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༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །3

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བལྷ་ཊྱིཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་ཁག་གཅྱིག་ལ་
མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལ་
ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་རྱི་གའྱི་ནང་ད་ུསླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གྲགས་
ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་གྱི་ཆྩོས་འབལེ་ཉྱིན་
གཉྱིས་པ་དབྲུ ་འཛྲུགས་མ་མཛད་གྩོང་བྷལ་ཊྱིཀ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༧༥ 
ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ།  སབྐས་དརེ་ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་ནང་
པ་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཕག་སྟ ྩོང་སྤན་སྟ ྩོང་གྱི་སྐ་ུཐང་ཞྱིག་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པར་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
འཕགས་མཆྩོག་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་
དབར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབལེ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཕྩོགས་
གཅྱིག་ནས་སྤན་རས་གཟྱིགས་ནྱི་ངྩོས་ཀྱིས་མགྩོན་
སྐྱབས་ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་། ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་དསུ་སྲུ་ལམ་
སྟ ྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།
 ད་ེརེས་ཨྱི ་སྱི ་ཊྩོ་ནའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
བ་ཚྩོས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཨྱི ་སྱི ་ཊྩོ་ནྱི་ཡར་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱང་གནང་ཡྩོང་བའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པ་མ་ཟད།  
གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་ལྱི ་ཐྲུ ་ཝྱི ་ནྱི་ཡའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་བ་ཚྩོས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་ཕག་རྟགས་
ཤྱིག་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  
 ངྩོས་རང་ད་ེརྱི ང་འདྱིར་བྷལ་ཊྱིཀ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གསྲུམ་གྱི་གྲྩོགས་པྩོ་ཚྩོ ་དང་སརླ་ཡང་མཇལ་
རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤ ྩོབས་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་། ཁྱདེ་
ཚྩོས་ཀང་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ལརྟ་བཙན་གནྩོན་གྱི་དཀའ་སྡགུ་
མྱངས་པར་བརྟནེ་ཉམས་མྱྩོང་ཧ་ཅང་ཡྩོད།  བྩོད་ལ་
འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཡང་ཐྩོག ཅསེ་འབྩོད་སྩོལ་ཡྩོད། མཐྩོ་
སངྒ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་དང་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་གྱི་
ཤུགས་རྐནེ་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚྩོར་ཐབེས་ཀྱི་ཡྩོད། 

བྩོད་ནས་རྒྱྱུག་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱྱུག་ཆྱུར་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་སྡ ྩོད་
བདེ་མཁན་མྱི ་འབྩོར་འཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་ལགྷ་ཡྩོད། 
 བྩོད་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཤྱིང་ནགས་
གང་བྱུང་གཅྩོད་བགེ་དང་གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་བས་
རྐེན་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ལ་གནྩོད་སྐྱྩོན་ཚབས་ཆེ་བཟྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ནྱི་ས་མཐྩོ་ལ་གནམ་གཤྱིས་སམྐ་པ ྩོ་
ཡྱིན་སྟབས་ས་གནས་གཞན་དང་མྱི ་འད་བར་ཁྩོར་ཡྲུག་
ཉམས་ཆག་སརླ་གསྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུར་དསུ་ཚྩོད་མང་བ་འགྩོར་
བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡང་
ཕྱིའྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་འྩོག་གནས་ཡྩོད། སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་
གཅྱིག་ནང་བྩོད་ཡྱིག་སླ ྩོབ་ཁྱིད་བ་རྒྱྱུ ར་དམ་བསྒགས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། དམ་བསྒགས་མེད་པའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་
ནང་ད་ུམཚྩོན་ནའང་བྩོད་རྱིགས་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ལས་
རྒྱ་རྱིགས་སླ ྩོབ་མ་ཚྩོར་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ཐྩོབ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་བ ྩོད་ཀྱི་གྲྩོང་ཚྩོའྱི་
ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཅན་ད་ུབསྒྱུར་རྒྱྱུའྱི་ཐག་གཅྩོད་
བས་པ་དསེ་བ ྩོད་ནང་རྒྱ་མྱི ་གནས་སྤ ྩོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་
ད་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་རྱིགས་ད་ེདག་ཤེས་ཡྩོན་

དང་ལག་རལ་མེད་མཁན་ཡྱི ན་ནའང་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་
གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་སྟབས་ལས་ཀའྱི་གྩོ་
སབྐས་མང་ཆེ་བ་ཁྩོ་པ་ཚྩོར་ཐྩོབ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
 གྲྩོང་ཁྱརེ་ཁག་གྱི ་ནང་རྒྱ་སྐད་ཤྩོད་བཞྱིན་
ལ་ྷསའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་སྩོལ་རྒྱྱུན་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཁ་ལག་གཙྩོ་བ ྩོ་
ཙམ་པ་བཟའ་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་ཏུ་འབས་ད་ེཁ་ཟས་གཙྩོ་བ ྩོར་
བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད།   འཛམ་གླྱིང་གྱི་ནང་པའྱི་ཡྲུལ་གྲྲུ་
འད་མྱིན་ནང་ཡྩོད་པའྱི་ནང་པ་ཚྩོ་དང་ཐྲུག་སབྐས་བ ྩོད་
མྱི ་ཚྩོས་ད་བར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ནང་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་
གཉརེ་བས་པ་བརྒྱྱུད་གཅསེ་ཉར་བས་པ་ད་ེཇྱི་ཙམ་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་དང་ར་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་ཚྩོར་ཐྲུབ་བཞྱིན་འདགུ  
རྱིག་གཞུང་འདྱི་གལ་ཏ་ེཉམ་ཆག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གྩོན་
གུན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་རེད།  བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རང་བཙན་རྩོད་
ཀྱི་མེད། འྩོན་ཀང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་རང་གྱི་ཐྲུན་མྱིན་ཆྩོས་
དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་སྲུང་སྐྱྩོབ་བ་རྒྱྱུའྱི་
ཐྩོབ་ཐང་སྤྲད་དགྩོས།   ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༤ ལྩོ་ནས་བཟྲུང་
བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བ ྩོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་གྱི་ཐབས་ལམ་ 

འཕྩོས་པར་ངྩོས་བཞྱི་པར་གཟྱིགས།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 4

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་དང། 

དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ། 

སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་

གཟིགས་པར་འཚལ།

ཐྩོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཁྩོང་རྣམ་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ།     ད་ེརསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ Skonto 

Hall ཏུ་ཆྩོས་འབལེ་འཕྩོ་སྐྱྩོང་མཛད་ཆེད་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཏ་ེབཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ། 
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་
རྱིས་མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྩོད་སྐ ྩོར་གྱི་དཔ་ེདབེ་ Toward a 

True Kinship of Faiths ཞསེ་པ་ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡ་དང་
ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་སདྐ་ནང་ཕབ་སྒྱུར་ཟྱིན་པ་ད་ེསྤན་བསྟར་ཞུས། 
ད་ེརསེ་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་སདྐ་ཀྱི་ཐྩོག་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་གསྲུང་
འདྩོན་གནང་རསེ་ཆྩོས་འབལེ་འཕྩོས་སྐྱྩོང་མཛད་ཡྩོད།།

ཐ་ེཝན་ཐ་ེནན་གྲྩོང་ཁྱརེ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་མཆྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་ད་ུཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བར་
ཕབེས།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦  ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་
ཐ་ེཝན་ཐ་ེནན་གྲྩོང་ཁྱརེ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ལའྱི་ཆྱིང་
ཏཱ་ེལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ནས་འདྱི་ལྩོ་ཐ་ེཝན་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་ཐ་ེནན་གྲྩོང་ཁྱརེ་
ད་ུས་ཡྩོམ་གྱི་གནྩོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་བྱུང་སབྐས་ཨ་སྒ ྩོར་

ཁྱི་ལ་ྔགསྩོལ་སྩལ་མཛད་པར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བར་ཆེད་
ད་ུཐ་ེཝན་བ ྩོད་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་ད་ུཕབེས་འདགུ
 ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༦ 
པའྱི་ཐྩོག་ལས་བདེ་བསྩོད་ནམས་ར ྩོ་ར་ེལགས་ནས་ལས་
ཁྲུངས་ཀྱི་ཕྱི་སྒ ྩོར་ཕབེས་བསྲུ ་ཞུས་ཏ་ེད ྩོན་གཅྩོད་ལས་
ཁྲུངས་ཀྱི་མཆྩོད་ཁང་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས། དྩོན་གཅྩོད་
ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་སྒྩོན་
པ་དང་སྦྲགས། དྩོན་གཅྩོད་ལས་ཁྲུངས་ངྩོ་སྤྲྩོད་ཀྱི་བརྙན་
པར་ Power Point ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་གནས་བབ་དང། བྩོད་
ས་ཤྩོར་ནས་བཙན་བྩོལ་ད་ུཡྩོང་བའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཐ་ེཝན་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར། ཐ་ེཝན་
ད ྩོན་གཅྩོད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོ་དང་ལས་དྩོན། ཐ་ེཝན་
ནང་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་འགུལ། ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་གཉྱིས་
ནས་བྩོད་མྱིར་རྒྱབ་སྐྱྩོར།
 ལགྷ་ད ྩོན་ད་ལའྟྱི་ཆར་ལག་དབེ་སྔ ྩོན་པ ྩོ་སྟ་ེཕྱི་
རྒྱལ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱིས་བ ྩོད་ད ྩོན་དྭང་བངླས་ཞལ་འདབེས་
འབྲུལ་མཁན་མང་ཤྩོས་ད་ེཐ་ེཝན་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཆགས་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་སྩོགས་ངྩོ་སྤྲྩོད་སྙྱིང་བསྡསུ་གནང་རསེ། ཐ་ེཝན་
ད ྩོན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་

བཀའ་སླ ྩོབ་དབེ་ཕངེ་གྲངས་ ༡༤ དང་། ཟླ་གསྲུམ་དསུ་
དབེ་ཀུན་གསལ་འྩོད་སྣང་ཁྱྩོན་དབེ་ཕངེ་ ༢༤ ད་ེབཞྱིན་
གངས་ལྗ ྩོངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་
བ ྩོད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་གྱི་དབེ་ཕངེ་ ༢༤ གཞན་ཡང་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་འྩོད་སྡརེ་སྩོགས་འདྩོན་སྤལེ་ཟྱིན་པ་
ཁག་བཤམས་ནས་ངྩོ་སྤྲྩོད་གནང་གྲྲུབ་བསྟནུ། སྐ་ུམགྲྩོན་
རྣམས་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཀྱི་ཡྱི ག་ཚང་ནང་ཕབེས་ཏ་ེ
ཕན་ཚྱུན་བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ ྩོ་གནང་། སྐ་ུཞབས་ལའྱི་
ཆྱིང་ཏཱ་ེལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་གུས་ཞབས་
ཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་མྱི ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེཡྩོད་
པ། ཐ་ེནན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུབ ྩོད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་ལས་འགུལ་སྤལེ་
དགྩོས་རྱིགས་ཡྩོད་ཚེ་མཐྲུན་འགྱུར་གང་འྩོས་གནང་རྒྱྱུ ་
སྩོགས་གསྲུངས། དྩོན་གཅྩོད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་
པ་ལམྕ་གྲན་མྱིང་རྲུའྲུ་ལགས་དང་། འགན་འཛྱིན་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཚྩོགས་མྱི ་ལམྕ་ཧ ྩོང་རྲུད་རའྩོ་ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་། བྩོད་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་ཀྱིས་
ཐ་ེཝན་མྱི ་མང་དང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ཡྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་ངྩོ་སྤྲྩོད་གནང་།
 སྐབས་དེར་ཐེ་པ ེ་གྲྩོང་ཁྱེར་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱི ་ལམྕ་ཞུའྱི་ཧྲུའྲུ་ཧྭ་ལགས་མཉམ་ད་ུཕབེས་ཡྩོད་
པ་དང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་མཇལ་འཕད་དསུ་ཡྲུན་ཆྱུ་ཚྩོད་
གཅྱིག་དང་། ཐ་ེཝན་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་དང་ཚགས་ཤྩོག་
ཆེ་ཁག་གྱི ་གསར་འགྩོད་པས་དྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་གནང་སྟ་ེ
གསར་འགྱུར་འགྩོད་སྤལེ་གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།

པར་ངྩོས་གསྲུམ་པའྱི་འཕ ྩོས་་་་་་།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེ
ལེན་ཌྱིའྱི་རྒྱལ་པྩོ་འདས་
གྲྩོངས་སྲུ་གྱུར་བར་ཐྲུགས་
གསྩོ་དང་སྦྲགས་ཐྲུགས་སྨ ྩོན་

མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེ
ལེན་ཌྱིའྱི་ Thailand རྒྱལ་པྩོ་བྷུ ་མྱི ་བྷ ྩོལ་ཨ་དལུ་ཡ་ད་ེ
ཇྱི་ H.M. King Bhumibol Adulyadej  མཆྩོག་
འདས་གྲྩོངས་སྲུ་གྱུར་བར་ཁྩོང་གྱི་བཙྱུན་མྩོ་ལམྕ་སྐ་ུསྱི་རྱི་
ཀྱི་ཊྱི་ H.M. Queen Sirikit མཆྩོག་ལ་ཐྲུགས་གསྩོའྱི་
གསྲུང་འཕྱིན་ནང་།  རྒྱལ་པྩོ་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་ཁྩོང་
ནྱི་མྱི ་ལྩོ་ ༧༠ ལགྷ་རྱིང་ཐ་ེལེན་ཌྱིའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱི་
སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ཀྱི་གཞྱི ་ར་དང་རེ་བའྱི་འབྱུང་ཁྲུངས་ཤྱིག་
ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུས་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ལ་ྟདསུ་ཚྩོད་གཉན་
འཕང་ཆེ་བའྱི་སབྐས་འདྱིར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་བཙྱུན་མྩོ་མཆྩོག་དང་རྒྱལ་པྩོའྱི་ནང་མྱི ་ལྟ ྩོས་བཅས། 
ད་ེབཞྱིན་ཐེ་ལེན་ཌྱི ་མྱི ་མང་བཅས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱ་ེདང་སྦྲགས་ཐྲུགས་གསྩོ་མཛད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༦༧ ལྩོར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཡྲུལ་དརེ་ཐྩོག་མར་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་རྒྱལ་པྩོ་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་
པ་ཁྩོང་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་སྐ ྩོར་ཐྲུགས་དན་གསྩོ་
མཛད་འདགུ  

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྲུད་སྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཛྲུ་རྱིག་ནང་ད་ུ
ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྲུད་
སྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཛྲུ་རྱིག་ནང་ད་ུཡེ་ཤུའྱི་ལ་ྷཁང་ Gross-

münster Church ཞསེ་པ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་
བསྐྱངས་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་ཡེ་ཤུའྱི་མཆྩོད་དཔྩོན་སྐ་ུ
ཞབས་ཀྱི་རྱི་སྱི་ཊྩོ་པར་སྱིག་རྱི་སྱི་ཊྱི་  Pastor Chris-

toph Sigrist མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ལ་ྷཁང་
གྱི་སྒ ྩོ་འགྲམ་ནས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 
ད་ེརསེ་ལྷ་ཁང་ནང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་
ཧྱིན་ད་ུདང་ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ། ཇྱིའྲུ་སྩོགས་ཆྩོས་ལྲུགས་
འད་མྱིན་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་རྣམས་ངྩོ་སྤྲྩོད་ཞུས། སབྐས་དརེ་
ལ་ྷཁང་ནང་ད་ུམྱི ་གྲངས་ ༡༠༠༠ ཕབེས་ཡྩོད་སྟབས་
ལ་ྷཁང་ཡྩོངས་སྲུ་ཁངེས་ཡྩོད་འདགུ མཆྩོད་དཔྩོན་
དང་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་རྣམས་ཞབས་སྟགེས་ཐྩོག་
བཞུགས་གྲྲུབ་མཚམས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཀྱི་རྩོལ་མྩོ ་སྤན་
བསྟར་ཞུས། ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་ཀྱི་རྱི་སྱི་ཊྩོ་པར་སྱིག་རྱི་
སྱི ་ཊྱི ་མཆྩོག་གྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་
དྩོན། ད་ེརྱིང་ས་གནས་འདྱིར་ང་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་

༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་
ང་ཚྩོ་དང་ལནྷ་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་བྱུང་བར་ང་
ཚྩོར་ཧ་ཅང་གྱི་བསལྐ་པ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་། ཞསེ་ངྩོ་
སྤྲྩོད་གནང་གྲྲུབ་བསྟནུ། ཆྩོས་ལྲུགས་སྩོ་སྩོའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་
གསྲུང་འདྩོན་གནང་། སབྐས་དརེ་ཐྩོག་མར་སྲུད་སྱིའྱི་
ནང་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་རྱི ་ཀྩོན་དགྩོན་པས་ཐྩོག་མར་
སྨ ྩོན་ལམ་གསྲུང་འདྩོན་གནང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་
ཆྩོས་ལྲུགས་སྩོ་སྩོའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་གསྲུངས།  ད་ེརསེ་ཛྲུ་
རྱིག་མངའ་ཁྲུལ་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་བ ྩོད་ཀྱི་གྲྩོགས་པྩོ་
རྙྱིང་པ་སྐ་ུཞབས་མ་རྱིའྩོ་ཕརེ་  Mario Fehr མཆྩོག་
གྱིས་གསྲུང་ད ྩོན།  ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རྣམ་པ་ཚང་མ་འདྱིར་
ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་ནས་ཞྱི ་བདའེྱི་ཆེད་
ཐྲུགས་སྨ ྩོན་སྐྱབས་འཇྲུག་མཛད་པར་ངས་དགའ་བསྲུ ་
དང་སྦྲགས་སྙྱིང་ཁྲུང་རྲུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བཀའ་དྱིན་
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་གསྲུངས་གྲྲུབ་བསྟནུ་ཚྩོགས་
བཅར་བ་མྱི ་གྲངས་ ༧༠༠ ཙམ་གྱིས་ལ་ྷཁང་གྱི་ཕྱི་
རྩོལ་ད་ུདགའ་དད་སྤྲྩོ་གསྲུམ་ངང་བརྙན་འཕྱིན་ཐྩོག་
ནས་གསན་གཟྱིགས་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་ལ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། མཛའ་ཞྱིང་བར་ེ
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བའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་སྤྲུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ད་ེརྱིང་ངྩོས་
རང་འདྱིར་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་གྱི་བ་ླསླ ྩོབ་དང་ལནྷ་ད་ུ
འཛྩོམས་ནས་སྨ ྩོན་ལམ་འདྩོན་རྒྱྱུའྱི་བསལྐ་བཟང་གྱི་གྩོ་
སབྐས་འདྱི་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ཐྩོབ་པར་སེམས་ནང་དགའ་ཚྩོར་
ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཐྩོབ་བྱུང་། འད་ུའཛྩོམས་འདྱི་ལ་ྟབྲུ་
ནྱི་ཕན་ཚྱུན་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ཧ་ཅང་བཟང་
པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།  ད་ལ་ྟང་ཚྩོ་འདྱིར་འཛྩོམས་ནས་
ཞྱི ་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་སྨ ྩོན་ལམ་འདྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད་
ཀང་འཛམ་གླྱིང་ས་གནས་ཁག་གཅྱིག་ནང་ཆྩོས་མྱིང་ཁ་
འཁྱརེ་འྩོག་མྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་གྱི་ལས་བརམས་དང་
རྩོམ་བཞྱིན་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་གངླ་པ ྩོ་ཆེ་དང་སྟག་གྱིས་
མྱི ་བསད་འདགུ་བརྩོད་སབྐས་ཧང་སང་སང་བས་པ་མ་
གཏྩོགས་མྱིས་མྱི ་བསད་འདགུ་བརྩོད་སབྐས་འཆར་ཅན་
ལ་ྟབྲུ་བརྱིས་པ་མ་གཏྩོགས་ད་ེཙམ་སྣང་བ་བཏང་གྱི་མེད། 
འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡགུ་རེད།  གང་ལརྟ་ཚན་རྱིག་

པ་ཚྩོས་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་བརྒྱྱུད་གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་རང་
བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེབམས་བརའེྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱུང་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་འཚྩོ་གནས་ཆེད་
ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་གྩོ་
ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་རྙ ྩོག་
གྲ་སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བའྱི་ཉནེ་ཁ་དང། འཇྱིག་
སྣང་དང་དངངས་སྐག་རྱིགས་ར་བ་ནས་དགྩོས་པ་མེད། 
དཔརེ་ན། བར་སྣང་ནས་ང་ཚྩོའྱི་གྩོ་ལ་སྔ ྩོ་སྡམུ་ཆྱུང་

ཆྱུང་འདྱིར་མར་ལ་ྟསབྐས་ས་མཚམས་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ར་
བ་ནས་མཐྩོང་མྱི ་ཐྲུབ། དངེ་སབྐས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
སྟངས་ད་ེལརྟ་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
སྤྱིའྱི་བད་ེཐབས་ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། འགྲྩོ་བ་མྱི ་
རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་ནས་གཞན་ལ་གྩོ་
རྟ ྩོགས་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུད་ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པྩོའྱི་
ཐྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་བད་ེསྐྱྱིད་སྐྲུ ན་ཐབས་བེད་
བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཚང་མ་ལྲུས་སེམས་དང་། 
སེམས་ཚྩོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་མྱིའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་མཁན་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་མྱི ་ཚེ་
བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་འདྩོད་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ང་
ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ། ཞསེ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་
བླ ྩོ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་ཕན་ཚྱུན་དབར་བར་ཐག་རྱིང་ད་ུའགྲྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། དའེྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱི ན་དགྩོས། 

ཆྩོས་ལྲུགས་གཙྩོ་ཆེ་ཚང་མས་བམས་བརེ་དང་བཟྩོད་
བསན། གནྩོད་པ་ལ་ཇྱི་མྱི ་མཉམ་པའྱི་བཟྩོད་པ། ད་ེ
བཞྱིན་བག་ཡྩོད་བསྟནེ་ཚྱུལ་སྩོགས་ཀྱི་བསབླ་བའྱི་སྐ ྩོར་
ལམ་སྟ ྩོན་གནང་མཁན་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། དརེ་
བརྟནེ་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་བམས་བརེའྱི་འད་ུཤེས་
གྩོང་མཐྩོར་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུད་ཞྱི་བད་ེསྐྲུན་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ལནྡ་
ཡྩོད། ལ་ྟགྲྲུབ་ཕན་ཚྱུན་མྱི ་འད་ཙམ་ཡྩོད་ཀང་དགྩོས་
དམྱིགས་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་གཞན་ལ་བམས་བར་ེསྤལེ་བ་བརྒྱྱུད་

མྱི ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་རེད། 
 གཉྱིས་ནས་ངྩོས་རང་ནང་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་
ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ངྩོས་ཀྱིས་འྩོས་འགན་ཡྱིན།  ཞསེ་
བཀའ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། སྐ་ུཞབས་ཐྩོ་མ་སྱི་མེར་
ཊྩོན་ Thomas Merton མཆྩོག་དང་སྐྱསེ་ཆེན་དམ་པ་
ཨ་མ་ཊེ་རེ་ས་ Saint Mother Teresa མཆྩོག ད་ེ
བཞྱིན་ཧྱིན་ད་ུདང་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་འགའ་ཤས་ཀྱི་
མཛད་རསེ་ལ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཐྲུགས་ཡྩོད་
ཧ་ཅང་འཕྩོག་པ ྩོ་བྱུང་ཚྱུལ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་
ཡེ་ཤུའྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་སྱིག་རྱི ་སྱི ་ཏྱི་མཆྩོག་གྱིས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་རསེ་སླར་ཡང་
བ་ླསླ ྩོབ་ཚང་མས་ད་ེས་ྔཡེ་ཤུའྱི་སྐྱསེ་ཆེན་དམ་པ་ཕ་རན་
སྱི་ St. Francis of Assisi མཆྩོག་གྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་ད་ེ
གསྲུང་འདྩོན་མཛད་རྒྱྱུར་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་
མཛད།  གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་ཁྩོང་གྱིས་ཡེ་ཤུའྱི་ལ་ྷ
ཁང་དང་འདབས་འབལེ་བའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་སྱི ་རྱི ་ཡའྱི་
སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ཁག་གཅྱིག་ཡྩོད་སྟབས་སྐྱབས་བཅྩོལ་
བ་ཚྩོས་ཆྩོས་ལྲུགས་དབྲུ་ཁྱིད་རྣམ་པར་ཉྱིན་གུང་གསྩོལ་
ཚྱིགས་གྲ་སྒྱིག་ཞུས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས། ལགྗས་
སྨྱིན་གྲྲུབ་བསྟུན་ཛྲུ ་རྱིག་མངའ་ཁྲུལ་གྱི ་ཚྩོགས་གཙྩོ ་
དང་བ ྩོད་ཀྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་རྙྱིང་པ་སྐུ་ཞབས་མ་རྱིའྩོ་ཕརེ་   
Mario Fehr མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཡྱི ་རང་བསྔགས་བརྩོད་མཚྩོན་ཆེད་
གསེར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་ཤྱིག་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པར་
ཐྲུགས་དགསེ་བཞསེ་མཛད། མཛད་སྒ ྩོ་ལེགས་གྲྲུབ་རསེ་
ལ་ྷཁང་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཛྲུ་རྱིག་གནམ་ཐང་བརྒྱྱུད་
སྲུ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡར་ Slovakia ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
ཏ་ེཡྲུལ་དའེྱི་རྒྱལ་ས་བརྷ་ཏྱི་སྱི་ལ་ཝའྱི་  Bratislava 
གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས། ཕྱི་
ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཀྩོ་མྱིན་
སྱི་ཀྱིའྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Komensky University ཀྱི་དག་ེ
ལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ས་ྔད ྩོ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
ཕདེ་ཡྩོལ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་
མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །7

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སྲུད་སྱི་དང་ལྱིཀ་ཏནེ་སཊྱིན་བ ྩོད་རྱིགས་མྱི ་མང་ཡྩོངས་ནས་ 
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོར་སྲུད་སྱི ་དང་ལྱིཀ་ཏནེ་སཊྱིན་བ ྩོད་རྱིགས་མྱི ་
མང་ཡྩོངས་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཇྱི་ལརྟ་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པར་
བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་གྱིས་དབྲུ་མ་རྱིན་ཆེན་
ཕངེ་བ་དང་སྒ ྩོམ་རྱིམ་བར་པ། རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་
སྩོ་བདནུ་མ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་ཆྩོས་བཀའ་དྱིན་སྩལ་བ་
དང་སྦྲགས། བྩོད་རྱིགས་རྣམས་ནས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་འདགུ  
བརྟན་བཞུགས་ལེགས་པར་གྲྲུབ་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།
 ད་ེརྱིང་འདྱིར་སྲུད་སྱིར་གནས་འཁྩོད་བ ྩོད་
མྱི ་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་དད་པ་དང་དམ་ཚྱི ག་མྩོས་པ་ 
ཡྩོད་པ་ཚྩོ་ཐྲུན་མྩོང་ཐྩོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་
འདྱི་ལརྟ་རེད། ཚང་མར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བ་ླ
མའྱི་ཚེ་བརྟན་དང་མྱི ་བརྟན་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་བརྟན་བཞུགས་
ཀྱི་ཆྩོ་ག་འདྩོན་པ་གཅྱིག་པྲུའྱི་སདྐ་ཆ་མ་རེད། དསུ་རྒྱྱུན་
ད་ུདད་པ་དང་དམ་ཚྱིག་གཡྩོ་བ་མེད་པ་བརྟན་པྩོ་ཡྩོད་པ་
ཡྱིན་སྟབས། གཙྩོ་བ ྩོ་བརྟན་བཞུགས་ངྩོ་མ་ནྱི་དད་པ་དང་
དམ་ཚྱིག བ་ླམ་དང་སླ ྩོབ་མའྱི་འབལེ་བ། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་
བསྟན་སྱིད་སྤྱིའྱི་ད ྩོན་ད་ུཆ་བཞག་ནའང་ང་རང་ཚྩོ་ཚང་
མས་བྩོད་གངས་ཅན་པ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱིའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་།   དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ཧ་ལམ་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་
པ་འདྱི་ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསྲུམ་ཡ་མ་བལ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་
བསྟན་པ་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་གནང་མཁན་ནྱི། བྩོད་
གངས་ཅན་པའྱི་ཆྩོས་པ་ཚྩོ ་གཅྱིག་པྲུ ་རེད་འདགུ་མ་
གཏྩོགས་གཞན་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ཧ་ལམ་མྱི ་འདགུ
 བྩོད་གངས་ཅན་པས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་
སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསྲུམ་བས་

ནས་ཤེས་གྲྲུབ་ཟྲུང་འབལེ་ཐྩོག་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་
ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་རྱིང་ནས་བས་པ་རེད། ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་འད་འདའྱི་ནང་ནས་མྱི ་འད་བ་
ཞྱིག་ཆགས་འདགུ དའེྱི་ད ྩོན་ད་ུགཙྩོ་ཆེ་གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་
ཆེ་མྱི ་མང་ད་ེདག་གྱིས་དངྩོས་གནས་ལགྷ་བསམ་བླ ྩོ་ར་
བརྟན་པ ྩོ་བས་ཏ་ེལྩོ་ད་ེདག་རྱིང་བསདྡ་པ་རེད། བསེ་སྲུ་
འཁྩོད་པའྱི་བ ྩོད་པ་ཚྩོ ་ཡྱིན་ནའང་བ ྩོད་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་གྱི་
ཚབ་ལ་ྟབྲུ་བས་ཏ་ེརང་དབང་ལྲུང་པའྱི་ནང་བ ྩོད་བསྟན་
སྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སེམས་ཁྲུར་བངླས་ཏ་ེཚང་མས་ཧུར་ 
ཐག་འབད་ཐག་བས་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་དད་པ་དང་
དམ་ཚྱིག ལ་རྒྱ། ཞནེ་ཁྩོག་གཡྩོ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་སྟབས། 
ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་བརྟན་བཞུས་གནང་
བ་དརེ་བདནེ་པའྱི་ནསུ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡྩོང་གྱི ་རེད། 
ཐྲུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་འབལེ་
དབྲུ་འཛྲུགས་མ་མཛད་གྩོང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  ང་
ཚྩོའྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་འདྱི་ཧ་ཅང་ས་ྔཔ ྩོ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་
རེད་འདགུ ལྩོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་གྩོང་ངྩོས་རང་ཨ་རྱིའྱི་
ཧར་ཝ་ཌྱིར་སླབེས་སབྐས་རྒྱ་མྱི ་གནའ་དངྩོས་ཤུལ་རྫས་
དཔྱད་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོས་རང་

ཐྲུག་པ་རེད། ད་ེདསུ་ཁྩོང་གྱིས་པར་མང་པྩོ་ཞྱིག་འཁྱརེ་
འདགུ ཁྩོང་གྱིས་གསྲུངས་པ་ལརྟ་ན་བ ྩོད་ཀྱི་སྱིད་པའྱི་
དཔལ་ཡྩོན་ Civilization བྩོད་པ་རང་ནས་བྱུང་བ་
ཞྱིག་རེད་འདགུ རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་མྱི ་འདགུ 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་དང་རྱིག་གཞུང་
ཆགས་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གཞུང་
འབལེ་ཐྩོག་ནས་བཤད་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱིས་ས་འྩོག་
ནས་ཐྩོན་པའྱི་ཅ་ལག་ད་ེཚྩོར་ཞྱིབ་འཇྲུག་བདེ་སབྐས་ད་ེ
ལརྟ་རེད་མྱི ་འདགུ བྩོད་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་འཕལེ་རྒྱས་དང་
རྱིག་གཞུང་ཆགས་རྒྱྱུ ་ད་ེབ ྩོད་ཀྱི་ས་ཁྲུལ་རང་ནས་བྱུང་
བ་ཞྱིག་རེད་འདགུ་ཅསེ་བརྩོད་བྱུང་།
 གང་ལརྟ་ལྩོ་རྒྱྱུས་ངྩོ་མ་ད་ེརྱིམ་པས་ས་འྩོག་
ནས་ཅ་ལག་ཐྩོན་པ་ད་ེཚྩོར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་ཤེས་
ཀྱི་རེད། དྩོན་དག་ཡང་སྙྱིང་ད་ེས་ྔབ ྩོད་ཡྱིག་གཅྱིག་ཡྩོད་
ནའང་ད་ེཙམ་གྱི་ཕྱུག་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་ས་མ་རེད། མཁན་
ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོས་དབྲུ་འཁྱིད་ནས་བཀའ་བསྟན་བཅྩོས་
བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་འགྩོ་བཙྱུགས་ནས་མྱིང་ཚྱིག་གསར་པ་བཟྩོ་
གྱིན་བཟྩོ་གྱིན་བས་ནས་བྩོད་པའྱི་ཡྱི ་གེ་ད་ེལེགས་སྦར་
གྱི་ཡྱི ་གེ་དང་ཏག་ཏག་འགྲྩོ་ཐྲུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་སདྐ་མྱི ་འད་བ་ཧ་ཅང་
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མང་པྩོ་ཡྩོད། ཡྱི ་ག་ེཡྩོད་པའྱི་ཁྩོངས་བ ྩོད་ཡྱིག་ད་ེརྙྱིང་
ཤྩོས་གྲས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཡྱི ་ག་ེམང་པྩོ་
ཡྩོད་པའྱི་ཁྩོད་ལེགས་སྦར་སདྐ་དང་ཐག་ཉ་ེཤྩོས་ད་ེབ ྩོད་
ཡྱིག་ཆགས་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ད་ེ
དངྩོས་གནས་རང་ཧ་ལས་པ་རེད། དད་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ

ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་ཡྩོད། ཡེ་ཤུ་དང་། ཁ་ཆེ། ཧྱིན་
ད།ུ གཅརེ་བྲུ་བ། ད་ེདང་དསེ་མཚྩོན་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
ཚང་མས་དད་པ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་
ད་ེསངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་དད་པ་དང་ཤེས་རབ་
གཉྱིས་ནས་ཤེས་རབ་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་རྱིས་ཀྱི་ཡྩོད།
 དརེ་བརྟནེ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་མདྩོ་ལ་ཆ་
བཞག་ནའང་དཔརེ་ན་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་ཆ་བཞག་ན། 
མཚན་དརེ་ཤེར་ཕྱིན། ཞསེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་ཞསེ་མཚན་བཏགས་ཡྩོད། སྙྱིང་རའེྱི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ། བམས་པའྱི་ཕ་རྩོལ་ད་ུཕྱིན་པ། བཟྩོད་པའྱི་ཕ་རྩོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་གསྲུངས་པར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་ཟརེ་བ་དསེ་ཤེས་རབ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་
བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ཡང་སྙྱིང་ཤེས་རབ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྱིན་དསུ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཀྱི་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་གསྲུང་པའྱི་
མདྩོའྱི་དགྩོངས་འགྲལེ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་སྩོགས་པ་
ད་ེདག་གྱིས་འགྲལེ་བ་མང་པྩོ་བརམས་པ་ད་ེདག་སླ ྩོབ་
གཉརེ་བརྒྱབ་ཆེད་བརམས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས། ཀླྲུ་
སྒྲུབ་ལ་སྩོགས་པས་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ Ph. D  ལ་ྟབྲུའྱི་ཆེད་བྱིས་

པ་ཞྱིག་མྱིན། ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། སླ ྩོབ་གཉརེ་བརྒྱབ་ནས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་
རྣམ་འབདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་གྩོང་ནས་གྩོང་ད་ུསྤལེ་དགྩོས་
རེད་མ་གཏྩོགས། སླ ྩོབ་གཉརེ་མ་བརྒྱབ་པར་དད་པ་བས་
ནས་བསདྡ་ན་ཞ་ེདགས་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་མེད། དརེ་

བརྟནེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་ནང་
ཆྩོས་འཆད་སྐབས་སླ ྩོབ་གཉརེ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། ཅསེ་དསུ་རྟག་ཏུ་འདྱི་ལརྟ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་
ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་ནང་ཆྩོས་སྤྲྩོད་བས་རསེ་ནང་ཆྩོས་གང་
ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་ནའང་དའེྱི་དངྩོས་གཞྱི་གཞུང་བཤད་
ཀྱི་ཡྩོད། གང་ལ་ཞ་ེན། ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༨༡ ལ་སླབེས་
ཡྩོད། ངྩོས་རང་གྱིས་ཉམས་མྱྩོང་མང་པྩོ་ཞྱིག་བསགས་
ཡྩོད།
 ད་ེས་ྔབ ྩོད་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་
ཀང་སླ ྩོབ་གཉརེ་བརྒྱབ་རྒྱྱུར་དང་འདྩོད་ད་ེཙམ་མེད་པའྱི་
བཟྩོ་འད་འདགུ བ་ླམ་ཚྩོས་གསྲུང་ཆྩོས་གནང་སབྐས་
མདྩོར་བསྡསུ་བས་ནས་དད་པ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
ལ་ྟབྲུའྱི་ཐྩོག་མ་གཏྩོགས། སངས་རྒྱས་པའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་ཐྩོག་
ནས་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པ་ཡྩོད་པ་ད་ེངྩོ་སྤྲྩོད་གནང་མཁན་
ཉུང་ཉུང་རེད་འདགུ ང་ཚྩོའྱི་བ་ླམ་གྩོང་མའྱི་གསྲུང་རྩོམ་
ད་ེདག་ལ་ྟསབྐས་མང་ཆེ་བ་ཁ་ཐྲུག་གྱི་ངསེ་འབྱུང་བསྒྲུབ་
རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས། གཞྱི་ལམ་འབས་གསྲུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་
ཞྱིབ་ཚགས་པྩོའྱི་ཐྩོག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ད་ེཞ་ེདགས་མེད་
པའྱི་བཟྩོ་འད་འདགུ ང་ཚྩོའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་འདྱི་རསེ་

ལྲུས་རེད་འདགུ ང་ཚྩོའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ཡྱིན་ཞསེ་རསེ་
ལྲུས་སངྒ་ལ་བསདྡ་ན་ཡག་པྩོ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ ང་
ཚྩོས་རང་གྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ད་ེརསེ་ལྲུས་ཡྱིན་པར་ངྩོས་
འཛྱི ན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ད་ེལས་རྒྱལ་ཏ་ེཡར་ཐྩོན་བེད་
ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དཔ་ེཆ་བལ་ྟརྒྱྱུ ་
ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ང་ཚྩོས་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ད་ེ
རྒྱྱུ ་མཚན་གྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས། 
སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས། །དག་ེསླ ྩོང་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསགེས་བཅད་བརར་བའྱི་
གསེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། ། 
བངླ་བར་བ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞསེ་སངས་རྒྱས་
བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ངའྱི་རསེ་འབང་པ་དགེ་སླ ྩོང་
དང་མཁས་དབང་ད་ེཚྩོ་གྲས་ཀྱིས་ངའྱི་བཀའ་དརེ་མྩོས་
པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་བས་ཏ་ེཁས་ལེན་བདེ་དགྩོས་མ་རེད། 
ངས་གསྲུང་པའྱི་ཆྩོས་ཚྱུལ་དརེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་རྱིགས་
པའྱི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བས་པའྱི་ཐྩོག་ཚྩོད་ལ་ྟབས་
ནས་དངྩོས་གནས་ཡྱི ད་ཆེས་འཕརེ་བ་ཞྱིག་འདགུ་ན་
ཁས་ལེན་བྩོས་ཞསེ་གསྲུངས་ཡྩོད། ཀླྲུ་སྒྲུབ་ལ་སྩོགས་
པའྱི་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པ་ཚྩོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་
དཔྱད་པ་གནང་སྟ་ེབཀའ་འདྱི་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཁས་བངླས་
ན་རྱིག་པས་གནྩོད་པ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་
ཁས་བངླས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མེད། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་
དགྩོངས་གཞྱི་དང་དགྩོས་པ་ད་ེདའྱི་ཐྩོག་ནས་གསྲུངས་
པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བངླས་ན་
རྱིག་པས་གནྩོད་པ་འདགུ་ཅསེ་གསྲུངས་ཡྩོད། ནཱ་ལེནྡྲ་
མཁས་པ་ད་ེདག་གྱིས་འགྲྩོ་སྟངས་ད་ེསྤྱིར་ནང་པའྱི་ཆྩོས་
དའེྱི་ནང་ཚན་ནས་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པྩོ་ཚྩོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ད་ེ
དག་རྱིགས་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་བས་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་གསྲུངས་
ཀྱི་ཡྩོད། རྱིགས་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་བས་ནས་གསྲུངས་པ་ཡྱིན་
དསུ་དངེ་སྐབས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྷན་ཐྲུག་སྟ་ེསྐད་ཆ་
བཤད་སབྐས་དཔྱད་པ་བདེ་སྟངས་དང་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་
སྟངས་ད་ེགཅྱིག་ལ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཆྩོས་འབལེ་དབྲུ་འཛྲུགས་མཛད་
ཡྩོད། །
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་སྲུ་ལྩོ་ཝག་ཡྲུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་མཇལ་འཕད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་
ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་དང་སྲུ ་ལྩོ ་ཝག་ཡྲུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་
ཨན་ད་ེརེ་ཇྱི་ཀྱི་སྱི་ཀ་ Andrej Kiska མཆྩོག་རྣམ་
གཉྱིས་ཡྲུལ་དའེྱི་རྒྱལ་ས་བརྷ་ཏྱི་སྱི་ལ་ཝའྱི་ Bratislava 

ཨེལ་ཊྱི་ཊུ་ཌྱི་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ Altitude Restau-

rant ད་ུམཇལ་འཕད་མཛད་ནས་ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་
ལནྷ་བཞསེ་མཛད་འདགུ
 དརེ་བརྟནེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་རྲུ་ཊར་སྱི་

Reuters གསར་ལས་ཁང་གྱིས་ད་
རྒྱའྱི་སྟངེ་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལྟར་
ན། རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་
མགྲྱིན་ཚབ་པ་ཧུ་ཅྩོང་ཡྱིང་ཟརེ་བས་
རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ད་ུཉྱིན་རེའྱི་གསར་
འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས་བཤད་དྩོན།
 ཀྱི་སྱི་ཀས་ Andrej 

Kiska རྒྱ་ནག་གཅྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ལངས་ཕྩོགས་ལ་སྣང་ཆྱུང་ཁྱད་

གསྩོད་ད་ུབཏང་
ན ས ་ ང ་ ཚྩོ ས ་
དགག་བ་ཤུགས་
ཆེ་བེད་ཡྲུལ་གྱི་
མྱི ་སྣ་དང་མཇལ་འཕད་བས་ཡྩོད། 
འདྱི་ནྱི་སྲུ ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་སྱིད་གཞུང་
གྱིས་རྒྱ་ནག་གཅྱིག་གྱི ་སྱིད་བྱུས་
ལངས་ཕྩོགས་ལ་བརྱི ་བཀུར་དང་
ལེན་བ་རྒྱྱུ འྱི་ཁས་ལེན་བས་པ་དང་
ཡྩོངས་སྲུ་རྒྱབ་འགལ་རེད།
 ང ་ཚྩོ ས ་མཇལ་འཕད ་དེར ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྒྩོལ་བ་རྒྱྱུ ་དང་

དརེ་གཞྱིགས་པའྱི་ལན་
ཞྱིག་སླ ྩོག་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཏཱ་
ལའྱི་བླ་མས་ཡྲུན་རྱིང་
ནས་བ ྩོད ་ད ེ་རྒྱ ་ནག་
དང་ཁ་བལ་བ་ཐབས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི ས ་ཕྱི ་རྒྱལ་
གཞུང ་འབེལ ་མྱི ་ སྣ ་
སྲུ ས ་ཀང ་ཁྩོང ་དང ་
མཇལ་བའམ་ཡང་ན་

འབལེ་བ་བས་ཚེ་དརེ་ང་ཚྩོས་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ཐངེས་འདྱིར་ཀྱི་སྱི ་ཀས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་བ་དསེ་རྒྱ་ནག་དང་སྲུ ་ལྩོ ་ཝ་ཀྱིའྱི་ཡྲུལ་གཉྱིས་
དབར་གྱི་ཆབ་སྱིད་འབལེ་ལམ་གྱི་རྨང་གཞྱི་ཞྱིག་རལ་ད་ུ
སྩོང་ཡྩོད།
 ང་ཚྩོས་སྲུ ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་ཡྲུལ་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་
བ་ླམའྱི་རྒྱ་ནག་ཁ་བལ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་བྱུས་ངན་ད་ེགསལ་
པྩོ་ཤེས་པ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་ར་བའྱི་ལངས་
ཕྩོགས་དང་ཚྩོར་བ་སྐྱནེ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གཙྩོ་ཆེ་ཁག་ལ་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐྩོག་ནས་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགྩོས། 
ཞསེ་བཤད། །
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཀྩོ་མྱི ་ན་སྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་དག་ེལས་
སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
སྲུ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་ Slovakia རྒྱལ་ས་བརྷ་ཏྱི་སྱི་ལ་
ཝའྱི་ Bratislava ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཀྩོ་མྱི ་ན་སྱི་ 
Comenius University མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་དག་ེལས་སླ ྩོབ་
མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ཁྲུལ་དརེ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མ་ཐག་མཐྩོ་སླ ྩོབ་
ཀྱི་རེག་ཊར་སྐ་ུཞབས་ཀ་རྩོལ་ Rector Karol Mici-

etal མཆྩོག་གྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡྩོད། ད་ེརསེ་ཚྩོགས་ཁང་ནང་ད་ུདག་ེལས་སླ ྩོབ་
མ་གྲངས་ ༢༥༠ བརྒལ་བའྱི་དབྲུས་ཐྩོག་མར་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐ་ུཞབས་མར་ཊྱིན་སྲུ་ལྩོ་ཌྩོ་ནྱིག་ Prof. 

Martin Slododnik ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ངྩོ་སྤྲྩོད་གནང་རསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བངླ་
ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། བཀུར་འྩོས་སྤྲུན་མཆེད་ཕ ྩོ་
མྩོ་རྣམ་པ། ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་སྦང་
བརྩོན་གནང་མཁན་ཁྱདེ་རྣམས་དང་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུའྱི་
གྩོ་སབྐས་བྱུང་བར་ཆེ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ངྩོས་

རང་ས་གནས་གང་ད་ུབསྐྱྩོད་ནས་མྱི ་སྲུ ་འད་ཞྱིག་དང་
ཐྲུག་ཀང་རང་དང་འད་བའྱི་མྱི ་ཞྱིག་དང་ཐྲུག་གྱི་ཡྩོད་
བསམས་དན་གྱི་འདགུ
  ང་ཚྩོ་ཚང་མས་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་
འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། གཞན་གྱིས་རང་ལ་འཛྲུམ་མདངས་ཀྱི་
རྣམ་པ་སྟ ྩོན་སབྐས་ཕར་འཛྲུམ་ལན་སླ ྩོག་སྩོལ་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ངྩོས་རང་ས་གནས་གང་ད་ུབསྐྱྩོད་ཀང་གཞན་ལ་
འཛྲུམ་ཤྱིག་ཤྱིག་ངང་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཚན་རྱིག་པ་
ཚྩོས་གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ད་ེབམས་བརེ་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་ངསེ་པ་
རྙདེ་ཐྲུབ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ཕན་ཚྱུན་སདྐ་བར་མ་
འཕྩོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འཛྲུམ་མདངས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་མཛའ་བརའེྱི་འབལེ་ལམ་བསྐྱངས་ཐྲུབ། གལ་ཏ་ེ
ང་ཚྩོས་མྱི ་གཞན་རྣམས་རང་ཉྱིད་དང་མཚྱུངས་པའྱི་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་བསམས་པ་དང་། 
རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤྲུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་ལྟར་ཡྱི ན་བསམས་པའྱི་
འད་ུཤེས་འཛྱིན་ཐྲུབ་ན། ང་ཚྩོའྱི་དབར་ཆྩོས་ལྲུགས་
མྱི ་འད་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཐ་དད། ད་ེབཞྱིན་གྩོ་ས་མཐྩོ་

དམའ་སྩོགས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་
གལ་ཆྱུང་ད་ུགྱུར་ངསེ་ཡྱིན་པས། ང་ཚྩོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་
པའྱི་གནས་སྟངས་དརེ་གཙྩོ་ཆེར་མ་འཛྱི ན་པར་གཞྱི ་
རའྱི་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་
གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་བསམས་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་པྩོའྱི་གནས་
སྟངས་གཙྩོ་ཆེར་འཛྱིན་དགྩོས།
 ང་ཚྩོས་ནམ་རྒྱྱུན་ཡང་སེ་ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ། 
ཞསེ་ཐ་དད་ཀྱི་འད་ུཤེས་གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་པའྱི་ཉརེ་
ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕན་ཚྱུན་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་གཞྱི་
རར་འགྱུར་བཞྱིན་ཡྩོད། དཀའ་ངལ་རྣམས་དག་པྩོའྱི་
སྟ ྩོབས་ཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་སེལ་ཐབས་བདེ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་
ལམ་ད་ེཐབས་ལམ་ནྩོར་བ་ཞྱིག་རེད། དསུ་རབས་ ༢༠ 
ད་ེམྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་གྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད། 
ད་ཆ་དསུ་རབས་ ༢༡ འདྱི་གྲྩོས་མྩོལ་བརྒྱྱུད་ནས་ཕན་
ཚྱུན་མྱི ་མཐྲུན་པ་རྣམས་སེལ་དགྩོས་པ་དང་། རང་རྒྱལ་
གཞན་ཕམ་ལས་ཟླྩོག་སྟ་ེཕན་ཚྱུན་གཉྱིས་ཕན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ལག་བསྟར་ཐྲུབ་པ་བདེ་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་བསྟནུ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་
འཕྱིན་གསྲུམ་གྱི ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རེས་ཚྩོགས་
བཅར་བའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད།།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །11

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྲུ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པའྱི་གསར་འགྩོད་
པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྲུ ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི ་
ཡའྱི་ Slovakia རྒྱལ་ས་བརྷ་ཏྱི་སྱི་ལ་ཝའྱི་ Bratisla-

va ནང་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ་ས་ྔད ྩོ་ཐྩོག་མར་
མཛད་འཕྱིན་དབྲུ་འཛྲུགས་མ་མཛད་གྩོང་། ཡྲུལ་དའེྱི་
གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་ལྕམ་སྐུ་ལྲུ ་ཤྱི ་ཡ་ནྱི་ཀྩོལ་
སན་ Ms Lucia Nicholson མཆྩོག་གྱིས་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་དང་མཇལ་
འཕད་མཛད། ད་ེཡང་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱིའྱི་གྲས་
སྲུ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཕྱི་འབལེ་ལས་དྩོན་ཚན་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
སྐ་ུཞབས་ཕ་ེརེན་ཏྱི་སེག་སྱི་བྷ་ེཇྱི་ Mr Frantisek Sebej 
མཆྩོག་དང་། གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་མར་ཊྱིན་པ ྩོ་ ལྱི ་ཡ་ཅྱིག་ 
Mr Martin Poliacik མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་ཡྲུལ་དའེྱི་སྱིད་
བླ ྩོན་ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་པལ་ Mr Pal Csaky  མཆྩོག་
བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་
མགྲྩོན་ཁང་ད་ུམཇལ་བཅར་ཞུས་ཡྩོད།
 ད་ེརསེ་ཡྲུལ་དའེྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་བརྙན་འཕྱིན་ 
Slovak TV ཚན་པའྱི་གསར་འགྩོད་པ་ལྲུ་བྷ ྩོ་མྱིར་བ་ྷ
ཇ་ནྱིག་ Lubomir Bajanik ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་ལ་དྱི་བ་ཁག་གཅྱིག་ཕྲུལ་བའྱི་ཐྩོག་མར། མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་དསུ་རྟག་ཏུ་༸ཞལ་རས་འཛྲུམ་
མདངས་ངང་ཐྲུགས་སྤྲྩོ་སྣང་ད ྩོད་པ ྩོ་ད་ེའད་ཇྱི་ལརྟ་ཡྩོང་
ཐྲུབ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་ད ྩོན། 
སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེརེད། ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཕྩོགས་
ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་
ལ་ྟཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། དཀའ་ངལ་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་
ལ་ཕྩོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ལ་ྟསབྐས་ད་ེཙམ་ཛ་དག་པ ྩོ་

མྱིན་པ་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐྲུབ། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདང་བད་ེ
སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཆེད་མཐྲུན་འགྱུར་གང་ཡྩོད་ཞུ་
ཐྲུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཞེས་ངྩོས་ལ་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོ་
ཡྩོད་སྟབས་དསུ་རྟག་ཏུ་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་མཁན་
ཞྱིག་བདེ་ན་ལེགས། འཛམ་གླྱིང་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་
སྐྲུན་རྒྱྱུར་ང་ཚྩོ་མྱི ་རེ་ངྩོ་རེར་འགན་ཡྩོད། དཔརེ་ན། ད་
ལའྟྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་སྱི་རྱི་ཡའྱི་ Syria ནང་མཚྩོན་
ན། མྱི ་མང་རྣམས་དཀའ་སྡགུ་ཧ་ཅང་མྱྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་དངྩོས་ཡྩོད་ཉནེ་ཁའྱི་གནས་སྟངས་འྩོག་ནས་
མང་པྩོ་ཞྱིག་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ཆགས་བཞྱིན་ཡྩོད། ཡྲུ་
རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་འཇར་མན་
ཡྲུལ་གྱིས་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ཚྩོར་སྡ ྩོད་ཁང་གྱི ་མཐྲུན་
འགྱུར་སྐྲུན་རྒྱྱུ ་སྩོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་གནང་ཡྩོད། སྤྱིར་
ཁྩོང་རྣམས་ལ་སྐྱབས་བཅྩོལ་ཆེད་རྩོགས་རམ་གནང་རྒྱྱུ ་
དང་། ཕྲུ་གུ་ཚྩོར་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གྩོ་སབྐས་སྐྲུན་རྒྱྱུ ། ད་ེ
བཞྱིན་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ད་ེདག་ཁྩོད་ཀྱི་ན་གཞྩོན་ཚྩོར་
ལས་ཀའྱི་སྦྩོང་བརར་སྤྲྩོད་རྒྱྱུ ་སྩོགས་ཤྱིན་ཏུ་འྩོས་ཤྱིང་
འཚམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ད་ེ
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དག་ཡྲུལ་གྲྲུ་གང་ནས་ཡྩོང་བའྱི་ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ནང་ད་ུ
ཞྱི་བད་ེསརླ་གསྩོ་ཡྩོང་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེམཚྱུངས་གལ་
འགངས་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་མཐར་
སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་རྣམས་རང་ཡྲུལ་ད་ུཕྱིར་ལྩོག་བས་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་འཛྲུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་ལ་རྩོགས་འདགེས་ཞུ་
ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་དགྩོས། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་ཕལ་མྩོ་
ཆེས་ཉྱིན་གཅྱིག་རང་ཡྲུལ་ད་ུཕྱིར་ལྩོག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་
འཛྲུགས་སྐྲུན་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་
བཀའ་ལན་མཛད།
 ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པས་ཨྱི ་རག་དང་སྱི་རྱི་
ཡའྱི་ནང་གྱི་དཀའ་རྙ ྩོག་ད་ེདག་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་
ལམ་ཐྩོག་ནས་སེལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུར་ཐྲུགས་རེ་མཛད་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་ད ྩོན། འཚེ་བའྱི་
ལས་ལ་བརྟནེ་ན་རསེ་འབས་སྲུ ་འཚེ་བ་ད་ེབས་ཚབས་
ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་རེད། དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་འཚེ་བའྱི་
ལས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བསགས་ཡྩོད། དཀའ་རྙ ྩོག་ཇྱི་
འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་རྲུང་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་
ལམ་ཉག་ཅྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་
ལམ་ནས་སེལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་ལན་མཛད་
པ་དང་སྦྲགས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་ཕྲུགས་ཀྱི་དགྩོངས་
པ་བཞསེ་ཕྩོགས་ད་ེགྩོ་མཚྩོན་མེད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་
སྐྲུན་དགྩོས་སྟབས། དང་ཐྩོག་དརེ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མྱྩོང་མཁན་ཕག་སྦྲལེ་ཞྱིག་གྱིས་
ད་ེས་ྔགྩོ་མཚྩོན་ཉ ྩོ་ཚྩོང་ལ་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡ ྩོམ་བདེ་
དགྩོས་སྐ ྩོར་གསྲུངས་པ་ལརྟ་བདེ་དགྩོས་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་
སྩལ། ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐ་ུ
འཚྩོ་བཞུགས་རྱིང་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་དྩོན་གསལ་ནས་གཞྱིས་
བསེ་མཉམ་འཛྩོམས་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཐྲུགས་རེ་མཛད་བཞྱིན་
ཡྩོད་མེད་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་ད ྩོན། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༥༦ ལྩོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་ཤེད་འྩོག་
བཅྩོས་འགྱུར་ཟརེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་བཙན་ཐབས་ ཀྱི་ལག་
བསྟར་བས་འབས་སྲུ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ངྩོ་རྒྩོལ་གནེ་ལྩོག་བས་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་བ ྩོས་བྩོལ་ད་ུའགྲྩོ་
རྒྱྱུ ་ལས་འདམ་ཁ་གཞན་གང་ཡང་མ་ལགྷ་པ་རེད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྲུ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་
མཇལ་འཕད་མཛད་པ་སྩོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་

བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
སྲུ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་ Slovakia རྒྱལ་ས་བརྷ་ཏྱི་སྱི་ལ་
ཝའྱི་ Bratislava ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཀྩོ་མྱི ་ན་
སྱི་ Comenius University མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་དག་ེལས་
སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་སྲུ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་

སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨན་ད་ེརེ་ཇྱི་ཀྱི་སྱི་ཀ་ Andrej 

Kiska མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་ཡྩོད། ད་ེཡང་
ཡྲུལ་དའེྱི་རྒྱལ་ས་བརྷ་ཏྱི་སྱི ་ལ་ཝའྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་
པའྱི་ཨེལ་ཊྱི་ཊུ་ཌྱི་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ Altitude Res-

taurant ད་ུསྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་མཇལ་
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འཕད་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་དབྲུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་
ཐྲུགས་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་ཕན་ཚྱུན་འཚམས་འདྱི་
མཛད་པ་མ་ཟད། ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་ལནྷ་བཞསེ་
མཛད་འདགུ མཇལ་འཕད་ལེགས་པར་གྲྲུབ་བསྟནུ་ཕདེ་
ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་ཡྩོངས་རདེ་ཐང་ཆེན་
མྩོར་ National Tennis Centre མྱི་གྲངས་ ༤༠༠༠ 
བརྒལ་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཚྩོགས་
ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་གྲྲུབ་མཚམས། ཡྲུལ་དའེྱི་
སྱིད་འཛྱི ན་མཆྩོག་གྱི ་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊྱིན་
བྷུ ་ཏ ྩོ་ར་ Martin Butora མཆྩོག་གྱིས་སྡྱིངས་ཆའྱི་
སྟངེ་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཡྩོངས་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ངྩོ་
སྤྲྩོད་གནང་དྩོན། ད་ེརྱིང་ང་ལ་ཡྱིན་མྱི ་སྱིད་པའྱི་ལས་
ཀ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་ཕབེས་བྱུང་། ལས་ཀ་
ད་ེནྱི་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྲྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་འདྱི་
རེད། ཁྩོང་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་ངྩོ་སྤྲྩོད་ཞུ་དགྩོས་པ་ར་བ་
ནས་མེད། ཅསེ་གསྲུང་སབྐས་ཚྩོགས་ཁང་ནང་དགའ་
སྤྲྩོའྱི་ཐལ་མྩོ་ཤུགས་ཆེ་བརབ། ཐལ་སྒ་རྱིམ་བཞྱིན་ཡལ་
མཚམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་སྩོ་སྩོའྱི་ཞབས་སྟགེས་སྟངེ་བཞུགས་དགྩོས་པ་ཕག་
བར་མཛད་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་ཐྩོག་མར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ནང་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་
འབལེ་བའྱི་བམས་བར་ེདང་བཟྩོད་བསན། ཆྩོག་ཤེས། 

བག་ཡྩོད་བསྟནེ་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ནང་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་
ངྩོས་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་འཆམ་མཐྲུན་
གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་། 
ད་ེནས་བྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་བྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་
བསྟན་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་ཐྩོག་ཐྲུགས་ཁྲུར་ཇྱི་ཙམ་
མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསྟནུ། མང་
ཚྩོགས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། 
 སབྐས་དརེ་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཆབ་
སྱིད་མྱི ་སྣ་ཚྩོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ད ྩོན་ཐྩོག་བམས་བརའེྱི་
ཉམས་ལེན་ཇྱི་ལརྟ་སྤལེ་ཐྲུབ་པའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ད་ལ་ྟསྔ ྩོན་ཙམ་
ལ་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྱདེ་ཚྩོའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཕྲུལ་ད་ུབྱུང་བ་ཁྩོང་
དང་ལནྷ་ཞལ་ལག་སབྐས་ཆབ་སྱིད་ད་ེལམ་ན ྩོར་བ་ཞྱིག་
གྱི་ཐྩོག་ནས་ཚྱུལ་མྱིན་བ་སྤྩོད་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོར་ཇྱི་ལརྟ་འགྱུར་
བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་མྩོལ་བྱུང་། སབྐས་དརེ་སྱིད་
འཛྱིན་རང་ཉྱིད་ད ྩོན་དམ་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ཆེད་
ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་འདྩོད་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསྲུངས་བྱུང་། ངྩོས་
དང་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་དབར་བསམ་ཚྱུལ་མཐྲུན་པའྱི་
ཆ་མང་པྩོ་འདགུ གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་ངྩོས་གཉྱིས་
དབར་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་ཕྱི་དངྩོས་
པ ྩོའྱི་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལརྟ་གཏྩོང་དགྩོས་མྱིན་
ཐད་གཙྩོ་བ ྩོར་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ལས་ནང་གྱི་བསམ་
བླ ྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་སྩོགས་རྱིན་
ཐང་ད་ེདག་སྣང་མེད་ད་ུགཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། 
ད་ཆ་ང་ཚྩོས་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ཏྩོག་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་རྲུ་
བཏང་ནས་སླ ྩོབ་ཚན་ནང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཙམ་མྱིན་པར་
ནང་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་
གཏྩོང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་དགྩོས་སྐ ྩོར་སྱིད་
འཛྱིན་མཆྩོག་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། 
 དེ་རེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་
གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུཨྩོ ་སྱི་ཊྱི་རྱི་ཡ་ Austria 

ནས་ཕབེས་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ ༢༤༠ ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་སབྐས་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
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ངྩོས་ནས་གཞྱིས་བཞུགས་བྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ངྩོ་ཚབ་
མཚྩོན་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས་པ་དང་། སྒྩོལ་མ་ཉརེ་
གཅྱིག་གྱི་ཁ་འདྩོན་འདྩོན་ཐྲུབ་ཙམ་མྱིན་པར་ནང་ཆྩོས་
ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བས་པ་བརྒྱྱུད་དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་པ་
ཞྱིག་བདེ་དགྩོས་པ། ནང་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ད་ེབླ ྩོའྱི་
རྣམ་གཞག་དང་སེམས་ཚྩོར་གྱི་རྱིགས་མྱི ་འད་བ་ད་ེ
དག་གྱི་བདེ་ལས་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐྲུབ་དགྩོས་
པ། ལགྷ་པར་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུའཚར་ལྩོངས་བས་
པའྱི་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཕ་མའྱི་ངྩོས་ནས་བྩོད་སདྐ་
རྒྱག་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་བ ྩོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ངྩོ་སྤྲྩོད་བདེ་
དགྩོས་སྐ ྩོར། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུམཚྩོན་ན་རྒྱ་མྱི ་
རྱིགས་ནང་ཆྩོས་བདེ་མཁན་ས་ཡ་ ༤༠༠ ཡྩོད་པ་ཚྩོད་
དཔག་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ཁྩོད་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་གྱིས་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གལ་ཆེར་ངྩོས་འཛྱིན་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་རྒྱ་རྱིགས་ད་ེདག་བ ྩོད་
བརྒྱྱུད་ནང་ཆྩོས་ཐྩོག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གཏྱིང་ཟབ་བ་རྒྱྱུར་འབད་
བརྩོན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
བ་དང་སྦྲགས། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་འཆར་
ལྩོའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརྒྱལ་ཡྩོངས་མྱི ་དམངས་འཐྲུས་ 
མྱི ་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༡༩ 19th National Congress 

of the Communist Party of China རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ 
Beijing ད་ུའཚྩོགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྟབས། ཐངེས་འདྱིར་
རྒྱལ་ཡྩོངས་ཚྩོགས་ཆེན་སབྐས་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་ཞྱིག་འགྲྩོ་རྒྱྱུ འྱི་ཐྲུགས་རེ་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ཁྲུལ་ད་ེནས་ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ Czech Repub-

lic ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རག་ Prague ནང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
བཀའ་བླ ྩོན་དང་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་བཅས་ལ་

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཅགེ་
སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ Czech Republic ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་
རག་ Prague ནང་ད་ུགླངེ་སྟགེས་ ༢༠༠༠ Forum 

2000 ཞསེ་པའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་འགན་ཁྲུར་
གྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས། ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་འདགུ
 ད་ེཡང་ཡྲུལ་དའེྱི་རྱིག་གཞུང་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ཌ་ེནྱི་ཡལ་ཧར་མན་ Mr Daniel Herman 

མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་ལས་ཁྲུངས་སྲུ་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས། གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཁྩོང་རྣམས་ཡྲུལ་དའེྱི་ཡྱི ་ཤུ་
དང་མང་གཙྩོ་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་མྱི ་མང་ཚྩོགས་པ། Chris-

tian and Democratic Union- Czechoslovak Peo-

ple’s Party ཞསེ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པའྱི་འཐྲུས་མྱི ་
ཡྱིན་འདགུ ད་ེརསེ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་
ཡྱི ་ཤུའྱི་ལ་ྷཁང་ད་ུདབྲུ་ཁྱིད་རྣམས་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
ནས་གནས་གཟྱིགས་མཛད་གྲྲུབ་བསྟནུ། ལས་ཁྲུངས་
དའེྱི་ནང་རྱིག་གཞུང་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་དང་གྲྩོས་ཚྩོགས་

འཐྲུས་མྱི ་བཅས་ལྷན་བཞུགས་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྐྱ་ེའགྲྩོ་ཡྩོངས་ལ་སེམས་
ཁྲུར་བདེ་ཐྲུབ་པ་ནྱི་མྱིའྱི་ཐྲུན་མྱིན་ཁྱད་ཆྩོས་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་དཔྱད་བས་འབས་སྲུ ་གཞྱི ་རའྱི་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་རང་བཞྱིན་ནྱི་བམས་བར་ེལནྡ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་སྤྲྩོད་ཐྲུབ་ཡྩོད། སྤྱིར་འཇྱིག་རྟནེ་བདེ་པ ྩོ་
འདྩོད་མཁན་ཚྩོས། བམས་བརའེྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་
དཀྩོན་མཆྩོག་འདྩོད་པར་བརྟནེ། ཁྩོང་གྱིས་བཀྩོད་པའྱི་
སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་བམས་བར་ེལནྡ་པ་རེད། ཅསེ་
བརྩོད་ན་མཐྲུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཐརེ་
འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པའྱི་ཁྩོད་དཀའ་ངལ་མེད་མཁན་
གཅྱིག་ཀང་མེད། དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་གཞན་
ལ་བམས་བར་ེསྒ ྩོམ་དགྩོས། ད་ེའད་བྱུང་ཚེ་རང་རྒྱྱུད་
འཁྲུག་བཞྱིན་པ་ད་ེཏ ྩོག་ཙམ་ལྷ ྩོད་ད་ུཕྱིན་ནས་བསམ་བླ ྩོ་
ཞྱི་བད་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐྲུབ། ཆྩོས་ལ་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོ་
ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་དང་། དའེྱི་ཐྩོག་ནས་འཚེ་
བ་ཉུང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ཞ་ེ
སངྡ་། འཇྱིགས་སྣང་སྩོགས་ལས་འཚེ་བ་ཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། དངེ་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་ཙམ་
ལས་ངྩོ་ཐྩོག་ལག་ལེན་སྐབས་ཆྩོས་མེད་སྨྲ་མཁན་ཚྩོ ་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །15

དང་ཧ་ལམ་གཅྱིག་པ་ལ་ྟབྲུ་བདེ་མཁན་ཡྩོད། ཆྩོས་ཁས་
བངླས་ཟྱིན་རསེ་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུར་བསམ་བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་
ཙམ་གཏྩོང་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 སྐབས་དརེ་རྱིག་གཞུང་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་
གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་
པར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཕག་སྦྲལེ་
རྣམས་ཀྱིས་གང་ཐྲུབ་བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེདག་ལག་ལེན་གནང་
ཐབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སླར་ཡང་མྲུ ་མཐྲུད་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ 
དྩོན། དངེ་སབྐས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐྲུན་རྐནེ་ཡར་རྒྱས་
ལ་དགའ་མྩོས་ཧ་ཅང་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་དསུ་སབྐས་ཤྱིག་
རེད། འྩོན་ཀང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོས་ལྲུས་ཀྱི་བད་ེབ་ཙམ་ལས་
དྩོན་དམ་ནང་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་དང་སྙྱིང་
སྟ ྩོབས་ད་ེདག་བམས་བརསེ་སྐྲུན་ཐྲུབ། གཞན་ལ་བམས་
བརེའྱི་བསམ་པ་ལྡན་ཡྩོད་ན་དབྲུལ་ཕྱུག་སྲུ ་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་རྲུང་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་མྱི ་ཚེ་བད་ེཞྱིང་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་
ཐྩོག་ནས་བསྐྱལ་ཐྲུབ། ད་ེམྱིན་ལ་ྷཁང་ནང་ཕྱིན་པ་ཙམ་
ལས་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་སབྐས་ཆྩོས་ཀྱི་བསབླ་བའྱི་ཐྩོག་བསམ་
བླ ྩོ་གང་ཡང་མྱི ་གཏྩོང་མཁན་ད་ེའད་ཡྩོད། ད་ེས་ྔཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༨༦ ལྩོར་ཡྱི ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་པ ྩོབ་ཇྩོན་པ ྩོལ་ཁྱི་ཐྩོག་
གཉྱིས་པ་ Pope John Paul II མཆྩོག་གྱིས་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་
གྲྩོང་ཁྱརེ་ཨ་སྱི་སྱིའྱི་ Assisi ནང་ད་ུཆྩོས་ལྲུགས་འད་
མྱིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་གདན་ཞུས་ཐྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་
ལནྡ་པའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་གྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཤྱིག་གྩོ་
སྒྱིག་གནང་ཡྩོད། བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་རེད། སབྐས་
དརེ་ངྩོས་ནས་བ་ླཆེན་པ ྩོབ་མཆྩོག་ལ་ལས་འགུལ་ད་ེནྱི་
ཆྩོས་ལྲུགས་ཕན་ཚྱུན་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་རེས་ཀྱིས་ལམ་
ནས་མཐྲུན་སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ལས་འགུལ་
ཐྩོག་མར་དབྲུ་འཛྲུགས་གནང་བ་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་
དགྩོས་སྐ ྩོར་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསྟནུ། 
དབྲུ་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་དབེ་ཆྱུང་ཁག་
གཅྱིག་ལ་མཚན་རྟགས་སྐྱྩོན་ཆེད་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་
པ་མ་ཟད། སྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒྩོན་མཛད་ཆེད་གསྩོལ་འདབེས་
ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོས་ཁྩོང་རྣམས་ཡྱིད་
ཚྱིམ་པར་མཛད།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྣང་གནས་མྱི ་མཐྲུན་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་
གནད་ལྲུགས་ལ་ལ་ྟཚྱུལ་སྐ ྩོར་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཅགེ་
སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ Czech Republic ཀྱི་རྒྱལ་ས་
པ་རག་ Prague ནང་ཡྲུལ་དའེྱི་རྱིག་གཞུང་བླ ྩོན་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཌ་ེནྱི་ཡལ་ཧར་མན་ Mr Daniel Herman 

མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་
ལ་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་རྱིག་གཞུང་བླ ྩོན་ཆེན་
མཆྩོག་གྱིས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཉ་ེའགྲམ་གྱི་ཚྩོགས་ཁང་ 
Manes Hall ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེམགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས། སྣང་གནས་མྱི ་མཐྲུན་པའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག Paradox of Religion ཅསེ་པའྱི་བགྲྩོ་
གླངེ་ཐྩོག་དབྲུ་བཞུགས་མཛད།
  བགྲྩོ་གླངེ་ད་ེནྱི་གླངེ་སྟགེས་ ༢༠༠༠ ཞསེ་
པའྱི་ཞྱི ་བདའེྱི་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱི ན་འདགུ 
སབྐས་དརེ་ལས་རྱིམ་གཙྩོ་སྐྱྩོང་བ་ཤྩོ་ལྩོ་མྩོ་ཨྱི ་ཝ་ཡེན་རྱི་ 
Shlomo Avineri ལགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བགྲྩོ་གླངེ་ནང་ལནྷ་ཞུགས་
མཛད་མཁན་རྣམས་རེ་རེ་བཞྱིན་ངྩོ་སྤྲྩོད་ཞུས། བགྲྩོ་
གླངེ་ནང་ཨྱི ་ཇྱིབ་ Egypt ཀྱི་རྩོམ་པ་པ ྩོ་དང་གསར་
འགྩོད་པ་ཏ་རྱིག་ཨྩོ ་སྱི་མན་ Tarek Osman ལགས་
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ཀང་ཡྩོད་འདགུ
 ཚྩོགས་བཅར་བ་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༠ ཡྩོད་པ་
རྣམས་ལ་ཐྩོག་མར་རྱིག་གཞུང་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་
གསྲུང་ད ྩོན། སྤྱིར་ང་རང་ལ་མཚྩོན་ན་གཞྱི་ར་ཇྱིའྲུ་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ཏུ་སྐྱསེ་ཡང་ངས་རྩོམ་གྱི་ཡེ་ཤུ་
རྣམ་དག་ Roman Catholic ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་དད་པ་
བདེ་བཞྱིན་ཡྱིན། ང་རང་ད་ེས་ྔཅགེ་ཀྩོ་སྲུ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་ 
Czechoslovakia ནང་འཚར་ལྩོངས་བདེ་སབྐས་ཆྩོས་
ཀྱིས་ངའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་རང་དབང་གྱི ་ཚྩོར་བ་ཞྱིག་ 
སྟརེ་བྱུང་། ཚྩོར་བ་དསེ་ཕྱིས་སྲུ་ངས་ཆབ་སྱིད་ལས་
དྩོན་ནང་ལས་ཀ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བདེ་སབྐས་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་
ཀྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར། ཞསེ་གསྲུངས་རསེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་གཞན་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་སྐྲུན་ཐབས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། སེམས་འཁྲུག་ནས་བསདྡ་ན་ཕྱི་དངྩོས་
པ ྩོའྱི་མཐྲུན་རྐེན་ཇྱི་ཙམ་སྦར་ཡང་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེ
ཡྩོང་བ་བཟྩོ་མྱི ་ཐྲུབ། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེགལ་ཏ་ེསེམས་ལ་
ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་ཡྩོད་ཚེ་ལྲུས་ལ་ན་ཟྲུག་བྱུང་ཡང་
སེམས་ད་ེཙམ་མྱི ་འཁྲུག འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ ཙམ་
གྱི་རྱིང་ངྩོས་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལནྷ་བགྲྩོ་གླངེ་ཤུགས་
ཆེ་བས་པ་ཡྱིན། སབྐས་དརེ་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་བརྟག་
དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་གཞྱི ་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི འྱི་ལྷན་སྐྱེས་
ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བམས་བརེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་
གསྲུངས་པ་ད་ེངྩོས་ཀྱིས་རེ་བའྱི་འབྱུང་ཁྲུངས་ལྟ་བྲུར་
བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་གཙྩོ་ཆེ་བ་
ཚང་མས་བམས་བརེའྱི་བསླབ་བ་གསྲུང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
འྩོན་ཀང་ཕྩོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བརྩོད་ན། མྱི ་ཐརེ་
འབྲུམ་གཅྱིག་ལགྷ་གྱིས་ཆྩོས་ལ་ད་ེཙམ་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་
ཀྱི་མེད། དརེ་བརྟནེ་བམས་བར་ེསྩོགས་ནང་གཤྱིས་
རྒྱྱུས་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་ཆེད་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་གྱི ་
བརྒྱྱུད་ནས་གྩོ་དཀྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤྲྩོད་ཐབས་བདེ་དགྩོས། 
ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་
སྒྱིལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་རསེ་

མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རག་ནང་ད་ུཡྲུལ་
དའེྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ནས་ཁྲུལ་དརེ་༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་
སབྐས། གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་ལམྕ་སྐ་ུམྱི ་ལྲུ་
སེ་ཧ ྩོར་ས་ཀ་ Miluse Horska མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་
གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་ ༡༤ དང་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འྩོག་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་གྲངས་ ༣༤ ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། འདྱིར་མྱི ་མང་གྱི་སྐ་ུཚབ་
ཁྱེད་རྣམས་དང་མཇལ་བར་ངྩོས་ལ་ཆེས་མཐྩོང་ཧ་
ཅང་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་སབྐས་ནས་
མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལྲུགས་ལ་ད ྩོ་སྣང་དང་གུས་བརྱི་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྩོད། ངྩོས་རང་བ ྩོད་ནང་ད་ུཡྩོད་སབྐས་ལེགས་བཅྩོས་
ལས་ཁྲུངས་བཙྱུགས་ནས་ལམ་ལྲུགས་རྙྱིང་པ་དརེ་
བཅྩོས་འགྱུར་བདེ་ཐབས་བས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
དརེ་མྩོས་མཐྲུན་མ་བས་པར་ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་ལངས་ཕྩོགས་
ལརྟ་བཅྩོས་འགྱུར་གཏྩོང་དགྩོས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་

པར་བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ལརྟ་བ ྩོད་ནང་ད་ུབཅྩོས་
འགྱུར་བཏང་ཐྲུབ་མེད། ད་ེརསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་
རྒྱ་གར་ད་ུབ ྩོས་བྩོལ་ལ་འབྩོར་མཚམས་སབྐས་འགྱུར་
བཅྩོས་བཏང་འགྩོ་བཙྱུགས་ཐྲུབ་པ་བྱུང་། ང་ཚྩོས་བཙན་
བྩོལ་ད་ུགྲྩོས་ཚྩོགས་ལམ་ལྲུགས་གསར་གཏྩོད་ཐྲུབ་པ་མ་
ཟད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༣ ལྩོར་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབབེས་
བས་ནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ངྩོ་ཡྩོད་གསྲུམ་ཆ་གཉྱིས་
ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཐྩོག་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་དབང་ཆ་ཕྱིར་བསྡ་ུ
བདེ་ཆྩོག་པའྱི་ཆ་རྐནེ་བཀྩོད་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོ་
ནས་བཟྲུང་ངྩོས་རང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་ཁྱིད་ནས་
ཕདེ་རྒས་ཡྩོལ་དང་ད་ེརསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོ་ནས་བཟྲུང་
ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་ནས་རྒས་
ཡྩོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་མ་ཟད།   ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམས་གཞུང་
འཛྱིན་ལམ་ལྲུགས་ད་ེམཇྲུག་བསྒྱིལ་བ་ཡྱིན། ཞསེ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་དརེ་ཚྩོགས་གཞྩོན་ལམྕ་སྐ་ུམྱི ་
ལྲུ་སེ་ཧ ྩོར་ས་ཀ་ Miluse Horska  མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པར་བཀའ་སླ ྩོབ་
གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྩོ་སྩོའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་ལངས་ཕྩོགས་གང་ཡྱིན་
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པ་བརྟན་བཟྲུང་ཐྩོག་སྱིད་བྱུས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ལག་བསྟར་
བདེ་མྱིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེསྩོ་སྩོས་ཐག་གཅྩོད་བས་འགྲྩོ་
རྒྱྱུ ་རེད། ཡྲུལ་འདྱིར་མཚྩོན་ན། དམར་ཤྩོག་སྦ ྩོ་ལྲུག་
རསེ་སྱིད་འཛྱིན་ཧ་ཝལེ་ Havel མཆྩོག་གྱིས་དབྲུ་ཁྱིད་
འྩོག་མང་གཙྩོ་ཐྩོག་མར་འཛྲུགས་མཁན་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན།  
ངྩོས་ཀྱི་རྒྱྱུ ན་ད་ུམྱི ་མང་ཚྩོར་གང་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་ཅེ་
ན། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ལྲུས་སེམས་དང་སེམས་ཚྩོར་སྩོགས་
གང་གྱི ་ཆ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཤྱིག་ཡྱི ན།  
ང་ཚྩོར་གཞན་ལ་ཕན་གནྩོད་བདེ་པའྱི་ནསུ་པ་གཉྱིས་
ཀ་ལནྡ་ཡྩོད། ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ཇྱི་ལརྟ་ཡང་གཞྱི་
རའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྱིན།  རང་གྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཐྩོག་ནས་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ཕག་
དྩོག རང་གཅསེ་འཛྱིན་སྩོགས་བླ ྩོ་མ་རྲུང་པ་ད་ེདག་གྱིས་
རང་ལ་གྩོང་གུན་ཇྱི་ཙམ་བཏང་མྱིན་དང་། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་
སྟ་ེབམས་བརེ་དང་གཞན་གཅེས་འཛྱི ན་གྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་
གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཇྱི་ཙམ་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་མྱིན་
རྟ ྩོགས་ཐྲུབ། ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱྱུན་ལནྡ་མྱི ་སྲུ་འད་ཞྱིག་དང་
ཐྲུག་ཀང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་བསམས་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་སདྐ་ཆ་འདྱི་བཤད་པ་ལས་ངྩོས་རང་ནང་
པ་ཞྱིག་དང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ཡྱིན་བསམས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
སདྐ་ཆ་འདྱི་བཤད་པ་ཞྱིག་མྱིན། གལ་ཏ་ེསྩོ་སྩོའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་
ལངས་ཕྩོགས་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེརྐང་འཛྱིན་བས་ནས་ཕྱིན་

པ་ཡྱིན་ན།  ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་པྩོ་དང་གཞག་
ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་ཐྲུབ།  ཁྱད་ཆྩོས་འདྱི་རྣམས་ཁྱདེ་ཚྩོ་མང་
ཚྩོགས་ཀྱིས་འྩོས་འདམེས་བས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི ་སྣ་ཚྩོར་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ད་ེས་ྔཡྲུལ་འདྱི་དམར་པྩོའྱི་འྩོག་ནས་
བཅྱིངས་གྲྩོལ་ཐྩོབ་མཚམས་ངྩོས་རང་འདྱིར་བསླབེས་
པ་རེད། སབྐས་ད་ེདསུ་ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་བཏྩོན་
པའྱི་ནང་། དཔལ་འབྩོར་ལམ་ལྲུགས་ཐྩོག་ལ་ཆ་མཚྩོན་
ན། དཔལ་འབྩོར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ད་ེསྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་
ལྲུགས་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་ལརྟ་མྱི ་མང་ཉམ་ཐག་དབྲུལ་ཕ ྩོངས་
རྣམས་ལ་ཐྩོབ་ཐྲུབ་པ་དང་། དཔལ་འབྩོར་འཛྲུགས་
སྐྲུན་གྱི་ལམ་ལྲུགས་ད་ེམ་རའྱི་རྱིང་ལྲུགས་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་
ལརྟ་འཁྲུག་ཆ་ད ྩོད་པ ྩོ་དགྩོས། ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཉ་ེལམ་
ངྩོས་ཀྱིས་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་ཤེས་ལནྡ་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་ཐྲུག་
པ་ཡྱིན། དངེ་སབྐས་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་ནང་དམ་བསྒགས་ཆེ་
རྲུ་ཕྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བརྩོད་བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་ཚྩོས་གྩོ་
སབྐས་ནམ་བྱུང་སབྐས་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྲྩོ་འཆམ་
པ་དང་། སླ ྩོབ་ཕྲུག་བཅས་དང་ཐྲུག་ནས་ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་དང་མང་གཙྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེ
དག་ངྩོ་སྤྲྩོད་གནང་ཐྲུབ་པ་དགྩོས། 
 ཉྱིན་ཤེས་སྔ ྩོན་ངྩོས་ཀྱི་སྲུ ་ལྩོ་ཝ་ཀྱི་ཡའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨན་ད་ེརེ་ཇྱི་ཀྱི་སྱི་ཀ་ Andrej Kiska 

མཆྩོག་དང་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཁྩོང་ནྱི་ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མང་ཚྩོགས་སྟ ྩོང་ཕག་བརྒལ་བར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་སྐ་ུགཤེགས་ཧ་ཝལེ་ Havel 

མཆྩོག་གྱི་རསེ་འབང་གཤའ་མ་ཞྱིག་རེད་འདགུ  ངྩོས་
རང་ཁྩོང་ལ་ངྩོ་མཚར་སྐྱསེ་བྱུང་། ཕྩོགས་མཚྱུངས་གླངེ་
སྟགེས་ ༢༠༠༠ བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཨྱི ་ཇྱིབ་  Egypt དང་སྩོ་དྱི་ཨ་
རབ།  Saudi Arabia ད་ེབཞྱིན་ཨྱི ་སྱི་རེལ་  Israel 
བཅས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་དང་ཐྲུག་པ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་འདགུ འྩོན་ཀང་ཁྩོང་རྣམས་དང་ལནྷ་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་
རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚྩོད་ད་ེཙམ་མ་བྱུང་། དངྩོས་གནས་བས་ན་
བགྲྩོ་གླངེ་ནང་དངེ་སབྐས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཁག་དང་། ལགྷ་པར་
དམག་འཁྲུག་ཤྩོར་བཞྱིན་པའྱི་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཁག་ནས་དངྩོས་
སྲུ ་དཀའ་སྡུག་མྱྩོང་མཁན་གྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ད་ེའད་མགྲྩོན་
འབྩོད་ཐྩོག་མྱྩོང་ཚྩོར་བརེ་ལེན་བེད་ཐྲུབ་པ་ཡྱི ན་ན། 
བགྲྩོ་གླངེ་ཏ ྩོག་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་རྲུ་ཡྩོང་ཐྲུབ།  ད་ེས་ྔསབྐས་
ཤྱིག་ལ་ཨ་རའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ United 

States Institute of Peace གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་སླ ྩོབ་ཕྲུག་
ཚྩོགས་ཁག་གཅྱིག་ར་སར་ངྩོས་དང་ཐྲུག་འཕད་བྱུང་། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
 ཉྱིན་གུང་ལྗགས་སྨྱིན་གྲྲུབ་བསྟནུ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་ལྲུ་ཁར་ན་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ Lucerna 

Palace ད་ུམང་ཚྩོགས་ ༢༨༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ།།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཅགེ་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པ་རག་ནང་ད་ུཡྲུལ་
དའེྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་གྱི་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་དང་མཇལ་ 
འཕད་ཀྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩོགས་སྩལ་བསྟནུ། ཉྱིན་གུང་
ལགྗས་སྨྱིན་མཛད་རསེ་རྒྱལ་ས་པ་རག་ནང་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་ལྲུ་ཁར་ན་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ Lucerna Pal-

ace ད་ུམང་ཚྩོགས་ ༢༨༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན།

 བར་ེབའྱི་སྤྲུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོ། སྱིད་འཛྱིན་དམ་
པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ཝེལ་མཆྩོག་གྱི ་དབྲུ ་ཁྱིད་ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག 
ཡྲུལ་འདྱིས་ལངས་ཕྩོགས་བརྟན་བཟྲུང་ཐྩོག་ནས་ཤར་
བསྐྱྩོད་གནང་ཡྩོད། ཁ་སང་བཞྱི་མདྩོ་ Hradcanske 

Square དརེ་འཛྩོམས་སབྐས་ཁྱདེ་ཚྩོས་བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ་མཐྩོང་བྱུང་། བྩོད་
ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་པ་ད་ེབདནེ་པར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་པ་
ཞྱིག་དང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཐྩོག་
ཤར་བསྐྱྩོད་བདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན།
 དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱིས་གཙྩོས་འཚེ་མེད་ཞྱི ་
བར་དགའ་བའྱི་མྱི ་མང་ཡྩོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེངྩོས་ཀྱིས་
ཁྱདེ་རྣམ་པར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ཁ་སང་ངྩོས་ཀྱིས་ལས་འགན་གཙྩོ ་བ ྩོ་གསྲུམ་གྱི་ཐྩོག་
འགྲལེ་བཤད་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། དང་ཐྩོག་ངྩོས་རང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་བད་ེསྐྱྱིད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ 
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེ
ཡྱིན། ཞྱི་བད་ེསྐྲུན་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་མཆྩོག་ནྱི་གཞན་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 18

ལ་བམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་རེད། ཆྩོས་ལྲུགས་
གཙྩོ་ཆེ་ཚང་མས་བམས་པ་དང་བར་ེབ་སྩོགས་ཀྱི་བསབླ་
བ་གསྲུང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཀང་བརྟག་
དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་རང་ 
བཞྱིན་ད་ེབམས་བརེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ར་སྤྲྩོད་ཐྲུབ་
ཡྩོད་སྟབས་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ཡྩོད།
ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་
སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་བཏང་རྒྱྱུ ་འདྱི་རེད། གསྲུམ་པ་ད་ེབ ྩོད་
ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཐྲུབ་
ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ན། ངྩོས་
རང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ནས་རྒས་ཡྩོལ་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཟྱིན། འྩོན་ཀང་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་
ཡྱིག ད་ེབཞྱིན་འཇྱིག་ས་ླབའྱི་མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་
ཡྲུག་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཐད་བླ ྩོ་འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ ཁ་སང་
གང་བརྩོད་པ་འདྱིར་བསྐྱར་ཟླྩོས་བ་འདྩོད་མེད། དརེ་
བརྟནེ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་དྱི་བ་ཡྩོད་ན་གསྲུང་རྩོགས། ཞསེ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསྟནུ་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་
ལན་མཛད།
 སྐབས་དརེ་ཚྩོགས་བཅར་བ་འགའ་ཤས་
ཀྱིས་དངེ་སྐབས་ཅེག་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཨ་རྱི ་
སྩོགས་ཀྱི་ནང་ད་ུགནས་སྟངས་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་བཞྱིན་
པའྱི་ཐད་སེམས་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་བཏྩོན་པར་༸གྩོང་ ས་

མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོས་བསམ་བླ ྩོ་
རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་སྟ་ེཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ལ་
བལ་ྟཐྲུབ་པ་དགྩོས། ད་ལ་ྟཨྱི ་རག་ Iraq དང་སྱི་རྱི་ཡའྱི་ 
Syria ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན་ད་ལ་ྟའདྱིར་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆྩོད་རེད། འཛམ་
གླྱིང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐྩོག་སེམས་ཁལ་བདེ་ནས་བསདྡ་པ་
ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐྲུབ་པར་བརྟནེ། ད་ེཕན་
རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།   དའེྱི་ཚབ་ཏུ་སྩོ་སྩོའྱི་བླ ྩོ་མ་རྲུང་
པ་རྣམས་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་བསྟནེ་ནས་རང་རྒྱྱུད་ཞྱི་དལུ་བག་
ཡྩོད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྙྱིང་སྟ ྩོབས་སྐྱསེ་རྒྱྱུ ་དང་། 
སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ཡྩོད་ན་རེ་བ་ཞྱིག་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་
བསླབེ་རྒྱྱུ ་རེད། གྲྩོགས་པྩོ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དཔལ་
འབྩོར་དང་སྟ ྩོབས་ཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་གྲྩོགས་པྩོ་
བཟྩོ་བ་ད་ེའད་མྱིན་པར་
གཞན་ལ་གུས་བརྱི ་དང་
བམས ་བརེའྱི ་ ཉམས ་
ལེན་ཐྩོག་ནས་གྲྩོགས་པྩོ་
བཟྩོ་དགྩོས། ངྩོས་རང་
འདྱིར ་ཡྩོ ང ་ཐྲུ བ ་པར ་
ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། 
སྤྱིར་སྱིད་འཛྱིན་དམ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཧ་ཝལེ་མཆྩོག་དན་

བཞྱིན་འདགུ འདྱི་ནྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད།
 འྩོན་ཀང་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི ་གྲྩོགས་པ ྩོ་གྲྩོགས་
མྩོ་ཚྩོས་ཁྩོང་གྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཐྩོག་ཤར་བསྐྱྩོད་ཀྱིས་དམ་པ་
ཁྩོང་གྱི ་འཆར་སྣང་རྣམས་བསྒྲུབ་ཐབས་གནང་བཞྱིན་
པ་མཐྩོང་སབྐས་ངྩོས་རང་དགའ་པ ྩོ་བྱུང་། ངྩོས་རང་ས་
གནས་གང་ད་ུབསྐྱྩོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱིས་
རྙ ྩོག་གྲ་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེའཆར་ཅན་ལ་ྟབྲུ་རེད། འྩོན་
ཀང་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་ད་ེལརྟ་བས་རྐནེ་ངྩོས་ལ་ཁྱབ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་ཐྩོབ་བཞྱིན་འདགུ གལ་ཏ་ེཁྱདེ་ཚྩོས་ངྩོས་ལ་
དངྩོས་སྲུ ་སྐྱྩོན་བརྩོད་བདེ་མཁན་རྒྱ་ནག་དཔྩོན་རྱིགས་
ཚྩོ་དང་ཟྲུར་ད་ུཐྲུག་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་ཁྩོ་པ་
ཚྩོས་བསམ་ཚྱུལ་གཞན་ཞྱིག་བརྩོད་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་རེད། 
གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛྱིན་ལམ་ལྲུགས་འྩོག་སྨྲ་བརྩོད་
རང་དབང་མེད། འདྱི་ཁྱདེ་ཅགེ་མྱི ་སེར་ཚྩོས་གསལ་པྩོ་
ཤེས་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་ཚྩོགས་
བཅར་བ་ཞྱིག་གྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སརླ་སྐྱ་ེབ་
བཞསེ་རྱིས་ཡྩོད་དམ། ཞསེ་དྱི་བ་ཕྲུལ་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དྩོན། ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། ཞསེ་
པའྱི་སྤྩོད་འཇྲུག་ཀྱི་ར་བ་ལྲུང་འདནེ་མཛད། ཕྩོགས་
མཚྱུངས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཁྲུལ་དརེ་སླར་ཡང་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐྱང་གནང་ཡྩོང་བའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པར་
བཀའ་ལ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ངསེ་པར་ད་ུའདྱིར་ཡྩོང་
ཆྩོག འྩོན་ཀང་ཁྱདེ་ཚྩོས་མགྲྩོན་ཤྩོག་གཏྩོང་དགྩོས། 
ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ།།
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འཛམ་གླྱིང་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ུམ་ཡྩོད་ཀང་ངྩོས་རང་བསྐྱྩོད་ཐྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་
རང་ཡྩོད་པ་ནྱི་ཉྱི་ཧ ྩོང་ཡྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཅེག་
སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་ཡྩོངས་
སྲུ་ལེགས་གྲྲུབ་ཀྱིས་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་
མྱི ་ལན་ནང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས། མྱི་ལན་ 
Milan གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇྲུ་སེ་པ་ེས་ལ་ 
Mayor Guiseppe Sala  མཆྩོག་དང་རྣམ་གྲྲྭ་མཁན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཁྩོམ་ཐྩོག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་སྩོགས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ གནམ་
ཐང་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྟ ྩོན་འཁྩོར་ལྷན་རྒྱས་ཐད་
ཀར་མྱི ་ལན་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་ཡེ་ཤུའྱི་མཆྩོད་དཔྩོན་ཨེན་ཇ་ེ
ལྩོ་ཤྩོ་ཁྩོ་ལ་ Angelo Scola མཆྩོག་གྱི་གཟྱིམ་ཤག་
ཏུ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། སབྐས་དརེ་
མཆྩོད་དཔྩོན་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་གྲྩོང་ཁྱརེ་
མྱི ་ལན་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་པར་འཚམས་འདྱི་དང་
སྦྲགས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་སབྐས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། བཀུར་འྩོས་ཆྩོས་ཕྩོགས་དབྲུ་
ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་ངྩོས་ཀྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་རྣམ་པ། ངྩོས་རང་
ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱདེ་རྣམས་དང་ལྷན་འཛྩོམས་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་

སབྐས་ཐྩོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༣ 
ལྩོར་ངྩོས་རང་ཡྲུ ་རྩོབ་ཏུ་ཐངེས་དང་པ ྩོ་བསྐྱྩོད་སྐབས་
ཐྩོག་མར་་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་ས་གནས་སྲུ ་གནམ་གྲྲུ་བབ་ཡྩོད། 
སྐབས་དརེ་ཡེ་ཤུའྱི་བླ་ཆེན་པ ྩོབ་པ ྩོལ་དྲུག་པ་མཆྩོག་  
His Holiness Pope Paul VI ཁྩོང་རེད།  ཁྩོང་ཨྱི ་
ཊ་ལྱི ་རང་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྩོད། ཐངེས་འདྱིར་ངྩོས་རང་
སརླ་ཡང་ཨྱི ་ཊ་ལྱིར་འབྩོར་སབྐས་དང་ཐྩོག་ཁྱདེ་རྣམ་

དང་ཐྲུག་འཕད་བྱུང་བ་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་
དང་སྦྲགས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་
སྒྱིལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མྲུ་མཐྲུད་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་
པ ྩོབ་པ ྩོལ་གཉྱིས་པ་མཆྩོག་དང་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིན་
ལནྷ་ཚྩོགས་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༦ 
ལྩོར་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཨ་སྱི་སྱིར་ Assisi འཛམ་
གླྱིང་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་ཚྩོགས་ཆེན་ World Day 

of Prayer for Peace ཐངེས་དང་པ ྩོའྱི་སབྐས་བ་ླཆེན་
པ ྩོབ་ཇྩོན་པ ྩོལ་གཉྱིས་པ་ Pope John Paul II མཆྩོག་
གྱིས་ངྩོས་ལ་མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་བ་ལྟར་བསྐྱྩོད་པ་
ཡྱིན། ལནྷ་ཚྩོགས་ད་ེནྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ཕན་ཚྱུན་མཐྲུན་
སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐྩོག་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕན་
རླབས་བྱུང་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་བ་ླཆེན་མཆྩོག་
ལ་ལནྷ་ཚྩོགས་ད་ེལ་ྟབྲུ་ཐངེས་གཅྱིག་ཚྩོགས་པ་ལ་ྟབྲུ་མྱིན་
པར་རྒྱྱུ ན་མཐྲུད་ནས་ཚྩོགས་རྒྱྱུ འྱི་འགྩོ་འཛྲུགས་བྱུང་
བ་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐྲུབ་ན་དག་ེཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཚྩོགས་བཅར་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་
གཅྱིག་ལ་བཀའ་ལན་མཛད། ལནྷ་འཛྩོམས་ལེགས་གྲྲུབ་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 20

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་གྲྩོང་ཁྱརེ་མྱི ་ལན་གྱི་མྱི ་སེར་ཕག་
འཁྱརེ་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ། 

རསེ་ཡེ་ཤུའྱི་མཆྩོད་དཔྩོན་ཨེན་ཇ་ེལྩོ་ཤྩོ་ཁྩོ་ལ་ Angelo 

Scola མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོགས་ཁང་གཞན་ཞྱིག་ཏུ། ༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་
བཀའ་ལན་སྩལ། སབྐས་དརེ་གསར་འགྩོད་པ་ཞྱིག་
གྱིས་ཐངེས་འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་པ ྩོབ་
ཕ་རན་སྱི་སྱི་ Pope Francis མཆྩོག་མཇལ་འཕད་ཞུ་
རྒྱྱུའྱི་ཐྲུགས་རེ་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་མེད་ཀྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་བླ་ཆེན་མཆྩོག་གྱི ་གདན་ས་བ་ེཊྱི ་ཀན་ 
Vatican གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ཡེ་ཤུའྱི་རསེ་འབང་པ་
ཚྩོའྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་ཐྲུགས་ཁྲུར་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
མཁྱནེ་རྟ ྩོགས་ཡྩོད་སྟབས།  ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བ་ེ
ཊྱི ་ཀན་ལ་མཛད་དཀའ་གང་ཡང་བཟྩོ་འདྩོད་མེད་སྐ ྩོར་
བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། དངེ་སབྐས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ལ་མཚྩོན་ན་འཛམ་གླྱིང་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ུ
མ་ཡྩོད་ཀང་ངྩོས་རང་བསྐྱྩོད་ཐྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་
རང་ཡྩོད་པ་ནྱི་ཉྱི་ཧ ྩོང་ཆགས་ཡྩོད།  ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་
དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་བསྟནུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྲྩོང་ཁྱརེ་མྱི ་ལན་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་དགེ་འཕལེ་
གླྱིང་ཆྩོས་ཚྩོགས་སྲུ་ཇྱི་ལརྟ་གདན་ཞུས་གསྩོལ་འདབེས་
ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་ཁྲུལ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས།  ཆྩོས་
ཚྩོགས་ཀྱི་སྒ ྩོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བདེ་སའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུ
རྣམ་གྲྲྭ་མཁན་པྩོ་ཁྩོམ་ཐྩོག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་
བ ྩོད་རྱིགས་སྩོགས་དད་ལནྡ་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཕབེས་
བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། སབྐས་དརེ་ཝྱི་ཐྱི་ནམ་
Vietnam ནང་པའྱི་དད་ལནྡ་པ་ཁག་གཅྱིག་ཀང་ཕབེས་
ཡྩོད། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ་ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་དགསེ་བཞསེ་མཛད། ཕདེ་
ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མྱི ་ལན་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་མྱི ་ལན་གྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་  
University of Milan-Bicocca ནང་ཆྱིབས་
སྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན ་བསྐྱངས་ནས་དགེ ་ལས་སླ ྩོབ ་མ་
གྲངས་ ༢༤༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།  ད་ེ
ཡང་སབྐས་དརེ་ཐྩོག་མར་མྱི ་ལན་གྲྩོང་སྡ་ེལས་ཁྲུངས་
ཀྱི ་ཚྩོགས་གཙྩོ ་སྐུ ་ཞབས་ལམ་བྷརེ་ཏ ྩོ་བྷར་ཏ ྩོལ་ལེ་  
Lamberto Bertolè མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ལ་མྱི ་ལན་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་མྱི ་སེར་ཕག་འཁྱརེ་ Citizen-

ship of the City of Milan འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པར་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་
པ ྩོས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་
འདྱིར་བཅར་ནས་ཁྱདེ་རྣམས་དང་ལྷག་
པར་གཞྩོན་སྐྱེས་ཚྩོ ་དང་ཐྲུག་རྒྱྱུ འྱི ་གྩོ་
སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། 
ངྩོས་རང་དསུ་རབས་ ༢༠ མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ང་ཚྩོའྱི་དསུ་རབས་ད་ེརྫྩོགས་ཟྱིན། ད་ཆ་
ཁྱདེ་དསུ་རབས་ ༢༡ མྱི་རབས་ཚྩོས་

འཛམ་གླྱིང་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་དང་ལས་
འགན་གཉྱིས་ཀར་ཡྩོད། ཅསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
སབྐས་དརེ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་ཆྩོས་ལྲུག་མཐྲུན་
སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་
ནང་བསྟན་འཛྱི ན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་མཛད་རྒྱྱུ ་བཅས་
མཛད་ཁྲུར་གཙྩོ་བ ྩོ་གསྲུམ་གྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་
ཚྩོགས་བཅར་བའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད། ཕྱི་ཚེས་ 
༢༡ ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མྱི ་ལན་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་རྩོ་
ཕ་ེརའྱི་ Rho Fiera ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་ར་ེཙྩོང་
ཁ་པ་བླ ྩོ་བཟང་གྲགས་པས་མཛད་པའྱི་ལམ་གཙྩོ་རྣམ་
གསྲུམ་དང་རྟནེ་འབལེ་བསྟ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་འབལེ་མཛད།། 



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །21

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པའྱི་གསར་འགྩོད་པའྱི་
དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གྲྩོང་
ཁྱརེ་མྱི ་ལན་ནང་ར་ེཙྩོང་ཁ་ཆེན་པ ྩོས་མཛད་པའྱི་ལམ་
གཙྩོ་རྣམ་གསྲུམ་དང་རྟནེ་འབལེ་བསྟ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་འབལེ་
སྩལ་འདགུ  ད་ེཉྱིན་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་གྱི་ཐྩོག་མར་
བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པའྱི་ SkyTG 24 གསར་འགྩོད་པ་སྐ་ུ
ཞབས་པྱིའྩོ་ཌྱི་ཨེ་མྱི ་ལྱི ་ཡ་སྱི་  Pio d' Emilia ལགས་
ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ།  ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་གསར་
འགྩོད་པས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་ཇྱི་
ལརྟ་ཡྩོད་མེད་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་
རང་བད་ེཐང་ཡྱིན།  འྩོན་ཀང་ངྩོས་རང་ལྩོ་ན་རྒས་
འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས་སྐབས་རེ་ཕྱི་ད ྩོ་ཏ ྩོག་ཙམ་ཐང་
ཆད་ཀྱི་འདགུ  རྒྱྱུན་ད་ུཚན་མྩོ་གཉྱིད་ཆྱུ་ཚྩོད་བརྒྱད་
ནས་དགུ་བར་རག་གྱི་ཡྩོད་སྟབས་རྒྱྱུན་ད་ུས་ྔད ྩོ་གྲྲུང་ཤ་
ད ྩོད་པ ྩོ་བདེ་ནས་ལང་ཐྲུབ་ཀྱི་འདགུ  ཅསེ་བཀའ་ལན་
སྩལ།
 དེ་རེས་གསར་འགྩོད་པས་རྒྱ་ནག་སྱིད་
གཞུང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཡང་ཡང་ཁ་བལ་བ་
རེད། ཅསེ་མཚན་དམས་དང་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཞུ་བཞྱིན་པ་
དརེ་དགྩོངས་ཚྱུལ་ཇྱི་ཡྩོད་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དྩོན།  རྒྱ་ནག་རང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱི་ནང་གསལ་ལརྟ་
ན།  ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ཁྱྩོན་ད་ུསྟ ྩོབས་འབྩོར་
མངའ་ཐང་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གསྲུམ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་
རྒྱ་ནག་དང་བ ྩོད། སྩོག་པ ྩོ་བཅས་ཡྱིན་པ་དང་།   ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༥༡ ལྩོར་ང་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་ད་ུགྲྩོས་མཐྲུན་
ད ྩོན་ཚན་ ༡༧ ལ་མྱིང་རྟགས་བཀྩོད་ཡྩོད། ད་ེནྱི་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཞྱིང་ཆེན་སྲུས་ཀང་ད་ེས་ྔབདེ་མྱྩོང་མེད། ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༦༠ སབྐས་ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚྩོགས་ནང་བ ྩོད་ད ྩོན་གླངེ་སླ ྩོང་ཐྲུབ་ཡྩོད་ཀང་ནསུ་པ་ད་ེ
ཙམ་ཐྩོན་མེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༠ སབྐས་ནས་ང་ཚྩོས་ས་ྔཕྱི་
མ་གཏྩོགས་རྒྱ་གཞུང་དང་ལནྷ་སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་དཀའ་

ངལ་སེལ་དགྩོས་པའྱི་ངསེ་པ་རྙདེ་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༤ 
ལྩོར་ང་ཚྩོས།  གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་འཁྩོད་
པའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་ཆ་རྐནེ་ཁག་
བ ྩོད་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་ལག་བསྟར་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ང་
ཚྩོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གྱི་རང་བཙན་མྱི ་རྩོད། ཅསེ་
ཐག་གཅྩོད་བྱུང་བ་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།
 ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
བ ྩོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུཆྱི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱང་གནང་
མཛད་རྒྱྱུའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།  ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༥༤ སབྐས་ནས་ངྩོས་རང་རྒྱ་ནག་རྱི་བ ྩོ་ར་ེལརྔ་ 
Wu Taishan གནས་མཇལ་ད་ུའགྲྩོ་འདྩོད་ཡྩོད་ཚྱུལ་
བརྩོད་པ་ལརྟ་དསུ་ད་ལའྟང་མཇལ་འདྩོད་ཡྩོད། ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པས་རྒྱ་ནག་
གྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཛམ་གླྱིང་གྱིས་སེམས་ཚབས་བདེ་
དགྩོས་པ་གཟྱིགས་མྱིན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།  
རྒྱ་ནག་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་གནའ་རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ལནྡ་པའྱི་
ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན།  འྩོན་ཀང་ད་ཆ་གཅྱིག་
བསྡུས་དབང་འཛྱི ན་ལམ་ལྲུགས་འྩོག་མྱི ་མང་ཚྩོར་
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཇྱི་ཡྱིན་ཤེས་མ་ཐྲུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ནང་ལྷུང་ཡྩོད།  རྒྱ་ནག་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་འགའ་
ཤས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་མཁན་ཡྱིན་

ཡང་། གཞན་ཁག་གཅྱིག་མཁགེས་འཛྱིན་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་བདེ་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཅསེ་བཀའ་
ལན་སྩལ་རསེ་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཆྱིན་ཕྱིང་གྱི་སྐ ྩོར་ལ་དྱི་བ་
ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།  ད་ལ་ྟབརྩོད་རྒྱྱུ ་ཁག་
པ ྩོ་རེད།  ཁྩོང་གྱི་ནང་མྱིར་མཚྩོན་ན་ནང་པ་རེད། ཁྩོང་
གྱི ་ཕ་དམ་པ་ལ་མཚྩོན་ན་ངྩོས་རང་གྱི ་ངྩོ་ཤེས་རེད། 
པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དང་གྲྩོགས་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་བཀའ་
ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི ་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་
ལྐ ྩོག་ཟའྱི་གནད་དྩོན་ཐྩོག་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་བསཔ་
དརེ་བསགྔས་བརྩོད་མཛད། 
 ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པས་ཉ་ེལམ་གྲྩོང་ཁྱརེ་
ཨ་སྱི ་སྱིར་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མགྲྩོན་འབྩོད་མ་ཞུས་པ་དརེ་དགྩོངས་
ཚྱུལ་ཇྱི ་ཡྩོད་ཀྱི ་དྱི་བ་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས། ངྩོས་ཀྱིས་འགྩོ་ཁྱིད་རྣམས་དང་མཇལ་
འཕད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ལས་མང་ཚྩོགས་དང་ཐྲུག་ནས་སྐད་ཆ་
ཤྩོད་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན་ནསུ་པ་ཆེ་བ་ཐྩོན་ཐྲུབ། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་རསེ་
༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།  
མ་འྩོངས་པར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་ཡྩོང་དགྩོས་མྱིན་
ཐད་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཐག་གཅྩོད་བ་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ། །
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཤར་པ་ཆྩོས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་ ༡༠༣ པར་བསྐ ྩོ་གཞག་མཛད་འདགུ

ཨ་རྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པའྱི་འཚམས་འདྱི།
༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁྲུངས་ནང་ད་ུསྐ་ུཚབ་
ད ྩོན་གཅྩོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་དམྱིགས་བསལ་
འབལེ་མཐྲུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུས་ར་སྱི་ཝལེ་ Sarah Sewall 

མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ  སབྐས་དརེ་
བ ྩོད་ད ྩོན་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་མཆྩོག་གྱིས་
ཐྩོག་མར་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་
གཅྩོད་གསར་པར་བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་བར་འཚམས་
འདྱི་གནང་བ་དང་སྦྲགས།  ད་ལའྟྱི་བ ྩོད་ནང་གྱི་གནས་
སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་བ ྩོད་རྒྱ་འབལེ་མྩོལ།  ཕྩོ་མྩོ་འད་
མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕྩོགས།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ནང་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་སྐ ྩོར།  
 ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་མྲུ ་མཐྲུད་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཐྩོབ་ཐབས་ཙམ་མ་ཟད།  ཨ་
རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་འྩོས་བསྡ་ུཆེན་མྩོ་ཟྱིན་རསེ་སྱིད་གཞུང་

གསར་པའྱི་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་ཀྱི ་
གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་རྒྱབ་སྐྱྩོར་མྲུ ་
མཐྲུ ད་གནང་ཆེད་བ ྩོད་མྱི འྱི ་
ཕྩོགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་
འབལེ་ལམ་སྤལེ་ཕྩོགས། སྤྱིར་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱྩོན་ད་ུབ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་གྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་
རྲུ་ཇྱི ་ལྟར་གཏྩོང་དགྩོས་མྱི ན་
སྐ ྩོར་གྩོ་བསྡརུ་གནང་འདགུ     
སྐབས་དརེ་སྐུ ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ངྩོས་ནས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་ཐྲུགས་བསྐྱདེ་དམ་བཅའ་གསྲུམ་གྱི་སྐ ྩོར་ཞུས་
པ་མ་ཟད།  ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ས་ྔརསེ་དང་ཨ་རྱིའྱི་
བ ྩོད་ད ྩོན་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པས་ད་བར་བ ྩོད་
ད ྩོན་ཐྩོག་ལགྷ་བསམ་ཆེན་པ ྩོས་ཐྩོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་
མཐྲུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་གནང་དང་གནང་མྲུས་ལ་ཞ་ེ
ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། འབྱུང་

འགྱུར་ལྕམ་སྐུ་མཆྩོག་དང་ལྷན་འབལེ་ལམ་ཉསེ་པ ྩོའྱི་
ཐྩོག་ནས་ལས་དྩོན་མྲུ་མཐྲུད་སྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཞུས་འདགུ    སྤྱིར་ལམྕ་སྐ་ུས་ར་སྱི་ཝལེ་
མཆྩོག་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་སྤྱི་དམངས་བད་ེའཇགས་
དང་མང་གཙྩོ། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྩོབ་ལནྷ་
ཁང་གྱི་དྲུང་གཞྩོན་ལས་རྩོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཐྩོག་ཕག་
ལས་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་འདགུ །

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཤར་པ་ཆྩོས་ར་ེར་ེབཙྱུན་བླ ྩོ་བཟང་བསྟན་
འཛྱིན་མཆྩོག་དགའ་ལནྡ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དགའ་ལནྡ་

ཁྱི་ཐྩོག་བརྒྱ་དང་གསྲུམ་པར་བསྐ ྩོ་གཞག་མཛད་འདགུ   
འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་ཐྩོག་ 
༡༠༢ རྱི་རྫྩོང་སས་ཐྲུབ་བསྟན་ཉྱི་མ་ལྲུང་རྟ ྩོགས་བསྟན་
འཛྱི ན་ན ྩོར་བྲུ ་མཆྩོག་གྱིས་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པའྱི་མཛད་
འཁྲུར་ལྩོ་བདནུ་གཙང་སྟ་ེ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དགྩོངས་ཞུ་མཚན་འཁྩོད་སནྙ་ཞུ་ཕྲུལ་
ད ྩོན་ལརྟ། དགྩོངས་འཁྩོལ་སྩལ་བ་དང་འབལེ་ཁྱི་ཐྩོག་
བརྒྱ་དང་གསྲུམ་པ་ཕབེས་རེས་ཤར་པ་ཆྩོས་ར་ེར་ེབཙྱུན་
བླ ྩོ་བཟང་བསྟན་འཛྱིན་མཆྩོག་བསྐ ྩོ་གཞག་མཛད་འདགུ་
པ་དང་ཁྱི་འདྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༥ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་མྩོན་གྷ ྩོ་འདྩོད་རུྒ་གླྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་སྲུ་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་
ཁང་ད་ུགནང་རྒྱྱུ ་ཐྲུགས་གཏན་འཁལེ་འདགུ

 ཤར་པ་ཆྩོས་རེ་རེ་བཙྱུན་བླ ྩོ་བཟང་བསྟན་
འཛྱིན་མཆྩོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་ཡྩོད་པ་དང་། 
བྩོད་ཁམས་ཡ་རར་སྐུ་འཁྲུངས་ཞྱིང་ཆྱུང་དསུ་སྲུ ་ཡ་ར་
ཚེམ་དགྩོན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགུང་ལྩོ་ ༡༦ ཐྩོག་
འབས་སྤྲུངས་བླ ྩོ་གསལ་གླྱིང་ད་ུཆྩོས་ཞུགས་ཀྱིས་གཞུང་
ཆེན་ཁག་ལ་བསབླ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ 
ལྩོར་བཙན་བྩོལ་ད་ུཕབེས་ནས་སགྦ་ས་ཆྩོས་སརྒ་ད་ུསླ ྩོབ་
གཉརེ་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་འབས་སྤྲུངས་བླ ྩོ་གསལ་
གླྱིང་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་སྒྱིག་ཁྩོངས་སྲུ་ཞུགས་ནས་མྲུ་མཐྲུད་སླ ྩོབ་
གཉརེ་གནང་འདགུ རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་
ཕག་མཛྩོད་དང་། གྲྲྭ་ཚང་གྱི་ཞྱིང་ལས་བདེ་མཁན་གྱི་
རྒྱ་དཔྩོན་དང་བཅྱུ་དཔྩོན། དག་ེབསྐ ྩོས། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེ
རྒན་སྩོགས་ཀྱི་ཐྲུགས་འགན་བཞེས་རསེ་དགེ་བཤེས་ལ་ྷ
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རམས་པ་དང་སྔགས་རམས་པའྱི་མཚན་རྟགས་ཡང་
བཞསེ་པ་མ་ཟད། ལྩོ་གསྲུམ་རྱིང་རྒྱྱུད་སྟ ྩོད་བ་ླམ་དབྲུ་
མཛད་དང་ལྩོ་གསྲུམ་རྱིང་མཁན་པ ྩོ་བཅས་ཀང་གནང་ 

འདགུ
 ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ལྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གནས་མཆྩོག་ར ྩོ་ར་ེགདན་ད་ུ

ཤར་པ་ཆྩོས་རའེྱི་མཚན་གནས་སྩལ་རསེ། ད་བར་ལྩོ་ངྩོ་ 
༡༤ རྱིང་ཤར་པ་ཆྩོས་ར་ེགནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་མཆྩོག་གྱི་དཔ་ེདབེ་
དབྲུ་འབདེ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་
བཞུགས་སྒར་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་
གསྲུང་རྲྭའྱི་སྟངེས་༸སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག  ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤཱནྟ་ཀུ་མཱར་ 
Shri Shanta Kumar མཆྩོག་དང་སྐ་ུཟླ་སན་ཏྩོ་ཤྱི ་ཤེལ་
ཇ་ Smt. Santosh Shailja  མཆྩོག་དང་། རྒྱ་གར་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་རཱམ་སྲྭ་རྲུབ་ 
Ram Swaroop མཆྩོག  བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞྱིན་ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆྱུང་དང་།  གཞུང་
འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་སྐྱྱིད་ཁག་
གྱི་སྐ་ུཚབ་འཐྲུས་མྱི ་སྩོགས་ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག   སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱི་
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཤཱནྟ་ཀུ་མར་མཆྩོག་གྱིས་བརམས་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི འྱི་
སྟངེ་དམར་པྩོའྱི་གྲྱིབ་གཟྲུགས།   Red Shadow over 

Himalaya  དང་ཁྩོང་གྱི་སྐ་ུཟླས་བརམས་པའྱི། ཅྱི་སྟ་ེ

སྟ ྩོན་ཀ་འཆར་ཚེ།   If Autumn Comes ཞསེ་པ་དང་། 
གཞན་ཡང་སྐ་ུཞབས་ཧམེ་རཱཇ་ཀྩོ་ཤྱིག་ Hemraj 

Kaushik མཆྩོག་གྱིས་སྐ་ུཞབས་ཤཱནྟ་ཀུ་མཱར་མཆྩོག་ལ་
ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་དཔ་ེདབེ་གཅྱིག་བཅས་ཁྱྩོན་དཔ་ེདབེ་གསྲུམ་
དབྲུ་འབདེ་མཛད་འདགུ
  དེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ་ད ྩོ་ཆྱུ ་ཚྩོ ད་ 
༩།༣༠ ཙམ་ལ་མཛད་སྒ ྩོ་དབྲུ་འཛྲུགས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་
ངྩོ་སྤྲྩོད་ཀྱི ་ལས་རྱིམ་ཁག་ཡྩོངས་སྲུ ་གྲྲུབ་རེས་ཐྩོག་

མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་མཆྩོག་དང་ཁྩོང་གྱི་
སྐ་ུཟླ་བཅས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་མེ་
ཏ ྩོག་འབྲུལ་ལམ་ཞུས།
 སྤྱིར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་
ཟྲུར་པ་མཆྩོག་གྱིས་བརམས་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི འྱི་སྟངེ་
དམར་པྩོའྱི་གྲྱིབ་གཟྲུགས། Red Shadow over Hima-

laya  ཞསེ་པ་ད་ེས་ྔཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༥ ལྩོར་ཐྩོག་མར་འདྩོན་
སྤལེ་གནང་སྐབས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྔ ྩོན་གླངེ་ཞྱིག་ལགྗས་རྩོམ་མཛད་པ་
དང་། ཐངེས་འདྱིར་མྱི ་ལྩོ་ལ་ྔབཅྱུའྱི་རསེ་སརླ་ཡང་དབེ་
དརེ་དསུ་ཐྩོག་དགྩོས་ངསེ་སྐྱར་ཞྱིབ་གང་འྩོས་གནང་
རསེ་འདྩོན་སྤལེ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ  ད་ེཡང་ཐྩོག་
མར་སྐུ་ཞབས་ཧམེ་རཱཇ་ཀྩོ་ཤྱིག་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ལ་
ཡྱིའྱི་སྟངེ་དམར་པྩོའྱི་གྲྱིབ་གཟྲུགས། ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེདབེ་
ཀྱི་ངྩོ་སྤྲྩོད་ཞུས། ད་ེརསེ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་དང་རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་ 
སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་འབལེ་མཐྲུད་པ་སྐ་ུཞབས་ཤཱནྟ་ཀུ་མཱར་ 
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མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་བསྟནུ། ༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 དེ་རེས ་བ ྩོད ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐྲུ ས ་ཚྩོ གས་
གཞྩོན་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕྲུན་ཚྩོགས་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གནས་བཤད་གནང་དྩོན། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ནས་སྐུ་ཞབས་ཤཱནྟ་ཀུ་
མཱར་མཆྩོག་དང་། ལམྕ་སྐ་ུ
སན་ཏྩོ་ཤྱི ་མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་
རྩོམ་པ་པ ྩོ་ཧྱིམ་རཱ་ཇ་ཀྩོ་ཤྱིག་
བཅས་ཀྱི་དཔ་ེདབེ་དབྲུ་འབདེ་
མཛད་པར་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་
ཆྱུང་ནས་བཀའ་དྱིན་བླ་མེད་
ད་ུཆེ། ཞསེ་ཞུ་དང་། སྐ་ུ
ཞབས་ཤཱནྟ་ཀུ་མཱར་མཆྩོག་
གྱི་དཔ་ེདབེ་ཀྱི་ནང་ད ྩོན་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ ལགྷ་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་

ད ྩོན་དང་འབལེ་བའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་བཀྩོད་གནང་
ཡྩོད་པ་མ་ཟད།  ཁྩོང་གྱིས་ད་བར་བ ྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་ཐྩོག་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་མྲུ་མཐྲུད་གནང་ཡྩོད།  ཁྩོང་གྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་
འྩོག་རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་

པའྱི་ལས་ད ྩོན་མང་དག་ཅྱིག་གནང་ཐྲུབ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
གཞན་ཡང་ལས་འཆར་མང་དག་ཅྱིག་ཡྩོད་སྟབས་འདྱི་
རེ་རེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི ་དགྩོས་པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།  
གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་སྲུ་གནས་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་ཚང་མའྱི་
ཚབ་ཞུས་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་སྟ ྩོན་འཁྩོར་དང་
བཅས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  གཞན་ཡང་ཐངེས་
འདྱིར་ཕག་འབལེ་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་
པ་དང་། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ།  
ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ནང་སྐུ་མགྲྩོན་བཅས་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དཔ་ེདབེ་དཔར་སྐྲུན་ཁང་
ལའང་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཅན་གྱི་དཔ་ེདབེ་འདྱི་ལྟ་བྲུ ་དཔར་སྐྲུན་ 
གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སྦྲགས། དཔ་ེདབེ་ད་ེ
དག་འབྱུང་འགྱུར་མང་ཚྩོགས་ཁྩོད་འགྲམེས་སྤལེ་གང་
མང་གནང་ཐྲུབ་པའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཞེས་གསྲུངས་
རསེ་མཛད་སྒ ྩོ་ལེགས་པར་གྲྩོལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་མཆྩོག་གྱི་དཔ་ེདབེ་
དབྲུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་
བཞུགས་སྒར་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་
གསྲུང་རྲྭའྱི་སྟངེས་༸སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་
ཆེན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤཱནྟ་ཀུ་མཱར་མཆྩོག་གྱི་བརམས་
པའྱི་དཔ་ེདབེ་དབྲུ ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན།
 ལྩོ་ངྩོ་མང་པ ྩོའྱི་རྱིང་ནས་ངྩོ་ཤེས་དང་རྒྱྱུས་
ཡྩོད་ཡྱི ན་པ་ཤཱནྟ་ཀུ་མཱར་ལགས་དང་ཁྩོང་གྱི ་ལྕམ་ད་ེ
བཞྱིན་འབལེ་ཡྩོད་པར་ཁང་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཚྩོ་དང་
འདྱིར་སྐ་ུམགྲྩོན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཕབེས་ཡྩོད།  མཛད་སྒ ྩོར་
ངྩོས་རང་ཤྩོག་ཅསེ་གསྲུངས་པ་རེད། ངྩོས་ལ་དབེ་ཞལ་
ཕ་ེབ་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། 
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཁ་སང་ཐྩོག་མའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱིར་
དབྲུ་འབདེ་བས་ན་ཞེས་གསྲུངས་ཡང་མ་ཐྲུབ་པ་རེད།  

ཐྩོག་མར་ངྩོས་གཉྱིས་ངྩོ་ཤེས་བྱུང་སབྐས་ངྩོས་གཉྱིས་ལྩོ་
གཞྩོན་པའྱི་སབྐས་ཡྱིན།   ལྩོ་མང་པྩོ་ཕྱིན་པ་རེད། ང་
ཚྩོ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ལྩོ་ན་རྒས་བཞྱིན་ཡྩོད།   ཆྩོས་ཉྱིད་
རེད།
 གང་ལརྟ་མྱི ་སྐྱསེ་པའྱི་མཐའ་མ་འཆྱི ་བ་ཟརེ་
བ་འདྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད། རྒས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད། 
གལ་ཆེ་ཤྩོས་ནྱི་སྩོ་སྩོ་གསྩོན་པའྱི་རྱིང་ལ་མྱི ་ཚེ་ད ྩོན་དང་
ལནྡ་པ་བདེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ནྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ  ཁྱདེ་
རང་ངྩོས་ནས་མཚྩོན་ན།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་
མང་པྩོ་ཞྱིག་འཁྱརེ་ནས་རྱིམ་པ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ལ་
ལས་ཀ་བས་ནས་དངྩོས་གནས་སྤྱི་དམན་གྱི་ད ྩོན་དག་
མང་པྩོ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་དབེ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱིས་ནས། ཁྱདེ་རང་གྱི་ཨ་
ཅག་ལགས་ནས་ཀང་དབེ་གཅྱིག་བྱིས་ཡྩོད། 
 གང་ལརྟ་དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་གང་བྱུང་བ་

རྣམས་ཁྱདེ་རང་གྱིས་དངྩོས་སྲུ་ཉམས་མྱྩོང་གྱི་ཐྩོག་ནས་
སྩོ་སྩོའྱི་མཐྩོང་ཐྩོས་དངྩོས་སྲུ ་བྱུང་བ་རྣམས་ཡྱིག་ཐྩོག་
ལ་ཕབ་ནས་བྱིས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་
འདགུ ལྩོ་རྒྱྱུས་ཟརེ་བ་འདྱི་གནས་རྒྱྱུ ་རེད།  གཉྱིས་
ནས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ངྩོ་མ་འདྱི་གསལ་པྩོར་འགྩོད་ཐྲུབ་པ་དགྩོས།   
ལྩོ་རྒྱྱུས་ཁག་གཅྱིག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་དང་བསྟནུ་
ནས་ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་ཤྩོད་སྟངས་མྱི ་འད་བ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།  
དརེ་བརྟནེ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་
ཡྱི ག་ཐྩོག་ལ་བཀྩོད་ནས་ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚྩོ ་མྱི ་རབས་
ཙམ་མྱིན་པར་མྱི ་རབས་རསེ་མ་ཚྩོས་ཀང་ཤེས་ཐྲུབ་པ་
ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ཁྱདེ་རང་གྱིས་དབེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱིས་གནང་བར་
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། 
 དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་མྱིའྱི་ལྩོ་
རྒྱྱུས་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་འཁྲུག་པ ྩོ་ཡྩོད་པའྱི་དསུ་རབས་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །25

ཤྱིག་རེད་འདགུ འཕྲུལ་ཆས་དང་ཚན་རྱིག་ཡར་རྒྱས་
འགྲྩོ་རྒྱྱུ ། ད་ེཐྩོག་ནས་མྱི ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པའྱི་རྱིགས་
དའེང་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡར་
རྒྱས་ཕྱིན་ཡྩོད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་རང་རྒྱལ་གཞན་
ཕམ་གྱིས་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་གང་ལརྟ་འཛམ་བྲུ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་དཔརེ་ན་དམག་ཆེན་དང་པ ྩོ། དམག་ཆེན་
གཉྱིས་པ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་ཀྩོ་རྱི་ཡའྱི་དམག ཝྱི་ཏྱི་ནམ་
དམག ད་ེབཞྱིན་ཡྲུལ་གྲྲུ་འགའ་ཤས་ལ་དསུ་རབས་ཉྱི་
ཤུ་པ་དའེྱི་ནང་ལ་ཧ་ལམ་དམག་འཁྲུག་རྒྱབ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་
ཅང་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ
 ལྩོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བ་ད་ེའདས་ཀྱིས་བཤད་དསུ་དསུ་
རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་ལ་འཁྲུག་རྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་
བསད་པ་ས་ཡ་ཉྱིསེ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་བཤད་ཀྱི་འདགུ ད་ེ
འད་ལ་ྟབྲུའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད།  རྙ ྩོག་གྲ་
ཧ་ཅང་ཡྩོད་པའྱི་དསུ་ད་ེའད་གཅྱིག་གྱི ་ནང་ལ་ཨེ་ཤྱི ་
ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཕྱིན་ནས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་ཡང་དསུ་རབས་
ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་གྱི་འགྱུར་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་གཅྱིག་ཆགས་
བསདྡ་ཡྩོད།
 དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་མྱི ་གསྩོད་ཁག་
སྦྩོར་ཧ་ཅང་བྱུང་ནས་མྱི ་གྲངས་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྷག་
ཙམ་དམག་འཁྲུག་འྩོག་འདས་གྲྩོངས་ཕྱིན་པ་དང་དའེྱི་
རསེ་ཤུལ་མྱི ་གྲངས་ས་ཡ་མང་པ ྩོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
མྱངས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ད་ལའྟྱི་མྱི ་རབས་རྒན་པ་ཚྩོར་བཤད་རྒྱྱུ ་
འདགུ ཡྲུ་རྩོབ་ནང་ལ་རེད། ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལའང་
རེད། ད་ེའད་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡྩོད།  ཁར་ཐྲུག་དརེ་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་དསུ་རབས་ ༢༠ 
ནང་གྱི་ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་འཚེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བས་པ་ད་ེགང་
ལྟར་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ལ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ཟརེ་བ་
འདྱི་དང་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་བས་པ་ད་ེཡང་གྩོ་མཚྩོན་
གྱི་ཐྩོག་ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་བདེ་རྒྱྱུ འྱི་བསམ་བླ ྩོ་
ཧ་ཅང་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་འདགུ ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་བག་
ཆགས་རྙྱིང་པ་འདྱི་ད་ལ་ྟདསུ་རབས་ ༢༡  མགྩོ་མའྱི་
སབྐས་འདྱིར་བག་ཆགས་འདྱི་ཡྩོད་བསདྡ་པ་གཅྱིག་རེད། 
འདྱིས་རྐནེ་པས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་། དཔརེ་དཀྱིལ་ཤར་

ཡྲུལ་གྲྲུ་ཁག་གྱི་ནང་ལའང་རེད། གང་ལརྟ་དཀའ་ངལ་
མང་པྩོ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད།  ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་འདྱི་ངྩོས་
ཀྱིས་རྟགས་ཏུ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། དསུ་རབས་ ༢༠ པའྱི་
ནང་ལ་ང་ཚྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་འཁྱརེ་སྩོ་འདྱི་དཀའ་ངལ་
འཕད་མ་ཐག་ལམ་སང་དཔྲུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཐྩོག་ནས་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ཤུགས་
ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་སྟབས།  གྩོམས་གཤྱིས་ཀྱི་བག་
ཆགས་འདྱི་ད་ལ་ྟདསུ་རབས་ ༢༡ མགྩོར་བསླབེས་པ་ལ་ྟ
བྲུ་འདགུ  དརེ་བརྟནེ་སྐྱྩོན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་དརེ་བརྟནེ་ནས་
བྱུང་བ་ལ་ྟབྲུ་འདགུ   
 ད་ེལརྟ་ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་བཤད་བསདྡ་ཀྱི་
ཡྩོད། ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསདྡ་པ། 
དཔརེ་ན་བ ྩོད་ནང་གྱི་གནས་ཚྱུལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དསེ་
རྐནེ་པས་ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་
ཡྩོད། འདས་པའྱི་བྱུང་བ་ལས་ང་ཚྩོས་བསབླ་བ་གང་
ལེན་དགྩོས་རེད་བརྩོད་ན།  འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ལ་
འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འདྱི་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་
དསུ་རབས་ཤྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ  བསམ་ཚྱུལ་
འདྱི་ངྩོས་རང་གཅྱིག་པ ྩོའྱི་བསམ་ཚྱུལ་གང་ཡང་མྱིན།  
ཚན་རྱིག་པ་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་ཚང་མའྱི་བསམ་ཚྱུལ་
ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་གྱུར་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ 

 ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་འཚེ་བ་བས་ནས་དཀའ་
ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་དཀའ་འས་ཁག་པ ྩོ་རེད་
འདགུ འཚེ་བས་མྱིའྱི་སེམས་ལ་ངར་རྒྱལ་དང་ཁྩོང་ཁྩོ་
ཤུགས་ཆེ་རྲུ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ལརྟ་འཚེ་བའྱི་
གཞྱི་ར་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞ་ེསངྡ་དང་ཆགས་
སངྡ་གྱི་བླ ྩོ་དསེ་བསླབེས་བཞྱིན་ཡྩོད། 
 གང་ལརྟ་དསུ་རབས་ ༢༡ འདྱི་འཚེ་བ་མེད་
པའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ  ཅསེ་བརྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད།  འདྱི་ལརྟ་བརྩོད་སབྐས་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའྱི་ཡྲུལ་ལ་ཨ་ཧྱིམ་ས་ཞེས་པའྱི་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལྟ་
གྲྲུབ་ཧ་ལམ་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་གསྲུམ་ལགྷ་རྱིང་དར་འཕལེ་
བྱུང་ཡྩོད།  འཚེ་བ་མེད་པ་ཟརེ་བ་འདྱི་ཞདེ་སྣང་བས་
ནས་འགུལ་སྐྱྩོད་གང་ཡང་བས་མ་ནསུ་པར་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་
མྱིན།  འཚེ་བ་བ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡྩོད་བཞྱིན་ད་ུགཞན་
ལ་བར་ེབ་བདེ། གཞན་ལ་གནྩོད་འཚེ་བས་ན་མྱི ་རྲུང་
བསམས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གྱི་ཐྩོག་ནས་འཚེ་བ་བདེ་ཐྲུབ་ 
བཞྱིན་ད་ུའཚེ་བའྱི་བ་སྤྩོད་ལས་བསྡ ྩོམས་པ་ཞྱིག་ལ་འཚེ་
བ་མེད་པ་ཞསེ་བརྩོད། དརེ་བརྟནེ་འཚེ་བ་མེད་པ་བརྩོད་
སྐབས་ལྲུས་ངག་གྱི ་སྤྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འཚེ་བ་མེད་ 
པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།   མཐར་གཏུགས་ན་
སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཀ་རྲུ་ན་ Karuna  ཞསེ་པ་དརེ་ཐྲུག་
ཡྩོད། ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།
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 དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ མྱི ་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་བཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད། ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་དངུ་
ཕྱུར་བཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད། ཆྩོས་དད་ཡྩོད་རྲུང་མེད་རྲུང་
ཆྩོས་དད་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ད་ུའད་མྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་
གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་བམས་བར་ེལནྡ་པ་
ཞྱིག་རེད། ཅསེ་ཚན་རྱིག་པས་དངེ་སབྐས་བརྩོད་བཞྱིན་
ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་ད་ེའཚེ་བ་
མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་བཟང་ཕྩོགས་ ཀྱི་རེ་བ་རྒྱག་ས་
ཞྱིག་ཡྩོད།  ཉམས་མྱྩོང་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་
བས་ནས་གང་ལརྟ་ང་ཚྩོས་དསུ་རབས་འདྱི་སྙྱིང་ ར་ེ
ལནྡ་པའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་བཟྩོ་ཐབས་བདེ་དགྩོས། གཙྩོ་
བ ྩོ་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་སདྐ་
ཆ་མྱིན་པར་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ནས་སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེཡྩོད་
ན་ལྲུས་བད་ེབ། སེམས་སྐྱྱིད་པ། ཚེ་རྱིང་བ། གྲྩོགས་
མང་བ་སྩོགས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།   དངེ་དསུ་རབས་
འདྱི་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་ཡར་རྒྱས་གཙྩོ་བཟྲུང་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་

བཞྱིན་ཡྩོད། དའེྱི་ཐྩོག་ནས་མྲུ་མཐྲུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་མྱིའྱི་སེམས་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་
རེད།  དརེ་བརྟནེ་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་ཡར་རྒྱས་ཡྩོད་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ནང་གྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ད་ུ བམས་བར་ེལནྡ་
པ་ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་འདྱི་མྱི ་མང་པྩོ་དང་། ངྩོས་ཀྱི་གྲྩོགས་
པ ྩོ་ཧ་ཅང་མང་པྩོར་བསམ་ཚྱུལ་འདྱི་གཅྱིག་གྱུར་ད་ུཡྩོང་
བཞྱིན་འདགུ  ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་འཚེ་བ་མེད་པ། བམས་བརའེྱི་
བསམ་པ་དང་ལནྡ་པ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་
ཕག་རྱིང་གྱི་ རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་འདྱི་དང་འབལེ་
བ་དང་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ 
རེད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྲྩོགས་པྩོ་ཚྩོར་རྟག་
ཏུ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ཕ་མེས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་རལ་ལས་
ཐྩོན་པའྱི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལབ་ཐྲུབ་ཀྱི་རེད། གང་
ལྟར་ཟབ་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་ཆ་བཞག་ན་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པ་ད་ེགྲས་གཏྱིང་རྱིང་པ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་རྒྱ་
གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ལ་ཡྩོད། རྒྱ་ཆེ་བ་ལབ་ན་འཚེ་

བ་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བམས་བར་ེདགྩོས་རྒྱྱུ ། ད་ེཡང་
རྒྱ་གར་རྱིག་གྱི་གཞུང་ནང་ལ་ཡྩོད། གནའ་རབས་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དངེ་སང་ད ྩོ་སྣང་གཞྱི་
ནས་བསླབེ་བཞྱིན་འདགུ བར་སབྐས་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་ཁར་ཐྲུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་
རྐང་རྐང་ལ་དམྱིགས་བསདྡ་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ 
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལབ་ན་
འདྩོན་པ་འདྩོན་རྒྱྱུ ་དང་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་ལྟ་བྲུ ་ཞྱིག་
ཆགས་འདགུ ད་ེའད་མ་རེད།  གཙྩོ་བ ྩོ་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ནང་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་
འདྱི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་ཞྱིག་རེད་
འདགུ    འདྱི་བསྐྱར་གསྩོ་བདེ་དགྩོས་འདགུ  ཅསེ་
ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་ལརྟ་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།

༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་མཐྩོ་ཤྩོས་ད་ེ
འབྲུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུར་རསེ་ལྲུས་མ་ཐབེས་པ་གནང་རྩོགས།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་
བཞུགས་སྒར་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་
གསྲུང་རྲྭའྱི་སྟངེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་
ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་དང་རྒྱ་གར་བྷྱི་ཇེ་པྱི་ཆབ་སྱིད་
ཚྩོགས་པའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་
གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་འབལེ་
མཐྲུད་པ་སྐ་ུཞབས་ཤཱན་ཏ་ཀུ་མཱར་ Shri Shanta Ku-

mar མཆྩོག་དང་ཁྩོང་གྱི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུསན་ཏ ྩོ་ཤྱི ་ཤེལ་ཇ་
མཆྩོག Smt Santosh Shailja རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འྩོག་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་རཱམ་སྲྭ་རྲུབ་ Shri Ram 

Swaroop མཆྩོག ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱི ་སལ་ཝྱིན་ཅྩོ་ད་ེརྱི་ Shri Salveen Chaudary 

མཆྩོག ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་ཀྱི་ཤན་
ཀུ་མཱར་ Shri Kishan Kumar མཆྩོག རྩོམ་པ་པ ྩོ་ 

Shri Hemraj Kaushik ལགས། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་
པ། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་
ཚྩོགས་སྐྱྱིད་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ། ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ། 
སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་བཅས་ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག
 ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ཤཱན་ཏ་ཀུ་
མཱར་མཆྩོག་གྱིས་བརམས་པའྱི། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི ་སྟངེ་དམར་
པྩོའྱི་དྱིབ་གཟྲུགས། Red Shadow over the Hima-

layas ཞསེ་པ་དང། ཁྩོང་གྱི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུསན་ཏ ྩོ་ཤྱི ་
ཤེལ་ཇ་མཆྩོག་གྱིས་བརམས་པའྱི། གལ་སྱིད་སྟ ྩོན་དསུ་
འཆར་བ་ཡྱིན་ན། If Autumn comes ཞསེ་པ་དང་། 
གཞན་ཡང་རྩོམ་པ་པ ྩོ་ཧམེ་རཱཇ་ཀྩོ་ཤྱིག་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་
ཞབས་ཤཱན་ཏ་ཀུ་མཱར་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚེའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྐ ྩོར་གྱི་
དཔ་ེདབེ་བཅས་ཁྱྩོན་དབེ་གསྲུམ་དབྲུ་འབདེ་མཛད།
 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཤཱན་ཏ་ཀུ་མཱར་མཆྩོག་

གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། བྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལྱི ་
བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་བམས་བརའེྱི་ཉམས་
ལེན་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ད་ེདག་ལ་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་
མང་ས་ཡ་མང་པ ྩོས་གདངེ་འཇྩོག་ཧ་ཅང་ཚད་མཐྩོན་
པ ྩོས་ཆེ་བསྟ ྩོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་
མང་ཚྩོགས་ཁྩོད་ཤུགས་རྐནེ་སྦྱིན་གནང་མཛད་མཁན་
གྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་ནྱི་བ ྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་
ཁྩོང་ཉག་གཅྱིག་མ་གཏྩོགས་གཞན་སྲུའང་མེད། དརེ་
བརྟནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་བད་ེཐབས་ལ་སནྨ་པའྱི་
ཞབས་འདགེས་རླབས་པྩོ་ཆེ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མྲུས་ལ་
ངྩོས་འཛྱིན་ཞུས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་རྒྱ་གར་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་
གཟངེས་རྟགས་ཆེ་མཐྩོང་ཆེ་ཤྩོས་སྲུ ་གྲགས་པ་རྒྱ་གར་
གྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ། Bharat Ratna ཞསེ་པ་ད་ེངསེ་པར་ད་ུ
འབྲུལ་ལམ་ཞུ་དགྩོས། ཞསེ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ངས་ཚྩོར་
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ཤུགས་ཆེན་པ ྩོས་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བྩོད་ལ་རྒྱ་གར་
གྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་སྟ ྩོན་ཐྩོག་མྱིག་དཔ་ེ
བཟང་པྩོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆྩོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་ནྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རྟགས་ཀྱིས་གཙྩོས་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་ཧ་ཅང་
མང་པྩོ་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཟྱིན་སྟབས། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་ཁྩོང་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུ་
རྒྱྱུའྱི་ཐད་རསེ་ལྲུས་མ་ཐབེས་པ་གནང་རྩོགས།
 བྩོད་མྱི ་ཚྩོར་དང་བདནེ་མ་བྱུང་བ་ད་ེནྱི་
བླ ྩོ་ཕམ་ཆེ་ཤྩོས་ཀྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས་འཛམ་གླྱིང་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱིས་གཙྩོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚྩོགས་
པ་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཁག་གྱིས་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
གནང་དགྩོས། ད་ེརྱིང་འདྱི་གར་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆྩོག་གྱི་ཕག་ནས་དཔ་ེདབེ་འདྱི་དག་དབྲུ་འབདེ་མཛད་
རྒྱྱུ འྱི་བསྐལ་བཟང་གྱི་གྩོ་སྐབས་ཐྩོབ་པ་དརེ་ང་རང་ལ་
དགའ་སྤ ྩོབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཐྩོབ་བྱུང་།
 ངའྱི་དབེ་འདྱི་ཐྩོག་མར་འདྩོན་སྤལེ་བས་
ནས་ད་ལ་ྟམྱི ་ལྩོ་ ༥༠ སྩོང་རསེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་
ཀྱི་ས་མཚམས་ཐྩོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམག་སརྒ་དང་
དམག་མྱིའྱི་མྩོ ་ཊ་འགྲྩོ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་བ་སྩོགས་

ཀྱིས་མཚྩོན་གྲ་སྒྱིག་རྒྱ་ཆེ་བདེ་བཞྱིན་པར་བརྟནེ་ཉནེ་
ཚབས་ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཉ་ེབའྱི་འཆར་
རྒྱ་གར་ས་མཚམས་དམག་མྱི ་དང་དངྩོས་སྲུ་གདྩོང་ཐྲུག་
བས་ནས་ཁ་གཏད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མངྩོན་གསལ་སྟ ྩོན་
བཞྱིན་ཡྩོད།
 ལྷག་པར་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་པ་ཀྱི ་སྱི ་
ཐན་གཉྱིས་འབལེ་ལམ་ཉ་ེརྲུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དརེ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སེམས་འཚབ་བེད་དགྩོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་གསྲུངས། 
སྤྱིར་དཔ་ེདབེ་ད་ེཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༢ ལྩོར་རྒྱ་དཀར་ནག་

གཉྱིས་དམག་འཁྲུག་ཤྩོར་ནས་ལྩོ་གསྲུམ་གྱི་རསེ་སྲུ ་ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༦༥ ལྩོར་ཐྩོག་མར་འདྩོན་སྤལེ་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་འདགུ་པ་དང་། ཐངེས་འདྱིར་ད་ེསའྔྱི་དཔ་ེདབེ་
དརེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཇྱི་དགྩོས་ཁག་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་གཞྱིགས་ནས་གནང་མཐར་ཕྩོགས་སྒྱིག་གནང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ་པ་དང་། དཔ་ེདབེ་ཀྱི་སྔ ྩོན་གླངེ་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལྗགས་ 
རྩོམ་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་གཞྱིས་བསེ་འཕན་པ ྩོ་དང་པདྨ་བཀྩོད་
སེར་སྐྱ་མང་ཚྩོགས་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་དངྭས་མ་བཅྱུད་འདནེ་གྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་ནས་

བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ རེས་གཟའ་
ལགྷ་པ་ཚེས་ཆ་བཟང་ཉྱིན་དང་སྟབས་བསྟནུ་གཞྱིས་བསེ་
འཕན་པ ྩོ་དང་པདྨ་བཀྩོད་སེར་སྐྱ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་
ཀྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ ྩོ་
ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་
མྱི ་འཇྱིག་ར ྩོ་རའེྱི་ཁམས་སྲུ་བརྟན་ཅྱིང་ཐྲུགས་བཞདེ་ལྷུན་
འགྲྲུབ་ཡྩོང་སདླ།  ཨྩོ ་རྱི་ས་ཕྲུན་ཚྩོགས་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་སྲུ ་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་རྱི ་དགྩོན་ཐྲུབ་བསྟན་སྨྱིན་

གྲྩོལ་གླྱིང་གྱི་དབྲུ་བ་ླསྐྱབས་ར་ེནམ་མཁའ་དྱི་མེད་རབ་
འབམས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ར ྩོ་ར་ེསླ ྩོབ་དཔྩོན་གནང་
ནས་ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅྱུད་འདནེ་གྱི་ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་
ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས།  སབྐས་དརེ་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།
 ད་ེརྱིང་འདྱི་གར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ར ྩོ་རེ་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་མཛད་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་པདྨ་བཀྩོད་དང་འཕན་
པྩོའྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་ཟརེ་ནའང་འད་གང་ལརྟ་བསེ་ལ་འཁྩོད་

པའྱི་ཡྲུལ་མྱི ་ཚྩོས་གཞྱིས་ལྲུས་མྱི ་མང་ཚྩོའྱི་བསམ་
པ་དང་འདནུ་པའྱི་ཚབ་བས་ཏ་ེད་ེརྱིང་འདྱིར་བརྟན་
བཞུགས་གནང་བ་རེད། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
 ངྩོས་ལ་ྟབྲུ་མཐའ་མལ་པ་ཞྱིག་ལ་སྐྱསེ་འཆྱིའྱི་
རང་དབང་མེད། འྩོན་ཀང་སྲུ་ཡྱིན་རྲུང་ཕན་པ་དང་
འདནུ་པ་ཟརེ་བ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ངྩོས་རང་ངྩོས་ནས་ཀང་།  །ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་
གནས་པ་དང་། །འགྲྩོ་བ་ཇྱི་སྱིད་གནས་གྱུར་པ། །ད་ེ
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སྱིད་བདག་ནྱི་གནས་གྱུར་ནས།  །འགྲྩོ་བའྱི་སྡགུ་བསལྔ་
སེལ་བར་ཤྩོག ཅསེ་སྨ ྩོན་ལམ་འདྱི་རྟག་ཏུ་རྒྱག་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཚྱིག་ཙམ་གྱི་སྨ ྩོན་ལམ་མྱིན་པར་དངྩོས་གནས་
སྙྱིང་ཁྲུང་རྲུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་སེམས་ཤུགས་སྐྱསེ་ནས་
ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ད་ུསྨ ྩོན་ལམ་འདྱི་བརྒྱབ་གྱི་ཡྩོད། 
 ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་ད་ལ་ྟངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱིར་
དངྩོས་སྲུ ་མྱིག་མཐྩོང་ལག་ཟྱིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་རེད། འགྲྩོ་བའྱི་ད ྩོན་ལ་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཙམ་
ཡྩོང་བསདྡ་ཀྱི་ཡྩོད་རེད། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་བ ྩོད་
གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འགྲྩོ་བའྱི་ད ྩོན་ལ་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད་བསདྡ་པ་གསལ་པྩོ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་
ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་འགྲྩོ་བའྱི་ད ྩོན་སྐྱསེ་རྒྱྱུ འྱི་སྨ ྩོན་
ལམ་རྒྱག་སྡ ྩོད་མཁན། སེམས་ཤུགས་སྐྱ་ེསྡ ྩོད་མཁན་
གྱི་མྱི ་གཅྱིག་གྱིས་ཚེ་འདྱི་ལ་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྱི་ཕན་
ཐྩོགས་གང་ཙམ་ཡྩོང་བའྱི་སྐབས་ལ་འདནུ་པ་སྐྱ་ེནས་
འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད། ངྩོས་ཀྱི་ངྩོས་ནས་འདནུ་པ་
འདྱི་ལརྟ་སྐྱ་ེབཞྱིན་ཡྩོད། ད་ལ་ྟབཤད་མ་ཐག་པ་ལརྟ།   
བསྟན་པ་དང་འགྲྩོ་བའྱི་ད ྩོན་ལ་ཕན་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་འདྱི་ངྩོས་
རང་ཁྱིའྱི་ཐྩོག་བསདྡ་ནས་བྱིན་རླབས་ཐྩོབ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ད་ེ
འད་གང་ཡང་མེད། 
 སྟ ྩོན་པ་ཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་ཡྲུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡསུ་
གསྲུམ་གྱིས་མཚྩོན་པའྱི་གསྲུང་ད་ེརྣམས་ཀྱི་དགྩོངས་
ད ྩོན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་རྒྱ་ཆེན་སྤྩོད་བརྒྱྱུ ད་ཀྱི་བླ་མ་
རྣམས་དང་ཟབ་མྩོ་ལ་ྟབརྒྱྱུད་ཀྱི་བ་ླམ།  ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་ཟབ་པ་
དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་མཁས་
པ་ཚྩོའྱི་གཞུང་འདྱི་དག་རྒྱ་ཆེན་པ ྩོ་གང་ཡང་ངྩོས་ཀྱིས་

མྱི ་ཤེས། འྩོན་ཀང་སྙྱིང་ད ྩོན་
ཞྱིག་འཛམ་བྲུ ་གླྱིང་འདྱིའྱི ་
སྒང ་ལ ་རྱི ས ་སྲུ ་མ ་ཆད ་
པའྱི་ནང་པའྱི་ཡྲུལ་གྲྲུ ་ཚྩོའྱི་
ཆྩོས་གྲྩོགས་ཚྩོ ་དང་ཕྩོགས་
མཚྱུངས་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ལ་
ཞུགས ་ མེད ་མཁན ་ཆྩོ ས ་
བརྒྱྱུ ད་སྣ་ཚྩོགས་པའྱི་ཆྩོས་
གྲྩོགས་ཚྩོ ར་ཡྱི ན ་ནའང་། 
 གང་ལརྟ་གཞན་ཕན་གྱི་བླ ྩོ་

འདྱི་ཚང་མས་ཐྲུན་མྩོང་ཐྩོག་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་ཉམས་
ལེན་བདེ་དགྩོས་པ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཕན་
ཚྱུན་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཀྱི་འད་ུཤེས་ཐྩོག་ནས་བླ ྩོ་སྐྱསེ་ཞབས་
འདགེས་བསྒྲུབ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབྲུ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། བས་ནས་ཕན་
ཐྩོགས་ཡང་གང་ཙམ་མཐྩོང་ཆྩོས་སྲུ་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ 
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་ཚྩོ་ལ་
མཚྩོན་ནའང་ཁྩོང་ཚྩོ་ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་རེད། ཅསེ་
ཟྲུར་ཕྲུད་མ་བདེ་པར་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་མྱིན་ལ་མ་
ལྟ ྩོས་པར་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། སྨྲ་ཤེས་ད ྩོན་གྩོ་བ་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། དདུ་འགྲྩོ་བ་དང་བྱིའྲུ་རྱིགས་
ནྱི་སྨྲ་ཤེས་ད ྩོན་གྩོ་བ་མྱིན་པར་བརྟནེ་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་
མེད། དདུ་འགྲྩོ་ཉམ་ཐག་པ་ད་ེའད་མཐྩོང་། བ་བྱིའྲུ་
ཉམ་ཐག་པ་ད་ེའད་མཐྩོང་སབྐས་སེམས་སྐྱྩོ་ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་
མ་གཏྩོགས་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། འགྲྩོ་བ་མྱི ་ལ་སདྐ་
ཀྱི་ཐྩོག་ནས་གྩོ་བར་སྤྲྩོད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་
ཀྱིས་དསུ་རྟག་ཏུ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་བཅྱུ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་ངྩོས་རང་ཡང་མྱི ་ཞྱིག་
ཡྱིན་སྟབས། 
 ཕན་ཐྩོགས་གང་ཐྲུབ་བསྒྲུ བ་ཐབས་བེད་
བཞྱིན་ཡྩོད། བསྒྲུབ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་ཡྱིན་ནའང་སྤྱི་པའྱི་
ལས་འགན་ད་ེམྱི ་སྒརེ་སྩོ་སྩོར་ཡྩོད་སྟབས་ད་ེའདའྱི་འད་ུ
ཤེས་དང་ངྩོས་འཛྱིན་ད་ེལརྟ་ཐྩོག་ནས་ཞབས་འདགེས་
སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཙམ་ཕན་ཐྩོགས་
ཡང་འདགུ དའེྱི་ཁྩོད་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཆྩོས་དད་
མེད་མཁན་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་རྣམས་

དང་འབལེ་བ་གང་ཙམ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་
སྟབས་གང་ལྟར་ད་ལྟ་དངྩོས་སྲུ ་མཐྩོང་ཆྩོས་སྲུ ་གཞན་
དྩོན་བསྒྲུབ་རྒྱྱུ ་གང་ཙམ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ངྩོས་
ནས་ཀང་ལྲུས་རྟནེ་འདྱི་ལྩོ་གང་མང་མང་ཞྱིག་འཚྩོ་ཐྲུབ་
ན་བསམས་པའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་འདྱི་ལརྟ་བརྒྱབ་བཞྱིན་ཡྩོད་
ལ་འདནུ་པའང་ད་ེལརྟ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
 དེའྱི ་ཐྩོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་ཡྱི ན་ནའང་
འདྱིར་༸གྩོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པ ྩོའྱི་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་
ཅན་གྱི་ཁྩོངས་ཀྱི་ཆེ་བ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་སྒྲུབ་པ་སྔ ྩོན་ད་ུ
སྩོང་བའྱི་སྒ ྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་འདྱི་ལརྟ་རེད། 
ནསུ་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་ད་ུཡྩོང་གྱི་རེད།  གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་
དད་པ་དང་དམ་ཚྱིག་གྱི ་ནསུ་པ་ད་ེགཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་རེད། 
དད་པ་དང་དམ་ཚྱི ག་ལྡན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་གསྲུང་ཆྩོག་
གནང་ནས་འདྱི་ལརྟ་བྱུང་བ་རེད། ཐྲུགས་ར་ེཆེ།
 འཕན་པྩོ་བ་ཚྩོར་མཚྩོན་ནའང་ངྩོས་ཀྱིས་
རྟག་ཏུ་འཕན་པ ྩོ་ཤྱིག་གཟན་པ། ཞསེ་རདེ་མྩོ་དང་
སྦྲགས་འདྱི་འད་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་འཕན་
པ ྩོ་བ་ཚྩོས་ཤྱིག་སྩོགས་སན་མྩོའྱི་བར་བཙྱིར་ནས་གསྩོད་
སབྐས་གྲྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད་ཀང་སེམས་ལ་ཕན་
པ ྩོ་འདགུ ཅསེ་ཤྩོད་སྩོལ་ཡྩོད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད་
རསེ་མྲུ་མཐྲུད་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་པདྨ་བཀྩོད་པ་བ་ཚྩོར་
མཚྩོན་ན་བསམ་པ་རྣམ་དག་རེད། རྒྱ་གར་ཤར་
ཕྩོགས་སྲུ ་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་པདྨ་བཀྩོད་
པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། སྐྱབས་ར་ེབདདུ་འཇྩོམས་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེའང་ཕལ་ཆེར་པདྨ་བཀྩོད་པ་རེད། བདདུ་འཇྩོམས་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་དགའ་ལྡན་ཕ ྩོ་བང་ལ་ཐྲུགས་ཞེན་ཧ་ཅང་
ཡྩོད། ཧ་ལས་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ཏྩོག་ཙམ་
ཡ་མཚན་སྐྱ་ེབཞྱིན་ཡྩོད། ཕྱིས་སྲུ་ངྩོ་མཚར་སྐྱ་ེབཞྱིན་
འདགུ   སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཤུགས་ལནྡ་སྟ ྩོན་བཞྱིན་
ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་མཚན་ལམ་བྱུང་བའྱི་སྐ ྩོར་
སྩོགས་ངྩོས་ལ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་གསྲུང་མྱྩོང་ཡྩོད། བྩོད་
བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ད ྩོན་ད་ུཐྲུགས་ཁྲུར་ཧ་ཅང་ཡྩོད།  རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་འཚྩོ ་ཞྱིང་བཞེས་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་རྱིས་མེད་སྐྱསེ་
ཆེན་སྐུ་མདནུ་ནས་ཆྩོས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེསབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་
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འགྩོ་ཚྱུགས་མེད། གང་ལརྟ་སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ད ྩོལ་
རྒྱལ་སྟ ྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གཙང་
མ་དགྩོས། ཟརེ་ནས་རྙྱིང་མ་ལ་སྩོགས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
གཞན་ནས་གསྲུང་ཆྩོས་ཞུ་རྒྱྱུ ་མྱི ་བད་ེབ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
 ཕྱིས་སྲུ ་ངྩོས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གྱི་བརྟག་པ་རྱིམ་
པ་བས་ནས་མཐར་ཐག་གཙང་མ་བཅད།  ཕྩོགས་
གཅྱིག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སྐབས་ངྩོས་ལ་ཆྩོས་དད་
རང་དབང་ཐྩོབ་པ་རེད། དྱིལ་མགྩོ་མཁྱནེ་བར་ེརྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་བ་ླམ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་སྐུ་མདནུ་ནས་ 
གསྲུང་ཆྩོས་ཞུས་པ་རེད། སབྐས་དརེ་བདདུ་འཇྩོམས་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་འཚྩོ ་ཞྱིང་བཞེས་ཡྩོད་ན་ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོས་
འབལེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་རེད། 
 དརེ་བརྟནེ་བདདུ་འཇྩོམས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
པདྨ་བཀྩོད་པ་རེད་ལ་ངྩོས་དང་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་ 
བ་ཞྱིག་ཀང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་པདྨ་བཀྩོད་
པ་བ་ཚྩོས་རྒྱ་གར་ཤར་ནས་འདྱི་གར་ས་ཐག་ཧ་ཅང་ 
རྱིང་པ ྩོ་རེད། འགྲྩོ་སྩོང་ཆེན་པ ྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་ཁྱདེ་
ཚྩོས་དད་དམ་གཡྩོ ་བ་མེད་པར་ད་ེརྱིང་འདྱིར་འདསུ་
ནས་བརྟན་བཞུགས་སྨ ྩོན་ལམ་བཏྩོན་པ་རེད། ཐྲུགས་
ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཕྩོགས་མཚྱུངས་ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་
ཚྩོས་འདྱིར་ཀུན་མཁྱནེ་འཇྱིགས་མེད་གླྱིང་པའྱི་གསྲུང་
ཞྱིག་བཏྩོན་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་སྙྱིང་ར་ེམྩོ་འདགུ ཁྱདེ་ཚྩོས་
ཚྩོགས་གླྲུ་ཞྱིག་བཏྩོན་པ་རེད། སེམས་ལའང་ཕན་པ ྩོ་
འདགུ ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ  འདྱི་དཔ་ེགསར་ལ་ྟབྲུ་
རེད། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཁྱདེ་ཚྩོ་མང་ཆེ་བ་ཕལ་
ཆེར་ར ྩོར་གདན་ད་ུདསུ་དབང་སབྐས་ཐྲུག་འདྩོག་ཁ་པ ྩོ་
རེད།  ལྩོ་རསེ་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་གསྲུམ་པའྱི་ནང་ད་ུངྩོས་རང་
རྒྱ་གར་ཤར་ཕྩོགས་སྲུ ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་
སྒྱིག་ནས་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་ས་
ཁྲུལ་ཚང་མར་བསླབེས་མྱིན་མྱི ་ཤེས། ས་ཁྲུལ་ག་ཚྩོད་
ཁྱབ་ཁྱབ་ཏུ་འགྲྩོ་དགྩོས་བསམ་པ་དན་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་
ག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ནས་ཀང་ཊུ་ཊྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕབེས་
རྩོགས་གསྲུང་པ་རེད། ཁ་སང་ཐངེས་གཅྱིག་ཨ་རྲུ་ནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་
དང་ཐྲུག་པ་རེད། ཕལ་ཆེ་བ་ངྩོས་ཤེས་ཤ་སྟག་རེད། 

 སབྐས་དརེ་ཁྩོང་ཚྩོས་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་ཤར་
ད་ུཡྩོང་རྩོགས་གསྲུང་བྱུང་། ས་ྔམྩོའང་སདྐ་ཆ་ཞྱིག་
བྱུང་བ་རེད་ལ། ཉ་ེལམ་ཡང་ད་ེམཚྱུངས་སདྐ་ཅ་བྱུང་
སབྐས་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོད་པ་ལ་ྟབྲུ་
འདགུ  གནམ་གཤྱིས་ཡང་སབྐས་དརེ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་
ལ་ྟབྲུ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་རང་ཡྩོང་ཆྩོག ཅསེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ས་གནས་ཁག་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་ས་ྔམྩོ་ཡྱིན་ན་ལྩོ་
ན་གཞྩོན་དསུ་མྩོ་ཊ་གཞྩོན་ནས་འགྲྩོ་སབྐས་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་མེད། ད་ཆ་བ་ླརྒན་ལྩོ་ན་ ༨༡ དང་ ༨༢ 
སྒང་ལ་བསླབེས་ཏ་ེབན་རྒན་བླ་རྒན་ཞྱིག་ཆགས་ནས་
ཡྩོད་སྟབས་མྩོ་ཊའྱི་ནང་ཡྲུན་རྱིང་འགྲྩོ་དགྩོས་ན་ཏ ྩོག་
ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ས་གནས་གཞུང་ནས་
ཐད་འཕྲུར་གནམ་གྲྲུ ་གྩོ་སྒྱིག་ཡྩོད་སྟབས་དཀའ་ངལ་
གང་ཡང་མེད་སྐ ྩོར་གསྲུང་བྱུང་། ས་ྔམྩོའང་ད་ེའད་བས་
ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ཐངེས་འདྱིར་ཊུ་ཊྱིང་
ལ་འཁྱྱུག་ཙམ་ཕྱིན་ནས་ཁྱདེ་ཚྩོ་དང་ཐྲུག་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ས་ྔ
མྩོའང་ངྩོས་རང་ཐངེས་གཅྱིག་བསླབེས་པ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ཁྱདེ་ཚྩོ ་པདྨ་བཀྩོད་པ་བ་ཚྩོ ་དང་ཐྲུག་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་གྱི་
རེད། ཚང་མ་སེམས་སྐྱྱིད་པ ྩོ་དང་བླ ྩོ་བད་ེཔ ྩོ་བས་ནས་
བཞུགས། གང་ལརྟ་ངྩོས་ཀྱི་རྨྱིས་ལམ་ནང་མཐྩོང་བ་
དང་ད་ེབཞྱིན་ཕལ་ཆེར་སྔ ྩོན་གྱི་གཏརེ་སྟ ྩོན་ འགའ་ཤས་
ཀྱིས་ལྲུང་བསྟན་ད་ེའད་འགའ་ཤས་མྱིང་སྒ་བས་ན་ཕལ་
ཆེར་ངྩོས་རང་མྱིན་འགྲྩོ་བསམས་པ་ད་ེའད། དཔརེ་ན་
གཏརེ་སྟ ྩོན་ཉྱི་གྲགས་ཀྱི་གསྲུང་འགའ་ཤས་ཡྩོང་བ་ཡྩོད།  

དའེྱི་ནང་ལྩོ་ ༡༡༣ འཚྩོ་རྒྱྱུ ་རེད།  ཅསེ་གཏརེ་སྟ ྩོན་
འགའ་ཤས་ཀྱི་ལྲུང་བསྟན་ད་ེའད་འདགུ  ངྩོས་རང་
རྨྱིས་ལམ་ནང་དའུང་ལྩོ་ ༡༡༣ འཚྩོ་རྒྱྱུའྱི་རྨྱི་ལམ་ད་ེ
འད་བྱུང་།  
 འྩོན་ཀང་ད་ེཙམ་འཚྩོ་རྒྱྱུ ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། 
ཁག་པྩོ་མྱིན་ནམ་བསམ་བཞྱིན་འདགུ འྩོན་ཀང་ལྩོ་བརྒྱ་
བར་སྡ ྩོད་ཐྲུབ་ཆེད་ངྩོས་ཀྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད་
ལ་ད་ེབར་འཚྩོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཕལ་ཆེར་རེད། དརེ་བརྟནེ་ད་
དངུ་ལྩོ་བཅྩོ་ལ་ྔཉྱི་ཤུ་འཚྩོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད། གལ་ཆེ་ཤྩོས་
དརེ་ངྩོས་རང་གསྩོན་པ ྩོར་གནས་ནས་མྱི ་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་
དགྩོས། ད་ེམྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཡྩོད་རེད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
ཙམ་བས་ན་ཕན་རྒྱྱུ ་མེད། ཕན་པའྱི་ལན་ད་ུམཆྩོད་པ་
བ་བ་ནྱི། བསྒ ྩོ་བའྱི་ཚྱིག་བཞྱིན་ཉམས་སྲུ་བངླས་པ་ཡྱིན། 
ཞསེ་སྐྱསེ་རབས་ལས་གསྲུངས་པ་ལརྟ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ངའྱི་ངྩོས་ནས་གང་ཐྲུབ་ཅྱི ་ཐྲུབ་ཀྱི་བམས་སྙྱིང་
ར་ེབང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟ ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབ། ད་ེདང་
འབལེ་ནས་ལའྷྱི་རྣལ་འབྩོར་འད་མྱིན་ཉམས་ལེན་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་བས་ནས་
སེམས་རྒྱྱུད་ལ་ཕན་བཞྱིན་འདགུ  སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེ
ཡྩོང་བ་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ལྲུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ད་ེདག་
སྙ ྩོམ་ནས་སེམས་ནང་ཆགས་སངྡ་བླ ྩོ་ད་ེདག་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་
སབྐས་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ད་ེལས་ལྲུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ད་ེདག་སྙ ྩོམ་པ ྩོ་
ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཚྩོར་
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ངྩོས་ཀྱིས་ཉམས་མྱྩོང་ཐྩོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ཁྱདེ་
ཚྩོས་ཀང་ཆྩོས་བརྩོད་སྐབས་ཁ་ཙམ་ནས་འདྩོན་རྒྱྱུ ་
ཞྱིག་མྱིན། ཆྩོས་ཟརེ་སབྐས་སེམས་རྒྱྱུད་དལུ་དགྩོས། 
སེམས་རྒྱྱུད་མ་དལུ་བ་བདེ་མཁན་ད་ེཆགས་སངྡ་བླ ྩོ་རེད། 
ཆགས་སངྡ་གྱི་བླ ྩོ་དརེ་ད ྩོ་སྣང་གང་ཡང་མ་བས་པར་ང་
ཆྩོས་ཤྱིག་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བརྩོད་ན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་
མེད།  །རང་གྱི་སེམས་ནྱི་ཡྩོངས་སྲུ་འདལུ། །འདྱི་ནྱི་
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྱིན། །ཞསེ་གསྲུང་ཡྩོད། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བརྩོད་སབྐས་སེམས་རྒྱྱུད་དལུ་དགྩོས་པ་
ལས་སེམས་རྒྱྱུད་མ་དལུ་ན་སགྔས་བགྲངས་པ་དང་ཕག་
འཚལ་སྐ ྩོར་སྦྩོང་བས་པ་ལ་ྟབྲུས་ཕན་རྒྱྱུ ་མེད།  སེམས་
རྒྱྱུད་དལུ་ན་གཟྲུངས་སགྔས་ལན་གཅྱིག་བགྲངས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འགྲྱིག་པ་རེད། 
 དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་ལ་དད་པ་མེད་ན་གནས་
ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད།  ཆྩོས་ལ་དད་པ་མེད་ནའང་སེམས་
པ་བཟང་པྩོ་བདེ་དགྩོས། སེམས་རྒྱྱུད་དལུ་དགྩོས། ཞསེ་
ངྩོས་ཀྱིས་གྩོང་ད་ུབརྩོད་སྐབས་ང་ཚྩོ ་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་
མཁན་ཡྱིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་
ཀྱི་རསེ་འབང་། དའེྱི་ནང་ཚན་ནས་བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་

ལྗ ྩོངས་ལ་ཡྩོད་པའྱི་ཐགེ་པ་ཆེ་ཆྱུང་སགྔས་དང་བཅས་པ་
ཆ་ཚང་བའྱི་ཆྩོས་ཚྱུལ་འདྱི་ལ་ྟབྲུ ་ཞྱིག་ཉམས་ལེན་བདེ་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སེམས་རྒྱྱུད་མ་དལུ་ན། དངྩོས་གནས་
བསྟན་པའྱི་ཞབས་འདནེ་རེད། སང་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་
ཕན་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་གནྩོད་རྒྱྱུ ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཚང་མས་
ཧུར་སྐྱདེ་གནང་རྩོགས་གནང་། ཁྱདེ་ཚྩོས་ཡར་བསྟན་
བཞུགས་ཕྲུལ་ནས་ཚེ་རྱིང་པ ྩོ་ཡྩོང་བར་ཤྩོག་ཅེས་ཡར་
སྐྱབས་འཇྲུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྱདེ་ཚྩོ་ཚང་མ་སེམས་

རྒྱྱུ ད་དལུ་བ་ཞྱིག་བས་ནས་ཆྩོས་ཆྩོས་སྲུ ་སྩོང་བ་ཞྱིག་
དང་། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་རསེ་འབང་རྣལ་མ་ཞྱིག་
བདེ་རྩོགས་གནང་ཐྲུགས་རསེ་གཟྱིགས།  ཞསེ་མར་
སྐྱབས་འཇྲུག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཡྲུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་སྲུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཐྩོག་གནད་
ཡྩོད་མྱི ་སྣ་མཇལ་འཕད་དང་བྷྱི་བྷྱི་སྱིའྱི་བཅར་འདྱི་དང་ལེན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ རེས་
གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་

སེང་ེམཆྩོག་ཨྱི ན་
ཡྲུ ལ ་ གྱི ་ རྒྱལ ་
ས་ལྩོན་ཌྩོན་དུ་
རྟ ེན ་གཞྱི ་བས་
པའྱི ་ཡྲུ ལ ་ད ེའྱི ་
གྲྩོ ས ་ ཚྩོ ག ས ་
འྩོག་མའྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་མཆྩོག་དང་
མཇལ ་འཕད ་
གནང་བ་མ་ཟད།
 སྐ བ ས ་

དརེ་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་ལ་ཐྩོག་

མར་འཚམས་འདྱི་གནང་ནས་ཨྱི ན་ཡྲུལ་ད་ུབཞུགས་
རྱིང་སྐུ་ངལ་རྱིགས་གང་ཡང་འཕད་མྱིན་སྐ ྩོར་འདྱི་རད་
གནང་བ་སྩོགས་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་
ཆེ་བསྟན་གནང་འདགུ
 དེ་རེས་ཚྩོགས་གཙྩོ ་མཆྩོག་གྱིས་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་ཨྱི ན་ཡྲུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ Brit-

ish Parliament ཀྱི་ཚྩོགས་ཁང་ནང་ད་ུགཟྱིགས་སྐ ྩོར་
ཐྩོག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ད་ེསྔ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཚྩོགས་གཙྩོ་ 
མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་སལྐ་བཟང་
གྱི་གྩོ་སབྐས་ཐྩོབ་པ་རྣམས་དགའ་སྤྲྩོའྱི་རྣམ་འགྱུར་མངྩོན་
གསལ་ཐྩོག་ནས་དན་གསྩོ་དང་སྦྲགས་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་
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ལ་ཞུས།
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཆྩོགས་གཙྩོ ་མཆྩོག་གྱིས་
སྐབས་དརེ་ཁྩོང་ནྱི་དསུ་རྟག་ཏུ་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་
བའྱི་ཐབས་ལམ་ཐྩོག་ནས་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩོད་གནང་
བཞྱིན་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་གསྲུངས།
 འཚམས་གཟྱིགས་ལེགས་པར་གྲྲུབ་རེས་
གྲྩོས་ཚྩོགས་ལས་རྱིམ་དབྲུ ་འཛྲུགས་གནང་སྐབས་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཟྲུར་ཉན་ད་ུ
བཞུགས། གྲྩོས་ཚྩོགས་དངྩོས་སྲུ་དབྲུ་འཛྲུགས་གནང་
སྐབས་ཚྩོགས་གཙྩོ ་མཆྩོག་གྱིས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་གྱི ་
ཚྩོགས་མྱི ་ཡྩོངས་ལ་ཐེངས་འདྱིར་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་
ད་ུབཙན་བྩོལ་བ ྩོད་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བླ ྩོན་ནམ་སྱིད་སྐྱྩོང་
མཆྩོག་འདྱིར་ཕབེས་པར་ང་ཚྩོས་དགའ་བསྲུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།     
བརྙན་འཕྱིན་འདྱིར་གཟྱིགས་ཐྲུབ།  ཞསེ་ངྩོ་སྤྲྩོད་གནང་
འདགུ
 ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཨྱི ན་ཡྲུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་ད ྩོན་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་ལནྷ་འཛྩོམས་ All Party 

Parliamentary Group for Tibet ཐྩོག་གསྲུང་བཤད་
གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཨྱི ན་ཡྲུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་ཊྱིམ་
ལྩོབ་ཊྩོན་ Tim Loughton མཆྩོག་གྱིས་ལནྷ་ཚྩོགས་
གཙྩོ་སྐྱྩོང་གནང་ཐྩོག་ཨྱི ན་ཡྲུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་
ཚྩོགས་པ་གསྲུམ་གྱི་ཁྱྩོན་གྲྩོས་ཚྩོགས་མྱི ་འཐྲུས་མྱི ་ ༡༠ 
ཕབེས་འདགུ སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་དངེ་

སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གསེར་རྟ་བ་ླརྲུང་སརྒ་གྱི་དག་ེ
བཙྱུན་རྣམས་ཀྱི་གྲྲྭ་ཤག་གཏྩོར་བཤྱིག་བཏང་དང་གཏྩོང་
བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་།  
གསེར་རྟ་བ་ླརྲུང་སརྒ་གྱི་དག་ེབཙྱུན་སྟ ྩོང་ཕག་འགལ་བ་
དགྩོན་པ་ནས་བཙན་དབང་ཐྩོག་ནས་ཕྱིར་འབྲུད་གཏྩོང་

བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་
ཡངས་ཐྩོག་ཡྱིན་སྟབས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ཐྩོག་

ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་
པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་པ་ནྱི། ཨེ་
ཤྱི ་ཡའྱི་རྒྱྱུ ག་ཆྱུ ་གཙྩོ ་ཆེ་
ཁག་གྱི ་ཆྱུ ་མགྩོ ་ཆགས་
ཡྩོད་པ་དང་། ཕྩོགས་
མཚྱུངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱྩོང ་མཆྩོག ་གྱི ས ་གྲྩོས ་
ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་དང་བ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་རྣམས་

ལ་མང་གཙྩོའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་ལ་བརྱི་བཀུར་གཅསེ་འཛྱིན་ཐྩོག་
ནས་རང་གྱི ་ལངས་ཕྩོགས་བརྟན་བཟྲུང་ཐྩོག་བ ྩོད་ལ་
མགྩོགས་མྱྱུར་རང་དབང་སྐྱར་གསྩོ་ཡྩོང་ཐབས་ཆེད་མྲུ་
མཐྲུད་རྩོགས་རམ་གནང་རྩོགས། ཞསེ་འབྩོད་སྐལུ་ཡང་
ཞུས་གནང་འདགུ

 ཕྱི་ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ད་ུདཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཧནེ་རྱི་ཇགེ་སྩོན་ Henry 

Jackson Society ཚྩོགས་པའྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པའྱི་སྡ་ེཚྩོགས་ 
think tank ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་
མྱིའྱི་མང་གཙྩོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་དང་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་བ ྩོད་
འབལེ་ལམ་གྱི་ཁ་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་གསྲུང་བཤད་གནང་། 
སབྐས་དརེ་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་དང་ད་ེསའྔྱི་
ཨྱི ན་ཡྲུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ ་སྐུ་ཞབས་ཕ་ེབྷྱི་ཡེན་ཧ་ེམྱིལ་
ཊྩོན་ Fabian Hamilton མཆྩོག་གྱིས་དབྲུ་བཞུགས་
གནང་འདགུ སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱི་གསྲུང་བཤད་ཁག་
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ལེགས་པར་གྲྲུབ་མཚམས་དྩོན་གཉརེ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་དྱི་བ་བཏྩོན་པར་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་ནས་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕ་གནང་འདགུ
 ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
འཛམ་གླྱིང་ནང་སནྙ་གྲགས་ཡྩོད་པའྱི་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་
བྷྱི་བྷྱི་སྱི ་བརྙན་འཕྱིན་གསར་འགྱུར་ལས་རྱིམ་
ཐྩོག་ BBC World News Television གདན་
ཞུས་ཀྱིས་བྲུད་མེད་གསར་འགྩོད་པ་ཡལ་ད་ཧ་

ཀྱིམ་ Yalda Hakim ལགས་ཀྱི་བཅར་འདྱི་དང་ལེན་
གནང་བ་རྣམས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཐད་ཀར་རྒྱང་
སྱིང་གནང་འདགུ   བཅར་འདྱི་ལེགས་གྲྲུབ་རསེ་བྷྱི་
བྷྱིས་སྱི ་རྒྱ་སདྐ་ཚན་པའྱི་གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བ་རྣམས་
ལའང་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ

གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་༸སྐྱབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་
བ ྩོད་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་ནས་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་འབྲུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །འདྱི་གར་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་བ་ར་ཚེ་
དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་ནང་འཁྩོད་
ད ྩོན། འཛམ་གླྱིང་བ ྩོན་གྱི་གཙྱུག་རྒྱན་༸སྐྱབས་ར་ེརྒྱལ་
བ་སནྨ་རྱི ་བའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་སྩོ་གསྲུམ་པ་མཆྩོག་ལ་བཀའ་
དྱིན་རསེ་དན་མཎྜལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་གྱི་
མཛད་རྱིམ་གསལ་བསྒགས་སྔ ྩོན་སྩོང་ལརྟ། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ 
བར་ཉྱིན་གསྲུམ་གྱི་རྱིང་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་གྱི་གདན་ས་
ཆེན་མྩོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སནྨ་རྱིའྱི་གླྱིང་ད་ུ༸སྐྱབས་
ར་ེམཁན་སླ ྩོབ་རྣམ་གཉྱིས་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་བརྟན་
བཞུགས་རྒྱས་འབྲུལ་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་པ་ལ་གཡྲུང་དྲུང་
བ ྩོན་འཛྱིན་སྐྱྩོང་ལནྷ་ཚྩོགས་དང་བཤད་སྒྲུབ་འདསུ་སྡ།ེ 
སནྨ་རྱིའྱི་གྲྲྭ་ཚང་བཅས་གཙྩོས་པའྱི་ཚྩོགས་པ་ཆེ་ཕ་ཁག་
གྱིས་མཐྲུན་འགྱུར་དང་དཔྲུང་འདགེས་རྒྱ་ཆེར་གནང་
སྟ་ེགྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་༸སྐྱབས་
ར་ེརྒྱལ་བ་སྨན་རྱི ་བ་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་དགྩོངས་བཞྱིན་
སནྨ་རྱིའྱི་དཔྩོན་སླ ྩོབ་ཡང་སྟ ྩོན་འཕྱིན་ལས་ཉྱི་མ་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་དང་ནབུ་ཕྩོགས་ཡྲུལ་
གྲྲུ་ཁག་ནས་ཆེད་ཕབེས་གནང་བའྱི་བ་ླསྤྲྲུལ་སེར་སྐྱ་དད་
ལྡན་ཡྩོངས་ལ་སྙྱིང་པ ྩོ་རྣམ་གསྲུམ་གྱི་ལྗགས་ལྲུང་དང་
བཀའ་འཁྱིད་བསྩལ་ཡྩོད་པ་དང་།
  ད་ེརསེ་བ་ླསྤྲྲུལ་དག་ེབཤེས་རྣམས་དང་དག་ེ

བཙྱུན་ཡྩོངས་ཀྱིས་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སནྨ་རྱིའྱི་ཚྩོགས་
ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་རྒྱལ་བའྱི་གསྲུང་རབ་མདྩོ་འབྲུམ་
ལགྗས་ཀླ ྩོག་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་
རྣམས་ཀྱིས་ལམ་འཕང་བཅྩོས་པ་དང་། ཚྭ་ཚྭ་གདབ་པ་
སྩོགས་རྒྱྱུན་བཞྱིའྱི་གགེས་སེལ་རྱིགས་ལ་འབད་འབྲུངས་
གནང་ཡྩོད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ སྟ་ེ༸སྐྱབས་ར་ེསནྨ་
རྱི ་བ་མཆྩོག་གྱི་སྐུའྱི་བ་ླགཟའྱི་ཉྱིན་ཞྩོགས་པ་ཐྩོག་མར་
སྐྱ་སེར་མྱི ་མང་ཚང་མ་ལྷ་རྒྱལ་རྱི ་རེར་འད་ུའཛྩོམས་
ཀྱིས་དཀར་ཕྩོགས་སྐྱྩོང་བའྱི་ལ་ྷཚྩོགས་ལ་བསང་གསྩོལ་
རྒྱས་འབྲུལ་དང་འབལེ་རླྲུང་དར་སྒྩོན་འཛྲུགས་དང་ཀྱི་
བསྲྭྩོ་ལ་ྷརྒྱལ་གནང་ཡྩོད། ད་ེརསེ་ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའྱི་
གཙྱུག་རྒྱན་༸སྐྱབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སྨན་རྱི ་བ་མཆྩོག་སྨན་

རྱིའྱི་གླྱིང་གྱི ་ཚྩོགས་ཆེན་འད་ུཁང་གྱི ་རྱིན་ཆེན་གཅན་
ལསྔ་བཏགེས་པའྱི་གསེར་གྱི་ཁྱི་ལ་བཞུགས་སྲུ་གསྩོལ་བ་
དང་འབལེ་དངྩོས་གཞྱིའྱི་བརྟན་བཞུགས་དབྲུ་འཛྲུགས་
ཀྱིས་ཆྩོ ་ག་གཞུང་གྱིས་ཚྱི ག་བཤད་ལྟར་འབྲུལ་ཚན་
ཁག་རྱིམ་བཞྱིན་འདགེས་འབྲུལ་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས་
གནང་ཡྩོད། གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད ྩོ་བརྟན་བཞུགས་
གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ལནྷ་རྒྱས་ལ། དཔལ་
ལནྡ་སནྨ་རྱིའྱི་བ་ླབང་ད་ུ༧སྐྱབས་ར་ེདཔྩོན་སླ ྩོབ་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་གསྲུང་བཤད་དང་ཐྲུགས་
རེ་ལེགས་གསྩོལ་དང་སྐུ་པར་མཐྩོང་གྲྩོལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
དང་དམ་རྫས་བྱིན་མདདུ་བཅས་གསྩོལ་རས་གནང་། 
 ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཏ་ེཉྱིན་མཐའ་མའྱི་ས་ྔད ྩོ་
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༸སྐྱབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་དཔྩོན་སླ ྩོབ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ 
དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་དན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་
དབང་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུ
མགྲྩོན་རྣམ་པ་དང་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ལནྷ་རྒྱས་བྩོན་ཕྲུག་
བད་ེད ྩོན་རེད་ཐང་བརྟན་བཞུགས་དགའ་སྟ ྩོན་མཛད་
སྒ ྩོའྱི་ཚྩོགས་གུར་ད་ུགདན་འཛྩོམས་གནང་ནས། བརྟན་
བཞུགས་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ཀུན་གསལ་
ཟླ་བ་ལགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་འདྱིའྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་
ཐྲུགས་ར་ེལེགས་གསྩོལ་ཞུ་དགྩོས་རྱིགས་ཡྩོངས་རྫྩོགས་
ཞུས། ད་ེརསེ་ས་གནས་ཉྱིན་སླ ྩོབ་ཁང་གྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་དང་
སླ ྩོབ་ཟྲུར་རྣམས་ཀྱིས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟ ྩོན་རྱིམ་བཞྱིན་
གནང་མཐར་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་འཛྱིན་སྐྱྩོང་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་
དྲུང་ཆེ་དགེ་བཤེས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་དཔལ་
གཤེན་བསྟན་སནྨ་རྱིའྱི་གླྱིང་གྱི་འདསུ་སྤྱིའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའྱི་སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོར་
གྱུར་པའྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚྩོགས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེལེགས་འབྲུལ་
གྱི་གསྲུང་བཤད་དང་བཅས་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་
མཛད་སྒ ྩོ་ཁ་དག་ེབཀ་ཤྱིས་པའྱི་ངང་ནས་མཇྲུག་ཡྩོངས་
སྲུ་ལེགས་པར་གྲྲུབ་ཡྩོད།
 ར་བའྱི་བརྟན་བཞུགས་མཛད་སྒ ྩོར་ཆེད་ད་ུ
ཕབེས་པའྱི་སྐ་ུམགྲྩོན་མྱི ་སྣ་གཙྩོ་ཁག་ནྱི། དཔལ་ཁྱི་བརྟན་
ན ྩོར་རའེྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ལྲུང་རྟ ྩོགས་བསྟན་པ་གཡྲུང་
དྲུང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། དཔལ་ཁྱི་བརྟན་ན ྩོར་ར་ེ
བཤད་སྒྲུབ་མཁན་སླ ྩོབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་གཙྩོས་བཤད་སྒྲུབ་
གྲྲྭ་ཚང་གྱི་དག་ེསླ ྩོབ་གྲངས་བརྒྱ་ལགྷ་དང་། སྡ་ེར་ལྡནུ་

རྫ་སྨ ྩོན་རྒྱལ་དགྩོན་པའྱི་དགེ་བཤེས་གཡྲུང་དྲུང་བསྟན་
འཛྱིན་ལགས་ཀྱིས་གཙྩོས་དག་ེསླ ྩོབ་རྣམ་པ། ཞུ་རྱི་ཞྱིང་
གཡྲུང་དྲུང་ཀུན་གྲགས་གླྱིང་གྱི་དག་ེསླ ྩོབ་རྣམ་པ། འབས་
ལྗ ྩོངས་སྩོག་གཡྲུང་དྲུང་གླྱིང་གྱི་མཁན་པྩོ། ལ་དགྭས་
བ ྩོན་དགྩོན་གྱི་དབྲུ་འཛྱིན་དགེ་བཤེས་ལྲུང་རྱིགས་ཉྱི་མ་
ལགས། བལ་ཡྲུལ་བསམ་གླྱིང་དགྩོན་པའྱི་བ་ླམ་དག་ེ
བཤེས་གཙྱུག་ཕྲུད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། བརྟན་བཞུགས་
གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་པའྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་ཚྩོགས་མྱི ་བ་འཕྲུར་དགེ་
བཤེས་ལྷུན་གྲྲུབ་རྒྱ་མཚྩོ་ལགས། བརྟན་བཞུགས་གྩོ་
སྒྱིག་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ཀུན་གསལ་ཟླ་བ་ལགས་
དང་། དཔལ་ཁྱི་བརྟན་ན ྩོར་བྲུ་རའེྱི་མཁན་ཟྲུར་དག་ེ
བཤེས་ཉྱི་མ་དབང་རྒྱལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ། དབྱིན་ཇྱིར་གནས་

བཞུགས་ཁྱྱིམ་གསར་བ་ླམ་ཕྲུན་ཚྩོགས་བཀ་ཤྱིས་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་དང་། སྐ་ུངྩོ་བ་དརུ་བསྩོད་ནམས་བཟང་པྩོ་ལགས། 
བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་དག་ེབཤེས་སྨ ྩོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། སྤྱི་འཐྲུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས། སྤྱི་
འཐྲུས་དབ་ཙ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བྲུ་ལགས། དབྲུས་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྩོར་དྲུང་ཆེ་འཕྱིན་ལས་
རྒྱ་མཚྩོ་ལགས། ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་གྱི་སྐ་ུ
ངྩོ་དྲུང་ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པྩོ་ལགས། དབྲུས་མདྩོ་སདྨ་
སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱྱུན་ལས་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་གངས་རྱི ་ལགས། 
བྩོན་གཞྱིས་ས་གནས་འགྩོ་འཛྱི ན་བླ ྩོ་ལྡན་ཉྱི་མ་ལགས་
དང་། ཝ་ཱཎཱ་དབྲུས་བ ྩོད་ཀྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཆེན་གྱི་
གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་དག་ེསླ ྩོབ་ཁང་གྱི་དག་ེསླ ྩོབ་རྣམ་པ། ས་
གནས་ཉྱིན་སླ ྩོབ་ཁང་གྱི་དག་ེསླ ྩོབ་རྣམ་པ། བྩོན་གཞྱིས་
བཙྱུན་དགྩོན་གྱི་དག་ེསླ ྩོབ་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ཕྱི་ནང་
གཉྱིས་དང་ཤར་ནབུ་རྒྱལ་ཁབ་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཁག་ནས་ཕབེས་
པའྱི་བ ྩོན་འབངས་དད་ལནྡ་སེར་སྐྱ་སྟ ྩོང་ཕག་ལས་བརྒལ་
བར་འཛྩོམས་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ར་སའྱི་ཉ་ེའགྲམ་པ་ལམ་པྲུར་གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུམྱིག་གྱི་སནྨ་བཅྩོས་
མཐྲུན་ཚྩོགས་ཀྱི་ལྩོ་འཁྩོར་ཚྩོགས་ཆེན་དབྲུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་
ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨ ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ར་སའྱི་ཉ་ེའགྲམ་པ་ལམ་པྲུར་ Palam-

pur ཞསེ་པའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་དརེ་མྱིག་གྱི་ན་ཚ་བཅྩོས་མཁན་
གྱི་སནྨ་པའྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་ Glaucoma Society  ཞསེ་
པའྱི་ལྩོ་འཁྩོར་ཚྩོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༢༦ ཐྩོག་ཇྱི་ལརྟ་སྔ ྩོན་
ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་
པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་གྱིས་ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་
དྱིན་བསྐྱངས་ནས་སནྨ་པ་ ༤༥༠ ཙམ་ལ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་སྐ ྩོར་
ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།
 ང་ཚྩོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཕན་
ཚྱུན་མྱི ་མཐྲུན་པ་ཕན་བྲུ ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་ 
གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་ནས་ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ།   ཞསེ་
རང་ཕྩོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་ཕྩོགས་ལ་སངྡ་བ་
ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།    ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་དསུ་རབས་ 
༢༠ ནང་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་
སྤལེ་བར་བརྟནེ་མྱི ་འབྩོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ ཙམ་འཁྲུག་རྩོད་

དང་དམག་འཐབ་ནང་རྐནེ་ལམ་ད་ུཕྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་
གཙྩོ་བ ྩོ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ལ་ས་ྔམྩོ་ནས་མྱི ་མཐྲུན་པ་དང་དཀའ་
ངལ་རྱིགས་འཕད་མ་ཐག་དག་པྩོའྱི་སྟ ྩོབས་ཤུགས་ཁྩོ་
ནས་མེད་པ་བཟྩོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའྱི་བག་ཆགས་
ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ལས་ཕལ་ཆེར་བྱུང་བ་ཞྱིག་
རེད།
 དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆེན་དང་
གཉྱིས་དང་། ཀྩོ་རྱི་ཡའྱི་དམག་འཁྲུག ད་ེབཞྱིན་ཝྱི་ཐྱི་
ནམ་དམག་འཁྲུག་བཅས་བྱུང་ཡྩོད། རང་རྒྱལ་གཞན་

ཕམ་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ེཚྩོ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། 
དངེ་སྐབས་སྲུའང་དབང་འཛྱི ན་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
བསམ་བླ ྩོ་ད་ེརང་གཞྱི་རར་བཟྲུང་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ  
འྩོན་ཀང་ད ྩོན་དངྩོས་འཛམ་གླྱིང་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་
བ་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ས་ྔམྩོ་འདས་པའྱི་དསུ་
སབྐས་སྲུ་གླྱིང་ཆེན་ཕན་ཚྱུན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་
གླྱིང་ཆེན་གཅྱིག་ནང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་དང་།  ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི ་ནང་དའུང་ཚྩོགས་པ་ཕན་
ཚྱུན་འཚྩོ་བ་རང་སྐྱྩོང་ལ་ྟབྲུ་བས་ནས་བསདྡ་ཡྩོད། ད་ེ
འད་བས་ནས་ཁྲུངས་འཁྱྩོལ་བ་རེད།  གནས་སྟངས་ད་ེ
འདའྱི་ཐྩོག་ནས་ལ་ྟསབྐས་རང་དང་མྱི ་མཐྲུན་པའྱི་ཤྩོག་
ཁག་ད་ེདག་མེད་པ་བཟྩོ་ཐྲུབ་ན་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ལ་ྟ
བྲུར་བརྱི་ཆྩོག
 འྩོན་ཀང་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླྱིང་གནས་
སྟངས་ད་ེཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་དགྩོས་པ་
ཆགས་ཡྩོད། ཕན་ཚྱུན་འབལེ་བ་ཡྩོད། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་
ཚྱུན་ཙམ་མ་ཟད། གླྱིང་ཆེན་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་ཧ་ཅང་བརྟནེ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡྩོད། གྩོ་ལའྱི་དཔལ་འབྩོར་ལམ་ལྲུགས་ལ་ཆ་མཚྩོན་
ན་ས་མཚམས་མེད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་
ཡྲུག་དང་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དའེང་གཅྱིག་
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མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་འཆར་རྒྱལ་ཁབ་བ་ེབག་
པ་རེ་རེའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ྟབྲུ་མྱིན་པར་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་
ཐྲུན་མྩོང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། དངྩོས་
ཡྩོད་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ད་ེལྟ་བྲུ ་ཕྱིན་ཟྱིན་ཡང་
ང་ཚྩོས་ད་དངུ་བསམ་བླ ྩོ་རྙྱིང་པ་ད་ེརང་གཙྱིགས་ཆེར་
འཛྱིན་ནས་ཕྱིན་པར་བརྟནེ།   ང་ཚྩོའྱི་བསམ་ཚྱུལ་
དང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་གཉྱིས་དབར་ཧ་ཅང་བར་
ཁྱད་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་པར་རྙ ྩོག་གྲ་ཡྩོང་བའྱི་གཞྱི་ར་ད་ེ
ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་རང་ས་གནས་གང་ད་ུ
གཏམ་བཤད་བས་ཀང་ངྩོས་རང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཐརེ་འབྲུམ་
བདནུ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་གཅྱིག་ཡྱི ན་དན་བཞྱིན་ཡྩོད།   
འད་ུཤེས་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་གཞན་ད་ེཡང་རང་དང་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་རེད་སྙམ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་

སདྐ་ཆ་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
གྲངས་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་ང་ཚྩོ ་འགྲྩོ་
བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་དགྩོས་པའྱི་
དསུ་ལ་བབས་ཡྩོད། ཚང་མས་དའེྱི་ཐྩོག་ངསེ་པར་ད་ུ
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས།
  འད་ུཤེས་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་འཆམ་མཐྲུན་གྱི་
སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་ཇྱི་ལྟར་སྐྲུན་དགྩོས་པའྱི་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་དགྩོས། ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྩོགས་
ཕན་བདེ་དགྩོས། སབྐས་རེ་དཀའ་ངལ་ཆྱུང་ཙག་རྱིགས་
འཕད་སྱིད། སབྐས་དརེ་མྱིའྱི་འད་ུཤེས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་
གདྩོང་ལེན་གནང་དགྩོས། དཔརེ་ན། རང་ཉྱིད་མྱི ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ལརྟ་གཞན་ད་ེཡང་རང་ཉྱིད་དང་འད་བའྱི་སྤྲུན་
མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་ནས། ཕན་ཚྱུན་མྱི ་
མཐྲུན་པ་ཕན་བྲུ་ཡྩོད་ཀང་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚྩོ་ཚང་

མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་རེད། དརེ་བརྟནེ་ངས་
ཁྩོང་ཚྩོའྱི་བད་ེསྡགུ་ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། གཞན་
དསེ་ངྩོས་ནས་ཀང་ད་ེམཚྱུངས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། 
ཕྩོགས་གཉྱིས་དབར་འད་ུཤེས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཛྱིན་ཐྲུབ་
ན་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཞྱི ་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་ཐྩོག་ནས་
སེལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།  
 སྤྱིར་ Glaucoma ཟརེ་བའྱི་ནད་ཀྱི་ཐ་སདྙ་
འདྱི་ནྱི་མྱིག་ནད་མྱི ་འད་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་གྩོ་གྱི ་ཡྩོད་
ཅྱིང་། མྱིག་ནད་འདྱི་ནྱི་མྱིག་ལྩོང་བ་བཟྩོ་བའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་
ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན་པར་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་
པ་དང་།  མྱིག་ནད་ད་ེཕ ྩོགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་མྱིག་དབང་
གྱི་ར་ཁམས་ཉམ་པར་བས་ཏ་ེརྱིམ་པས་མྱིག་དབང་དང་
ཀདླ་པའྱི་དབར་འབལེ་བ་བདེ་མཁན་གྱི་ར་ཕྲུང་ད་ེདག་
བདེ་མེད་བཟྩོ་གྱི་ཡྩོད་འདགུ །

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།
 ༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་
གྱི་རྒྱལ་ས་ཊྩོག་ཡྩོའྱི་ན་རྱི ་ཏ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་
སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་འདགུ ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གནམ་ཐང་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་སྐ་ུཚབ་
དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ལྲུང་རྟ ྩོགས་ལགས། ད་ེ
བཞྱིན་སེ་ཕྲུ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེ་བའྱི་ Seifu High School སླ ྩོབ་
སྤྱི་སྐ་ུཞབས་ཧྱི་རའྩོ་ཀ་ཀྩོའྱི་ཅྱི་ Mr Hiraoka Kouichi 

མཆྩོག་དང་། གདན་ཞུ་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་
མྱི ་བཅས་ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 
གནམ་ཐང་གྱི ་སྐུ་ངལ་གསྩོ་སའྱི་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུབ ྩོད་
མྱི ་ ༡༠༠ ལགྷ་གྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
ཐྩོགས་ནས་དགའ་དད་སྤྲྩོ་གསྲུམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཕབེས་བསྲུ་
ཞུས།  
 ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་དྱི་
བར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་
རང་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཚྩོ་དང་ཐྲུག་ནས་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་དགའ་
པྩོ་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་ཁྩོང་ཚྩོར་དསུ་རབས་ 

༢༡ འདྱི་ཞྱི་བད་ེབརྟན་ལྷྱིང་ལནྡ་པའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་
བཟྩོ་རྒྱྱུའྱི་འགན་དབང་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་
མ་ཟད། དྩོན་དམ་གྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ད་ེསེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེ
བསྐྲུན་ནས་ཡྩོང་དགྩོས་པ་ལས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐྲུན་
རྐནེ་རྐང་པས་བད་ེསྐྱྱིད་ངྩོ་མ་སྐྲུན་ཐབས་མེད། དརེ་
བརྟནེ་ནང་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བམས་པ་དང་
བར་ེབ་སྩོགས་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་གྩོང་མཐྩོར་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་དགྩོས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཀའ་ལན་སྩལ། 
 ཐེངས་འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི ་
ཚེས་ ༩ ནས་ ༢༦ བར་ཆྩོས་འབལེ་སྩོགས་མཛད་
འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ ད་ེཡང་
ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་རྒྱལ་ས་ཊྩོག་ཡྩོའྱི་ Tokyo 
ནང་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་ཧ ྩོན་གན་ཇྱི་ནང་པའྱི་ལྷ་ཁང་  
Honganji Temple ད་ུཇྱི་ལརྟ་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་
གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་གནང་
མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། སབྐས་དརེ་ལ་ྷཁང་དའེྱི་དབྲུ་བ་ླཨྩོ ་ཏ་

ནྱི་ཅྩོ་ཇྩོ་ཡྩོན་ Otani Choujyun མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ལ་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ ད་ེ
རསེ་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་སྙྱིང་པ ྩོ་། ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་
བགྲྩོ་གླངེ་ནང་ལནྷ་ཞུགས་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ སྤྱིར་
ལ་ྷཁང་ད་ེནྱི་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་ནང་པའྱི་དག་ེའདནུ་པ་སྐུ་ཞབས་
ཤྱིན་རན་ Shinran ཞསེ་པ་ཁྩོང་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༨༠༠ 
གྩོང་ཕག་བཏབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ 
 ཉྱི་ཧ ྩོང་ནང་གྱི་མཛད་འཕྱིན་གཞན་རྣམས་
ནྱི་སྤྩོད་འཇྲུག་དང་སྒྩོལ་དཀར་དབང་། མྱི ་གཡྩོ་བའྱི་
རསེ་གནང་སྩོགས་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། སླ ྩོབ་
གྲྲྭ་དང་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་སྩོགས་ནང་དསུ་རབས་ 
༢༡ ནང་པ་ཚྩོར་བཀྱི་བའྱི་ལས་འགན། ཞསེ་དང་
བམས་བར་ེནྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་
ཀྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་འདགུ 
ཐངེས་འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
སྐྱངས་ཐངེས་ ༢༣ ཆགས་ཡྩོད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཉྱི་
ཧ ྩོང་ད་ུཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༧ ལྩོར་ཐངེས་དང་པ ྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཡྩོད་པ་བཅས།།




