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༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་དག་ེལས་སླ ྩོབ་
ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་ཁལེ་ལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡ་ Califor-

nia མངའ་སྡའེྱི་ནང་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
གྲྩོགས་པ ྩོ་ ‘Friends of the Dalai Lama’ ཞསེ་
པའྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག བཞུགས་སརྒ་ཕ ྩོ་བང་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཁེལ་ལྱི ་
ཕ ྩོར་ནྱི་ཡའྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་  University of Califor-

nia San Diego ཀྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༢ དང་།  
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་གསྲུམ།  གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་
གྲྩོང་ཁྱརེ་མྲུམ་བྷ་ེ Mumbai ནས་དྩོན་གཉརེ་བ་ཁག་
གཅྱིག་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་སྦྲགས་ཐྩོག་མར་རྒྱ་
གར་གྲྩོང་ཁྱརེ་མྲུམ་བྷ་ེནས་བཅར་བའྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩྩོལ་སབྐས།  ཚྩོགས་ཁང་གྱི་གང་ངྩོས་
སྲུ ་པཎ་གྲྲུབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་ཞལ་ཐང་ལ་ཕག་མཛྲུབ་
མཛད་ནས་བྩོད་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་རྒྱས་
བྱུང་བ་ད་ེདག་གཙྩོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གྲགས་དང་
མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ།   སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི ་ལ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་།   ཁྩོང་རྣམས་ཀྱིས་
མཛད་པའྱི་གཞུང་ལྲུགས་ད་ེདག་གཙྩོ་ཆེ་རྒྱབ་རནེ་ཚད་
མར་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་
རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་བེད་མཁན་བྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ཁྩོ་ན་
ཡྱིན་ཚྱུལ་དང་།

སྤྱིར་ཆྩོས་རྒྱལ་ཚྩོའྱི ་སྐུ ་ད ུས་ནས་བ ྩོད་དང་རྒྱ་ནག་
དབར་གཉནེ་སྒྱིག་གྱིས་མཚྩོན་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་
ཀང་ནང་ཆྩོས་རྒྱ་གར་ནས་ཚྱུར་བཞེས་ཚྱུལ་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་སྐད་ཡྱིག་ལ་ཆ་མཚྩོན་ནའང་གཙྩོ་བ ྩོ་ལེགས་
སྦྱར་ནས་དཔ་ེབླང་ཚྱུལ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།   ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་རྒྱ་གར་ང་ཚྩོའྱི་བ་ླམར་རྱི་བཞྱིན་ཡྩོད།   
དརེ་བརནེ་ད་ཆ་ངྩོས་ལ་ལས་འགན་འཕར་མ་ཞྱིག་ཡྩོད་

པ་ནྱི།  དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་པའྱི་རྱིག་གནས་ད་ེ
དག་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུསརླ་གསྩོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན།   ད་ལ་ྟ
རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སྲུ ་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་
གྱི་ནང་ད་ུདག་ེབཙྱུན་ཞལ་གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་གྱིས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་པའྱི་གཞུང་ལྲུགས་ད་ེདག་ལ་
འཆད་གཉརེ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

ད་ེནས་ཨ་རྱི་ནས་ཕབེས་པའྱི་དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་
ལ་ཞལ་ཕྩོགས་ནས་མྲུ་མཐྲུད་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  
ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འཛམ་གླྱིང་ནང་ད་ུབླ ྩོའྱི་བདེ་ལས་དང་
སེམས་ཚྩོར་སྐ ྩོར་ལ་ད ྩོ་སྣང་བས་ནས་ཞེ་སངྡ་ཕག་ད ྩོག་
སྩོགས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་བསནེ་
ཐྲུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།  ཏྩོག་
ཙམ་ཛ་དག་པྩོ་འདགུ     ཞ་ེསངྡ་ཕག་དྩོག་སྩོགས་
ནང་གྱི ་བསམ་བླ ྩོ་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་སབས་གཉནེ་པ ྩོ་
ད་ེདག་ཀང་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་དགྩོས། ཞསེ་

སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་
སྩལ།

སྐབས་དརེ་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་
སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩྩོལ་སབྐས།  གྩོ་ལའྱི་
གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་མྱུར་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་འགྲྩོ་བཞྱིན་
པ་ད་ེདག་འགྩོག་ཐབས་བ་རྒྱྱུས་མཚྩོན་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་
སྐྩོབ་དགྩོས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་མཁྱནེ་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཁྩོར་ཡྲུག་ཐྩོག་མཁས་པ་མྱིན་སབས།  
འདྱི་བདེ་འདྱི་མྱིན་ཞུ་ཚྩོད་དཀའ་ཡང་།  གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱི ་ཉྱིན་རེའྱི་འཚྩོ ་བའྱི་ནང་༸སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ་
སབྐས་དངེ་དསུ་རྒྱས་སྤྩོས་ཀྱི་འཚྩོ ་བའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་འགྲྩོ་
ལྲུགས་ལྟར་ཆྱུ་གཞྩོང་ནང་ནམ་ཡང་མ་བཞུགས་པར་
ཆྱུ་བསྱི་ཚགས་གང་ཐྲུབ་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། 
ཕྩོགས་མཚྱུངས་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་ཕྱིར་ནམ་ཕབེས་
སྐབས་གླ ྩོག་བསད་པ་སྩོགས་གང་ཐྲུབ་ཁྩོར་ཡྲུག་ཐྩོག་



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 4

༄༅།།ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་བརྙན་འཕིན་

ད་རྒྱའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་

གསུང་ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་

སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་

མུས་ཡིན། ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv 
ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

དགྩོངས་བཞསེ་མཛད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད།  ད་ེས་ྔརྒྱ་
གར་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་པ་སྐུ་ཞབས་སྲུནྡར་ལལ་བ་ྷཧུ་
གུ་ན་ Sunderlal Bahuguna མཆྩོག་ལ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་ཁས་ལེན་མཛད་པ་ལརྟ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི ་རྱི ་རྒྱྱུད་
ད་ུཤྱིང་སྣ་གང་མང་འདབེས་འཛྲུགས་བ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་
ཟད།  ཤྱིང་སྣ་ཡྩོད་པ་རྣམས་སྲུང་སྐྩོབ་བ་རྒྱྱུས་མཚྩོན་
ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་ཐྩོག་ཐྲུགས་བརྩོན་མཛད་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་མཛད།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་
སྤྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩྩོལ་སབྐས།  དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་
ལམ་ལྲུགས་ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་
སྤྩོད་སླ ྩོབ་ཚན་ནང་འཇྩོག་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད།    
ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཊ་ཊ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་བསྱི་གནས་
ཁང་ Tata Institute of Social Sciences དང་
ཨ་རྱི་ཨེ་མྩོ་རྱི ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ Emory Uni-

versity གཉྱིས་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་
བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་བསབླ་གཞྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ད་ུབཞག་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཀའ་ལན་སྩལ།

གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་བམས་
བརེའྱི་གྩོ་ད ྩོན་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།  
ང་ཚྩོ ་ཚང་མའྱི་རྒྱྱུ ད་ལ་གཞན་གྱི་བད་ེསྡུག་ལ་སེམས་
ཁྲུར་གྱི་ཚྩོར་བ་ལནྷ་སྐསེ་སྲུ་ཡྩོད།   འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོས་

ཚྩོར་བ་ད་ེརང་གྱི ་ནང་མྱི ་སྤྲུན་མཆེད་དང་གྲྩོགས་པ ྩོ་
གྲྩོགས་མྩོ་ཙམ་ལ་མ་གཏྩོགས་ཁྱབ་མ་ཐྲུབ་ཀང་།  རྒྱྱུ ་
མཚན་དང་།  ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་
ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོས་ཚྩོར་བ་ད་ེརྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་སྐེད་ད་ེ
སེམས་ཅན་གཞན་ཙམ་མ་ཟད། མཐར་རང་གྱི་དགྲ་
བ ྩོ་ཚྱུན་ལའང་སྙ ྩོབ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་དང་།  ད་ེའད་བྱུང་
ཐྲུབ་ཚེ་ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་བམས་བརའེྱི་ཚྩོར་བ་ད་ེཡང་དག་པའྱི་
བམས་བར་ེཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་སྩལ།

གཞན་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་
གྱི ་གནད་ད ྩོན་ནྱི་མྱིའྱི་རང་དབང་གྱི ་གནད་ད ྩོན་ཙམ་
མ་ཟད།  དདུ་འགྲྩོ་ལས་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པའྱི་མྱིའྱི་
རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་རལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་
ཞྱིག་ལའང་གྩོ་དགྩོས་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་ལ་མཚྩོན་ན་
རྒྱ་ནག་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཡྩོད་པ་
རྣམས་ལ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྒྱྱུ འྱི་ཐྩོབ་ཐང་
ཡྩོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།  དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པ་
ཡྱིན་ན་བཟང་ངན་བངླ་ད ྩོར་འབདེ་རྒྱྱུའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་
བླ ྩོ་གྲ ྩོས་ལནྡ་ཡྩོད་སབས།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་
བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེནྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་འགལ་
བའྱི་བ་སྤྩོད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།   རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུད་ེས་ྔཞ་ེ
སངྡ་གྱིས་རྒྱྱུད་རླམ་ནས་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བ་
ལག་བསར་བས་ཡྩོད་ཀང་།  ད་ཆ་བམས་བརརེ་གཞྱི་
བཅྩོལ་བའྱི་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཞྱིག་ངསེ་པར་ད་ུ

ཡྩོང་དགྩོས་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

སརླ་ཡང་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་སྐ ྩོར་
དྱི་བ་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གནའ་དསུ་ཡྱིན་
ན་མྱི ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་བསླབ་བ་ད་ེདག་
ཆྩོས་ལ་བརནེ་ནས་ཐྩོབ་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་།  ད་ཆ་ཆྩོས་
དད་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་ས་ྔམྩོ་ལས་ཉམས་རུད་ཕྱིན་ཡྩོད་སབས་
ཆྩོས་དད་ལ་མ་བརནེ་པར་ཚན་རྱིག་གྱི ་བརག་དཔད་
བས་པའྱི་གྲྲུབ་ད ྩོན་དང་།   ཉམས་མྩོང་།  ད་ེབཞྱིན་
མྱིའྱི་རྣམ་སྤྩོད་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་དཔྩོད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་སྩལ།

ད་ེཡང་ཐངེས་འདྱིར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་དགེ་རན་དང་སླ ྩོབ་
ཕྲུག་སྩོགས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕབེས་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་
མཚན་ནྱི་ལྩོ་ལརྟ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ནང་ཤེས་ཡྩོན་བར་ེལེན་གྱི་
ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དའེྱི་འྩོག་ནས་ཕབེས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་འདགུ །
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ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ད་རྒྱ་འཇར་མན་དང་ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་སདྐ་ཡྱིག་ནང་དབྲུ་འབདེ་གནང་བ།

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཁྲུག་རྩོད་ནང་ཚྱུད་པའྱི་བྱིས་པ་སྲུང་
སྐྩོབ་ཚྩོགས་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །བང་ཕྩོགས་ཨ་ཡྱིར་ལེན་ྜ Northern Ire-

land མངའ་ཁྲུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཌ་ེརྱི་ Derry ཞསེ་
པའྱི་ནང་ད་ུསྐ་ུཞབས་རྱི་ཆཌ་མྩོར་ Richard Moore 

མཆྩོག་གྱིས་འཁྲུག་རྩོད་ནང་ཚྱུད་པའྱི་བྱིས་པ་སྲུང་
སྐྩོབ་ཚྩོགས་པ།  ཞསེ་པ་བཙྱུགས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༠ 

འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཆེན་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྔ ྩོན་ནས་
གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་ད ྩོན་ལརྟ། བཀའ་བཞསེ་
བཟང་པ ྩོ་སྨྱིན་སྩལ་གྱིས་ཁྲུལ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་བཀའ་དྱིན་སྩལ།

ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཌེ་རྱི ་གནམ་ཐང་
ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་སྐུ་ཞབས་རྱི ་ཆཌ་མྩོར་
མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ས ྩོན་འཁྩོར་དང་བཅས་
པར་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེནས་
བཞུགས་གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་
བད་ེབར་འཁྩོད་སབྐས་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་
དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྩོགས་
ཐྩོགས་ནས་ཕབེས་བསྲུ་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
ཀང་བྩོད་མྱི ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་དད་ལྡན་མང་ཚྩོགས་
རྣམས་ལ་༸ཞལ་འཛྲུམ་མདངས་དང་བཅས་འཚམས་
འདྱི་མཛད།

ད་ེརསེ་མཛད་སྒ ྩོ་འཚྩོགས་ཡྲུལ་ཨེ་ཝར་གྱི་ལེཌ་གསྩོལ་
མགྲྩོན་ཁང་ Everglades Hotel གྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུ
ཐྩོག་མར་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཆཌ་མྩོར་མཆྩོག་གྱིས།  འཁྲུག་
རྩོད་ནང་ཚྱུད་པའྱི་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྩོབ་ཚྩོགས་པའྱི་འགན་
འཛྱིན་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་མར་ཀྩོ་སྱི ་
ཨྩོ ་ནལེ་ Marcus O’Neill མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་དགའ་
ལྡན་ཕ ྩོ་བང་ཡྱི ག་ཚང་ནས་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལྟར་

ན།  འཇར་མན་ German དང་ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་ Italian  
སྐད་ཡྱིག་ནང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ད་རྒྱ་དབྲུ ་འབདེ་གནང་
ཡྩོད་པ་དང་།   ད་ེཡང་འཇར་མན་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་
ནྱི་ de.dalailama.com ཡྱིན་པ་དང་།  ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་
ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ནྱི་ it.dalailama.com ཡྱིན་འདགུ

སྤྱིར་ད་བར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ད་རྒྱ་ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་སྐད་ 
དང་། ཨྱི ན་སདྐ། ཧྱིན་སདྐ། རྒྱ་སདྐ།  ཉྱི་ཧ ྩོང་
སདྐ།  ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་སདྐ།  སྩོག་སདྐ་བཅས་ནང་བཟྩོས་
ཟྱིན་པ་ལྟར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་

པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་ཆྩོས་དང་མང་ཚྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩོགས་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་སྐྩོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ངྩོ་དབེ་
བརྒྱྱུད་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ད་ུཐད་གཏྩོང་གནང་མྲུས་ཡྱིན་
འདགུ

གཞན་ཡང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ད་རྒྱ་ཨྱི ན་སྐད་
ནང་ཡྩོད་པ་དཔརེ་ན། Instagram  དང་།  ཡྲུ་ཊུབ། 
YouTube ད་ེབཞྱིན་ཊུ་ཝྱི་ཊར་ Twitter ལ་ྟབྲུར་
མཚྩོན་ན་གཟྱིགས་མཁན་ས་ཡ་ ༡༤ ལགྷ་ཡྩོད་འདགུ་
པ་བཅས།།
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ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས།

ཉྱིན་གུང་ལྗགས་སྨྱིན་སབས་བདེ་ཞྱིག་བཞེས་གྲྲུབ་
མཚམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོ གས་པའྱི ་ནང་
གཟངེས་སྲུ ་འཐྩོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚྩོགས་
མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུ Rose Kelly དང་སྐ་ུཞབས་ Joe Mur-

ray  ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུཞབས་ Don Mcleish  གསྲུམ་
ལ་ཕག་རགས་གསྩོལ་སྩལ་མཛད།

ད་ེནས་ཉ་ེའགྲམ་གྱི་ Millennial Forum ཞསེ་
པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་མྱི ་གྲངས་ ༡༠༠༠ 
ལྷག་འད་ུའཛྩོམས་བྱུང་བའྱི་ཁྩོད་སྐུ ་ཞབས་རྱི ་ཆཌ་
མྩོར་མཆྩོག་གྱིས་ཐྩོག་མར་ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ངྩོ་
སྤྩོད་དང་འབལེ་གསྲུང་ད ྩོན། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆྩོག་གྱིས་ལག་ལེན་མེད་པའྱི་ཁ་བཤད་བམས་བརེ་
རྐྱང་པས་འདང་གྱི ་མེད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩྩོལ་བཞྱིན་
ཡྩོད།   འདྱིར་འཁྲུག་རྩོད་ནང་ཚྱུད་པའྱི་བྱིས་པ་སྲུང་
སྐྩོབ་ཚྩོགས་པས་ད་བར་འབད་བརྩོན་གནང་འབས་
སྲུ ་ཕྲུ་གུ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་ཟས་གྩོས་གནས་མལ་ཙམ་མ་
ཟད།  ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གྩོ་སབྐས་སྤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད།  ང་
ཚྩོའྱི ་གྲྩོང་ཁྱེར་འདྱིར་མྱི ང་གྱི ་རྣམ་གྲངས་མང་པྩོ་
ཡྩོད།  ཌ་ེརྱི་ Derry དང་ལྩོན་ཌྩོན་ཌ་ེརྱི། Lon-

donderry ད་ེབཞྱིན་ལྱི ་ཇནེ་ཌ་ེརྱི་ Legendderry 

བཅས་འབྩོད་སྩོལ་ཡྩོད།  ཅསེ་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས་གྲྲུབ་
མཚམས། ༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

གུས་བཀུར་འྩོས་པའྱི་མཛའ་གྲྩོགས་མཆྩོག  ཁྱདེ་ནྱི་
ངྩོས་ཀྱི་དཔའ་བ ྩོ་ཡྱིན།  ཞསེ་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱྱུན་ད་ུའབྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད།  ངྩོས་རང་ཐྩོག་མར་ཁྱདེ་ཀྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ལྩོ་
རྒྱྱུས་ཐྩོས་སབྐས་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཐབེས་བྱུང་། 
ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱྱུ ན་ད་ུཁ་ནས་བམས་བརེ་བཤད་པ་ཙམ་
ལས་ཉམས་མྩོང་ཐྩོག་ནས་ཁྱདེ་ལརྟ་བདེ་ཐྲུབ་ཨེ་ཡྩོང་
བསམ་པ་དན་བཞྱིན་འདགུ  ཁྱདེ་ཀྱིས་འཁྲུག་རྩོད་
ནང་ཚྱུད་པའྱི་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྩོབ་ཚྩོགས་པ་བཙྱུགས་ནས་
ཕག་ལས་ད་ེའད་གནང་བཞྱིན་པ་དསེ་སྙྱིང་ས ྩོབས་ཇྱི་

ཙམ་ཡྩོད་པ་གསལ་ས ྩོན་གནང་ཡྩོད།

ཁྱདེ་ལ་ཉམས་མྩོང་གང་བྱུང་བ་དསེ་༼ཁྩོང་བྱིས་པའྱི་
སྐབས་བང་ཕྩོགས་ཨ་ཡྱིར་ལེན་ཌྱིར་ཡེ་ཤུ་རྣམ་དག་
ཆྩོས་ལྲུགས་  Catholic དང་ཡེ་ཤུ་གསར་མ་  Prot-

estant གཉྱིས་དབར་འཁྲུག་རྩོད་བྱུང་རྐྱནེ་ཉྱིན་ཞྱིག་
ཁྩོང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ནས་ཕྱིར་ནང་ད་ུལྩོག་ཕབེས་སབྐས་འཁྲུག་
རྩོད་ཤྩོར་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཡྱི ན་སབས་ཉནེ་ར ྩོག་པ་
ཞྱིག་གྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་ཁྩོང་གྱི ་མྱིག་ལ་ཕ ྩོག་
ནས་ལྩོང་བར་གྱུར།༽

ཁྱདེ་ཀྱི་མྱི ་ཚེར་འགྱུར་བ་བཏང་ཡྩོད།  ཁྩོང་ཁྩོ་ཟ་
རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་བམས་བརའེྱི་བླ ྩོ་བསྐསེ་པ་ད་ེནྱི་ངྩོ་མཚར་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་རེད།  བམས་བར་ེནྱི་རང་གཞན་ཀུན་
མཐྲུན་པའྱི་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཚན་རྱིག་པས་ཀང་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐསེ་
ཀྱི་རང་བཞྱིན་ད་ེབམས་བརེ་ལྡན་པ་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་བརག་
དཔད་ཀྱི་ལམ་ནས་ར་སྤྩོད་ཐྲུབ་ཡྩོད།  ཁྩོང་ཁྩོ་ཟ་ན་
ལྲུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་ཡག་ཏུ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་སནྨ་
པ་སྲུས་ཀང་བརྩོད་ཀྱི་མ་རེད།

འཚེ་བས་ཞྱི་བད་ེབསྐྲུན་མྱི ་ཐྲུབ། མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་མྱིའྱི་འད་ུཤེས་གཞྱི་རར་འཛྱི ན་ནས་སེལ་དགྩོས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  དརེ་བརནེ་ཕན་ཚྱུན་གུས་བརྱི་ལནྡ་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་གྲྩོས་མྩོལ་བརྒྱྱུད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཏ་ེཞྱི་

བད་ེབསྐྲུན་ཐབས་བདེ་དགྩོས།  ངྩོས་རང་ཡྲུ་རྩོབ་སྤྱི་
མཐྲུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ European Union 

ལ་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  རྒྱལ་ཁབ་བ་ེ
བག་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ལས་སྤྱིའྱི་ཁ་ེཕན་གལ་ཆེ་བར་འཛྱིན་
ནས་སྤྱི་པའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ད་ེབྱུང་བ་རེད།

ཕྩོགས་གཞན་ནས་ཨ་རྱི ་བ་ཚྩོ ་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཡྱི ན། 
American first ཞསེ་པའྱི་འབྩོད་སྒ་ད་ེདང་།   པ་ེ
རྱི ་སྱིར་གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་ཐྩོག་གྲྩོས་ཆྩོད་  
Paris accord བཞག་པ་ད་ེནས་ཨ་རྱི་ཕྱིར་འཐནེ་
གནང་བ་དརེ་ངྩོས་ལ་བསམ་ཚྱུལ་ཕན་བྲུ་ཡྩོད། ཉ་ེལམ་
རང་བྱུང་གྩོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་
པ་ད་ེདག་གྱིས་ང་ཚྩོར་བར་ལན་ཞྱིག་གཏྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད།  གལ་ཏ་ེངྩོས་ཀྱིས་བཤད་པ་འདྱིར་ན ྩོར་འཁྲུལ་
འདགུ་ན་དགྩོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།།

ཕྱི་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
བསམ་བླ ྩོའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་ ‘Educating the Heart’  
ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་
མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།། 



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གསར་འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་ཐྩོག་འབར་མའྱི་ཁ་ཆེའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཁག་
གཅྱིག་ལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དརེ་ཐྲུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་མཛད་པ།

༄༅། །བང་ཕྩོགས་ཨ་ཡྱིར་ལེནྜྱིའྱི་ Northern 

Ireland རྒྱལ་ས་ཌ་ེརྱི་ Derry ནང་ད་ུ༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོར་ཐྩོག་མར་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཆཌ་མྩོར་ 
Richard Moore མཆྩོག་ལནྷ་བཅར་ཐྩོག་གསར་
འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་བཀའ་སླ ྩོབ་དང་གསར་འགྩོད་པའྱི་
དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་འདགུ

ད་ེཡང་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ་གྲྲུབ་མཚམས་སྤྱི ་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གསར་
འགྩོད་པའྱི་ལས་འགན་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། དངེ་
སྐབས་མང་གཙྩོའྱི་སྤྱི ་ཚྩོགས་ནང་གསར་འགྩོད་པ་
ཚྩོར་ལས་འགན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི།  
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གཞྱི་ལ་བཞག་ས་ེམང་ཚྩོགས་
ལ་གྩོ་ར ྩོགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན།  ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་རྱིགས་
གྲྩོགས་པྩོ་ཚྩོ ་དང་ཐྲུག་སྐབས་རྒྱ་ནག་མྱི ་འབྩོར་དངུ་
ཕྱུར་གཅྱིག་ལྷག་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་གང་ཡྱིན་པ་ཤེས་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡྩོད་པ་མ་
ཟད།    དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
ལེགས་ཉསེ་བངླ་ད ྩོར་འབདེ་རྒྱྱུའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཀང་ལནྡ་
ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད།   དངྩོས་ཡྩོད་གནས་

ཚྱུལ་ལ་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡ ྩོམ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེནྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་ཡྩོངས་སྲུ་
འགལ་བ་ཞྱིག་རེད།    རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་གྱི ་གསར་འགྩོད་པ་ཚྩོས་ལས་འགན་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡྩོད། 

ངྩོས་ལ་ལས་འགན་གཙྩོ་བ ྩོ་གསྲུམ་ཡྩོད། ངྩོས་རང་
ཉྱིད་ལ་མཚྩོན་ན་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན།  འྩོན་ཀང་བད་ེསྐྱིད་
ལནྡ་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་རྒྱྱུའྱི་འགན་ད་ེང་ཚྩོ་ཚང་
མར་ཡྩོད། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུར་ངྩོས་ལ་ཆྩོད་སེམས་བརན་པ ྩོ་ཡྩོད། 

གཉྱིས་ནས་ངྩོས་རང་ནང་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་ཞྱིག་ཡྱི ན་
སབས་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་བ ྩོད་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་དང་བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་བ་རྒྱྱུ ་
དའེང་ངྩོས་ཀྱི་འགན་རེད།    ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
གྲྲུབ་བསནུ་གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། 

ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་གསར་འགྩོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ལ་ཐྲུགས་འདྩོད་ཡྩོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གཅྱིག་
དང་ཐྲུགས་ཕམ་འབྱུང་གཞྱིའྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡྱི ན་

སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩྩོལ་སབྐས།  འཛམ་གླྱིང་
གྱི ་གནས་སངས་འདྱི་ད་ལྟ་ལས་ཕན་བྲུ ་ཞྱི ་བད་ེབག་
ཕབེས་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དང་། འཁྲུག་རྩོད་ཉུང་ཞྱིང་མྱིའྱི་
རྒྱྱུ ན་ལནྡ་འཚྩོ་བའྱི་ནང་མཚྩོན་ཆའྱི་རྱིགས་བཀྩོལ་སྤྩོད་
བ་རྒྱྱུ ་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་ཐྲུབ་ན་དགྩོངས་པ་དང་།   ཞྱི་བད་ེ
ནྱི་གྲྩོས་མྩོལ་ཁྩོ་ནའྱི་ལམ་ནས་བསྐྲུན་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་དང་། ཡ་
མན་ Yemen ཡྲུལ་གྱི་གནས་སངས་དང་འབར་མའྱི་ 
Burma ནང་རྩོ་ཧྱིང་རྒྱ་ Rohingyas ཁ་ཆེའྱི་
གནས་སངས་སྐ ྩོར་ཐྲུགས་དན་གསྩོ་མཛད་ནས་ཧ་ཅང་
ཐྲུགས་ཕམ་མཛད་པ་དང་འབལེ།  གནས་སངས་ད་ེ
དག་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ་དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་མྱིའྱི་ཐབས་ལམ་ཐྩོག་ནས་སེལ་དགྩོས་པ་ཆྩོད་ཉྱིད་
ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་སྩལ། 

ད་ེནས་གསར་འགྩོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་བང་ཀྩོ་རྱི ་ཡའྱི་  
North Korea ནང་གྱི་གནས་སངས་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་
བཀའ་ལན་སྩྩོལ་སབྐས་སྱིད་འཛྱིན་པྲུ་ཏྱིན་ Putin 

མཆྩོག་གྱིས་ལྷ ྩོ་བང་ཀྩོ་རྱི ་ཡའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གྲྩོས་
མྩོལ་ལམ་ནས་སེལ་དགྩོས་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་དརེ་རྒྱབ་
སྐྩོར་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་། དག་པྩོ་དང་འཚེ་
བའྱི་བ་སྤྩོད་སྤལེ་ཚེ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ལྷ ྩོ་ཀྩོ་
རྱི ་ཡ་དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་ནང་དའུང་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མང་
སྱིད་པའྱི་སྐ ྩོར་དང་། 

ལགྷ་པར་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་བཀྩོལ་སྤྩོད་བ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་
ནྱི་བསམ་ཡྲུལ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་རལུ་ཕན་
མཚྩོན་ཆ་མེད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐབས་ཆེད་
ད ྩོན་དམ་གྱིས་སེམས་ཁྲུར་བངླ་དགྩོས་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་
སྩལ། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ས ྩོང་ལྩོའྱི་གླངེ་
སགེས་ Millennium Forum ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་
ཁང་ད་ུསེམས་རྒྱྱུ ད་འདལུ་ཐབས་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་དགྩོས་
གལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 8

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་འཇར་མན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕརེེངྐ་ཕ ྩོཌ་ནང་
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་འཇར་མན་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕརེེངྐ་
ཕ ྩོཌ་ Frankfurt གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེ
བར་འཁྩོད་སབྐས་བ ྩོད་ཁང་གྱི་དབྲུ་འཛྱིན་བག་གཡབ་
སྐབས་མགྩོན་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་དང་
བ ྩོད་རྱིགས།  ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་རྣམས་
ནས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་རྒྱབ་འཇར་མན་
གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕརེེངྐ་ཕ ྩོཌ་ནང་ད།ུ  ཐྲུན་མྩོང་
དུ་སྤྩོད ་པའྱི ་གྩོ ་ལའྱི ་བཟང ་སྤྩོད ་ཀྱི ་རྱི ན ་ཐང ་ ། 
 ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་ཕརེེངྐ་ཕ ྩོཌ་བ ྩོད་ཁང་
ཡྱིན་འདགུ

ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན།    གྲྩོང་ཁྱརེ་དའེྱི་ནང་ནབུ་
ཕྩོགས་པའྱི་ཚན་རྱིག་རྣམ་གཞག་དང་ནང་པའྱི་ལ་ྟཚྱུལ།  
ཞེས་པའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལྷན་ཚྩོགས་སྐབས་སྔ་ད ྩོའྱི་ཚྩོགས་
ཐྲུན་སབྐས་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐང་ཡྩོད།

ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན།    ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་ Italy 

མངའ་སྡ་ེསྱི ་སྱི ་ལྱིའྱི་ Sicily གྲྩོང་ཁྱརེ་ཊྩོར་མྱི ་
ན་ Taormina ནང་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་གྷྱི་རྱིག་དང་རྩོ་
མན་འཁབ་ས ྩོན་ཁང་ Ancient Greek-Roman 

Theater ད་ུཞྱི་བདའེྱི་སྐ ྩོར་མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་
བཀའ་དྱིན་སྩལ།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོར་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་སྱི ་སྱི ་ལྱི ་
མངའ་སྡའེྱི་མེ་སྱི ་ན་ Messina ཞསེ་པའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་
གྱི་ཏ་ེཏ ྩོ་རྩོ་ཝྱི་ཏ ྩོ་རྱི ་ཡ་ཨེ་མ་ན ྩོལ་ Teatro Vittorio 

Emanuele  ཚྩོགས་ཁང་ནང་ད་ུབམས་བར་ེགཞྱི་
རར་བཟྲུང་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཉམས་ལེན་བ་ཚྱུལ་དང་། 
ར ེན་འབེལ་གྱི ་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར ་བཀའ་སླ ྩོབ ་སྩལ། 
ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན།   སྱི་སྱི་ལྱི ་  Sicily མངའ་
སྡའེྱི་པ་ལེར་མྩོ་ Palermo གྲྩོང་ཁྱརེ་ནང་ད།ུ  ཤེས་
ཡྩོན་ལ་སྤྩོ་སྣང་ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་ཡྩོད།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན།    གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕ ྩོ་ལྩོ་རེན་སྱི་ 
Florence ནང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་ནས་ཞྱི་བད་ེབསྐྲུན་
ཐབས།  ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་མང་ཚྩོགས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་།   ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ དང་ ༢༡ 
བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་ནང་ཆྩོས་ནས་གསྲུང་

པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལ་ྟགྲྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཚན་རྱིག་
དབར་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཐྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་
དྱིན་བསྐངས། སབྐས་དརེ་ཀདླ་ཁམས་དང་ཚད་རལུ་
ཕ་མྩོའྱི་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག    ད་ེ
བཞྱིན་ནབུ་ཕྩོགས་པའྱི་ལྟ་གྲྲུབ་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་
གླངེ་མཛད་པ་དང་།  གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་པྱི་ས་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ 
University of Pisa དང་བ་ླམ་ཙྩོང་ཁ་པའྱི་ཆྩོས་
ཚྩོགས་  Istituto Lama Tzong Khapa  ཐྲུན་
མྩོང་ཡྱིན་འདགུ

ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤ བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་
རྱིང་ལ་ཏྱི་ཝ་ཡའྱི་ Latvia རྒྱལ་ས་རྱི་ག་ Riga ཞསེ་
པ་དརེ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཀམལ་ཤྱི ་ལས་མཛད་པའྱི་སྒ ྩོམ་རྱིམ་
བར་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་དང་།  ར་ེཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོས་
མཛད་པའྱི་ལམ་རྱིམ་བསྡསུ་ད ྩོན་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ། ཕྱི་
ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའྱི་མཐྲུན་སྒྱིལ་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

ལྱིའྲུ་ཞའྩོ་པ ྩོའྱི་དན་རནེ་ར ྩོ་རྱིང་ཞྱིག་ནྱིའྲུ་ཡྩོག་རྒྱ་གྲྩོང་ད་ུབཞངེས་ཐྲུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆེ་
སྐ ྩོར་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་མཛད་པ།

༄༅། །འཇར་མན་ནང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྩོག་པ ྩོ་དང་རྒྱ་མྱི།  ཡྲུ་
གུར་གྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་དང་ཚྩོང་པ། ད་ེབཞྱིན་མཁས་དབང་
ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ   སབྐས་
དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི ་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ར་ཁྱིམས་ཀྱི ་སྒྩོམ་
གཞྱིའྱི་འྩོག་མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སྐྩོང་
གྱི་གནས་བབ་ཐྩོབ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་།

ད་ེསྔ་ཡྲུ ་གུར་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་
ལམྕ་སྐ་ུར་བྷྱི་ཡར་ཁ་དྱིར་ Rebiya Kadeer མཆྩོག་
དང་མཇལ་འཕད་སབྐས་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་
བརྒྱྱུད་ཡྲུ་གུར་རྒྱ་ནག་ནས་རང་བཙན་ཐྩོབ་ཐབས་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ནས་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཚམས་འཇྩོག་དགྩོས་
པའྱི་ལམ་ས ྩོན་སྩལ་བ་དང་།  དསུ་ཚྩོད་རྱིམ་སྩོང་རསེ་
ལམྕ་སྐ་ུར་བྷྱི་ཡར་ཁ་དྱིར་ Rebiya Kadeer མཆྩོག་
གྱིས་ཀང་ཡྲུ ་གུར་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་རང་སྐྩོང་གྱི་
གནས་བབ་རྩོད་ལེན་བདེ་འགྩོ་བརམས་པའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ།

ཚྩོགས་བཅར་བ་ཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ལྱིའྲུ་ཞའྩོ་པ ྩོ་ Liu 

Xiaobo མཆྩོག་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙྩོན་ད་ུདམ་བསྒགས་
བཀག་ཉར་ཡྩོད་མྲུས་ཐྩོག་འདས་གྲྩོངས་སྲུ ་གྱུར་བའྱི་
གནས་སངས་ལྲུང་འདནེ་དང་སྦྲགས།   དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུའགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཇ་ེ
ཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།

གུང་ཁན་ཏང་ཡྩོན་རན་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་
ཆབ་སྱིད་བཅྩོས་སྒྱུར་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་ལ་དགག་བ་ཧ་
ཅང་བདེ་པའྱི་རྣམ་པ་མཐྩོང་སབྐས་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ Xi 

Jinping ཕན་བྲུ་ཧང་སང་དགྩོས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཡང་བྱུང་བ་ངྩོས་ཀྱིས་གྩོ་ཐྩོས་བྱུང་།

འཚྩོགས་ལ་ཉ་ེབའྱི་ ༼ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༽ 
རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་རྒྱལ་ཡྩོངས་འཐྲུས་མྱི ་ཚྩོགས་ཆེན་
སྐབས་གུང་ཁན་ཏང་ཡྩོན་ལས་བེད་རན་གྲས་ཁག་
གཅྱིག་རས་ཡྩོལ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་དང་། གསར་པ་ཁག་གཅྱིག་
ཡར་བསླབེ་རྒྱྱུ ་རེད། བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་
རྒྱྱུར་གྩོ་སབྐས་ཏན་ཏན་ཡྩོད།

རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་དབྲུ ་མའྱི་
ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་བཞྱིན་འདགུ  
སྱིད་གཞུང་བར་ེཔ ྩོ་རྒྱབ་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀང་མྱི ་མང་ནྱི་
དསུ་རག་ཏུ་གནས་རྒྱྱུ ་རེད།  བྩོད་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་
ལྩོ་ངྩོ་ ༢༠༠༠ ལགྷ་རྱིང་ནས་འབལེ་བ་ཡྩོད།   རྒྱ་
ནག་གུང་ཕན་ཏང་བཙྱུགས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཡང་ཕྱིན་
མེད།   ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།

ད་ེརསེ་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཇྱི་ལྟར་གཏྩོང་ཐྲུབ་
མྱིན་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།  འདས་
པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ ལགྷ་རྱིང་ངྩོས་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་པ་དང་
ལནྷ་བགྲྩོ་གླངེ་བས་ནས་གྲྲུབ་འབས་ཡག་ཐག་ཆྩོད་བྱུང་
ཡྩོད།  ད་ེམཚྱུངས་བཙན་བྩོལ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་
དང་རྒྱ་རྱིགས་དབར་མཐྲུན་འབལེ་བ་རྒྱྱུ །  ལགྷ་པར་
རྒྱ་རྱིགས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཚྩོ་དང་ཐྲུག་ནས་ངྩོ་ཤེས་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དངེ་སབྐས་བ ྩོད་དང་
ཡྲུ་གུར་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྐ ྩོར་ཤྩོད་མཁན་དཀྩོན་
ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་སབས་བ ྩོད་སྩོག་དང་ཡྲུ་གུར་མཐྲུན་
ཚྩོགས་སླར་གསྩོ་བས་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོ་སྲུང་སྐྩོབ་ཆེད་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།  ཅསེ་བཀའ་
ལན་སྩལ།

གཞན་ཡང་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ལྱིའྲུ་
ཞའྩོ་པ ྩོ་ Liu Xiaobo མཆྩོག་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་དན་
རནེ་ར ྩོ་རྱིང་བཞེངས་རྒྱྱུ འྱི་བསམ་ཚྱུལ་དརེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་སྦྲགས་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་དན་
རནེ་ད་ེནྱིའྲུ་ཡྩོག་ New York  གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་རྒྱ་གྲྩོང་
Chinatown ནང་བཞངེས་ཐྲུབ་ཚེ་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་
བས་རསེ་རྣམས་ནག་སྲུབ་ཏུ་མ་སྩོང་བར་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་
གནས་ཐྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་དགེ་མཚན་ཡྩོད་པའྱི་ལམ་ས ྩོན་ཡང་
མཛད་འདགུ །
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ང་ཚྩོས་གསར་གཏྩོད་མེད་པར་སརྔ་ལམ་ཐྩོག་ཕྱིན་དགས་ནས་ལྲུང་པ་ཤྩོར་བ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཇར་མན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕརེེངྐ་
ཕ ྩོཌ་ Frankfurt ནང་སྦལེ་ཇམ་དང་སྲུད་སྱི། ཧྩོལ་
ལེན་ཌྱི ་སྩོགས་ནས་བཅར་བའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ས་ཁྲུལ་ཁག་ཁ་ཤས་ནས་འདྱིར་འགྲྩོ་སྩོང་
བཏང་ནས་ཡྩོང་བ་རེད། འྩོན་ཀང་དགའ་ཞྱིང་སྤྩོ་ཞྱིང་
ད་ེརྱིང་འདྱིར་འདསུ་པ་རེད། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན།

ང་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་། ཞནེ་ཁྩོག ད་ེ
བཞྱིན་དད་པ་དང་འདནུ་པ་གཡྩོ་བ་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཡྩོང་བ་མ་ཟད། དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུནས་བ ྩོད་པ་
ཡྱིན་བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་འཁྱརེ་ནས་ལྲུས་པ ྩོ་ས་གནས་
གང་ད་ུཡྩོད་ཀང་། བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་
བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་རྱིགས་ཚང་མར་ཡྩོད་
པ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན།   བྩོད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་གཞྱིས་ལྲུས་

རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ད་ེདག་ཐ་ན་སྩོ་སྩོའྱི་སྩོག་ལའང་རང་
དབང་མེད་པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་
ནའང་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་ཞེན་ཁྩོག་གཡྩོ ་བ་
མེད་པར་གནས་ཡྩོད།

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༦ ནས་ཁམས་ཁྲུལ་ད་ུཟང་ཟྱིང་དང་ངྩོ་
ལྩོག་བྱུང་། ད་ེནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༧ ལྩོར་མདྩོ་སདྨ་ཨ་
མདྩོ་ཁྲུལ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༧།༡༩༥༨ ལྩོར་དབྲུས་གཙང་
ཁྲུལ་ད་ུཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་ཆགས་ཏ་ེགང་ལརྟ་དའེྱི་གྩོང་ལ་
མདྩོ་ས ྩོད་སདྨ་ཁྲུལ་ད་ུདག་གནྩོན་ཧ་ལས་པ་བས་ཡྩོད།

ད་ེནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ལ་ྷསར་དག་གནྩོན་ཧ་ལས་
པ་བས་ཡྩོད། ད་ེདསུ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་དཔྩོན་
ཁ་ཤས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་དག་གནྩོན་བས་ཏ་ེབ ྩོད་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ར་མེད་བཟྩོ་ཐྲུབ་པ་བྱུང་སྩོང་
བསམ་པ་ད་ེའད་ཕལ་ཆེར་ཚྩོད་དཔག་བས་ཡྩོད་ཀྱི་
རེད།

ད་ེདསུ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔྩོན་པ ྩོ་ཚྩོའྱི་ནང་ད་ུཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ 

ནས་ལྩོ ་ལྔ་བཅྱུ་ང་གྲངས་ཕྱིན་པའྱི་རེས་སྲུ ་བ ྩོད་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་ད་ེལརྟ་སྡ ྩོད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཚྩོད་དཔག་
བས་མེད།  ལྩོ་ ༦༠ ལགྷ་ཕྱིན་པའྱི་རྱིང་དརེ་བ ྩོད་པའྱི་
སེམས་ཤུགས་གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་བ ྩོད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་གཞྱིས་
ལྲུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་ད་ེདག་བ ྩོད་ཀྱི་ད ྩོན་གྱི་བདག་པ ྩོ་ལ་ྟབྲུ་
རེད།   བྩོད་ནས་གཉནེ་འཕད་ལ་ཡྩོང་མཁན་ད་ེདག་
ཐྲུག་པའྱི་སྐབས་སྲུ ་ངྩོས་ཀྱི་རག་པར་འདྱི་ལྟར་བཤད་
ཀྱི་ཡྩོད།   ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་
ད་ེདག་ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ད ྩོན་གྱི་བདག་པྩོ་རེད། རྒྱ་གར་
ནང་ཡྩོད་མཁན་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་དྩོན་གྱི་བདག་པྩོའྱི་ཆ་ཤས་
ཆགས་ཡྩོད།

བ ྩོད་ནང་གྱི ་གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་དངྩོས་
གནས་དང་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་སྙྱིང་
ས ྩོབས་འཁྱརེ་ནས་གནས་པ་ཡྱིན་སབས། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་
བཙན་བྩོལ་བ་བས་ནས་ཡྩོད་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་སྤ ྩོབས་
པ་བདེ་ནས་སྡ ྩོད་ཆྩོག་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་འདགུ དརེ་བརནེ་
གང་ལྟར་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་པ་གཙྩོ ་ཆེ་གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་
མང་དང་། ཡང་སྒ ྩོས་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་མང་ཤྩོས་
རྒྱ་གར་ནང་ཡྩོད། ད་ེནས་སྲུད་སྱི་དང་། སྦལེ་ཇམ། 
ཨ་རྱི། ཁ་ེན་ཌ། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་སྩོགས་ཡྲུལ་གྲྲུ་མང་
པ ྩོའྱི་ནང་བ ྩོད་མྱི ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་ཕན་བྲུ་ཡྩོད་
པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་དངྩོས་གནས་བྩོད་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་
མང་གྱི་ཚབ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་བས་ཡྩོད། ཧ་
ཅང་ཡག་པྩོ་རེད་འདགུ

ད་ེརྱིང་འདྱིར་འདསུ་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚང་མར་ཕལ་ཆེར་
ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་ཚབ་བས་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་
ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བདེ་ཀྱི་འདགུ ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་
བརྩོད་འདྩོད་བྱུང་།

ང་ཚྩོ་ཐྩོག་མར་རྒྱ་གར་ད་ུའབྩོར། ད་ེནས་བ ྩོད་མྱི ་ཁྱི་
ཕག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མྱི ་ས་མ་རྱིར་ (Missamari, 

Assam) འབྩོར་སབྐས་ང་ཚྩོ་ངྩོ་ཤེས་པ་ཧ་ལམ་གནམ་



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

དང་ས་མ་གཏྩོགས་མེད་པའྱི་བཟྩོ་འད་ཞྱིག་རེད། ད་
གང་འད་བདེ་ཡྩོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་རྱིམ་
པས་གཙྩོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་རྩོགས་
རམ། ད་ེབཞྱིན་རྩོགས་རམ་ཚྩོགས་པ་ད་ེའདས་རྒྱབ་
སྐྩོར་ཐྩོག་ནས་སྔ ྩོན་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ད་ེདག་བཙྱུགས། ད་ེནས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ད་ེདག་བཙྱུགས། 
ད་ེནས་མྱི ་ས་མ་རྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་འཆར་གཞྱི ་
ནང་ད་ུམྱི ་ ༣༠༠ རེད།   ད་ེཉུང་དགས་འདགུ མྱི ་ 
༡༥༠༠ བཞུགས་ས་བྱུང་ན་ཡག་པྩོ་འདགུ ཅསེ་ཞུས་
པར།   ཕྱིས་སྲུ་ ༡༥༠༠ བྱུང་བ་རེད།

འྩོན་ཀང་སྦག་ས་ས་གནས་ནྱི་ཁ་རླྲུང་བཙྩོག་པ་དང་
འགྲྱིམ་འགྲྲུལ་བད་ེབ ྩོ་མེད་སབས། ཟ་ཆས་རྱིགས་ད་ེ
དག་སྩོས་པ་མེད་པར་རྙྱིང་པ་ཆགས་པ་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་
ནས་གླ ྩོ་ནད་ TB ན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་བྱུང་སྩོང་། 
ད་ེལྟར་བས་ནས་མར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྤ ྩོ་རྒྱྱུ ་
བས་པ་རེད།  རྱིམ་པས་བྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་ད་ེ
དག་སྩོ་སྩོའྱི་འཕལ་སེལ་ལྟ ྩོ་གྩོས་ཙམ་མྱིན་པར་བ ྩོད་མྱི ་
རྱིགས་མཚྩོན་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་ཆགས་ནས་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་བདག་པྩོ་རྒྱག་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེ
ལརྟ་རེད།

ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༣ ལྩོར་ངྩོས་རང་ཡྲུ་
རྩོབ་ནང་ལ་ྟསྐ ྩོར་སླབེས་པ་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ལྩོར་
ཨྲུ་རྲུ་སྲུ་དང་ཨ་རྱིར་སླབེས་པ་རེད། ད་ེཡང་རྒྱ་གར་
སྡ ྩོད་པའྱི་རྱིང་ལའང་ངྩོས་ལ་མྱི ་མང་པྩོ་ཐྲུག་གྱི ་ཡྩོད། 
ནང་པའྱི་ཡྲུལ་གྲྲུ ་ཁག་མང་པ ྩོའྱི་མྱི ་སྣ། ཆྩོས་པ་དང་། 
མཁས་དབང་ད་ེའད་མང་པྩོ་ཐྲུག་གྱི་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་
ནབུ་ཕྩོགས་ནས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཐྲུག་གྱི་ཡྩོད།

ད་ེལྟར་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་རྒྱག་ཡྩོང་སྐབས་མཁན་ཆེན་
ཞྱི་བ་འཚྩོས་རྱིས་སྤྩོད་གནང་བའྱི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་རྱིག་
པའྱི་གནས་ལ།ྔ རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔཞསེ་ལབ་ཐྲུབ་ཀྱི་
རེད། རྱིས་སྤྩོད་གནང་བ་ད་ེདག་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་མེས་པ ྩོ་
ད་ེདག་གྱིས་མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་བདག་པ ྩོ་ཧ་ལས་
པ་བརྒྱབ་འདགུ དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་དབང་ཚྩོའྱི་
ཤེས་ཡྩོན་ཟརེ་ན་མྱི ་འདགུ དགྩོངས་པ་གླགེས་བམ་
ལ་བཀྩོད་ནས་ཡྩོད་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ང་ཚྩོས་ར་བ་བླ ྩོ་ལ་
འཛྱིན། འགྲལེ་བ་ཚྱིག་རེ་རེ་ནས་མར་རྒྱ་འགྲལེ་དང་། 
གལ་ཏ་ེརྒྱ་འགྲེལ་མེད་ན་བ ྩོད་འགྲེལ་གྱི ་ཐྩོག་ནས་
འགྲལེ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད་འདགུ

ད་ེས་ྔབ ྩོད་ལ་བཤད་སྩོལ་ཡྩོད། ཨ་ནྱིའྱི་ཁྩོག་པར་བཟང་

སྤྩོད་མྱི ་ཆྱུབ། ཅསེ་མཐྩོང་ཆྱུང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ས་ྔ
མྩོ ་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སྲུ ་ད་ཆ་ང་ཚྩོས་མ་
འྩོངས་པར་ཨ་ནྱིའྱི་དགེ་བཤེས་མ་དགྩོས་པའྱི་བསམ་
ཚྱུལ་བཤད་པ་ཡྱིན།  སབྐས་དརེ་མཁན་པྩོ་འགའ་
ཤས་ཀྱིས་ད་ེའད་གང་འད་ཆགས་ཡྩོང་གསྲུང་ནས་
ཕན་བྲུ་ཐྲུགས་ལ་མ་བབ་པ་གནང་བྱུང་།  ངྩོས་ལའང་
སབྐས་དརེ་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་དན་བྱུང་།  སངས་
རྒྱས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་དག་ེསླ ྩོང་མ་གནང་འདགུ  
དག་ེབཤེས་མ་ཏན་ཏན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད།  ཅསེ་ད་ེའད་
ཞུས་མྩོང་།  ད་ཆ་དག་ེབཤེས་མ་ཐྩོན་ནས་དངྩོས་
གནས་སྤ ྩོབས་པ་བདེ་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།   དརེ་
བརནེ་ང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་བས་ནས་སརྔ་མེད་གསར་
གཏྩོད་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།  ང་ཚྩོས་སརྔ་
ལམ་ཟརེ་ནས་ས་ྔམྩོ་ད་ེའད་མེད།  སྡགུ་ཉསེ་ན་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་མྱི ་བདེ་དགུ་བདེ་བས་པ་རེད། བདེ་རྒྱྱུ ་
འབལེ་དགས་པ་རེད། ཟརེ་མཁན་ད་ེའད་ཡྩོང་མདྩོག་
ཁ་པ ྩོ་རེད།  སརྔ་མེད་གསར་གཏྩོད་བས་ནས་ང་ཚྩོ་
ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་དགྩོས།

བྩོད་རྱིགས་ན་གཞྩོན་ཚྩོས་བ ྩོད་ཡྱིག་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་
པ་བདེ་དགྩོས།   བྩོད་ཡྱིག་འདྱི་ཧ་ཅང་ར་བ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད་འདགུ  ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་མཚྩོན་བདེ་ཙམ་
མྱི ན་པར་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་གཏྱིང་ཟབ་པ ྩོའྱི ་ཐྩོག་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བ ྩོད་ཡྱིག་ལ་མ་བརནེ་པར་ཐབས་མེད།  
མཐའ་ན་མྱི ་ཚེ་རས་ནས་མཐའ་མཇྲུག་མཚམས་ད་
འཆྱི ་རན་སྩོང་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་འཁྩོར་སབྐས།  ཚེ་
རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཟརེ་བ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་འགྲལེ་བཤད་
རྒྱག་སྐབས་འཆྱི ་ཁར་ཡྱི ན་ཡང་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཡྩོད་པ་
ཞྱིག་ཡྩོད།  དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་གཞྩོན་དསུ་ཏ ྩོག་
ཙམ་དྩོ་སྣང་བྩོས། སླ ྩོབ་སྦྱྩོང་བྩོས།  ད་ེལརྟ་བས་ཚེ་
མྱི ་ཚེ་རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་རས་འགྲྩོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད།  ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།
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སྱིད་སྐྩོང་ལ་མཚྩོན་ན་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་སེམས་ཤུགས། རྣམ་དཔྩོད་ཀང་ཡྩོད་
པ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཇར་མན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕརེེངྐ་
ཕ ྩོཌ་ Frankfurt ནང་སྦལེ་ཇམ་དང་སྲུད་སྱི། ཧྩོལ་
ལེན་ཌྱི ་སྩོགས་ནས་བཅར་བའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་
བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་བཟང་
ཐྩོག་ཤར་བསྐྩོད་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ད་ེནས་བ ྩོད་སྤྱི་པའྱི་ད ྩོན་དག་ལ་མཚྩོན་ན།  ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོ་ནས་བཟྲུང་ངྩོས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བཞག་པ་
རེད།  སབྐས་དརེ་བཀའ་བླ ྩོན་ཁྱི་པ་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་རེད།  འྩོས་བསྡ་ུབས་ནས་ཡར་སླབེ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་
བཟྩོས་ཡྩོད།  ད་ེནས་བཟྲུང་ངྩོས་རང་ཕདེ་རས་ཡྩོལ་
བས་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན།

ད་ེནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོ་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་རས་ཡྩོལ་ཆ་
ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  འྩོས་བསྡའུྱི་ལམ་ནས་དབྲུ་ཁྱིད་
ལ་བསླབེས་པའྱི་སྱིད་སྐྩོང་གྱི ་ཐྩོག་ནས་འགན་ཆ་ཚང་
བཞསེ་ནས་ད་ེལརྟ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།   ད་ལའྟྱི་སྱིད་
སྐྩོང་ལ་མཚྩོན་ན། འྩོས་བསྡ་ུབདེ་པའྱི་སབྐས་དརེ་
གླངེ་གཞྱི་ད་ེའད་ཏྩོག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད།  ངྩོས་ནས་
ཀང་སབྐས་དརེ་བསན་པ་འགྩོ་ནས་བཤྱིགས་ན་ཧ་ཅང་
ཐབས་སྐྩོ་པ ྩོ་རེད།  ཅསེ་སྐྩོན་བརྩོད་ཀང་བ་རྒྱྱུ ་འཁལེ་
བྱུང་།

ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ལས་ཀ་བདེ་ནས་ཡྩོང་སབྐས་ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་རེད།   ཡག་ཐག་ཆྩོད་ཟརེ་དགྩོས།  དངེ་
དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོད་པ།  དངྩོས་གནས་སེམས་
ཤུགས་ཡྩོད་པ།  རྣམ་དཔྩོད་ཀང་ཡྩོད་པ།  ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་འདགུ  ད་ེའད་ཡྱིན་སབས་མྱི ་མང་གྱིས་འྩོས་
བསྡུ་བས་ནས་ཡར་བསླབེས་པའྱི་སྱིད་སྐྩོང་ཐྩོག་ནས་
འགན་ཆ་ཚང་སྣ ྩོམ་བཞྱིན་ཡྩོད།  འགན་ཆ་ཚང་
བསྣམས་ཟརེ་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་འགན་གང་ཡང་མ་འཁྱརེ་

བ་ད་ེའད་མ་རེད།

ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་སྤྱི་པའྱི་ད ྩོན་དག་བླ ྩོས་བཏང་བ་ར་བ་
ནས་མ་རེད།  དཔརེ་ན། ཁ་སེང་ངྩོས་རང་རྒྱ་
གར་བང་ཤར་གྷ ྩོ་ཝ་ཧ་ཊྱི་ Guwahati ནས་དྱིབ་རྲུ་
གར་ Dibrugarh ཞསེ་པའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིྱིག་
ཡྩོད།  ཁྲུལ་དརེ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཞྱིག་ལ་ཡྩོང་རྩོགས་ཞསེ་ཆེད་
མངགས་ར་སར་ཡྩོང་ནས་བརྩོད་བྱུང་།  ད་ེལརྟ་ཁས་
ལེན་བས་ཡྩོད་སབས་ད་ེཉྱིན་གནམ་གྲྲུ་ཆྱུང་ངྲུ་ཞྱིག་ནང་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  གནམ་གཤྱིས་ཡག་པྩོ་མེད་པ་སྤྱིན་པ་
མང་པྩོ་འཁྱིགས་འདགུ  ལགྷས་པའང་ཧ་ཅང་རྒྱག་
བཞྱིན་འདགུ  དརེ་བརནེ་གནམ་གྲྲུ་ཧ་ཅང་དཀྲུག་
བྱུང་།  ད་ེརྱིང་འཆྱི ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམ་པ་དན་བྱུང་། 
བླ ྩོའྱི་ཟྲུར་གཅྱིག་ལ་ངྩོས་རང་འཆྱི ་རྒྱྱུ ་མྱི ་གཅྱིག་ཡྱི ན་
སབས་དརེ་ཁྱད་གང་ཡང་མྱིན་འདགུ  འྩོན་ཀང་
བ ྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དྲུག་གྱིས་ངྩོས་ལ་བླ ྩོ་གཏད་དང་རེ་བ་
རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད།  བྩོད་མྱི ་ད་ེདག་གང་འད་དན་ཡྩོང་

བསམ་ནས་སེམས་གང་ཙམ་སྐྩོ་བྱུང་།

དརེ་བརནེ་བ ྩོད་སྤྱི ་པའྱི་ད ྩོན་ད་ེངྩོས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་
བརདེ་ཐབས་མེད།  སྱིད་སྐྩོང་ངྩོས་ནས་ཆ་བཞག་
ནའང་ལས་དྩོན་གལ་ཆེ་བ་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ཁྩོང་རང་ལ་
བསམ་ཚྱུལ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ངྩོས་ལ་སདྐ་ཆ་དྱིས། ངྩོས་
ནས་ཀང་གྩོ་བསྡུར་བས་ནས་མཐར་ཐག་གཅྩོད་ཁྩོང་
རང་གྱིས་བ་རྒྱྱུ ་རེད།  འྩོན་ཀང་བསམ་འཆར་ལྷུགས་
པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་གྩོ་བསྡུར་བེད་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་ཚང་མ་བླ ྩོ་བད་ེཔ ྩོ་བདེ་ཆྩོག  
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབྲུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་

བང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
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ངྩོས་རང་ད་དངུ་ལྩོ་བཅྩོ་ལ་ྔཉྱི་ཤུ་འཚྩོ་རྒྱྱུ ་རེད། དའེྱི་གྩོང་ད་ུགཞྱིས་བསེ་མཉམ་འཛྩོམས་
ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཏན་ཏན་ཡྩོད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཇར་མན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕརེེངྐ་
ཕ ྩོཌ་ Frankfurt ནང་སྦལེ་ཇམ་དང་སྲུད་སྱི། ཧྩོལ་
ལེན་ཌྱི ་སྩོགས་ནས་བཅར་བའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་
བ ྩོད་རྒྱའྱི་འབལེ་ལམ་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  རྒྱ་
མྱི ་དང་འབལེ་བ་བ་རྒྱྱུ ་གྩོང་དུ་བརྩོད་པ་བཞྱིན་རྒྱ་
རྱིགས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་དང་ངྩོས་རང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡྩོད།  
ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་ཚྩོང་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ངྩོས་རང་
འབལེ་བ་ཡྩོད།  ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་བདེ་རས་ཡྩོལ་
ཕྱིན་པ་ད་ེའད་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད།

དའེྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོས་རང་འབལེ་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད།  དསུ་དསུ་ལ་ཕར་ཕྩོགས་ནས་མྱི ་ཡྩོང་། ང་ཚྩོ་
ཐྲུག  ང་ཚྩོའྱི་དབྲུ་མའྱི་ལམ་ནྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
ཡྱིན།  དརེ་བརནེ་ཕན་ཚྱུན་གྩོ་ར ྩོགས་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུད་
ག་ལེར་བཟྩོ་ལ་ྟཞྱིག་འཐྩོན་བཞྱིན་འདགུ  འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་
ཁྱདེ་ཚྩོར་ལས་བསྡ ྩོམས་ལ་ྟབྲུ་ཡྱིན།  ཁྱདེ་ཚྩོས་སེམས་
ནང་ངསེ་པར་བྩོས།  ཚང་མས་སེམས་སྐྱིད་པ ྩོ་བྩོས། 
སེམས་ཀྱི་སྤ ྩོབས་པ་མ་ཞུམ་པ་བྩོས།  ང་བྩོད་རྱིགས་
ཡྱིན།  དངྩོས་གནས་ང་ཚྩོ་རླབས་ཆེན་གྱི་མྱི ་རྱིགས་
ཤྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ།  ང་ཚྩོའྱི་མེས་པ ྩོ་དངྩོས་གནས་
ཧ་ཅང་རྣམ་དཔྩོད་ཅན་དང་བས་རསེ་ཅན་དའེྱི་བརྒྱྱུད་
འཛྱི ན་ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྤ ྩོབས་པ་བེད་ནས་
སྡ ྩོད་དགྩོས།  སེམས་མ་ཞུམ་པ་བྩོས།  ངྩོས་ཀྱིས་ལྩོ་
རྒྱྱུས་ཤྱིག་བརྩོད་ཆྩོག  ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ ནང་བྩོད་ནས་
ཚྱུར་གཉནེ་འཕད་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་དང་།  ཕར་བྩོད་ནང་གཉནེ་
འཕད་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་འགྩོ་ཞྱིག་འཛྲུགས་པ་རེད།   ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༧༩ ལྩོར་རྒྱལ་ལྩོ་ད ྩོན་གྲྲུབ་ལ་པ་ེཅྱིང་ད་ུཤྩོག་ཟརེ་
བའྱི་ལན་ཞྱིག་འབྩོར་བ་རེད།  རྒྱལ་ལྩོ་ད ྩོན་གྲྲུབ་ཆེད་
མངགས་ངྩོས་རང་ཐྲུག་ཏུ་བསླབེས་བྱུང་། འགྲྩོ་རྐྱང་

བྩོས་ལབ་པ་ཡྱིན། ང་ཚྩོས་འདྱིར་ཁ་བལ་བདེ་ཀྱི་མེད།

ང་ཚྩོ ་དབྲུ་མའྱི་ལམ་ཐྩོག་ཤར་བསྐྩོད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
དརེ་བརནེ་འགྲྩོ་རྐྱང་བྩོས་ལབ་པ་ཡྱིན།  ཕར་ཕྱིན་
ནས་ཏྱིང་ཞའྩོ་ཕྱིང་ཐྲུག་ནས་ཁྩོང་དང་ཆྱུ་ཚྩོད་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་སདྐ་ཆ་བཤད་འདགུ    སབྐས་དརེ་
ཏྱིང་ཞའྩོ་ཕྱིང་གྱིས་རང་བཙན་མ་གཏྩོགས་གཞན་གང་
ཡྱིན་ཡང་ང་ཚྩོས་སདྐ་ཆ་བདེ་ཆྩོག་གྱི་རེད།   ཅསེ་
ད་ེའད་བཤད་ཡྩོད།  ད་ེའདའྱི་ལམ་ནས་ང་ཚྩོ་འབལེ་
བ་བྱུང་ཡྩོད།

བ ྩོད་ལ་ལྟ་སྐ ྩོར་ཡང་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕྱིན་པ་རེད།  
ང་ཚྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ད་ཆ་ལྲུང་པ་ཤྩོར་སྩོང་།  ལྩོ་
ངྩོ་ ༥༨ རྱིང་བསྒགུས་པ་ཡྱིན།  གང་ཡང་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་
མྱིན་འདགུ  ཁྱདེ་ཚྩོ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་འད་དན་
མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམས་དབྲུ་མའྱི་ལམ་ཟརེ་
ནས་གཅྱིག་བཤད་ཀང་གྲྲུབ་འབས་འཐྩོན་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་
མྱིན་འདགུ   ད་ཆ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སྩོང་བསམ་
པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཁྱདེ་ཚྩོ་འགའ་ཤས་ལ་ཡྩོད་སྱིད།  ཞུམ་
མྱི ་དགྩོས།   ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་མྱི ་རྱིགས་
ཤྱིག་གྱི ་གནད་ད ྩོན་ལས་ཁྱྱིམ་ཚང་ཞྱིག་གྱི ་གནད་ད ྩོན་
མྱིན།

བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ནམ་ཡང་ར་བརླག་ཏུ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་མ་རེད།  
མྲུ་མཐྲུད་གནས་རྒྱྱུ ་རེད།  འདྱི་འད་ཡྩོང་བ་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་
བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་
བཞྱིན་ཡྩོད།  ཉ་ེའཆར་རང་སྐྩོང་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་ཚྩོགས་
འད་ུཞྱིག་གྱི་སར་སདྐ་ཆ་ད་ེའད་བྱུང་སྐ ྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་གྩོ་
ཐྩོས་བྱུང་།  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྩོད་པའྱི་བཙན་བྩོལ་བ་ད་ེཚྩོ་
ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་དང་། རྒྱབ་སྐྩོར་བདེ་མཁན་
ཡང་འཛམ་གླྱིང་གང་ས་ནས་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ།  ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་ནང་ད་ུརྒྱ་རྱིགས་

ནང་པ་མང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཉནེ་ཁ་རེད་འདགུ 
ཅསེ་བཤད་པའྱི་སདྐ་ཆ་ཞྱིག་གྩོ་རྒྱྱུ ་འདགུ

དརེ་བརནེ་གྩོང་ད་ུབཤད་པ་ལརྟ་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ 
ལྩོར་དག་གནྩོན་བས་པ་དང་། ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༨ ལྩོར་དག་གནྩོན་ཧ་ཅང་བས་ནས་བྩོད་པ་ལང་
རྒྱྱུ ་མེད་པ་བཟྩོས་ཡྩོད་བསམ་པའྱི་ཚྩོད་དཔག་བས་པ་
ནང་བཞྱིན་བྱུང་མེད།  ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་འགལེ་ཡང་ཤྱི ་
མེད།  འགལེ་ས་ནས་ལང་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡྩོང་
རྒྱྱུ ་རེད།   བླ ྩོ་བད་ེཔ ྩོ་བྩོས།  ཚང་མས་སྙྱིང་ས ྩོབས་
སྐདེ་ནས་སྡ ྩོད།

ལྩོ་ཡར་རས་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་གཟྲུགས་པྩོར་སྐྩོན་གང་
ཡང་མྱིན་འདགུ ཀདླ་པ་ཡང་གྲྲུང་ཐག་ཆྩོད་བས་ནས་
བསདྡ་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ད་དངུ་ལྩོ་བཅྩོ་ལ་ྔཉྱི་ཤུ་ཕལ་
ཆེར་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་རེད།  དའེྱི་གྩོང་ད་ུབ ྩོད་ད ྩོན་ཐད་བཟང་
ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད།  ང་
ཚྩོ ་གཞྱིས་བེས་མཉམ་འཛྩོམས་ཡྩོང་ཐྲུབ་པའྱི་རེ་བ་
ཏན་ཏན་ཡྩོད།  ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྩོས།   གྩོང་
ད་ུབརྩོད་པ་ལྟར་བ ྩོད་པ་གང་ད་ུཡྩོད་ཀང་བྩོད་པ་ཡྱི ན་
བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་ད་ེམ་བརླག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཞབས་
འདནེ་མ་ཞུ་ཨང་། བྩོད་པའྱི་མཚན་ལ་གྩོང་མཐྩོར་
ཡྩོང་བ་ཞྱིག་བྩོས།  སྲུ་ཡྱིན་རྲུང་བ ྩོད་པ་རེད། ཧ་
ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད།  བླ ྩོས་འགལེ་ཆྩོག  རྲུན་བཤད་ཀྱི་
མ་རེད།  ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དགྩོས།  དརེ་གཟབ་དགྩོས།  
ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་དང་ནང་པའྱི་
ལ་ྟཚྱུལ་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
འཇར་མན་ཕརེེངྐཕྩོཌ་གྲྩོང་ཁྱེར་གྱི་ Jahrhunder-

thalle ཞསེ་པའྱི་ས་གནས་སྲུ་ཚན་རྱིག་དང་ནང་པའྱི་
ལ་ྟཚྱུལ་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ཏ་ེབཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད།  བྩོད་ཀྱི་ཁང་པ་དབྲུ་
འབདེ་མཛད་པ་སྩོགས་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་ཁག་གཅྱིག་
བསྐངས་འདགུ  

ད་ེཡང་བགྲྩོ་གླངེ་སབྐས་ཐྩོག་མར་ལས་རྱིམ་གཙྩོ་སྐྩོང་
བ་སྐ་ུཞབས་གཌྷ་ཤྱི ་ཁྩོ་བལེ་ Gert Scobel ལགས་
ཀྱིས་འཇར་མན་དངྩོས་ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལ་ྟགྲྲུབ་
སྨྲ་བ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཀལ་ཕརེ་ཌ་ེརྱིག་ཝྩོན་ཝ་ེཛེ་
ཀར་ Carl Friedrich von Weizsäcker དམ་པ་
ཁྩོང་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཚྱུལ་སནྙ་སེང་ཞུས་རསེ་དམ་
པ་ཁྩོང་གྱི་བྲུ་སྐ་ེདངྩོས་ཚན་རྱིག་པ་དང་།  རྩོམ་སྐྱིད་
སྡགུ་ Club of Rome ཅསེ་པའྱི་རྱིག་པའྱི་འབྱུང་
གནས་ Think-Tank ཀྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་ཡྱིན་འདགུ 

རསེ་དན་གུས་འདདུ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གྲྲུབ་རསེ་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཇར་མན་
དངྩོས་ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལ་ྟགྲྲུབ་སྨྲ་བ་གྲགས་ཅན་
སྐུ་ཞབས་ཀལ་ཕརེ་ཌེ་རྱིག་ཝྩོན་ཝེ་ཛེ་ཀར་དམ་པ་ཁྩོང་
ནྱི་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དག་ེརན་ད་ུངྩོས་འཛྱིན་མཛད་
བཞྱིན་ཡྩོད་སབས།   ཐངེས་འདྱིར་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་བྲུ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་གྲྩོགས་པ ྩོ་རྙྱིང་པ་ཚན་རྱིག་པ་སྐ་ུཞབས་
ཝྲུལ་ྤསྱིངྒར་ Wolf Singer ལགས་བཅས་དང་ལནྷ་
སྡྱིངས་ཆ་གཅྱིག་མཉམ་སྤྩོད་མཛད་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ཐྩོབ་
པར་ཐྲུགས་དགའ་སྤ ྩོབས་བྱུང་ཚྱུལ་དང་།   

ཨ་རྱིའྱི་དངྩོས་ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་གྲགས་ཅན་སྐ་ུཞབས་
ཌ་ེཝྱི་ཌྱི་བྲུམ་ David Bohm དམ་པ་ཁྩོང་དང་། 
འཇར་མན་དངྩོས་ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྟ་གྲྲུབ་སྨྲ་

བ་སྐ་ུཞབས་ཀལ་ཕརེ་ཌ་ེརྱིག་ཝྩོན་ཝ་ེཛེ་ཀར་ Carl 

Friedrich von Weizsäcker དམ་པ་ཁྩོང་རྣམ་
གཉྱིས་ནྱི་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་
ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ quantum phys-

ics སྐ ྩོར་སླ ྩོབ་ས ྩོན་གནང་མཁན་དག་ེརན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
ངྩོས་འཛྱིན་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།   
སྐབས་དརེ་བྲུས་ཡབ་དམ་པས་བདེ་སྒ ྩོ་ད་ེལྟ་བྲུའྱི་ལམ་
ནས་རསེ་དན་ཞུ་བཞྱིན་པ་མཁྱནེ་པ་ཡྱིན་ན་ཡབ་དམ་
པ་དགའ་སྤ ྩོབས་ཏན་ཏན་ཡྩོང་ངསེ་ཚྱུལ་སནྙ་སེང་ཞུས། 

ད་ེརསེ་ཚན་རྱིག་པ་སྐ་ུཞབས་ཝྲུལ་ྤསྱིངྒར་ Wolf 

Singer ལགས་ཀྱིས་ནབུ་ཕྩོགས་ཚན་རྱིག་པའྱི་ད་
ལའྟྱི་ལངས་ཕྩོགས་ཐྩོག་གསྲུང་སབྐས།  འགྲྩོ་བ་མྱི ་ལ་
མཚྩོན་ན་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་འཇམ་རྱུབ་གཉྱིས་ཀ་ཡྩོད་
ཆྩོག་པ་དང་། ང་ཚྩོ་མྱི ་ལ་སདྐ་ཡྱིག་ཡྩོད་སབས་ཕན་
ཚྱུན་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐྩོག་ནས་འབལེ་བ་བདེ་ཐྲུབ་སྐ ྩོར།  
ད་ེབཞྱིན་སྣ ྩོད་བཅྱུད་ཀྱི་ཆགས་འཇྱིག་ནྱི་མྱིའྱི་བ་སྤྩོད་ཁྩོ་
ནར་རག་ལས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས། 

གཞན་ཡང་ལས་རྱིམ་གཙྩོ་སྐྩོང་བ་སྐུ་ཞབས་གྷཌ་ཤྱི ་ཁྩོ་

བལེ་ Gert Scobel ལགས་ཀྱིས་ཤར་ནབུ་ཀྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་
མཚྱུངས་བསྡརུ་གནང་བ་མ་ཟད། ཤར་ཕྩོགས་ནས་
དར་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་བསླབ་བ་ད་ེདག་ནབུ་ཕྩོགས་
པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཞབས་འདགེས་ཇྱི་ཙམ་སྒྲུབ་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།  

ལམྕ་སྐ་ུབྷྱིར་ཏ་ཧ ྩོལ་ཛེལ་ Britta Holzel ལགས་
ཀྱིས་ཀདླ་ཁམས་ཚན་རྱིག་དང་དན་པ་ཉརེ་བཞག་སྐ ྩོར་
གསྲུང་སྐབས་བར་ལམ་ནས་བཟྲུང་སེམས་ངལ་དང་
སྙྱིང་གྱི་ནད་རྱིགས་སྩོགས་སྔ ྩོན་འགྩོག་དང་།   ཟྲུག་
རྲུར་གདྩོང་ལེན།  བམས་བརའེྱི་བླ ྩོ་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་
ཐབས་བཅས་ལ་དམྱི གས་ནས་དན་པ་ཉརེ་བཞག་
སྐ ྩོར་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད།   
སེམས་དམྱིགས་པར་ར་ེགཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་རྒྱྱུར་དན་པ་
ཉརེ་བཞག་གྱི་ཕན་ཐྩོགས།   ད་ེབཞྱིན་རྣམ་ར ྩོག་འད་
མྱིན་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་བསནེ་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་སྩོགས་གསྲུངས།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་དགེ་བཤེས་བླ ྩོ་བཟང་བསན་འཛྱིན་ན་ེ
གྱི་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཨེ་མྩོ་རྱི ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ 
Emory University  ནང་བམས་བརའེྱི་ཉམས་
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ལེན་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱྩོང་ SEED 

སྤྩོད་སངས་སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས།  

ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

ཁྱདེ་རྣམ་པའྱི་མཁས་པའྱི་གཏམ་བཤད་ལ་ངྩོས་ནས་
དྩོན་དམ་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཐམས་ཅད་རྒྱྱུ ་
དང་རྐྱནེ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་མ་གཏྩོགས་རྒྱྱུ ་རྐྱནེ་ལ་
ལྟ ྩོས་མེད་རང་དབང་ད་ུགྲྲུབ་པའྱི་ཆྩོས་ཤྱིག་ར་བ་ནས་
མེད་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་དན་སྐལུ་ཐབེས་བྱུང་། 

བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ལ་བསླབེ་སྐབས་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་གྱིས་འདང་གྱི་མེད། དརེ་བརནེ་
གཞན་ནས་བླ ྩོ་སྐདེ་ལེན་དགྩོས།  སྤྱིར་སངས་མྱི ་
དཀྱུས་མ་ཚྩོས་ཚན་རྱིག་གྱི་གྲྲུབ་ད ྩོན་རེད་བརྩོད་སབྐས་
དརེ་ངྩོས་འཛྱིན་དང་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་
བརནེ་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་ད་ེདག་ཀང་ཚན་རྱིག་
པས་བརག་དཔད་དང་། ང་ཚྩོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་
དངྩོས་སྲུ་ཉམས་མྩོང་གང་བྱུང་བ་བཅས་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་
ནས་གཏན་ལ་དབབ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་
ཆགས་ཡྩོད། 

སྤྱིར་བཏང་ང་ཚྩོས་ལས་བཟང་པ ྩོའྱི་འབས་བྲུ ་བད་ེབ་
དང་།  ལས་ངན་པའྱི་འབས་བྲུ་སྡགུ་བསལྔ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་པ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་སབས།  ལས་བཟང་པྩོ་
ཡྩོང་བར་རྒྱྱུ ་བམས་བརའེྱི་ཀུན་སླ ྩོང་ད་ེཤེས་ཡྩོན་ལམ་
ལྲུགས་ཐྩོག་ནས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུར་འབད་བརྩོན་

བདེ་དགྩོས།   བམས་བར་ེཡྩོད་ན་སྒརེ་རང་ཉྱིད་
ལྲུས་སེམས་བད་ེབ་ཙམ་མ་ཟད།  ནང་མྱི ་དང་རྒྱ་ཆེ་
ས་ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་བད་ེཞྱིང་སྐྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ངསེ་ཡྱིན།   
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

ད་ེརསེ་ཚན་རྱིག་པ་སྐ་ུཞབས་ཝྲུལ་ྤསྱིངྒར་ Wolf Sing-

er ལགས་དང་ལནྷ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།  ད་ེས་ྔདསུ་
རབས་ ༢༠ ནང་ཚན་རྱིག་པས་ཤེས་པ་ད་ེཀདླ་པ་ལ་
བརནེ་པ་དང་།  ཀདླ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆྩོས་ཤྱིག་ལ་
ངྩོས་འཛྱིན་བས་ཡྩོད་ཀང་དསུ་རབས་དའེྱི་མཇྲུག་ཙམ་
ནས་ཤེས་པའྱི་བེད་ལས་ཀྱིས་ཀླད་པར་ཚྱུར་ཤུགས་
རྐྱེན་སྤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ར་སྤྩོད་བྱུང་ཚྱུལ་བཀའ་རད་
མཛད་སབྐས།   

སྐུ་ཞབས་ཝྲུལྤ་སྱིངྒར་ལགས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་ཚན་རྱིག་པ་
ཚྩོས་ཤེས་པ་ནྱི་ཀླད་པའྱི་བདེ་ལས་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་
བའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་སྩོགས་སནྙ་སེང་ཞུ་སབྐས། 

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱིང་མཚམས་སྦྱྩོར་བའྱི་གནས་
སྐབས་སྲུ ་ཀླད་པ་ཡྩོད་མེད་འདྱི་རད་མཛད་པར་སྐུ ་
ཞབས་ཝྲུལ་ྤསྱིངྒར་ལགས་ཀྱིས།   སབྐས་དརེ་ཀདླ་
པའྱི་གྲྲུབ་རས་ཀྱི་ནསུ་པ་ལྡན་ཡྩོད་ཚྱུལ་སནྙ་སེང་ཞུས་
པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས།  ཕྲུང་རས་ཧ་ཅང་ཕ་མྩོའྱི་
གནས་སབྐས་སྲུ་དཔད་པ་ཡྱིན་ན།   ཀདླ་པའྱི་རས་ཕ་
མྩོ་ད་ེདག་བག་ར ྩོ་དང་རྱི་ཤྱིང་སྩོགས་ཀྱི་གྲྲུབ་བའྱི་རས་

གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནམ།  ཞསེ་བཀའ་རད་མཛད་
པར་ཚན་རྱིག་པས་རས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་གྲྲུབ་ཚྱུལ་མྱི ་
འད་བ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སརླ་ཡང་ཕ་མའྱི་ཁྲུ་ཁག་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་སྐྩོན་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། གཞན་ཕྱི་ནང་
གྱི་མཐྲུན་རྐྱནེ་ཕྲུན་སྲུམ་ཚྩོགས་པའྱི་གནས་སངས་འྩོག་
མངལ་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ངསེ་དགྩོས་སམ།  ཞསེ་བཀའ་
རད་མཛད་པར་ཚན་རྱིག་པས་མངལ་ཆགས་པའྱི་ཁྱབ་
པ་གང་ཡང་མེད་སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས།  དརེ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་ཕ་མའྱི་ཁྲུ་ཁག་སྐྩོན་མེད་པ་དང་ཕྱི་ནང་
གྱི་རནེ་འབལེ་ཕྲུན་སྲུམ་ཚྩོགས་བཞྱིན་ད་ུད་དངུ་མངལ་
མ་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའད་ཡྩོད་ཚེ།  བར་ད་ུ
ཆྩོད་པའྱི་ཆྩོས་གསྲུམ་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་དགྩོས་པར་བརནེ་ད་ེ
གང་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་རད་མཛད་པར་ཚན་རྱིག་པས།  
ཕའྱི་ཁྲུ ་བ་སྩོག་ལྡན་ཡྱི ན་ཡང་དརེ་ཤེས་པ་མེད་ཅེས་
སནྙ་སེང་ཞུས། བགྲྩོ་གླངེ་ལས་རྱིམ་ཡྩོངས་སྲུ་གྲྲུབ་རསེ་
ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་བཞསེ།  

ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བག་གཡབ་སྐབས་མགྩོན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་བཙྱུགས་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཁང་པ། ཞསེ་པ་དབྲུ་
འབདེ་མཛད་ཆེད་ས་གནས་སྲུ ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
སབྐས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་ས་གནས་གྲྩོང་སྡའེྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་པ་ Uwe Becker  སྩོགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།  

དབྲུ ་འབེད་ཀྱི ་མཛད་སྒ ྩོ་གྲྲུབ་མཚམས་གྲྩོང་སྡའེྱི ་སྤྱི ་
ཁྱབ་པ་མཆྩོག་གྱིས་ཐྩོག་མར་གསར་འགྩོད་པ་རྣམས་
ལ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་
ཞུས་རསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ནས་ཐྩོག་མར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་བསནུ་གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ།   
ད་ེལརྟ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ཐེངས་འདྱིར་འཇར་མྱིན་ནང་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་
ལེགས་པར་གྲྲུབ་རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཨྱི ་ཊ་ལྱིར་
ཆྱིབས་༸ཞལ་བསྒྱུར་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 16

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཡྲུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ལ་ 
བསགྔས་བརྩོད་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་གྩོང་མཐྩོར་སདླ་རླབས་ཆེན་
གྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་མེ་སྱི ་ན་གྲྩོང་ཁྱེར་ནས་
གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ

དེ་ཡང་སྤྱི ་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་འཇར་མན་ནང་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་ལེགས་
པར་གྲྲུབ་རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་
ཁྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེསྱི ་སྱི ་ལྱི ་མངའ་སྡའེྱི་ཀ་
ཊ་ནྱི་ཡ་གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སབྐས། ཀ་
ཊ་ནྱི་ཡ་ Catania དང་། མེ་སྱི་ན་ Messina གྲྩོང་
ཁྱརེ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྩོགས་ནས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདགུ ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་མངའ་སྡ་ེདའེྱི་ཏ ྩོ་
འྩོར་མྱི ་ན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུདསུ་རབས་གསྲུམ་པའྱི་སྐབས་
བཞངེས་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གྷྱི་རྱིག་འཁབ་
ས ྩོན་ཁང་ད་ུམྱི ་མང་ ༢༥༠༠ ལགྷ་ལ་ཞྱི་བད་ེནྱི་འཚེ་
བའྱི་ཐབས་ལམ་བདེ་སྤྩོད་བས་ནས་ཡྩོང་ཐབས་མེད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། འཚེ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཀྱིས་ཁྩོང་ཁྩོ་
སླ ྩོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད་འཚེ་བ་ད་ེལས་ཤུགས་ཆེ་བ་བ་རྒྱྱུའྱི་ཀུན་
སླ ྩོང་བ་ངསེ་ཡྱིན། ཞྱི་བད་ེངྩོ་མ་ད་ེསེམས་ནང་དགྩོས་
པ་ཡྱིན་ཞསེ་དང་།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཡྲུ ་རྩོབ་སྤྱི ་
མཐྲུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ལ་བསྔགས་བརྩོད་
མཛད་ཅྱིང་། སྒྱིག་འཛྲུགས་འདྱི་བཙྱུགས་པ་ནས་
བཟྲུང་ནབུ་ཡྲུ་རྩོབ་ཕྩོགས་སྲུ་དམག་འཁྲུག་རྱིགས་བྱུང་
མེད་པ་མ་ཟད། སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྒྱལ་ཁབ་
ཕན་ཚྱུན་ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་ངང་མཐྲུན་སྒྱིལ་ཡག་པ ྩོ་
བྱུང་ཡྩོད་ཅསེ་བཀའ་སྩལ་འདགུ

བཀའ་སླ ྩོབ་ཀྱི་མཛད་རྱིམ་དའེྱི་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདའེྱི་སླད་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་
ཐྩོག་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་སྐྩོང་བཞྱིན་པར་ཡྱི ་རང་

བསགྔས་བརྩོད་དང་།  གུས་བཀུར་མཚྩོན་སདླ་མེ་སྱི་
ན་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ

ད་ེཉྱིན་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུགསར་
འགྩོད་པ་ཚྩོར་ཁྱྱུག་ཙམ་མཇལ་ཁ་སྩྩོལ་སྐབས་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐྲུགས་སྐདེ་དམ་བཅའ་གཙྩོ་བ ྩོ་གསྲུམ་ངྩོ་
སྤྩོད་དང་སྦྲགས།    ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོ་ནས་བཟྲུང་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་
ཡྩོངས་རྩོགས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་འདམེས་
བྱུང་བ་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེངྒརེ་རྱིས་སྤྩོད་མཛད་སྐ ྩོར་
སྩོགས་ངྩོ་སྤྩོད་མཛད།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་མངའ་སྡ་ེདའེྱི་ཁྲུལ་
ད་ུམང་ཚྩོགས་ལ་སྙྱིང་རེ་ཅན་གྱི་ཀུན་སྤྩོད་དང་རནེ་
འབལེ་ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩྩོལ་
སྐབས་སླར་ཡང་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་གྲྩོང་སྡ་ེསྤྱི་ཁྱབ་པས་མེ་སྱི ་ན་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་ཞྱི་
བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་གྱི་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་
འདགུ  གཟངེས་རགས་ཀྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་མྱི ་མང་
གྲངས་ ༡༢༠༠ ཙམ་ཕབེས་འདགུ་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།17

སྐབས་བཅྩོལ་བ་རྣམས་ང་ཚྩོའྱི་སྤྲུན་མཆེད་ལ་ྟབྲུར་ངྩོས་འཛྱིན་གནང་དགྩོས།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྱི ་སྱི ་
ལྱི ་ Sicily མངའ་སྡའེྱི་པ་ལེར་མྩོ་ Palermo གྲྩོང་
ཁྱརེ་ནང་༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་སབྐས་གསར་
འགྩོད་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་པ་ལེར་མྩོ་རྒྱལ་ས་ནྱི་ཨཕ་
རྱི ་ཀ་དང་དཀྱིལ་ཤར་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཁག་གྱི་སྐབས་བཅྩོལ་བ་
རྣམས་ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བའྱི་ངང་མཚྩོ ་ཐྩོག་ནས་འགྲྲུལ་
བཞུད་བས་ཏ་ེཡྲུ ་རྩོབ་ཁྲུལ་དུ་འབྩོར་རྒྱྱུ འྱི ་གྲྲུ ་ཁའྱི་
འགག་སྒ ྩོ་ཐྩོག་མ་ད་ེཡྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་ས་ད་ེདངེ་གྱི་
འཆར་སྐབས་བཅྩོལ་བའྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་ཐྩོག་
སངས་འཛྱི ན་བེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་བཅར་འདྱི་ཞུས་

པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ཡྲུལ་གར་བ་དང་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་དད་
དང་ཤ་མདྩོག་ལ་བལསྟ་ནས་དབ་ེའབདེ་མེད་པར་སྤྲུན་
མཆེད་ཀྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྐབས་བཅྩོལ་
གྱི་གནས་བབ་སྤྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡྩོན་
གྱི་གྩོ་སབྐས་དང་གཞྩོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་འཕྲུལ་
རྱིག་གྱི་སྦྱྩོང་བརར་སྤྩོད་ཐྲུབ་ན་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོང་
གྱི་རེད། ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་རྒྱབ་སྐྩོར་ལ་བརནེ་མ་འྩོངས་པར་
སྐབས་བཅྩོལ་བ་ད་ེདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡྲུལ་ད་ུའབྩོར་
སབྐས་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཆགས་ངསེ་ཡྱིན།

སྐབས་བཅྩོལ་བར་རྩོགས་ཕན་བ་རྒྱྱུ ་ནྱི་བམས་སྙྱིང་
ར་ེལག་བསར་བ་ཡྲུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ཕྩོགས་
ཡྩོངས་ནས་ཞུས་ན་སྐབས་བཅྩོལ་བ་རྣམས་ད་ལ་ྟདཀའ་
ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤྲུན་མཆེད་
ལྟ་བྲུར་ངྩོས་འཛྱི ན་ཏ་ེཁྩོང་ཚྩོར་སྐབས་བཅྩོལ་རྩོགས་
རམ་གནང་དགྩོས། ད་ེཡང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་འདྱི་བཞྱིན། དངེ་
སབྐས་ཡྲུ ་རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་ཞེན་རྱིང་ལྲུགས་
ཤུགས་ཆེ་དར་ཁྱབ་ལ་བརནེ། སྐབས་བཅྩོལ་ད་ུཡྩོང་
མཁན་ད་ེདག་ལ་མཐྩོང་ཆྱུང་ཁྱད་གསྩོད་ཙམ་མ་ཟད་
སྤྱི་ཚྩོགས་དང་དཔལ་འབྩོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་གྱི ་
འབྱུང་ར་ཡྱི ན་ཚྱུལ་ཁག་དཀྱི་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཁྩོད་
ཕབེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

སྐབས་བཅྩོལ་བ་ད་ེཚྩོའྱི་དཀའ་ངལ་གནད་དྩོན་སྐ ྩོར་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉ་ེཆར་འཇར་མན་ནང་དའུང་
བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ཡྩོད་མ་ཟད། འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་
ནས་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་སྣ་ེལེན་ཞུས་
པར་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་མཛད་ཅྱིང་། ད་ེནྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་གྱི ་བམས་བརེའྱི་སྱིད་བྱུས་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞེས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཀྱི་མྱིང་ཐྩོག་ནས་འཚེ་བའྱི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་བླ ྩོ་ཕམ་རང་བཞྱིན་
ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་མེ་སྱི ་ན་གྲྩོང་སྡའེྱི་ཆེ་
བས ྩོད་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་མེ་སྱི་
ན་ Messina གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་པ་རེ་ནཱ་
ཌྩོ་ཨེ་ཀྩོ་རྱིན་ཏྱི་ Renato Accorinti ལགས་ཀྱིས་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མེ་སྱི ་
ན་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་ཝྱི་ཏ ྩོ་རྱི ་ཡ་འཁབ་ས ྩོན་ཁང་ Theatre 

Vittorio ད་ུཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
རསེ་གྲྩོང་ཁྱརེ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་མཆྩོག་གྱིས། ངའྱི་དམྱིགས་
ཡྲུལ་ནྱི་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་སྱི ་སྱི ་ལྱི ་གྲྩོང་
ཁྱརེ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེང་ཚྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་
ཆེད་ཡྱི ན་ཞེས་གསྲུངས་པར་མེ་སྱི ་ན་མྱི ་མང་གྱིས་སྤྱི་

ན ྩོར་༸གྩོང་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དད་གུས་
གཡྩོ ་བ་མེད་པའྱི་ངང་དགའ་སྤྩོའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་
བསན་ཡྩོད།

ད ེ་རེས་སྤྱི ་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
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མཆྩོག་ལ་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་རེ་ནཱ་ཌྩོ་ཨེ་ཀྩོ་
རྱིན་ཏྱི་ལགས་ཀྱིས་ཞྱི་བད་ེདང་དང་བདནེ། ད་ེབཞྱིན་
འཚེ་བ་མེད་པའྱི་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པར་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་བཞསེ་གནང་ས་ེབཀའ་
སླ ྩོབ་བསྩལ་དྩོན། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྩོད་རྙ ྩོག་རྐྱནེ་པས་མྱི ་
མང་ས་ཡ་མང་པྩོའྱི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་མ་ཟད། འཛམ་

གླྱིང་གྱི ་དཔལ་འབྩོར་དང་ཁྩོར་ཡྲུག་གྱི ་གནས་སངས་
ཡང་ཉམས་ཆག་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།

ང་ཚྩོས་དུས་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་འདྱི་བཞྱིན་བཟྩོད་
བསན་དང་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེེལ་
ཐབས་བདེ་དགྩོས་པའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཆགས་རྒྱྱུ ར་
འབད་བརྩོན་བདེ་དགྩོས། ད་ེལརྟ་ཡྩོང་བར་ཤེས་ཡྩོན་

ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱི འྱི་གཤྱིས་རྒྱྱུ ད་དང་
འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་
རྒྱྱུའྱི་ཐད་མ་འདང་བའྱི་ཆ་ཞྱིག་ཡྩོད་པར་བརནེ། དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་རྱིས་མེད་ཀྱི་བཟང་
སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་དང་འགྲྩོ་བ་མྱི འྱི་ནང་གྱི ་
གཤྱིས་རྒྱྱུ ད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེ
དག་ང་ཚྩོའྱི་སེམས་ཚྩོར་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་སབས་
བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་དང་བེད་ལས་སྐ ྩོར་གྩོ་ར ྩོགས་སྤལེ་
ཐྲུབ་པ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། སེམས་
ཀྱི་ཞྱི ་བད་ེཡྩོང་ཁྲུངས་ངྩོ་མ་ནྱི་བམས་བརེ་དང་སྙྱིང་
ར་ེཡྱིན། བམས་བར་ེནྱི་རང་དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ ྩོ་
ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནར་མྱི ན་པར་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱི་དང་། 
ལྷག་པར་སྩོ་སྩོའྱི་དགྲ་བ ྩོ་ཡྱི ན་ནའང་བམས་བརེའྱི་བླ ྩོ་
སྐེད་དགྩོས་པ་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིས་བེད་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་ཟད། མང་ཚྩོགས་ནས་བམས་
བརའེྱི་ཉམས་ལེན་དང་། འགྲྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུ
ཤེས་འཛྱིན་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐལུ་ཡང་གནང་ཡྩོད།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཨྱི ་
ཊ་ལྱིའྱི་གྲྩོང་སྡ་ེགཉྱིས་ནས་ཆེ་བས ྩོད་མྱི ་སེར་གྱི་མཚན་

གནས་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྐབས་
བཅྩོལ་ར ྩོག་ཞྱིབ་ལནྷ་ཁང་
གྱི་འགན་འཛྱིན་མཆྩོག་ལ་
གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ལྷ ྩོ་ཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འབར་མའམ་ 
Burma མ་ཡན་མཱར་ Myanmar ནང་ད་ུནང་པ་
དང་ཁ་ཆེའྱི་རྙ ྩོག་གླངེ་རྐྱནེ་པས་ཁ་ཆེའྱི་མྱི ་རྱིགས་མང་
པྩོ་ཞྱིག་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་སྦང་ལ་ད་ེཤྱི ་སྩོགས་སྲུ ་
བ ྩོས་བྩོལ་ལ་འགྲྩོ་དགྩོས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་རྱིམ་
པ་ཐྩོན་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་དང་འབལེ། 
བྩོད་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་འཚབ་
ཧ་ཅང་མཛད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱི་སྐབས་བཅྩོལ་ར ྩོག་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་གྱི ་ 
United Nations High Commissioner for 

Refugees འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཕྱི་ལྱིཔ་པ ྩོ་ག་ྷརན་
ཌྱི་ Filippo Grandi མཆྩོག་ལ་གསྲུང་འཕྱིན་ཞྱིག་
སྩལ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། མ་ཡན་མར་ཡྲུལ་གྱི་འགྩོ་
ཁྱིད་རྣམ་པས་འབལེ་ཡྩོད་ཕྩོགས་ཚང་མར་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོང་རྒྱྱུ འྱི ་ཆེད་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་
རྒྱྱུ འྱི་ཐྲུགས་རེ་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་ཅེས་འཁྩོད་འདགུ 
ད་ེདང་ལྷན་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ད་ེདག་གྱི ་དཀའ་ངལ་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་ཐྲུགས་འཚབ་ཆེན་པ ྩོས་
ཛ་དག་ངལ་སེལ་སླད་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་ཐབེས་ར་བརྒྱྱུད་ཞལ་འདབེས་གསྩོལ་
སྩལ་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་དང་། ངལ་སེལ་ཞལ་འདབེས་
ད་ེམཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱི ་སྐབས་བཅྩོལ་ལྷན་
ཁང་གྱི ་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་ངལ་སེལ་དང་རྩོགས་སྐྩོབ་ལས་
གཞྱིའྱི་འྩོག་འབྲུལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ་པ་བཅས།།    
     

༄༅། །འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདང་། འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུ
ཤེས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་གནང་མཛད་རྒྱྱུའྱི་རླབས་ཆེན་
གྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཆེ་བས ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རགས་གྲངས་
ལས་འདས་པ་ཕྲུལ་ཡྩོད་པ་ད་ེལརྟ་ནའང་།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་སརླ་ཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་ཨྱི ་ཊ་ལྱི འྱི་མངའ་སྡ་ེསྱི ་སྱི ་ལྱི ་ནང་གྱི ་ 
sola delle Femmine དང་ Ventimiglia di  

Sicilia ཞསེ་པའྱི་གྲྩོང་སྡ་ེཁག་གཉྱིས་ཀྱི་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་
ཁྱབ་པ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཆེ་བས ྩོད་མྱི ་སེར་གྱི་མཚན་
གནས་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་དགསེ་བཞསེ་མཛད།

གཟངེས་རགས་ད་ེནྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡང་ན་རྒྱལ་ས་ཞྱིག་
གྱིས་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་འྩོས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི ་རྱིགས་
ཤྱིག་ལ་ཆེ་བས ྩོད་ཞུ་སདླ་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུ་
སྩོལ་ཡྩོད་འདགུ་པ་དང་། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་

མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ཡྲུལ་གྲྲུ ་འད་མྱིན་
ནས་ཆེ་བས ྩོད་མྱི ་སེར་གྱི་མཚན་གནས་གཟངེས་རགས་
འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད།

གཞན་ཡང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ ནང་ཁ་ེན་ཌའྱི་ཆེ་
བས ྩོད་མྱི ་སེར་གྱི་གཟངེས་རགས་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ 
ཟླ་ ༩ ཟླ་ ༢ ནང་ཨེ་ཌ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་ས་རྩོམ་དང་ལྦ་ེན་
སྱིའྱི་ཆེ་བས ྩོད་མྱི ་སེར་གྱི་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་
ཞུས་ཡྩོད། དའེྱི་རསེ་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་ཕ་རན་སྱིའྱི་
རྒྱལ་ས་པ་ེརྱི་སྱི ་དང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་པྩོ་ལན་ཌྱིའྱི་རྒྱལ་
ས་ལརྦ་སྩོའྱི་ཆེ་བས ྩོད་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་
ཡྩོད།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཧན་གརྷྱིའྱི་རྒྱལ་
ས་བྷུ ་ཏ་པ་ེསྱི ་ཌྱི་ཡྱི ་ཆེ་བས ྩོད་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་ལམ་
ཞུས་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་
སྦལེ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཧུ་ཡྱིས་ཀང་གཟངེས་རགས་འབྲུལ་
ལམ་ཞུས་ཡྩོད། 



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 20

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཆེ་
བས ྩོད་ཀྱི་ཕག་འཁྱརེ་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ཨྱི ་ཊ་
ལྱིའྱི་ཌ་སྱི་ཀ་ནྱི་ Tuscany མངའ་སྡའེྱི་པྱི་ས་ Pisa 

གྲྩོང་ཁྱརེ་ནང་ཡྩོད་པའྱི་པྱི་ས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུནང་ཆྩོས་ནས་གསྲུང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལ་ྟགྲྲུབ་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཚན་རྱིག་དབར་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལྷན་
ཚྩོགས་ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་སྐབས་པྱི་སཱ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
གཉརེ་ཁང་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཆེ་བས ྩོད་དང་སྦྲགས། ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་
ཐྩོག་ནས་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རསེ་བསྐངས་པར་ཆེ་
བས ྩོད་ཀྱི་ཕག་འཁྱརེ་ Master’s Degree Honoris 
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འབྲུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ

ད་ེཡང་ཆེ་བས ྩོད་ཕག་འཁྱརེ་འབྲུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་
སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་པྱི་ས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་རེག་ཌར་ 
Paolo Mancarella ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༡ ཉྱིན་མྩོ་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཞྱི་བད་ེཉྱིན་མྩོ་ཡྱིན་པ་མ་
ཟད། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ནྱི། ནྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་

མྩོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་མང་ཚྩོགས་ལ་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས་
པ་དང་ལནྷ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ད་བར་ནང་ཆྩོས་
ནས་གསྲུང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལ་ྟགྲྲུབ་རྣམ་གཞག་ཐྩོག་
ནས་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རསེ་བསྐངས་དང་སྐྩོང་མྲུས་
ལ་ཆེ་བས ྩོད་ཀྱི་ཕག་འཁྱརེ་ད་ེའབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་སྐ ྩོར་གསྲུངས།  སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས། ངྩོས་རང་ནང་པའྱི་དག་ེ
སླ ྩོང་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཁར་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན་
བསམ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཕག་འཁྱརེ་འདྱིས་ངྩོས་ལ་སེམས་
ཤུགས་འཕར་མ་ཞྱིག་སྦྱྱིན་སྩོང་། ད་ལ་ྟངྩོས་རང་ལྩོ་ 
༨༢ ལ་སླབེ་ཡྩོད། ད་དངུ་ལྩོ་ ༡༥་་་༢༠ ཙམ་ལགྷ་ཡྩོད་
པ་དའེྱི་རྱིང་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་སྐ ྩོར་སརྔ་ལྷག་ཤུགས་
རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་འབལེ་
ཡྩོད་རྣམས་ནས་ཆེ་བས ྩོད་ཀྱི་ཕག་འཁྱརེ་གནང་བར་
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མེཀ་
སྱི་ཀྩོའྱི་ནང་ས་ཡྩོམ་གྱི་

གྩོད་ཆག་ཕྩོག་པ་རྣམས་ལ་
ཐྲུགས་གསྩོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཡྲུ ་
རྩོབ་ལ་ཏྱི་ཝ་ཡའྱི་ Latvia རྒྱལ་ས་རྱི་ག་ Riga ནས་
མེཀ་སྱི་ཀྩོའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ Enrique Pena 

Nieto མཆྩོག་ལ་ཐྲུགས་གསྩོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་ཞྱིག་
སྩལ་འདགུ

ད་ེཡང་ཉ་ེལམ་མེཀ་སྱི ་ཀྩོའྱི་ནང་ས་ཡྩོམ་གྱིས་གྩོད་ཆག་
འྩོག་མྱི ་གྲངས་མང་པྩོའྱི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་མ་ཟད། མྱི ་རྒྱྱུ ་
ཟ ྩོག་གསྲུམ་ལ་གནྩོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཕ ྩོག་པར་བརནེ། 
བྩོད་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མེཀ་སྱི ་ཀྩོའྱི་སྱིད་
འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ Enrique Pena Nieto མཆྩོག་ལ་
ཐྲུགས་གསྩོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་
ད ྩོན། ས་ཡྩོམ་གྱི་གྩོད་ཆག་འྩོག་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་རྣམས་
ཀྱི་ཤུལ་ལྲུས་ནང་མྱི ་སྤྲུན་མཆེད་རྣམས་དང་དཀའ་
སྡུག་མྩོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ངྩོས་ཀྱིས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་
སེམས་གསྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ད་ེས་ྔམེཀ་སྩོ་ཀྩོའྱི་
ནང་ཐངེས་འགའ་ཤས་སླབེས་པའྱི་ཉམས་མྩོང་ད་ེདག་
བསམ་བླ ྩོ་འཁྩོར་སབྐས་སེམས་ནང་དགའ་སྣང་གྱི་ཚྩོར་
བ་སྐ་ེབཞྱིན་འདགུ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཁྲུལ་དརེ་
འབྩོར་བ་མཐའ་མ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ཐངེས་
འདྱིར་ས་ཁྲུལ་དརེ་རང་འབྱུང་ས་ཡྩོམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་
ཚབས་ཆེ་ད་ེའད་བཟྩོས་པ་མཐྩོང་སྐབས་སེམས་སྡུག་
ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ ངྩོས་ཀྱིས་མེཀ་སྱི་ཀྩོ་མྱི ་མང་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་པ་
མ་ཟད། ཛ་དག་ངལ་སེལ་རྩོགས་སྐྩོབ་ཀྱི་ལས་གཞྱིར་
ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལ་ཊྱི་ཝྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་རྱི་གའྱི་ནང་ 
སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལས་མཛད་པའྱི་སྒ ྩོམ་རྱིམ་བར་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་ 

དབྲུ་འཛྲུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ དང་ 
༢༤ བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལ་ཊྱི ་ཝྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་
ས་རྱི་གའྱི་སྐ ྩོན་ཊྩོ་ Skonto Hall  ཚྩོགས་ཁང་ད་ུ
ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་ལ་ཏྱི་
ཝྱི་ཡ་དང་། ལྱི ་ཐྲུ་ན་ེཡ། ཨེ་སྱི་ཌྩོ་ན་ེཡ་བཅས་ཀྱི་དད་
ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༣༨༠༠ ལགྷ་ཙམ་ལ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་
ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལས་མཛད་པའྱི་སྒ ྩོམ་རྱིམ་བར་པ་དང་། ར་ེ
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་ལམ་རྱིམ་བསྡསུ་ད ྩོན་གྱི་གསྲུང་
ཆྩོས་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཡྩོད།

ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གསྲུང་ཆྩོས་དབྲུ་འཛྲུགས་
མ་གནང་གྩོང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལ་ཊྱི་ཝྱི་ཡ་ས་གནས་སྲུ་
ཆེད་ད་ུབ་བའྱི་གདལུ་བ་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་ཁྩོངས་ནས་ཡྩོང་བ་
ད་ེདག་རེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཨྲུ་རྲུའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ངྩོས་འཛྱིན་ཡྩོད་པའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ནང་

པ་ད་ེཆྩོས་ལྲུགས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཨྲུ་
རྲུ་སྲུའྱི་ས་ཁྩོངས་སྲུ ་ཕ་མེས་ནས་ནང་པའྱི་ཆྩོས་བདེ་
མཁན་ཀལ་མྱིག་དང་། བྷུ ་རྱི ་ཡཏ། ཐྲུ་ཝ་ད་ེདག་བ ྩོད་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གཅྱིག་གྱུར་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་
ཆགས་ཡྩོད།

ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་སབྐས་བ ྩོད་ནང་ཡྩོད་དསུ་ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་
ནང་པའྱི་ས་ཁྲུལ་ནས་ཡྩོང་བའྱི་དག་ེའདནུ་པ་ཕལ་ཆེར་
བརྒྱ་སྐ ྩོར་ཞྱིག་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་དག་ེབཤེས་ཀང་མང་པྩོ་
ཡྩོད། ཧ་ལམ་ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་རྱིང་ནས་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་
ཆགས་ཡྩོད་ཅསེ་བརྩོད་ནའང་མ་འགྲྱིག་པ་མེད། དརེ་
བརནེ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གཙྩོ ་བ ྩོ་ཨྲུ ་རྲུ་སྲུ ་ནས་ཡྩོང་བའྱི་
ནང་པ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ནང་ཆྩོས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་
རེད། ད་ེནས་ནབུ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུངྩོས་ཀྱིས་
ཤེས་ཡྩོན་སྡ་ེཚན་ནང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སྩོགས་
འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད། དཔརེ་ན། ངྩོས་རང་ཉ་ེ
ཆར་ཨྱི ་ཊ་ལྱི ་དང་འཇར་མ་ནྱིར་ཉྱིན་ཤས་བསྡད་པ་

རེད། སབྐས་དརེ་གཙྩོ་བ ྩོ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་
ལྟ་གྲྲུབ་སྐ ྩོར་ད་ེའད་སྐད་ཆ་ཕན་བྲུ ་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད་པ་མ་
གཏྩོགས་ནང་ཆྩོས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་
བདེ་ཀྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འཛམ་གླྱིང་ས་གནས་
སྩོ་སྩོར་སྩོ་སྩོའྱི་ཕ་མེས་ནས་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད། 
སྩོ ་སྩོའྱི་ཕ་མེས་ཀྱི ་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་
གསྲུམ་བདེ་ནས་སྡ ྩོད་ན་ཧ་ཅང་བཟང་བ་དང་བརན་པ་
ཡྩོད། ཆྩོས་ལྲུགས་བར་ེའགྱུར་བདེ་ན་སབྐས་རེ་སེམས་
ལ་རྣམ་ར ྩོག་གྱི་རྲུ་འཛྱིན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱྱུ ་ད་ེ
འད་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ

ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་ད་ུནབུ་ཕྩོགས་ནས་ཡྩོང་བ་ད་ེའདས་འགྩོ་
ས ྩོད་ལ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་བས། ཕྱིས་སྲུ་བསམ་
བླ ྩོའྱི་ནང་འཁྲུག་ནས་བད་ེཔ ྩོ་མེད་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་
སྩོང་། དརེ་བརནེ་སྩོ་སྩོའྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆྩོས་ད་ེག་རང་
བདེ་ནས་སྡ ྩོད་ན་ཧ་ཅང་བཟང་བ་རེད་འདགུ དཔརེ་ན་
ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་པའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ཁྩོང་
གཤེགས་ཟྱིན་པ་རེད། ཁྩོང་ནང་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་
ཡྩོད། ངྩོས་གཉྱིས་གྲྩོགས་པ ྩོ་རེད། ངྩོས་གཉྱིས་བམས་
བར་ེདང་བཟྩོད་པ། ཞྱི་གནས་ད་ེའདའྱི་སྐ ྩོར་གྩོ་བསྡརུ་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཉྱིན་གཅྱིག་ཁྩོང་གྱིས་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབའྱི་
སྐ ྩོར་སདྐ་ཆ་དྱིས་བྱུང་། ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་ལ་འདྱི་སྐ ྩོར་མ་
འདྱི། འདྱི་ཁྱདེ་དང་འབལེ་བ་མེད། འདྱི་ནང་པའྱི་ཐྲུན་
མྩོང་མྱིན་པའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་རེད། འདྱི་ཁྱདེ་ལ་དགྩོས་པ་མེད། 
ཅསེ་ངྩོས་གཉྱིས་ནང་ཚགས་ཡྱིན་སབས། ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེ
ལརྟ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། རྒྱྱུ ་མཚན་གང་རེད་བརྩོད་ན། རནེ་
འབྱུང་གྱི་ལ་ྟབ་ཞསེ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་
བདནེ་ས ྩོང་སྒྱུ ་མ་ལ་ྟབྲུ་ཞསེ་བཤད་དགྩོས་སབས། ཡྱི ་
ཤུའྱི་ཆྩོས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ས་དཀྩོན་མཆྩོག་
ད་ེབདནེ་ས ྩོང་སྒྱུ ་མ་ལ་ྟབྲུར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ར་ེགཅྱིག་
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གྱི་དད་པ་དརེ་ཕན་བྲུ་ཤུགས་རྐྱནེ་བདེ་མྱི ་ཡྩོང་ངམ་ད་ེ
འད་དན་བྱུང་། དརེ་བརནེ་སདྐ་ཆ་མ་འདྱི་ཞསེ་བརྩོད་
པ་ཡྱིན།

སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་དང་དའེྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་སྐ ྩོར་ད ྩོ་སྣང་ཡྩོད་མཁན་ཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། ད་ེགནས་ཚྱུལ་ཁག་ཁག་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་
རྒྱྱུན་རག་ཏུ་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ནབུ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་མྱི ་འགའ་ཤས་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་མཁན་
ད་ེཚྩོས་སྩོ་སྩོའྱི་ཁམས་དང་མྩོས་པའྱི་ཆ་ནས་ནང་པའྱི་
ཆྩོས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བླ ྩོ་ལ་ཐད་པ་ཞྱིག་དང་། སྩོྩོ་
སྩོའྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆྩོས་བླ ྩོ་ལ་ད་ེཙམ་གྱིས་ནསུ་པ་མ་ཐྩོན་
པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། སྩོ་སྩོའྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆྩོས་
ཀང་ད་ེཙམ་ནསུ་པ་མ་ཐྩོན་པའྱི་བཟྩོ་འད་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན། གནས་ཚྱུལ་ཁག་ཁག་རེད། འྩོན་ཀང་སྩོ་སྩོའྱི་
ཕ་མེས་ཀྱི་ཆྩོས་ལ་ངསེ་པར་ད་ུབརྱི་བཀུར་བདེ་དགྩོས། 
སྩོ་སའྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆྩོས་ལ་མ་གུས་པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་བས་
ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་མ་རེད་ཅསེ་ངྩོས་ཀྱི་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད།

ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཆ་བཞག་ནའང་། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཕ་མེས་
ནས་ནང་པ་ཡྱིན་པ་གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད། ཕ་མེས་
ནས་ནང་པ་མྱིན་མཁན་ཚྩོ ་ད ྩོ་སྣང་ལ་ྟབྲུ་གསར་པ་བས་
ནས་ཡྩོང་དསུ་སྩོ་སྩོའྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆྩོས་ལ་ངེས་པར་
ད་ུགུས་བརྱི་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དངེ་སབྐས་
ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། ངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ངྩོས་རང་ནང་པའྱི་དག་ེ
སླ ྩོང་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་གུས་
ཞབས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ཆྩོས་ལྲུགས་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་གུས་བརྱི ་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་
མཐྲུན་སྒྱིལ། ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐྩོག་ནས་མཐྲུན་
སྒྱིལ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དངེ་སབྐས་
ཆྩོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་མྱི ་
གསྩོད་རེས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་བླ ྩོ་ཕམ་དང་
ཐབས་སྐྩོ་པ ྩོ་རེད། ད་ེས་ྔབ ྩོད་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཅྩོམ་ལནྡ་
འདས་ཀྱི་རསེ་འབང་གཅྱིག་གྱུར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཞྭ་
དམར་སེར་ཟརེ་བ་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་སབྐས་རེ་འཁྲུག་
པ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད། ཧ་ཅང་གྱིས་ཐབས་སྐྩོ་པ ྩོ་རེད། ད་ེ

འད་ཡྱིན་དསུ་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་བདེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།  ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཚང་མ་ནང་
པའྱི་ཆྩོས་ལ་དམྱིགས་བསལ་དྩོ་སྣང་བས་ཏ་ེནང་པའྱི་
ཆྩོས་ཉམས་སྲུ་བངླས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྩོ་སྩོའྱི་ཕ་མེས་
ཀྱི་ཆྩོས་ལ་ངསེ་པར་ད་ུགུས་བརྱི་བདེ་དགྩོས།

དང་པ ྩོ་ཆྩོས་ཟརེ་བ་འདྱི་གང་རེད། ད་ལ་ྟདསུ་རབས་
ཉརེ་གཅྱིག་ལ་སླབེ་ཡྩོད། དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་
ཚད་མཐྩོ་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་བསླབེས་ཡྩོད། ཚན་རྱིག་ཡར་རྒྱས་
ཕྱིན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་གནས་ཚྱུལ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་འགྲལེ་
བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཆགས་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་
ཆྩོས་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་དམ། ད་ེའབལེ་བ་གང་ཡྩོད་ཅ་ེ
ན། དྱི་བ་གཙྩོ་བ ྩོ་འདྱི་རེད། ད་ེའད་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན་
ད་ལྟ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཤེས་ཡྩོན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་
ཡྩོད། རྱིག་གནས་ཁག་མང་པྩོ་ཡྩོད་། ད་ེདག་མང་ཆེ་
བ་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ལ་བརནེ་པ་ཤ་སག་རེད་འདགུ ཆྩོས་
ཕྩོགས་ཀྱི ་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཀྱི ་ཞྱི ་བད་ེསྒྲུ བ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་
ནའང་། མང་ཆེ་བ་དད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཆགས་
ཀྱི་འདགུ་སབས། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་གྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུ ད་ད་ེདག་གྱིས་གཙྩོ་བ ྩོ་སེམས་ལ་སྦྱྩོང་བརར་སྤད་
ནས་སེམས་ལ་བསྒྱུར་བཅྩོས་གཏང་རྒྱྱུ ་དང་། སེམས་
ལ་བསྒྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་འདྱི་ད་ལྟ་ང་ཚྩོར་
ཡྩོད་བཞྱིན་པའྱི་སེམས་འདྱི་གསར་པ་བཟྩོས་ཟརེ་གྱི་
མེད། སེམས་ལ་བསྒྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་ཟེརེ་བ་འདྱི་ང་

ཚྩོའྱི་སེམས་ལ་རེ་ད ྩོགས་ཀྱི་རྣམ་ར ྩོག་ལྲུ་གུ་བརྒྱྱུད་ནས་
སེམས་འཁྲུག་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཉུང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུར། ཕྱིའྱི་
སནྨ་ཟ་བ་དང་བྱིན་རླབས་ཞུས་ནས་ཉུང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུ ་མ་
རེད། གང་ལརྟ་ང་ཚྩོ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་ཕྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་
ནས་སེམས་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་གང་འད་རེད་བརྩོད་
ན། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ང་རྒྱལ། རང་གཅསེ་འཛྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེ
ཚྩོའྱི་གྲས་ལ་ཞེན་ཆགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་སྩོ་སྩོ་ལ་ཏ ྩོག་ཙམ་མ་བད་ེབ་ཡྩོང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་
ཁྩོང་ཁྩོ་བཟའ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཕྩོགས་གཅྱིག་
ནས་བདག་ལ་ཆགས་པ་དསེ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།

གཉྱིས་ནས་དགྲ་དང་གཉནེ་ཞེས་ཕྩོགས་དང་རྱིས་
སྲུ ་ཕ་ེབའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆགས་སྡང་གྱི ་བླ ྩོ་སྐ་ེགྱི ་ཡྩོད་པར་
བརནེ་ཆྩོས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་གང་ལྟར་བམས་བརེ་དགྩོས་
རེད། འཇྱིག་རནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་གྱི་ཆྩོས་
ལྲུགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། བམས་བརའེྱི་ཉམས་
ལེན་གཙྩོ་བ ྩོ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། བམས་བརའེྱི་ཉམས་
ལེན་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་བར་བཟྩོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་འཁྩོན་འཛྱིན་མྱི ་བདེ་པ། བཟྩོད་བསན་ད་ེ
ཚྩོ འྱི ་གྲས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་གསྲུ ང་གྱི ་འདུག 
ཆྩོས་ལྲུགས་དེ་དག་གྱིས་གང་ལྟར་སེམས་དཀྲུག་
མཁན་གྱི ་ཞེ་སྡང་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་རྐྱེན་ད་ེཚྩོའྱི ་
གྲས་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་
མས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ལ་ྟའཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་
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དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་ཏ་ེའགྲྩོ་བཞྱིན་
པ་འདྱིས་སེམས་ཞྱི ་བད་ེཡྩོང་བ་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐྲུབ་ཀྱི་མྱི ་
འདགུ སེམས་འཁྲུག་ཡྩོང་དསུ་བཟྱི་སནྨ་ཟ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཆང་རག་འཐྲུང་རྒྱྱུ ་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ད་ེདག་གྱིས་གནས་
སབྐས་སེམས་འཁྲུག་པ་ད་ེཕར་ཞྱི་ངསེ་རེད་མ་གཏྩོགས། 
ར་བའྱི་སེམས་འཁྲུག་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་གྱི་
མ་རེད།

དངེ་སྐབས་ཡྩོད་དང་ཡྩོད་བཞྱིན་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྤྩོད་
ཕྩོགས་འདྱིས་གང་ལརྟ་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་དང་དཔལ་
འབྩོར་དང་འབལེ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པ་
ཕལ་ཆེར་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་
ཡྩོན་ Modern Education ནྱི་ཡྲུ་རྩོབ་ནས་དར་
བ་རེད། ཡྲུ་རྩོབ་ཏུ་བཟྩོ་ལས་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་འགྩོ་
འཛྲུགས་ཡྩོང་བའྱི་གྩོང་ལ་དགྩོན་པ་ཁག་ཤེས་ཡྩོན་
གྱི་བསྱི་གནས་ཆགས་ཡྩོད། བཟྩོ་ལས་འགྩོ་བཙྱུགས་
ནས་རྱིམ་པས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་སྲུ ་རྱིས་རྱིག་ 
Mathmatics ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་ཡྩོང་གྱི་
འདགུ དགྩོན་པ་ཚྩོས་ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་རྱིང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་
བསྱི་གནས་ལ་ྟབྲུ་བས་པ་དའེྱི་མ་འདང་བར་བརནེ་ཤེས་
ཡྩོན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཟྲུར་ད་ུཕ་ེབ་རེད། ད་ེདསུ་ནང་སེམས་
ཀྱི་བམས་བརེས་མཚྩོན་པའྱི་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་
ཁག་གྱི་དགྩོན་པས་འགན་འཁྲུར་བ་དང་། དངྩོས་པ ྩོ་
ཡར་རྒྱས་དང་འབལེ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེདག་ཤེས་ཡྩོན་

གྱི་བསྱི་གནས་ཟྲུར་ད་ུཕ་ེབ་དསེ་འགན་འཁྱརེ་ནས་ཕྱིན་
པ་རེད། ད་ེདསུ་ཕལ་ཆེར་འདང་གྱི་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་འད་
ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་
ཕན་བྲུ་ཆྱུང་ད་ུའགྲྩོ་སབྐས་དགྩོན་པ་ཁག་གྱིས་བཟང་པ ྩོ་
དང་བམས་བརའེྱི་བསབླ་བ་སྤད་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་མ་འདང་
བ་ཆགས་པ་དང་། གསར་ད་ུཚྱུགས་པའྱི་སླ ྩོབ་སྦྱྩོང་གྱི་
སྡ་ེཚན་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་
པའྱི་སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེབཟྩོ་རྒྱྱུའྱི་བསབླ་བ་རྱིགས་ད་ེཙམ་
མེད་པར་བརནེ་མ་འདང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ལགྷ་པ་རེད། 
དརེ་བརནེ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ཀྱིས་ཕལ་
ཆེར་མ་འདང་བའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་གྱི ་འདགུ 
ཆྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་
ཐྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པའྱི་
ནང་ནས་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་ཙམ་ཆྩོས་ལ་དད་པ་མེད། དངུ་
ཕྱུར་དྲུག་ཅྱུ་ཙམ་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད། ཆྩོས་པ་ཡྱིན་
ཟརེ་གྱི་ཡྩོད་ཀང་ངྩོ་ཐྩོག་རང་གྱི་མྱི ་ཚེ་སྐལེ་རྒྱྱུའྱི་ད ྩོན་ད་ུ
ཆགས་སངྡ་སངེ་འགྲྩོ་མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོད།

དརེ་བརནེ་ཆྩོས་པའྱི་ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་བའྱི་རྒྱྱུ ་
མཚན་གྱིས་འཐནེ་འཁྱརེ་བས་ནས་མཐའ་ན་གསྩོད་
རེས་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་དངེ་སབྐས་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ ད་ེདག་
གྱིས་ཆྩོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ངྩོ་ཐྩོག་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་བདེ་
ཀྱི་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་
རྱིམ་པ་དང་པ ྩོ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་རྒྱྱུའྱི་ཡ་རབས་

སྤྩོད་བཟང་བདེ་རྒྱྱུའྱི་སླ ྩོབ་སྦྱྩོང་ཞྱིག་དགྩོས་འདགུ  ད་ེ
རྒྱ་གར་ལ་ས་ྔམྩོ་ནས་ཡྩོད་རེད། Secular ཟརེ་བ་
ད་ེཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་དད་པ་དང་མྩོས་གུས། ད་ེ
བཞྱིན་ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་ཚྩོ ་ལའང་དད་གུས་བདེ་
རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་ Secular ཟརེ་བའྱི་གྩོ་བ་ད་ེའད་
རེད་འདགུ ནབུ་ཕྩོགས་ལ་ Secular ཟརེ་དསུ་ཆྩོས་
ལ་ཏྩོག་ཙམ་མ་གུས་པའྱི་རྣམ་པ་མཐྩོང་བཞྱིན་འདགུ 
གཉྱིས་ནས་ French Revolution དང་ Bolshe-

vik Revolution ད་ེཚྩོ་ཡྩོང་བའྱི་སབྐས་ཆྩོས་ལ་ངྩོ་
རྩོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཕན་བྲུ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། འདྱི་ངྩོ་ཐྩོག་ཞྱིབ་
ཚགས་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཞྱིབ་འཇྲུག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཆྩོས་
ལ་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད།  བམས་བར་ེདང་
བཟྩོད་པ་ཉམས་ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཆྩོས་རེད། འདྱི་ལ་སྲུ་
གཅྱིག་གྱིས་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་ཤེས་རྒྱྱུ ་མེད། དཔརེ་ན་བམས་
བར་ེབརྩོད་པ་ཡྱིན་ན་དདུ་འགྲྩོ་ཚྩོས་ཀང་དགའ་པྩོ་བདེ་
ཀྱི་འདགུ མྱིས་བམས་བར་ེལ་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་ཤེས་ཀྱི་མ་
རེད། ཆྩོས་ལ་ངྩོ་རྩོལ་ཟརེ་བ་གང་འད་རེད། ཅ་ེན། 
དའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་ཀྱི་ཆྩོས་ཀྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཁག་ད་ེདག་ 
Religious Institution ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ད་ེསྤྱི་ཚྩོགས་
ནང་ལ་དའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་ཞྱིང་བན་རྱིང་ལྲུགས་ཡྩོད་པ་
ལ་མཐྩོ་རྱིམ་མྱི ་སྣ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི ་མང་ལ་མར་
བསྣན་པ་དང་འབལེ་ཆྩོས་ཀྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཁག་གྱིས་ད་ེ
དག་ལ་ལག་འབལེ་གཏང་ནས་བསདྡ་ཡྩོད་པར་བརནེ་ 
Religious Institution ད་ེདག་དངྩོས་གནས་བས་
ནས་བཤུ་གཞྩོག་གཏྩོང་མཁན་གྱི་བཟྩོ་འད་ཆགས་ཀྱི་
འདགུ དརེ་བརནེ་ Religious Institution ད་ེ
དག་ཕ་རན་སྱི་གསར་བར་ེ  French Revolution 
སབྐས་ལ་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་རྒྱྱུ ་བྱུང་ཡྩོད། ཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་གསར་
བར་ེ Bolshevik Revolution སབྐས་ལའང་བྱུང་
བ་རེད། ཆྩོས་ཀྱི་བསབླ་བ་ངྩོ་མ་ད་ེདང་ཆྩོས་ཀྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ Institution དབ་ེའབདེ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆྩོས་ཀྱི་
བ་ླབང་ཟརེ་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན་བཤུ་
གཞྩོག་གཏྩོང་མཁན་གྱི་ལག་ཆ་ལྟ་བྲུ ་ཆགས་གྲབས་
འདགུ ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སལྦ་ཊྱིག་ཁྲུལ་གྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱི ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔ
ད ྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་སལྦ་ཊྱིག་ཁྲུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཊྱི་ཝྱི་ཡ། Latvia 
ཨེ་སྱི་ཊྩོ་ནྱི་ཡ། Estonia ལྱི ་ཐྲུ་ནྱི་ཡ། Lithuania 
བཅས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་དང་ལྷན་ཞྩོགས་ཟས་
ལནྷ་བཞསེ་མཛད་འདགུ

ད་ེཡང་ཁྱྩོན་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་བཅྱུ་བཅར་ཡྩོད་
པ་ད་ེདག་ནྱི། ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡ་ནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་
གསྲུམ་དང་། ཨེ་སྱི་ཊྩོ་ནྱི་ཡ་ནས་གསྲུམ། ལྱི ་ཐྲུ་ནྱི་ཡ་
ནས་བཞྱི་བཅས་བཅར་ཡྩོད་འདགུ སབྐས་དརེ་ཡྲུན་
རྱིང་ནས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་མཁན་ལ་ཊྱི ་ཝྱི ་
ཡའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ Andris Buikis 
ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ཕབེས་བསྲུ ་དང་འབལེ་སྦལ་ཊྱིག་མངའ་ཁྲུལ་
གྱི་ཡྲུལ་གྲྲུ་ད་ེདག་ད་ེས་ྔལྩོ་ངྩོ་ ༥༠ ཙམ་ལ་གཞན་གྱི་
མངའ་འྩོག་ཏུ་ཚྱུད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་མྩོང་ཡྩོད་
སབས་ཁྩོང་དང་ཁྩོང་གྱི ་ཕག་སྦྲལེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་
མྱི ་ཚྩོས་བ ྩོད་མྱིའྱི་དཀའ་སྡགུ་ར ྩོགས་ཐྲུབ་ཅྱིང་། ཤ་ཚ་
དང་སེམས་ཚྩོར་ཡང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལ་

ཊྱི ་ཝྱི་ཡ་ཆ་བཞག་ན་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་
ཚྩོགས་པ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཀང་ཡྩོད་ཅེས་སནྙ་གསེང་
ཞུས་འདགུ

སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟྲུང་བ ྩོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་བབ་དང་། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་སྲུ་ཞུ་སྐལུ་
རྱིམ་པ་ཞུས་གནང་བའྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་ཁག ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་
རྒྱ་འབལེ་མྩོལ་གྱི་གནས་བབ་སྩོགས་ངྩོ་སྤྩོད་མཛད་པ་

དང་ཆབས་ཅྱིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོས་བ ྩོད་
མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྙྱིང་ས ྩོབས་དང་ལ་རྒྱ་ར་མེད་བཟྩོ་རྒྱྱུ འྱི་
ཐབས་ལམ་འད་མྱིན་སྣ་ཚྩོགས་འྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཐྲུན་མྱིན་
ངྩོ་བ ྩོ་ར་མེད་བཟྩོ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་མྱིའྱི་
ལྲུས་པ ྩོར་དབང་སྒྱུ ར་བས་ཐྲུབ་ཡྩོད་ཀང་བྩོད་མྱི འྱི་
བསམ་བླ ྩོའྱི་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དབང་
སྒྱུར་བདེ་ཐྲུབ་མེད་ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

སྐབས་དརེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ལ་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་མྲུ་མཐྲུད་རྒྱབ་སྐྩོར་གང་འད་
གནང་དགྩོས་སྐ ྩོར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་བཀའ་ལན་ད།ུ 
གྩོ་སབྐས་ནམ་བྱུང་ལ་བ ྩོད་ད ྩོན་གླངེ་རྩོགས་ཞེས་དང་། 
བྩོད་ནང་དངྩོས་སྲུ ་ཕབེས་ས་ེབ ྩོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་དང་། 
ཤེས་ཡྩོན། རྱིག་གཞུང་། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་
ཡྲུག་བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡྩོད་པ་
གཟྱིགས་ར ྩོགས་གནང་རྩོགས་ཞསེ་བཀའ་སྩལ་འདགུ 



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་མཛད་འཕྱིན་སྐ ྩོར་རྒྱལ་
ཡྩོངས་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤལེ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱི ་ཨྱི ་ཊ་ལྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་དང་མཛད་འཕྱིན་
སྐ ྩོར་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་
འད་མྱི ན་ནང་གནས་ཚྱུལ་ཁྱབ་སྤལེ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་
བ་མ་ཟད། གྷུ ་གལྷ་ད་བ་གཅྱིག་པྲུའྱི་ནང་གནས་ཚྱུལ་
བརྒྱ་ལགྷ་ཐྩོན་ཡྩོད། བརྒྱྱུད་ལམ་ད་ེཚྩོའྱི་ནང་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་འཚེ་མེད་
ཞྱི་བདའེྱི་བསབླ་བ་དང་། ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའྱི་བཟང་སྤྩོད་བཅས་ཀྱི་ལམ་ས ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་ཁག་
གྱི ་སྐ ྩོར་གནས་ཚྱུལ་ཁྱབ་སྤལེ་ཤུགས་ཆེ་ཕྱིན་ཡྩོད། 
ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་
ཀང་དད་གུས་ཆེན་པ ྩོས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཕབེས་
བསྲུ ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གྲྩོང་ཁྱེར་

མེ ་སྱི ་ན ་ངྩོས ་ནས ་ཞྱི ་བདེ་དང ་
དང་བདནེ། ད་ེབཞྱིན་འཚེ་མེད་
ཞྱི ་ བའྱི ་ད ེད ་དཔྩོན ་གྱི ་གཟེངས ་
རགས་ཞྱིག་དང་། ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་པྱི་ས་
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ནས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཆེ་བས ྩོད་དང་
འབལེ་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་ཐྩོག་ནས་
རླབས་ཆེན་གྱི ་མཛད་རེས་ལ་ཆེ ་
བས ྩོད་ཀྱི་ཕག་ཁྱརེ་  Honorary 

Masters Degree འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད་པ་མ་
ཟད། ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་སྱི ་སྱི ་ལྱིའྱི་མངའ་སྡའེྱི་པ་ལེར་མྩོའྱི་
གྲྩོང་ཁྱེར་གཉྱིས་ནས་ཆེ་བས ྩོད་མྱི ་སེར་གྱི ་མཚན་
གནས་གཟངེས་རགས་བཅས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད། 

ར་བའྱི་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༣ ལྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་ཐངེས་
དང་པྩོ་བསྐངས་པ་ནས་བཟྲུང་ད་བར་ཡྲུལ་དརེ་ཆྱིབས་
སྒྱུར་ཐངེས་ ༢༩ བསྐངས་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འཇར་མ་ནྱིའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ལམྕ་སྐ་ུཨེན་ག་ེལ་མར་ཀལེ་མཆྩོག་ལ་
འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་འཇར་མ་ནྱིའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ལས་ཐྩོག་ལྕམ་སྐུ་
ཨེན་ག་ེལ་མར་ཀལེ་ Angela Merkel མཆྩོག་
འཇར་མ་ནྱིའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་འྩོས་བསྡུའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་
ས་ེསརླ་ཡང་སྱིད་བླ ྩོན་ད་ུའྩོས་འདམེས་བྱུང་བར་དགའ་
བསྲུའྱི་འཚམས་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། 
ཐངེས་འདྱིའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་འྩོས་བསྡུའྱི་ནང་སྐུ་ཉྱིད་ལ་རྒྱལ་
ཁ་ཐྩོབ་པ་ད་ེནྱི་སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་གྱི ་ལྟ་གྲྲུབ་ལངས་
ཕྩོགས་བརན་པྩོར་བཟྲུང་ནས་མྱི ་མང་གྱི་མངྩོན་འདྩོད་
བསྒྲུབས་པའྱི་འབས་བྲུ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་མ་ཟད། སྐ་ུཉྱིད་ནས་ཡྲུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་པའྱི་
ནང་འགྩོ་ཁྱིད་ཀྱི་ནསུ་པ་ས་བརན་ཐྩོག་འཇར་མན་ཙམ་
མ་ཟད་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ལ་རེ་བའྱི་འྩོད་སྣང་
གསར་པ་ཞྱིག་སྦྱྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་ཡྲུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐྲུན་

ཚྩོགས་པར་ཡྱི ་རངས་
བསྔགས ་ བརྩོད ་ ཞུ ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཡྲུ་རྩོབ་
སྤྱི ་མཐྲུ ན་ཚྩོ གས་པ་
ནྱི ་ རྒྱ ལ ་ ཁ བ ་ སྒ ེར ་
ལས་སྤྱི ་པའྱི ་ར་ད ྩོན་
ད་ེགལ་ཆེ་བར་འཛྱིན་
ནས ་སྒྱི ག ་འཛྲུ གས ་
འདྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པྩོ་མཐྲུན་སྒྱིལ་ཐྩོག་སྤྱི་པའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་གཅྱིག་གྱི ་
ངྩོ་བ ྩོའྱི ་ཐྩོག་ནས་གནས་རྒྱྱུ འྱི ་ཆྩོད་སེམས་དེ་མྱི ག་
དཔརེ་བཟྲུ ང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀ་དང་། 
ཨེ་ཤྱི ་ཡ། ལེ་ཊྱིན་ཨ་མེ་རྱི་ཀ་བཅས་ཀྱི་ནང་དའུང་
སྒྱིག་འཛྲུགས་འདྱི་ལྟ་བྲུ ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་རེ་བ་ཞུ་

བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་བྱུང་ན་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེབརན་
ལྷྱིང་ངང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གྩོམ་པ་མདནུ་སྤ ྩོས་བ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་
རེད།  ཅསེ་འཁྩོད་འདགུ

སྤྱིར་ཨེན་ག་ེལ་མར་ཀལེ་མཆྩོག་ནྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ 
ལྩོར་ཇར་མ་ནྱིའྱི ་ཡྲུལ་གྱི ་བྲུད་མེད་སྱིད་བླ ྩོན་འྩོས་
འདམེས་བྱུང་བ་ཐྩོག་མ་ད་ེཆགས་ཡྩོད།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ྋསྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རྱི་
ཁྱི་འཛྱིན་སྩོ་གསྲུམ་པ་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་རྩོགས་པར་ཧ་ཅང་ཐྲུགས་ཕམ་

བྱུང་སྐ ྩོར་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།
༄༅། །འཛམ་གླྱིང་བ ྩོན་འབངས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་
དབྲུ་ཁྱིད་༸ཞྭ་དཀར་བསན་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་༸སྐབས་
རེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རྱི ་བའྱི་ཁྱི་འཛྱི ན་སྩོ ་གསྲུམ་པ་ལྲུང་
ར ྩོགས་བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་དཔལ་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་བ ྩོན་གྱི་
གདན་ས་ཆེན་པ ྩོ་༸དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་རྱིའྱི་གླྱིང་
གྱི་བ་ླབང་ད་ུཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཕྲུར་
བྲུ་ཕྱི་ད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༦།༢༥ ཐྩོག་དགྩོངས་པ་བ ྩོན་དབྱིངས་
སྲུ ་ཐྱིམ་ཚྱུལ་བསན་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་
བར། བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཧ་ཅང་ཐྲུགས་
ཕམ་བྱུང་སྐ ྩོར་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། 
ཉ་ེལམ་ངྩོས་རང་ཡྩོ་རྩོབ་ཏུ་སྐྩོད་སབྐས་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་
གྱི་བསན་པའྱི་གཙྱུག་རྒྱན་སྨན་རྱི ་ཁྱི་འཛྱི ན་སྩོ་གསྲུམ་
པ་ལྲུང་ར ྩོགས་བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དགྩོངས་པ་
ཞྱི་དབྱིངས་སྲུ་ཐྱིམ་པར་ཐྩོས་ཤྱིང་། སྤྱིར་སྔ ྩོན་བྩོན་
གྱི་དམ་པ་ཡྩོངས་ལ་མཚྩོན་ནའང་གཟྲུགས་སྐུ་རགས་
པའྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་ལས་མྱི ་འདའ་བ་ད་ེལརྟ་ཡྱིན་མྩོད། བྩོད་
བསན་སྱིད་ཀྱི་ངང་ཚྱུལ་ཆེས་ཆེར་ཉག་ཕ་བའྱི་སྐབས་
འདྱིར་ངྩོས་དང་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྩོང་གྱིས་བཙན་བྩོལ་
ད་ུཞལ་འཚྩོ ་བཞུགས་རྱིང་བསན་སྱིད་སྤྱི་ལ་སྨན་པའྱི་
མཛད་པ་སྤྱི་དང་། ཉ་ེབའྱི་ཟླ་ཤས་གྩོང་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་
ངྩོ་མཇལ་གྱིས་སྤྱི་སྒརེ་གྱི་ད ྩོན་གནད་ད་ུམ་ནང་མྩོལ་
ད་ུབྱུང་བ་རྣམས་ཡྱི ད་ལ་འཁྩོར་བཞྱིན་སྐྩོ་སྣང་བྱུང་
རྲུང་། གཙྩོ་བ ྩོར་དམ་པ་རྣམས་གཤེགས་བཞུགས་ཇྱི་
ལྟར་ཡང་བསན་འགྲྩོའྱི་ད ྩོན་ལས་གཞན་ད་ུམ་མཆྱིས་
སབས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་བསན་འགྲྩོར་སནྨ་པའྱི་དགྩོངས་
བཞེས་རྣམས་ལྷུན་གྱིས་འགྲྲུབ་པའྱི་མཆྩོག་གསྲུམ་ལ་
གསྩོལ་འདབེས་དང་སྨ ྩོན་ལམ་གནད་སྨྱིན་ད་ུབས། རསེ་
འཇྲུག་རྣམས་ནས་ཀང་ཞྱི ་གཤེགས་དམ་པའྱི་ཐྲུགས་

བཞེད་ལྷུ ན་གྱིས་འགྲྲུབ་པ་དང་། 
རང་རེའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་གདྩོད་མའྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་གཡྲུང་དྲུང་བ ྩོན་གྱི་བསན་པ་
བཤད་སྒྲུབ་ཟྲུང་གྱིས་འཛྱིན་པ་སརྔ་
བཞྱིན་མྱི ་ལྷ ྩོད་པ་གལ་འགངས་ཆེ་
བ་ད་ེད ྩོན་ཐྲུགས་འཇགས་འཚལ།  

ཤཱཀའྱི་དག་ེསྦྱྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའྱི་
བ་ླམས། རབ་བྱུང་བཅྱུ་བདནུ་
པའྱི་མེ་བ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩། ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ 
ཉྱིན་ལ།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ཚྩོར་འཛྱིན་
སྐྩོང་བཀའ་ཤག་ནས་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྩོལ་ཡྩོད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ རེས་
གཟའ་ལྷག་པ་ཉྱིན་སྐབས་བཅྱུ་དྲུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐྲུས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་དསུ་བཞྱི ་པའྱི་
ལས་ཉྱིན་བརྒྱད་པའྱི་སབྐས། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་
མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ཚྩོར་འཛྱིན་སྐྩོང་བཀའ་
ཤག་ནས་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྩོལ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསྲུང་ད ྩོན། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་མཚན་སདྨ་སྲུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་རྒྱྱུ ་བཀའ་ཤག་དང་མཛད་
གཙྩོ་རྣམ་པའྱི་འགན་རེད། ད་ེས་ྔཡྱིན་ནའང་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྩོལ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ད་ེརྱིང་གྲྩོས་
ཚྩོགས་རྲྭ་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱྱུད་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་སྲུ་ཡྱིན་
ནའང་མྩོས་མཐྲུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅསེ་དང་། ལགྷ་
པར་བ ྩོད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱྱུ ་འབས་མ་བརྱི་མཁན་དང་། 
བཀའ་དྱིན་བསམ་མ་ཤེས་མཁན། དང་པྩོ་ཞུས་ན་
ཞབས་འདནེ་ཞུ་མཁན་ཡྱིན་པ་ཁ་སྔ ྩོན་ཨྩོ ་སྱི ་ཌྱི་ལྱི ་ཡར་
འགྲྩོ་བའྱི་སབྐས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་
ཟྲུར་ཚྩོ་གཞྱི་རའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ནས་ཨྩོ ་སྱི ་ཌྱི་

ལྱི ་ཡར་བཏང་བ་ད་ེདག་ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་ཟྲུར་ཆེད་ད་ུ
ཨྩོ ་སྱི ་ཌྱི་ལྱི ་ཡས་ཐྩོབ་ཐང་གནང་བ་མ་རེད། བྩོད་མྱི ་སྤྱི་
ཡྩོངས་ཐྩོག་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། འྩོན་ཀང་བཀའ་
ཤག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་ཟྲུར་ད་ེདག་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་དམྱིགས་
བསལ་ཐྩོབ་ཐང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཕྲུལ་བ་འདྱི། རྣམ་
པ་ཚྩོར་ཕར་ཕབེས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་
ཚབ་ལ་ལག་སྦྲལེ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་
མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ཧ་ཅང་
གྱིས་ཐབས་སྐྩོ་པ ྩོ་དང་ཞབས་འདནེ་རེད། ཅསེ་ཞུས་པ་
ཡྱིན།

བ ྩོད་མྱི ་སྤྱི་ཡྩོངས་ནང་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་མཚན་
སདྨ་ཞུས་མཁན་རྱིགས་བང་ན། ཏན་ཏན་རང་བཞྱིན་
གྱིས་བླ ྩོ་ཕམ་ཡྩོང་གྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་ཟྲུར་གྱིས་
རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་ལག་སྦྲལེ་བས་ཏ་ེམཚན་སདྨ་
ཞུ་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བླ ྩོ་ཕམ་ད་ེབས་ཆེ་བ་
ཡྩོང་གྱི་འདགུ ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་ཟྲུར་སྲུ་རེད་ཟརེ་ན། 

བྩོད་ར་ད ྩོན་ཆེད་ད་ུསྐུ་ལས་བསྐྩོན་
མཁན་ཚྩོ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་
ཟྲུར་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་
ཅེས་བ ྩོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ནས་
ཀང་བདག་པ ྩོ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
མ་ཟད། ཨྩོ ་སྱི་ཌྱི་ལྱི ་ཡའྱི་གཞུང་ལ་
བདག་པྩོ་བསྐྩོན་རྩོགས་གནང་ཞེས་
ཕར་བཏང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ད་ེའད་
གནང་བ་ཡྱི ན་ན་ར་བ་ནས་འགྲྱིག་
གྱི་མ་རེད། ཞབས་འདནེ་རང་རེད་
ཅསེ་སབྐས་དརེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ད་ེརྱིང་གྲྩོས་ཚྩོགས་རྲྭ་བ་འདྱི་བརྒྱྱུད་
ནས་ད་ེའད་སྲུ ་ཞྱིག་ཡྩོད་ནའང་ད་ེ
རྱིང་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་བསན་པ་

ཆབ་སྱིད་དང་མྱི ་རྱིགས་སདླ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
ལས་ལགྷ་པ་སྐ་ུལས་བསྐྩོན་མཁན་སྲུ་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་
མ་མགྩོ་བ ྩོ་བཀག་ས་ེའཛམ་གླྱིང་ནང་འགྲྩོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརནེ་
ནས་ཡྱིན། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་
མ་རེད། ཅསེ་ད་ེསའྔང་ཞུས་མྩོང་ཡྩོད་ལ། ད་དངུ་ཡྱིན་
ནའང་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ང་ཡྱིན་ནའང་དསུ་རག་ཏུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མཇལ་བའྱི་
སྐབས་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདག་
བསྒྲུབས་སྩོང་ཞསེ་གཏམ་བཟང་དང་གནས་ཚྱུལ་བཟང་
པྩོ་གཅྱིག་ཞུ་ཐྲུབ་ན་སྙམ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ག་དསུ་ཡྱི ན་
ནའང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་མཁན་གྱི་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་
གསྲུངས།།
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བྩོད་ཀྱི་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་དབྲུ་བརྙསེ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་སྲུང་
བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ནྩོར་གླྱིང་
བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་སྐྩོང་ཁང་གྱི་ཉ་ེའཁྱིས་སྲུ་རནེ་
གཞྱི་བས་པའྱི་བཙྱུན་དགྩོན་སྒྩོལ་མ་གླྱིང་ད་ུབཙྱུན་མའྱི་
ལས་འཆར་དབྲུ་བརྙསེ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ འཁྩོར་བའྱི་
དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡྩོད། 
ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩།༣༠ ཐྩོག་
སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྩོང་
བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག་དང་། བྩོད་ཀྱི་བཙྱུན་མའྱི་ལས་
འཆར་གྱི་ངསེ་ས ྩོན་པ་བཀའ་ཟྲུར་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲྩོ་
མཆྩོག   དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲྩོན་དག་ེབཤེས་མ་
ཞལ་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་དང་། སླ ྩོབ་དཔྩོན་བཅྩོ་ལ།ྔ ཕྩོགས་
བཞུགས་སྤྱི་འཐྲུས་ཁག་གཅྱིག གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་
ཚྩོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་རྩོགས་
ཚྩོགས་ཁག་གྱི་སྐ་ུམགྲྩོན་རྣམ་པ། རྒྱ་གར་སྐ་ུམགྲྩོན་
མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག  མཁན་ལས་ཟྲུར་གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་
པ་དང་།  ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའྱི་བཙྱུན་
མ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་སྩོགས་ཚང་
འཛྩོམས་ཀྱི་ཐྩོག་མར་བཙྱུན་དགྩོན་སྒྩོལ་མ་གླྱིང་གྱི་དབྲུ་
མཛད་ཀྱིས་ཞལ་འདྩོན་དང་ཤྱིས་བརྩོད་གསྲུང་འདྩོན་
དང་སྦྲགས་གསྩོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས།

དེ་ནས ་བཙྱུན ་དགྩོན ་སྒྩོལ ་མ ་གླྱིང ་གྱི ་སླ ྩོབ ་སྤྱིས ་
འཇང་དགུན་ཆྩོས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་གསལ་བསྒགས་
དང་འབལེ་གསྲུང་བཤད་གནང་གྲྲུབ་མཚམས་བྩོད་
ཀྱི ་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་གཞྩོན་
པ་བཙྱུན་མ་བླ ྩོ་བཟང་བད་ེཆེན་ལགས་ཀྱིས་འཇང་
དགུན་ཆྩོས་ཀྱི ་བྱུ ང ་རྱི མ་སྩོགས་ངྩོ་སྤྩོད ་གནང་། 
ད་ེརསེ་བ ྩོད་ཀྱི་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངསེ་ས ྩོན་པ་
བཀའ་ཟྲུར་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཙྱུན་
མའྱི་ལས་འཆར་གྱི ་བྱུང་རྱིམ་དང་འབལེ་བ ྩོད་ཀྱི ་
བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་ཐྩོག་མར་བྩོད་ཀྱི ་བྲུད་མེད་
ཚྩོགས་པ་བརྒྱྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་དང་། སབྐས་ད ེརེ་

ང་ཚྩོའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་སངས་སྐྩོ་པ ྩོ་ཡྱི ན་ནའང་
བཙྱུན་མ་ཡྩོངས་ཀྱི ་འཚྩོ ་བའྱི་མཐྲུན་རྐྱེན་དང་སླ ྩོབ་
སྦྱྩོང་སྩོགས་ཀྱི་ཐད་བ ྩོད་ཀྱི་བྲུད་མེད་ཚྩོགས་པའྱི་ལས་
བེད་རྣམས་ནས་བཙྱུན་མ་ཡྩོངས་ལ་ཐྲུགས་འཁྲུར་
ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་རྱིས་སྲུ ་མ་མཆྱིས་པའྱི་བཙྱུན་མ་མང་
པྩོར་ཕག་རྩོགས་གནང་བ་མ་ཟད། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་བཀའ་ཤག་དང་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ནས་
རྒྱབ་སྐྩོར་ཡྩོ ད་པའྱི ་ཐྩོག་ཕག་རྩོགས་དང་མཐྲུ ན་
རྐྱེན་གནང་བའྱི་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་། 
ད་ེརསེ་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངསེ་ས ྩོན་པ་བཀའ་
ཟྲུར་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་དང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་
དངྩོས་གྲྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་ཆྩོས་རྱིག་ལས་
ཁྲུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཟྲུང་དྲུང་ཐྲུབ་བསན་ཚེ་རྱིང་ལགས་
བཅས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེལེགས་འབྲུལ་མཚྩོན་ཆེད་ར་ེབཙྱུན་
སྒྩོལ་མའྱི་སྐ་ུའད་རེ་ཕྲུལ།

ད་ེརསེ་སྐ་ུམགྲྩོ་གཙྩོ་བ ྩོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་
གྱིས་དགེ་བཤེས་མ་ཉྱི་ཤུ་དང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་བཅྩོ་ལྔ་ལ་
གཟངེས་བས ྩོད་བ་དགའ་དང་།    གཞན་ཡང་
དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲྩོན་རྣམ་པ་དང་། འགན་འཛྱིན་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམ་པ། རྩོགས་ཚྩོགས་ཁག་
དང་རྒྱ་གར་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས། ཡྲུལ་མྱིའྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་
རྣམ་པ་དང་འབལེ་ཡྩོད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཐྲུགས་
ར་ེལེགས་འབྲུལ་མཚྩོན་ཆེད་ར་ེབཙྱུན་སྒྩོལ་མའྱི་སྐུ་རེ་
གནང་རསེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་
བཤད་གནང་དྩོན། ང་སྒྩོལ་མ་གླྱིང་བཙྱུན་དགྩོན་ད་ུལྩོ་
བདནུ་རསེ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ེས་ྔབཀའ་བླ ྩོན་ཁྱི་པའྱི་
བགྲྩོ་གླངེ་སབྐས་ལ་ཚྩོགས་ཁང་འདྱིར་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་། 
ད་ེརྱིང་ནྱི་མེས་པ ྩོ་དམ་པ་གྷན་དྱིྱི་མཆྩོག་གྱི ་འཁྲུངས་
སརྐ་ཉྱིན་མྩོ་ཡྱིན་སབས།  ནམ་རྒྱྱུན་ཡྱིན་ན་གཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་ཚྩོགས་ཀྱི་ཡྩོད་
ནའང་། ད་ེརྱིང་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་དབྲུ་བརྙསེ་
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པའྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་བཅར་སདླ་གྷན་དྱིྱིའྱི་འཁྲུངས་སརྐ་
ཆྱུ་ཚྩོད་ཕདེ་ཀ་སྔ ྩོན་ད་ུཚྩོགས་ནས་ཆེད་མངགས་འདྱིར་
བཅར་བ་ཡྱིན། གང་ལ་ཞ་ེན། བདནུ་ཕག་གཅྱིག་སྔ ྩོན་
ནས་མགྲྩོན་ཤྩོག་འབྩོར་བྱུང་།

འྩོན་ཀང་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་ད་ེདསུ་རྒྱྱུ ན་ད་ུསྲུང་
བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་ནྱི་
བ ྩོན་པ ྩོའྱི་དབྲུ ་བླ་སྨན་རྱི ་ཁྱི་འཛྱི ན་སྩོ་གསྲུམ་པ་མཆྩོག་
དགྩོངས་པ་བ ྩོན་དབྱིངས་སྲུ ་ཐྱིམ་ནས་སྐུ་གདངུ་ཞུགས་
འབྲུལ་མཛད་སྒ ྩོར་བཅར་དགྩོས་བྱུང་བ་མ་ཟད།  ཆྩོས་
རྱིག་དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་ནའང་མ་ནཱ་ལྱི ་གཡས་གཡྩོན་ད་ུདགྩོན་
པ་ཞྱིག་དབྲུ་འབདེ་གནང་རྒྱྱུའྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་སྐུ་མགྲྩོན་ད་ུ
མགྲྩོན་བར་འབྩོར་ནས་ཟླ་ཤས་སྩོང་ཡྩོད་པར་བརནེ་
འབལེ་ཡྩོད་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་བཀའ་བླ ྩོན་དང་
དྲུང་ཆེ་འདྱིར་ཕབེས་མ་ཐྲུབ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་འདྱི་འད་
རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་དང་
བཙྱུན་དགྩོན་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ། བསླབ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་
བདེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་རྱིམ་པར་སྩལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་
ད་ེརྱི ང་བཙྱུན་མའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་ལྩོ ་ངྩོ་སྲུམ་ཅྱུ ་
འཁྩོར་བའྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཚྩོགས་ཐྲུབ་པ་མ་ཟད། གྲྲུབ་
འབས་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་གཟྱིགས་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ། ཧ་
ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་ཐྲུ བ་པ་འདྱི་ཉྱིད་གཙྩོ ་བ ྩོ་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི ་ཐྲུ གས་རེ་བཀའ་དྱིན་ཡྱི ན་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་རེས་བཙྱུན་མ་བདེ་ལེགས་དབང་མྩོ ་
ལགས་ཀྱིས་ཐྲུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་། 
ད་ེརསེ་སྐ་ུམགྲྩོན་རྣམས་ལ་ཉྱིན་གུང་གསྩོལ་ཚྱིགས་དང་
གཞས་སྣ་གཟྱིགས་འབྲུལ་ཞུས་ཡྩོད་པ་བཅས།།

ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་སནྨ་རྱི་
ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུགདངུ་ཞུགས་འབྲུལ་གྱི་

མཛད་སྒ ྩོར་ཆེད་བཅར་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡྲུ ་ཐྩོག་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྩོག་ཌྩོ་ལན་ཇྱི་བ ྩོན་གཞྱིས་དཔལ་
གཤེན་བསན་སནྨ་རྱི ་གླྱིང་དགྩོན་ད་ུཞྭ་དཀར་བསན་པའྱི་
གསལ་བདེ་༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་སནྨ་རྱི ་ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུགདངུ་ཞུགས་འབྲུལ་གྱི་མཛད་སྒ ྩོར་ཆེད་
བཅར་ཞུས་ཡྩོད།

ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉྱིན་གྱི་སྔ ྩོ་ད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༣།༣༠ ནས་ 
༦།༠༠ བར་སྐ་ུགདངུ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་
དང་། དག་ེའདནུ་པ།  ད་ེབཞྱིན་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་
རྣམས་ནས་གདངུ་མཇལ་ཞུས་རསེ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༦།༣༠ 
ཐྩོག་གདངུ་མཆྩོད་ཕྲུལ།

སྐབས་ད ེར་དཔལ་ལྡན་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐྲུ ས ་ཚྩོ གས ་གཙྩོ ་མཁན ་པྩོ་ བསྩོ ད ་
ནམས ་ བ སན ་ འ ཕེལ ་ མཆྩོ ག ་ ད ང ་ ། 
དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག 
ད་ེབཞྱིན་༸སྐབས་ར་ེསྨན་རྱིའྱི་དཔྩོན་སླ ྩོབ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་བཅས་ནས་མཛད་སྒ ྩོའྱི་
སར་དགེ་འདནུ་དང་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་
གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།

ཐེ ང ས ་ འ དྱི ར ་ སྐུ ་ ག དུ ང ་ ཞུ ག ས ་
འབྲུ ལ ་མཛད་སྒ ྩོའྱི ་ཐྩོག ་བ ྩོད ་མྱི ་མང ་ 
སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པ་དང་། བྩོན་གཞྱིས་ 
ས་གནས་འགྩོ་འཛྱི ན། སྱིམ་ལ་ས་གནས་
འགྩོ་འཛྱིན། ད་ེབཞྱིན་དགྩོན་སྡ་ེཁག་དང་
ཚྩོགས་སྡ་ེཁག་གྱི ་སྐུ ་ཚབ་སྩོགས་མཇལ་
བཅར་ཞུས་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བར་དབྲུ་མ་འཇྲུག་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་
དབྲུ་འཛྲུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཇྱི་ལརྟ་
སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་ས།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༣ ནས་ ༦ བར་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུཐེ་ཝན་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱི་ནང་དད་
ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་
མཛད་པའྱི་དབྲུ་མ་འཇྲུག་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་དབྲུ་འཛྲུགས་
མཛད་ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨།༣༠ ཙམ་
ཐྩོག་ཐ་ེཝན་དད་ལྡན་གྱི་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པས་སྤ ྩོས་སྣསེ་
སྔ ྩོན་བསྲུས་ཏ།ེ མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཕ ྩོ་བང་ནས་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་
གྱི་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་རསེ་རྒྱ་སདྐ་ཐྩོག་
ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་གསྲུང་འདྩོན་གནང་།

ད་ེནས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
དརེ་འདསུ་ཐ་ེཝན་ཆྩོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༡༡༠༠ དང་། 
རྒྱ་གར་གྱིས་གཙྩོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཁག་ ༦༩ ནས་
བཅར་བའྱི་ཆྩོས་ཞུ་བ་དང་རང་རྱིགས་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་
གྲངས་ ༦༠༠༠ བརལ་བར་ཐྩོག་མར་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་
སྤྩོད་སབྐས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ད་ེརྱིང་ཆེད་ད་ུབ་བའྱི་གདལུ་བ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི། ཁྱདེ་རང་
ཚྩོ ་ཐེ་ཝན་ནས་ཡྩོང་བའྱི་བསན་འཛྱི ན་བམས་ཆེན་
གྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཐ་ེཝན་ནས་ཆྩོས་
གྲྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་སླབེ་ཡྩོད། ད་ེམྱིན་འདྱི་གར་སྙུགས་
མར་གནས་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་དགེ་འདནུ་རབ་བྱུང་ཕ ྩོ་
མྩོ་དང་སྐ་བ ྩོ།   ད་ེབཞྱིན་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་དང་། ཀྩོ་རྱི ་ཡ། 
ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ེདག་ཕ་མེས་ནས་ནང་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་
མཁན་ཆགས་ཡྩོད། གཞན་ཡང་ད་ེས་ྔནང་པའྱི་ཆྩོས་

དང་འབེལ་བ་མེད་
པའྱི་ནབུ་ཕྩོགས་ལྲུང་
པ་ཁག་ནས་ཀང་མྱི ་
གང་ཙམ་ནམ་རྒྱྱུ ན་
ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་
ཡང་སླབེ་འདགུ སྔ ྩོན་
ལ་ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་ཚང་
མར་འཚམས་འདྱི་
ཡྩོད།

ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུ ན་

ནང་ཆྩོས་མ་བཤད་གྩོང་ལ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་ཀྱི་
ཡྩོད། ང་རང་ཚྩོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ནང་པ་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་
ཡྩོད་ནའང་། ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་འགྲྩོ་སངས་གང་འད་
ཡྱིན་མྱིན་ད ྩོ་སྣང་གང་ཡང་མེད་པར་ཆྩོས་བདེ་སངས་ད་ེ
རྨྩོངས་དད་ལ་ྟབྲུར་ཆགས་གྲབས་བདེ་ཀྱི་འདགུ  ལམ་
དང་ལྲུགས་སྩོལ་ལྟ་བྲུའྱི་སངེ་ཕྱིན་པ་མ་གཏྩོགས་ཆྩོས་
ལ་བརག་དཔད་བས་ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་མཐྩོང་། ཤེས་ནས་
དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེདགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་
འདགུ་པར་བརནེ།  ངྩོས་ཀྱིས་ནང་ཆྩོས་དངྩོས་གཞྱི་
འཆད་པའྱི་སབྐས་སྲུའང་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་གནད་འགག་ད་ེ
དག་ཐྩོན་ཡྩོང་བ་མ་ཟད། སྔ ྩོན་ལ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་
དསུ་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་ལརྟ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།

དང་པ ྩོ་ནྱི། ནང་ཆྩོས་ཐ་ེབའྱི་ཆྩོས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་འབལེ་བ་གང་ཡྩོད་པ་དང་། དགྩོས་
མཁྩོ་ཡྩོད་དང་མེད། ཅསེ་དྱི་བ་དང་པ ྩོ་འདྱི་རེད་འདགུ  
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་སྩོག་ཆགས་གྲྩོག་འབྲུར་ཚྱུན་
ཆད་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ང་
ཚྩོས་རྒྱྱུ ་མཚན་དགྩོད་མྱི ་དགྩོས་པར་ཚང་མས་མཐྩོང་
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ཆྩོས་སྲུ་ཡྩོད།

འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་
པ་ད་ེདག་ལ་མྱིའྱི་ཀདླ་པ་ཡྩོད་སབས། སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་
འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ཡྱིན་པར་བརནེ།  སྡགུ་
བསྔལ་ཉུང་ད་ུདང་བད་ེབ་མང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུ ་ནྱི་ང་ཚྩོས་
སྒྲུབ་འྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་རག་པར་བསམ་བླ ྩོ་
འཁྩོར་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། མྱི ་གཞན་ལའང་བཤད་
ཀྱི་ཡྩོད། རྱིམ་པ་དང་པ ྩོ་ནྱི། ངྩོས་རང་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ནང་ནས་མྱི ་གཅྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའྱི་ཆ་ཤས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པར་བརནེ། མྱི ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ Social 

Animal སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརནེ་མཁན་ཡྱིན་སབས། མྱི ་
ངྩོ་རེར་ཕ་མ་དང་གཉནེ་འབལེ། གྲྩོགས་པྩོ་སྩོགས་མང་
པྩོ་ཞྱིག་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད།

འཛམ་བྲུ ་གླྱིང་འདྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་རྐྱང་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་འགྲྩོ་བ་ཞྱིག་དང་། གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་འགྲྩོ་
སངས་འདྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་འདགུ དའེྱི་འབས་བྲུ་ད་ེད་ལ་ྟང་ཚྩོའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
ད་ེཉྱིད་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་རྐྱང་པའྱི་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ད་ེཡང་ 
Materialistic Culture དང་ Materialistic life 
ཆགས་འདགུ

གང་ལརྟ་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་རྐྱང་པ་ཕྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
ནང་ལ་བད་ེསྐྱིད་ཟརེ་བ་འདྱི་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཡག་
པྩོ་བྱུང་ཡྩོད་ན། ད་ེགཅྱིག་པ ྩོས་བད་ེསྐྱིད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་
པའྱི་བཟྩོ་འད་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བཞྱིན་འདགུ བད་ེ
སྐྱིད་ཟརེ་དསུ་ལྲུས་འཚྩོར་གྱི་བད་ེསྐྱིད་ཡྩོང་རྒྱྱུ ། ལྲུས་
འཚྩོར་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མ་བྱུང་བ་བེད་རྒྱྱུ ་འྩོས་པ་ཞྱིག་
རེད།   གླ ྩོ་བྲུར་ད་ུལྲུས་ཀྱི་བད་ེསྡགུ་གྱི་ཚྩོར་བ་ད་ེདདུ་
འགྲྩོ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སེང་ཤེས་ཀྱི་རེད། སེམས་ནང་གྱི་
རྣམ་ར ྩོག་འད་མྱིན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེདདུ་འགྲྩོར་ད་ེཙམ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་
མེད།  ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།

འབས་སྤྲུངས་བད་ེཡངས་གྲྲྭ་ཚང་གྱིས་གནས་ཆྱུང་སྐ་ུརནེ་
མཆྩོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསར་འབྲུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ད་ེཡང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་ས་ྔཐྩོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་གནས་
ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླྱིང་གྱི ་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུགཞུང་བསནེ་དགྲ་
ལྷའྱི་གཙྩོ ་བ ྩོ་གནས་ཆྱུང་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་
སྐུ་རནེ་ཐྲུབ་བསན་དངྩོས་གྲྲུབ་མཆྩོག་འདྱི་ལྩོ ་དགུང་
གྲངས་ ༦༠ ཕབེས་པ་དང་། ཆྩོས་སྐྩོང་ཞལ་གཟྱིགས་
བྱུང་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༣༠ འཁྩོར་བའྱི་བཀྱིན་རསེ་དན་ད་ུ
འབས་སྤྲུངས་བད་ེཡངས་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་འདསུ་མང་ཡྩོངས་
ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབྲུལ་ཞུས་ཡྩོད། སབྐས་

དརེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
གཙྩོས་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་
ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞྱིན་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆེ་བ་མཆྩོག་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་མཆྩོག ལས་
ཁྲུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ་དང་། གཞུང་འབལེ་
དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་སྐྱིད་ཁག་གྱི་འགན་
འཛྱིན་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ཕབེས་ཡྩོད།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ཆྩོས་ཉྱིན་མཐའ་མར་དག་ེ
བསྙནེ་གྱི་སྡ ྩོམ་པ་དང་སྒྩོལ་མའྱི་རསེ་གནང་སྩོགས་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ནས་ 
༦ བར་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེཝན་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཕྱི་ནང་དད་
ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་
མཛད་པའྱི་དབྲུ་མ་འཇྲུག་པའྱི་ཆྩོས་འབལེ་ཉྱིན་མཐའ་
མའྱི་སྐབས་དགེ་བསྙནེ་གྱི་སྡ ྩོམ་པ་དང་སྒྩོལ་མའྱི་རསེ་
གནང་སྩོགས་སྩལ་ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨ ཐྩོག་ཐ་ེཝན་
དད་ལནྡ་གྱི་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པས་སྤ ྩོས་སྣསེ་སྔྲུན་བསྲུས་ཏ།ེ 
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཕ ྩོ་བང་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་
ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་བཞུགས་ཁྱིར་
༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་རསེ་ཆྩོས་འབལེ་དབྲུ་འཛྲུགས་ཀྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་ཆྩོས་འབལེ་ད་ེཁ་སང་
ཞུས་པ་ལྟར་སྒྩོལ་མའྱི་ཚེ་དབང་གྱི ་བྱིན་རླབས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། ད་ེཡང་སྔ ྩོན་ལ་ངྩོས་ནས་སྒྲུབ་གཞག་བདེ་དགྩོས། 
དའེྱི་རྱིང་ཁྱྩོད་རང་ཚྩོས་འཆར་ཅན་ལྟར་སྔ ྩོན་ལ་པཱ་
ལའྱི་སྐད་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ཀྱི་ཚྱི གས་སྲུ ་བཅད་པ་དང་། 
དའེྱི་རེས་རྒྱའྱི་སྐད་ཐྩོག་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་གསྲུངས། 
གལ་སྱིད་ངྩོས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞག་དའེྱི་རྱིང་མ་ཚར་ན་སྒྩོལ་
མའྱི་གཟྲུངས་སགྔས་བསགས་ནས་བཞུགས་དགྩོས་ཞསེ་
བཀའ་སྩལ་རསེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྒྲུབ་ཞག་མཛད་པ་དང་། པཱ་ལའྱི་ཆྩོས་

བརྒྱྱུད་ཀྱི་དགེ་འདནུ་པ་ཚྩོས་ཞལ་འདྩོན་དབྲུ་འཛྲུགས་
མཛད་པ་དང་། གསྲུང་ཆྩོས་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་སྒྲུབ་ཞག་གྲྲུབ་
མཚམས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  ད་ེརྱིང་མཇྲུག་ཏུ་དག་ེ
བ་སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་སྐུ་གསྲུང་ཐྲུགས་
ཡྩོན་ཏན་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་རསེ་གནང་ཡྩོད་པ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་ཚེ་དབང་ཡང་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རསེ་གནང་བ་
རྒྱྱུ འྱི་སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོ་གཡྩོན་ལ་སེང་
ལྡངེ་ནགས་ཀྱི་སྒྩོལ་མ། གཡས་ལ་ལ་ྷམྩོ་ཁྩོ་གཉརེ་ཅན་
མ་བས་ཏ་ེགཙྩོ་འཁྩོར་གསྲུམ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་
ནྱི་སྤྱིར་དག་སྣང་བས་ཏ་ེརྙྱིང་མའྱི་ཕྩོགས་ལ་རྱི་དགྩོས་
སམ། ད་ེརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིང་བརྒྱྱུད་བཀའ་མ་དང་ཉ་ེ
བརྒྱྱུད་གཏརེ་མ། ཟབ་མྩོ་དག་སྣང་ཞསེ་གསྲུམ་ཡྩོད་པ་
རེད། འདྱི་ཟབ་མྩོ་དག་སྣང་གྱི་ཁྲུངས་རེད། མ་གཞྱི་
ས་དག་ེབཀའ་རྙྱིང་ཚང་མའྱི་ནང་དག་སྣང་གྱི་སྐ ྩོར་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད་པ་རེད། བཀའ་གཏརེ་དག་སྣང་ཞསེ་འདྱི་དག་
སྣང་གྱི་ཁྲུངས་རེད། དག་སྣང་ལ་ཉམས་ལ་དག་སྣང་
ཡྩོང་བ་ཞྱིག་དང་། སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་ཉུང་ད་ུཕྱིན་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་དག་སྣང་ཤར་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ེཡྱིད་བླ ྩོ་ལ་འཇྩོག་
དགྩོས་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་དབང་པྩོའྱི་ཤེས་པ་ལ་
དངྩོས་སྲུ་མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་༸གྩོང་ས་
ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོས་དག་སྣང་ཡང་གསང་རྒྱ་ཅན་ཞསེ་གསང་
བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆྩོས་སྐ ྩོར་ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། 
དའེྱི་ནང་ད་ུདབང་དང་རསེ་གནང་། རྱིགས་གཏརེ་

སྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། འདྱི་རསེ་གནང་
གྱི་ཁྲུངས་རེད། འདྱི་༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོར་དག་
པའྱི་སྣང་བ་ལ་འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་གཙྩོ་འཁྩོར་གསྲུམ་
དངྩོས་སྲུ་ཞལ་གཟྱིགས་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་
ནས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆྩོས་སྐ ྩོར་འདྱི་༸གྩོང་ས་ལ་ྔབ་
ཆེན་པ ྩོའྱི་སབྐས་ནས་བཟྲུང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་རྱིམ་
བྩོན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཕ་ཆྩོས་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ནས་
འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་ལྩོ་བཅྱུ་གཅྱིག་བཅྱུ་གཉྱིས་ཙམ་ནས་སག་བག་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་མདནུ་ནས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆྩོས་
སྐ ྩོར་ཡྩོངས་སྲུ་རྩོགས་པ་ཐྩོབ་པ་རེད། གསང་བ་རྒྱ་ཅན་
གྱི་དཔ་ེཆ་བྱིས་མ་མ་གཏྩོགས་ཡྩོད་པ་མ་རེད། ཕྱིས་
སྲུ ་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་ནས་དཔ་ེཆ་ཞྱིག་ཀང་རག་སྩོང་། 
དའེྱི་ཐྩོག་ནས་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྱིལ་ཞྱི ་ཁྩོ་རྣམ་རྩོལ་
གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་བསྙནེ་པ་མང་པ ྩོ་བཏང་ཡྩོད། ཐྩོག་
མ་ཆྱུང་ཆྱུང་སྐབས་དབང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ནས་ལས་
འབལེ་ཡྩོད་པའྱི་མཚན་མ་གསལ་བྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།

ད་ེརྱིང་སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་རསེ་གནང་
བ་རྒྱྱུར་སྔ ྩོན་ལ་ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་ཞུས་པ་ལརྟ། ཁྱདེ་
རང་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་ཀུན་སླ ྩོང་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་གྱི་
ཐྩོག་ནས་གསྩོལ་བ་འདབེས་རྒྱྱུ ་དང་། བ་ླམའྱི་ངྩོས་ནས་
ཀང་ཀུན་སླ ྩོང་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་རསེ་གནང་བ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན།    ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་བཀའ་ཆྩོས་བས་པ་ད་ེ
དག་གང་ལརྟ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་རྒྱྱུ ་
གཙྩོ་བ ྩོ་བས་ནས་ད་ེལརྟ་བཤད་པ་རེད། འཇམ་མགྩོན་
བླ་མ་ཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོའྱི་སྔགས་རྱིམ་ཆེན་མྩོའྱི་ལེའྲུ ་
དང་པ ྩོའྱི་ནང་། དབང་རུལ་དད་པའྱི་རསེ་འབང་ཙམ་
བས་ནས་ཧ་ལམ་རྨྩོངས་དད་ལྟ་བྲུར་ཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་
གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད། ད་ེམྱིན་རྣམ་དཔྩོད་དང་ལནྡ་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔད་པ་བདེ་དགྩོས། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གསྲུང་པ་རེད། ཅསེ་ལྲུང་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར།  
རྣམ་དག་རྱིགས་པས་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་མྱིག་སྦྱྩོངས་ནས། །ཕས་
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ཀྱི་རྩོལ་བས་བསྐྩོད་པར་མྱི ་ནསུ་པའྱི།  ཞསེ་གསྲུང་པ་
ལྟར་སྤྱིར་ཆྩོས་ཟརེ་མཁན་ད་ེདགྩོས་པ་གང་ཡང་མེད་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབྲུ་དང་། ཡང་སྒ ྩོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་ཟརེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེདགྩོས་པ་མེད། ཅསེ་པ་ལ་ྟབྲུའྱི་གྩོ་བ་ད་ེའད་ཡྩོང་
གྱི་རེད། ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ལ་ཕས་ཀྱི་རྩོལ་བས་སྐྩོན་བརྩོད་
དང་འགལ་འད་ུལ་ྟབྲུ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་བས་ཀང་།   ད་ེདག་
ནྱི་ལ་ྟབ་འགལ་འད་ུས ྩོང་པ་དང་། རནེ་འབལེ་བས ྩོད་པའྱི་
ནང་ཐྩོན་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ལ་ྟབ་འགལ་འད་ུས ྩོང་པ་
ཞྱིག་གྱིས་ཕར་འབལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་འདགུ དངེ་སབྐས་ཆ་བཞག་ནའང་། ཚན་རྱིག་གྱི་ལ་ྟ
གྲྲུབ་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་རྒྱབ་རནེ་ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པྩོ་རེད། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབའྱི་སྐ ྩོར་རནེ་འབལེ་ལྟ ྩོས་གྲྲུབ་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་མྩོས་མཐྲུན་དང་རྒྱབ་
སྐྩོར་ཡྩོད་པ་ཆགས་ཡྩོད།   གང་ལརྟ་ཚན་རྱིག་པ་
ཚྩོས་རྱིག་གནས་གསར་པ་ཤེས་པ་ད་ེལས་ལྷག་ནང་
པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་
དང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ཆ་བཞག་ནའང་
ད་ེད་ེབཞྱིན་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཆགས་ཡྩོད།  
ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཐྩོག་མར་དགེ་བསྙནེ་གྱི་སྡ ྩོམ་
པ་འབྩོག་ཆྩོག་མཛད།   སབྐས་དརེ་གཟྲུགས་པྩོའྱི་
འཕ ྩོད་བསནེ་གྱི་ཆ་ནས་དགྩོས་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་དམྱིགས་
བསལ་ཡྱི ན་ན་མ་གཏྩོགས་གཞན་ཆང་མང་པྩོ་འཐྲུང་
མྱི ་རྲུང་བ་དང་། ཆང་སྤ ྩོངས་དགྩོས་པ་སྩོགས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  སངས་རྒྱས་ཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ང་
ལ་ས ྩོན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆང་ར་ཡྱི ་རེ་མྩོའྱི་ཟྱིལ་
པ་ཙམ་ཡང་བཏུང་མྱི ་ཆྩོག་ཅསེ་བཀག་ཡྩོད།   ཆང་
བཏུང་བ་ལ་ཉསེ་པ་གང་ཡང་མེད་ནའང་ཆང་བཏུང་
ནས་ར་བཟྱི་ས་ེདན་ཤེས་ཉམས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཆང་
གྱིས་མྩོས་ནས་གང་བྱུང་བ་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད།  དརེ་
བརནེ་བསླབ་གཞྱི ་ལྔ་འཛྱི ན་པའྱི་དགེ་བསྙནེ་བསྒྲུ བ་
དགྩོས། མྱི ་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ད་ེརྱིང་དག་ེབསྙནེ་སྒྲུབ་
ནས་མ་འཆྱི ་བར་ད་ུབསབླ་གཞྱི་ལ་ྔད་ེདག་འཛྱིན་དགྩོས། 
ཞེས་སྩོགས་ཀྱིབཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་རེ་ཞྱིག་
ཆྩོས་འབལེ་ལེགས་པར་མཇྲུག་སྒྱིལ་མཛད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོ་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་ཉནེ་སྲུང་ཚྩོགས་པར་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་

གཟགེས་རགས་ཐྩོབ་པར་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅། །འདྱི་ལྩོའྱི་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
ད་ེརྒྱལ་སྤྱིའྱི་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་ཉནེ་སྲུང་ཚྩོགས་པར་ 
ICAN ཐྩོབ་པར་བརནེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོགས་པའྱི་འཛྱི ན་སྐྩོང་
འགན་འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཏ་ེརྱི ་སྱི ་ཕྱིན་ Beatrice Fihn 

མཆྩོག་ལ་འཚམས་འདྱི་མཛད་འདགུ

ཚྩོགས་པ་དསེ་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ད་ུརལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་
ར་མེད་བཟྩོ་ཆེད་ད་བར་མྲུ་མཐྲུད་ལས་འགུལ་ཤུགས་
ཆེ་སྤལེ་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
འཚམས་འདྱི་མཛད་པའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།

དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གནས་སངས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཏུ་
གྱུར་མྱིན་ཐད་ངསེ་བརན་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། ས་
ཕྩོགས་གང་སར་ལྷྱིང་འཇགས་མེད་པའྱི་གནས་སངས་
འདྱིའྱི་འྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རུལ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་ཉནེ་སྲུང་
ཚྩོགས་པའྱི་ལས་འགན་ནྱི་ཆེད་ཛ་དག་པ ྩོ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་
ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ཐངེས་འདྱིར་ན ྩོ་སྦལེ་གཟངེས་རགས་

ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་ཁྱདེ་ཚྩོའྱི་འབད་བརྩོན་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་
གནང་བ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་འྩོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ངྩོས་ཀྱིས་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་བལ་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་
བསྐྲུན་ཐྲུབ་ཆེད་འབད་བརྩོན་རྒྱྱུ ན་སྐྩོང་ཐྲུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་
འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད།

སྤྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་རུལ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་ཉནེ་སྲུང་ཚྩོགས་པའྱི་ལས་
དྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་མཛད་ད་ེབཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་
ཀྱི་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་མེད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་བླ ྩོར་
འཆར་ཐྲུབ་བཞྱིན་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་མྩོང་
ཡྩོད།།

གསྲུང་འཕྱིན་ངྩོ་མ་ཨྱི ན་ཡྱི ག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱི ག་
ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨྱི ན་ཡྱིག་ལ་ར་འཛྱིན་ཞུ།།
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སབྐས་བཅྱུ་དྲུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་
བཞྱི་པ་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་ནས་མཇྲུག་བསྒྱིལ་བ།

༄༅། །སབྐས་བཅྱུ་དྲུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་
ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བཞྱི ་པ་ཕྱི་ལྩོ ་ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ནས་འགྩོ་འཛྲུགས་ཀྱིས་
ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་ནས་ལེགས་གྲྲུབ་བྱུང་
ཡྩོད་ཅྱིང་། ཚྩོགས་དསུ་མཐའ་མའྱི་ཉྱིན་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། སབྐས་ ༡༦ 
པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
ཚྩོགས་དསུ་བཞྱི་པའྱི་མཇྲུག་བསྡ ྩོམས་ཐྩོག་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ངྩོས་ནས་གཏམ་བཤད་རྱིང་པ ྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་གྲ་སྒྱིག་གང་
ཡང་ཞུས་མེད། དརེ་བརནེ་ཚྩོགས་གཙྩོས་གང་གསྲུང་
པ་ད་ེཚྩོགས་འདའུྱི་གྲྲུབ་འབས་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་
མ་གཏྩོགས་ཐག་གཅྩོད་དང་བཀྩོད་ཁྱབ་ད་ེའད་གང་
ཡང་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་ཚྩོའྱི་ལས་
རྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་
གྲྩོས་ཆྩོད་ལ་ྔདང་། ད་ེབཞྱིན་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་
གྲྩོས་ཆྩོད་ནང་གྲྩོས་ཆྩོད་ད ྩོན་ཚན་བདནུ་ཅན་ཞྱིག་དང་། 
ཁྱིམས་སྒྱིག་བསྐར་བཅྩོས་རྱིགས་གཅྱིག་ཕབེས་ཡྩོད།

སབྐས་ ༡༦ པའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བཞྱི་པའྱི་
ལས་ཉྱིན་མང་ཆེ་བ་བཀའ་བླ ྩོན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་
བསྡ ྩོམས་སྙྱིང་བསྡསུ་དང་། དའེྱི་ཐྩོག་སྤྱི་འཐྲུས་རྒྱྱུན་
ལས་ཐྩོག་ནས་ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསྡ ྩོམས་རྒྱས་པར་
ཞྱིབ་འཇྲུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་དང་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་དསུ་ཚྩོད་མང་པ་
བཏང་ཡྩོད་པའྱི་ནང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
གཙྩོས་པའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཚང་མས་ངྩོ་ནས་ཚ་ཚ་འྲུར་འྲུར་ཐྩོག་
ནས་ཆ་ཤས་ལེན་སངས་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཡག་པ ྩོ་
བྱུང་སྩོང་བསམ་པའྱི་ཚྩོར་སྣང་བྱུང་། སྤྱིར་ལས་རྱིམ་
གང་འད་ཞྱིག་བརམས་ཀང་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་ད ྩོན་དང་
འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་དགྩོས་པ་དང་། གཉྱིས་
ནས་བ ྩོད་ད ྩོན་བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱྱུ འྱི་གནས་སངས་
ཐྩོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་བབ་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོས་ལས་རྱིམ་མང་པྩོ་སྒྱིག་
དགྩོས་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའད་ཆགས་ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་

ཆར་ཆ་བཞག་ན་གནས་སངས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་
ནས་དམར་ཤྩོག་གྱི ་སྒྱིག་འཛྲུགས་ལམ་སེང་འགྱུར་
བ་འགྲྩོ་གྱི་རེད། ཅསེ་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
སྤྱི་ཚྩོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་འགྲྩོ་བ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་ན་མ་སྒྱིག་པ་
མེད་པ་ལ་ྟབྲུའྱི་གནས་སངས་ཡྩོང་གྱི་འདགུ

ཉ་ེཆར་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་ཆེན་སབྐས་
སྲུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ཆེན་ཝང་ཡྱིས་ Wang Yi 

གཏམ་བཤད་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཁྩོང་གྱིས་རལུ་
ཕན་མཚྩོན་ཆ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་གནད་ད ྩོན་
གང་ཡྱིན་ཕན་ཚྱུན་སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་ཐག་གཅྩོད་བདེ་
དགྩོས་རེད་ཅསེ་བརྩོད་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་གནས་སངས་
ཐྩོག་ནས་༧གྩོང་ས་༧སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
དགྩོངས་གཞྱི ་དང་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ལངས་
ཕྩོགས་གཉྱིས་སྨན་དབྲུ ་མའྱི་ལམ་གྱི ་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་
རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ ་མདནུ་བསྐྩོད་བདེ་ཐྲུབ་
རྒྱྱུ ་དང་། གཅྱིག་བས་ན་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་
འགྲྩོ་རྒྱྱུ འྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་ན་བསམ་
པའྱི་རེ་བ་ཞྱིག་མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད་རེད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་ཐྩོག་ནས་གྩོ་སབྐས་དམ་འཛྱིན་བདེ་ཐྲུབ་
དགྩོས་པ་ཞྱིག་དང་། གནས་སངས་དའེྱི་ཐྩོག་ལ་མཐྲུས་
ཤྩོར་མྱི ་འགྲྩོ་བ་བདེ་ཐྲུབ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་ལ་ལག་པ་
མ་འཆང་བར་མྲུ་མཐྲུད་ལྷག་ཐྲུབ་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བྲུ ་
མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད། རྒྱྱུ ་མཚན་གང་རེད་ཅ་ེན། གཅྱིག་
ནས་བྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་། ཕྲུག་
བསམ་ལྡན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་འད་ུཤེས་དམ་
འཛྱིན་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེགནས་སངས་གཅྱིག་རེད། ང་
ཚྩོའྱི་བཙན་བྩོལ་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གཙྩོ་བ ྩོ་སྤྱི་ན ྩོར་༧གྩོང་
ས་༧སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཁྲུར་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་
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སྤྱིའྱི་སྤྱི ་ཚྩོགས་ཐྩོག་ནས་བྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་ཐྲུགས་སྣང་
གནང་བཞྱིན་ཡྩོད། གནས་སངས་ད་ེཚྩོར་བརནེ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་ལག་པ་མ་འཆང་
བར་ཟྲུར་ད་ུགཡྲུག་རྒྱྱུའྱི་གནས་སངས་ལགྷ་གྱི་མྱི ་འདགུ 
ཅེས་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་མཐྩོང་ཚྱུལ་ཞུ་
འདྩོད་བྱུང་།

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚྩོའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ལས་རྱིམ་ནང་སྤྱི་འཐྲུས་
སྒརེ་གྱི་གྲྩོས་ཚྩོད་ཕབེས་པ་ད་ེམང་མྩོས་ཐྩོག་ནས་གཏན་
འབབེས་ཞུས་ཐྲུབ་ཡྩོད། གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་དབྲུས་སའྱི་ཡན་ལག་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཏམ་བཤད་
དང་ཡྱིག་འབལེ་གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐྩོག་གནང་
དགྩོས་པའྱི་ཐག་གཅྩོད་བྱུང་ཐྲུབ་ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་དསུ་
ཚྩོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཐྩོག་ནས་ཚྩོགས་གཙྩོ་ངྩོས་ནས་
ཡག་པྩོ་བྱུང་སྩོང་སམྙ་པའྱི་ཚྩོར་སྣང་བྱུང་། རྒྱྱུ ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལའྟྱི་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་གནས་སངས་
ཐྩོག་སེམས་འཚབ་བདེ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སངས་མང་
པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ གཅྱིག་ནྱི་བ ྩོད་ནང་གྱི་གནས་
སངས་ཐྩོག་ནས་སེམས་འཚབ་བདེ་དགྩོས་པའྱི་གནས་
སངས་ཆགས་ཀྱི་འདགུ གཉྱིས་ནས་ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་
སྤྱི་ཚྩོགས་ཐྩོག་ནས་ཀང་སེམས་འཚབ་བདེ་དགྩོས་པའྱི་

གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་འདགུ དཔརེ་ན། བྩོད་ལ་ྟབྲུར་
མཚྩོན་ན། རྒྱ་ནག་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་གནས་སངས་
བྩོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ནང་དའུང་རྱིགས་གཅྱིག་
གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་མྱི ་ཤེས་པའྱི་གནས་སངས་ཡྩོང་
བཞྱིན་འདགུ ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྩོལ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་
སངས་ཐྩོག་ནས་ཀང་མང་པྩོ་ཞྱིག་གཞན་དབང་སབས་
བསནུ་གྱི་གནས་སངས་ཆགས་སབས། རང་དབང་
ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བདེ་སྤྩོད་

གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་གནས་སངས་མེད་ནའང་། གཞན་དབང་
སབས་བསནུ་འྩོག་གང་ལ་གང་འྩོས་པ་དང་གང་ལ་གང་
འཚམ་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སངས་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་
ཡྱིག་རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་གནང་ཐྲུབ་དགྩོས་པའྱི་
གནས་སངས་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡྲུལ་གྲྲུ ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་
མཁན་བྩོད་པ་ཚྩོར་བལྟས་པ་ཡྱི ན་ནའང་བ ྩོད་ཀྱི་སྐད་
ཡྱིག་ལ་ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་སླབེ་པ་ཞྱིག་དང་། ཕྲུ་གུ་ཆྱུང་
ངྲུ་ཡྱི ན་ནའང་བ ྩོད་ལྲུགས་ཕྱུ ་པ་གྩོན་རྒྱྱུ ་རྱིགས་ལ་ད ྩོ་
སྣང་དང་དབྱིངས་གསར་པ་སླབེ་ཀྱི་འདགུ ད་ེཚྩོའྱི་ཐྩོག་
ལའང་ཁྩོར་ཡྲུག་བཟང་ད་ུའགྲྩོ་བ་དང་། དྩོ་སྣང་ཤུགས་
ཆེ་བ་ཡྩོང་སབས། མ་འྩོངས་པར་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ལ་
ཏན་ཏན་ཐྲུགས་ཕན་གསྩོ་བའྱི་རེ་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་འདགུ 
དརེ་བརནེ་ང་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་གྩོ་སྐབས་དམ་འཛྱི ན་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་ཚྩོགས་ངྩོས་ནས་
ཀང་དའེྱི་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གནང་ཐྲུབ་དགྩོས་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་
ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་རསེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་
ནས་གྲྩོལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།




