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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་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨར་བང་གཏརེ་རིག་འཛིན་
གདངུ་སུྒབ་ཀི་བཀའ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་བ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ བདོ་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གནས་ཆྱུང་གྲྭ་ཚང་ནས་
ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐོབ་
ས་ེསྔར་ལམ་ལྟར་སྤེལ་ལོ་སྤེལ་ཟླའི་ཚེས་
བཅྱུའི་གཞུང་འབལེ་ལྷ་མི་ལྷན་འཛོམས་ཀི་
མཛད་སྒ་ོགནས་མཆོག་ཟ་ཧརོ་མཚོ་པདྨར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེར་ུཀའི་ཕ་ོབང་
ད་ུཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ ཐགོ་གནས་གྲྭའ་ིསྤན་རྒྱ་
སྤསོ་འཛིན་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེ
ར་ུཀའ་ིདགནོ་གི་སུྤལ་སྐ།ུ གནས་ཆྱུང་སྐ་ུ
རནེ་གིས་དབུས་པའི་སྐུ་རནེ་གཞན་རྣམས། 
གནས་གྲྭའི་དག་ེབསྐསོ་བཅས་ནས་སྤསོ་སསེ་
སྔུན་བསུས་ཏ།ེ སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེརུ་ཀའི་
གཟིམ་ཆྱུང་ནས་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་
ཞུས་ཀིས་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
བསནུ། བང་གཏརེ་ནང་སུྒབ་བ་ླམ་རིག་
འཛིན་གདངུ་སུྒབ་ཀི་ཆོ་ག་དབུ་ནས་ཚོགས་
མཆོད་བར་གསུང་། ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་

ཉིད་མཆོག་གི་སྤན་སྔར་གནས་ཆྱུང་ཆོས་
རྒྱལ་ཆེན་པསོ་དབུས་ཆོས་སྐངོ་རྣམས་ལྷན་
ད་ུསྤན་འདནེ་ཞུས་རེས་ཆོས་སྐོང་རྣམས་
རིམ་བཞིན་མཇལ་ཕག་ཞུས། ད་ེནས་མ་
ཧཱ་གུ་རུའི་སྐུ་བརྙན་རིན་པ་ོཆེ་ཕབེས་བམས་

ཐགོ་ཟ་ཧརོ་མཚོ་པདྨའི་ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེརུ་ཀའི་
ཕ་ོབང་གི་ཕི་རོལ་ཞབས་བསྐརོ་ད ུ་རྒྱལ་
མཚན་རུ་དར་གིས་ས་ེདངས་ཏ་ེཆོས་སྐངོ་
རྣམས་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་ཞབས་བསྐརོ་
ཕབེས་པ་དང་གུ་རུའི་སྐུ་བརྙན་རིན་པ་ོཆེ་
མཚོ་བསྐརོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས། ཕདེ་
ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢།༡༠ ཐགོ་ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེར་ུ
ཀའི་གཟིམ་ཆྱུང་ནས་གནས་མཆོག་ཟ་ཧརོ་
མཚོ་པདྨའི་འགམ་ད་ུཡོད་པའི་གསུང་ཆོས་
རྲྭ ་བར་ཆིབས་སྒྱུ ར་གིས་གནས་དེར་མི་

མང་སངོ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་བང་གཏརེ་རིག་
འཛིན་གདངུ་སུྒབ་ཀི་བཀའ་དབང་བཀའ་
དནི་ཆེ་སྩལ་མཛད་པའི་ཐོག་མར་ཆྱུ་ཚོད་
གཅིག་རིང་བཀའ་དབང་གི་སུྒབ་ཞག་སྔནོ་ད་ུ
གནང་རསེ་བཀའ་དབང་གི་ཆོས་འབལེ་དབུ་

འཛུགས་མ་མཛད་སྔནོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
ཀི་སྔནོ་འགའོི་གསུང་ཆོས་སབྐས་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་དནོ། ཐུགས་ར་ེཆེན་པསོ་བསལྐ་པ་
ནས་བསྐལ་པ་ལན་གངས་ད་ུམར་བསྒམོས་
པའི་ལག་རསེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་སྔནོ་
ད ུ་མཛད་པའི་དགོས་ད ོན་ནི་གཞན་དོན་
བསུྒབ་རྒྱྱུ ་རེད། གཞན་དནོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ན་ི
སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གུབ་ཐོག་ནས་འཇིག་
རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོམི་འདདོ་པ་རེད། སེམས་

ཅན་རང་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤདོ་
པ་བཟང་ངན་ལ་བརནེ་ནས་བད་ེསྡུག་ཡོང་
བཞིན་པ་འད་ིགསུང་གི་ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ི
བད་ེསྡུག་ཡོང་རྒྱྱུའི་རྒྱྱུ ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་
གི་སྤདོ་ལམ་ད་ེགཞི་མ་ལ་ྟབུ་ཡིན། ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ནི་ལུས་རགས་པ། 
ཕྲ་བ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ། ངག་རགས་པ། ཕྲ་
བ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ། ཡིད་ལའང་ཡིད་རགས་
པ། ཕྲ་བ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་བཅས་གསུང་རྒྱྱུ ་
འདགུ ལུས་རགས་པའ་ིསྒ་ོནས་བཤད་པ་
ཡིན་ན། ཐགོ་མ་དང་མཐའ་མ་ཞསེ་བཤད་
རྒྱྱུ ་ཡོད། ལུས་སེམས་ཕྲ་མོའ་ིསྒ་ོནས་བཤད་
པ་ཡིན་ན། ཐགོ་མ་དང་མཐའ་མེད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
རེད། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བ་སྤདོ་ཐགོ་
ནས་བད་ེསྡགུ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་རེད། དརེ་
བརནེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བ་སྤདོ་གང་
འད་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ཟརེ་རྒྱྱུ འི་རྩ་བ་ཡིད་
ཀི་ཀུན་སླངོ་ཐགོ་ནས་ཁྱད་པར་ཡོང་གི་ཡོད་
སབས། སྡགི་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་ཞིང་། །དག་ེ
བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད། །རང་གི་
སེམས་ན་ིཡོངས་སུ་འདལུ། །འད་ིན་ིསངས་
རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། གསུང་གི་འདགུ ཅསེ་
སོགས་ཀི་སྔནོ་འགའོི་ཆོས་འབལེ་སྩལ་གུབ་
རསེ་བང་གཏརེ་རིག་འཛིན་གདངུ་སུྒབ་ཀི་
བཀའ་དབང་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་སྩལ།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི Asia Health 
Resort ཞསེ་པའ་ིགསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་འབུམ་
རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
འད་ུཐེངས་ཉརེ་བརྒྱད་པ་འགོ་འཛུགས་གནང་
ཡོད། ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༡༥ དང་ 
༡༦ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་ཀི་རིང་ཚོགས་
ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་
ཐུགས་འགན་བཞསེ་པ་ནས་བཟུང་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་དུག་
པ་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལན་སདི་སྐངོ་
སབྐས་གཉསི་པར་འསོ་འདམེས་བྱུང་བའི་རསེ་ཀི་
ཚོགས་འད་ུདང་པ་ོད་ེཆགས་ཀི་ཡོད།།

བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་ཉརེ་བརྒྱད་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༸གངོ་ས་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨ་ཁུལ་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་ས་ེབཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད། ད་ེཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་
ཟླ་བ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ བཅས་
ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨར་
སྤལེ་ལོ་སྤལེ་ཟླའི་ཚེས་བཅྱུའི་དསུ་ཆེན་གི་ཚོགས་
མགོན་ད་ུདབུ་བཞུགས་མཛད་ནས་མང་ཚོགས་
སངོ་ཚོ་མང་པརོ་རྫ་དཔལ་སུྤལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་
མེད་ཆོས་ཀི་དབང་པ་ོམཆོག་གིས་མཛད་པའི་
ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུདག་ེབའི་གཏམ་ལ་ྟསྒམོ་
སྤདོ་གསུམ་ཉམས་ལེན་དམ་པའི་སྙངི་ནརོ་ཞེས་
པའི་བཀའ་ཆོས་དང་དགེ་བསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་སྩལ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བང་གཏརེ་རིག་འཛིན་གདངུ་
སུྒབ་ཀི་བཀའ་དབང་བཅས་ཀི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་ས།ེ ཕི་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆིབས་འག་ོབརྒྱྱུ ད་བཞུགས་སྒར་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་སྐབས་ཕབེས་ལམ་གཡས་གཡོན་ད་ུརྡ་
སའི་མི་མང་སོགས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་དང་བདུག་སྤསོ་སོགས་ཐོགས་ཏ་ེ
དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་ངང་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ཉརེ་བརྒྱད་པ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ 
ཉིན་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༢༨ པ་མཇུག་སིྒལ་
གནང་འདགུ 
 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༡༥ དང་ ༡༦ 
བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའ་ི Asia Health Resort ཞསེ་
པའི་གསོལ་མགནོ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ལནྷ་
ཚོགས་ཐེངས་ཉརེ་བརྒྱད་པ་མཇུག་སིྒལ་
ཐོག་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་
སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།   ཐངེས་འདའི་ི
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་རྒྱ་ནག་ནང་
ཆབ་སདི་ཀི་འགྱུར་འགསོ་དང་།  བདོ་རྒྱ་
གཉསི་ཀི་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེའབྱུང་

འགྱུར་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་དང་ལྷན་འབལེ་
མོལ་བསྐར་གསོའ་ིགནད་དནོ།  རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་འགསོ་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་
ཅསེ་དང་།
 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་སིད ་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ་ེམཆོག་ལྷན ་
ཚོགས་ཐགོ་དབུ་བཞུགས་ཀིས་ཉིན་གཉིས་
རིང་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་
ལྷན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ནའི་
ཐོག་ནས་གསལ་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ར་ཆོད་
སེམས་བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ་ནན་བརདོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།  གསོ་མོལ་བརྒྱྱུད་བདོ་ཀི་

དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
 བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆྱུང་འདི་བཞིན་གསར་འཛུགས་གནང་

དགསོ་དནོ་ན།ི འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་གསོ་
མོལ་གི་ལམ་ནས་བོད་ཀི་གནད་ད ོན་ད ེ་

བཞིན་བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་ཕོགས་གཉིས་ཀི་
མོས་མཐུན་ཐོག་ནས་གསལ་ཐབས་ཀི ་
ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱྱུ འི ་སིད་བྱུས་ཐོག་

རོགས་ཕན་ཡོང་ཆེད་ཡིན་འདགུ །

ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོའ་ིདམ་འབུལ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་
ར་ལངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་ས་འཐུས་སབྐས་ ༨ པའ་ི
ཚབ་གསར་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས་
འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྡརོ་གླིང་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་རིག་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀི་
མདནུ་སར་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་འདགུ་པ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་
སྤགོ་ར་བཀསི་གླངི་ས་འཐུས་སབྐས་ ༩ པའ་ིཚབ་
གསར་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོལགས་
ནས་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་བལ་
ཡུལ་གླ་ོསིྒག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚེ་བརན་ལགས་
ཀི་མདནུ་སར་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ་
བྱུང་འདགུ གངོ་གསལ་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའ་ིཆ་རྐནེ་འགོ་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་གི་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠2

མཁན་པ་ོཀརྨ་ཚེ་དབང་ལགས་བཙོན་གལོ་ཐབོ་ཀང་དགནོ་པར་ཕབེས་མ་བཅྱུག་པ།
༄༅། །ཁམས་སྐ་ེརུ་མད་ོནང་ཆེན་རྫངོ་
ཇ་པ་དགོན་པའི་མཁན་པ་ོཀརྨ་ཚེ་དབང་
ལགས་བཙོན་འཇུག་དསུ་ཡུན་ཚང་ནས་གླདོ་
བཀལོ་བཏང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ ད་ེ
ཡང་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་
པ་ལརྟ་ན། མཁན་པ་ོཀརྨ་ཚེ་དབང་ལགས་
ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉནི་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་
འོག་ནས་གླ ོད ་བཀ ོལ་བཏང་ཡོད་ཀང་། 
ད་ལྟ་དགོན་པར་ཕབེས་མ་བཅྱུག་པར་མུ་
མཐུད་ལ་ྟཞིབ་འགོ་ཡོད་འདགུ ད་ེས་ྔཁངོ་
ལ་ཆབ་མད་ོས་གནས་ཁམིས་ཁང་གིས་སསྦ་
སུང་གི་ཉསེ་པ་ཟརེ་བའི་མིང་ཐགོ་ནས་ལོ་
གཉསི་དང་ཟླ་བ་དུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་

ཡོད་པ་དང་། བཙོན་ཁང་ད་ུཡོད་སབྐས་
ཁོང་གི་སྐུ ་གཟུགས་གནས་སངས་ཞན་པ་ོ
ཡོད་པ་དང་ནད་རྙིང་གསོ་བཅོས་ཀི་མཐུན་
རྐེན་མེད་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་
ཡོད་ཀང་། ད་ལའྟ་ིཆར་སྐ་ུགཟུགས་གནས་
སངས་གང་འད་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད། ད་ེབཞིན་
བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་མཁན་པ་ོཀརྨ་ཚེ་དབང་
ལགས་ཀིས་ང་སླར་ཡང་མི་ཡུལ་ད་ུཐོན་
ཡོད། ཟརེ་བའ་ིའཕྲནི་ཐུང་ཞིག་ཀང་ཐནོ་
བཞིན་འདགུ འཕྲནི་ཐུང་དའེ་ིནང་། སྙངི་
ཉ་ེབའི་ཁྱདེ་ཅག་གི་ཐུགས་ཁུར་དང་གདངུ་
སེམས། རྒྱབ་སྐརོ་དང་སྨནོ་འདནུ་གངས་

མེད་ཀིས་ང་སླར་ཡང་མི་ཡུལ་ད་ུབསླབེས་

ཡོད། ཞནེ་དགས་པའ་ིའགན་འཁ་ིད་ེདག་
གི་ཆེད་ད།ུ བགདོ་མ་ཚར་བའ་ིལམ་བུ་ད་ེ

དག་གི་ཆེད་ད།ུ མི་ཡུལ་གི་སིྤ་ཆོས་དང་ལ་ྷ
ཡུལ་གི་སྒརེ་ཆོས་ད་ེདག་གི་
ཆེད་ད།ུ ལུས་ཕུང་བད་ེཐང་
དང་སེམས་ཁམས་དྭངས་
གསལ་ངང་ང་སརླ་ཡང་མི་
ཡུལ་ད་ུཐནོ་ཡོད། དཀནོ་
མཆོག་མཁྱནེ། ང་ཚོའ་ི
འཇིག་རནེ་ལ་རང་དབང་
གི་འདོ་སང་འཕྲ་ོབར་ཤོག 
ཅསེ་འཁདོ་འདགུ སིྤར་
མཁན་པོ་ཀརྨ་ཚེ ་དབང་

ལགས་ན་ིནང་ཆེན་ཕགོས་ཀི་མཁན་པ་ོམིང་
གགས་ཆེ་ཤོས་གས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་
ཞིག་དང་། རྒྱྱུན་ད་ུས་གནས་སུ་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་། ཁརོ་ཡུག་སོགས་ལ་སུང་
སྐབོ་གནང་མཁན་ཞིག་དང་། མང་ཚོགས་
ལ་འཕྲདོ་བསནེ་ཤེས་བ་ཁྱབ་སྤལེ་དང་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་གསོ་སྤལེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པ་བཅས་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོས་གུས་བཀུར་
ཞུ་ས་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ། རྒྱ་གཞུང་ནས་
ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བདེ་སབྐས་ནང་ཆེན་ཁུལ་
གི་ས་གནས་མང་ཚོགས་བཞི་སངོ་ཙམ་ནས་
མཁན་པ་ོགང་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའི་
ཞུ་འབདོ་ཐངེས་མང་བས་ཡོད་པ་རེད། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
གསར་པ་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་པདྨ་མཁའ་
འག་ོམཆོག་ལ་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕྲནི་

སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཉདི་ཀིས་
དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་འགོ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་

སྡ ེ འི ་ ན ང ་
མུ ་ མ ཐུ ད ་
ཡ ར ་ རྒྱ ས ་
གོང ་འཕེལ ་
ཡོ ང ་ རྒྱྱུ ་
དང་། ལགྷ་
པར་མངའ་
སྡ ེ འི ་ ན ང ་
ཡོ ད ་ པ འི ་
དབུལ་ཕངོས་
ཉ མ ་ ཐ ག ་

ཚོའི ་འཚོ ་བའི ་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་
ཀི་གནས་ལ་འགོད་ཐུབ་པའི ་ཡིད་ཆེས་
བརན་པ་ོཡོད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ཕ་

ཤུལ་བུས་འཛིན་ཐགོ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡ ེའི ་བླ ོན ་ ཆེན ་དུ་འདེམས་ཐོན ་བྱུ ང ་བ་
ནི ་སྐུ ་ ཉིད ་ ཀི ་ཡབ ་དམ་པས་སྤ ོབས ་པ ་
སྐསེ་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་དང་།  
མཐར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་པདྨ་མཁའ་
འག་ོམཆོག་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
གི་ལས་ཡུན་རིང་གཞུང་འབལེ་ལས་དནོ་
སུྒབ་སྐབས་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདངོ་
ལེན་དཔིས་ཕིན་གནང་ཐུབ་པ་དང་བ་བ་
ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་དང་། ཨ་ར་ུ
ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མི་མང་རྣམས་ཀི་རེ་བ་
དང་མངནོ་འདདོ་སུྒབ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་མཛད་
བཞིན་ཡོད་ཅསེ་འཁདོ་ཡོད། །

༼མ་ཡིག་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པས་དརེ་རྩ་
འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།༽

ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གི་མཚན་ཐགོ་ནས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་པདྨ་
མཁའ་འག་ོམཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་
པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་ཨ་རུ་ནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུསིྤ་མོས་
ཐོག་འསོ་འདམེས་བྱུང་བར་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་ཡབ་དམ་པ་ད་ེས་ྔཨ་རུ་ནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་
གཤེགས་རྡ་ོར་ེམཁའ་འག་ོམཆོག་ན་ི༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་ཞིག་
དང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཐུགས་འདསི་ཧ་

ཅང་ཆེ་བའ་ིགགོས་པ་ོཞིག་ཀང་ཡིན། ང་
ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་
ཡབ་དམ་པ་མཆོག་དང་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ནས་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་
སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་མངའ་སྡའེ་ིནང་གནས་སྡདོ་
བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དསུ་རག་ཏུ་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་བཅས་
ལ་ང་ཚོས་བཀའ་དནི་སྙིང་བཅངས་ཐོག་
ཐུགས་ར་ེབ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། སདླ་
ཀང་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་ང་ཚོར་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་ཞུ་བ་
དང་སྦྲགས། འབྱུང་འགྱུར་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་
ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅། །སྐ་ུཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་
རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུའདམེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་དམ་འབུལ་
ཞུས་མཚམས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཁངོ་ལ་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་པའི་ནང་
འཁདོ་དནོ། ངསོ་ནས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་མཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་དགུ་པར་འདམེས་
ཐནོ་བྱུང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
དང་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་ལོ་ན་ཆྱུང་ཤོས་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་
པར་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས། ངསོ་ཀིས་
སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་དནོ་ཇི་
འད་ཞིག་བརྩམ་ཡང་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་
པའི་སྨནོ་འདནུ་དང་སྐུ་ཉདི་ཀི་ཕུལ་བྱུང་གི་
དབུ་ཁིད་ལམ་སནོ་འགོ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མི་

མང་གི་མངནོ་འདདོ་དང་རེ་འདནུ་སུྒབ་ཐུབ་
རྒྱྱུའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུཉདི་ཀིས་
མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ། བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་བཅས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་

མངའ་སྡ་ེདང་དམིགས་བསལ་གི་འབལེ་བ་
ཞིག་ཡོད་སབས། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རྫགོས་བཙན་བཟུང་
བས་རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་
མི་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོར་དབང་དང་ས་གནས་

གཞན་ཁག་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་
ད་ུསླབེས་སབྐས། ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་སདི་གཞུང་
དང་མི་མང་ནས་རྒྱབ་སྐོར་དང་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེལདྷ་མེད་གནང་ཡོད། ཨ་

རུ་ནཱ་ཅལ་སིད་གཞུང་རིམ་བོན་ནས་བདོ་
དནོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གཅིག་
མཚྱུངས་གནང་ཡོད། ངསོ་རང་ད་ེས་ྔཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡརེ་བཅར་སྐབས་སྐུ་ཉདི་
མཆོག་གིས་ངོས་ལ་གགོས་པའོི་འད་ུཤེས་

འཛིན་པའི་ཐགོ་ནས་ས་ེལེན་ག་སིྒག་ཧ་ཅང་
ལེགས་པ་ོགནང་སོང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ཀང་
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རནེ་འབལེ་
གི་མཛད་སྒརོ་ཆེ་བསདོ་མཚོན་བདེ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མངོ་ཡོད། ངསོ་ཀིས་ད་ེརིང་
གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱྱུ ད་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་གཞུང་
མང་གཉིས་ལ་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་
མ་འངོས་པར་ང་ཚོའི་དབར་གི་གགོས་པའོི་
འད་ུཤེས་ཀི་འབལེ་ལམ་ཉནི་རེ་བཞིན་གོང་
མཐརོ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡོད། ངསོ་ཀིས་
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་འགོ་ལས་དནོ་
མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོ་ལནྡ་པ་ཡོང་རྒྱྱུར་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།
 སིྤར ་ སིྤ ་ཁྱབ ་བླ ོན ་ ཆེན ་པདྨ ་
མཁའ་འག་ོམཆོག་ན།ི ད་ེས་ྔཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་གཤེགས་
དམ་པ་རྡ་ོརེ་མཁའ་འགོ་མཆོག་གི་སས་
ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་

སྡའེི་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་གི་བླནོ་ཆེན་གནང་
སྐབས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གོ་སིྒག་
ཞུས་པའི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཁག་མང་
པའོ་ིཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་མངོ་ཡོད། ཁངོ་
གིས་རེས་གཟའ་ཉ་ིམའི་ཉནི་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གི་དམ་འབུལ་
གནང་བ་དང་། ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་ནང་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ལོ་ན་ཆྱུང་ཤོས་གས་ཤིག་ 
ཆགས་ཡོད། ། 

༼མ་ཡིག་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པས་དརེ་རྩ་
འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།༽
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རྒྱལ་སིྤའ་ིའབལེ་ལམ་དང་ཞུ་གཏུགས་གནང་ཕགོས་ཀི་
ཟབ་སྦངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༨ ནས་ ༢༢ བར་ཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་

ཀིས་གོ་སིྒག་འོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་
ལིའི་ཉ་ེའཁིས་སུ་ཡོད་པའི་གུར་གྷ་ཝོན་མ་
ན་ིསར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི Heritage 

Village གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་
དང་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱལ་
སིྤའི་འབལེ་ལམ་དང་ཞུ་གཏུགས་གནང་
ཕགོས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི 
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཚོར་རྒྱལ་སིྤའི་འབལེ་
ལམ་དང་ཞུ་གཏུགས་ཐད་གོ་རགོས་འཕར་

མ་སུྐན་རྒྱྱུ ་དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་དང་
ཞུ་གཏུགས་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་རྒྱྱུའི་ཆེད་ཡིན་
པ་རེད་འདགུ ཟབ་སྦངོ་ནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་གཅིག་
དང་། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ། 
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༣༥ 
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཕི་དལི་དུང་ཆེ་བཀ་ཤིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་ཟབ་
སྦོང་བརྒྱྱུ ད་ལས་བེད་ཚོར་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་
བབ་སྐརོ། ད་ེབཞིན་ཞུ་གཏུགས་བདེ་ཕགོས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད།
 ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦངོ་ནང་ཟབ་
ཁདི་པའི་ཁངོས་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་
ནང་ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་དང་། 
གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ། གསར་འགདོ་རིག་པའ་ི
ཐགོ་ཆེད་ལས་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཟུར། བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སོགས་
ཀིས་བརདོ་གཞི་འད་མིན་ཐགོ་གསུང་བཤད་
དང་བག་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུ ་རེད་འདགུ
 རྒྱལ་སིྤའི་འབལེ་ལམ་དང་ཞུ་
གཏུགས་གནང་ཕོགས་ཀི་ཟབ་སྦོང་འདི་
བཞིན་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འཆར་
ཚན་པས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕ་རན་སི་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་གི་ཕི་དརོ་ཕ་རན་སིའི་གངོ་ཁྱརེ་ནིས་ 
Nice ནང་ Bastille Day ཞསེ་རྒྱལ་ཡོངས་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའི་སབྐས་སུ་
ཏུ་ན་ིཤི་ཡའ་ིམི་རིགས་ཡིན་པ་ Mohamed 

Lahouaiej Bouhlel ཟརེ་བ་ཞིག་གིས་
མང་ཚོགས་ཁདོ་སྐལེ་འདནེ་རླངས་འཁོར་

ཆེ་བ་གང་བྱུང་བཏང་ནས་མི་གངས་བརྒྱད་
ཅྱུ་ལྷག་རྐེན་ལམ་ད་ུབཏང་བའི་ཡིད་སྐོའི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་བརནེ། འད་ིཚེས་ ༡༨ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་སིད་འཛིན་ཕ་
རན་སོའ་ིཨོ་ལན་ཌི་ Francois Hollande 
མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་

འཕྲནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ངསོ་
ཀིས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་དང་ཕ་རན་སིའི་མང་
ཚོགས། ལགྷ་པར་དནོ་རྐནེ་དའེ་ིའགོ་ཚེ་
སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མིས་
གཙོས་དགའ་ཉ་ེསྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས་སེམས་གསོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་རྨས་སྐནོ་ཕགོ་པ་རྣམས་

གང་མྱུར་དག་སྐེད་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་
དང་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་བསྔ་ོསྨནོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ཆ་དནོ་རྐནེ་འད་ིལ་ྟབུའ་ིགནས་
སངས་འགོ་ལྷུང་སབྐས་ང་ཚོས་ཁོང་ཁ་ོདང་
ཞེ་སངྡ་གི་གཞན་དབང་ད་ུམ་སོང་བར་རང་
གི་སེམས་ཞི་འཇམ་ངང་གནས་པའི་ཐོག 
འད་ིལ་ྟབུའི་རྐནེ་ངན་སརླ་ཡང་མི་ཡོང་བའི་

ཆེད་ད་ུཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཐབས་ལམ་
ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།

༼མ་ཡིག་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པས་དརེ་རྩ་
འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།༽

གནས་ཆྱུང་རྡ་ོར་ེསྒ་དབངས་གླངི་ད་ུསྤལེ་ལོ་
སྤལེ་ཟླའ་ིཚེས་བཅྱུའ་ིགཞུང་འབལེ་ལ་ྷམི་ལནྷ་
འཛོམས་ཀི་རསེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ བདོ་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༤ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ 
ཉིན་གནས་ཆྱུང་རྡ་ོརེ་སྒ་དབངས་གླིང་ད་ུ
སྤལེ་ལོ་སྤལེ་ཟླའི་ཚེས་བཅྱུའི་གཞུང་འབལེ་
ལ་ྷམི་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་རསེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ ཐགོ་གནས་གྲྭའ་ིསྤན་རྒྱ་སྤསོ་
འཛིན་དང་། གནས་ཆྱུང་སྐ་ུརནེ་དང་རིན་
པ་ོཆེ། སླབོ་དཔནོ། དག་ེབསྐསོ་བཅས་ནས་

སྤསོ་ས་ེསྔུན་བསུས་ཏ་ེདཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་
ཨོ་རྒྱན་འཕྲནི་ལས་རྡ་ོར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གནས་ཆྱུང་རྡ་ོར་ེསྒ་དབངས་གླངི་གི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་བཞུགས་ཁིར་
ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ། གནས་ཆྱུང་སྐ་ུ
རནེ་དང་རིན་པ་ོཆེ། དབུ་འཛིན་སྐ་ུཞབས་
བགསེ་པ་ཐུབ་བསན་ཤེས་རབ་མཆོག་བཅས་

ནས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། 
ད་ེནས་བང་གཏརེ་ནང་སུྒབ་བ་ླརིག་འཛིན་
གདངུ་སུྒབ་ཀི་ཆོ་ག་གསུང་མུར་གསོལ་ཇ་
དང་འབས་སིལ་ཕུལ། མཇུག་ཏུ་དཔལ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སླབོ་
དཔནོ་གིས་དབུས་གྲྭ་མང་དང་སྐུ ་མགནོ་
བཅས་ལ་མཇལ་ཕག་གནང་ས ་ེགསོལ་

ཚོགས་གལོ།
 ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༤༥ ཐགོ་
གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླིང་དགོན་གི་འད་ུ
ཁང་དུ་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
བཀའ་བརྒྱྱུད་དནོ་གུབ་མཆོག་དང་། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག 
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ལནྷ་
ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ། སྐ་ུམགནོ་བཅས་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སུང་སུྤལ་པའ་ི
ཆོས་སྐངོ་རྡ་ོར་ེགགས་ལནྡ་རྩལ་ཆེན་མོ་སྤན་
འདནེ་ཞུས་ཏ་ེསིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་མཇལ་ཕག་ཞུས་རསེ་

རིམ་བཞིན་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
གནང་ཡོད། ད་ེནས་མ་ཧཱ་གུ་རའུ་ིསྐ་ུབརྙན་
རིན་པ་ོཆེ་ཕབེས་བམས་ཐོག་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གི་ཕི་རོལ་ཞབས་བསྐརོ་ད་ུརྒྱལ་མཚན་
རུ་དར་གིས་ས་ེདངས་ཏ་ེགཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུ
ཞབས་བསྐརོ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་སིང་པུར་ཁུལ་ད་ུའགམེས་སནོ་
མཇུག་སིྒལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་སིང་པུར་ཁུལ་

ད་ུཔར་རིགས་འགམེས་སནོ་གི་ལས་རིམ་
ད་ེབཞིན་ཁུལ་དའེི་འོད་དཔག་མེད་ཆོས་
ཚོགས་སུ་མཇུག་སིྒལ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་
ཉནི་གངས་བརྒྱད་རིང་གི་འགམེས་སནོ་ད་ེ
བཞིན་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་ Tanjong Katong 

Complex ཞསེ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གངས་ ༨༡ ལ་ཕབེས་པའ་ི
སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོ་དང་། སིང་པུར་

ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་བས་ི
གནས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ ༡༠ འཁརོ་
བའི་དསུ་ཆེན་གཉསི་འཛོམས་སུང་བརིྩའི་

མཛད་སྒ་ོདང་བསནུ་པར་རིགས་འགམེས་
སནོ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཡུལ་དའེ་ིམང་
ཚོགས་རྣམས་དང་བདོ་རིགས་བཅས་ཁྱནོ་
མི་གངས་ཆིག་སངོ་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་
བྱུང་ཡོད་འདགུ ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་
པས་ཕི་ཚེས་ ༧ ནས་ ༨ བར་བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཔར་རིགས་འགམེས་
སནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༩ ནས་ 
༡༠ བར་ Poh Ming Tse དགནོ་པར་

འགམེས་སནོ་གནང་སབྐས་དགོན་དརེ་སྨནོ་
ལམ་ཆེན་མོར་མཉམ་ཞུགས་ཆེད་སིང་ག་
པུར་ནང་པ་ ༢༠༠ ཙམ་ཕབེས་ཡོད་འདགུ 
ཕི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༢ བར་བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཔར་རིགས་འགམེས་
སནོ་གནང་སབྐས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་སྐ་ུབཅར་
རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྡལུ་ཚོན་
དཀིལ་འཁརོ་བཞངེས་ཡོད་པ་དང་། རྡ་ས་
དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གིས་སནྨ་རིྩས་
དང་འབལེ་བའི་འགམེས་སནོ་གནང་འདགུ 
ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་འདོ་དཔག་མེད་ནང་ཆོས་
བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཔར་རིགས་འགམེས་སནོ་
མཇུག་སིྒལ་གནང་ཡོད། ཉནི་གངས་བརྒྱད་
རིང་སིང་པུར་གི་ས་ཚིགས་ཁག་བཞིའི་ནང་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྐརོ་གི་སྐུ་
པར་འགམེས་སནོ་གནང་སྐབས་རྒྱ་རིགས་
གཙོས་མང་ཚོགས་ཁྱནོ་ ༡༥༠༠ ཙམ་
ཕབེས་ཡོད།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ལ་དགྭས་དང་ཡུ་རོབ་
ཁུལ་གི་མཛད་འཆར།

༄༅། །༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ད་རྒྱའ་ིནང་
སྤལེ་བའ་ིམཛད་འཆར་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་ས་སླ་ེརུ་ཡོད་པའི་ཁིག་
རྩ་ེཚྱུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་གླིང་ད་ུཇ་ོབ་ོཨ་ཏི་
ཤས་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་ལམ་སྒནོ་དང་། 
མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་
སེམས་འགལེ་གི་གསུང་ཆོས་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོསིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཚེ་དབང་བཀའ་དནི་བསྩལ་
རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརསེ་ཁགི་རྩ་ེདགནོ་པས་བརན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ །
 ཕི་ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༠ བར་ལ་
དྭགས་ཀི་སླ་ེརུ་ཡོད་པའི་ཞི་བ་ཚལ་ད་ུརྒྱལ་
སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལསྷ་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་
སེམས་དཔའི་སྤདོ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གསུང་
ཆོས་བསྩལ་གུབ་རསེ། ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་
སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བཀའ་དབང་བསྩལ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 ད་ེནས་ཕི་ཚེས་ ༢༩ ནས་ཕི་
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ི
རིང་ཨིན་ཌནོ་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་། ཀ་ོརི་ཡ། མ་
ལེ་ཤི་ཡ། སེང་པུར། ཐ་ེལན་ཌི། ཝ་ེཐི་
ནམ་བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་
ས་ལའི་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུམགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་
རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བའི་ལེའུ་གཉསི་པའི་གསུང་

ཆོས་འཕྲ་ོསྐངོ་མཛད་རྒྱྱུ །
 ཕི་ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༡ བར་
ཡུ་རོབ་སེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་པའི་གོ་
སིྒག་འགོ་བྷལེ་འཇམ་གི་རྒྱལ་ས་བྷར་སིལ་
ད་ུཡོད་པའི་བྷ་ོཛར་སྒྱུ ་རྩལ་བས་ིགནས་ཁང་ 
Bozar Center for Fine Art ད་ུཉནི་གངས་
གཉསི་དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་སེམས་དང་སགོ་
གི ་བགོ་གླ ེང ་ཚོགས་འདུར་ན ུས་པ་དང་
གཅསེ་སྐངོ་ Power and Care གི་བརདོ་
གཞིའི་ཐོག་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་ཚན་
རིག་པ། དཔལ་འབརོ་རིག་པ་བ། ཆོས་སྨྲ་
བ་སོགས་ཀི་མི་ས་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་མཛད་
རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཕ་རན་སིའ་ིས་ཊར་
སི་སགྦ་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབདོ་ཀི་ནང་ཆོས་མཐུན་
ཚོགས་ནས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་
མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་
སེམས་འགལེ་གི་གསུང་ཆོས་དང་།
 ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཕ་
རན་སིའི་ས་ཊར་སི་སྦག་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབདོ་
ཀི་ནང་ཆོས་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྤན་རས་གཟིགས་
ཀི་བཀའ་དབང་བསྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། ཉནི་རྒྱབ་
བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་
ཞུས་དནོ་ལརྟ་ཆོས་ལུགས་ཀི་མཚམས་ལས་
འདས་པའ་ིསྤདོ་བཟང་ Ethics Beyond 

Religion ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
མི་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རྒྱྱུ འི་མཛད་
འཆར་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་གསར་
པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གི ་མཚན་ཐོག་ནས་ཨིན་
ཡུལ་གི་སིད་བླནོ་གསར་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཐེ་རེ་
ས་མེ་ Theresa May མཆོག་ལ་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་པའི་ནང་འཁོད་
དནོ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་གི་སིད་བླནོ་
གི་ལས་ཁུར་བཞེས་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་
ནས་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 སྐུ ་ཉིད་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་
ལམ་སནོ་འོག་ཨིན་ཡུལ་གི་མདུན་ལམ་
བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་མངནོ་
ཐུབ། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་
དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཨིན་ཡུལ་ནས་བདོ་དནོ་
ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་ང་ཚོས་བཀའ་
དནི་སྙངི་བཅངས་ཐགོ་ཐུགས་ར་ེབླ་མེད་ད་ུ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེསའྔ་ིསདི་བླནོ་ཌ་ེཝིད་ཀམེ་
རནུ་ David Cameroon མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི

དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པར་

ང་ཚོས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ཨིན་ཡུལ་ནི་བདོ་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཉུང་ཤས་ཁོངས་ནས་
གཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གིས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་
བདེ་སྐབས་དཔང་པ་ོགལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་པར་བརནེ། བདོ་དནོ་ཐགོ་ཨིན་ཡུལ་
གི་རྒྱབ་སྐོར་ནི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད། སྐ་ུཉདི་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བའི་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི ་ལམ་གི་སིད་བྱུས་

ལངས་ཕགོས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།

 ཐེ་རེ་ས་མེ་མཆོག་ནི་ཟླ་འདིའི་
ཕི་ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་ཨིན་
ཡུལ་གི་བཀྷ་ཀིང་གམྷ་རྒྱལ་ཁང་ Buck-

ingham Palace ད་ུཨིན་ཇིའ་ིརྒྱལ་མོ་ཨེ་ལི་
ཛེ་བྷ་ེཏ་ི Queen Elizabeth མཆོག་དང་
མཇལ་བཅར་སབྐས་སིད་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ན་ིལམྕ་སྐ་ུམར་ག་ྷ
རེཏ་ཐ་ེཆར་ Margaret Thatcher མཆོག་
གིས་སིད་བླནོ་གནང་རསེ་ཨིན་ཡུལ་གི་བུད་
མེད་སདི་བླནོ་གཉསི་པ་ད་ེཆགས་ཡོད།།

རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་མཧཱ་ར་ཤེ་ཊ་མངའ་སྡའེ་ི
ན་སིག་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་

བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༦ ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་མཧཱ་ར་ཤེ་ཊ་
མངའ་སྡའེི ་ན་སིག་གོང་ཁྱེར་དུ་ན་སིག་
བདོ་མི་བད་ེདནོ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གོ་སིྒག་
འགོ ༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་
གངས་ ༨༡ ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་
སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༧ ཐགོ་ན་སིག་བདོ་མིའ་ིབད་ེདནོ་
སིྐད་སྡུག་ལས་ཁུངས་མདནུ་ཐང་ད་ུམི་མང་
རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ཞུ་
དང་དཀར་ཕགོས་སྐངོ་བའི་ལྷ་སུང་རྣམས་
ལ་འཕྲནི་བསྐུལ་གིས་མཚོན་བསང་གསོལ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། བད་ེབརྒྱད་གསེར་
སྐམེས་རསེ་རནེ་འབལེ་གི་གསོལ་ཇ་འབས་

སིལ་ཕུལ།
 ད་ེརེས་ས་གནས་སིྐད་སྡུག་གི་
ཚོགས་གཙོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་
འཕྲནི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེནས་ཆྱུ་ཚོད་ 
༡༠།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསྐ་ུཞབས་ 
Pravin Gedam ལགས་དང་། དམིགས་
བསལ་སྐ་ུམགནོ་ Uttam Rao Kamble 

ལགས། Joy Sir ལགས་བཅས་གདན་ཞུས་
གནང་གུབ་མཚམས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའི་
སྐུ་མགནོ་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་
མངར་ཟས་ཕུལ་ཡོད།
 ཐངེས་འདའིི་འཁུངས་སརྐ་སུང་
བརིྩའི་སྐརོ་ན་སིག་གི་གངོ་གསེབ་ཁག་བཞི་
བཅྱུ་ནང་ལ་བརྙན་འཕྲནི་ཐགོ་བསན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཨིན་ཡིག་དང་། ཧནི་ད།ི མ་ར་
ཐི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པའི་ཚགས་ཤོག་ཁག་
གི་ནང་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད།།

རྒྱ་གར་མཐ་ོསླབོ་འད་མིན་གི་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣།༡༥ ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་ཀུན་ཕན་བད་ེརྩ་ཚོགས་
པས་(Foundation for Universal Re-

sponsibility of His Holiness The Dalai 

Lama) ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
མཐ་ོསླབོ་ཁག་ནང་སླབོ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་
པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༣༤ དང་ཐུག་འཕྲད་

ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་དང་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་
འགལེ་བརདོ་གནང་འདགུ
 ཕགོས་མཚྱུངས་ད་ེཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༡༥ ཐགོ་སླབོ་ཕུྲག་ད་ེ
རྣམས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོ་སྤོད་དང་འབལེ་
མང་གཙོའི་ལམ་སལོ་ཐོག་བསྐོད་བཞིན་

པའི་སྐརོ་འགལེ་བརོད་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། མཇུག་ཏུ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་དགོས་
འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།
 སིྤར་གུ་ར་ུཀུལ་ (Gurukul Pro-

gramme) ལས་འཆར་འད་ིབཞིན་ཐགོ་
མར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་འག་ོབཙྱུགས་
གནང་ས་ེའད་ིལོ་ཐངེས་ ༢༢ ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་དང་། སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་རྡ་སར་བདོ་
པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། གམོས་གཤིས་
སོགས་ཉམས་མངོ་གསོག་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་ཤེས་རགོས་ཡོང་རྒྱྱུའི་ཆེད་ 
ཡིན་འདགུ །


