གནས་ཚུལ་གསར་འཕྲིན།
ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྤྱི་ཚོགས་ ཚོགས་འདུའི་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ད་
རིས་དྲོ་པ་ གྲོས་འཛོམས་ལྟེ་བ་ (Convention Centre) ནང་ལུ་སྦེ་ འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི།
སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལས་སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཚུན་ ཉིན་ངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཚོགས་ནི་ཨིན་པའི་ ཞལ་འཛོམས་
འདི་ནང་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ༡༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕྱག་
ལཱ་གནང་མི་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྤྱི་ཚོགས་ ཚོགས་འདུའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལ་གཏོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ འདི་བཟུམ་མའི་ ལུང་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་ འགོ་དང་པ་
དང་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས།
འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལ་ཁར་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྤྱི་ཚོགས་ ཚོགས་འདུའི་ སྲིད་འཛིན་དང་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གཉིས་ཡང་ ལ་
གཏོགས་མཛད་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཞལ་འཛོམས་དེ་ཁར་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མི་ ༡༢ ཀྱིས་
ཡང་ འགོ་འབྱེད་བརྟེན་འབྲེལ་ནང་ལུ་ ལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་རྗེ་ཚོགས་ཚོགས་དཔོན་ འཇིགས་མེད་བཟང་པོ་
དང་ མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་ དྲགོས་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ་ དེ་ལས་ འབྲུག་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་
གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ཚུ་གིས་ཡང་ ལ་གཏོགས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
འབྲུག་གི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་དེ་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མི་ ༡༢ ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་
ལས་ འཐུས་མི་ ༥ དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལས་ འཐུས་མི་ ༧ ཨིན་མས།
དེ་ཁར་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་ དྲགོས་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གིས་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ གསུངས་
བཤད་གནང་མི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གུ་ གྲོས་བསྡུར་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཞལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་མི་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ལས་
ོན་མི་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ོན་པ་ལེགས་སོ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་གསུངས་མི་ནང་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ གལ་ཅན་གྱི་ཕྱག་འགན་བསྣམ་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལམ་སྲོལ་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གུ་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གསུངས་གནང་ཡི། ལུང་ཕྱོགས་ནང་འཁོད་ལུ་ འདི་
བཟུམ་མའི་

ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་མི་འདི་གིས་

དམིགས་དོན་བརྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་གྲུབ་སྟེ་འབད་རུང་ མ་འོངས་པར་

ཟུང་ཕྱོགས་ཀྱི་

གནད་དོན་ནང་ ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ཐུགས་ལས་ཡོལཝ་ཨིན་མས་ཟེར་གསུངས་ཡི།
ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ སྣ་མང་ལམ་སྲོལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་
ནང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་དང་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་བར་ན་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངན་ལྷད་ལུ་རྒྱབ་འགལ་ ཨམ་སྲུའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ ཨེ་ཤི་
ཡཱན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བློ་གཏད་ཅན་གྱི་ བསམ་འཆར་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་
ཆོས་ལུགས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་ཚུ་ རྩིས་པའི་ གྲོས་ཆོད་ཁག་ ༩ གུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ནི་ཨིན་མས།

གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ ཁྲི་འཛིན་དང་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་ དེ་ལས་ ཟིན་འགོད་པ་ཚུ་ བཙག་འཐུ་འབད་
ཞིནམ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་བཙུགས་གནངམ་དང་འབྲེལ་ ཚོགས་དམངས་མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ མི་རྗེ་ ཚོགས་དཔོན་
འཇིགས་མེད་བཟང་པོ་ ཁྲི་འཛིན་དང་ ཐའི་ལེནཌ་གི་ མི་རྗེ་ ཡོངས་ཁྱབ་ ནི་པཱཐ་ མཐོང་ལེགས་འདི་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་དང་
ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡ་གི་ མི་རྗེ་ ཡ་ར་སོསི་འདི་ ཟིན་འགོད་པ་སྦེ་ འདེམས་བསྐོས་འབད་ཡི།
མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་འཇིགས་མེད་བཟང་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ བསམ་གཞི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཅིག་གུ་ར་གནས་ནི་མེན་པར་ འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་སྲིད་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་འདི་ འབྲུག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྒོ་འབྱེད་གསུང་བཤད་ནང་ གསུངས་གནང་ཡི།
ཨེ་ཤི་ཡཱན་ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་འདུའི་ སྲིད་འཛིན་ མི་རྗེ་ ཌོག་ཊར་ ནེ་ཡཱོན་ ནེལ་གྱིས་ ཞལ་འཛོམས་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་གི་
མི་རློབས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ གི་ སྐུ་ཚབ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གདོང་
ལེན་ཚུ་ལུ་ གྲོས་བསྡུས་ གནས་སྐབས་བརྗེ་སོར་ དེ་ལས་ མཐོང་སྣང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་
ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ བསྟོན་ནིའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ བཤད་ཅི།
ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་འདུའི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ མི་རྗེ་ ཌོག་ཊར་ མོག་ཧཱ་མཱཐ་ རི་ཛར་ མཱ་ཇིད་ཀྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པ་
ཅིན་ ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འཐོན་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ཡི།
ཨེ་ཤི་ཡཱན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མིའི་ ཞི་བདེ་ཅན་གྱི་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨེ་ཤི་ཡཱན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་
ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ༤༢ དང་ གཞན་འཐུས་མི་ ༡༧༠ ཡོདཔདང་ འདི་ནང་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་ འཐུས་
མི་ ༢ ཀྱི་ོད་ཁྲི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཨེ་ཤི་ཡཱན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་མས།
ཨེ་ཤི་ཡཱན་ སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་འདུའི་མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ ཁེ་ཕན་དང་ ལས་དོན་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་
ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་དང་ གསོ་བའི་འོད་བསྟེན་ནང་ དྲང་བདེན་འཐོབ་ནི་ སྨྱོས་རྫས་ནག་ཚོང་བཀག་དམ་འབད་ནི་ དེ་ལས་
མཐུན་འབྲེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ དངུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་དང་ སྣ་མང་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན་མས།
ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ ཐག་རིང་སའི་ རྒྱལ་ཁབ་ བཱ་རན་དང་ རག་ཤི་ཡ་ ཊཱ་ཀི་ སའི་པརསི་ ཨི་རག་ དེ་ལས་ ཨི་རཱན་དང་
ཀུ་ཡིཏྲ་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་དེ་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བློན་ཆེན་ དྲགོས་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གིས་ ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད་གནང་པའི་བང་།

ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུ་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་བརྒྱ་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོདཔ།

ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་འདུའི་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ བློན་ཆེན་
དྲགོས་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཉམ་ལྷན་བཞུགས།

