང་ཐང་མེད་པ་ཆགས་
ཡོད་འདགུ་པ་དང་། ད་ེཡང་ཐུག་འཕད་བ་
ཚོས་རིན་པ་ོཆེ་དང་ཁ་གསེ་སབྐས། རིན་པ་ོ
ཆེ་རག་ཏུ་རུབ་སགེས་ཐགོ་ཕབེས་དགསོ་པའ་ི
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་བྱུང་ཡོད། ད་ེནས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་སིད་
གཞུང་། ཚོགས་སྡ་ེཁག་སོགས་ཀིས། རིན་
པ་ོཆེ་སནྨ་བཅསོ་ཀི་ཆེད་ད་ུགླདོ་དཀལོ་ཡོང་
བའི་རེ་སྐུལ་དང་ལས་འགུལ་ས་མང་སྤལེ་
ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་མཁགེས་འཛིན་ཁ་ོ
ནས་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་
བཏང་མེད། ཉ་ེདསུ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཟླ་
འགོར་ལི་ཐང་རོང་ས་གནས་སིད་ཁིམས་
ལནྷ་ཁང་གི་མི་ས་གསུམ་གིས། རིན་པ་ོཆེའ་ི
གཅྱུང་མོ་བསོད་ནམས་བད་ེསིྐད་དང་སྒལོ་

དཀར་ལ་ྷམོ་གཉསི། རིན་པ་ོཆེ་ཐུག་འཕད་
ལ་འག་ོཆོག་ཅསེ་འཁདི་ཡོད་རངུ་། ཉནི་
གངས་བཅྱུ་ལྷག་ཙམ་རིང་ཁིན་ཏུའི་གངོ་
ཁེར་ད་ུཐུག་འཕད་ལ་ངང་སྒུག་བས་ནས་
ལགྷ་འདགུ ཟླ་འདའི་ིཚེས་ ༡༢ ཉནི་གི་ས་ྔ
དརོ་ཁམིས་སདི་ཁང་གི་མི་ས་ཚོས། གཅྱུང་
མོ་གཉིས་ལ་རིན་པ་ོཆེ་དགོངས་པ་རོགས་

ཡོད་སྐརོ་བརདོ་འདགུ་ཀང་། དགངོས་པ་
ཇི་ལརྟ་རགོས་མིན་དང་ག་དསུ་རགོས་མེད་
སོགས། རྐནེ་དང་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་
འགལེ་བརདོ་བས་མི་འདགུ་པས་འབལེ་ཡོད་
ཚོས་ད་དངུ་ཡང་ཤེས་རགོས་གསལ་པ་ོཐུབ་
མེད། ཐུག་འཕད་ལ་འག་ོམཁན་ཚོས། རིན་
པ་ོཆེ་བདོ་མི་ཚོ་དང་འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་

ད་ོསང་བ་ཡུལ་གི་མི་ས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རིན་ཆེན་རི་ལརྟ་སྤུངས་
རུང་ཁོང་ལྟ་བུ་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ནམ་
ཡང་རྙདེ་ཐབས་མེད་པས། ངསེ་པར་ད་ུའད་ི
ཡིན་འདི་མིན་གི་ལན་གསལ་མེད་ན་ཕིར་
ལོག་མི་བདེ་སེམས་ཐག་ཡིན་ཞསེ། ཞུ་སྐལུ་
ནན་པ་ོབས་དང་བདེ་བཞིན་པ་དང་། རྒྱལ་
སིྤའི་སིད་གཞུང་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་
ལམ་ཁག་གིས་ཀང་ཧ་ཅང་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོ
བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཟླ་འདའི་ིཚེས་ 
༡༣ ཉནི་ཐུག་འཕད་འག་ོམཁན་གཅྱུང་མོ་
གཉསི་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་འབལེ་ཡོད་མི་ས་ཚོས། 
རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་ཕུང་ཕིར་སྤོད་ཐབས་མེད་
སྐརོ་དང་། བདོ་ཀི་བ་ླམ་དང་དག་ེའདནུ་པ་
འགའ་སྐ་ུཕུང་མཇལ་ཞུ་ལ་ཡོང་ན་ཆོག་ཅསེ་
བརདོ་འདགུ 
 ད་ཐེངས་རིན་པ་ོཆེ་གླ ་ོབུར་ད་ུ
དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་དསེ། ཟླ་
འདའི་ིཚེས་ ༡༣ ཉནི་ལི་ཐང་ས་ཁུལ་ད་ུམི་
མང་པསོ་ས་གནས་སིད་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་
བས་པ་དང་། དཔནོ་རིགས་ཚོས་མི་མང་གི་
ཞུ་གཏུགས་ལ་ཡ་ལན་ཚྱུལ་མཐུན་མ་བས་
པར། འཇིགས་སྐལུ་དང་མེ་མདའ་གང་
བྱུང་བརྒྱབ་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡང་འབྱུང་
བཞིན་པ། གནས་ཚྱུལ་མཁ་ོསྤདོ་པ་ཚོས་
འགལེ་བརདོ་བས་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་ལི་ཐང་
དང་ཉག་ཆྱུ་རངོ་གཉསི་དབར་མི་མང་ཕར་
ཚྱུར་འག་ོསྐདོ་བཀག་འགགོ་དང་། ལི་ཐང་
རོང་ཐོག་ཏུ་དག་ཆས་དམག་མི་འགམེས་

འཇགོ་གིས་མི་མང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ། 
འགའ་རེར་ཉསེ་བརྡངུ་བཏང་ནས་སནྨ་ཁང་
ད་ུབསྐལ་དགསོ་བྱུང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་གཅིག་
མཇུག་གཉསི་མཐུད་ཀིས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་
འདགུ་ན། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ངསོ་ནས། ད་ལའྟ་ིརྒྱ་ནག་སདི་གཞུང་གི་
བེད་ཕོགས་འདི་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་
བཟང་སྤོད་ཀི་གནས་ཚད་དང་ཡོངས་སུ་
བརྒལ་བའི་བ་སྤདོ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་དང། 
བླ་ོཕམ་ཚད་མེད་བྱུང་ཞསེ་བརདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངསེ་པར་ད་ུ
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་སྐུ་ཕུང་མི་མང་ལ་རིྩས་སྤདོ་བདེ་
དགསོ་པ་དང་། བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུན་ལརྟ་སྐ་ུ
གདངུ་ཞུགས་འབུལ་སོགས་ཀིི་ལས་རིམ་
ཆ་ཚང་བ་ངསེ་པར་ད་ུའག་ོདགོས་པ་ནན་
བརདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་
བཅས་དང་རེས་འཇུག་ཡོངས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐདེ། རྒྱལ་སིྤའ་ིསདི་གཞུང་
དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གིས་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་ཕུང་
ཕིར་རག་ཐབས་དང་། མི་མང་གི་བད་ེ
འཇགས་ཆེད་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་དགསོ་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་ཡོངས་རོགས་
ཀིས་འགན་འཁུར་བདེ་དགསོ་པ་བཅས་ནན་
བརདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡༤ ཉནི།།


