༄༅། ། ་རོ་རིན་ ངས་ ོང་ནང་ ེ་ ་ི ཚས་༡༥.༦.༢༠༡༦ ་ འ ག་ག་མི་ ་ེ ོན་ཆན་ཚ་རིང་ ོབས་
ས་མཆག་གས་ ོས་ཚགས་དང་ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆའི་འ ངས་ ར་ ས་ཆན་ ས་ ོན་བ ི་ ང་ ་སར་
གནང་བའི་ག ང་བཤད།

.........................
ད་རེས་ ་ གནམ་ལ་མེ་ཕ་ ེལ་ལ་ ཝ་ ་པའི་ཚས་བ ་ཐམ་ ི་ཉནམ་འད་ ང་བཅས་རའི་
ལ་ཁབ་ནང་ ག་ད་ཅག་ ་ཆཝ་ཨན་ན་ ང་བཅས་ར་ ་ག་ར་གས་མ ེན། ེ་ ་འད་ཡང་
ད་རིས་ ི་ཉནམ་འད་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ནང་པའི་ཆས་ ི་བ ན་པ་གཞི་བ གས་
མཛད་གནང་མི་ ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆའི་འ ངས་ ར་ ས་ཆན་་ ་ཨནམ་ལས་བ ེན་ཏ་ཨན།
ཉནམ་འད་ ས་ཆན་ ད་པར་ཅན་ཅག་་ ་འབད་ན་འད་གས་ ལ་ཡངས་ངལ་གས་ ེ་བཞགཔ་
ཨན། ེ་ ་ ཉནམ་འད་ཁར་ འ ག་ ལ་ཁབ་མཐའ་ད ས་མེད་པ་ ་ ་ ་ ོང་གཞི་ཁག་དང་
དགན་ ེ་ཁག། ཐ་ན་ ་ རང་སའི་ག ས་ ོ་ག་ ་ཁང་ ་ནང་ཡང་ བ ི་ ང་ ་ད་ཡདཔ་ཨན།
ད་རིས་ ་འཛམས་ཡད་མི་ ་ ་ གནས་ ལ་བ མ་ཅག་འབད་ ་བ་ཅན་ ང་བཅས་རའི་
ཆས་ ིད་ གས་གཉས་ ི་ད ་ ིད་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་གས་ཡང་
ཁ་ཉནམ་ ན་ ེ་ ག་ ད་ལ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ང་ ིད་ཟིལ་གནན་་ ་འ ་ག་ ་མ ན་ ་
རིན་ཆན་གཏར་མཛད་ ི་དབང་ཆན་གནང་སར་ ོན་གནང་མ་གས་མ་ཚད་ ་ ་རིན་པ་ཆ་ག་
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འ ངས་ ར་ ས་ཆན་འད་ ཤར་ ོགས་ ོང་ཁག་ ག་ག་མི་སར་ ་དང་གཅག་ཁར་ བ ི་ ང་
གནང་ཡ་ཟེར་ ་ན་ཨན།
འད་བ མ་ ེ་ ང་བཅས་རའི་ ་ ཆས་ ི་ད ་ ིད་དམ་པ་ བས་ ེ་ ེ་མཁན་རིན་པ་ཆ་
མཆག་གས་ཡང་ ཐམ་ ག་དགངས་ ོགས་མཆད་ ེན་ ་ ཚག་བ ན་གསལ་འདབས་ ང་
ར་བཏན་ཚར་བའི་ ཚགས་འཁར་ ོར་སར་ ད ་བ གས་མཛད་ད་ཡད་ཟེར་ ་ན།
འད་དང་ ོགས་ར་ཐདཔ་ ེ་ ད་རེས་ ང་ར་ཡང་ ་ ་ ་རོ་རིན་ ངས་ ོང་ག་ ོ་གཅལ་ནང་
ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆའི་ མཐང་ ོལ་ཆན་མོ་མཇལ་ཁ་ གནང་སའི་ ་མ ན་ ་ ག ང་ ་
ཚང་ག་ག ག་ལག་ བོ ་དཔན་མཆག་དང་ ་རོ་རབ་ ེའི་ མ་གནས་བ ན། འཕགས་པའི་
དག་འ ན། ད་ལས་ ་རོ་བར་ རོ ་འཚ་ ག་ག་མི་སར་ ་དང་ ོ་ཨ་ཤ་ འི་ ང་ ོགས་
ལས་ ོན་མི་ ་ ་རིན་པ་ཆའི་ རོ ་ལས་ ཞིབ་འཚལ་མཛད་མི་མཁས་ཆག་ ་དང་གཅག་ཁར་
ས་ཆན་ ད་པར་ཅན་ བ ི་ ང་་ ་ན་ག་ག་ བས་འཐབ་ན་འད་ག་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ་
ལ་བ་བཟང་ཡ་ཟེར་ ་ན།
་ེ ་ད་རིས་ མཁས་ཆག་ ་གས་ ེལ་ འི་ཚས་བ ་དང་འ ེལ་བའི་ ོས་ཚགས་གནང་ན་ག་
ལས་རིམ་དང་གཅག་ཁར་ ་ ་རནི ་པ་ཆའི་འ ངས་ ར་ ས་ཆན་འད་ ཨ་ ག་དང་མ་
འ ཝ་འབད་ བ ི་ ང་ ་དག་པའི་དམིགས་ ལ་གཙ་བ་ར་
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དང་པ་ ས་ཅ་ ེ་ལ་འད་ ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆ་འ ངས་པའི་ལ། ས་ཆན་ ད་པར་ཅན་
ཅག་ཨན།
གཉས་པ་ ང་བཅས་རའི་ ག་འཚལ་ས་ག་ ེན་ ིན་ཅན་ ི་ཕམ་ ཞབས་ ང་ངག་དབང་ མ་
ལ་མཆག་ ཆབས་ཁ་ ོ་ ་བ ར་ཏ་ མི་ལ་༤༠༠ འཁར་བའི་ ས་ཆན་ ད་པར་ཅན་ཅག་
ཨན།
ག མ་པ་ ང་བཅས་རའི་ འ ག་པའི་མི་སར་་ ི་མ ན་ ི་བསད་ནམས་ལས་བ བ་པའི་
མི་དབང་ ལ་ ས་འཇགས་མེད་ མ་ ལ་དབང་ ག་མཆག་ ་འ ངས་ཏ་
ས་གཅག་ ་ ས་ཆན་ ད་ ་འཕགས་པ་ག མ་་ ་གཅག་ཁར་འཛམས་ལས་བ ེན་ཏ་ཨན་
ཟེར་ ་ན།
ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆ་འད་ ང་བཅས་རའི་འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ངམ་གཅག་མིན་པ་ ིར་
འཛམ་ འི་ ིང་དང་ ོ་ཨ་ཤ་ འི་ ང་ ོགས་ནང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ་ཆཝ་ ེ་ ིཝ་ཨན།
འད་ཡང་ ་ ་རིན་པ་ཆ་ མཚ་པ ་ ་ མེ་ཏག་པ འི་ ག་ལས་ ་འ ངས་པའི་ ལ་ ་
་གར་ ལ་ཁབ་དང་ བལ་ ལ། ་ནག བད་དང་འ ག་ལ་སགས་པ་ ་ ག་རའི་ནང་་ ་ ་ཞབས་
ིས་བཅགས་ཏ་ སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ དར་ བ་མཛད་གནང་ཡད་པ་ག་མ་ཚད། དམིགས་
བསལ་ ི་ གསང་ གས་ ོ་ ེ་ཐག་པའི་ཆས་ དར་ བ་མཛད་གནང་ ག། ད་ ེ་མཛད་གནང་
བའི་བཀའ་ ིན་ ་བ ེན་ ལ་ཁམས་ག་རའི་ནང་ ཞི་བད་དང་དགའ་ ིད་ ི་གཞི་འ མ་
བ ཊ་གནང་ ག། ད་རེས་ ་ི ས་རབས་ནང་ ་འབད་ ང་ ་ ་རིན་པ་ཆ་གས་ ག ང་
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བཞག་མི་ག ང་རབས་ ་ ་ དད་པ་དང་དག་ ང་ ོམ་ ་ེ བ ེད་ད་ ཉམས་ ་ ་ ལན་ཏ་ར་
ཡད།
ད་་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་འད་ ་ ་རིན་པ་ཆ་ ་ གཞན་དང་མ་འ ་བའི་དད་པ་དང་
མོས་ ས་ཡད། འད་ག་ད་འབད་ ོ་ཟེར་བ་ཅན་ སངས་ ས་བཅམ་ ན་འདས་ ི་ ་ ་དངས་
ེ་ ་ཞབས་ ི་མ་བཅགས་ ང་། སངས་ ས་གཉས་པ་ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆ་གས་ ང་བཅས་
རའི་ ལ་ཁབ་འད་ནང་ ཚར་ལ་ཤ་ཅག་ ་དངས་དང་་ འ མ་འ ལ་་གཉས་ཆ་ར་ག་ཐག་ལས་
ལ་ཁབ་མཐའ་ད ས་མེད་པར་ ཞབས་ ིས་བཅགས། ིན་ ིས་བ བས། འ ག་ ལ་ཁབ་
འད་ འཛམ་ ་ ིང་ནང་ ཡ་ཚན་ཆ་བའི་ ས་གནས་ཅག་ ་ ་ ར་གནངམ་ལས་བ ེན་ཏ་ ་
ཨན་ཟེར་ ་ན།
མ་པ་ ་ ་ ང་བཅས་ར་ག་ར་ག་མ ེན། ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆ་ ་ ་ ཁ་ར་ག་ཞལ་ལས་ར་ ཁ་ག་
མཛད་ མས་ ་ ་ དད་པ་དང་མོས་ ས་བ ེད་ད་འབད་བ་ཅན་ ིན་ བས་དང་དངས་ བ་
ོམ་ ེ་ར་འོང་ ་ཟེར་ག ང་ ་ེ ཡད།
ད་ ེ་ཨནམ་ལས་བ ེན་ ང་བཅས་ར་ཆ་ བ་ ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆ་ ་ ་དད་པ་དང་མོས་ ས་
སམས་ ིས་གདང་ལས་ར་བ ེད་ད་ གསལཝ་བཏབ། བ ་ ་ ་ ངས། ་ ་མཚན་བ ད་
ི་ ་འཆམ་ ་མཇལ། ་ འི་མཐང་ ོལ་མཇལ་ཁ་ ། ་ འི་ ས་ཆན་ཡད་ཚ་ཅགཔ་
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བ ི་ ང་་ ་ ཝ་ ་ ེ་འབད་བ་ཅན་ ང་བཅས་ར་ ངམ་ཅག་མིན་པར་ འཛམ་ ངི ་ནང་ཞི་བད་
འ ང་འོང་ཟེར་ ་ན།
དེ ་ ་མི་སར་ ་ ་ལག་ ེ་ར་ ་བ་ཅན་ ས་ཅ་ག་ ེལ་ ་ཚས་བ ་འད་ ཨ་ ག་དང་མ་འ ་
མི་འད་ ་ ་རིན་པ་ཆ་ ་འ ངས་པའི་གནམ་ལ་འད་ མེ་ ེལ་ཨནམ་ལས་བ ེན་ཏ་ཨན།
ེ་ ་ གནམ་ལ་མེ་ ེལ་འད་ ལ་ང་ ༦༠ ག་བར་ན་ ཚར་རེ་ལས་་ ་མི་འ ང་ད་ཡདཔ་ཨན།
འད་བ མ་ ི་ ས་ཆན་ ་ ང་བཅས་རའི་ ་ མི་དབང་ ལ་ ས་མཆག་ཡང་་ ་ ་འ ངས་ཡདཔ་
ལས་བ ེན་ ས་ཆན་འད་་ ་ཧེང་ཀལ་ར་ ་ ་ཆཝ་འབད་བ ི་མི་འད་ འད་ལས་བ ེན་ཏ་ཨན།
འད་འབད་ན་འད་གས་ ད་རེས་ ས་གནས་འད་ཁར་འཛམས་མི་ཡངས་དང་ ང་བཅས་རའི་
འ ག་པའི་མི་སར་ཆ་འ ིང་ ང་ག མ་ག་ར་གས་ ་ ་རིན་པ་ཆའི་མཐང་ ོལ་མཇལ་ཏ་
ོན་ལམ་ ་ལགས་ཤམ་ ེ་བཏབ་གནང་པ་ཅན་ ང་བཅས་ར་ ་ག་ར་ག་བ ད་ ་ ཨ་ ན་ ་ ་
རིན་པ་ཆ་ག་ ིན་ བས་འ ག། ས་གཞི་ག་ར་ ིན་ ིས་ བས། ལངས་ ོད་དང་ཞི་བད་
འཕལ། ི་དང་ནང་ག་ ་ ེན་བར་ཆད་་ ག་ར་ཞི། ཆར་ ་ ས་ ་འབབ། ལ་ ་ ག་ ་ལགས།
ལ་ཁབ་ནང་ བད་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་འོང་ཟེར་ ་ན།
་ེ ་ ད་རེས་ ད་ ེ་བ ་ི ང་ ་ གས་མི་འད་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་ཆའི་བཀའི་
གནང་བ་དང་འ ིལ་ཏ་ ་རོ་རབ་ ེ་དང་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་ག་ཁ་ ག་ལས་ ་ ་རིན་པ་
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ཆའི་མཐང་ ོལ་ཆན་མོ་འད་ ད་རིས་ ང་བཅས་ཆ་ བ་ ི་མཇལ་ཁ་ ་ གསཔ་ ེ་
བཅའ་ ིག་ ་ ་མ་བ བ་བ བ་ ེ་ ་ བ་གནང་མི་ ་བ ནེ ་ཏ་ཨན་ཟེར་ ་ན།
མ ག་ར་ ད་རེས་ ཨ་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆ་གས་ ིན་ ིས་ བས་པའི་ས་གནས་་ ་ ་ཆ་ཏག་ཏ་
་རོ་ ་ ་ ་རིན་པ་ཆའི་མཐང་ ོལ་ ི་ ་མ ན་ ་ ག ང་ ་ཚང་ག་ག ག་ལག་ ོབ་
དཔན་མཆག་གས་གཙས་ ི་ཁ་ལས་ ོན་མི་ག་མཁས་ཆག་ ་དང་ བར་ རོ ་འཚ་ ག་ག་མི་
སར་ཡངས་དང་གཅག་ཁར་ ་ ་རིན་པ་ཆ་ག་ གས་དང་ ས་པ་ལས་བ ེན་ ང་བཅས་རའི་
ལ་ཁབ་དང་
ིར་འཛམ་ ་ ིང་ནང་ ཞི་བད་དང་་ དགའ་ དི ་ ན་མ་ཆད་པར་་
འ ང་བ ག་་ ་ཟེར་ ོན་ལམ་བཏབ་ན་ཨན།

བ ་ཤས་བད་ལགས།
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