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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། 

རྡ་སར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སནྨ་བཅསོ་འཕདོ་བཞསེ་གནང་རྒྱྱུའ་ིརྐནེ་སེལ་
ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ས་ེལགྷ་
དཀར་ཉིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཐགོ སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྨན་བཅོས་འཕདོ་
བཞེས་གནང་རྒྱྱུ འི་རྐེན་སེལ་ཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་ཞུ་ཆེད་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདའོི་
ཆྱུ་ཚོད་ ༩ ནས་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་མཆོག་སྤན་སྔའི་
དུང་ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་ལྔ་འབུལ་གཤོམ་དང་
འབལེ། ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་ཀི་ཚོགས་
མགོན་ད་ུརྒྱྱུ ད་སདོ་བླ་མ་དབུ་མཛད་ཐུབ་
བསན་བསན་འཛིན་ལགས་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་
གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་
ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ། 
བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་གི་གྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། གཞན་ཡང་
གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷགས་
པའ་ིགྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། ད་ེབཞིན་མི་
མང་། ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་སངོ་

ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྐའུ་ིཞབས་
རིམ་གསོག་སུྒབ་གནང་མུར་རྣམ་གྲྭ་དགེ་
བསྐསོ་བསན་འཛིན་མཐུ་སབོས་ལགས་ཀིས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐ་ོསྒོགས་
སྦྱང་གནང་།
 ད་ེནས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་སྐབས་གནས་
དག་ེའདནུ་གི་སྡ།ེ མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། མི་མང་རྣམ་པ། ད་ེ
རིང་འདརི་སྐའུ་ིཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་ཆེད་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐའུ་ིབ་ླགཟའ་དང་བསནུ་
ནས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུགཞུང་དམངས་གཉིས་མཉམ་འཛོམས་
གནང་ཡོད།
 གོ་ཐསོ་ལྟར་ན་བདོ་ནང་བདོ་མི་
ཚོས་སྐུའི་ཞབས་རིམ་སུྒབ་བཞིན་པ་དང་། 
ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། བདོ་
རིགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ད་ེརིང་
སྐུའི་བླ་གཟའ་དང་བསནུ་ནས་ཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་བེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚྱུལ་
ཐསོ་པར་ངསོ་ཀི་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བས་
ནས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་དང་། ཚེ་འད་ིཕི་
གཉསི་ཀི་སྐབས་གནས། ད་ེབཞིན་རང་ཅག་
རྣམས་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལས་
བཀའ་དནི་ཆེ་བ་ཞིག་གང་ནའང་མེད་པར་
བརནེ་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་
བརག་དཔྱད་མཛད་ཕིར་ཨ་རིར་ཆིབས་
སྒྱུ ར་བསྐངས་པར་བར ེན ་མི ་མང་ཚོའི ་
སེམས་ནང་ཏན་ཏན་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་ངསེ་

རེད། ཡིན་ནའང་ཉནི་ཤས་གངོ་བཀའ་
ཤག་ནས་མི་མང་ཚོར་ཐུགས་ཁལ་གནང་
མི་དགསོ་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡིན། སིྤ་ཡོངས་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེས་ྔགང་ཉདི་མཆོག་གི་
ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
སྐུའི་སནྨ་པ་རྣམ་པས་ཀང་སྐུའི་འཕདོ་བཞསེ་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་གསུངས་ཡོད། ཉ་ེཆར་མ་
ཡོ་སནྨ་ཁང་ནང་སྐ་ུགཟུགས་ཀི་གནས་བབས་

བརག་དཔྱད་མཛད་པའི་རསེ་སུ་སྐུའི་འཕདོ་
བཞསེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ ད་ེབཞིན་སནྨ་
བཅསོ་ཡིན་ནའང་འཕདོ་པ་ོའདགུ དརེ་
བརནེ་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་མ་རེད། 
ཅེས་མ་ཡོ་སྨན་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་
བསྐངས་འདགུ དརེ་བརནེ་མི་མང་རྣམ་པ་
ཚོ་ཐུགས་ལྷདོ་ལྷདོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། སིྤར་ཨ་རིའ་ིནང་ལོ་བཞི་བཅྱུར་
ལོན་སྐབས་གཟུགས་གཞི་བརག་དཔྱད་བ་
དགོས་ཞེས་སྨན་པས་ལམ་སནོ་གནང་གི་
ཡོད། ལོ་ལ་ྔབཅྱུར་ལོན་སབྐས་ངསེ་པར་
ད་ུགཟུགས་པརོ་བརག་དཔྱད་བ་དགོས་པ་
རེད། ཅསེ་སནྨ་པས་ནན་ཏན་བས་ནས་
ལམ་སནོ་གནང་གི་ཡོད། འག་ོསངས་ལརྟ་
ན་ལོ་དུག་ཅྱུ་ལོན་སྐབས་སྨན་བཅོས་བ་རྒྱྱུ ་

འག་ོའཛུགས་བདེ་ཀི་ཡོད། འནོ་ཀང་༸གངོ་
ས་མཆོག་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅྱུར་སྐུའི་འཕདོ་
བཞེས་བརག་དཔྱད་མཛད་སབྐས་སིྤ་ཡོངས་
ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གང་ཉིད་མཆོག་གི་
སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
འད་ིགསལ་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་མི་མང་རྣམ་
པ་ཚོ་ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།
 གཞི་རྩའི་བཀའ་ཤག་དང་ངོས་

རང་གིས་མ་ཡོ་སྨན་ཁང་ལ་སྐུའི ་འཕདོ་
བཞེས་ཀི་གནས་སངས་གང་འད་ཡོད་མེད་
ཉིན་རེ་བཞིན་འབལེ་བ་བེད་བཞིན་པར་
བརནེ་ཉནི་རེ་བཞིན་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་ཡོང་
གི་འདགུ དརེ་བརནེ་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་
གནས་པའི་བདོ་མི་ཚོ་ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། མ་ཡོ་སནྨ་ཁང་ལ་ྟབུར་
མཚོན་ན་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་
གས་ཤིག་ཡིན། སནྨ་ཁང་འདརི་སནྨ་པ་ཚད་
ལནྡ་ཡོད་པ་དང་། འཕུལ་ཆས་ཐགོ་ནས་
འཛམ་གླིང་ནང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀི་འཕུལ་
ཆས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། གང་ལརྟ་འཛམ་
གླིང་ནང་མཐུན་རྐནེ་ཡག་ཤོས་ཀི་སནྨ་ཁང་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་བར་མ་ཡོ་སནྨ་ཁང་
ནང་གང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་
བརག་དཔྱད་ཐེངས་བཅྱུ་ཙམ་མཛད་ཡོད་
སབས། སནྨ་ཁང་དང་སནྨ་པ་ཡིན་ནའང་
ཐུགས་མངའ་ཡོད་པ་དང་། མཐུན་རྐནེ་གི་
ཆ་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོཡོད་པར་བརནེ་
ཐུགས་ཁལ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་གནང་དགོས་མ་
རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་རང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་གང་ཉདི་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་
པའི་ཕིར་སྐུའི་ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་གང་
མང་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དད་པ་དང་དམ་ཚིག་
བརན་པ་ོསུང་པ་ཡིན་ན་གང་ཉདི་མཆོག་སྐུ་
ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་ངསེ་ཡིན། དརེ་བརནེ་
ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་གསོལ་འདབེས་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་རསེ་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤ བར་
ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་གནང་ཡོད། 
 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་
འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་གསོལ་ཇ་
དང་གྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་ལ་སྐ་ུའགདེ་ཧནི་
སྒརོ་ ༡༠༠ རེར་ཕུལ་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ བར་
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེམ་ཧཱ་རཤ་ཊའི་གངོ་ཁརེ་པུ་ནརེ་
རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུག་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ལ་ྔཔ་དང་ནབུ་
བྷངེ་གྷལ་གི་རྒྱལ་ས་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ི Entrepreneur’s Organization 
ཞེས་པའི་ཚོགས་འདརུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུའི་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་བརྒྱྱུ ད་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་
འཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་པུ་ནརེ་ཕབེས་
འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་པུ་
ནརེ་ཐངེས་ལྔ་པའི་རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུག་ལྷན་ཚོགས་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ། 
ཕི་ཚེས་ ༣༠ ཉནི་པུ་ན་ེནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་
ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ཕབེས་འབརོ་གནང་ས་ེཉནི་དའེི་ཉནི་
རྒྱབ་ Entrepreneur’s Organization  
ཞསེ་པའ་ིཚོགས་འདརུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ །
 ཕི་ཚེས་ ༣༡ ཉནི་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ནས་
མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་
དང་། ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལི་ནས་གྷ་གལ་བརྒྱྱུད་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །

བདོ་ནང་༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕའ་ིཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་ཁམས་ཏ་ེཧརོ་ལྕགོ་རི་དགནོ་ད་ུཏ་ེ
ཧརོ་སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་
ཕའ་ིཞབས་རིམ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་
གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ 
ཉནི་ཁམས་ཏ་ེཧརོ་ལྕགོ་རི་དགོན་ད་ུཏ་ེཧརོ་སེར་
སྐ་མི་མང་ཡོངས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྨན་བཅོས་འཕདོ་བཞེས་
མཛད་རྒྱྱུའི་རྐནེ་སེལ་ཞབས་རིམ་རྒྱལ་བའི་མཚན་
སགྔས་དང་།  སནྨ་ལའྷ་ིགཟུངས་སགྔས། མ་ཎི་
གངས་གསོག་བཅས་ཞབས་རིམ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་
ཞིག་གསོག་སུྒབ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས། །

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །མཚྱུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་དུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་
བཅས་ཀི་སནྙ་ལམ་ད།ུ ཆེད་ཞུ། ཉ་ེསྔནོ་འད་ིལས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་དཔལ་
ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་ཛ་དག་བཀདོ་ཁབ་དང་འབལེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཨ་རིར་སྐུ་གཟུགས་བརག་་དཔྱད་དང་སནྨ་བཅསོ་
འཕདོ་བཞེས་གནང་རྒྱྱུའི་རྐནེ་སེལ་རིམ་ག་ོཕབེས་
ཁངོས་སུ། མང་ཚོགས་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ིམཚན་
སགྔས་དང་། སནྨ་བའླ་ིགཟུངས་སགྔས་སྨནི་སུྒབ་
འབདོ་སྐུལ་གསལ་བསྒགས་སོང་བ་དའེི་ཐོག་ཁ་
སྣནོ་སྒོལ་མ་དང་སྒོལ་མའི་གཟུངས་སྔགས་ཀང་
འག་ོགང་ཆེ་གསོག་སུྒབ་གནང་དགོས་འདགུ་པར། 
སོ་སོའི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པར་མ་གོ་མ་ཐསོ་
མེད་པར་གསལ་བསྒགས་ནན་འདངོས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ནང་ཚྱུད་སྨནི་སུྒབ་
ཐགོ་གུབ་ཐ་ོཁ་གསལ་ངསེ་གནང་ཡོང་བ་ད་ེདནོ་
དགངོས་འཇགས་ཞུ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ལ་ཕུལ།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧2

གཞུང་འབལེ་དགུན་གསོལ་སྤན་འདནེ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
ཤག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
བཞིན། བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ བདོ་ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༡ དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧།༣༠ 
ཐོག་གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླིང་ད་ུརྒྱལ་
བའི་བསན་སུང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐོང་རྡ་ོརེ་

གགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་མོརགཞུང་འབལེ་
དགུན་གསོལ་དང་། འཆར་ཉའེ་ིདགུང་
གསར་གི་གཟབ་གསོལ་སྤན་འདནེ་བཅས་
ཆབས་གཅིག་ཏུ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ 
ཐོག་གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླིང་དགོན་
གི ་འདུ་ཁང་དུ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་

ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་
མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་
གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས། རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་
ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་གིས་གཙོས་སི་ཞུའི་
ལས་བདེ་རྣམས་ནས་སརྔ་སལོ་བཞིན་རང་
ལུགས་ན་བཟའ་བཞསེ་ཏ་ེལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་
རྒྱལ་བའི་བསན་སུང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐོང་
རྡ་ོར་ེགགས་ལནྡ་རྩལ་ཆེན་མོར་སྤན་འདནེ་
ཞུས་ཏ་ེསིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པས་མཇལ་ཕག་ཞུས་རསེ་རིམ་
བཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ་དང་། མང་
ཚོགས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་ཡོད། །

ཞབས་རིམ་བསུྒབ་དགསོ་པའ་ིགསལ་
བསྒགས།

༄༅། །མཚྱུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་དུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ཀི་སནྙ་ལམ་ད།ུ
   ཆེད ་ ཞུ ། 
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་ཛ་དག་བཀདོ་ཁབ་
ཨང་། བཀའ། ༡༩༧༩ (༣) ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ཕི་
ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ འཁདོ་ཕབེས་
ནང་གསལ། དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་གི་
ས་ྔདརོ་གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྐུ་གསོལ་སྤན་འདནེ་ཞུས་པའི་ལུང་ཞུ་གཙོ་
བརོ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིར་སྐུ་གཟུགས་བརག་
དཔྱད་དང་འཕདོ་བཞེས་སྨན་བཅོས་སླད་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཟནི་ཡོད་པར། རང་ཅག་

བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ངོས་ནས་དའེི་ཆེད་རྐེན་
སེལ་རིམ་ག་ོདང་སབྐས་འབལེ་སིྤ་མཐུན་གི་
བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཐབས་སྒ་ོགང་དང་
གང་ལ་འབད་འབུངས་ཞུས་ན་བཟང་སྐརོ་
ཞུས་པའི་བཀའ་ལུང་ཕིར་ཕབེས་ཀི་ཞབས་
རིམ་ཁངོས། མཆོག་དམན་ཀུན་ནས་༸རྒྱལ་
བའ་ིམཚན་སགྔས་འག་ོགང་ཆེ་དང་། སནྨ་
བའླི་མད་ོཆོག་དང་འབལེ་སནྨ་གཟུངས་གང་
མང་གངས་གསོག་གནང་དགསོ་འདགུ་པར། 
སོ་སོའ་ིཁབ་ཁངོས་དང་བཅས་པར་མ་ག་ོམ་
ཐསོ་མེད་པར་གསལ་བསྒགས་ནན་འདངོས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ནང་
ཚྱུད་སྨིན་སུྒབ་ཐོག་གུབ་ཐོ་ཁ་གསལ་ངེས་
གནང་ཡོང་བ་ད་ེདནོ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། 
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ལ་ཕུལ།།ཤེས་རིག་དུང་ཆེས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བདོ་སླབོ་ཁག་ལ་

གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་རམ་པ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱས་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས 
༡༤ ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་
ཞུས་པའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་དག་ེ
རྒན་རྣམས་ལ་རིགས་ལམ་བརྒྱྱུད་ནས་ཚན་
རིག་སླབོ་ཁིད་བདེ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་
འབདེ་དང་འབལེ།     ཕི་ཚེས་ ༡༥ 
ཉནི་སམ་བྷ་ོཊའི་ཁབ་ཁངོས་སྦལེ་ཀབོ་ཨར་
ལི་ཀུ་མར་རི་དང་ཀེ་ལཤ་པུ་ར་གཞི་རིམ་
འགོ་མའ་ིསླབོ་ཁག་གཉསི་དང་། ཕི་ཚེས 
༡༦ ཉནི་སམ་བྷ་ོཊ་ག་ོལ་ཐ་ལའ་ིགཞི་རིམ་
འགོ་མ་དང་བད་ེསརླ་ཉནི་སླབོ། ཉནི་དའེ་ིཕི་
ད་ོསྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ། ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་
སྦལེ་ཀབོ་སླབོ་མ་དབུས་མ། ཕི་ཚེས་ ༡༨ 

ཉནི་ཅ་ོཀུར་གཞི་སླབོ། ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་
ཧུན་སུར་ཉནི་སླབོ། ཕི་ཚེས ༢༠ ཉནི་ཀ་ོ
ལི་གལྷ་ཉནི་སླབོ། གཞན་ཡང་སླབོ་ཁག་གི་
གནས་སངས་གཟིགས་ཞིབ་དང་དགེ་རྒན་
ཐུག་འཕད། དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་ལ་
ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་ནས་ཕི་ཚེས ༢༡ 

ཉིན་གི་སྔ་ད་ོསྦངེ་ལོར་བདོ་ཁིམ་མཐ་ོསླབོ་
ཏུ་གཟགིས་ཞིབ་དང་། ཉནི་དའེ་ིཕི་ད་ོསྦངེ་
ལོར་ཁུལ་ད་ུསླབོ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པའི་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་གསུང་
བཤད་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་ཡོད་པ་
བཅས། །

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་
འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉརེ་
གནང་རྒྱྱུའ་ིལས་རིམ་མཇུག་སིྒལ་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རིྩས་ལོ་ 
༢༠༡༦།༡༧ ལོའ་ིལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་འཆར་
འབུལ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུགས་ཞིབ་དང་བཀའ་
ཤག་གིས་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་
གཉརེ་གནང་རྒྱྱུའི་ལས་རིམ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་མཇུག་
སིྒལ་གནང་སོང་། ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བཀའ་ཤག་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༨ ནས་ཕི་ཚེས་ ༢༢ བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་རེ་རེ ་བཞིན་ལོ་

འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་
ནས་བཀའ་འཁལོ་གནང་ཡོད།
 ལས་རིམ་འད་ིབཞིན་བདནུ་ཕག་
ས་ྔམའ་ིཕི་ཚེས་ ༡༨ ནས་འག་ོའཛུགས་
ཀིས་ལས་ཁུངས་རིམ་པའི་ལོ་འཁོར་སྔནོ་
རིྩས་འཆར་འབུལ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཐུགས་ཞིབ་དང་བཀའ་ཤག་
གིས་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་གཉརེ་

གནང་ཡོད། ད་ེནས་ཕགོས་བསྡམོས་ལོ་
འཁོར་སྔནོ་རིྩས་ད་ེཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པསོ་
བསྐ ་ོགཞག་གནང་བའི ་བ ོད ་མི ་མང་སིྤ ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་
ཚོགས་ཆྱུང་ལ་འབུལ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརསེ་
མཐའ་མར་ཕི་ཟླ་ ༣ པའ་ིགསོ་ཚོགས་
ནང་ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་ཐགོ་བག་ོགླངེ་དང་
བཅས་བཀའ་འཁལོ་གནང་གི་ཡོད།
 སིྤར་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྔནོ ་རིྩས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་ལམ་སནོ་ 
དགོངས་དནོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ཁབ་ཁངོས་གཤམ་

འགོ་ལས་ཁུངས། སླབོ་གྲྭ་དང་སནྨ་ཁང་
སོགས་ཀི་ལོ་ལྟར་རིྩས་ལོ་སོ་སོའི་རྒྱྱུ ན་གནོ་
དང་། དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀལོ། ཡོང་
འབབ་བཅས་ཀི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ལོ་
འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་དང་། བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁལོ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀི་བརྒྱྱུད་ནས་
བཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་བཅས། །

བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་ཚོར་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་ཚོགས་པ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལས་འཆར་
བཀདོ་སིྒག་ཚན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༦ བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཏ་མིལ་ན་
དའིུ་རྒྱལ་ས་ཅེ་ནཱ་ེཁུལ་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་
ནང་འགམི་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐརོ་
ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱངོ་

ནང་ཅ་ེནཱ་ེཁུལ་གི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་བཅྱུ་
དུག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་
སྦྱངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི རྒྱ་གར་
མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་ནང་འགམི་བཞིན་པའ་ིབདོ་
རིགས་སླབོ་ཕུག་ཚོར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་
བྱུས་སྐརོ་ག་ོརགོས་དང་རྒྱྱུས་ལོན་ཤུགས་ཆེ་
ཡོང་ཆེད་ཟབ་སྦྱངོ་གོ་སིྒག་གནང་བ་དང་། 
ཐངེས་འདིའི་ཟབ་སྦྱངོ་ཐགོ་དལི་བསྒགས་
དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་དབུ་མའི་ལམ་གི་འཕལེ་རིམ་

སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་དང་། རྒྱྱུན་རིང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་དང་། 
ཤཔ་ནམ་རི་སོར་སི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་ 
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ལགས་དང་མཇལ་འཕད་ཀང་གནང་འདགུ་
པ་མ་ཟད། སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་དགོས་དརི་
ལན་འདབེས་གནང་ཡོད། སིྤར་ད་ེསྔནོ་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་དང་། བ་ྷརོ་ཊ། སྦངེ་
ལོར་བཅས་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་ནང་འགིམ་
བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
ཟབ་སྦྱངོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ཐངེས་ཀི་
ཟབ་སྦྱངོ་འད་ིཉདི་ཐངེས་བཞི་པ་ཆགས་ཡོད་
འདགུ ཉནི་གསུམ་རིང་གི་ཟབ་ཁདི་གནང་
མཁན་ན།ི ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་
སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་དང་། བསན་འཛིན་
བམས་ཆེན་ལགས། ད་ེབཞིན་བསན་འཛིན་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཅས་ཡིན་འདགུ །
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནང་པའ་ིཤོག་ཁག་གཅིག་བདམས་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིལས་འགུལ་
ཐགོ་འབད་འབུངས་བདེ་བཞིན་པ།  

 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཁངོ་གིས་ལས་འགུལ་
ད་ེམཚམས་བཞག་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་
དབུས་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་
ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རེ་འདནུ་ལརྟ་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་རྒྱ་གར་དང་ནབུ་ཕགོས་ཁུལ་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་ཁོང་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་
མཁན་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་རྒྱྱུད་སྐུལ་བདེ་
མཁན་ལྟ་ེབ་ད་ེཡིན་པ་ཁངོ་གིས་ངསོ་འཛིན་
བས་ཐུབ་ཡོད། 
 འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་
ལ་དབང་ཆ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་།  ཚོགས་
པ་དརེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དང་ཕི་རྒྱལ་སིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་གལ་ཆེའི་མི་སྣའི་བསམ་བླ་ོཏང་
གི་ཕོགས་ལ་འགུག་ཐབས་བ་རྒྱྱུ འི ་ལས་
འགན་བཀདོ་བསྡམོས་བས་ཡོད།  དལོ་
རྒྱལ་གི་རྩདོ་གཞི་དརེ་ཉམས་ཞིབ་དང་སླབོ་
སྦྱངོ་གནང་མཁན་བདོ་པའི་དགེ་འདནུ་པ་
དང་མཁས་དབང་གཞན་ཁག་གཅིག་ནས་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དབང་ཆ་
ས་བརན་ཡོང་སླད་བདེ་སྤོད་བ་རྒྱྱུ འི་ལས་
ཁུངས་གཙོ་བ་ོའཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་
ཁང་ཟརེ་བ་ད་ེཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་
བཞིན་འདགུ  
 ཉ་ེལམ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་
སྨད་ཞུ་དགོས་པའི་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་
ལམ་སནོ་རྒྱྱུ ད་སྐུལ་བདེ་མཁན་བདེ་གཏའེི་
ཁངོས་ནས་གཙོ་བ་ོགཅིག་ཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་ཟརེ་
བ་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ལས་
བདེ་གཙོ་གས་ཁངོ་རེད།” ཅསེ་བ་ླམ་ཚེ་
བཀྲས་གསུངས། རང་ལོ་ ༦༨ ལ་སོན་
པའི་ཀུྲའུ་ནི་ཉམས་མོང་ལྡན་པའི་ཏང་གི་
ལས་བདེ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ེས་ྔབ་ླམ་ཚེ་
བཀྲ་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་
སྐབས་ཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་
གྱུར་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཡིན་འདགུ  
ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་
དནོ་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཡིན་
པ་དང་། ལནྷ་ཁང་དསེ་ཏང་གི་གསོ་ཚོགས་
ལ་ལམ་སནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།   རྒྱ་ནག་
གཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་
ཁག་གི་ནང་ད་ུཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་ཁོ་པ་བདོ་ནང་
ཀུྲང་དབང་གཞུང་གི་ལས་བེད་གཙོ་གས་
ཤིག་ཡིན་པ་ཡང་ཡང་བསྒགས་པ་མ་ཟད། 
ཁོ་པས་བརྒྱྱུད་ལམ་ད་ེདག་ཏུ་གཏམ་བཤད་
དང་བཅར་འད་ིསོགས་ཀི་ལམ་ནས་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
ཁོ་པ་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་སིྤ་ཁབ་དང་གནས་
རིམ་འད་མཉམ་ཡིན་འདགུ  ད་ེཡང་འད་ི
ག་ར་ུཊར་སི་ Reuters གསར་ཁང་ནས་
ཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་ལ་བཅར་འད་ིབདེ་ཐབས་བས་
ཀང་ཁ་ོཔས་ཡ་ལན་བས་མ་བྱུང་།  ཚེ་
བཀྲས་ཁོང་དང་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་གྲྭ་
པ་གཞན་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ། 

ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཐངེས་མང་
བསྐདོ་ནས་ཁོ་པ་ཚོས་ཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་དང་རྒྱ་
ནག་དཔནོ་རིགས་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་
ཐུག་འཕད་ལན་མང་བས་མོང་ཡོད་པ་
བརདོ་བྱུང་།  ད་ེཡང་འད་ིག་ར་ུཊར་སི་
གསར་ཁང་གིས་ཚེ་བཀྲར་བཅར་འད་ིབདེ་
སྐབས་ཁོང་ལ་རྒྱ་མིའི་ཕི་སྐོད་ལག་ཁེར་
གཉསི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལག་ཁརེ་ད་ེདག་
ནང་ཁངོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐངེས་ ༡༥ ཕིན་པའ་ི
དམ་ཕུག་བཀདོ་པ་བཏནོ་རྒྱྱུ ་འདགུ ཁངོ་
གིས་གསུང་པ་ལྟར་ན་ཁོང་བདོ་ནང་བསྐདོ་
ཐངེས་མཐའ་མ་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་
ཡིན་འདགུ  སིྤར་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་ལམ་ནང་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་ཀང་ནང་
པའི་གྲྭ་པ་གཞན་ཞིག་ས་ེགངས་ཅན་བླ་མ་
ཟརེ་བ་ཁངོ་ལ་ཆེ་བསདོ་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་
ཡོད།  ཚེ་བཀྲ་དང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
ཐོག་ནབུ་ཕོགས་པའི་མཁས་དབང་ཁག་
གཅིག་གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན།  རྒྱ་ནག་གི་
ཕི་ལ་ཡོད་པའི་དལོ་ཚོགས་འག་ོཁདི་ཤུགས་
ཆེ་ཤོས་མི་ལན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིགངས་
ཅན་བ་ླམ་ཡིན་འདགུ  ཚེ་བཀྲས་ཁངོ་རང་
ཉདི་དང་གངས་ཅན་བ་ླམ་ལྷན་ད་ུཡོད་པའི་
པར་རྣམས་བསན་བྱུང་།  
 ཕ་རན་སི་ནས་ཡིན་པའི་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཐགོ་མཁས་པ་དང་། Ti-

betInfoNet ཞསེ་པའ་ིདྲྭ་རྒྱའ་ིའགན་འཛིན་
ཡང་ཡིན་པ་ཐ་ེརི་ཌ་ོཌིན་ Thierry Dod-

din གིས་བ་ླམ་གངས་ཅན་ན་ིཤུགས་ལནྡ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཁདོ་ནསུ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ོཔ་
ནི་ཏང་ཀུྲང་དབང་སིད་གཞུང་དང་ཏང་གི་
འགོ་ཁིད་ཚོར་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བདེ་མཁན་ཞིག་རེད། 
ཅསེ་བརདོ། ཚེ་བཀྲས་གསུང་པ་ལརྟ་ན། 
བ་ླམ་གངས་ཅན་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་
རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་
འགོ་ཁིད་དང་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་དབར་
ཚོགས་འད་ུཐགོ་མ་ད་ེག་ོསིྒག་བས་འདགུ ། 

ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་གི་གྲྭ་པ་ཞིག 
 བླ་མ་གངས་ཅན་སྒརེ་གི་ད་རྒྱ་ 
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ཟརེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན། ཁ་ོཔ་ཕི་
ལོ་ ༡༩༤༡ ལོར་སྐསེ་ཤིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༣ 
ལོར་ཁ་ོཔ་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་མ་ཡོང་
གོང་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་སླབོ་གཉརེ་
བས་ཏ་ེཕིས་སུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུགནས་སྤ་ོ
བས་རསེ་ད་སབྐས་ཨི་ཊ་ལིའི་མི་སེར་ཡིན་
འདགུ  
 ཁོ ་པ ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཐེངས་མང་
བསྐདོ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
འགོ་ཁིད་གཙོ་གས་ཁག་དང་ཡང་སེ་ཐུག་
འཕད་བས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་གོ་སིྒག་བས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་
ཆེན་ཁག་ཏུའང་ཁོ་པར་ཆེ་བསདོ་དང་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཁ་ོཔ་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་
ཞི་  WUXI གངོ་ཁརེ་ད་ུནང་པའ་ིའག་ོ
ཁིད་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ད་ུམཛད་
སྒརོ་བསླབེས་པའ་ིཔར་ད་ེའད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
འབལེ་གསར་ལམ་ནང་ཐནོ་ཡོད།  
 ད་ེཡང་ཨ་རིའི་ཨིན་ཌི་ཡ་ན་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་སི་པར་
ལིང་ Sperling དང་། ལོན་ཌནོ་ཝ་ེསི་མིན་
སི་ཊར་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཉ་ེབའི་སླབོ་དཔནོ་སྡབི་
ཡེ་ཤི་ཨ་ནན་ཱ Dibyesh Anand གཉསི་
ཀིས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོ
དང་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་གི་མཛད་
སྒ་ོསོགས་སུ་བླ་མ་གངས་ཅན་ལ་གལ་ཆེའི་
སྐུ་མགནོ་མི་སྣར་སྣ་ེལེན་ཞུས་པ་ལྟར་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོད་སྐརོ་
བརདོ་བྱུང་། 
 རྩམོ་ཡིག་འདའི་ིབཅར་འདརི་བ་ླ
མ་གངས་ཅན་གི་མགནི་ཚབ་མས་དང་ལེན་
མ་བས་ཀང་ཁ་ོམོས་བརདོ་དནོ། ཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་ནང་བླ་མ་གངས་
ཅན་ལ་ཐེ་བྱུས་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། 
ཁོང་ནི་དལོ་རྒྱལ་གི་མཐོང་བ་བརྒྱྱུ ད་པའི་
ཕག་ལེན་ཁོ་ནར་བརྩོན་མཁན་ཞིག་ཡིན།  
ཞསེ་ཟརེ། 
 བླ་མ་ཚེ་བཀྲས་བརདོ་དནོ་ལྟར་
ན། རིམ་བཞིན་དལོ་རྒྱལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
སངས་དརེ་ཁོང་ལ་མི་བད་ེབ་ཞིག་བྱུང་བ་
མ་ཟད།   ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཙམ་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་ལ་དགོས་ཟནོ་བེད་
འག་ོབཙྱུགས། ཁངོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་
ཉནི་གངས་ ༢༥ རིང་བཀག་ཉར་བས་
ཡོད་ཀང་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་འག་ོ
ཁདི་ཚོར་ཁངོ་དལོ་རྒྱལ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགལེ་བདེ་མཁན་གི་གྲྭ་པ་ཞིག་
ཡིན་ཚྱུལ་བཤད་རསེ་གཞི་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་
ཐབོ་ཡོད་པ་བརདོ་བྱུང་། འད་ིག་ར་ུཊར་སི་
གསར་ཁང་ལ་ཚེ་བཀྲ་བཀག་ཉར་བས་པའི་
དཔང་རགས་ཁུངས་སྐལེ་མེད། 
 ཕིས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་
ཁོང་ཨ་རིར་བསྐོད་ཐེངས་ཤིག་གི་སྐབས་
སྐབས་བཅལོ་ཞུས་རསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་
ཁོང་ལ་ཆབ་སིད་སྐབས་བཅོལ་ཐོབ་ཡོད་
པའི་ཡིག་ཆ་འདི་ག་རུ་ཊར་སི་གསར་ཁང་
ལ་བསན་བྱུང་། ཁངོ་གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་
ན།   ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརྒལོ་བས་པ་དསེ་
བདོ་མི་ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་
སབས། ད་ཆ་ཁངོ་གིས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་
པའི་ལས་འགུལ་ནང་འགན་ཇི་འད་འཁརེ་
ནས་ལས་ཀ་བས་པའི་རྒྱྱུ ད་རིམ་རྣམ་ཕིར་
བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་བརདོ།  
 འདི་ག་རུ་ཊར་སི་གསར་ཁང་

གིས་གསར་ཤོག་དང་འད་པར། གཟུགས་
མཐངོ་བརྙན་འཕིན་གི་གསར་འགྱུར་ཚན་
པ། སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་བཞག་པའ་ི
བརྙན་འཕནི། ད་ེབཞིན་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པའི་དལི་བསྒགས་ཡིག་ཆ་སོགས་བརྒྱྱུ ད། 
ང་ཚོས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་། དབིན་ཡུལ། 
ཨ་རི། ཡུ་རོབ་བཅས་སུ་ང་ོརྒལོ་བདེ་མཁན་
བདོ་མི་བདེ་གཏ་ེརྣམས་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་
བྱུང་། 
 རང་ལོ་ ༥༣ ལ་སོན་པའ་ི
བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ན་ིརྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་
ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིབདོ་མིའ་ིམགནི་ཚབ་པ་ཡིན་
ཞིང་ང་ོརྒལོ་ཁག་ཏུ་མངནོ་གསལ་དདོ་པསོ་
མཉམ་ཞུགས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཁ་ོཔ་ཨ་
རིའ་ིམེ་སི་ཅྱུ་སེ་ཊི་མངའ་སྡའེ་ིནང་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིལྷ་ོཌི་ཡར་ཕལི་ཌི་ཞསེ་པའ་ིནང་རྡ་ོ
བཟ་ོབའ་ིལས་ཀ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ   
 བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་
ང་ཚོར་ཁ་པར་ཐགོ་བརདོ་དནོ། ངས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་གླ་རྔན་བཟས་ནས་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་བཀྲངོས་རིྩས་བེད་བཞིན་ཡོད་པའི་
ཉསེ་འཛུགས་འགོ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྱྭའི་གནད་
དནོ་ཐགོ་ང་ལ་འད་ིརྩད་ཐངེས་གཉསི་བས་
བྱུང་། གཉསི་པ་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཨ་རིའི་བྷ་ོསི་ཊོན་མངའ་
སྡའེི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་རེད། 
ཉསེ་འཛུགས་བདེ་མཁན་བཙན་བལོ་བདོ་
གཞུང་ངམ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་
དལོ་རྒྱལ་ང་ོརྒལོ་བ་ཚོར་མིང་རསེ་བཟ་ོཆེད་
ད་ེལརྟ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏགོས་དརེ་
གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད། ཅསེ་བཤད།  ཨ་
རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནད་
དནོ་འདའིི་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གང་ཡང་བས་
མེད།

འག་ོགནོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ 
 བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་
བརདོ་དནོ།  ང་ཚོའ་ིང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་
ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐ་ེཇུས་གང་ཡང་བདེ་
ཀི་མེད།  ང་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརྒལོ་
བས་པ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཏན་ཏན་དགའ་
པ་ོཡོང་ངསེ་ཀང་ང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་དགའ་པ་ོ
ཡོང་ཆེད་ང་ོརྒལོ་བས་པ་ཞིག་མིན། ང་ཚོས་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐབོ་ཆེད་ང་ོརྒལོ་བདེ་
ཀི་ཡོད། ཅསེ་བརདོ། སིྤར་ཁ་ོཔ་ཨ་རིའ་ི
ནང་གནས་སྡདོ་བས་ནས་ལོ་ང་ོསུམ་ཅྱུ་ཙམ་
ཕིན་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང་། 
 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༩ ནང་ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་དབིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་
སབྐས་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་ང་ོརྒལོ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་སྐརོ་བརོད་
དནོ། ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་རྒྱལ་
སིྤའི ་ ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པས་ས་གནས་
སུ་འགུལ་ག་ླདང་། ཁ་ལག་དདོ་སྤད་པ་

གཏགོས་གནམ་གླ་དང་མགནོ་ཁང་གི་གླ་
ཆ་ཡོངས་རོགས་ང་ོརྒོལ་བདེ་མཁན་ཚོས་
རྒྱག་རང་འཁུར་བདེ་བཞིན་ཡོད།   ལས་
འགུལ་དརེ་གདངོ་ལེན་བེད་དགོས་པའི་
དཀའ་ངལ་གཙོ་བ་ོའག་ོགནོ་རེད།  འག་ོ
གནོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ  ཅསེ་བརདོ་
བྱུང་། འནོ་ཀང་འག་ོགནོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིདཀའ་
ངལ་ད་ེཚང་མར་འཕད་ཀི་མེད། དཔརེ་ན།  
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་ད་ུན་ོབལེ་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མོང་མཁན་གི ་རྒྱལ་སིྤའི ་
ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་གཏན་
འཁལེ་སབྐས།  དབིན་ཡུལ་ནས་རོམ་ནང་
ང་ོརྒོལ་བདེ་ད་ུའག་ོམཁན་ཡོད་ན་མན་ཆེ་
སི་ཊར་ནས་རྒྱལ་ས་རོམ་བར་གནམ་གུའི་
རུབ་སགེས་གངས་ ༤༠ ལག་འཁརེ་རྒྱལ་
སིྤའི་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་སིྦྱན་བདག་བ་
རྒྱྱུའི་གསལ་བསྒགས་ཤིག་ཚོགས་པ་དའེི་ད་
རྒྱའ་ིཐགོ་སྤལེ་ཡོད།  ད་རྒྱ་དའེ་ིནང་གསལ་
ལརྟ་ན། ང་ོརྒལོ་བདེ་མཁན་ཚོར་གནམ་གུ་
ཙམ་མ་ཟད། བཟའ་ཆས་དང་མགནོ་ཁང་
གི་སིྦྱན་བདག་ཡོངས་རགོས་ཚོགས་པ་དསེ་
བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་དལི་བསྒགས་བས་ཡོད།  
 རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་
ན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཁ་ེ
ལི་ཕརོ་ན་ིཡའི་ནང་དག་ེརྩ་ཚོགས་པའི་མིང་
ཐགོ་དབེ་སྐལེ་བས་པ་དང་།  དབེ་སྐལེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆའ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན།  
རྒྱལ་སིྤའི ་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཕི ་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོའ་ིཁལ་བབ་འགངེས་ཤོག་ནང་ད།ུ 
ཚོགས་པ་དརེ་དངསོ་རས་རིན་ཐང་ཨ་སྒརོ་ 
༢༧,༤༧༡ ཡོད་པ་དང་། ཡོང་འབབ་ཨ་སྒརོ་ 
༦༩,༢༣༥ ཙམ་ཡོད་སྐརོ་གསལ་འདགུ  
 ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་དལོ་རྒྱལ་
རསེ་འབང་པ་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ཁདོ་
ཕལ་མོ་ཆེ་ནབུ་ཕགོས་མི་རིགས་ཡིན་ཞིང་། 
ཁོ་པ་ཚོ་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཆོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའམ་ཡང་ན་ཆོས་ཚོགས་
ཀི་དག་ེཕུག་ཡིན་འདགུ  འནོ་ཀང་ང་ོ
རྒོལ་ལས་འགུལ་ནང་ཚོགས་པས་ཆ་ཤས་
གང་ཡང་བླངས་མེད་སྐརོ་བཀའ་གདམས་
གསར་མའ་ིཚོགས་མིས་བརདོ་བྱུང་། ང་
ཚོས་བཀའ་གདམས་གསར་མའི ་ ཆོས་
ཚོགས་ནང་ཚོགས་མི་གངས་ཇི་ཡོད་དསི་
ཀང་གསལ་བཤད་བས་མ་བྱུང་། འནོ་ཀང་
ཚོགས་མི་རྙིང་པས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལརྟ་
ན། རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ད་ུཚོགས་མི་གངས་ 
༦༠༠༠ ཡོད་པ་བརདོ་བྱུང་།  བཀའ་
གདམས་གསར་མ་འཛུགས་མཁན་དང་ད་
ལྟའི་འགོ་གཙོ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཟརེ་བ་
བདོ་པའ་ིགྲྭ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁ་ོཔ་ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་རྒྱ་གར་ནས་དབིན་ཡུལ་
ད་ུགནས་སྤ་ོབས་འདགུ །
༼འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།༽

༼འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕསོ།༽



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧4

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་སྐརོ་གསུང་པ།

བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་ཕག་སྦལེ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་
། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་དང་དུང་འཕར་

རྣམ་པ། བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བེད་བཅས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་མདནུ་ད་ུལནྷ་འཛོམས་ཀིས། རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་མུར་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་
སུ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་ས།ེ རྒྱ་གར་གི་མང་
གཙོའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་ ༦༧ སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད།
 ད་ེཡང་དསུ་དན་གི་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་
གསར་འགདོ་པ་ཚོར། རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ི
དསུ་དན་ཉནི་མོ་འདརི་ངས་སབྐས་ ༡༤ 

པའི་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་
གཞུང་དམངས་ཡོངས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་
དམངས་གཉསི་ན་ིབདོ་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་བཀའ་
དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརནེ། ངས་ད་ེརིང་

གི་གོ་སབྐས་འདི་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
དམངས་གཉསི་ལ་བསྐར་ད་ུསྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ད་ེརིང་རྒྱ་གར་མང་གཙོ་དསུ་
ཆེན་ཐངེས་ ༦༧ པའ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཕ་
རན་སིའི་སིད་འཛིན་ཕ་རན་ཁ་ོཨིས་ཧ་ོལན་
ཌི་ François Hollande མཆོག་ཕབེས་
ཀི་ཡོད་པ་དརེ་ཁངོ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་ཚོས་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་འད་ི
ཡོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ན་ིའཚེ་མེད་ཞི་
བ་ལ་བརནེ་ནས་རང་དབང་བསྐར་གསོའི་

རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། ལགྷ་པར་
དངེ་སྐབས་རྒྱ་གར་ནི་མང་གཙོ་ཡང་དག་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་བརནེ་ང་ཚོ་
བདོ་མི་ཚོས་རྩ་དནོ་རྩདོ་ཐབས་ཀི་ཐགོ་བངླ་
དགསོ་པའ་ིལེགས་ཆ་ཡོད་སྐརོ་དང་།
 དེ་བཞིན་སིད་སྐོང་མཆོག་རྡ་
སར་ནམ་བཞུགས་ལ་རྡ་སའི་ཉནེ་རགོ་ཐང་
ཆེན་ད་ུརྒྱ་གར་མང་གཙོའི་དསུ་དན་མཛད་
སྒརོ་ཀང་ར་རོང་ལས་ཁུངས་ཀིས་མགནོ་
འབདོ་ལརྟ་ལོ་ལརྟ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།
 དེ་ལྟར་ཕ ེབས་དགོས་པའི ་རྒྱྱུ ་
མཚན་ཡང་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་
གཉིས་ལ་འཚམས་འདའིི་གུས་བརིྩ་དང་། 
ཆེད་མཐངོ་ཞུ་ཆེད་ཡིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེབཀའ་ཤག་ཚོམས་ཆེན་ནང་སིད་
སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རནེ་འབྱུང་
གསོལ་ཇ་བཞསེ་ཏགོ་འདགེས་འབུལ་གནང་།
 ད་ེབཞིན་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་ཀང་ར་རངོ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ རྡ་སའ་ིཉནེ་རགོ་ཐང་ཆེན་
ད་ུརྒྱ་གར་མང་གཙོའི་དསུ་དན་མཛད་སྒརོ་
ཀང་ར་རངོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་མགནོ་འབདོ་
ལརྟ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཐངེས་འདའི་ིསྐ་ུམགནོ་
ད་ུམཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ཉམས་ཞིབ་ཟབ་སྦྱངོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་
སབྐས་གཉསི་པའི་གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་
རང་འཛིན་གནང་མཁན་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའ་ིཆོས་སྡ་ེཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ིདག་ེའདནུ་
པ་ཁག་གཅིག་ལ་འད་ིཟླའ་ིཚེས་ ༢༣ ནས་ 
༢༥ བར་ཉམས་ཞིབ་རིག་པའ་ིཟབ་སྦྱངོ་
ཞིག་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་ཟུར་པ་མཁས་དབང་དག་ེ
བཤེས་ཡེ་ཤེས་ཐབས་མཁས་ལགས་དང་། 
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུངསེ་སནོ་པ་བླ་ོ
བཟང་ནརོ་བུ་ཤཱསྟ་ིལགས་གདན་ཞུས་ཀིས་
དབུ་འབེད་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་ 
དང་། ད་ེནས་ཉནི་གསུམ་རིང་དསུ་ཚིགས་
རེའུ་མིག་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་
ཌགོཊཱར་སྤནེ་པ་རྡ་ོར་ེལགས་དང་། ཌགོཊཱར་
བཀྲསི་ཚེ་རིང་ལགས། སླབོ་དཔནོ་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་ལགས། ཨཅརྱ་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་
གལོ་ལགས། ཌགོཊཱར་དབང་ཕྱུག་རྡ་ོར་ེ
ན་ེགི་ལགས། དག་ེབཤེས་གཡུང་དུང་དག་ེ
ལེགས་ལགས། ཌགོཊཱར་བླ་ོབཟང་རྡ་ོར་ེརབ་
གླངི་ལགས། དག་ེབཤེས་བ་ེརི་འཇིགས་མེད་
དབང་རྒྱལ་ལགས། ངག་དབང་ཚེ་དཔག་
ཤཱསྟྟྲ ་ིལགས། ཌགོཊཱར་བནཱརསཱི་ལལཱ་ལགས་
བཅས་ནས་ཉམས་ཞིབ་རིག་པའ་ིཐབས་ལམ་
དང་། ལ་ྟགུབ་ཀི་གཞུང་ལ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་
ཕགོས། ཉམས་ཞིབ་ཀི་དཔྱད་རྩམོ་འབ་ི
ཚྱུལ། གསང་སགྔས་ཀི་གཞུང་ལ་ཉམས་
ཞིབ་བདེ་ཕགོས། ཉན་ཐསོ་དང་ཐགེ་ཆེན་གི་

ལ་ྟགུབ་ལ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་ཕགོས། གཡུང་
དུང་བནོ་གི་སགྔས་གཞུང་ལ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་
ཕགོས། ཕར་ཕིན་དང་མངནོ་པའ་ིགཞུང་ལ་
ཉམས་ཞིབ་བདེ་ཕགོས། དངེ་དསུ་ཉམས་
ཞིབ་རིག་པ། ལུང་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་དང་
མཆན་འགོད་བདེ་སངས་བཅས་ཀི་བརདོ་
གཞི་སོ་སོར་གསུང་བཤད་དམ་སླབོ་ཁིད་
གནང་། ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༣།༣༠ ཙམ་ལ་ངསེ་སནོ་པ་བླ་ོབཟང་
ནརོ་བུ་ཤཱསྟ་ིལགས་སླར་ཡང་གདན་དངས་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒ་ོ
སབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཏ་ེལས་འཆར་ལེགས་
གུབ་བྱུང་། ཟུང་དུང་ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་
ལགས་ཟབ་སྦྱངོ་གོ་སིྒག་གི་ལས་དནོ་སུྒབ་
ཕིར་ཝཱ་ཎ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
བསྐདོ་ཀང་བས་ཡོད། ཟབ་སྦྱངོ་བ་རྣམས་ན་ི
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རང་འཛིན་ལས་
རིམ་ཁངོས་སུ་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བའ་ིབདོ་ཀི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་
བཅས་ཀི་ཆོས་སྡ་ེཁག་ནས་བསབླ་པ་མཐར་
སོན་དག་ེབཤེས་དང་སླབོ་དཔནོ་རིགས་ཡིན་
ཅིང་། ཁངོ་རྣམས་ནས་ལས་རིམ་གི་དམིཌ་
ཡུལ་དང་སིྒག་གཞིའ་ིདགངོས་དནོ་ཕར་ཕིན་
དང་དབུ་མ་སོགས་གཞུང་ཆེན་གཅིག་གི་
ཐགོ་ལ་དམིགས་བཀར་སླབོ་གཉརེ་གནང་
བཞིན་ཡོད། གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རང་
འཛིན་གི་ལས་རིམ་ད་ེཉདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ལོར་ཆོས་ཚོཌ་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པའི་ཐགོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་
བསྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་དགོངས་དནོ་གསར་
གཏདོ་ལག་བསར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥་
ཉིན་འདི་ག་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་ད་བརྙན་ཚན་
པའི་རྩམོ་སིྒག་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་ལགས་
ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་
ཀི་གནས་སངས་ཇི་ཡོད་སྐརོ་བཅར་འད་ི
ཞུས་སྐབས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་མང་
ཚོགས་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་
སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་གང་མང་
བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། སིྤར་གང་ཉདི་
མཆོག་གི་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པར་བརནེ་མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཁལ་
གནང་མི་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
དནོ། སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་ཀི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདགུ ཉ་ེབའ་ིཆར་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་ཀང་མི་མང་དང་། གསར་འགྱུར་
བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་ཉ་ེསྔནོ་
བཀའ་ཤག་གིས་གནས་ཆྱུང་སྤན་འདནེ་ཞུས་
སབྐས་སྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་རིམ་ཁག་གཅིག་གསོག་
སུྒབ་དགསོ་པའི་བཀའ་ལུང་ཕབེས་པ་བཞིན་
ང་ཚོས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ནས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་
སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གསོག་
སུྒབ་ཡོང་བའ་ིརེ་འདནུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

སིྤར་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་གི་ནང་བདོ་རིགས་ཚོས་མ་བསྐུལ་
དང་བླངས་ཐོག་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གི་འདགུ 
ད་ེན་ིཧ་ཅང་གི་ཡག་པ་ོརེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ད་ེལརྟ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 སིྤར ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྤ ་མཐུན ་ གི ་
བསོད་ནམས་ཀི་ཁགོ་པ་དང་། བདོ་མི་ཚོས་
དམ་ཚིག་གཙང་མ་སུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
༸གངོ་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་ངསེ་
ཡིན་སབས། མི་མང་ཚོ་ཐུགས་ཁལ་གནང་
དགསོ་མ་རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དསུ་རྒྱྱུན་
ད་ུམི་མང་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ད་ལ་ྟགནང་བ་
བཞིན་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།
 ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཉ་ེ
ལམ་མ་ཡོ་སནྨ་ཁང་ནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ prostate ཞསེ་པའ་ི
སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་བརག་དཔྱད་མཛད་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པ་ལས་བཤག་བཅོས་མིན་སྐརོ་གསུང་
དནོ། ཉ་ེཆར་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་
དབིན་ཡིག་ཐགོ་གསལ་བསྒགས་བཀདོ་པའི་
ནང་ prostate ཞསེ་པ་འད་ིའཁདོ་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གི་ཚགས་ཤོག་ཁག་གཅིག་

ནང་ད་ེལརྟ་བསི་འདགུ བཤག་བཅསོ་མཛད་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་གང་ཡང་མ་རེད། prostate 

treatment ཞསེ་སནྨ་བཅསོ་བརག་དཔྱད་
མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ལས་བཤག་བཅོས་གཏན་
ནས་མ་རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 སིྤར་ཨ་རིའི་ནང་ལོ་བཞི་བཅྱུར་
ལོན་སྐབས་གཟུགས་གཞི་བརག་དཔྱད་བ་
དགོས་ཞེས་སྨན་པས་ལམ་སནོ་གནང་གི་
ཡོད། ལོ་ལ་ྔབཅྱུར་ལོན་སབྐས་ངསེ་པར་ད་ུ
གཟུགས་པརོ་བརག་དཔྱད་བ་དགསོ་པ་རེད། 
ཅེས་སནྨ་པས་ནན་ཏན་བས་ནས་ལམ་སནོ་
གནང་གི་ཡོད། ལོ་དུག་ཅྱུར་ལོན་སབྐས་
སནྨ་བཅསོ་བ་རྒྱྱུ ་འག་ོའཛུགས་བདེ་ཀི་ཡོད། 
འནོ་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་བརྒྱད་
ཅྱུར་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་བརག་དཔྱད་མཛད་
སབྐས་སིྤ་ཡོངས་ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་གང་
ཉདི་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོཡོད་པ་འད་ིཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། དརེ་
བརནེ་ད་ལྟ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྨན་
ཁང་ད་ུསྨན་བཅོས་བརག་དཔྱད་མཛད་པ་
ལས་བཤག་བཅསོ་མ་རེད། ཅསེ་གསལ་
པརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 རྩ་བའ་ི༸གངོ་ས་མཆོག་ཨ་རིར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེབརག་དཔྱད་མཛད་
སབྐས། སནྨ་པས་སྤན་གི་ཐད་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་མི་འདགུ ཅསེ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
ཞུས་འདགུ་པར་བརནེ་མི་མང་ནས་ཐུགས་

ཁལ་གནང་དགོས་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
འཛམ་གླངི་ཡོངས་ཀི་སནྨ་ཁང་ནང་ནས་མ་
ཡོ་སནྨ་ཁང་ན་ིསནྙ་གགས་ཆེ་གས་ཤིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་མ་ཡོ་
སནྨ་ཁང་ད་ུསྐུའི་འཕདོ་བཞེས་བརག་དཔྱད་
ཆེད་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅྱུ་ཙམ་ནས་ལོ་ལྟར་
ཚིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད་སབས། མ་ཡོ་སནྨ་
ཁང་གི་སནྨ་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱྱུས་མངའ་ཡོད་
པ་དང་། འཕུལ་ཆས་དང་སནྨ་པ་སོགས་
འཛམ་གླིང་ནང་གི་མཐུན་རྐནེ་རྩ་ེཕུད་ཡིན་
པར་བརནེ་མི་མང་རྣམ་པ་ཚོ་ཐུགས་ལྷདོ་
ལྷདོ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ཐུགས་
ཁལ་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ཁག་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མེད་པ་དན་གི་འདགུ གང་ཡིན་ཞ་ེན་
༸གངོ་ས་མཆོག་ན།ི ང་ཚོའ་ིའད་ིཕི་གཉསི་
ཀི་སྐབས་གནས། བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁདི། ཤིན་ཏུ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་
པར་བརནེ། ཐུགས་ཁལ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་
རེད། འནོ་ཀང་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་མི་
མང་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ར་ཐུགས་ཁལ་རྩ་བ་

ཉདི་ནས་གནང་མི་དགསོ། གང་ཡིན་ཟརེ་
ན། སནྨ་བཅསོ་ཡིན་ནའང་སིྤར་བཏང་གི་
སནྨ་བཅསོ་ཤིག་ཡིན་པ་དང། སནྨ་བཅསོ་
མཐུན་རྐེན་ཡིན་ནའང་ཚད་མཐོ་ཤོས་རྩེ་
ཕུད་གནང་བཞིན་ཡོད་སབས། ཐུགས་ཁལ་
གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་
ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་ན།ི མ་སྐལུ་དངས་བངླས་
ཐོག་ནས་ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་གནང་
རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན། མང་ཚོགས་ནས་ཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་གནང་བཞིན་པ་འདི་མུ་མཐུད་
གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེ
བཞིན་མི་མང་ནས་དསུ་རག་ཏུ་དམ་ཚིག་
བརན་པ་ོསུང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
སིྤར་མི་མང་ནས་སིྤ་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་
ཁགོ་པ་ཡིན་ན། ༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུཚེ་ཡུན་
རིང་བརན་པར་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགསོ་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུསྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་
རིམ་གསོག་སུྒབ་བ་རྒྱྱུ ་ན་ིང་ཚོའ་ིལས་འགན་
རེད། དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ཞབས་རིམ་མུ་
མཐུད་གསོག་རོགས་ཞེས་ནན་ཏན་གིས་རེ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། །


