དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།		

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་རི ་ཟླའི་ཤི ང་ལུག་ལོ།
ལོ་ ༨ ཨང༌། ༤

27th January 2016

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

Vol. 8 Issue 4 Price Rs. 1

རྡ་སར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་རྐྱེན་སེལ་
ཞབས་རི མ་གསོག་སྒྲུབ་ཞུས་པ།
།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། མི ་མང་རྣམ་པ། དེ་

༄༅།

ུ ་ི ཞབས་རི མ་གསོག་སྒྲུབ་ཆེད་
ཤག་གི ་བཀའ་འབྲེལ་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ རི ང་འདིར་སྐའ

ུ ་ི བླ་གཟའ་དང་བསྟུན་
༡ ཚེ ས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་སྟེ་ལྷག་ ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐའ

དཀར་ཉིན ་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་གོ ་ ནས་ཐེག ་ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་
སྒྲིག་ཞུས་ཐོག

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ དུ་ གཞུ ང ་དམངས་གཉིས ་མཉམ་འཛོ མ ས་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་སྨ ན ་བཅོ ས ་འཕ དྲོ ་ གནང་ཡོ ད།

གོ་ཐོས་ལྟར་ན་བོད་ནང་བོད་མི ་

བཞེ ས ་གནང་རྒྱུ འི ་ རྐྱེན ་སེ ལ ་ཞབས་རི མ་

གསོག་སྒྲུབ་ཞུ་ཆེ ད་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ ཚོ ས ་སྐུའི ་ ཞབས་རི མ ་སྒྲུ བ་བཞི ན ་པ་དང་།
ི ་ དེ་བཞི ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་ཁག་དང་། བོད་
ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ནས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང

གཙུ ག ་ལག་ཁང་གི ་ ར ནྟེ ་མཆོ ག ་སྤྱན་སྔའི ་ རི ག ས་གཞི ས ་ཆགས་ཁག་གི ་ ནང་དེ་ རི ང ་ བརྟག་དཔྱད་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་སྐུའི་འཕྲོད་ རང་གི ས ་མ་ཡོ ་སྨ ན ་ཁང་ལ་སྐུ འི ་ འཕྲོད ་
དྲུང་དུ་མཆོ ད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་འབུལ་གཤོ མ་དང་ སྐུའི ་ བླ་ གཟའ་དང་བསྟུན ་ནས་ཞབས་རི མ ་ བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེ་བཞི ན་སྨན་ བཞེས་ཀྱི ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོ ད་མེ ད་
དེར་
འབྲེལ། ཞབས་རི མ་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོ གས་ གསོ ག ་སྒྲུ བ་བྱེད ་བཞི ན ་པའི ་ གནས་ཚུ ལ ་ བཅོས་ཡི ན་ནའང་འཕྲོད་པོ་འདུག
མགོ ན ་དུ་ རྒྱུ ད་ས དྟོ ་བླ་ མ་དབུ ་ མཛད་ཐུ བ ་ ཐོས ་པར་ངོས ་ཀྱི ་ བཀའ་ཤག་གི ་ ཚབ་བྱས་ བརྟེན ་ཐུ གས་ཁྲལ་གནང་དགོ ས ་མ་རེ ད །
ི ་ཐག་པ་ནས་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞེས ་ཞུ ་ ཅེས ་མ་ཡོ ་ སྨན ་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་
བསྟན་བསྟན་འཛི ན་ལགས་དབུ ་ བཞུ ག ས་ ནས་སྙང
ཐོག ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ རྒྱུ་ཡི ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ བསྐྱངས་འདུག དེར་བརྟེན་མི ་མང་རྣམ་པ་
མཆོ ག་གི ས་དབུས་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ནི ་ ང་ཚོ ་ བོད ་མི ་ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ཚོ ་ཐུ གས་ལྷདོ ་ལྷདོ ་གནང་རོ གས་གནང་ཞུ ་
གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བོད་མི ་མང་ བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང་། ཚེ ་འདི་ཕྱི་ རྒྱུ་ཡི ན། སྤྱིར་ཨ་རི འ་ི ནང་ལོ་བཞི ་བཅུར་
སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས། ལྷན་ཁང་ཁག་གི ་དྲུང་ གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས། དེ་བཞི ན་རང་ཅག་

ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།

སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་རྣམ་པ།

བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གནས་རི ས་མེ ད་ཆོ ས་སྡ་ེ

ཁག་གི ་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། གཞན་ཡང་

གཉུ ག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ བུར་དུ་ལྷགས་

པའི་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ།

ཉིན ་རེ ་ བཞི ན ་འབྲེལ ་བ་བྱེད ་བཞི ན ་པར་
བརནྟེ ་ཉིན་རེ་བཞི ན་གནས་ཚུལ་འབར
ྱོ ་ཡོ ང་

གི ་འདུག དེར་བརྟེན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་

གནས་པའི་བོད་མི ་ཚོ ་ཐུ གས་ཁྲལ་མ་གནང་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མ་ཡོ ་སྨན་ཁང་ལྟ་བུར་

མཚོ ན ་ན་འཛམ་གླི ང ་ནང་སྙན ་གྲགས་ཆེ ་

ལོ ན ་སྐབ ས་གཟུ ག ས་གཞི ་ བརྟག་དཔྱད་བྱ་ གྲས་ཤི ག་ཡི ན། སྨན་ཁང་འདིར་སྨན་པ་ཚད་
དགོ ས ་ཞེ ས ་སྨ ན ་པས་ལམ་སྟོན ་གནང་གི ་ ལྡན་ཡོ ད་པ་དང་།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་
གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༡ ཚེ ས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ བར་
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེ མ་ཧཱ་རཤ་ཊའི་གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་པུ་ནེར་
རྒྱ་གར་སླབོ ་ཕྲུག་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ལྔ་པ་དང་ནུབ་
བྷངེ ་གྷལ་གྱི ་རྒྱལ་ས་ཀ་ལི ་ཀ་ཏར་རྟེན་གཞི ་བྱས་
པའི་ Entrepreneur’s Organization
ཞེས་པའི་ཚོ གས་འདུར་གསུ ང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་
གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོ ད།
དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་
མཆོ ག་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་བརྒྱུད་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་
འཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༨ ཉིན་པུ་ནེར་ཕེབས་
འབྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་པུ་
ནེར་ཐེངས་ལྔ་པའི་རྒྱ་གར་སླབོ ་ཕྲུག་ལྷན་ཚོ གས་
ཐོག་མཉམ་ཞུ གས་ཀྱིས་གསུ ང་བཤད་གནང་རྒྱུ །
ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་པུ་ནེ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་
ཀ་ལི ་ཀ་ཏར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྟེ་ཉིན་དེའི་ཉིན་
རྒྱབ་ Entrepreneur’s Organization
ཞེས་པའི་ཚོ གས་འདུར་གསུ ང་བཤད་གནང་རྒྱུ།
ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་ཀ་ལི ་ཀ་ཏ་ནས་
མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་འབར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ་
དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ི ལི ་ནས་གྷ་གལ་བརྒྱུད་རྡ་སར་ཕེབས་འབར
ྱོ ་
གནང་རྒྱུ་ཡི ན་འདུག་པ་བཅས། །
བོད་ནང་༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱའི་ཞབས་རི མ་

འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ནས་
གསོག་སྒྲུབ་ཞུས་པ།
རྣམས་ལ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་ལས་
ལོ་ལྔ་བཅུར་ལོན་སྐབས་ངེས་པར་ འཛམ་གླིང ་ནང་ཚད་མཐོ་ ཤོ ས ་ཀྱི ་ འཕྲུ ལ ་ ༄༅། །བོད་ཁམས་ཏྲེ་ཧོར་ལྕགོ ་རི ་དགོན་དུ་ཏྲེ་
བཀའ་དྲིན་ཆེ ་བ་ཞི ག་གང་ནའང་མེ ད་པར་ ཡོ ད།
བར ནྟེ ་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་སྐུའི ་ འཕྲོད ་བཞེས ་ དུ་གཟུགས་པོར་བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགོས་པ་ ཆས་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན། གང་ལྟར་འཛམ་ ཧོར ་སེ ར ་སྐྱ་མི ་མང་ཡོ ང ས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ སྐུ་
ཕྱའི་ཞབས་རི མ་རྒྱས་པ་ཞི ག་ཚོ གས་ཡོ ད་འདུག
ཅེས་སྨན་པས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ གླིང་ནང་མཐུ ན་རྐནྱེ ་ཡག་ཤོ ས་ཀྱི་སྨན་ཁང་
བརྟག་དཔྱད་མཛད་ཕྱི ར ་ཨ་རི ར་ཆི བས་ རེད།

དེ་བཞི ན་མི ་ སྒྱུ ར་བསྐྱངས་པར་བར ྟེན ་མི ་མང་ཚོ འི ་
མང་། ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་སྟོང་ སེམས་ནང་ཏན་ཏན་ཐུ གས་འཚབ་ཡོ ད་ངེས་

དེ་ ཡང་འདི་ གར་ཁུ ང ས་ལྡན ་གནས་ཚུ ལ ་འབྱོར ་

ལམ་སྟོན་གནང་གི ་ཡོ ད།

འགྲོ་སྟངས་ལྟར་ ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ད་བར་མ་ཡོ ་སྨན་ཁང་ གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥
ན་ལོ ་ དྲུ ག ་ཅུ ་ ལོ ན ་སྐབ ས་སྨན ་བཅོས ་བྱ་རྒྱུ ་ ནང་གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ སྐུའི་ འཕྲོད ་བཞེས ་ ཉིན་ཁམས་ཏ་ྲེ ཧོར་ལྕགོ ་རི ་དགོན་དུ་ཏ་ྲེ ཧོར་སེར་
སྐྱ་མི ་མང་ཡོ ངས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

བརྟག་དཔྱད་ཐེང ས་བཅུ ་ ཙམ་མཛད་ཡོ ད ་ མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་སྨན ་བཅོས ་འཕྲོད ་བཞེས ་
སྟབས། སྨན་ཁང་དང་སྨན་པ་ཡི ན་ནའང་ མཛད་རྒྱུའི་རྐནྱེ ་སེལ་ཞབས་རི མ་རྒྱལ་བའི་མཚན་

སྨན་ལྷའ་ི གཟུངས་སྔགས། མ་ཎི་
གྲངས་གསོ ག ་བཅས་ཞབས་རི མ ་གཞི ་ རྒྱ་ཆེ ་ བ་
ཞི ག་གསོག་སྒྲུབ་ཞུས་འདུག་པ་བཅས། །

ཐུ གས་མངའ་ཡོ ད་པ་དང་། མཐུ ན་རྐྱེན་གྱི་ སྔགས་དང་།

ཆ་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོ གས་པོ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་

ཐུ གས་ཁྲལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གནང་དགོས་མ་
རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ང་རང་ཚོ འ་ི ངོས་

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།

།མཚུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་

ནས་གང་ཉིད་མཆོ ག་སྐུ་ཚེ ་ཡུན་རི ང་བརྟན་ གི་དྲུང་ཆེ་དང་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།
སྐ་ུ ཚབ་
པའི་ཕྱིར་སྐུའི་ཞབས་རི མ་གསོ ག་སྒྲུབ་གང་ དོན་གཅོད་རྣམ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པ་
མང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཕྲག་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོ མས་ཀྱིས་སྐའ
ུ ་ི ཞབས་ རེད།

ཡི ན་ནའང་ཉིན་ཤས་གོང་བཀའ་

རི མ ་གསོ ག ་སྒྲུ བ་གནང་མུ ར ་རྣམ་གྲྭ ་ དགེ་ ཤག་ནས་མི ་མང་ཚོ ར ་ཐུ ག ས་ཁྲལ་གནང་

བསྐསོ ་བསྟན་འཛི ན་མཐུ ་སྟོབས་ལགས་ཀྱིས་ མི ་དགོས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡི ན། སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་

ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ སྐྱབས་ཐོ་ སྒྲོག ས་ ༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ སྐུའི ་ འཕྲོད ་བཞེ ས ་ཧ་
སྦྱང་གནང་།

ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་སྔ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ་

དེ་ ནས་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ ཞལ་སྔ་ ནས་ཀྱང་གསུ ང ས་ཡོ ད ་པ་མ་ཟད།

གསུང་བཤད་གནང་དོན།

མཁན་རི ན་པོ་ སྐུའི་སྨན་པ་རྣམ་པས་ཀྱང་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་

ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ས ་དབུ ས ་པའི ་ སྐྱབས་གནས་ ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་གསུངས་ཡོ ད།

ཉེ་ཆར་མ་

དགེ་འདུན་གྱི་སྡ།ེ མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ ཡོ ་སྨན་ཁང་ནང་སྐ་ུ གཟུགས་ཀྱི་གནས་བབས་

དད་པ་དང་དམ་ཚི ག་ བཅས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ། ཆེད་ཞུ། ཉེ་སྔནོ ་འདི་ལས་

ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་དཔལ་

བརྟན་པོ་སྲུང་པ་ཡི ན་ན་གང་ཉིད་མཆོ ག་སྐུ་ ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ་ཛ་དྲག་བཀོད་ཁྱབ་དང་འབལྲེ ་
ཚེ ་ཡུན་རི ང་བརྟན་ངེས་ཡི ན། དེར་བརྟེན་ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

འགོ་འཛུ གས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་༸གོང་ ཚང་མས་ཐུ གས་སྨནོ ་གསོལ་འདེབས་གནང་
ས་མཆོ ག་དགུ ང་ལོ ་བརྒྱད་ཅུ ར་སྐུའི་འཕྲོད་ རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་གསུང་བཤད་

བཞེས་བརྟག་དཔྱད་མཛད་སྐབས་སྤྱི་ཡོ ངས་ གནང་གྲུབ་རྗེས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤
ནས་བལྟས ་པ་ཡི ན་ན་གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་ ཞབས་རི མ་གསོག་སྒྲུབ་གནང་ཡོ ད།
སྐུའི ་ འཕྲོད ་བཞེ ས ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ ཡོ ད ་པ་

བར་

དེ་བཞི ན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་

འདི་གསལ་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་མི ་མང་རྣམ་ ཆོ ས ་རི ག་ལས་ཁུ ངས་ནས་ཞི ང་མཆོ ག ་

པ་ཚོ ་ཐུ གས་ཁྲལ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ ར་བསྙནེ ་བཀུ ར་གསོལ་ཇ་

རྒྱུ་ཡི ན།

དང་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐ་ུ འགདྱེ ་ཧིན་

གཞི ་ རྩའི ་ བཀའ་ཤག་དང་ངོས ་ སྒརོ ་ ༡༠༠ རེར་ཕུལ་ཡོ ད།།

ཨ་རི ར་སྐུ་གཟུགས་བརྟག་་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་
འཕྲོད་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་རྐྱེན་སེལ་རི མ་གྲོ་ཕེབས་
ཁོངས་སུ ། མང་ཚོ གས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་མཚན་
སྔགས་དང་། སྨན་བླའ་ི གཟུངས་སྔགས་སྨནི ་སྒྲུབ་
འབོད ་སྐུལ ་གསལ་བསྒྲགས་སོ ང ་བ་དེའི ་ ཐོག ་ཁ་
སྣོན་སྒྲོལ ་མ་དང་སྒ ྲོལ ་མའི་གཟུ ངས་སྔགས་ཀྱང་
འགྲོ་གང་ཆེ ་གསོག་སྒྲུབ་གནང་དགོས་འདུག་པར།
སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པར་མ་གོ་མ་ཐོས་
མེ ད་པར་གསལ་བསྒྲགས་ནན་འདྲོངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ ་
༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠ ནང་ཚུད་སྨནི ་སྒྲུབ་
ཐོག་གྲུབ་ཐོ་ཁ་གསལ་ངེས་གནང་ཡོ ང་བ་དེ་དོན་
དགོངས་འཇགས་ཞུ། ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༧ ལ་ཕུལ།།

2

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་གཉིས་པ།

གཞུང་འབྲེལ་དགུན་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

ཞབས་རི མ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་གསལ་
བསྒྲགས།

ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་གེ ་

མཆོ ག་གི ས་དབུས་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་

གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།

བོད་མི ་མང་

སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ

ཚན་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་

ཁག་གི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ ཆུ ང ་གི ས ་གཙོ ས ་སྲི ་ ཞུ འི ་
ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་སྔར་སྲོལ་བཞི ན་རང་

ལུགས་ན་བཟའ་བཞེས་ཏེ་ལྷན་འཛོ མས་ཐོག་
༄༅།།བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ བཀའ་

ཤག་ནས་ཇི ་ ལྟར ་གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་པ་

བཞི ན། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ བོད་ཟླ་ ༡༢

ཚེ ས་ ༡༡ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡
ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༠

ཐོག ་གནས་ཆུ ང ་སྒྲ་དབྱངས་གླིང ་དུ་ རྒྱལ་

བའི ་ བསྟན་སྲུ ང ་སྤྲུ ལ་པའི ་ ཆོ ས ་སྐ ྱོང ་རྡོ་ར ྗེ་

༄༅།

གྲགས་ལྡ ན ་རྩལ་ཆེ ན ་མོ ར གཞུ ང ་འབྲེལ ་
དགུན་གསོལ་དང་།

འཆར་ཉེའ་ི དགུང་

གསར་གྱི ་གཟབ་གསོ ལ་སྤྱན་འདྲེན་བཅས་
ཆབས་གཅིག་ཏུ ་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

༧

ཐོག ་གནས་ཆུ ང ་སྒྲ་དབྱངས་གླི ང ་དགོ ན ་

རྒྱལ་བའི ་ བསྟན་སྲུ ང ་སྤྲུ ལ་པའི ་ ཆོ ས ་སྐྱོང ་

རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལྡན་རྩལ་ཆེ ན་མོ ར་སྤྱན་འདྲེན་
ཞུས་ཏེ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་དབུས་མཛད་

གཙོ ་རྣམ་པས་མཇལ་ཕྱག་ཞུ ས ་རྗེས ་རི མ ་

བཞི ན་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་། མང་
ཚོ གས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་ཡོ ད། །

༡༤ ཉིན་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་
ཞུས་པའི་གཞི ་རི མ་བར་མའི་ཚན་རི ག་དགེ་

ལི ་ཀུ ་མར་རི ་དང་ཀེ་ལཤ་པུ ་ར་གཞི ་རི མ་ ཉིན་ཅོ་ཀུར་གཞི ་སླབོ ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་ ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོ་ སྦངེ ་ལོ ར ་བོད ་ཁྱི མ ་མཐོ་ སླབོ ་
འོག་མའི་སླབོ ་ཁག་གཉིས་དང་། ཕྱི་ཚེ ས ཧུ ན་སུར་ཉིན་སླབོ ། ཕྱི་ཚེ ས ༢༠ ཉིན་ཀོ་ ཏུ ་གཟིགས་ཞི བ་དང་། ཉིན་དེའ་ི ཕྱི་དྲོ་སྦངེ ་

༡༦ ཉིན་སམ་བྷ་ོ ཊ་གོ་ལ་ཐ་ལའི་གཞི ་རི མ་ ལི ་གྷལ་ཉིན་སླབོ ། གཞན་ཡང་སླབོ ་ཁག་གི ་ ལོ ར ་ཁུ ལ ་དུ་ སླབོ ་སྦྱོང་གནང་བཞི ན ་པའི ་
འོག་མ་དང་བདེ་སླར་ཉིན་སླབོ ། ཉིན་དེའ་ི ཕྱི་ གནས་སྟངས་གཟིག ས་ཞི བ ་དང་དགེ་ རྒན་ མཐོ་རི མ་སླབོ ་མ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གསུང་

དྲོ་སྦལེ ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ ཐུ ག་འཕྲད། དགེ་ལས་སླབོ ་ཕྲུག་བཅས་ལ་ བཤད་དང་དྲི་ བ་དྲིས ་ལན་གནང་ཡོ ད ་པ་
སྦལེ ་ཀོབ་སླབོ ་མ་དབུས་མ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་གནང་ནས་ཕྱི་ཚེ ས ༢༡ བཅས། །

བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐརོ ་ཟབ་སྦྱོང་ཚོ གས་པ།

དྲུ ང་ཆེ ་ བཀྲ་ཤི ས ་ཕུ ན ་ཚོ གས་ལགས་ཀྱི ས ་
དེ་ ཡང་ཐེང ས་འདིའི ་ ཟབ་སྦྱོང་ སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་འཕེལ་རི མ་

ཟབ་སྦྱོང་ཞི ག་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག

ཨང་། བཀའ། ༡༩༧༩ (༣) ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ཕྱི་ བའི་མཚན་སྔགས་འགྲོ་གང་ཆེ་དང་།

སྨན་

ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༠ འཁོད་ཕེབས་ བླའི་མདོ་ཆོག་དང་འབལ
ྲེ ་སྨན་གཟུངས་གང་

ནང་གསལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ མང་གྲངས་གསོག་གནང་དགོས་འདུག་པར།

ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ སོ་སོའ་ི ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པར་མ་གོ་མ་
སྔ་དརྲོ ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཆོག་ ཐོས་མེད་པར་གསལ་བསྒྲགས་ནན་འདྲོངས་

སྐུ་གསོལ་སྤྱན་འདནྲེ ་ཞུས་པའི་ལུང་ཞུ་གཙོ ་ ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༠ ནང་

བོར།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཚུ ད ་སྨིན ་སྒྲུ བ་ཐོག ་གྲུ བ ་ཐོ་ ཁ་གསལ་ངེས ་
ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༡ ལ་ཕུལ།།

༢༠༡༦

དེ་ནས་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་ལོ་

སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ཐུ གས་ཞི བ ་དང་བཀའ་ འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་སྔནོ ་རྩིས་ཚོ ད་དཔག་

ཉིན་སམ་བྷ་ོ ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྦལ
ེ ་ཀོབ་ཨར་

རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུ ས་སྐར
ོ ་ ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་དྲིལ་བསྒྲགས་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ་ཛ་དྲག་བཀོད་ཁྱབ་ རི མ་ཁོངས། མཆོག་དམན་ཀུན་ནས་༸རྒྱལ་

འབུ ལ ་ལ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ ་ོ བཟང་ བསྐ ་ོ གཞག་གནང་བའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥

དུའི་རྒྱལ་ས་ཅེ་ནཱ་ེ ཁུལ་གྱི་མཐོ་སླབོ ་ཁག་གི ་ བྱུས་སྐརོ ་གོ་རྟོགས་དང་རྒྱུས་ལོན་ཤུ གས་ཆེ་
ནང་འགྲིམ་བཞི ན་པའི་བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ ཡོ ང་ཆེ ད་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲི ག་གནང་བ་དང་།

ཆེ ད་ཞུ ། ཞུ ས་པའི་བཀའ་ལུང་ཕྱི ར་ཕེབས་ཀྱི ་ཞབས་

༢༠༡༦།༡༧ ལོའ་ི ལོ་འཁོར་སྔནོ ་རྩིས་འཆར་ འཁོར ་སྔནོ ་རྩིས་དེ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྦྲེལ ་པོས ་

རི ག་སླབོ ་ཁྲིད་བདྱེ ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་

གསུ མ ་རི ང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕ ྱོག ས་ཏ་མི ལ་ན་ རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

			

གང་ལ་འབད་འབུ ངས་ཞུ ས་ན་བཟང་སྐར
ོ ་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ གནང་ཡོ ད།

རྒན་རྣམས་ལ་རི གས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་

ྲི ་བཞི ན་པའི་བོད་
༡ ཚེ ས་ ༢༤ ནས་ ༢༦ བར་ཉིན་གྲངས་ མཐོ་སླབོ ་ཁག་གི ་ནང་འགམ

འཛི ན་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྔནོ ་རྩིས་
འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གི ་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་རྒྱུའི་ལས་རི མ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ།

རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འཆར་ དྲུག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཟབ་
བཀོད་སྒྲིག་ཚན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ སྦྱོང་གི་དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། རྒྱ་གར་

སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ། ས་གནས་འགོ་ བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཐབས་སྒ་ོ གང་དང་

ཕེབས་ཐོན་གནང་ཟིན་ཡོ ད་པར། རང་ཅག་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཤེས་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཕྱི་དྲིལ་ ནང་ཅེ་ནཱ་ེ ཁུལ་གྱི་བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་བཅུ་

ཁག་གི ་ དྲུ ང ་ཆེ ་ དང་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ། སེལ་རི མ་གྲོ་དང་སྐབས་འབྲེལ་སྤྱི་མཐུ ན་གྱི་

དཔྱད་དང་འཕ དྲོ ་བཞེ ས ་སྨན ་བཅོས ་སླད ་ ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་

རི ག་དྲུང་ཆེ ་འབུམ་རམ་པ་ངག་དབང་རབ་

༄༅།

༄༅། །མཚུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་ བོད ་མི ་ ཡོ ང ས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་དེའི་ ཆེ ད ་རྐྱེན ་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ཨ་རི ར ་སྐུ་ གཟུ ག ས་བརྟག་ གནང་ཡོ ང་བ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ །

གྱི ་ འདུ་ ཁང་དུ་ བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་

ཤེས་རི ག་དྲུང་ཆེས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་སླབོ ་ཁག་ལ་
གཟིགས་ཞི བ་གནང་བ།

འབྱེད་དང་འབྲེལ།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༧

ཤག་གི ས ་མཐའ་མའི ་ བཀའ་འཁྲོལ ་རྒྱབ་ ཚོ གས་ཆུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་།

གཉེར་གནང་རྒྱུའི་ལས་རི མ་དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ ་ མཐའ་མར་ཕྱི་ཟླ་

༣

དེ་རྗེས་

པའི་གྲོས་ཚོ གས་

༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་མཇུག་ ནང་ལོ ་འཁོར་སྔནོ ་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་དང་

སྒྲིལ་གནང་སོང་། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་ བཅས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་གི ་ཡོ ད།

སྐྱོང་མཆོ ག་དབུ་བཞུ གས་ཐོག་བཀའ་ཤག་

སྤྱི ར ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་

ཚོ གས་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ཀྱི ་ སྔ ནོ ་རྩིས་འབུ ལ་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ ལམ་སྟོན ་
༡༨ ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢ བར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ དགོ ང ས་དོན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་
འཛུ གས་ཀྱི ་ ལས་ཁུ ངས་རེ ་ རེ ་ བཞི ན ་ལོ ་ ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་

སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་དང་། རྒྱུན་རི ང་
བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དང་།

ཤཔ་ནམ་རི ་སོ ར ་སི ་དགེ ་ རྩ་ཚོ ག ས་པའི ་

Shabnam Resources charitable trust

འགན་འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཧུ ་བརྜ་

Hubert

ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱང་གནང་འདུག་

ྲི ་
པ་མ་ཟད། སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་དོགས་དར
ལན་འདེབས་གནང་ཡོ ད།

གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ་དང་།

སྤྱིར་དེ་སྔནོ ་རྒྱ་

བྷ་རོ་ཊ།

སྦངེ ་

ལོ ར་བཅས་ཀྱི་མཐོ་སླབོ ་ཁག་གི ་ནང་འགྲིམ་

བཞི ན་པའི་བོད་རི གས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་

ཟབ་སྦྱོང་འདི་ཉིད་ཐེངས་བཞི ་པ་ཆགས་ཡོ ད་

འདུག ཉིན་གསུམ་རི ང་གི་ཟབ་ཁདྲི ་གནང་

ྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདྱེ ་
མཁན་ནི། ཕྱི་དལ

སྐལ་ལྡན་མཚོ ་མོ་ལགས་དང་། བསྟན་འཛི ན་
བྱམས་ཆེན་ལགས། དེ་བཞིན་བསྟན་འཛི ན་
བཀྲ་ཤི ས་ལགས་བཅས་ཡི ན་འདུག །

འཁོར་སྔནོ ་རྩིས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་ འོག་ལས་ཁུངས།

ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡོ ད།

སླབོ ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་

སོགས་ཀྱི ་ལོ ་ལྟར་རྩིས་ལོ ་སོ་སོའི་རྒྱུན་གྲོན་

ལས་རི མ་འདི་བཞི ན་བདུན་ཕྲག་ དང་། དམི གས་བསལ། ཟུར་བཀོལ། ཡོ ང་

སྔ་མའི་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ནས་འགོ་འཛུ གས་ འབབ་བཅས་ཀྱི ་ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལོ ་
ཀྱི ས ་ལས་ཁུ ང ས་རི མ ་པའི ་ ལོ ་ འཁོར ་སྔནོ ་ འཁོར་སྔནོ ་རྩིས་དང་།

རྩིས་འཆར་འབུལ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་ འཁྲོལ།

བར་བརྒལ་བཀའ་

ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་
མཆོ ག ་གི ས ་ཐུ ག ས་ཞི བ ་དང་བཀའ་ཤག་ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་བཅས། །
གི ས་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༧

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་གཅིག་བདམས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལས་འགུལ་
ཐོག་འབད་འབུངས་བྱེད་བཞི ན་པ།

༼འདོན་ཐེངས་སྔནོ ་མའི་འཕྲོས།༽

དེ་བཞི ན་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་ཐེངས་མང་

གི ས་གོ་སྒྲི ག་བྱས་པའི་ཆོ ས་ལུགས་ཚོ གས་ གི ས་གསར་ཤོག་དང་འདྲ་པར།

དེ་མཚམས་བཞག་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་

ནག་དཔོན ་རི ག ས་གཞན་ཁག་གཅི ག ་དང་

ལེན་གཟབ་རྒྱས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཁོང་གིས་ལས་འགུལ་

དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་

དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་རེ་འདུན་ལྟར་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་རྒྱ་གར་དང་ནབུ ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་ཆི བས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ཁོང་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ ་
མཁན་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པར་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་
མཁན་ལྟ་ེ བ་དེ་ཡི ན་པ་ཁོང་གི ས་ངོས་འཛི ན་

བྱས་ཐུ བ་ཡོ ད།

འཐབ་ཕ ྱོག ས་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཁང་

ལ་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚོ གས་

པ་དེར ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དང་ཕྱི ་ རྒྱལ་སྤྱི ་

བསྐྱོད་ནས་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུ ན་དང་རྒྱ་

ཐུ ག་འཕྲད་ལན་མང་བྱས་མ ྱོ ང ་ཡོ ད་པ་
དེ་ཡང་འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་

ཆེ ན ་ཁག་ཏུ འང་ཁོ་ པར་ཆེ ་ བསྟོད ་དང་སྣེ་ མཐོང་བརྙ ན་འཕྲིན་གྱི ་གསར་འགྱུར་ཚན་

འགན་བཀོད་བསྡམོ ས་བྱས་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ པ།

གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནང་པའི་འགོ་

ྲི ་བསྒྲགས་ཡི ག་ཆ་སོ ག ས་བརྒྱུ ད།
པའི ་ ད ལ

སྐ བ ས་ཁོ ང ་ལ་རྒྱ་མི འི ་ ཕྱི ་ སྐྱོད ་ལག་ཁྱེར ་ སྒརོ ་བསླབེ ས་པའི་པར་དེ་འདྲ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཨ་རི ། ཡུ་རོབ་བཅས་སུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

བརྗོད་བྱུང་།

ཞི ་

WUXI

གསར་ཁང་གི ས་ཚེ ་བཀྲར་བཅར་འདྲི་བྱེད་ ཁྲིད་གཞན་ཁག་གཅི ག་དང་ལྷན་དུ་མཛད་
གཉིས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ལག་ཁྱེར་དེ་དག་ འབྲེལ་གསར་ལམ་ནང་ཐོན་ཡོ ད།

ནང་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཐེངས་ ༡༥ ཕྱིན་པའི་

དེ་ ཡང་ཨ་རི འི ་ ཨི ན་ཌི ་ ཡ་ན་

དམ་ཕྲུག་བཀོད་པ་བཏོན་རྒྱུ་འདུག ཁོང་ གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་གི ་སླབོ ་དཔོན་སི ་པར་
གི ས་གསུང་པ་ལྟར་ན་ཁོང་བོད་ནང་བསྐྱོད་ ལི ང་ Sperling དང་། ལོན་ཌོན་ཝེ་སི ་མི ན་

ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ སི ་ཊར་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི ་ཉེ་བའི་སླབོ ་དཔོན་སྡབི ་
སྤྱིར་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་གྱིས་རྒྱ་

ཡི ན་འདུག

ཡེ ་ཤི ་ཨ་ནན་ྡཱ

བླ་མར་མཚན་སྨད་ཤུ གས་ཆེ ་ཞུས་ཀྱང་ནང་

Dibyesh Anand

གཉིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒ་ོ

དང་འཐབ་ཕྱོག ས་གཅི ག ་གྱུ ར ་གྱི ་ མཛད་

དོལ་ པའི་ གྲྭ་ པ་གཞན་ཞི ག ་སྟེ་ གངས་ཅན་བླ་ མ་ སྒ་ོ སོ གས་སུ་བླ་མ་གངས་ཅན་ལ་གལ་ཆེ འི་

རྒྱལ་གྱི་རྩོད་གཞི ་དེར་ཉམས་ཞི བ་དང་སླབོ ་ ཟེར་བ་ཁོང་ལ་ཆེ ་བསྟོད་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་ སྐུ་ མགྲོན ་མི ་ སྣར་སྣེ་ལེ ན ་ཞུ ས ་པ་ལྟར ་བྱེད ་
ཚེ ་བཀྲ་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ བཞི ན ་ཡོ ད ་པ་དངོས ་སུ ་ མཐོང ་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་

སྦྱོང་གནང་མཁན་བོད ་པའི་ དགེ་ འདུན ་པ་

ཡོ ད།

ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་དབང་ཆ་

གཅིག་གི ས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གི ་ 	རྩོམ་ཡི ག་འདིའ་ི བཅར་འདྲིར་བླ་

དང་མཁས་དབང་གཞན་ཁག་གཅི ག ་ནས་ ཐོག ་ན བུ ་ཕ ྱོག ས་པའི ་ མཁས་དབང་ཁག་

བརྗོད་བྱུང་།

སྲ་བརྟན་ཡོ ང ་སླད ་བེད ་སྤ ྱོད ་བྱ་རྒྱུ འི ་ ལས་ ཕྱི་ལ་ཡོ ད་པའི་དོལ་ཚོ གས་འགོ་ཁྲིད་ཤུ གས་ མ་གངས་ཅན་གྱི་མགྲིན་ཚབ་མས་དང་ལེན་
ཁུ ང ས་གཙོ ་ བོ་ འཐབ་ཕ ྱོག ས་གཅི ག ་གྱུ ར ་ ཆེ་ཤོས་མི ་ལན་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་གངས་ མ་བྱས་ཀྱང་ཁོ་མོས་བརྗོད་དོན། ཤུ གས་ལྡན་
ཁང་ཟེར ་བ་དེ་ ཡི ན་པར་ངོས ་འཛི ན་བ ྱེད ་ ཅན་བླ་མ་ཡི ན་འདུག

ཚེ ་བཀྲས་ཁོང་རང་ ཚོ ག ས་པའི ་ ལས་འགུ ལ ་ནང་བླ་ མ་གངས་

ཉིད་དང་གངས་ཅན་བླ་མ་ལྷན་དུ་ཡོ ད་པའི་ ཅན་ལ་ཐེ ་ བྱུ ས་གང་ཡང་མེ ད ་པ་དང་།
ཉེ་ ལམ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མར་མཚན་ པར་རྣམས་བསྟན་བྱུང་།
ཁོང ་ནི་ དོལ ་རྒྱལ་གྱི ་ མཐོང ་བ་བརྒྱུ ད་པའི ་

བཞི ན་འདུག

ཕ་རན་སི ་ནས་ཡི ན་པའི ་ བོད ་ ཕྱག་ལེ ན ་ཁོ་ ནར་བརྩོན་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན།

སྨད ་ཞུ ་ དགོ ས ་པའི ་ དོལ ་རྒྱལ་ཚོ ག ས་པར་

ལམ་སནྟོ ་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་མཁན་བྱེད་གཏེའི་ བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཐོག་མཁས་པ་དང་། Ti- ཞེས་ཟེར།
ཁོངས་ནས་གཙོ ་བོ་གཅི ག་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་ཟེར་ betInfoNet ཞེས་པའི་དྲྭ་རྒྱའི་འགན་འཛི ན་
བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས་བརྗོད་དོན་ལྟར་
བ་འཐབ་ཕྱོག ས་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཁང་གི ་ ལས་ ཡང་ཡི ན་པ་ཐེ་རི ་ཌོ་ཌི ན་

བྱེད་གཙོ་གྲས་ཁོང་རེད།”

ཅེས་བླ་མ་ཚེ ་

Thierry Dod-

གྱིས་བླ་མ་གངས་ཅན་ནི་ཤུ གས་ལྡན་

din

ུ ་ཤུ ག ས་
བཀྲས་གསུངས། རང་ལོ་ ༦༨ ལ་སོན་ ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་མཁན་ཁྲོད ་ན ས
པའི ་ ཀྲུའུ ་ ནི་ ཉམས་མ ྱོང ་ལྡན ་པའི ་ ཏང་གི ་ ཆེན་པོ་ཡོ ད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་། ཁོ་པ་

ན། རི མ་བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་
སྟངས་དེར ་ཁོང ་ལ་མི ་ བདེ་ བ་ཞི ག ་བྱུ ང ་བ་
མ་ཟད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཙམ་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཁོང ་ལ་དོག ས་ཟོན ་བྱེད ་

ལས་བྱེད་ཅིག་ཡི ན་པ་དང་། དེ་སྔ་བླ་མ་ཚེ ་ ནི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུ ང་དང་ཏང་གི ་ འགོ་བཙུགས། ཁོང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་

བཀྲ་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཡི ན་ འགོ་ཁྲིད་ཚོ ར་ཆོ ད་སེམས་བརྟན་པོས་རྒྱབ་ ཉིན་གྲངས་
སྐ བ ས་ཀྲུའུ ་ ཝེ ་ ཆུ ན ་འཐབ་ཕ ྱོག ས་གཅི ག ་

གྱུ ར ་གྱི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ གཞོ ན ་པ་ཡི ན་འདུག
ད་ལྟའ་ི ཆར་ཁོང་མི ་རི གས་ཆོས་ལུགས་ལས་
དོན་ཨུ་ཡོ ན་ལྷན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཡི ན་

པ་དང་། ལྷན་ཁང་དེས་ཏང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་

ལ་ལམ་སྟོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་

གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་གསར་འགྱུ ར ་བརྒྱུ ད་ལམ་
ཁག་གི ་ནང་དུ་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུ ན་ཁོ་པ་བོད་ནང་

ཀྲུང་དབྱང་གཞུ ང ་གི ་ ལས་བ ྱེད ་གཙོ ་ གྲས་

སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ ་བཞག་པའི་

༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཁོ་པ་རྒྱ་ནག་གི ་ཝུ་ བརྙན་འཕྲིན། དེ་བཞི ན་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་

ཚོ གས་ཁྲོད་གལ་ཆེ འི་མི ་སྣའི་བསམ་བླ་ོ ཏང་ ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ལམ་ནང་ཏཱ་ལའི་ ཀྱིས།
གི ་ ཕ ྱོག ས་ལ་འགུ ག ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ འི ་ ལས་

གཟུགས་

༢༥

རི ང་བཀག་ཉར་བྱས་

སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་ཤོ ས་བྱེད་མཁན་ཞི ག་རེ ད། ཡོ ད་ཀྱང་ཁོང་གི ས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་འགོ་
ཅེས་བརྗོད།

ཚེ ་བཀྲས་གསུང་པ་ལྟར་ན། ཁྲིད་ཚོ ར་ཁོང་དོལ་རྒྱལ་ལ་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་

བླ་མ་གངས་ཅན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ ཡི ད་ཆེས་བླ་ོ འགེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞི ག་

ང་ཚོ ས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་དང་།

དབྱིན་ཡུལ།

བོད་མི ་བྱེད་གཏེ་རྣམས་ངོས་འཛི ན་ཐུ བ་པ་
བྱུང་།

རང་ལོ་

༥༣

བླ་ མ་གངས་ཅན་སྒར
ེ ་གྱི ་ དྲ་རྒྱ་

མཉམ་ཞུགས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

བཟོ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད་འདུག

སྤྱིའི་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་སྦྱིན་བདག་བྱ་

ནག་གཞུ ང ་གི ་ གླ ་ རྔན་བཟས་ནས་ཏཱ ་ལའི ་

ལྟར་ན། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་གནམ་གྲུ་

ཉེས་འཛུ གས་འོག་ཨ་རི འི་གསང་བའི་ལས་

གི ་སྦྱིན་བདག་ཡོ ངས་རྫོགས་ཚོ གས་པ་དེས་

བསོ ད ་ནམས་རི ན་ཆེ ན ་གྱི ས ་ རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་ཚོ གས་པ་དེའི་དྲ་
ང་ཚོ ར་ཁ་པར་ཐོག་བརྗོད་དོན། ངས་རྒྱ་ རྒྱའི་ཐོག་སྤལེ ་ཡོ ད། དྲ་རྒྱ་དེའ་ི ནང་གསལ་
བླ་ མ་བཀྲོངས་རྩིས་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པའི ་

ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མའི ་ སྐུ་ ཕྱྭ འི ་ གནད་ བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད།
དོན་ཐོག་ང་ལ་འདྲི་རྩད་ཐེངས་གཉིས་བྱས་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་

བྱུང་། གཉིས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཏཱ་ ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཁེ་
ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ཨ་རི འི་བྷ་ོ སི ་ཊོན་མངའ་ ལི ་ཕོར་ནི་ཡའི་ནང་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པའི་མི ང་
སྡའེ ི་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་རེ ད། ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་དང་།

ཉེས ་འཛུ ག ས་བ དྱེ ་མཁན་བཙན་བ ལ
ྱོ ་བོད ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡི ག་ཆའི་ནང་གསལ་ལྟར་ན།

གཞུ ང ་ངམ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཤུ ག ས་ལྡ ན ་ཚོ གས་པའི ་ ཕྱི ་ ལོ ་

དོལ་རྒྱལ་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོ ར་མི ང་རྗེས་བཟོ་ཆེད་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི ཁྲལ་བབ་འགེངས་ཤོག་ནང་དུ།

དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་གཏོགས་དེར་ ཚོ གས་པ་དེར་དངོས་རྫས་རི ན་ཐང་ཨ་སྒརོ ་
གཞི ་རྩ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་བཤད།

ཨ་ ༢༧,༤༧༡ ཡོ ད་པ་དང་། ཡོ ང་འབབ་ཨ་སྒརོ ་

རི འི ་ གསང་བའི ་ ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་གནད་ ༦༩,༢༣༥ ཙམ་ཡོ ད་སྐརོ ་གསལ་འདུག
དོན་འདིའི་སྐརོ ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་ཡང་བྱས་
མེད།

འགྲོ་གྲོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག

བསོ ད ་ནམས་རི ན་ཆེ ན ་གྱི ས ་

ང་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་

པའི་ཡི ག་ཆ་འདི་ག་རུ་ཊར་སི ་གསར་ཁང་ ནང་གནས་སྡདོ ་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་

སྟབས།

བཀྲས་ཁོང་དང་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་གྲྭ་

པ་གཞན་ཁག་གཅི ག་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ།

ཕྱིན་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་བྱུང་།

ད་ཆ་ཁོང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་

སྐབས་བསོད་ནམས་རི ན་ཆེ ན་གྱི ས་ངོ་རྒོལ་

བསྐྱོད་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པའི་ ནས་ལས་ཀ་བྱས་པའི་རྒྱུད་རི མ་རྣམ་ཕྱི ར་
འགོ་ ཁྲིད ་གཙོ ་ གྲས་ཁག་དང་ཡང་སེ ་ ཐུ ག ་ བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་བརྗོད།

དོན། ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་སྐབས་རྒྱལ་

བྱས་རྗེས་ད་སྐབས་ཨི ་ཊ་ལི འི་མི ་སེར་ཡི ན་ བོད་མི ་ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་
ཁོ ་ པ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཐེ ང ས་མང་ པའི་ལས་འགུ ལ་ནང་འགན་ཇི ་འདྲ་འཁྱེར་

འཕྲད་བྱས་པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་

དེབ་སྐྱེལ་

ངོ་ རྒོལ་བ ྱེད ་མཁན་དོལ ་རྒྱལ་

རས
ྗེ ་འབྲང་པ་མང་ཚོ གས་དཀྱུས་མའི་ཁདྲོ ་

ཕལ་མོ ་ཆེ ་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་མི ་རི གས་ཡི ན་ཞི ང་།

ཁོ་ པ་ཚོ ་ བཀའ་གདམས་གསར་མའི ་ ཆོ ས ་
ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི འམ་ཡང་ན་ཆོས་ཚོ གས་
ཀྱི་དགེ་ཕྲུག་ཡི ན་འདུག

འོན་ཀྱང་ངོ་

རྒོལ་ལས་འགུ ལ ་ནང་ཚོ ག ས་པས་ཆ་ཤས་
གང་ཡང་བླངས་མེ ད་སྐར
ོ ་བཀའ་གདམས་

ཚོ ག ས་ནང་ཚོ ག ས་མི ་གྲངས་ཇི ་ ཡོ ད ་དྲིས ་

འདུག

ཚེ ་

ཙམ་མ་ཟད། བཟའ་ཆས་དང་མགྲོན་ཁང་

སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ ཆོ ས་དད་རང་དབང་ཐོབ་ཆེ ད་ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་

ག་ར་ུ ཊར་སི ་

ཀྱང་ཁོ་པས་ཡ་ལན་བྱས་མ་བྱུང་།

དབྱིན་ཡུལ་ནས་རོམ་ནང་

གསར་མའི་ཚོ གས་མི ས་བརྗོད་བྱུང་།

བྱས་ཏེ་ ཕྱི ས ་སུ ་ ཡུ ་ རོ བ ་ཁུ ལ ་དུ་ གནས་སྤ་ོ

ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་ཐབས་བྱས་

བྱུང་། འོན་ཀྱང་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་རྒྱུའི་དཀའ་
ངལ་དེ་ཚང་མར་འཕྲད་ཀྱི་མེད། དཔེར་ན།

དཔང་རྟགས་ཁུངས་སྐྱེལ་མེད།
བྱས་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ཏན་ཏན་དགའ་
ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ པོ་ཡོ ང་ངེས་ཀྱང་ང་ཚོ ས་རྒྱ་གཞུང་དགའ་པོ་

ཁོ་པ་ཞི ང་ཆེ ན་ཁག་གི ་སྤྱི ་ཁྱབ་དང་གནས་
གསར་ཁང་ནས་

ཅེས་བརྗོད་

བྱས་པའི་ལྷ་ོ ཌི ་ཡར་ཕིལ་ཌི ་ཞེས་པའི་ནང་རྡོ་ རྐུབ་སྟེགས་གྲངས་ ༤༠ ལག་འཁྱེར་རྒྱལ་

གསར་ཁང་ལ་ཚེ ་བཀྲ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་ ཀྱི་མེད།

ལ་བསྟན་བྱུང་། ཁོང་གི ས་བརྗོད་དོན་ལྟར་
ན།
ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དེས་

Reuters

གྲོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག

རི འ་ི མེ་སི ་ཅུ་སེ་ཊི ་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་རནྟེ ་གཞི ་ སི ་ཊར་ནས་རྒྱལ་ས་རོ མ་བར་གནམ་གྲུའི་

ཁོང ་ལ་ཆབ་སྲི ད ་སྐྱབས་བཅོལ ་ཐོབ ་ཡོ ད ་ ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་བརྗོད། སྤྱིར་ཁོ་པ་ཨ་རི འ་ི

དེ་ཡང་འདི་

འགྲོ་

ཁོ་པ་ཨ་ ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་དུ་འག་ྲོ མཁན་ཡོ ད་ན་མན་ཆེ ་

ཁོ་པས་བརྒྱུད་ལམ་དེ་དག་ཏུ ་གཏམ་བཤད་ ལོ་ ༡༩༤༡ ལོར་སྐྱེས་ཤི ང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣

རི མ་འདྲ་མཉམ་ཡི ན་འདུག

དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་འགྲོ་གྲོན་རེད།

འགུ ལ ་དེར ་གདོང ་ལེ ན ་བྱེད ་དགོ ས ་པའི ་

ཞི ང་ངོ་རྒོལ་ཁག་ཏུ ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ འཁེལ་སྐབས།

ཁོང ་ཨ་རི ར ་བསྐྱོད ་ཐེང ས་ཤི ག ་གི ་ སྐབ ས་ ཡོ ང་ཆེད་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ཞི ག་མི ན། ང་ཚོ ས་

དང་བཅར་འདྲི་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཏཱ་ལའི་ ལོ ར་ཁོ་པ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་མ་ཡོ ང་
བླ་མར་མཚན་སྨད་ཤུ གས་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། གོ ང ་བོད ་ཀྱི ་ དགོ ན ་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་སླབོ ་གཉེར ་

ལས་

ལྡན་ཚོ གས་པའི་བོད་མི འ་ི མགནྲི ་ཚབ་པ་ཡི ན་ ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་གཏན་
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ཤི ག་ཡི ན་པ་ཡང་ཡང་བསྒྲགས་པ་མ་ཟད། ཟེར་བའི་ནང་འཁོད་དོན་ལྟར་ན། ཁོ་པ་ཕྱི་

རྒྱག་རང་འཁུར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

བསོད་ནམས་རི ན་ཆེ ན་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤུ གས་ རྟགས་བཞེ ས ་མ ྱོ ང ་མཁན་གྱི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་

འགོ་ཁྲིད་དང་རྒྱ་ནག་དཔོན་རི གས་དབར་ ཐོབ་ཡོ ད་པ་བརྗོད་བྱུང་། འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་ ནང་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་ཐེ་ ཇུ ས ་གང་ཡང་བདྱེ ་
ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞི ག

ཆ་ཡོ ང ས་རྫོག ས་ངོ་ རྒོལ་བྱེད ་མཁན་ཚོ ས ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
ལ་སོན་པའི་ ཨི ་ཊ་ལི འི་རྒྱལ་ས་རོམ་དུ་ནོ་བེལ་གཟེངས་

རྒྱ་གར་དུ་ཡོ ད་པའི་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་ ཡི ན་ཚུ ལ་བཤད་རྗེས་གཞི ་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་ བརྗོད་དོན། ང་ཚོ འ་ི ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་
ཚོ གས་འདུ་ཐོག་མ་དེ་གོ་སྒྲིག་བྱས་འདུག །

གཏོག ས་གནམ་གླ ་ དང་མག ནྲོ ་ཁང་གི ་ གླ ་

འདི་ ག་རུ ་ ཊར་སི ་ གསར་ཁང་

འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ཏཱ་ལའི་
བླ་ མ་དབྱི ན ་ཡུ ལ ་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་

ནང་མཉམ་ཞུ ག ས་བྱས་ཡོ ད ་སྐ ར
ོ ་བརྗོད ་

སྤྱི འི ་ ཤུ གས་ལྡ ན ་ཚོ གས་པས་ས་གནས་

སུ་འགྲུལ་གླ་དང་།

ང་

ཚོ ས་བཀའ་གདམས་གསར་མའི ་ ཆོ ས་

ཀྱང་གསལ་བཤད་བྱས་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་
ཚོ གས་མི ་རྙིང་པས་ཚོ ད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་
ན།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་དུ་ཚོ གས་མི ་གྲངས་

༦༠༠༠ ཡོ ད་པ་བརྗོད་བྱུང་།

བཀའ་

གདམས་གསར་མ་འཛུ གས་མཁན་དང་ད་

ལྟའི ་ འགོ་ གཙོ ་ སྐལ ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་ ཟེར ་བ་
བོད་པའི་གྲྭ་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

ཁོ་པ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་རྒྱ་གར་ནས་དབྱིན་ཡུལ་
དུ་གནས་སྤ་ོ བྱས་འདུག །

ཁ་ལག་དོད་སྤྲད་པ་ ༼འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།༽
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

པར་ངོས་བཞི ་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༧

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐའ
ུ ་ི འཕྲོད་བཞེས་སྐརོ ་གསུང་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༥་

ཉིན ་འདི་ ག་ཕྱི ་ དྲིལ ་བོད ་ཀྱི ་ དྲ་བརྙ ན ་ཚན་
པའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ ་དབང་ལགས་

ཀྱི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་

བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

སྤྱིར་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ ་ ཁག་གི ་ ནང་བོད ་རི ག ས་ཚོ ས ་མ་བསྐུལ ་
དང་བླང ས་ཐོག ་ནས་སྐུ་ ཕྱྭ འི ་ ཞབས་རི མ ་

གསོ ག་སྒྲུབ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་གི ་འདུག

དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་རེད།

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་

ཡི ན། དེ་ལྟར་མུ་མཐུ ད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཧ་

ཞུ ས ་སྐ བ ས་སྲི ད ་སྐྱོ ང ་མཆོ ག ་གི ས་མང་

ྲི ་འདུག བཤག་བཅོས་མཛད་
ནང་དེ་ལྟར་བས

རྒྱུ་ཡི ན་པ་གང་ཡང་མ་རེད།
prostate
treatment
ཞེས་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་
མཛད་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ལས་བཤག་བཅོས་གཏན་
ནས་མ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དམ་ཚི ག་གཙང་མ་སྲུ ང ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་

གཟུགས་པོར་བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགོས་པ་རེད།

ཅེས་སྨན་པས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ལམ་སྟོན་

ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་མང་ཚོ གས་ནས་ཐུ གས་ཁྲལ་

དགོས་མ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དུས་རྒྱུན་

སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་འགོ་འཛུ གས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

དོན། སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་ཆ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་

གསོག་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཡི ན་སྟབས། མི ་མང་ཚོ ་ཐུ གས་ཁྲལ་གནང་

གནང་མི ་དགོ ས ་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐར
ོ ་གསུ ང ་ དུ་མི ་མང་རྣམ་པ་ཚོ ས་སྐུ་ཕྱྭ འི་ཞབས་རི མ་

གི ་སྐའ
ུ ་ི འཕྲོད་བཞེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ རེད།

དེར་བརནྟེ ་ཚང་མས་ད་ལྟ་གནང་བ་

ཡག་པོ་འདུག ཉེ་བའི་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་ བཞི ན་མུ ་མཐུ ད་གནང་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ ན་

གསར་འགྱུར་ པོ་ཆགས་ཡོ ད།
ཡང་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ཉེ་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་སྐའུ ་ི འཕདྲོ ་བཞེས་ཧ་

ཡོ ད། ལོ་ལྔ་བཅུར་ལོན་སྐབས་ངེས་པར་དུ་

གནང་གི་ཡོ ད།

ལོ་དྲུག་ཅུར་ལོན་སྐབས་

ལྷདོ ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མང་ཚོ གས་ངོ ས ་ནས་ཐུ གས་

ནས་མེད་པ་དྲན་གྱི་འདུག

བརྟེན་ད་ལྟ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་སྨན་

པར་བརྟེན།

ཅེས་གསལ་

དབྱིན་ཡི ག་ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་བཀོད་པའི་ སྐབས།

སྨན་པས་སྤྱན་གྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་

དོན། ཉེ་ཆར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི་ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་མཛད་
ཞེས་པ་འདི་འཁོད་ཡོ ད། གང་ཡང་མི ་འདུག

ཅེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་ཤོག་ཁག་གཅི ག་ ཞུ ས་འདུག་པར་བརྟེན་མི ་མང་ནས་ཐུ གས་

པའི ་ བཀའ་ཤག་གི ་ ཚབ་ཞུ ས ་ཏེ་ རྒྱ་གར་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཞིང་།

འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་

འཚམས་འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ལྷག་པར་

ི ་ཐག་པ་ནས་ དེང ་སྐབ ས་རྒྱ་གར་ནི་ མང་གཙོ ་ ཡང་དག་
གཞུ ང་དམངས་ཡོ ངས་ལ་སྙང

པའི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག ་ཡི ན་པར་བརྟེན ་ང་ཚོ ་

གི ས་དབུས་ཕྱག་སྦལ
ྲེ ་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་དང་ དམངས་གཉིས་ནི་བོད་མི ་ཚོ ར་ཧ་ཅང་བཀའ་ བོད་མི ་ཚོ ས་རྩ་དོན་རྩོད་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་བླང་

རེད།

ཤི ན་ཏུ ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན་

ཐུ གས་ཁྲལ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གི་

འོན་ཀྱང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་མི ་

མང་ཡོ ང ས་ལ་ཞུ ་ རྒྱུ ར་ཐུ ག ས་ཁྲལ་རྩ་བ་

རྐང་འཛི ན་གནང་མཁན་རི ས ་སུ ་ མ་ཆད་ ཞིབ་རི ག་པ།

དེང་དུས་ཉམས་

ལུང་ཁུངས་འཚོ ལ་ཞིབ་དང་

པ་ཁག་གཅིག་ལ་འདི་ཟླའི་ཚེ ས་ ༢༣ ནས་ གཞི ་ སོ ་ སོ ར ་གསུ ང ་བཤད་དམ་སླབོ ་ཁྲི ད ་
༢༥

བར་ཉམས་ཞིབ་རི ག་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ གནང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་ཕྱི་ད ྲོ་ཆ་ུ
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་

ཞིག་གནང་ཡོ ད།

༢༠༡༦ ཚོ ད་ ༣།༣༠ ཙམ་ལ་ངེས་སནྟོ ་པ་བླ་ོ བཟང་

ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༣ ཉིན་སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོ་ ནོར་བུ་ཤཱསྟ་ྲི ལགས་སླར་ཡང་གདན་དྲངས་

ཆེ ན་དུ་རྒྱ་གར་མང་གཙོ འི་དུས་དྲན་མཛད་
འབོད་ལྟར་ལོ་ལྟར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

དབུ ་ འབྱེད ་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག ་ཚོ ག ས་ཡོ ད ་པ་ བསྐདྱོ ་ཀྱང་བྱས་ཡོ ད། ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ནི་

ཆེད་མཐོང་ཞུ་ཆེད་ཡི ན། ཞེས་གསུང་བཤད་

ཁང་གི ་སླབོ ་དཔོན་ཟུར་པ་མཁས་དབང་དགེ་ སྟབས་བདེ་ཞིག་ཚོ གས་ཏེ་ལས་འཆར་ལེགས་

ྲེ ་ཕག
ྱོ ས་
བཟང་ནོར་བུ་ཤཱསྟ་ྲི ལགས་གདན་ཞུ ས་ཀྱི ས་ ཕྱིར་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་གཞུང་འབལ

དང་། དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་རི ང་དུས་ཚི གས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་

རེ འུ ་ མི ག་གཏན་འབེབ ས་གཞི ར ་བཟུ ང་ ཀྱི་གཞུང་ཆེན་རི གས་གཅིག་རྐང་འཛི ན་ལས་

ཌོགཊཱར་སྤནེ ་པ་རྡོ་ར་ྗེ ལགས་དང་། ཌོགཊཱར་ རི མ་ཁོངས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་
བཀྲིས་ཚེ ་རི ང་ལགས། སླབོ ་དཔོན་ལྷག་པ་ ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་

ནེ་གི་ལགས།

སྐྱོང་མཆོ ག་དབུ་བཞུ གས་ཐོག་རྟེན ་འབྱུང་
དེ་བཞི ན་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

ཆེན་ཐེངས་ ༦༧ པའི་སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོར་ཕ་

ཆུ་ཚོ ད་ ༡༡ ཐོག་ཀངྒ་ར་རངྫོ ་ལས་ཁུངས་

གཙོའ་ི དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༧ སྲུང་བརྩི་ཞུས་ ཌི་ François Hollande མཆོག་ཕེབས་
ཡོ ད།
ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེར་ཁོང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོ ད་པའི་

དུ་རྒྱ་གར་མང་གཙོ འི་དུས་དྲན་མཛད་སྒརོ ་

ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོ ག་གི ས་ ཡོ ད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་བཅས། །

རན་སི འི་སྲིད་འཛི ན་ཕ་རན་ཁོ་ཨི ས་ཧོ་ལན་ ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག རྡ་སའི་ཉེན་རགྟོ ་ཐང་ཆེན་

༡༤ བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ འི་

གཡུང་

པའི་ཆོས་སྡ་ེ ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་ མཆན་འགོད ་བ དྱེ ་སྟངས་བཅས་ཀྱི ་ བར དྗོ ་

གསོལ་ཇ་བཞེས་ཏོག་འདེགས་འབུལ་གནང་།

དུས་དྲན་ཉིན་མོ་འདིར་ངས་སྐབས་

སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། །

ྱོ ས།
སྐབས་གཉིས་པའི་གཞུང་ཆེན་རི གས་གཅི ག་ ཉམས་ཞིབ་བདྱེ ་ཕག

བཀའ་ཤག་མདུན་དུ་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས། རྒྱ་ ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནི་འཚེ ་མེད་ཞི ་

མཐུ ད་གསོག་རོགས་ཞེས་ནན་ཏན་གྱིས་རེ་

ལས་ཁུངས་ནས་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ དྲུང་བོན་གྱི་སྔགས་གཞུང་ལ་ཉམས་ཞིབ་བདྱེ ་
ྱོ ས། ཕར་ཕྱིན་དང་མངོན་པའི་གཞུང་ལ་
ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་དང་ཟུང་འབལ
ྲེ ་ཐོག་ ཕག

ཚེ ་རི ང་ལགས།

གསར་འགོད་པ་ཚོ ར། རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ི

རེད། དེར་བརྟེན་ཚང་མས་ཞབས་རི མ་མུ་

ྱོ ས།
༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ ལྟ་གྲུབ་ལ་ཉམས་ཞིབ་བདྱེ ་ཕག

གནང་སྟེ་བཀའ་ཤག་ཚོ མས་ཆེ ན་ནང་སྲིད་

དེ་ཡང་དུས་དྲན་གྱི ་མཛད་སྒའོ ི་ བོད་མི ་ཚོ ས་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་འདྲི་

རེད། ཡི ན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཞབས་

ཉམས་ཞི བ་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

རྣམ་པ།

སུ་སྒངྲེ ་འཛུ གས་གནང་ས།ྟེ རྒྱ་གར་གྱི་མང་

བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་

ཁྱོག་པ་ཡི ན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་ཡུན་

ཟུང་དྲུང་ཐུ བ་བསྟན་ཚེ ་རི ང་
བཤེ ས་ཡེ ་ཤེ ས་ཐབས་མཁས་ལགས་དང་། གྲུབ་བྱུང་།
དམི གས་བསལ་སྐུ་མགནྲོ ་དུ་ངེས་སནྟོ ་པ་བླ་ོ ལགས་ཟབ་སྦྱོང་གོ་ སྒྲི ག་གི ་ ལས་དོན ་སྒྲུབ་

གཉིས ་ལ་འཚམས་འདྲིའི ་ གུ ས ་བརྩི་དང་།

གི ས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱི ང ས་

གང་ཡི ན་ཞེ་ན་

སར་ནམ་བཞུགས་ལ་རྡ་སའི་ཉེན་རྟོག་ཐང་

དེ་ བཞི ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་རྡ་

མཚན་ཡང་གཙོ ་བོ་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་

དེ་ རི ང ་རྒྱ་གར་མང་གཙོ ་ དུས ་

བརྟན་པོ་སྲུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ ན་པོ་རེ ད།

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ དབུ་བཞུགས་ཐོག་མཇུག་བསྡམ
ོ ས་མཛད་སྒ་ོ

དེ་ ལྟ ར ་ཕེབ ས་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ ་

གར་གྱི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་མུ ར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
དེ་
བཞི ན ་མི ་མང་ནས་དུས ་རྟག་ཏུ ་དམ་ཚི ག་

དགོས་པའི་ལེགས་ཆ་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་།

སྒར
ོ ་ཀངྒ་ར་རྫོང ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ས ་མགྲོན ་

བཀའ་དྲུང་ཡི ག་ཚང་གི་ས་ྲི ཞུའ་ི གི ་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
ལས་བ ྱེད ་བཅས་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ དམངས་གཉིས་ལ་བསྐྱར་དུ་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་

ཐོག ་ནས་ཞབས་རི མ ་གསོ ག ་སྒྲུ བ་གནང་

རི མ་གསོག་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོ འ་ི ལས་འགན་

རྩ་བའི་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རི ར་

ངས་དེ་རི ང་

ཚོ ས་གནང་ཐུ བ་པ་ནི། མ་སྐལ
ུ ་དངས་བླངས་

དབུ་ཁྲིད།

ཡི ན་པ་ལས་བཤག་བཅོས་མི ན་སྐར
ོ ་གསུང་

དནྲི ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པར་བརནྟེ །

པར་བརྟེན ་མི ་མང་རྣམ་པ་ཚོ ་ ཐུ ག ས་ལྷདོ ་

ཀྱི་སྐྱབས་གནས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༦

། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་འཕར་

ང་

འཕྲུལ་ཆས་དང་སྨན་པ་སོགས་ རྒྱུ་དེ་ཡི ན། མང་ཚོ གས་ནས་ཞབས་རི མ་
འཛམ་གླིང་ནང་གི ་མཐུ ན་རྐནྱེ ་རྩེ་ཕུད་ཡི ན་ གསོ ག་སྒྲུབ་གནང་བཞི ན་པ་འདི་མུ ་མཐུ ད་

པ་དང་།

ཉིད་མཆོག་གི་སྐའུ ་ི འཕདྲོ ་བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་

ཞེས་པའི་ ལས་བཤག་བཅོས་མ་རེད།

རྒྱ་གར་གཞུང་

གནང་དགོས་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

རི ང་བརྟན་པར་ཐུ གས་ཁྲལ་གནང་དགོས་མ་

བཀའ་ཤག་གི ས་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ི ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

ཉིན་གྱི་སྔ་ད ྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ ཐོག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ཕུད་གནང་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས། ཐུ གས་ཁྲལ་

༸གོང་ས་མཆོག་ནི། ང་ཚོ འ་ི འདི་ཕྱི་གཉིས་

སྐུའི ་ འཕ དྲོ ་བཞེས ་བརྟག་དཔྱད་མཛད་རྒྱུ ་ པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

prostate

མཐུ ན ་རྐྱེན ་ཡི ན་ནའང་ཚད་མཐོ་ ཤོ ས ་རྩེ་

སྐབས་སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་གང་

ཅུར་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་བརྟག་དཔྱད་མཛད་

ཁང་དུ་ སྨན ་བཅོས ་བརྟག་དཔྱད་མཛད་པ་

ནང་

སྨན་བཅོས་

སྤྱིར་མི ་མང་ནས་སྤྱི་མཐུ ན་གྱི་བསོད་ནམས་

ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། དེ་བཞིན་ཉེ་སྔནོ ་ ལམ་མ་ཡོ ་སྨན་ཁང་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
prostate

སྨན་བཅོས་ཡི ན་ནའང་སྤྱིར་བཏང་གི་

ཁྲལ་གནང་བ་དེར ་ཐུ ག ས་ཁག་རྩ་བ་ཉིད ་

པོ་ཡོ ད་པ་འདི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེར་

བཀའ་ཤག་གི ས་གནས་ཆུང་སྤྱན་འདནྲེ ་ཞུས་ མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཚི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད་སྟབས། མ་ཡོ ་སྨན་

ན།

གང་ཡི ན་ཟེར་

འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོ ག་དགུ ང་ལོ ་བརྒྱད་

གིས་ཀྱང་མི ་མང་དང་།

སྒྲུབ་ཡོ ང་བའི་རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།

སྨན་ཁང་དུ་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་བརྟག་དཔྱད་

ཁང་གི ་སྨན་པ་ཡི ན་ནའང་རྒྱུས་མངའ་ཡོ ད་

༸གོང་ས་མཆོ ག་སྐུ་ཚེ ་ཡུན་རི ང་བརྟན་ངེས་

སྐུ་ཕྱྭ འི་ཞབས་རི མ་གང་ཐུ བ་ཅི ་ཐུ བ་གསོག་

པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་མ་ཡོ ་

དགོ ས ་ཞེ ས ་སྨན ་པས་ལམ་སྟོན ་གནང་གི ་

བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡི ན་པ་དང་། སྤྱིར་གང་ཉིད་
མཆོ ག་གི ་སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་

སྨན་བཅོས་ཤི ག་ཡི ན་པ་དང།

སྤྱི ར་བོ ད ་མི འི ་ སྤྱི ་མཐུ ན་གྱི ་

ལོ ན ་སྐབ ས་གཟུ ག ས་གཞི ་ བརྟག་དཔྱད་བྱ་

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཁག
ྱོ ་པ་དང་། བོད་མི ་ཚོ ས་

སྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་བཞི ན་
ང་ཚོ ས ་ཆོ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་བརྒྱུ ད་ནས་

ཡོ ་སྨན་ཁང་ནི་སྙན་གྲགས་ཆེ་གྲས་ཤི ག་ཡི ན་

ི ་ཡོ ངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་ནས་མ་
འཛམ་གླང

ཆེ ད ་ཕལ་ཆེ ར ་ལོ ་ བཅུ ་ ཙམ་ནས་ལོ ་ ལྟ ར ་

ཚོ ག ས་ནས་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ་

སྐབས་སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཞབས་རི མ་ཁག་གཅིག་གསོག་

ཉིད་ནས་གནང་མི ་དགོས།

སྤྱིར་ཨ་རི འི་ནང་ལོ ་བཞི ་བཅུར་

ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ཇི ་ ཡོ ད ་སྐར
ོ ་བཅར་འད ་ྲི ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྐུ་ ཕྱྭ འི ་ ཞབས་རི མ ་གསོ ག ་སྒྲུ བ་གང་མང་

ཁྲལ་གནང་དགོ ས ་མི ་འདུག ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན།

ཀངྒ་ར་རྫོང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མགྲོན་འབོད་

ལྟར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཐེངས་འདིའ་ི སྐ་ུ མགྲོན་

གལ
ྲོ ་ལགས།

ཨཅརྱ་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་ བཅས་ཀྱི་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་ནས་བསླབ་པ་མཐར་

ཌོགཊཱར་དབང་ཕྱུག་རྡོ་ར་ྗེ སོན་དགེ་བཤེས་དང་སླབོ ་དཔོན་རི གས་ཡི ན་

དགེ་བཤེས་གཡུང་དྲུང་དགེ་ ཅིང་། ཁོང་རྣམས་ནས་ལས་རི མ་གྱི་དམི ཌ་

ལེགས་ལགས། ཌོགཊཱར་བླ་ོ བཟང་རྡོ་ར་ྗེ རབ་ ཡུལ་དང་སྒྲིག་གཞི འ་ི དགོངས་དོན་ཕར་ཕྱིན་
གླངི ་ལགས། དགེ་བཤེས་བེ་རི ་འཇིགས་མེད་ དང་དབུ ་ མ་སོ ག ས་གཞུ ང ་ཆེ ན ་གཅི ག ་གི ་

ངག་དབང་ཚེ ་དཔག་ ཐོག ་ལ་དམི ག ས་བཀར་སླབོ ་གཉེར ་གནང་
ཱ ་ལགས་ བཞིན་ཡོ ད། གཞུང་ཆེན་རི གས་གཅིག་རྐང་
ཤཱསྟྲ་ཱི ལགས། ཌོགཊཱར་བནཱརསི ཱ་ལལ
༢༠༡༡
བཅས་ནས་ཉམས་ཞི བ་རི ག་པའི་ཐབས་ལམ་ འཛི ན་གྱི་ལས་རི མ་དེ་ཉིད་ཕྱི་ལོ་
དབང་རྒྱལ་ལགས།

དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཉམས་ཞིབ་བདྱེ ་ ལོ ར་ཆོ ས་ཚོ ཌ་ཐེངས་བཅུ་གཅི ག་པའི་ཐོག་

ཕག
ྱོ ས།

ཚུལ།

ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་འབ་ྲི སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོས་

གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཉམས་ བསྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་དགོངས་དོན་གསར་

ཞིབ་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས། ཉན་ཐོས་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ གཏོད་ལག་བསྟར་གནང་བ་ཞིག་ཡི ན།།

