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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའ་ི
ཚེ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༧	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལ་དྭགས་ལྡུམ་ར་བསམ་གླིང་སེར་སྐ་
མང་ཚོགས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ལ་དྭགས་ས་
གནས་འད་མིན་ནས་འདསུ་པའི་དད་ལྡན་
རྣམས་ལ་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའ་ི
ཚེ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 བྱང་
སེམས་སྡམོ་པ་འབགོ་འཇགོ་མཛད།	 ད་ེརསེ་
བསམ་གླིང་དགོན་པ་དང་རི་རོང་དགོན་པ་
གཉསི་ཀིས་དབུ་ཁིད་ད་ེཏ་ེགར་དང་གསུམ་
ཡུར།	ཚ་ཏ།ི	ཁལ་གཙར།	ཧ་ས་ར།	པནི་
ཆི་མིག་བཅས་གངོ་གསེབ་ཁག་གི་དད་ལྡན་
མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གནས་བཅུ་
དང་འབལེ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུས།	
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཚེ་བསངི་རུྒྱའ་ི
རུྒྱ་རྐེན་གཙོ་བ་ོད་ེསེམས་ཀི་ཞི་བད་ེརེད་
འདགུ	 སེམས་ལ་ཞི་བད་ེཡོད་པ་དང་དསུ་
རྟག་ཏུ་སེམས་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱས་ནས་སྡདོ་པ་ཡིན་
ན།	 ཚེ་རིང་བར་དསེ་ཕན་ཐགོས།	 བཀྲ་མ་

ཤིས་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྐབས་ད་ེདག་ལ་ཕན་
སེམས་སྐ་ེརུྒྱ་དང་།	 རང་བཞིན་གིས་མ་གུབ་
པ་ཡིན་བསམ་པའི་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བས་རྒྱས་

བཏབ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན།	 རྐནེ་ངན་ཡོང་
སབྐས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་སྒམོ་
རུྒྱ་ད་ེའདའི་རྐནེ་བྱས་ཐུབ་ཚེ་རྐནེ་ངན་ལམ་
ད་ུལྷངོ་པ་ཞསེ་པ་ད་ེཆགས་རུྒྱ་རེད།	 	 རྐནེ་
ངན་བྱང་ཆུབ་ཀི་གགོས་སུ་གུར་བ་ཞིག་ཡོང་
རུྒྱ་རེད།	 ཚེ་སུྒབ་གཙོ་བ་ོད་ེརེད།	 དའེ་ིཐགོ་
ལ་ལ་ྷད་ེའདའི་ཐགོ་ནས་ཚེ་བསིང་བའི་ཆོ་ག་
འདནོ་པ་ཡིན་ནའང་ཕན་རུྒྱ་རེད།
ད་ེརིང་འདིར་ཚེའི་ལྷ་མཆོག་སྒོལ་དཀར་
ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའི་ཚེ་དབང་བྱ་རུྒྱ་བྱས།	

ཞེས་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རསེ་ཚེ་དབང་དང་
བྱམས་སེམས་སྡམོ་པ་འབགོ་འཇོག་མཛད།	
ད་ེརསེ་གནས་བརྟན་ཐུབ་བསྟན་ར་ོར་ེམཆོག་

དང་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་རི་རོང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོལ་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་རསེ་བརྟན་བཞུགས་སིྦན་
བདག་རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་མཇལ་ཁ་སྩལ།
དེ་ཡང་མཛད་འཆར་ལྟར་ན་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་ནབུ་ར་སུ་མུར་ལམ་སྟནོ་སླབོ་གྲྭར་
ཆིབས་བསུྒར་བཀའ་དནི་བསྐང་གནང་གིས་
སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱདེ་

མཛད་རུྒྱ་མ་ཟད།	དག་ེསླབོ་ལས་བྱདེ་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་	 ༣༨༠	 བརྒལ་བར་བངླས་
དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེརསེ་
མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་གླ་ེརུ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དནི་བསྐང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
སིྤར་ལ་དྭགས་ནང་ས་དགེ ་བཀའ་རྙིང ་
གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་དགནོ་པ་གགས་ཆེ་
བ་	༡༨	ཡོད་ཅིང་།	དག་ེལུགས་པའ་ིདགནོ་པ་
ན་ིཁགི་རྩ་ེདང་པ་ིཐུབ།	ཀླུ་འཁིལ།	 རི་རངོ་།	
བསམ་གཏན་གླངི་།	 གླངི་བཤད།	 གར་ཤ།	
རྟགོས་ལནྡ།	ཕུག་ཏལ།
བཀའ་བརུྒྱད་ནས་འབུག་པ་བཀའ་བརུྒྱད་
དགོན་པར་མཚོན་ན་ཧ་ེམི་དགོན་པ་དང་།	
ཅམེ་སྦལེ།	 སྟག་སྣ་དགནོ་པ།	 ཀརོ་རགོས།	
མ་ོམ།འབ་ིགུང་བཀའ་བརུྒྱད་ལ་མཚོན་ན་ཕི་
དབང་དགནོ་པ།	བ་ླམ་གཡུ་ར།ུ	ཤ་ཆུ་ཀུལ།	
ཤང་བཅས་ཡིན།	ས་སྐ་དགནོ་པ་གཅིག་ཡོད་
པ་ན་ིམང་སྤ་ོདགནོ་པ།	 ད་ེབཞིན་རྙངི་མའ་ི
དགནོ་པ་གཅིག་ཡོད་པ་ན་ིབག་ཐགོ་དགནོ་པ་
ཡིན།	གཡུང་དུང་བནོ་གི་དགནོ་པ་ན་ིགཡུང་
དུང་ལ་ྷརྩ་ེདགནོ་བཅས་ཡིན།།

རྒྱ་ནག་གི་ཁམིས་རྩདོ་པར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིའད་ུའཛོམས།	
༄༅།	།རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
ཁམིས་རྩདོ་པའ་ིཉནི་མོ་ཐངེས་གཉསི་པ་ཞསེ་
པའི་འད་ུའཛོམས་ཤིག་ཨ་རིའི་གངོ་ཁེར་
ནའིུ་ཡོག་ནང་ཚོགས་ཤིང་།	 འད་ུའཛོམས་
དེར ་རྒྱ ་ནག ་ གི ་འགོ་བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་  
Human Rights in China ཞསེ་པའ་ིཚོགས་
པའ་ིའགན་འཛིན་དང་།	 མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་མནར་གཅདོ་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན།	
ཨ་རིར་བཞུགས་མཁན་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་
ཁམིས་རྩདོ་པ་ཡིན་པ།	རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་
ནང་ཡོད་པའ་ིཁམིས་རྩདོ་པའ་ིནང་མི།	ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 རྩམོ་པ་
པ་ོདང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་
བའ་ིཚོགས་པ་འད་མིན་གི་སྐ་ུཚབ།	བདོ་རང་
བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ར་ོ
ར་ེཚེ་བརྟན་ལགས།	 ད་ེབཞིན་བྱང་ཨ་རི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་

བཅས་སྐ་ུམགནོ་	 ༡༠༠	 ལགྷ་ཙམ་གདན་ཞུ་
གནང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
དང་།	 དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའ་ིརྒྱ་ནག་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཁིམས་རྩདོ་པའི་
ད་ལའྟ་ིགནས་སྟངས།	གཙོ་བ་ོཕི་ལོ་	༢༠༡༥	
ལོའ་ིཟླ་བ་	༧	ཚེས་	༩	ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱ་རིགས་ཁིམས་རྩོད་པ་གསུམ་བརྒྱ་
ལགྷ་ཙམ་ལ་འཇུ་བཟུང་དང་།	 བཀག་ཉར།	
མནར་གཅོད་བཅས་བྱས་པའི་བདནུ་ཀླད་
ཀོར་དགུ་(༧༠༩)ཞེས་པའི་དནོ་རྐེན་ལ་དན་
གསོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ནས་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	 བདོ་ནང་
གི་ད་ལྟའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་ཤིན་ཏུ་ཞན་པའི་སྐརོ་གསུང་པ་དང་
འབལེ་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
ཁིམས་རྩོད་པ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
དང་འཕད་བཞིན་པར་གདངུ་སེམས་མཉམ་

བསྐདེ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	
ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་སུ་ཞི་རྒོལ་བྱས་ནས་
བདོ་མི་མང་པརོ་འཇུ་བཟུང་དང་།	 བཙོན་
འཇུག	 བཀག་ཉར།	 ཚ་འད་ིབཅས་བྱས་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་སབྐས་རྒྱ་
རིགས་ཁམིས་རྩདོ་པ་ཚོས་ཉནེ་ཁར་འཛེམས་
མེད་ཀིས་བདོ་མིར་ཁིམས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུས་པ་མ་
ཟད།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་
འཕལེ་རྒྱས་བསྟ་ིགནས་ཁང་ནས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་
རིགས་ཁམིས་རྩདོ་པས་བདོ་པར་ཁམིས་ཐགོ་
གི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བའི་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་
ཕོགས་སིྒག་བྱས་པའི་དབེ་ཅིག་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་བརུྒྱད་ཁིམས་རྩོད་པ་ཐང་
པའེ་ོ	Teng Biao ལ་ཕུལ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
མཚོན་པ་གནང་ཡོད།	 བདོ་རང་བཙན་སླབོ་
ཕུག་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ར་ོར་ེཚེ་བརྟན་
ལགས་ནས་ཀང་རྒྱ་རིགས་ཁིམས་རྩདོ་པར་

གདངུ་སེམས་བསྐདེ་དང་བདོ་དང་།	 ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཏན་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་
སྟངས་ཤིན་ཏུ་སྐ་ོཔ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད།	 རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་ཁམིས་རྩདོ་པའ་ིཉནི་མོ་ཐངེས་གཉསི་
པ་ཞེས་པའི་འད་ུའཛོམས་ད་ེནི་རྒྱ་རིགས་
ཁམིས་རྩདོ་པ་ཐང་པའེ་ོ	 Teng Biao དང་།	
ཀྲའོུ་ཕུང་སོ། Zhou Fengsuo ཚའ་ོཡ་ཞལོ།	
Cao Yaxue	 གསུམ་ནས་གཙོ་བ་ོའག་ོཁདི་
ད་ེའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་བྱདེ་མཁན་
གི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཉ་ིཤུ་
ཙམ་མཉམ་རུབ་ཐོབ་ག་སིྒག་བྱས་པ་ཞིག་
རེད།	

སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་
སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་གཞུང་

འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།	

༄༅།	།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་བགོས་ཡོད་པ་ལརྟ།	
སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༨	 ནས་ཚེས་	 ༢༨	
བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་ཁུལ་དང་།	མའ་ེ
སོར།	 སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་
ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
བསྐདོ་ཐངེས་གཉསི་པ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་ཟླ་འདའི་ི
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ར་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་སིྤ་འཐུས་
དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ས་གནས་སངྒ་
ཏགོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ལྡི་ལི་
བཅས་སོ་སོ་ནས་སྦངེ་ལོར་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གནང་
སྟ་ེལནྷ་འཛོམས་གནང་རུྒྱ།
ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 དང་	 ༢༠	 ལ་སྦངེ་ལོར་ཁུལ་ད་ུ
ལས་རིམ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༢༡	ནས་	༢༧	བར་
གངོ་འཁདོ་ས་གནས་གཞན་རྣམས་ལ་ལས་རིམ།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་སྦངེ་
ལོར་ནས་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་སུ་ཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཨེམ་སི་སྨན་
ཁང་གི་སནྨ་པ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས	༡༣	ཉནི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་
ཨེམ་སི་	 AIIMS	 སནྨ་ཁང་གགས་ཅན་གི་
ཆེད་ལས་སྨན་པ་གངས་དགུ་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༦	 ཐགོ་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕད་ཁང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་དང་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག	
བཀའ་དུང་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཨེམ་
སི་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམ་པར་
ཕབེས་བསུ་དང་སྦགས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་སོང་།	སིྤར་སནྨ་པ་
ད་ེདག་ནི་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་
ཆེད་འཛུགས་གནང་བའ་ིནད་སྐབོ་དག་ེརྩ་ཚོགས་
པའི་ག་ོསིྒག་འགོ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་གསུང་རའི་ནང་ཟླ་བ་འདའིི་ཕི་ཚེས་	
༡༤	 ནས་	 ༡༦	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ནས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༤	 བར་
རིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་སདླ་ཁངོ་རྣམ་པ་གདན་ཞུ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།



2 18th July 2018 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་ད་ུགཞུང་འབལེ་མཛད་འཆར་ལེགས་གུབ།	
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་ཧུབ་ལིར་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་
འབྱརོ་མཚམས་ལྷ་ོསིྤ་མཆོག་དང་།	 མོན་གྷ་ོ

འདདོ་རུྒ་གླངི་གི་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དུང་།	
རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི ་ཚོགས་གཙོ།	

རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་
སའ་ིའགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 མཉམ་འབལེ་
འགན་འཛིན་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས།	
མོན་གྷ ོ་འབས་སྤུ ངས་བླ ་ོགསལ་གླིང ་གི ་
མགནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་མཚམས་དགནོ་

སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 མཉམ་དུང་།	 སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེཆེ།	 སནྨ་ཁང་
ཁག་གི་འགན་འཛིན།	 གཞནོ་ན་ུདང་བུད་

མེད།	 གཞིས་གངས་ཁག་གི་སིྤ་མི་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས།	 ཕི་
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ས་ྔདརོ་རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སིྤ་ཁབ་རུྒྱན་ལས་
ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་བཞིའི་ནང་ས་གནས་མི་མང་
རྣམས་ལ་མང་གཙོ་དང་ཆིག་སིྒལ་ཞསེ་པའི་
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱར་
གདན་ཞུས་གནང་བ་ལྟར་མོན་གྷ ་ོགཞིས་
ཆགས་ཀི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་གོང་ཞུས་
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབ་
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་མང་གཙོ་ཚོགས་པས་
གདན་ཞུས་ལྟར་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་
ལགས་ཀིས་བརོད་གཞི་དང་འབལེ་བའི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།		
ཉིན་ད ེའི ་ ཕི ་དརོ ་འབས་སྤུ ངས་བླ ་ སིྤར་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གྲྭ་མང་

ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྐབས་དརེ་
གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་ད་ིབ་ཁག་ལ་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་བཅས་གནང་
ཡོད།	 ཚེས་	 ༡༦	 ས་ྔདརོ་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་
གླིང་གི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་གདན་
ཞུས་ལྟར་ས་འཐུས་ཀི་འགན་དབང་དང་
ལས་དནོ་གནང་ཕགོས།	 བག་ཡོད་བསྟནེ་
ཕགོས་བཅས་ཀི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་།	 ས་འཐུས་རྣམ་པས་དགོས་འད་ི
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་
པ་དང།	 ད་ེརསེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་
གདན་ཞུས་ལྟར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་
ལས་ཁུངས་ལ་གཟགིས་ཞིབ་དང་།	 མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་གི་རྒས་གསོ་ཁང་ད་ུཆེད་
ཕབེས་ཀིས་གཟགིས་ཞིབ་བཅས་གནང་ཡོད།	
ཉནི་གུང་ས་གནས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཉསི་
ནས་གཞུང་འབལེ་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་

འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 ཉནི་དརེ་ཕི་དརོ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དགའ་ལྡན་བླ་
སིྤར་གྲྭ་མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་
སབྐས་དརེ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་
པ་ཡང་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་
ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
བཅས་གནང་ཡོད།	 མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་
གི་ལས་དནོ་རྣམས་ལེགས་གུབ་ཀིས་ཉིན་
དའེི་དགོང་མོར་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་སྡ་ེཚན་ཁག་
ནས་ཕབེས་སྐལེ་དང་བཅས་ཧུབ་ལི་ནས་མེ་
འཁོར་ནང་མེ་སོར་བར་ཕབེས་ཐོན་གིས་
སྦལེ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བདམས་ཐནོ་བུྱང་བའ་ིའདམེས་ལནྷ་གི་ཚོགས་མི་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་ཀིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨		
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༤༠	 ཐགོ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་

གི་སངོ་བཙན་ཚོམས་ཆེན་ད་ུདཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་
མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུྱང་བའི་

འདམེས་ལནྷ་གི་ཚོགས་མི་ན་ག་སངས་རྒྱས་
བསྟན་དར་ལགས་ཀི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་
གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།	
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་གཉིས་མཆོག		
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	
འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག	 	 	 རང་དབང་ཅན་གི་ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི།		
བདམས་ཐནོ་བུྱང་བའི་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་

མི་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་
གནས་ཆུང་སྒ་དབྱངས་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་
བཞི་གས་ཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་།
ད ེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
༸སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
རྟ ེན ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ ཞུས ་ གུབ ་
མཚམས་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བའི་འདམེས་
ལནྷ་ཚོགས་མི་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་
ལགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་

བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་གི་མདནུ་
ད་ུལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་མཚམས་དམ་
འབུལ་མ་དབེ་ཏུ་མཚན་རྟགས་བཀདོ་ཡོད།
ད་ེརེས་སྐུ ་མགནོ་རྣམ་པར་ག་ོསོ་ཕེ་མར་
དང་ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་གིས་རྟནེ་
འབུྱང་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུ་བ་དང་སྦགས།	 སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་རིམ་
བཞིན་འདམེས་ལྷན་ཚོགས་མི་ན་ག་སངས་
རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་སུ ་རྟ ེན ་འབུྱང་
མགུལ་དར་སྒོན་ཏ་ེདམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོ
གལོ།།

ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་མཆོག་ཨེ་ཤི་ཡ་མངའ་ཁུལ་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་བདནུ་པའ་ི
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་དང་།	 བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་
ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་ཨེ་ཤི་ཡ་མངའ་ཁུལ་གི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུཐེངས་
བདནུ་པའ་ིཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་ཉ་ིཧངོ་དང་ཤར་
ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལུང་རྟགོས་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་	 All 

Party Japanese Parliamentary Group 

for Tibet	པའ་ིའགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀིི་

ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་བདོ་
ནང་གི་ད་ལའྟ་ིགནས་སྟངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་
སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་དང་།	 དའེ་ི
རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་བུྱང་རིམ་སྐརོ ་སོགས་ལ་
འགལེ་བརདོ་གཟབ་རྒྱས་གནང་།
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
དནོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་བདོ་རང་
བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་གནང་
བའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིསུྤལ་སྐ་ུབསྟན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀི་སྙངི་སྟབོས་གཟངེས་རྟགས་ཀི་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་དང་
ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལུང་

རྟགོས་ལགས་ཀིས་སྙིང་སྟབོས་གཟེངས་
རྟགས་ད་ེབཞིན་འཇིགས་བལ་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོཔ་པ་ོདནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་
ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ལ་ཕུལ།	 སབྐས་དརེ་
སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་
ཀིས་སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་
པ་ོཆེའ་ིབྱས་རསེ་དང་།	 མཐར་དམ་པ་
ད ེ་ཉིད་རྒྱ་གཞུང་གི ་བཙོན་འོག་ནས་སྐུ ་
གཤེགས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ཉནི་དའེ་ིདགངོ་ད་ོཕི་འབལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་ཤིན་ཇུ་ཀུ་	 Shinjuku གངོ་ཁརེ་ནང་
རྟནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཇ་ོཨེན་ཇི་ལ་ྷཁང་	Joen-

ji Temple	 ད་ུཉ་ིཧངོ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཉི་ཧངོ་
མི་མང་ཁག་གཅིག་ལ་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

དབུ་མའི་ལམ་སིད་བུྱས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
ཉ་ིཧངོ་ནང་ནང་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྒྱ་གར་བ་

དང་།	 ཨིན་ཇི།	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཁ།	 ཨིན་ཌ་ོ
ན་ེཤི་ཡ།	 ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐའ་ེཝན།	 ཉ་ིཧངོ་
བཅས་ཐངེས་འདའིི་ཨེ་ཤི་ཡ་མངའ་ཁུལ་གི་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་བདནུ་པའི་སྟངེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་བཅས།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྡམུ་ར་བསམ་གཏན་གླངི་དགནོ་པར་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༦	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས ་ལ ་དྭགས ་ལྡུམ ་ར ་བསམ ་གཏན ་
གླིང ་དགོན ་པར་དགའ་ལྡན ་ཁི ་ ཟུར་རི ་
རོང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཁིག་རྩེ་རིན་
པ ོ་ ཆེ ་མཆོག ་རྣམ ་གཉིས ་ ཀིས ་གཙོས ་
དགེ ་བཤེས ་བླ ་ སུྤལ ་ཁག་གཅིག་དང་ །	
གཞན་ཡང་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་དང་མི་མང་
སྟངོ་ཕག་བརྒལ་བར་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་
མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་།	
སེམས་སྐསེ་བཀའ་བརྒྱ་མ།	 ད་ེབཞིན་
འཇམ་དཔལ་མཚན་བརདོ་ཀི་ལྗགས་ལུང་
སྩལ།	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
སྩལ་དནོ།	 ཆོས་འད་ིལམ་དང་ལུགས་སལོ་
ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དརེ་ད་ེཙམ་
གི་དནོ་གཉརེ་དང་ད་ོསྣང་བསླབེ་ཐུབ་རུྒྱ་
མེད།	 ཆོས་ད་ེད་ེརིང་ཁ་སང་དསུ་རབས་	
༢༡ནང་འབེལ ་བ ་ ཡོད ་པ ་གཅིག ་ ཡིན ་
ན།	 དརེ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 སིྤར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའ་ིནང་
བྱམས་བརྩའེི་བསབླ་བྱ་ཡོད་པ་ལརྟ་ངསོ་ཀི་
ངསོ་ཤེས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་
བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་ཧ་ལས་པ་འདགུ	
ཕོགས་མཚུངས་དཔརེ་ན་ཀོལ་ཀ་ཏའི་ཨ་
མ་ཊེ་རེ་སར་	 Mother Teresa མཚོན་ན་
ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་པ་རེད།	 གཞན་ཕན་ཧ་ལས་

པ་རེད།	 བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞསེ་བརདོ་
ཐུབ་རུྒྱ་མ་རེད།	 ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་ནས་བྱང་
ཆུབ་ལ་དམིགས་པ་ད་ེམེད་སྟབས་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སེམས་ཞེས་བརོད་མ་ཐུབ་ཀང་གཞན་
དནོ་དནོ་གཉརེ་གི་སེམས་ཤུགས་ཧ་ལས་
པ་རེད།	 མི་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་བྱདེ་ཀི་
ཡོད།	ངསོ་རང་ཁངོ་ལ་མོས་པ་ཆེན་པ་ོཡོད།	
ཁངོ་གཤེགས་རསེ་ཁངོ་གི་གནས་གཞི་ཀལོ་
ཀ་ཏར་ཕིན་པ་ཡིན།	 ཨ་མ་ལགས་ཁངོ་
གཤེགས་ཟིན་ཡང་རེས་འཇུག་ཚོས་ཧུར་
ཐག་གནང་བཞིན་འདགུ	 ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་བསླབ་བྱ་ཧ་
ཅང་སྐོན་བཞིན་ཡོད་སྟབས་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མ་ད་ལྟའི་དསུ་རབས་འདིར་དགོས་
མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 	 ང་ཚོས་མཐངོ་
བ་མངནོ་འགུར།	 ཅུང་ཟད་ལྐགོ་འགུར།	
ཤིན་ཏུ་ལྐགོ་འགུར་ཞེས་བཤད་པའི་ནང་གི་
མཐོང་བ་མངོན་འགུར་ལ་ཚན་རིག་པས་
དཔྱད་པ་ཧ་ཅང་བྱས་ནས་ང་ཚོས་མ་ཤེས་
པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཤོད་བཞིན་འདགུ	 ཕན་རུྒྱ་
འདགུ	 ཏག་ཏག་ར་འཕདོ་རུྒྱ་ཡོང་བཞིན་
འདགུ	 མཐངོ་བ་མངནོ་འགུར་ལ་དཔྱད་པ་
བྱས་ནས་གཞི་ནས་ཅུང་ཟད་ལྐགོ་འགུར་ལ་
ད་ོསྣང་གསར་པ་བསླབེ་རུྒྱ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདགུ	 དངེ་སབྐས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་
དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ་ིཆོས་བརུྒྱད་འད་ིདགསོ་མཁ་ོ
ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་

ཏན་ཏན་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	
ཙམ་ནས་ངསོ་ཀིས་དགོན་པ་ཚང་མས་དཔ་ེ
ཆ་བལ་ྟདགསོ་ཀི་འདགུ	བཙུན་མ་ཚོས་ཀང་
དཔ་ེཆ་བལ་ྟདགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་འབདོ་

སྐལུ་བྱས་པ་ཡིན།	 ཁ་སང་མི་སྐ་ཕ་ོམོ་ཚོས་
རྟགས་གསལ་བཏང་བ་རེད།	 གང་ལརྟ་
ཁདེ་རང་ཚོ་ཧི་མཱ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་ལ་སྐ་སེར་
ཕ་ོམོ་དབྱ་ེབ་མེད་པར་གཞུང་ཆེན་ལ་ད་ོསྣང་
བྱས་ནས་སླབོ་སྦོང་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 གཞན་
ཡང་ཐུགས་དམ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།			
ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་པ་རི་
ཆཌ་ཌ་ེཝི་ཌི་སན་	 Richard Davidson 

ཁོང་གིས་ཐུགས་དམ་བཞུགས་མཁན་ལ་
བརྟག་དཔྱད་བྱདེ་ཆེད་ཡོ་ཆས་གཅིག་ཆེད་

མངགས་ར་སར་བཞག་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་ད་ེ
ས་ྔསེར་བྱསེ་གཙང་པ་ཁང་ཚན་དགེ་བཤེས་
བཟདོ་པ་ལགས་ཨ་རིར་གཤེགས་སབྐས་རི་
ཆཌ་ཌ་ེཝི་ཌི་སན་ཝི་ཀནོ་སིན་	 Wiscon-

sin	 	 སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདག་ེརྒན་རེད།	 ཉ་ེ
འགམ་དརེ་ཡོད་སྟབས་ཁོང་ཕིན་པ་ཡིན་
ཞསེ་བརདོ་བུྱང་།	 དག་ེབཤེས་བཟདོ་པ་
ལགས་གཤེགས་ཟིན་ཡང་སྐུ ་གཟུགས་ཧ་
ཅང་གསོས་ཉམས་ལྡན་པ་འདགུ་ཅེས་ཁོང་
ལ་ཚོར་བ་མི་འད་བ་ཧ་ཅང་ཞིག་བུྱང་ཞེས་
བརདོ་བུྱང་།	 གླངི་རིན་པ་ོཆེ་ཐུགས་དམ་
བཞུགས་སྐབས་ར་སའི་ཨེམ་རེས་བཅར་
ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་རེད།	 གཤེགས་
ཟིན་སྟབས་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་གང་ཡང་
མེད་ཀང་སྐུ་གཟུགས་གསོས་པ་བྱས་ནས་
བསདྡ་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་

ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟ ེན ་ལས་ ཁུངས་ ཀི ་གོ ་ སིྒག ་འོག ་ར ་
ས་དབུས་སྣ ་ེལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་དུ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༧	 ནས་	
༡༨	 	 བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ལང་
ཚོ་དར་བབ་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་
བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	 དེ་ེ

ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་
སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	
དུང་ཆེ་ཆུ ་སྐ་སྦ་གཉིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས།	
དུང་འཕར་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས།	 ཟུང་
དུང་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ།		

བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༢༢	 ནས་ཕབེས་
པའ་ིསླབོ་སིྤ་དང་།	སླབོ་གྲྭའ་ིའག་ོའཛིན།	ད་ེ
བཞིན་ཚོགས་བཅར་བ་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༦	
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོའཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྐུ་
པར་མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་
ཕུལ་རེས་རྟནེ་འབལེ་གི་སྣང་གསལ་ཞལ་

ཕ་ེགནང་ཡོད།	 ད་ེནས་འཕདོ་བསྟནེ་དུང་
ཆེ་ཆུ་སྐ་སྦ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཟབ་
སྦོང་གི་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	ད་ེརིང་ལང་
ཚོ་དར་བབ་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའི་

ཟབ་སྦངོ་དརེ་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་པའི་ཐགོ་
ནས་ཕགོས་མཐའ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕབེས་
པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་དང་།	སླབོ་གྲྭའ་ིའགན་
འཛིན།	 ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལ་ཐགོ་མར་
འཚམས་འད་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་ཡིན།	
རྩ་བའི་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཟརེ་དསུ་ཚང་མའི་
མཁནེ་གསལ་རེད།	སིྤར་བཏང་འཛམ་གླངི་
འཕདོ་བསྟནེ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་སྟངས་
བྱས་ན།	ཕུ་གུ་ལོ་	༡༠	ནས་ལོ་	༡༩	བར་
གི་ཕུ་གུ་ལང་ཚོ་དར་བའི་གནས་བབ་ཁངོས་
སུ་རིྩ་ཡི་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་ནང་མི་འབརོ་
ཐརེ་འབུམ་	 ༡.༢	 	 ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་
པ་རེད།	 ཕགོས་གཞན་ནས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་སྟངེ་མི་འབརོ་ཐརེ་
འབུམ་བདུན་ཞེས་བཀའ་སླབོ ་ཕ ེབས་ཀི་
ཡོད།	 མི་དུག་ཡོད་པ་ནང་ནས་མི་གཅིག་ད་ེ
ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པའི་མི་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
འཛམ་གླིང་འཕདོ་བསྟནེ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
འཕདོ་བསྟནེ་གི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་དཀའ་
ངལ་གདངོ་ལེན་གནང་ཕགོས་ན།ི	 གཅིག་
ན་ིབུད་མེད་ལོ་གཞནོ་མངལ་ཆགས་ Child 

Birth	 པའ་ིདཀའ་ངལ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལོ་
གཞནོ་རྣམས་ལ་རེག་དགུ་གཉན་སནི་ HIV 

ནད་རིགས་ཡོང་གི་ཡོད།	 	 	 རེག་དགུ་
གཉན་སིན་ནད་རིགས་ཤུགས་ཆེ་བ་ད་ེཨ་ཕ་ི
རི་ཀའ་ིནང་ཡོང་གི་ཡོད།	 གཞནོ་སྐསེ་ས་
ཡ་གཉསི་ཙམ་གི་རེག་དགུ་གཉན་སིན་ནད་
འབུ་ཁརེ་ནས་སྡདོ་ཀི་ཡོད།
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་རེག་དགུ་གཉན་
སནི་ནད་རིགས་ཕན་བུ་ཞིག་ཡོད།		ང་རང་
ཚོས་གཟབ་དགོས་ཡུལ་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད།	 མཆིན་པའ་ིགཉན་
ཚད་འཕལེ་སྟངས་ད་ེབཞིན་རེག་དགུ་གཉནེ་
སནི་ལརྟ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	ནད་རིགས་
ད་ེརྣམས་འགསོ་ནད་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་གཞནོ་
སྐསེ་ནང་གླ་ོགཅངོ་ནད་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད།	
ནད་རིགས་ད་ེརྣམས་མི་འབརོ་མང་པའོི་
ཡོད་སའ་ིསབྐས་འཕལེ་ཡོང་གི་ཡོད།	 སིྤ་
ཚོགས་ནང་དའེ་ིཐགོ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགསོ་
པ་ཆགས་ཡོད།	 སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
མཇུག་ཏུ་འཕདོ་བསྟནེ་ནད་རིགས་སྔནོ ་
འགོག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་བྱམས་པ་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་གསལ་བསྒགས།	

༄༅།	 །མཚུངས་མེད་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་
ཡོངས་ཀི་སནྙ་ལམ་ད།ུ
	 	 	 	 	 	 	 	 ཆེད་ཞུ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་
ང་ོདབེ་དང་སྐད་འཕིན་སོགས་ཀི་ནང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་ཤོག་དང་ལས་དམ།	 དུང་ཆེའ་ི
མཚན་རྟགས་བཅས་འཁོད་པའི་ཨ་རི་ནིའུ་
ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སིའི་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གང་མགོགས་འཕོ་
འགུར་གཏངོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་གསལ་
བསྒགས་རུན་མ་ཞིག་ཁབ་སྤལེ་བྱདེ་བཞིན་
འདགུ་པ་ད་ེནི་བདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་འགལ་
ཟླ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཆེད་ཅོལ་ཆུང་འགས་རུན་བཟ་ོ
བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས།	རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་
ནས་དཀྲགོ་གཏམ་ད་ེརིགས་ལ་ཡིད་གཟབ་
དང་བངླ་དརོ་འཛོལ་མེད་གནང་དགསོ་པའི་
སྐལུ་འདབེས་ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	༡༨	ལ།།

སྩལ་རསེ་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་ད་ེནས་
སེམས་སྐེས་བཀའ་བརྒྱ་མའི་ཆོས་འབལེ་
སྩལ་རེས་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་ཀི་
བཤད་ལུང་བཀའ་དནི་སྩལ།	ད་ེཡང་འཛམ་
དཔལ་མཚན་བརོད་ཀི་བཤད་ལུང་དང་
འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འཇམ་དཔལ་
མཚན་བརདོ་ཀི་བཤད་ལུང་དཀནོ་པ་ོའདགུ	
༸རྒྱལ་དབང་དགེ་འདནུ་རྒྱ་མཚོས་འཇམ་
དཔལ་མཚན་བརོད་ཀི་འགལེ་ཆེན་ཞིག་
བརྩམས་ཡོད།	འགལེ་ཆེན་དའེ་ིབཤད་ལུང་
ད་ེདག་ེལུགས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་འད།	
མད་ོསྨད་ཁུལ་ལ་གཅིག་བྱས་ན་ཡོད་ཤས་
ཆེ།	དབུས་གཙང་ཁུལ་ལ་མི་འདགུ		དལི་
མགོ་མཁེན་བརྩེ་རིན་པ་ོཆེས་མཁེན་བརྩེ་
ཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་སྐུ་མདནུ་ནས་གསན་འདགུ	
མཁནེ་བརྩ་ེཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་གང་ནས་གསན་
མིན་མི་ཤེས།	 དལི་མག་ོམཁནེ་བརྩ་ེརིན་
པ་ོཆེས་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་དགེ་འདནུ་རྒྱ་
མཚོའ་ིགསུང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརདོ་ཀི་
འགལེ་ཆེན་གི་བཤད་ལུང་འདགུ	ངསོ་ཀིས་
ཁངོ་གི་དུང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།	 བཤད་ལུང་
འད་ིདཀནོ་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་སོགས་བཀའ་
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དགྭས་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱདེ་རྟནེ་འབལེ་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༥	རེས་
གཟའ་ཉ་ིམའི་ཉནི་ལ་དྭགས་ལྡུམ་ར་བསམ་
གཏན་གླངི་དགོན་པའི་གསུང་རའི་ནང་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་འཇིག་རྟནེ་ཞི་
བདའེི་དདེ་དཔནོ་ས་སྟངེ་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་
རོགས་ཀི་མངའ་བདག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ལ་
དྭགས་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐེངས་དུག་པ་
དབུ་འབྱེད་མཛད་སྐབས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ངསོ་ཀིས་ཆོས་འབལེ་
མང་པ་ོཐོབ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་
ཆེན་པ ོ་ཁི ་ ཟུར་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་དང་།	
ད་ེམིན་གི་ཆོས་གོགས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ཚང་མར་ཞུ་རུྒྱར།	 ད་ེརིང་འདརི་བསམ་
གཏན་གླངི་དགནོ་པར་དབྱར་ཆོས་འཚོགས་
བཞིན་ཡོད།	 སླབོ་ཕུག་དང་དག་ེའདནུ་པ།	
ད་ེབཞིན་མི་མང་མང་པ་ོཞིག་འདསུ་འདགུ	
གང་ལྟར་ང་ཚོས་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་འདི་
གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩས་ནས་འདསུ་པ་རེད།	
ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་བ་དརེ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཕགོས་མཚུངས་ག་
སིྒག་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་གཟབ་གཟངེས་
ཐནོ་པའ་ིག་སིྒག་གནང་འདགུ	 ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཆོས་འབལེ་སང་གནངས་ཟུར་
ད་ུཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་ཞུ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོགངོ་
ད་ུགཅིག་གིས་གསུང་པ་ལརྟ་རེད།	 ང་རང་
ཚོའི་བདོ་ལ་ད་ེས་ྔཕལ་ཆེར་ནཱ་ལེནའྜི་བཞེད་
སལོ་རེད།	 རིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔདང་ཆུང་
བ་ལ་ྔཞསེ་བཤད་སལོ་ཡོད།	 རིག་གནས་ཆེ་
བ་ལའྔ་ིནང་ད་ུཚད་མ་དང་སྒ།	 གསོ་བ་རིག་
པ།	 བཟ་ོརིག་པ་ད་ེདག་དམིགས་བསལ་
ཆོས་དང་མ་འབལེ་བ་རེད།	 ནང་དནོ་རིག་
པ་འད་ིནང་ཆོས་སྐརོ་ཆགས་ཡོད།	 འདརི་
དབྱར་ཆོས་སྐབས་མི་མང་པ་ོའདསུ་པའི་
ཁངོས་ཆོས་དད་ཡོད་པ་དང་མེད་པ།	 ཆོས་
དད་ཡོད་མཁན་ཁུངས་སུའང་ཆོས་ལུགས་
འད་མིན་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིགཞི་རྩའ་ིདམིགས་
ཡུལ་གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 ཤེས་ཡོན་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་འད་ིཤོད་བཞིན་ཡོད།	 ཚད་
མ་རིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ད་ེཚོའ་ི
གས་འག་ོབ་མི་ཡོངས་རོགས་ལ་འབལེ་བ་
དང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད།	 འད་ི
ཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་མ་རེད།	 ད་ལ་ྟགནའ་རབས་
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་ཚད་མ་རིག་
པ་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ད་ེཚོའི་གས་
དངེ་སྐབས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ནང་
པའི་གཞུང་ནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་
ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་མཁན་ཡོད།
སིྤར་རྩ་བའི་འབུྱང་ཁུངས་རྒྱ་གར་ཡིན་ཡང་
སྔར་ནཱ་ལེནྜའི་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་ནང་
མཁས་དབང་ད་ེའད་ཡོད་སྐབས་མཁས་
དབང་ཚོའི་གསུང་གི་ནང་ལ་མུ་སྟགེས་པའི་
མཁས་དབང་མང་པའོི་བཞེད་སལོ་བཀོད་

ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་དའེ་ིཚེ་དའེ་ིདསུ་རྒྱ་གར་
གི་ཕི་ནང་དབྱ་ེབ་མེད་པར་སེམས་ཁམས་
རིག་པ།	 ཚད་མ་རིག་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
ཁབ་བརལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་འདགུ	 བར་
སབྐས་ནས་ད་ེདག་གི་ཐད་ད་ོསྣང་བྱ་རུྒྱ་ཉུང་
དགས་པ་དང་།	 	 ད་ེའདའ་ིམཁས་དབང་
མང་པོ་ཞིག་ད ེང་སྐབས་མཐོང་རུྒྱ་མེད།	
བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་རྒྱ་གར་མཁས་
པའི་གཞུང་ནང་ནས་ཚད་མ་རིག་པ་དང་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་ད་ེཚོའ་ིགས་ད་ལ་ྟཡིན་
ནའང་སླབོ་གཉརེ་བྱས་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	
སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་སྟངས་དའེང་ཚིགས་འགལེ་
ཐབེས་པ་ཙམ་མིན་པར་དགག་བཞག་སྤངོ་
གསུམ་གི ་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་དེ་འད་
ཞིག་ཡོད།	 གཞན་ལུགས་དགག་པ།	 རང་
ལུགས་བཞག་པ།	 དརེ་རྩདོ་པ་སྤངོ་བ་ད་ེ
ལརྟ་རེད།	 ད་ེདག་ཡོངས་རགོས་རིག་ལམ་
ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ལུང་
ཙམ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡོང་རུྒྱ་མེད།	 གང་ལརྟ་
བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོ།	སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་དངསོ་སུ་
ཕབེས་ཡོད།
ད་ེདག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་
ནས་ད་ལྟ་བདོ་གངས་ཅན་ལ་རིག་གནས་
ད་ེདག་གས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱས་ནས་འཛིན་
བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་བདོ་རིགས་ངསོ་ནས་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པ་
ལོ་སྟངོ་གི་རིང་ང་ཚོས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་
གཅེས་སྤས་བྱས་ནས་ཉར་བ་ད་ེདག་སིྤར་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངྒ་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཕུལ་
ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་
ཐུབ་བཞིན་ཡོད།	 བྱ་ེབག་ཏུ་ང་ཚོའ་ིཧ་ིམཱ་
ལ་ཡི་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་
པའི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་འབལེ་བ་ཡོད་པ་
རེད།	 ཁདེ་ཚོས་དརེ་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་ཡོད།	
དེང་སྐབས་ངོས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་
རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
རེད།	 སེམས་ཁམས་རིག་པ་ཤེས་པའ་ིཐགོ་
ནས་སེམས་ལ་འགུར་བཅསོ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	
གང་ལྟར་རང་གཞན་ལ་གནདོ་པ་འདནེ་
མཁན་གི་	emotion	ད་ེཚོའ་ིགས་སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་ནས་མེད་པ་ཆགས་མི་ཐུབ།	 འདདོ་
པ་ཙམ་གིས་མེད་པ་ཆགས་མི་ཐུབ།	 རུྒྱ་
མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་རྣམ་རྟགོ་
འད་མིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལས་རྣམ་རྟགོ་གང་
དང་གང་གིས་ང་ཚོར་ཕན་གི་འདགུ	 རྣམ་
རྟགོ་གང་དང་གང་གིས་ང་ཚོར་གནདོ་ཀི་
འདགུ་ད་ེདག་དབྱེ་འབྱེད་བཏང་ནས་བླའོི་
འག་ོསྟངས་དཔརེ་ན་བྱམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	
བཟདོ་པ་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའི་གས་སྐ་ེབ་ཕི་
མའ་ིསདྐ་ཆ་མ་རེད།	 ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁནེ་པའ་ིསདྐ་ཆ་མིན།	 མི་ཚེ་འདའི་ི
རང་དུ་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེཡོང་རུྒྱ་དང་

ཕན་ཐགོས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད།	 ཞ་ེསངྡ་དང་
ཕག་དགོ	 ང་རྒྱལ།	 ང་རྒྱལ་དང་སྤབོས་པ་
དབྱ་ེབ་འབྱདེ་དགསོ།	 སོ་སོས་གང་ཙམ་
སྦངས་ནས་ཐོས་བསམ་སྒམོ་གསུམ་དང་

འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་གང་ཙམ་ཚོད་ཐིག་པ་ོ
ཞིག་དང་རུྒྱས་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་སྤབོས་པ་
བྱདེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་
ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་ངས་ད་ེབྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་
བསམ་པའ་ིབསམ་བླ་ོད་ེསྤབོས་པ་རེད།	 རུྒྱ་
མཚན་ད་ེཙམ་མེད་པར་སོ་སོར་སྣང་བ་དག་
ནས་ང་ཧ་ཅང་ཡིན་བསམས་ནས་གཞན་
ལ་མཐངོ་ཆུང་བྱས།	 དམའ་འབབེས་བྱས།	
སོ་སོ་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ད་ེང་
རྒྱལ་རེད།	 ང་རྒྱལ་ལའང་ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་
བདནུ་ཙམ་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ང་ཚོས་བསམ་
བླའོི་ནང་ནས་བླ་ོགང་འད་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་
གནདོ་ཀི་འདགུ	 དའེང་སོ་སོ་གཅིག་པུའ་ི
སདྐ་ཆ་མིན།	 སིྤ་ཚོགས་རང་གི་ནང་བླ་ོ
གང་དང་གང་གིས་ཕུང་དཀུྲག་བྱདེ་རུྒྱ་དང་།	
མ་འཆམ་པ་དང་མ་སིྐད་པ་བྱས་པ།	 ཆེ་
ས་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་
བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་བླ་ོགང་འད་ཞིག་
གིས་འཛམ་གླིང་ཕུང་ལ་སྦརོ་བཞིན་འདགུ	
དཔརེ་ན་དམག་འཁུག་གིས་མཚོན་པའ་ིགདོ་
ཆག་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེདག་ཕིའ་ི
རྐནེ་ཙམ་གིས་བྱས་པ་མིན།	 གཙོ་བ་ོབསམ་
བླའོི ་འག་ོསྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ེདག་ལ་སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ི
རྣམ་གཞག་སྐརོ་གང་ཙམ་ཤེས་པའི་ཐོག་
ནས་དརེ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་པའམ་བཟ་ོབཅསོ་
བྱ་རུྒྱ་ད་ེརུྒྱ་མཚན་ཐོག་ནས་བཟོ་བཅོས་
བྱ་རུྒྱ་རེད་མ་གཏགོས་འདདོ་པ་ཙམ་དང་།	
དཔརེ་ན་ཆོས་དང་འབལེ་ནས་སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་པ་ཙམ་གིས་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་མེད།	 དརེ་
བརྟནེ་གཏན་ཚིག་རིག་པའམ་ཚད་མ་རིག་
པ་དགསོ།	 རུྒྱ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་བླརོ་
འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱ་ཞིག་སེམས་ཅན་གཞན་
ལ་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་མེད།	 མི་གཅིག་པུ་རེད།	
རྣམ་རྟགོ་འད་མིན་ཐོག་ནས་རང་གཞན་
འཕུང་ལ་སྦོར་རུྒྱ་དའེང་མི་གཙོ་བ་ོརེད།	
མིའ་ིཀདླ་པ་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད།	 མིར་ཀདླ་
པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ད་ེལེགས་པའི་ཕགོས་སུ་
འགུར་བར་ཚད་མ་རིག་པ་དང་།	 ཚད་མ་
རིག་པའི་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱདེ་སའི་བླའོི་

འག་ོསྟངས་ད་ེདག་ཡག་པ་ོཤེས་པ་བྱ་རུྒྱ་
དརེ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བརོད་བཞིན་
ཡོད།	 ཕལ་ཆེར་སེམས་ཁམས་རིག་པ་འད་ི
གསོ་བ་རིག་པའི་ནང་སྦར་ཐུབ་རུྒྱ་ལྟ་བུ་

འདགུ	 ལུས་པའོ་ིའཕདོ་བསྟནེ་ཡག་པ་ོཡོང་
བར་སེམས་ཞི་བད་ེདགསོ།	 སེམས་འཁུག་
བསདྡ་ན་རིམ་བཞིན་ལུས་པའོི་གནས་སྟངས་
དའེང་སྐ་ོར་ུའག་ོརུྒྱ་རེད།	 སེམས་སིྐད་པ་ོ
ཡོད་ན་ལུས་པའོི་གནས་སྟངས་དའེང་ཡག་
པ་ོཡོང་བཞིན་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་གསོ་བ་
རིག་པའ་ིཁུངས་ལ་སྦར་ཆོག་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ
དརེ་བརྟནེ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་
མ་རིག་པ་ད་ེདག་ཡོང་ས་ནང་པའི་གཞུང་
ནས་ཡིན་ཡང་ཆོས་དད་ཡོད་མིན།	 ཆོས་
ལུགས་གང་ཡིན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཉམས་
ལེན་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་རེད།	 པཎ་གུབ་བཅུ་
བདུན་གི ་གཞུང་ད ེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པ ོ་
འདགུ	 འནོ་ཀང་བརདོ་བྱ་ད་ེང་ཚོས་ཐུན་
མོང་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གངས་ལ་བརིྩ་རུྒྱ་དང་།	
ལྷག་པར་འཕདོ་བསྟནེ་ང་ོབ་ོལ་བལྟས་ནས་
ཚད་མ་རིག་པ་དསེ་ཀླད་པ་གུང་ད་ུའག་ོཡི་
ཡོད།	 ཚད་མ་རིག་པ་འད་ིམིའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ཆོས་དང་འབལེ་བའ་ིསདྐ་ཆ་མིན།	 	 	 ད་ེ
རིང་ང་ཚོ་འདིར་ཚོགས་རུྒྱ་འདིའང་གཙོ་
བ་ོརིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་ནས་ཚད་མ་
རིག་པ་དང་།	 སེམས་ཁམས་རིག་པ་ད་ེ
དག་ཕལ་ཆེར་འཕདོ་བསྟནེ་ནང་སྦར་ཆོག་
པ་ལ་ྟབུ་འདགུ་བསམ་པ་དན་བུྱང་།	 ལོ་ཤས་
ཕིན་པ་རེད།	 ད་བར་དབྱར་ཆོས་ཚོགས་
ནས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་
ཆེན་པ་ོསྐསེ་ནས་གནང་བ་དརེ་བཀའ་དནི་
ཆེ།	 རསེ་སུ་ཡི་རང་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་
མཚོན་ནའང་གཙོ་བ་ོཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་ནས་ས་ྔལོར་ངསོ་ལ་
དབྱར་ཆོས་ཚོགས་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་
བུྱང་།	 ཁ་ིརིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་
སྟབས་དགའ་ཞིང་སྤ་ོཞིང་སེམས་ཐག་བཅད་
ནས་ད་ེརིང་འདརི་ཡོང་བ་ཡིན།	 ད་ེརིང་
འདིར་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་གི་མཛད་སྒ་ོ
ཚང་མ་ག་འགགི་པ་ོབྱས།	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
བུྱང་སོང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་
ཚོས་དབྱར་ཆོས་ཚོགས་པ་རེད་ཟརེ་ནས་
རྟགས་གསལ་ཏགོ་ཙམ་ཞིག་བཏང་བག་ོ

གླངེ ་ཏ ོག་ཙམ་བྱས་པ་ད་ེཙམ་མིན་པར་
གང་ལྟར་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་
ཐུབ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ལ་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་ཐབས་ལམ་གང་འད་
འདགུ་ད་ེདག་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས།	
ད་ེརིང་འདིར་ཁིམ་པ་ཚོས་རྟགས་གསལ་
བཏང་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 རྟགས་
གསལ་གཏོང་སྐབས་སྐབས་འགོའི ་སྐརོ ་
བཏང་སོང་།	འབལེ་ཡོད་རེད།	ཡག་པའོང་
རེད།	 ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ན་དབྱར་ཆོས་
འཚོགས་སབྐས་བླ་ོརིག་དང་རྟགས་རིག་སངྒ་
ལ་རྟགས་གསལ་གཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད།	
གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
དང་ཚད་མ་རིག་པ་བཤད་ཀི་ཡོད།
རུྒྱད་བ་ླམ་ནས་གསུང་པའི་སངས་རྒྱས་དང་
ཆོས་དགེ་འདནུ་དཀོན་མཆོག་ད་ེདག་ནང་
པ་རང་གི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ངསོ་
ཀིས་ནང་ཆོས་ཡག་ཤོས་རེད་རྩ་བ་ནས་
ཟརེ་གི་མེད།	 ཆོས་ཟརེ་བ་ད་ེསྒརེ་སོ་སོའ་ི
ཁམས་དང་མོས་པར་བསྟནུ་ནས་འག་ོརུྒྱ་མ་
གཏགོས་མི་གཅིག་གིས་ཆོས་འད་ིཡག་ཤོས་
རེད།	ཅསེ་བརདོ་ཐུབ་རུྒྱ་མེད།	བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ལ་མཚོན་ནའང་ཉན་ཐསོ་དང་རང་
རྒྱལ།	 བྱང་སེམས་ཐགེ་པ་བཅས་ཐགེ་པ་
རིམ་པ་གསུམ་གསུང་པ་ད་ེདག་འདལུ་བྱའི་
སྙིང་སྟབོས་ཆེ་ཆུང་དང་ཁམས་དང་མོས་
པའི་ཁད་པར་ལ་བརྟནེ་ནས་གསུང་ཡོད།	
ལྷག་པར་ལྟ་གུབ་སྐརོ་བསླབེས་སྐབས་ཆོས་
ཀི་བདག་མེད་འདདོ་མཁན་དང་མི་འདདོ་
མཁན།	 ཆོས་ཀི་བདག་མེད་འདདོ་མཁན་
ནང་ད་ུཡིན་ནའང་རྣམ་རིག་པ་དང་དབུ་མ་
པ་ད་ེཚོ་འདལུ་བྱའི་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་
འད་བ་ཡོད་པར་བརྟནེ་གསུང་ཡོད།	 དརེ་
བརྟནེ་འཛམ་གླངི་ནང་གི་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་
བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནང་པ་བྱདེ་དགསོ།	
ཞསེ་བརདོ་ཐུབ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།	ངསོ་
ཀིས་ནང་ཆོས་སྤལེ་རུྒྱའི་བསམ་བླ་ོརྩ་བ་ནས་
གཏངོ་གི་མེད།	 ནང་པ་ཡག་ཤོས་རེད་ཟརེ་
གི་མེད།	 ཆོས་འད་ིསནྨ་ལ་ྟབུ་རེད།	 སནྨ་
གཅིག་ཡར་བསུྒགས་ནས་སྨན་འདི་ཡག་
ཤོས་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	
ནད་པའ་ིགཟུགས་པའོ་ིགནས་སྟངས།	 ལོ་
སོགས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞིག་ལ་བསྟནུ་
ནས་ནད་པ་ད་ེལ་སྨན་འདི་ཡག་ཤོས་རེད།	
ཅསེ་བརདོ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་གཏགོས།	 སིྤ་ཡོངས་
ནས་སྨན་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརོད་
ཐུབ་ཐབས་བལ།	འད་ིདང་ཕགོས་མཚུངས་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ནང་པ་ཡག་
ཤོས་རེད་རྩ་བ་ནས་བརདོ་མི་ཐུབ།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།


