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༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།3

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཤྱི་ལངྐཱའྱི་ནང་པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཁག་གཅྱིག་
དང་མཇལ་འཕད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཏྐཱ ཇ་མ་ཧྐཱལ་གསྩོལ་
མགྩོན་ཁང་ད་ུཤྱི་ལངྐཱ་ Sri Lanka ནས་ཕབེས་པའྱི་
གནས་བརྟན་སྡ་ེཔའྱི་དགེ་སླ ྩོང་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་
འཕད་མཛད་ད་ེབངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། 
  ད་ེཡང་ཉྱིན་དའེྱི་ས་ྔད ྩོ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
གནས་བརྟན་སྡ་ེཔའྱི་དག་ེསླ ྩོང་བགསེ་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་
མཇལ་འཕད་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་
སྟ ྩོན་པ་གཅྱིག་གྱི་རསེ་འཇྲུག་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། དངེ་
སབྐས་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབདེ་
པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཡྩོད་མཁན་དང་། ཆྩོས་ཟརེ་
བ་ད་ེགང་འད་ཡྱི ན་ནམ་སྙམ་པའྱི་སེམས་ནང་ད ྩོགས་
པ་བས་ནས་སྡ ྩོད་མཁན་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་གསྲུང་པའྱི་ནང་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་སྐྱ་ེབ་ཕྱི་མ་
ཙམ་མྱིན་པར་ཚེ་འདྱིའྱི་བད་ེབ་བསྒྲུབ་ཐབས་སྐ ྩོར་བཀའ་
སྩལ་བར་བརྟནེ་ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ཚང་མར་འབལེ་
བ་ཡྩོད། མཁས་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ནང་ཆྩོས་ད་ེའགྩོ་
བ་མྱིའྱི་བད་ེཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གསྲུངས་ཡྩོད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་དརེ་ནང་པའྱི་དག་ེ
སླ ྩོང་རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སནྙ་སེང་ཞུས་ད ྩོན། 
ཁ་སེང་ང་ཚྩོས་ཉྱིན་གང་འདལུ་བའྱི་སྐ ྩོར་ལ་བགྩོ་གླངེ་
བས་པ་ཡྱིན། སབྐས་དརེ་གནས་བརྟན་སྡ་ེཔ་དང་གཞྱི་
ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའྱི་སྡ་ེཔའྱི་དབར་མཚྱུངས་
བསྡུར་བས་ནས་ལ་ྟསབྐས་བ ྩོད་ད་ུདར་བའྱི་གཞྱི་ཐམས་
ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའྱི་སྡ་ེཔ་དང་། གནས་བརྟན་སྡ་ེཔའྱི་
དབར་ཁྱད་པར་ད་ེཙམ་ཆེན་པ ྩོ་མཐྩོང་མ་བྱུང་། ཞསེ་
སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དངེ་སབྐས་ཤྱི་ལངྐཱ་མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏྐཱ ་ལའྱི་བླ་

མ་མཆྩོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པ ྩོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། 
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་མགྩོགས་མྱུར་ཤྱི་ལངར་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱྱུར་ངང་སྒུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པར་
བརྟནེ་དད་ལྡན་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱི་རེ་འདནུ་བསྐ ྩོང་
ཆེད་ཡྲུལ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐྱང་གནང་ཡྩོང་བ་ཞུ། 
ཞེས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ཤྱི་ལངྐཱར་འགྩོ་ཐྲུབ་པ་
བྱུང་ན་ཧ་ཅང་དགའ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོང་བ་འདགུ  ད་ེ
བཞྱིན་ཤྱི་ལངྐཱའྱི་དག་ེའདནུ་པ་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་དག་ེའདནུ་པ་
དང་ལནྷ་ད་ུཐྲུག་ནས་བགྩོ་གླངེ་སྩོགས་གནང་ཐྲུབ་ན་ཧ་
ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། 
  གཞན་ཡང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་
འཕ ྩོད་བཞསེ་དྭངས་གསལ་ཡྩོད་ཀང་ཞབས་པྲུས་ལ་སྐུ་
ངལ་ཕན་བྲུ ་ཡྩོད་པ་དང་ཐམེ་སྐས་ཐྩོག་ཡར་འཛེགས་
མར་བབས་མཛད་སབྐས་སྐུ་ངལ་ཅྱུང་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་
དགྩོས་མཁྩོ་བྱུང་ན་ཞབས་སྟགེས་འཁྩོར་ལྩོ་ཡྩོད་པའྱི་
ཐྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱྱུ ར་ཐྲུགས་འདྩོད་ཡྩོད་པའྱི་
སྐ ྩོར་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། ད་ེནས་ཡང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་

དྩོན། ངྩོས་ཀྱིས་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མྱིན་པའྱི་ཡྲུལ་
གྲུ ་ཁག་གྱི ་ནང་ད་ུནང་ཆྩོས་དར་འཕལེ་གཏྩོང་ཐབས་
ནམ་ཡང་བདེ་ཀྱི་མེད། ད་ེནྱི་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་ཆྩོས་
ལྲུགས་གཞན་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་པ་དང་། གཉྱིས་
ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་
བ་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཡྩོད་པ་དསེ་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་དསུ་
རབས་ ༢༡ པའྱི་ནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་ནང་ཆྩོས་
ནས་གསྲུང་པའྱི་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་བསབླ་པ་དང་། ཏྱིང་ང་ེ
འཛྱིན་གྱི་བསབླ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབླ་པ་བཅས་འདྱི་
གསྲུམ་པ ྩོ་གང་ཡྱིན་པ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་
རང་ངྩོས་ནས་མ་གྲུབ། ཅསེ་པའྱི་བཀའ་དརེ་དཔྱད་པ་
གནང་དགྩོས་པ་དང་། ད་ེནས་དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་གྱི་
ཀྩོན་ཊྩོམ་རྣམ་གཞག་ཐྩོག་ནས་གཟྲུགས་ཅན་གྱི་ཆྩོས་ད་ེ
དག་ཆ་ཕ་མྩོའྱི་གནས་བབ་ལ་དདེ་ནས་བཙལ་བ་ཡྱིན་
ན། རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་རྙདེ་རྒྱྱུ ་མེད་པའྱི་གྲུབ་
ད ྩོན་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེཤེས་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་། ད་ེནས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་ནང་ཆྩོས་ལ་ལྩོ་ ༡༣ སླ ྩོབ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 4

གཉརེ་མཛད་ནས་དགེ་བཤེས་དམ་བཅའ་བཞག་ཀང་། 
དག་ེབཤེས་གཞན་ཚྩོས་ནང་ཆྩོས་ལ་ལྩོ་ ༢༠ ལགྷ་སླ ྩོབ་
གཉརེ་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་། ལགྷ་པར་བ ྩོད་ནང་
ལ་མཚྩོན་ན་ད་ེས་ྔདག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པའྱི་དམ་བཅའ་
འཇྩོག་རྒྱྱུར་ལྩོ་ ༢༠། ༣༠ འགྩོར་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཀའ་སྩལ། ད་ེརསེ་གནས་བརྟན་པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཚྩོས་
ཀང་ཤྱི་ལངྐཱ་རྲུ་ནང་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་ཕྩོགས་
སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བྩོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་
དག་ེའདནུ་པ་དང་ཤྱི་ལངྐཱས་གཙྩོས་གནས་བརྟན་སྡ་ེཔའྱི་
དག་ེསླ ྩོང་དབར་མཇལ་འཕད་མང་ཙམ་གནང་བའྱི་ཐྩོག་
ནས་བགྩོ་གླངེ་གནང་ཐྲུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆེ་བ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
ཐྲུགས་མཐྲུན་བྱུང་ཡྩོད་པ་བཅས།། 

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་མྱི ་སྣ་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་
ཁབ་བརྒྱད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་པ་རྣམས་
ལྡྱི་ལྱིར་ཟབ་སྦྩོང་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་ད་ུཕབེས་ཡྩོད་པར་ཇྱི་ལརྟ་
གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
  ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ཨ་རྱི་ནྱི་རང་དབང་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚྩོའྱི་
སྣ་ེཁྲྱིད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེངྩོས་ཀྱིས་
དསུ་རྟག་ཏུ་གསལ་པྩོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཐངེས་ཤྱིག་ངྩོས་
རང་ཡྲུ་རྩོབ་ནས་ཨ་རྱིར་གནམ་གྲུའྱི་ཐྩོག་བསྐྱྩོད་སབྐས་
གསར་ཤྩོག་གྱི ་ནང་དངེ་སྐབས་ཨ་རྱིའྱི་དཔལ་འབྩོར་
ཉམས་རུྒད་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་དཔལ་
འབྩོར་སྟ ྩོབས་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་འཁྩོད་
འདགུ ད་ེརསེ་ཕ ྩོ་བང་དཀར་པྩོའྱི་ནང་སྱིད་འཛྱིན་ཨྩོ ་
བྷ་མ་མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་སྐབས་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་
ལ་གནས་ཚྱུལ་དའེྱི་སྐ ྩོར་ཞུས་ནས་སེམས་འཚབ་དང་
སྦྲགས། གལ་ཏ་ེད་ེའད་བྱུང་ན་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་
ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འཐབེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་ཞུ་སབྐས། 

སྱིད་འཛྱི ན་ཨྩོ ་བྷ་མ་མཆྩོག་གྱིས་སྐབས་དརེ་ངྩོས་ལ་
སེམས་ཁྲལ་བདེ་དགྩོས་ད ྩོན་མེད་སྐ ྩོར་དང་། དངེ་སབྐས་
མྱི ་རེ་ཟྲུང་གྱིས་འཁྱྩོག་བཤད་བས་པ་ལས་དྩོན་དངྩོས་
ཐྩོག་ཨ་རྱིའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་གནས་བབ་ད་ེརྒྱ་ནག་ལས་
སྟ ྩོབས་ཆེ་བ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསྲུངས་བྱུང་། སབྐས་དརེ་ངྩོས་
རང་ཕན་བྲུ་བླ ྩོ་བད་ེཔ ྩོ་བྱུང་། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་
དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། རྒྱ་
གར་ཡང་མྱི ་འབྩོར་ཆེ་ཤྩོས་ཡྩོད་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་སྟབས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། རྒྱ་གར་ནྱི་མྱི ་རྱིགས་དང་། ཆྩོས་ལྲུགས། སདྐ་
ཡྱིག རྱིག་གཞུང་སྩོགས་འད་མྱིན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཕན་ཚྱུན་
འཆམ་མཐྲུན་དང་བཟྩོད་བསན་ངང་འཚྩོ ་བཞྱིན་ཡྩོད་
སྟབས། གཞན་གྱི་མྱིག་དཔ་ེལ་ྟབྲུར་གྱུར་ཡྩོད། 
  ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧ ྩོང་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་ཨེ་ཤ་ཡའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐྩོ་ཤྩོས་ཡྩོད་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཨ་རྱི་
དང་། རྒྱ་གར། ཉྱི་ཧ ྩོང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་གསྲུམ་གྱི་
འབལེ་ལམ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ངྩོས་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཟྲུར་ཟ་བས་པ་མྱིན། ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱིད་

ཆེས་བེད་བཞྱིན་པ་ནྱི་སྔ་ཕྱི་མ་གཏྩོགས་རྒྱ་ནག་ཀང་
རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཆགས་ངསེ་ཡྱིན། 
འྩོན་ཀང་རྒྱ་ནག་རང་དབང་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་
ཆགས་པར་ད་དངུ་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་འགའ་ཤས་འགྩོར་
སྱིད། ཅསེ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་ཡང་སྱིད་ཐྩོག་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཐ་ེབྱུས་བ་རྒྱྱུ འྱི་རྣམ་འགྱུར་འདྩོན་བཞྱིན་པ་དརེ་
དགྩོངས་ཚྱུལ་ཇྱི་ཡྩོད་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས། དངེ་སབྐས་ཆྩོས་མེད་སྨྲ་བའྱི་རྒྱ་ནག་སྱིད་
གཞུང་གྱིས་ངྩོས་ཀྱི་ཡང་སྱིད་སྐ ྩོར་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་
པ ྩོ་བདེ་བཞྱིན་འདགུ ང་ལས་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་སེམས་ཁྲལ་ཆེ་
བ་བདེ་ཀྱི་འདགུ ཁྩོ་པ་ཚྩོས་ཐྩོག་མར་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་དང་
ཏངེ་ཞའྩོ་ཕྱིང་གྱི་ཡང་སྱིད་བརད་གཅྩོད་བས། ད་ེརསེ་
གཞྱི་ནས་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་སྐ ྩོར་ཐ་ེབྱུས་བས་པ་
ཡྱིན་ན་འྩོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་
ཆྩོག ད་ེས་ྔངྩོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༩ ནང་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
ཡང་སྱིད་ཡྩོང་དང་མ་ཡྩོང་ཟརེ་བ་ད་ེབ ྩོད་མྱི ་རྒྱ་ཆེའྱི་
མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐག་གཅྩོད་བདེ་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་
བརྩོད་མྩོང་། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། 



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།5

  ད་ེརེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་
དང་འབལེ་ནས་ད ྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
ཆྩོས་ལྲུགས་ནང་ཁྲུལ་རྙ ྩོག་ག་དཔརེ་ན་ཁ་ཆེའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་འགའ་ཤས་ནང་སྲུན་ནྱི་དང་ཤྱི ་ཡ་གཉྱིས་དབར་
འཁྲྲུག་རྩོད་ཡྩོང་བཞྱིན་པ་དང་། བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་
ལ་མཚྩོན་ནའང་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཚྩོས་ངྩོས་ལ་
ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་རྲུན་མ་རེད། ཟརེ་ནས་སྐྱྩོན་བརྩོད་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ངྩོས་ཀྱིས་སབྐས་ཤྱིག་ཁ་ཆེའྱི་ལ་ྷ
ཁང་ནང་མཆྩོད་མཇལ་བསྐྱྩོད་སབྐས་ཤྱིག་ལ་ཁ་ཆེའྱི་ཞྭ་
མྩོ་གྩོན་ནས་པར་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོ་པ་ཚྩོས་པར་
ད་ེབདེ་སྤྩོད་བས་ནས་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་ནང་པ་མ་རེད། ཁ་
ཆེ་རེད། ཟརེ་ནས་སྐྱྩོན་བརྩོད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་
ཀྱིས་དསུ་རྒྱྱུ ན་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་མཐྲུན་སྒྱིལ་གྩོང་
འཕལེ་གཏྩོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ཆྩོས་
ལྲུགས་གཞན་གྱི་ལྷ་ཁང་སྩོགས་ནང་བསྐྱྩོད་ནས་གུས་
བརྱི་ཆེན་པ ྩོས་ཆྩོས་ལྲུགས་དརེ་རསེ་སྲུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྟབས། ཁ་ཆེའྱི་ལ་ྷཁང་ནང་བསྐྱྩོད་ནས་ཁ་ཆེའྱི་ཞྭ་
མྩོ་གྩོན་པ་ད་ེའྩོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་ནས་
ཀང་ཐྩོག་མའྱི་སབྐས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༡ ནས་ ༡༩༧༠ བར་
མ་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་པ་རེད། ད་ེ
རསེ་བརྟག་དཔྱད་རྱིམ་པ་བས་མཐར་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐུ་
ཕངེ་ལྔ་པ་མཆྩོག་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ད་ེདམ་
སྱིད་འབྱུང་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་མཛད་
འདགུ དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་
བསྟནེ་གསྩོལ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ཁྩོ་པ་ཚྩོས་ཏྐཱ ་ལ་རྲུན་མ་རེད། ཟརེ་
བ་ལརྟ་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན་སྐ་ུམདནུ་སྐ་ུགྩོང་མ་ཚྩོས་དམ་བསྒགས་
མཛད་པ་དརེ་རྒྱབ་འགལ་བས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་སྟབས། ངྩོས་རང་དངྩོས་གནས་
ཏྐཱ ་ལ་རྲུན་མ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ།
  དེ་ནས་དབྲུ ་མའྱི ་ལམ་གྱི ་
སྱིད་བྱུས་དང་རང་བཙན་གཙང་མའྱི་
ལངས་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀྱི ་སྐ ྩོར་ལ་དྱི་བ་

ཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། བྩོད་མྱི ་གཞྩོན་སྐྱསེ་
ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མང་ཆེ་བས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
གཞྱི་རར་བཟྲུང་ནས་དབྲུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་
ཀྱི་ཡྩོད། འགའ་རེས་རང་གྱི་འདྩོད་དབང་ཁྩོ་ན་གཞྱིར་
འཛྱིན་ནས་འགྩོ་ཡྱི ་ཡྩོད། དསུ་རབས་ ༧།༨།༩ སབྐས་
བ ྩོད་རྒྱ་ཧྩོར་གསྲུམ་གྱི་མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་དར་ཡྩོད་པ་
ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ནང་ཡྩོངས་གགས་ཆགས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་
ཕྱིས་སྲུ ་རྒྱ་རྱིགས་མཁྲགེས་འཛྱིན་པ་ཚྩོས་བ ྩོད་དང་རྒྱ་
ནག་དབར་གཉནེ་སྒྱིག་བས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརྟནེ་
ནས་བ ྩོད་ད་ེརྒྱའྱི་ཁྩོངས་ཆགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་འཁྱྩོག་བརྩོད་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེརསེ་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་བ ྩོད་ད་ེདསུ་རབས་ 
༡༣ སབྐས་བ ྩོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྩོག་པ ྩོའྱི་དབང་འྩོག་ཏུ་ཚྱུད་
པར་བརྟནེ་བ ྩོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་སྲུ་གྱུར་ཡྩོད་ཚྱུལ་
བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་
ཟྲུར་པ་ཅང་ཙེ་མྱིན་གྱིས་སབྐས་ཤྱིག་ལ་བ ྩོད་ད་ེགནའ་
ས་ྔམྩོ་ནས་རྒྱ་ཁྩོངས་ཡྱིན་པ་བཤད་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ཁེ་ཕན་
ཐྩོག་འགན་ཁྲུར་བས་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བ་ 
དང་། བམས་བརརེ་གཞྱི་བཅྩོལ་བའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་དང་
ཉམས་པ་སྩོར་ཆྱུད་བ་རྒྱྱུའྱི་རང་དབང་སྤད་པ་ཡྱིན་ན། 

བྩོད་མྱི ་རང་གྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་ང་ཚྩོ་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བསྡད་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡྩོད། 
ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེས་ྔརང་བཙན་རྩོད་མཁན་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་དང་
སྐད་ཆ་ཤྩོད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གྱིས་རང་བཙན་ལས་སླ་པ ྩོ་
བས་ནས་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་མྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚྩོས་འཐབ་རྩོད་བས་ན་མ་གཏྩོགས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མ་
རེད། རྒྱ་ནག་དང་འཐབ་པར་ལག་ཆ་དགྩོས། ལག་ཆ་
འཚྩོང་མཁན་ཐྩོབ་ཀང་ཉ ྩོ་ཚྩོང་གང་འད་བདེ་ཐྲུབ། ཉ ྩོ་
ཐྲུབ་པའྱི་དབང་ད་ུབཏང་ཡང་བྩོད་ནང་ད་ུལག་ཆ་ཇྱི་
ལརྟ་གཏྩོང་ཐྲུབ། རྒྱ་གར་དང་བལ་པ ྩོའྱི་ས་ནས་ལག་
ཆ་ད་ེདག་བ ྩོད་ནང་ལ་གཏྩོང་ཐབས་བལ། འབྲུག་ཡྲུལ་
ནས་ཧ་ལམ་ཁག་པྩོ་རེད། མཐར་ལག་ཆ་བ ྩོད་ནང་
བཏང་ཐྲུབ་པའྱི་དབང་ད་ུབཏང་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱི ་
དང་འཛྱིང་རེས་བས་ནས་བ ྩོད་མྱི ་གངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་
འཆྱི ་བ་ཡྱིན་ན་མྱི ་འབྩོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་
རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་མྱི ་འབྩོར་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་
གསྲུམ་ཡྩོད་སྟབས། མྱི་གངས་འབྲུམ་གཅྱིག་ཙམ་འཆྱི་
བ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགྩོ་གྱི་མ་རེད། ཅསེ་
ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེའད་བརྩོད་སབྐས་ཁྩོང་རང་ངྲུས་ནས་ཕྱིན་
སྩོང་། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད། །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 6

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླ ྩོབ་དང་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ་བ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཞྱི་བད་ེཚྩོགས་པ་ Peace Jam Foundation ཞསེ་
པས་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་
ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་ཀུན་ཕན་བད་ེར་
ཚྩོགས་པ་བཙྱུགས་ནས་ལྩོ་དགུ་ཧྱིལ་པ ྩོ་འཁྩོར་བའྱི་དསུ་
དན་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནང་ཡྩོད་རྒྱ་གར་སླ ྩོབ་གྲྭ་
འད་མྱིན་ཁག་ ༡༨ དང་། ད་ེབཞྱིན་ཤྱི་ན་གར་ Sri-
nagar དང་ཇམ་མྲུ་ཀ་ཤྱི་མྱིར། Jammu & Kashmir 
སེ་ལ་ཀུ་ Selakui བྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་བཅས་
ཁྱྩོན་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༥༠ དང་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པ་ ༢༠ དང་
དག་ེརྒན་གངས་ ༥༠ ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
ཡྩོད། ད་ེནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མཛད་སྒ ྩོར་༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་དགེ་སླ ྩོབ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསྲུ་
ཆེན་པ ྩོས་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེནས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་གཞྩོན་
སྐྱསེ་ཁྱདེ་ཚྩོ་དང་ཐྲུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ཁྱདེ་
ཚྩོ་ནྱི་ལྩོ་ན་ཆྱུང་ཞྱིང་ལང་ཚྩོ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པའྱི་སབྐས་
ཡྱིན། ངྩོས་རང་ལྩོ་ན་ ༨༠ སྩོན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་

ཁྱདེ་རྣམས་དང་ཐྲུག་སབྐས་ངྩོས་རང་ཉྱིད་ཀང་ཁྱདེ་ཚྩོ་
ལརྟ་གྲུང་ཤ་ད ྩོད་པའྱི་ཚྩོར་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་བསླབེ་
ཡྩོང་གྱི་འདགུ ད་ེམྱིན་ལྩོ་ན་བགསེ་པ་རྣམས་དང་ཐྲུག་
སབྐས་ངྩོས་རང་སྔ ྩོན་ལ་འཆྱིའམ་གཞན་ད་ེསྔ ྩོན་ལ་འཆྱི ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སམྙ་པའྱི་སེམས་ནང་འཆྱི ་རྒྱྱུ ་སྲུ་མགྩོགས་འགན་
བསྡརུ་བདེ་པའྱི་ཚྩོར་བ་ཞྱིག་བསླབེས་ཀྱི་འདགུ ཆྩོས་
ལྲུགས་འད་མྱིན་དང་། ལྩོ་ན་རྒན་གཞྩོན། ད་ེབཞྱིན་ས་
གནས་ལྷ ྩོ་ནབུ་གང་ནས་ཡྩོང་མྱིན་དང་། ཆྩོས་ལ་དད་པ་
ཡྩོད་མེད་སྩོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡྩོད་ཀང་གཞྱི་རའྱི་
ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན་
པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚྩོ ་ཕན་ཚྱུན་དབར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་
མེད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་འགྩོ་བ་མྱི ་
རྱིགས་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་
རྱིགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པའྱི་ཚྩོར་བ་ད་ེགྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་
ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།
  ང་ཚྩོ་ཚང་མ་མའྱི་བམས་བརའེྱི་འྩོག་འཚར་
ལྩོངས་བྱུང་ཡྩོད། མའྱི་བམས་བར་ེམེད་ན་ང་ཚྩོ་འཚྩོ་
གནས་མྱི ་ཐྲུབ། ན་ུགསྩོའྱི་སེམས་ཅན་ཚང་མ་མའྱི་

བམས་བརེའྱི་འྩོག་འཚྩོ ་དགྩོས་པ་ད་ེགཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། 
ཕེ་མ་ལེབ་ལྟ་བྲུ ་ཕྲུ ་གུ་བཙས་སྐབས་མ་ལ་བརྟནེ་མྱི ་
དགྩོས་པའྱི་སྩོག་ཆགས་ད་ེདག་ཀང་སྒ ྩོ་ང་གཏྩོང་སབྐས་
ས་ཆ་འྩོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་འཚྩོལ་གྱི་ཡྩོད། མས་
བམས་བརའེྱི་འྩོག་ནས་འཚྩོ་བའྱི་ཉམས་མྩོང་དསེ་ཕྱིས་
སྲུ ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གཞན་ལ་བམས་བརེའྱི་ཉམས་ལེན་
བདེ་ཐྲུབ་པ་མ་ཟད། ཆྱུང་དསུ་མས་བམས་བར་ེམང་བ་
ཐྩོབ་པ་དའེྱི་ཚྩོད་ཀྱིས་མྱི ་ད་ེརང་ཉྱིད་སེམས་སྐྱྱིད་པ་མ་
ཟད། གཞན་ལའང་བམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་མང་བ་
སྤལེ་ཐྲུབ། ད་ེལས་ཟླྩོག་སྟ་ེགལ་ཏ་ེསེམས་ནང་འཇྱིགས་
སྣང་དང་དངངས་སྐག་རྐང་རྐང་འྩོག་ནས་འཚར་
ལྩོངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞན་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བསླབེ་ཀྱི་མ་
རེད། གཞན་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མ་བས་ན་གྩོགས་པ ྩོ་ཆགས་
ཀྱི་མ་རེད། དངེ་སབྐས་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གཙྩོ་བ ྩོ་ཕྱི་དངྩོས་
པ ྩོའྱི་འཛྲུགས་སྐྲུན་ལ་ཧ་ཅང་དང་འདྩོད་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་
དསུ་སབྐས་འདྱིར་གཞྩོན་སྐྱསེ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་
གྱི་དཔལ་འབྩོར་དང་དབང་ཤུགས་གལ་ཆེར་འཛྱི ན་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དངེ་སབྐས་རང་ཉྱིད་ལ་བཟང་
སྤྩོད་ཀྱི་ལ་ྟགྲུབ་གཅྱིག་མེད་ན། ལམ་སེང་ལྐ ྩོག་ཟ་བ་རྒྱྱུ ་
དང་གཞན་མགྩོ་སྐ ྩོར་བསླྲུ་ཁྲྱིད་བ་རྒྱྱུ ་སྩོགས་སྤྱི་ཚྩོགས་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་རེད། 
  ད་ེབཞྱིན་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བསམ་
བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་དམག་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ད་ེད་ཆ་དསུ་ཚྩོད་
ཡྩོལ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དངེ་
སབྐས་ང་ཚྩོ་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་
སྡ ྩོད་དགྩོས་པའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དག་བ ྩོར་ཕམ་ཉསེ་བཏང་བ་དསེ་རང་
ཉྱིད་ལའང་གནྩོད་རྒྱྱུ ་ལས་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡང་མེད། 
ཅེས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དྱི་བ་
ཡྩོད་མེད་བཀའ་འདྱི་མཛད་པར། སླ ྩོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།7

རྱིགས་མཐྲུན་འཁྲྱིག་སྤྩོད་སྐ ྩོར་དགྩོངས་ཚྱུལ་ཇྱི་ཡྩོད་དྱི་
བ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་མྱི ་སྒརེ་
སྩོ་སྩོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་རག་ལྲུས་ཡྩོད། སྤྱིར་སྟངས་
རང་ཉྱིད་ཆྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆྩོས་ནང་ལམ་སྟ ྩོན་
གང་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཉམས་ལེན་བདེ་དགྩོས། ནང་ཆྩོས་
ནང་ལྩོག་གཡེམ་ལ་རྱིགས་མྱི ་འད་བ་མང་པྩོ་གསྲུངས་
ཡྩོད། ནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་འདྩོད་ལྩོག་རྱིགས་ད་ེདག་
སྤ ྩོང་དགྩོས། ད་ེདག་མ་སངྤ་ནའང་ནང་པ་མ་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད། དཔརེ་ན། ཁྱྱིམ་པ་དག་ེབསྙནེ་གྱི་
སྡ ྩོམ་པ་ཡྩོད་མཁན་དང་། ད་ེབཞྱིན་རབ་བྱུང་ཕ ྩོ་མྩོ་དང་
དག་ེསླ ྩོང་དང་དག་ེསླ ྩོང་མ་སྩོགས་ཀྱི་སྡ ྩོམ་པ་ཡྩོད་ཚེ་སྩོག་
གཅྩོད། མྱི ་ཆྩོས་བ་ླམའྱི་རྲུན། མ་བྱིན་ལེན། མྱི ་ཚངས་
སྤྩོད་པ། བཅས་ར་བ་བཞྱི་པ ྩོ་གང་རྲུང་བས་ཚེ་སྡ ྩོམ་པ་
གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཐངེས་འདྱིར་མྱི ་ཚངས་སྤྩོད་པ་བརྩོད་
སབྐས་བགྩོད་བ་མྱིན་པ་ཁ་དང་གཤང་ལམ་སྩོགས་ཚྱུད་
ཡྩོད། གཞྱི་རའྱི་ཡལ་འདབས་ལ་ྔཔས་ཀང་ཁྲུ་བ་བཏྩོན་
མྱི ་ཆྩོག་ཀང་དསེ་སྡ ྩོམ་པ་གཏྩོང་གྱི་མེད། གལ་ཏ་ེཆྩོས་
ཁས་མྱི ་ལེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་
རང་དབང་རེད། འྩོན་ཀང་རང་གཞན་རྩོགས་གསྲུམ་
ལ་མྱི ་གནྩོད་པའྱི་ཆེད་གཟབ་ནན་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་ཚན་རྱིག་སྐ ྩོར་
དང་འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་ལྲུགས་པའྱི་སྐ ྩོར། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བྱུས་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་
བར་བཀའ་ལན་སྩལ།
 ད་ེརསེ་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་

སྤྱི་ཚྩོགས་བཟང་པ ྩོ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཆེད་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་
དང་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྱྩོབ། ཉམས་ཐག་བྱིས་པ་རྣམས་
ལ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གྩོ་སབྐས་སྐྲུན་ཐབས། བྱིས་པ་དང་བྲུད་
མེད་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་འཆར་གཞྱི་ལག་བསྟར་བདེ་རྒྱྱུར་དམ་བཅའ་
ཕྲུལ། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། འཆར་གཞྱི་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ 
དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་སྒརེ་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཕན་བྲུ་
ཁྱདེ་ཚྩོར་བརྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ལྩོ་ངྩོ་ ༡༦ སབྐས་
རང་དབང་བལ་བ་རེད། ལྩོ་ངྩོ་ ༢༤ སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་
ཤྩོར་བ་རེད། ད་ཆ་ངྩོས་རང་བཙན་བྩོལ་ད་ུམྱི ་ལྩོ་ ༥༦ 
སྡ ྩོད་རྱིང་བླ ྩོ་ཕམ་བདེ་དགྩོས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཤ་སྟག་མྲུ་
མཐྲུད་ནས་འཐྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད་ནའང་། ངྩོས་ཀྱིས་སྙྱིང་

སྟ ྩོབས་དང་རེ་བ་ནམ་ཡང་བརླག་མེད། ད་ེམཚྱུངས་
ཁྱདེ་ཚྩོའྱི་ལས་དྩོན་གང་ཞྱིག་སྤལེ་ཡང་ལམ་ལྷ ྩོངས་ཡྩོང་
མྱིན་ད་ེཁྱདེ་ཚྩོའྱི་གདངེ་སྤ ྩོབས་དང་། ཡྱིད་ཆེས། ད་ེ
བཞྱིན་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་བཅས་ལ་རག་ལྲུས་ཡྩོད། ཁྱདེ་ཚྩོས་
སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན། སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱིས་
ཁྱདེ་ཚྩོར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ད་ེདན་དགྩོས་པ་ཡྱིན། 
ཞསེ་བཀའ་སྩལ། ཕདེ་ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དད་
ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་གངས་ ༣༤༠ ལགྷ་ལ་དཔལ་མགྩོན་
འཕགས་པ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབྲུ་མ་ར་བ་ཤེས་
རབ་ཀྱི་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ། སབྐས་དརེ་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་ཀུན་
ཕན་བད་ེར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་ར་ཇྱིབ་མེ་
རྩོ་ཏྲ་ Rajiv Mehrotra མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་
ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་། ད་ེརསེ་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཐྩོག་མར་སྐུ་ཞབས་ར་ཇྱིབ་མེ་
རྩོ་ཏྲ་མཆྩོག་ལ་ལས་རྱིམ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བར་བསགྔས་
བརྩོད་དང་སྦྲགས། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ། མགྩོན་པ ྩོ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབྲུ་མ་ར་བ་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆྩོས་འབལེ་དབྲུ་འཛྲུགས་དང་། ད་ེཡང་
དབྲུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ནྱི་མགྩོན་པ ྩོ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་
པའྱི་རྱིགས་ཚྩོགས་དྲུག་ཡྩོད་པ་ནས་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཡྱིན་
འདགུ ཆྩོས་འབལེ་མཛད་མཐར་དྱི་བ་རྣམས་ལའང་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད་པ་དང་། སང་ཉྱིན་མྲུ་མཐྲུད་ཆྩོས་
འབལེ་འཕྩོ་སྐྱྩོང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ །
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་གཙྩོ་
གཞྩོན་ལནྷ་ད་ུམཇལ་འཕད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཁྲུལ་དའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུ
ཞབས་ཨར་ཝྱིན་དྱི་ཀ་ེཇྱི་རྱི་ཝལ་ Mr. Arvind Ke-
jriwal དང་། བླ ྩོན་ཆེན་གཞྩོན་པ་སྐ་ུཞབས་མ་ནྱི་ཤྱི ་སྱི་
སྩོ་ཌྱི་ཡ་ Mr. Manish Sisodia རྣམ་གཉྱིས་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་
ཡྩོད། 
  ད་ེཡང་དབྲུ ་ཁྲྱིད་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་སྤྱི་ཚྩོགས་

ནང་ལྐ ྩོག་ཟ་རྲུལ་སྲུངས་དང་། དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་བར་ཁྱད། 
ད་ེབཞྱིན་ཕ ྩོ་མྩོའྱི་དབ་ེའབདེ་སྩོགས་ཀྱིས་གཙྩོས་དཀའ་
ངལ་མང་དག་གཅྱིག་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་གདྩོང་ལེན་ཇྱི་
ལྟར་བདེ་དགྩོས་སྐ ྩོར་ཆྱུ་ཚྩོད་ཕདེ་ཀ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་
བཀའ་བསྡརུ་མཛད་ཡྩོད་པ་དང་།  མཇལ་འཕད་གྲུབ་
བསྟནུ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་དང་བླ ྩོན་ཆེན་གཞྩོན་པ་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས། འཛམ་གླྱིང་ཀུན་གྱིས་དད་གུས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཞུ་ཡྲུལ་ཆེས་སནྙ་གགས་ཅན་གྱི་རླབས་ཆེན་
དབྲུ་ཁྲྱིད་བ ྩོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏྐཱ ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་

ཐངེས་འདྱིར་མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་རྱིས་ལམ་
མངྩོན་སྲུམ་ད་ུགྱུར་བ་ལ་ྟབྲུའྱི་ཚྩོར་སྣང་བྱུང་། ཞསེ་
གསྲུངས་འདགུ 
  ད་ེརསེ་མྱི ་དཀྱུས་མའྱི་ཚྩོགས་པ་ Aam 
Aadmi Party ཞསེ་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པའྱི་མྱིང་
ཐྩོག་ནས་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་ཏ་ེ
ཐེངས་འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མྱི ་དཀྱུས་མའྱི་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་དང་
མཇལ་འཕད་སབྐས། མྱི ་དཀྱུས་མའྱི་ཚྩོགས་པ་ཞསེ་
པས་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ལྐ ྩོག་ཟ་རྲུལ་སྲུངས་ཐྩོག་
གདྩོང་ལེན་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་དརེ་བསགྔས་བརྩོད་མཛད་
པ་ལྲུང་འདནེ་གནང་དྩོན། ལྐ ྩོག་ཟ་རྲུལ་སྲུངས་ནྱི་འཚེ་
བའྱི་ལས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟནེ་ངསེ་པར་ད་ུང་ཚྩོས་དརེ་
གདྩོང་ལེན་བདེ་དགྩོས། རྒྱ་གར་ཡྲུལ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་
ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་རྱིས་མེད་དང་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལྲུགས་
ཕྲུལ་ད་ུབྱུང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཆྩོས་
ལྲུགས་རྱིས་མེད་བརྩོད་སབྐས་ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་གང་
ཡྱི ན་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་མྱི ་ཚང་མར་གུས་བརྱི་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ཕབེས་
ཡྩོད་ཚྱུལ་གསྲུངས་ཡྩོད། །

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་
གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ India International Centre 
ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད།ུ ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་མང་གཙྩོའྱི་
ལམ་སྩོལ་ས་བརྟན་ཡྩོང་ཐབས། ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་
ཐྩོག་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལྷན་ཚྩོགས་

ཀྱི་དབྲུ ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོར་ཇྱི་ལྟར་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལྟར་ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ
  གཞན་ཡང་ད་ེཉྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ག་ེམཆྩོག་ཀང་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་མར་
ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙྩོ་འཕལེ་རྒྱས་བསྟྱི་གནས་ཁང་ Na-

tional Endowment for Democracy ཞསེ་པའྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་ཀལ་གརྷ་ཤྱི་མན་ལགས་ Carl 
Gershman ཀྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་དང་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྩོག་རྣམ་
གཉྱིས་ལ་ཕབེས་བསྲུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་འདགུ ད་ེ
རསེ་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེསྲུང་བླ ྩོན་ཆེན་ཟྲུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཇྩོར་ཇྱི་ཕར་ནནེ་ཌ་ེསྱི ་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚེའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་
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དང་བས་རསེ་བཅས་སྒྩོགས་སྦང་ཞུས།
ད་ེརསེ་ཀྩོ་རྱི ་ཡ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཞབས་ཨན་སེལ་མྩོ་
ལྱི ་ Anselmo Lee ལགས་ཀྱིས་གསྲུང་ད ྩོན། ཨེ་ཤྱི་
ཡའྱི་མང་གཙྩོ་འབལེ་མཐྲུད་ཁང་ Asian Democracy 
Network གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ཚྩོགས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལནྷ་
ཚྩོགས་འདྱི་ལྟ་བྲུའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ཐྩོག་
མ་ཆགས་ཡྩོད། འདྱི་ལྩོ་སྟ་ེཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོ་ནྱི་འགྩོ་
བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་འབལེ་བའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཐྩོག་
མ་མག་ན་ཀར་ཊ། Magna Carta ཟརེ་བ་ད་ེཕྱི་ལྩོ་ 
༡༢༡༥ ལྩོར་ཐྩོག་མར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་ད་བར་མྱི ་
ལྩོ་ ༨༠༠ འཁྩོར་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་
དམག་ཆེན་གཉྱིས་པ་མཇྲུག་སྒྱིལ་བ་དང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚྩོགས་དབྲུ་བརྙསེ་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༧༠ འཁྩོར་བའྱི་ལྩོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་གསྲུངས་རསེ་འཛམ་གླྱིང་མང་
གཙྩོའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ལམྕ་མེ་ལྱིན་ཌ་ Ms Melinda 
Quintos de Jesus ལགས་ཀྱིས་གསྲུང་ད ྩོན། མང་
གཙྩོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་སྐབས་དསུ་ཚྩོད་འགྩོར་ངསེ་ཡྱི ན། 
དརེ་བརྟནེ་བཟྩོད་བསན་དང་ཨྲུ་ཚྱུགས་གཉྱིས་ཀ་ངསེ་
པར་ད་ུདགྩོས། བྲུད་མེད་ཀྱི་ནསུ་ཤུགས་གྩོང་མཐྩོར་
བཏང་བ་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཞྱི་བད་ེསྐྲུན་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་དརེ་ང་
ཚྩོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད ྩོ་སྣང་ཞྱིག་སྤད་ནས་དསུ་
རབས་ ༢༡ འདྱི་ཁ་ཕྩོགས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་མྱིན་
གྱི་འགན་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེཨེ་ཤྱི ་ཡས་འཁྱརེ་དགྩོས། ཞསེ་

གསྲུངས།
 ད་ེནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་གྱི་འད་ུའཛྩོམས་འདྱི་ནྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཁྱདེ་རྣམ་པས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
བད་ེད ྩོན་ཙམ་མ་ཟད། གཞན་གྱི་བད་ེད ྩོན་ཆེད་ཆྩོད་
སེམས་བརྟན་པྩོས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བ་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་
བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་
ཉྱིན་མྩོ་འདྱིར་ང་ཚྩོས་ངྩོས་ཀྱི་གྩོགས་པ ྩོ་རྙྱིང་པ་སྐ་ུཞབས་
ཇྩོར་ཇྱི་ཕར་ན་ཌྱི་སྱི་ George Fernandes མཆྩོག་
རསེ་དན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྩོང་བད་ེསྲུང་བླ ྩོན་ཆེན་ཡྱིན་
སབྐས་སྲུ ་མྱི ་དཀྱུས་མ་རང་བས་ནས་འདྩོད་ཆྱུང་ཆྩོག་

ཤེས་དང་། དང་པྩོ་དང་ཞག་ཐྩོག་ནས་བཞུགས་ཡྩོད། 
སྤྱིར་ང་ཚྩོའྱི་གྩོགས་པ ྩོ་འགའ་ཞྱིག་མཐྩོ་གྩོ་ས་རག་མ་
ཐག་ཀུན་སྤྩོད་ལ་ལམ་སེང་འགྱུར་བ་འགྩོ་མཁན་ད་ེའད་
བྱུང་ཡྩོད་ཀང་། ཁྩོང་ནྱི་ད་ེའད་མྱིན། ལགྷ་པར་ཁྩོང་
ནྱི་ཐྩོག་མ་ནས་བ ྩོད་དང་བ ྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེགནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
མ་ཟད། གྩོ་སབྐས་ནམ་བྱུང་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་
འཛེམ་ཟྩོན་མེད་པར་བཀའ་མྩོལ་གནང་ཐྲུབ་མཁན་ཞྱིག་
ཀང་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ཁྩོང་གྱི་བཞྱིན་རས་འདྱི་ངྩོས་རང་
མ་འཆྱི་བར་སེམས་ནང་དན་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཚེ་རབས་ཕྱི་
མར་ཡང་བརདེ་ཐབས་མེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
གཞན་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མང་གཙྩོའྱི་གལ་
གནད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། དདུ་འགྩོ་ཚྱུན་ཆད་
ནས་རང་དབང་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱི་སྡ ྩོད་ཁང་ད་ུ
ཁྱྱི་ཕྲུག་གཅྱིག་དང་ཞྱིམ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཡྩོད། ད་ེགཉྱིས་
ཁང་པའྱི་སྒ ྩོ་ཕ་ེམ་ཐག་ལམ་སེང་ཕྱི་ལ་རྒྱྱུག་ནས་འགྩོ་
འདྩོད་བདེ་ཀྱི་རེད། འད་ུཤེས་ད་ེགཞྱི་རར་འཛྱིན་ནས་
ང་ཚྩོས་མྱིའྱི་རྣམ་སྤྩོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བཀྩོལ་སྤྩོད་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་
དང་སྦྲགས། ཚྩོགས་བཅར་བའྱི་ཁྲྩོད་ད་ུགཟྱིགས་ཞྱིབ་
མཛད་ནས་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཁ་དང་དཀྱིལ་ཤར་ཡྲུལ་གྲུ ་ནས་
སྐུ་ཚབ་ཕབེས་མེད་པར་ཐྲུགས་ཞྱིབ་མཛད་རསེ་འབྱུང་
འགྱུར་ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ནས་སྐ་ུཚབ་མགྩོན་འབྩོད་ཞུ་ཐྲུབ་
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ན་དག་ེམཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་ད ྩོན། 
ད་ལྟའྱི་དསུ་སྐབས་འདྱིར་དཀྱིལ་ཤར་ཡྲུལ་གྲུའྱི་ནང་
འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་ལྲུགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་
བཞྱིན་ཡྩོད། འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་ལྲུགས་པ་ཁྩོང་ཚྩོ་ཡང་
ང་ཚྩོ་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཀྱི་འགྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེ
དན་པ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ང་
ཚྩོས་ཁྩོང་ཚྩོ་གཉནེ་ད་ུབཀུག་ནས་ཡྱིད་ཆེས་སྐྲུན་ཐབས་
བདེ་དགྩོས་པ་ལས། དག་ཤུགས་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་པ་
ནྱི་ཐབས་ལམ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ན ྩོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་
བརྟནེ་མ་འྩོངས་པར་ཨ་རབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཁའྱི་གླྱིང་
ཕན་ནས་སྐུ་ཚབ་གདན་ཞུ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྱིན། དངེ་སབྐས་ང་ཚྩོས་ཆྩོས་ལྲུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་
སྩོགས་ཕན་ཚྱུན་མྱི ་འད་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་བསམ་
བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ནས་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་
འགྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་རྒྱྱུ ་དརེ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་ཀྱི་མེད།
  རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚྩོ ན་ན་རྱི གས་མཐྩོ་
དམན་བརྱི་རྒྱྱུ འྱི་ལམ་སྩོལ་དསེ་རང་དབང་དང་མང་
གཙྩོ་ལ་འགྩོག་རྐནེ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལྩོ་ངྩོ་ ༢༦༠༠ 
གྩོང་ནས་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྱིགས་
རྲུས་དབེ་འབེད་ཀྱི ་ལམ་སྩོལ་ད ེར་ངྩོ་རྒྩོལ་གནང་
ཡྩོད། མང་གཙྩོའྱི་རྱིང་ལྲུགས་ནང་རང་དབང་ཙམ་མ་
ཟད། འད་མཉམ་ཡང་ད་ེམཚྱུངས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་
ཡྩོད། ད་ེས་ྔཨྲུ་རྲུ་སྲུའྱི་ནང་བྷ ྩོལ་ཤེ་ཝྱིཀ་གསར་བརའེྱི་
(Bolshevik Revolution)སབྐས་རྒྱལ་པྩོའྱི་ལམ་སྩོལ་
ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་མཐར་ཨྲུ ་རྲུ་སྲུའྱི་ཙར་རམ་རྒྱལ་པྩོ་ 

Tsar གྩོ་གནས་ནས་མར་ཕབ་ནས་ཕྱིར་འབྲུད་བཏང་
ཐྲུབ་ཡྩོད་ཀང་། གསར་བརའེྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་ལེ་ཉྱིན་ཟརེ་བ་
ཁྩོང་རང་ཉྱིད་སླར་ཡང་ད་ེསྔའྱི་རྒྱལ་པྩོ་ལྟར་དབང་ཆ་
གཅྱིག་བསྡསུ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད། ད་ེམཚྱུངས་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པས་ཀང་ད་ེས་ྔརྒྱལ་པྩོ་དང་སྡ་ེདཔ ྩོན་
བཅས་དབང་ཆ་གཅྱིག་བསྡསུ་པ་ཚྩོར་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་ཡྩོད་ 
ཀང་། ཕྱིས་སྲུ་གུང་ཁྲན་ཏང་རང་ཉྱིད་ད་ེསའྔྱི་རྒྱལ་པྩོ་
ལརྟ་དབང་ཆ་གཅྱིག་བསྡུས་པ་ཆགས་ནས་བསདྡ་ཡྩོད། 
དངེ་སབྐས་མང་གཙྩོའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་འཛམ་
གླྱིང་ས་ཕྩོགས་ཚང་མའྱི་མྱི ་མང་ཚྱུད་པ་བས་ནས་
གཅྱིག་བསྡསུ་དབང་འཛྱིན་པ་བླ ྩོ་སྦྲུག་ད ྩོག་པ ྩོ་དང་། མྱིག་
རྒྱང་ཐྲུང་ཐྲུང་བས་ནས་སྡ ྩོད་མཁན་ཚྩོར་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ། བྩོད་

མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ག་ེམཆྩོག་
གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
བླ ྩོ་བཟང་སེང་གེ་ད་ཆ་ངྩོས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་
རེད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩྩོལ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྲུན་འདྱི་དསུ་
ཚྩོད་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནྱི་
ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་ཧྱིལ་པ ྩོའྱི་རྱིང་གྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྲྱིད་
ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུངས་པ་དང་སྦྲགས། སྐ་ུཞབས་ཇྩོར་
ཇྱི་ཕར་ནན་ད་ེསྱི ་མཆྩོག་གྱིས་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་མང་པྩོའྱི་
རྱིང་ནས་བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
གནང་བ་ད་ེདག་རསེ་དན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་
དྱིན་རསེ་དན་ཞུས་འདགུ
  ལྷན་ཚྩོགས་ད་ེནྱི་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་
རྱིག་གྱི་ཚྩོགས་པ་ Institute of Social Science དང་
ཀྩོ་རྱི་ཡ་མང་གཙྩོ་འཕལེ་རྒྱས་ཚྩོགས་པ། Korea ADN 
འཛམ་གླྱིང་མང་གཙྩོ་གྩོང་འཕལེ་ལས་འགུལ་ཚྩོགས་པ། 
World Movement for Democracy བཅས་ཚྩོགས་
པ་གསྲུམ་ཐྲུན་མྩོང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ
ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་གྲུབ་བསྟནུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
སྩོག་པ ྩོའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ MNB ཞསེ་པའྱི་
གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩྩོལ་སབྐས། ཞྱི་
བད་ེདང་མཐྲུན་སྒྱིལ་ནྱི་མྱི ་ཚང་མར་ཁ་ེཕན་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་། མཐྲུན་སྒྱིལ་ཟརེ་བ་ད་ེདངྲུལ་དང་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།11

དབང་ཤུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་མྱི ་ཐྲུབ་པར་གཞན་ལ་བམས་
བརའེྱི་བསམ་བླ ྩོ་བཅངས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་གཞན་གྱི་ཡྱིད་
ཆེས་ཐྩོབ་པ་བདེ་དགྩོས། ད་ེའད་བྱུང་ན་གྩོགས་པ ྩོ་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། སྩོག་ཡྲུལ་འདྱི་ནང་པའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། བྩོད་དང་མཚྱུངས་པར་སྩོག་

པ ྩོས་ཀང་དཔལ་ནྐཱ་ལེནྡྲའྱི་སྩོལ་རྒྱྱུན་ནས་དར་བའྱི་ནང་
ཆྩོས་ཉམས་ལེན་གྱི་རསེ་སྲུ ་འཇྲུག་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། ཕྱིས་ཉྱིན་
ལྡྱི་ལྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུསེམས་དང་སྩོག་གྱི་བགྩོ་
གླངེ་ནང་སྩོག་པ ྩོའྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་གྱི་ཡྩོད་

པ་དརེ་བསགྔས་བརྩོད་མཛད། ད་ེརསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་ཇྱིམ་ཁ་ན་ཀ་ལབ་ Gymkhana Club ཅསེ་
པའྱི་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྱིངྒ་པྲུར་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ཟྲུར་པ་
མཆྩོག་འདས་གྩོངས་སྲུ་གྱུར་བར་ཐྲུགས་གསྩོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
སྱིངྒ་པྲུར་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་ལྱི ་ཀ་ཝན་ཡྱིའྲུ་ 
Lee KwanYew མཆྩོག་འདས་གྩོངས་སྲུ་གྱུར་བའྱི་
ཡྱིད་སྐྱྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོན་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་སས། ད་ལའྟྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ལས་ཐྩོག་སྐ་ུ
ཞབས་ལྱི ་ཤེན་ལྲུང་ Lee Hsien Loong མཆྩོག་
ལ་ཐྲུགས་གསྩོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་
འཁྩོད་ད ྩོན།

  ངྩོས་ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་དང་ནང་མྱི ་ལྟ ྩོས་
བཅས། ད་ེབཞྱིན་སྱིངྒ་པྲུར་གྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་སེམས་
གསྩོ་དང་སྦྲགས། གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
དམ་པ་ཁྩོང་གྱིས་ཕྲུགས་རྒྱང་རྱིང་པ ྩོའྱི་འཆར་སྣང་
དང་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་སྱིངྒ་པྲུར་འདྱི་
བཞྱིན་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་ཐྩོན་ཅན་ཞྱིག་
ཏུ་བསྐྲུན་ནས་ཡྲུལ་དའེྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་དང་མྱི ་
རྱིགས་མཐྲུན་སྒྱིལ། ཞྱི་བད་ེགྩོང་འཕལེ་སྩོགས་ཁྱད་

ཆྩོས་ད་ེདག་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཆེད་གཟངེས་སྲུ་ཐྩོན་པའྱི་ཞབས་
འདགེས་བསྒྲུབས་ཡྩོད། ཁྱད་ཆྩོས་ད་ེདག་ནྱི་ཡྲུལ་དའེྱི་
མྱི ་སེར་ཚྩོས་སྤ ྩོབས་པ་བ་ཡྲུལ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་
གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་མྱིག་དཔརེ་གྱུར་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ཁྱད་ཆྩོས་ད་ེདག་སྲུང་སྐྱྩོབ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེདམ་པ་ཁྩོང་ལ་
བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཡག་ཤྩོས་ད་ེཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་
འཁྩོད་ཡྩོད།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུ
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་འཇྩོག་དགྩོས་པའྱི་

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ལྡྱི་ལྱིའྱི་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ Delhi University གྱི་ཌྱི་ཨེ་སྱི་ཀྩོ་ཐ་
རྱི་ཚན་རྱིག་དང་། བཟང་སྤྩོད། ཤེས་ཡྩོན་བསྟྱི་གནས་ 
ཁང་། DS Kothari Centre for Science,  
Ethics and Education ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ནང་
དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དངེ་སབྐས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་
འཛྲུགས་བསྐྲུན་དང་དཔལ་འབྩོར་འཕལེ་རྒྱས་ལ་གཙྩོ་
བ ྩོར་དམྱིགས་ནས་ཤེས་ཡྩོན་སྤྩོད་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་ནང་ད་ུ
ནང་ཤེས་བརྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 12

གཏྩོང་ཐབས་དགྩོས་གལ་ཆེ་སྐ ྩོར་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ།
  ད་ེཡང་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བགྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་
དབྲུ་འབདེ་སབྐས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ལམྕ་མྱི ་ནག་ཤྱི ་
ཐ་པན་ Prof Meenakshi Thapan ལགས་ཀྱིས་ལནྷ་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐྱྩོང་གནང་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་ཁྩོ་མྩོས་ཌྱི་ཨེ་
སྱི་ཀྩོ་ཐ་རྱི་ DS Kothari དམ་པ་ཁྩོང་ནྱི་ཕྲུལ་བྱུང་གྱི་
དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཚན་རྱིག་དང་དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡྩོན། ད་ེབཞྱིན་བཟང་སྤྩོད་བཅས་ཟྲུང་འབལེ་ཐྩོག་
ནས་སླ ྩོབ་གསྩོ་གནང་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་དང་འབད་
བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྩོང་གྱི་
མཚན་ཐྩོག་ནས་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་
བསྐྱར་གསྩོའྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་ Kothari Commission 
on Secondary Education ཞྱིག་ཀང་བཙྱུགས་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དབྲུ ་འབེད་མཛད་སྒ ྩོའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རྒྱྱུར་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་

ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཐངེས་འདྱིར་
ལྡྱི་ལྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་གྱིས་བགྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་
གྩོ་སྒྱིག་གནང་བ་འདྱིར་སྩོག་པ ྩོའྱི་མཐྲུན་འགྱུར་ཕན་བྲུ་
གནང་འདགུ ང་ཚྩོས་དངྩོས་ཐྩོག་བདནེ་འཚྩོལ་བ་རྒྱྱུར་
ཚན་རྱིག་གྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་
ཡྩོད་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  བདནེ་པ་འཚྩོལ་
རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེདངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་མཐྲུན་
པ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ། ད་ེམྱིན་ལམ་ལྷ ྩོང་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མྱིན། 
ངྩོས་རང་ཆྱུང་བྱིས་པའྱི་དསུ་ནས་ཚན་རྱིག་ལ་ད ྩོ་སྣང་
ཡྩོད། འཁྲྲུལ་ཆས་དང་རང་བྱུང་གྱི་དངྩོས་པ ྩོ་སྩོགས་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་ལ་ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་ནས་ཡ་
ཚན་པྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ལ་སབྐས་
དརེ་འཁྲྲུལ་ཆས་རྱིགས་དཔརེ་ན་ལག་ཐྩོག་ཆྱུ་ཚྩོད་དང་
། ད་ེམྱིན་རདེ་ཆས་རྱིགས་བྱུང་མ་ཐག་དསུ་ཡྲུན་འཁྱྱུག་
ཙམ་རྱིང་རདེ་མྩོ་རསེ་རསེ་རདེ་ཆས་ད་ེདག་ལྷུ ་བཤྱིགས་
ནས་བཟྩོ་སྒྱིག་ཇྱི་ལརྟ་བས་མྱིན་དང་བདེ་ལས་གང་འད་
ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཤེས་ཐབས་བས་རསེ་སརླ་ཡང་ད་ེདག་ལྷུ ་

སྒྱིག་ཐབས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་མང་
པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་ནས་དར་བའྱི་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ད་ེས་ྔཡྱིན་ན་ནབུ་ཕྩོགས་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཤེས་པ་ད་ེཀདླ་
པའྱི་རས་སམ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཀདླ་པར་བརྟནེ་དགྩོས་པ་
ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་གལ་
ཏ་ེཀླད་པའྱི་བདེ་ལས་འགག་པ་ཡྱི ན་ན་ཤེས་པའྱི་བདེ་
ལས་ཀང་འགག་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པར་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་
ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་བླ ྩོ་སྦངས་ནས་ཤེས་པས་ཀདླ་པ་ལ་
ཚྱུར་ཕན་གནྩོད་བདེ་ཐྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་བརྟག་དཔྱད་བས་
པ་བརྒྱྱུད་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོར་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐྲུབ་ཡྩོད། 
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།
   ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ལྡྱི་ལྱི ་
ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་སབྐས། དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་དང་། 
གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེནས་ཆྱིབས་འགྩོ་
བརྒྱྱུད་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས། ར་
སའྱི་མྱི ་མང་སྩོགས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་བདུག་སྤ ྩོས་སྩོགས་ཐྩོགས་ཏེ་ཕ ེབས་བསྲུ ་ 
དང་། ཕྩོ་བང་གྱི་རྒྱལ་སྒ ྩོའྱི་ནང་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་མཆྩོག་དང་། 
བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་གྱིས་དབྲུས་
སྤྱི་འཐྲུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་ཞྩོ་སྟ ྩོན་ཐངེས་ ༢༠ པའྱི་
གཟྱིགས་ཕྲུད་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པས་ཇྱི་ལརྟ་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ་སྟ།ེ བྩོད་ཀྱི་ཞྩོ་སྟ ྩོན་རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༠ པར་ས་ྔད ྩོའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡྩོད།   ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པར་
༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སབྐས་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པའྱི་འགན་འཛྱིན་གྱིས་སྤ ྩོས་སྣསེ་སྔ ྩོན་བསྲུས་ཏ་ེཕབེས་བསྲུ་དང་ལ་ྷམྩོའྱི་ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕབེས་ལམ་གཡས་
གཡྩོན་ད་ུལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐྩོགས་ཏ་ེཕབེས་བསྲུ། ཟླྩོར་གར་སྒྱུ ་རལ་འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བཀྲ་ཤྱིས་ཞྩོལ་པ་འཁྲབ་སྟ ྩོན་གྱི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།13

རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།
 ད་ེནས་གཟྱིམ་ཆྱུང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
བསྟནུ་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན་
པྱི་ཟྲུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ལ་མཎྜལ་རྟནེ་གསྲུམ་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས་གྲུབ་
རསེ་ཚང་མ་སྐུ་བཞངེས་ཐྩོག་བ ྩོད་བསྟན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི ་ད ྩོན་ད་ུརང་སྩོག་བླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅེས་པ་འདས་གསྩོན་ཕ ྩོ་མྩོ ་ཡྩོངས་ལ་མ་ངན་གུས་
འདདུ་མཚྩོན་ཆེད་ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅྱིག་རྱིང་ཞུས། 
ད་ེནས་ཞྩོ་སྟ ྩོན་འཁྲབ་སྟ ྩོན་ཞུ་སའྱི་ད ྩོ་རའྱི་ནང་ལྷ་མྩོའྱི་
ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་ལ་ྷམྩོའྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་ལ་ྷམྩོའྱི་
འཁྲབ་སྟ ྩོན་གསར་གཏྩོད་མཛད་མཁན་གྲུབ་ཆེན་ཐང་
སྟ ྩོང་རྒྱལ་པྩོའྱི་སྐ་ུབརྙན་གདན་འདནེ་ཞུས།
 ད་ེཡང་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཞྩོ་སྟ ྩོན་ནྱི་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ལ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་འབྲུལ་ལམ་
ཞུས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༢༥ འཁྩོར་བ་དང་། སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན། 
ཞྩོ་སྟ ྩོན་དསུ་དན་བཅས་རྟནེ་འབལེ་གསྲུམ་འཛྩོམས་ཀྱི་
མཛད་སྒ ྩོ་དབྲུ་འཛྲུགས་གནང་། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྩོག་དང་བ ྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱིས་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་
མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་མཛད་

གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁྲུངས་
ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་
རྣམ་པས་གཙྩོས་ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། བྩོད་
ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པའྱི་འབལེ་ཡྩོད་སྐུ་མགྩོན་རྣམ་པ། 
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་སྐྱྱིད་ཁག་
གྱི་སྐ་ུཚབ། ས་གནས་ཁག་གྱི་ལ་ྷམྩོའྱི་འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་རྣམ་
པ། ཕྱི་རྒྱལ་བ། གསར་འགྩོད་པ། སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་
སྩོགས་ཁྱྩོན་མྱི ་གངས་བཞྱི་སྟ ྩོང་བརྒལ་བ་འད་ུའཛྩོམས་
ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པའྱི་འགན་འཛྱིན་གྱིས་ཞྩོ་

སྟ ྩོན་སྐ ྩོར་དང་ད་ེབཞྱིན་ལས་བསྡ ྩོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་
སྒྩོན་ཞུས། ད་ེརསེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པས་གཙྩོས་
ལྷ་ཚྩོགས་ཁག་བཅྱུ་གསྲུམ་གྱིས་ལྷ་གཞུང་སྙྱིང་བསྡུས་
སརྐ་མ་ ༢༠ རེ་གཟྱིགས་ཕྲུད་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད།  
ཐངེས་འདྱིའྱི་ཉྱིན་བཅྱུའྱི་རྱིང་གྱི་ཞྩོ་སྟ ྩོན་དསུ་སྟ ྩོན་གྱི་ལ་ྷ
མྩོའྱི་འཁྲབ་སྟ ྩོན་ཞུས་པའྱི་དསུ་ཚེས་ནྱི། ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ 
ཉྱིན་མ་སྲུ ་རྱི ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྭ་ནས་མཁན་སླ ྩོབ་ཆྩོས་
གསྲུམ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ཀ་སྦྲུག་བ ྩོད་མྱིའྱི་ལ་ྷ
མྩོ་ཚྩོགས་པས་གཟྲུགས་ཀྱི་ཉྱི་མ། ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་

མྩོན་གྷ ྩོ་འདྩོད་རུྒ་གླྱིང་ལ་ྷམྩོ་ཚྩོགས་པས་སྣང་ས་
འྩོད་འབྲུམ། ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཨྩོ ་རྱི་ས་ཕྲུན་
ཚྩོགས་གླྱིང་ལྷ་མྩོ་ཚྩོགས་པས་ཁྱའེྲུ་པདྨ་འྩོད་
འབར། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སནྦ་ད་ྷར་
ལ་ྷམྩོ་མཐྲུན་ཚྩོགས་ཀྱིས་འགྩོ་བ་བཟང་མྩོ། ཕྱི་
ཚེས་ ༢ ཉྱིན་སྦལེ་ཀྩོབ་ལ་ྷམྩོ་ཚྩོགས་པས་ཇྩོ་
བ ྩོ་ར་ེདཔལ་ལནྡ་ཨ་ཏྱི་ཤ། ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན་
མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླྱིང་ལ་ྷམྩོ་ཚྩོགས་པས་རྒྱལ་
པྩོ་འཇྱིག་རྟནེ་དབང་ཕྱུག ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉྱིན་
བལ་ཡྲུལ་བ ྩོད་ཀྱི་ལྷ་མྩོ ་ཚྩོགས་པས་ལྕགས་
ཟམ་པ། ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉྱིན་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་
ཚྩོགས་པས་སྟ ྩོན་པའྱི་མཛད་རྣམ་འཁྲབ་སྟ ྩོན་
གནང་འདགུ །



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 14

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལ་ྷམྩོའྱི་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླ ྩོབ་དང་གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ཞྩོ་སྟ ྩོན་
རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༠ པའྱི་དབྲུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོར་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འད་མྱིན་
ནས་ཕབེས་པའྱི་ལ་ྷམྩོའྱི་རྲུ་ཁག་མྱི ་འད་བ་ཁག་གྱི་ལ་ྷམྩོའྱི་
དག་ེརྒན་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡྩོད་པ་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ལ་ྷམྩོའྱི་འཁྲབ་གཞུང་འདྱི་བ ྩོད་

མྱིའྱི་ཐྲུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་
ཚྩོས་དཀའ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐྩོག་རྱིག་གནས་འདྱི་
གསྩོན་པ ྩོར་གནས་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཆེན་པ ྩོ་གནང་བར་
ངྩོས་ཀྱིས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་བརྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བྩོད་རང་ནས་
དར་གསྩོ་བྱུང་བའྱི་ལྷ་མྩོའྱི་འཁྲབ་གཞུང་ད་ེདག་ཐྩོག་
དངེ་སབྐས་ནབུ་ཕྩོགས་ནས་དར་བའྱི་གཏམ་བརྩོད་དང་
འཁྲབ་ཚན་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་གསར་སྣ ྩོན་བ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་ཐྲུབ་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་

དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྲུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འཁྲབ་སྟ ྩོན་བདེ་སབྐས་བ ྩོད་
མྱི ་དང་བ ྩོད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་དྱིལ་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་
སབྐས་ཀང་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 ད་ེབཞྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་
སྦྱི་སྦྱི་སྱིའྱི་གསར་འགྩོད་པ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྩོད་
པ་བཅས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་སྦྱི་སྦྱི་སྱིའྱི་གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་
ལན་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རང་ཉྱིད་ལ་སྩོལ་རྒྱྱུན་
ནས་དར་བའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དརེ་
རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་གྱི་རྱིག་གནས་ཀྱིས་ཤུགས་
རྐནེ་ཆེན་པ ྩོ་ཐབེས་ཡྩོད། དཔརེ་ན། བྩོད་སདྐ་ནང་ཕབ་
བསྒྱུར་ཞུས་པའྱི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པ ྩོད་གསྲུམ་
བརྒྱ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦར་
དང་པྐཱ་ལྱིའྱི་སདྐ་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་དངེ་སབྐས་དཔལ་ནྐཱ་ལེཎྜའྱི་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་གཞྱི་རར་
གྱུར་བའྱི་ནང་ཆྩོས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་དགྩོས་
ན་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ཁྩོ་ན་ལས་མེད། ད་ེནྱི་བ ྩོད་
མྱི ་ཙམ་མ་ཟད། དངེ་སབྐས་རྒྱ་རྱིགས་ཆྩོས་གྩོགས་ཕ ྩོ་
མྩོ་ཚྩོས་ཀང་ད ྩོ་སྣང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། སྤྱིར་ཆྩོས་བདེ་
དང་མ་བདེ་ཟརེ་བ་ད་ེམྱི ་སྒརེ་གྱི་གནད་དྩོན་ཞྱིག་ཡྱིན། 
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བྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཚྩོ ་བའྱི་ནང་ཞྱི་བད་ེ
དང་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་
རྒྱྱུའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ད་ེདག་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ནས་
བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱི་བད་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལ་ྟསྒྲུབ་
ལ་དངེ་སྐབས་ཚང་མར་ཁེ་ཕན་ཡྩོད་པ་གཅྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། ནང་ཆྩོས་ནང་གཞན་གཅསེ་པར་འཛྱིན་དགྩོས་པ་
གསྲུང་ཡྩོད། གཞན་བརྩོད་སབྐས་འགྩོ་བ་མྱི ་ཙམ་མྱིན་
པར་སྣ ྩོད་གཅྱུད་གཉྱིས་ཀར་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་པར་
བརྟནེ་ཁྩོར་ཡྲུག་དང་འབྲུ་སྱིན་ཚྱུན་ཆད་ཚང་མའྱི་བད་ེ
ད ྩོན་ལའང་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་
དངེ་སབྐས་གྩོ་ལའྱི་ཚ་ད ྩོད་རྒྱས་པ་དསེ་མྱི ་ལས་དདུ་འགྩོ་
ད་ེདག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ ་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་མ་ཐག་རྱིག་གཞུང་ད་ེ
དག་གཅསེ་འཛྱིན་བ་རྒྱྱུར་འབད་བརྩོན་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་
མྱི ་རབས་གཞྩོན་པ་རྣམས་ལ་གནའ་དངེ་ཟྲུང་འབལེ་
ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་ཐབས་བས་ཡྩོད། འདྱི་ག་ཞྩོ་
སྟ ྩོན་འདྱི་ཡང་རྱིག་གཞུང་དའེྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
ངྩོས་རང་སྒརེ་ལ་མཚྩོན་ན་ཆྱུང་དསུ་སྐབས་ཞྩོ་སྟ ྩོན་
མཛད་སྒ ྩོར་དགའ་མྩོས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན་སབྐས་དརེ་ངྩོས་རང་ཨ་མ་ལགས་དང་མཇལ་རྒྱྱུའྱི་
གྩོ་སབྐས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད ། ཉྱིན་ལའྔྱི་རྱིང་གུང་སེང་ཡྱིན། 
དངེ་སྐབས་སྲུའང་བ ྩོད་མྱི ་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཚྩོས་ཞྩོ་སྟ ྩོན་ལ་
དགའ་མྩོས་བདེ་པ་མཐྩོང་སྐབས་ངྩོས་རང་དགའ་པྩོ་
ཡྩོང་གྱི་འདགུ ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།

ད་ེབཞྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྩོད་
པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། དཔལ་ནྐཱ་ལེཎྜའྱི་
སྩོལ་རྒྱྱུ ན་ནས་དར་བའྱི་ནང་པའྱི་རྟནེ་འབལེ་གྱི་རྣམ་
གཞག་འདྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་ཁྱད་ཆྩོས་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྟནེ་འབལེ་
རྣམ་གཞག་གསྲུང་པ་ད་ེདག་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་
པ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་ཡྩོད། དངེ་
སབྐས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་
ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་དགྩོས་པ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་རྟནེ་འབལེ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་དང་འབལེ་བ་ཧ་
ཅང་ཆགས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐྩོག་
ནས་ང་ཚྩོ་ཚང་མར་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་འད་ུཤེས་ས་བརྟན་ཡྩོང་འགྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་
ཡྩོད། དངེ་སབྐས་ང་ཚྩོར་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་
མང་ཆེ་བ་རང་གཅེས་འཛྱི ན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་
དགས་པ་དང་། ཆགས་སངྡ་འཁྩོན་འཛྱིན་སྩོགས་བླ ྩོ་མ་
རྲུངས་པ་ད་ེདག་ལས་བྱུང་བ་རེད། གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་འགྩོ་
བ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་འདྱི་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་
བརྟནེ་ནས་འཚྩོ ་དགྩོས་པ་ད་ེཤེས་པ་ཡྱི ན་ན་ཕན་ཚྱུན་
དགར་ལྟ་བའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་
ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་མང་
པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་རྟནེ་འབལེ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་རང་བཞྱིན་
གྱི་ཡྱིད་འཕ ྩོག་འགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ད་ུརྒྱ་གར་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་དར་བར་བརྟནེ་རྒྱ་གར་ནྱི་ང་ཚྩོས་

བ་ླམ་དང་ང་ཚྩོ་རྒྱ་གར་གྱི་སླ ྩོབ་མ་ཡྱིན། ཞསེ་ངྩོས་ཀྱིས་
རྒྱྱུན་ད་ུབརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རྒྱ་གར་ནས་དར་
བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་ད་ེདག་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་
ཚྱུལ་བཞྱིན་བས་པར་བརྟནེ་ང་ཚྩོ ་སླ ྩོབ་མ་ཚད་ཐྲུབ་
གཅྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་
བ་མ་ཟད། བྩོད་ཀྱི་ལ་ྷམྩོའྱི་འཁྲབ་གཞུང་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། འཁྲབ་གཞུང་ཚན་པ་ཁག་གཅྱིག་སྟ ྩོན་པའྱི་
སྐྱསེ་རབས་ལས་བསྟསུ་ཡྩོད། སྟ ྩོན་པ་མངྩོན་པར་རྩོགས་
པ་སངས་མ་རྒྱས་བར་བང་ཆྱུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤྩོད་པ་ལ་
སླ ྩོབ་པའྱི་སབྐས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ཡྱིན། བང་ཆྱུབ་སེམས་
དཔས་གཞན་ད ྩོན་ད་ུབླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་བའྱི་མཛད་པ་ད་ེ
དག་མཇལ་སབྐས་རང་དབང་མེད་པར་མྱིག་ནས་མཆྱི ་
མ་འཛགས་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།
 ཉྱིན་དགུང་ལྗགས་སྨྱིན་གྲུབ་བསྟནུ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་ལ་ྷམྩོའྱི་འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་
ནས་བཅར་བ་རྣམས་དང་ལནྷ་སྐ་ུཔར་བསྒྩོན། ད་ེརསེ་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ལ་ྷམྩོ་འཁྲབ་སའྱི་ད ྩོ་རར་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏ་ེམ་སྲུ ་རྱི ་བྲུ ་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་
མཁན་སླ ྩོབ་ཆྩོས་གསྲུམ་གྱི་ལྷ་མྩོའྱི་འཁྲབ་གཞུང་ལ་
ཐྲུགས་ཞྱིབ་མཛད་པ་མ་ཟད། འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་གསྲུམ་ལ་
མཇལ་དར་ཡང་གསྩོལ་སྩལ་མཛད་རསེ་ཞུགས་གནས་
ཕྩོ་བང་ད་ུཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་མྩོན་རྟ་དབང་དགྩོན་པས་ 
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ བྩོད་ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་མྩོན་རྟ་དབང་དགའ་ལནྡ་རྣམ་རྒྱལ་
ལྷ་རེ་དགྩོན་གྱི་མཁན་འདསུ་མང་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་གཟྱིམ་ཆྱུང་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་འདགུ
  ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་དགུ་

པ་ཙམ་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕ ྩོ་བང་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནས་
མྩོན་རྟ་དབང་དགའ་ལྡན་ལྷ་རེ་དགྩོན་གྱི་མཁན་པྩོ་གུ་
རྲུ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་སྤ ྩོས་སྣསེ་སྔ ྩོན་བསྲུས་ཏ་ེཚྩོམས་ཆེན་ད་ུ
གདན་ཞུ་དང་། བཞུགས་ཁྲྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་མཚམས་འདསུ་མང་ནས་འཁྲྲུངས་རབས་གསྩོལ་
འདབེས་གསྲུང་མྲུར་རྟནེ་འབལེ་གསྩོལ་ཇ་དང་འབས་

སྱིལ་འདགེས་འབྲུལ་དང་། ད་ེནས་མྩོན་རྟ་དབང་དགའ་
ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རེ་དགྩོན་པའྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་སྣ་ེ
ཁྲྱིད་སླ ྩོབ་དཔྩོན་དང་དབྲུ་མཛད། ད་ེབཞྱིན་དག་ེའདནུ་པ་
བཞྱི་བཅྱུ་ཞ་ེལ་ྔཆེད་བཅར་གྱིས་བྱིན་རླབས་གཏརེ་ཆེན་
བཀའ་གདམས་ཐྱིག་ལེ་བཅྱུ་དྲུག་གྱི ་སྒྲུབ་མཆྩོད་ཉྱིན་
ལའྔྱི་རྱིང་སྦྱིན་སགེ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་མཆྩོད་པའྱི་
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ཚྱུལ་ད་ུཕྲུལ་ཞྱིང་། འཕགས་མ་སྒྩོན་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་
འཁྩོར་ལྩོའྱི་སྒ ྩོ་ནས་སྐ་ུཚེའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཉྱིན་ལའྔྱི་རྱིང་ཐྲུན་རེ་
སྒྲུབ་ཏ་ེསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུ་བཞསེ་པའྱི་ག་སྟ ྩོན་ད་ུབཀའ་དྱིན་
རསེ་དན་གྱི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་དང་། གཏང་
རག་མཎྜལ་སྩོགས་ཕྲུལ་རསེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།
  ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ཏ་ེཡར་རྒྱས་
ཕྱིན་པ་ལ་ྟབྲུ་རེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱྱུད་ཀྱི་ས་ཁྲུལ་
ཡྩོངས་རྩོགས་སྲུ ་ད་ེསྔ་ནས་ནང་ཆྩོས་ལ་དད་པ་ཡྩོད་
མཁན་ཚྩོ ་ནང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་པའྱི་ཐྩོག་ལ་ད ྩོ་སྣང་
གསར་པ་བསླབེས་ཏ་ེམྲུ་མཐྲུད་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྩོད་པ་
ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་རྟ་དབང་དགྩོན་པའྱི་
ཁྲུངས་ཀྱི་གྩོང་གསེབ་ཁྲུལ་འད་མྱིན་ད་ུལ་ྷཁང་བཅྱུ་དྲུག་
བཅྱུ་བདནུ་ཞྱིག་ཡྩོད་པའྱི་ནང་གྱི་དཀྩོན་གཉརེ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ཡྲུལ་མྱི ་ཚྩོས་
ཀང་ད་ེརྱིང་དགྩོན་པར་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་ཀྱི་རེད་
ཅེས་དགའ་དགའ་སྤྩོ་སྤྩོ་བས་ཏ་ེའགྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ 
དང་། གང་ལརྟ་ལ་ྷཁང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ལས་མེད་ཀང་
ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་པ་དང་། ནང་ཆྩོས་ཀྱི་དཔྱད་པ་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཐྩོན་ཡྩོང་གྱི ་
ཡྩོད་པས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་རེད། ཕྩོགས་གཅྱིག་

ནས་རྟ་དབང་དགྩོན་པ་རང་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་རེད་ལ། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་གྩོང་གསེབ་སྩོ་
སྩོའྱི་ནང་ལ་ཡྩོད་པའྱི་ལྷ་ཁང་གྱི་དཀྩོན་གཉརེ་གྱིས་གྩོ་
སྒྱིག་བས་ཐྩོག་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཅྱིག་བདེ་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ན་ནྱིང་ངྩོས་རང་ཤྱི་ལྩོང་ད་ུའགྩོ་དསུ་གདན་ས་ཚྩོས་
རེ་མྩོས་ཀྱིས་འཛྱིན་སྐྱྩོང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་རེད་ཟརེ་
བའྱི་ལ་ྷཁང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་འདགུ ད་ེདསུ་ཀང་བརྩོད་
རྒྱྱུ ་བྱུང་། ལ་ྷཁང་ཡྱིན་ཞསེ་དཀྩོན་གཉརེ་གྲྭ་བ་གཅྱིག་
བསདྡ་ད་ེཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་ས་ལ་ྟབྲུ་བདེ་དགྩོས་ད ྩོན་ཡྩོད་
པ་མ་རེད། ད་ེངསེ་པར་ད་ུསླ ྩོབ་གཉརེ་བདེ་ས་ཡྩོད་པའྱི་
ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་། སྔ ྩོན་ལ་དབེ་(ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་
དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།)འདྱི་འཁྱརེ་ཏ་ེསླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་
པ་དང་། ཕྱིན་ཆད་དག་ེའདནུ་པ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཡྩོད་མཁན་
ཚྩོས་ལྷ་ཁང་དང་དགྩོན་པ་ཚྩོའྱི་ནང་ནས་འདྱིའྱི་ཐྩོག་
ནས་མར་བསབླ་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཆྩོས་
སླ ྩོབ་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་སྐད་ཆའང་མྱིན་པར་ཤེས་ཡྩོན་
ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལྟ་ེགནས་
ཤྱིག་བཟྩོ་ཐྲུབ་ན་ཞསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། ད་ེདསུ་བླ ྩོ་གསལ་
གླྱིང་གྱི་མཁན་པྩོ་ཕབེས་འདགུ འདྱི་ལ་གདན་ས་སྩོ་སྩོའྱི་
ཁྲུངས་ནས་མྱི ་འགྩོ་ཡྩོད་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཙམ་མྱིན་
པར་ནང་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཡྩོད་མཁན་དང་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་ཤེས་མཁན་ཞྱིག སྩོ་སྩོའྱི་ལག་ལེན་གྱི་ཐྩོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་བཙྱུན་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་ཡྩོད་མཁན་ཞྱིག་གལ་

ཆེན་པ ྩོ་བས་ནས་གཏྩོང་དགྩོས་པ་རེད་ཅེས་བརྩོད་པ་
ཡྱིན།
  དེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ཡྲུལ་དུའང་རྟག་ཏུ ་
བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མང་པྩོའྱི་རྣ་
ལམ་ད་ུནྐཱ་ལེནྡྲ་ཞསེ་བརྩོད་དསུ་ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་ས་ལ་ྟ
བྲུ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་བླ ྩོ་ལ་འཆར་གྱི་མ་རེད། སླ ྩོབ་གཉརེ་
ཁང་དང་མཁས་པའྱི་འབྱུང་ཁྲུངས་ཤྱིག་ལ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་མཐྩོང་གྱི་རེད། བྩོད་ལ་མཚྩོན་ནའང་སེ་འབས་
དགའ་གསྲུམ་ཞེས་བརྩོད་དསུ་གཞུང་ཆེན་སླ ྩོབ་གཉརེ་
དང་དག་ེབཤེས་ཐྩོན་ས་ཞྱིག་ཏུ་མཐྩོང་བཞྱིན་འདགུ ད་ེ
ནང་བཞྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱྱུད་ཀྱི་དགྩོན་པ་ཚང་མར་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ཡྩོད་པ་དང་། ཡྲུལ་མྱི ་ཚྩོར་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་
བདེ་པའྱི་འགན་འཁྱརེ་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་བདེ་ཐྲུབ་ན་ཕྩོགས་
གཅྱིག་ནས་ཡྲུལ་སྡ་ེཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
ད་ེརྲུ་ནང་ཆྩོས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་མཁན་བསྡད་ཡྩོད་
བསམས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་མཐྩོང་ཡང་ཆེ་རྲུ་འགྩོ་གྱི་རེད། 
གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཡྲུལ་བ་ཚྩོ་ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་
བྱུང་ནས་དཔ་ེཆ་བལ་ྟརྒྱྱུ ་ནྱི་ཡྩོང་གྱི་མེད། སྩོ་སྩོའྱི་ཁྱྱིམ་
ནང་མྱི ་སྐྱ་རང་བས་ཏ་ེཡྩོད་མྲུས་ཐྩོག་ཚེས་བཟང་དསུ་
བཟང་ལ་སྩོ་སྩོྩོའྱི་ལྷ་ཁང་དང་དགྩོན་པའྱི་ནང་ད་ུནང་
ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ 
མྱི ་མང་སྐྱེ་བ ྩོ་ཕ ྩོ་མྩོ ་ཚྩོའྱི་ཁྲྩོད་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་
དའེང་མཐྩོ་རྲུ་འགྩོ་བ་དང་། ནང་ཆྩོས་ཤེས་ཚད་མཐྩོ་
རྲུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཐ་ེཚྩོམ་ཉུང་ད་ུའགྩོ་གྱི་རེད། ཆྩོས་
ལྲུགས་ཚང་མར་ངྩོས་ཀྱིས་གུས་ཞབས་དང་བརྱི་བཀུར་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། 
ཆྩོས་ལྲུགས་གཞན་པ་ཚྩོར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཅྱུང་ཙམ་མཐྩོ་རྲུ་
ཕྱིན་ཏ་ེབསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་བའྱི་དསུ་ལ་སླབེས་སབྐས་ཆྩོས་
ལ་དད་པ་ཆྱུང་རྲུ་འགྩོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་འདགུ སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆྩོས་དང་ལགྷ་པར་ད་ུདཔལ་ནྐཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེནྱི་
ཅྱི་ཙམ་གྱིས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏ་ེབསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་མང་
ཙམ་བྱུང་བའྱི་ཚྩོད་ཀྱིས་ད་ེཙམ་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་
པ ྩོ་ཞྱིག་གསྲུངས་འདགུ  བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ནྱི་མཁྱནེ་
པའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་བར་ེབའྱི་བདག་ཉྱིད་དངྩོས་གནས་
རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་ཐྲུབ། ད་ེནས་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་
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ཀྱི་གསྲུང་ལ་བལསྟ་ཏ་ེཞྱིབ་འཇྲུག་བརྟག་དཔྱད་བས་ཏ་ེ
ད ྩོགས་པ་བཀྩོད་པ་ཡྱིན་ན་དད་པ་བརྟན་ད་ུའགྩོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་
འདགུ ད་ེང་ཚྩོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ཞག་རྱི་
ཆགས་བསདྡ་ཡྩོད། ང་ཚྩོར་ཞག་རྱི་ཡྩོད་པ་ད་ེབདེ་སྤྩོད་
བདེ་དགྩོས་པ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་
པ་དང་། ད་ེནས་བསྟན་རྒྱས་སྨ ྩོན་ལམ་དང་། མཆྩོག་
གསྲུམ་ཤྱིས་བརྩོད། བདནེ་ཚྱིག་སྨ ྩོན་ལམ་བཅས་གསྲུང་
སྟ་ེབརྟན་བཞུགས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཡྩོད།
  མྩོན་རྟ་དབང་དགྩོན་པ་ནྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༦༨༠ 
ལྩོར་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་ཆེན་པ ྩོའྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་འྩོག་མེ་
རག་བ་ླམ་བླ ྩོ་ག ྩོས་རྒྱ་མཚྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རང་གཞྱི་བཏྱིང་
ཞྱིང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༡ ལྩོར་གསར་བཞངེས་ལེགས་པར་
གྲུབ་ཅྱིང་། ༸གྩོང་ས་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ ྩོ་སྐ་ུཕངེ་
རྱིམ་བྩོན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཤྱིང་། ད་ེཡང་༸རྒྱལ་
མཆྩོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོས་ལ་ྷམྩོའྱི་རྟནེ་ཐང་བྱིའྲུ་ད ྩོད་མ་ཞསེ་
པའྱི་དམ་འབར་སྩལ་ནས་དགྩོན་གྱི་སྲུང་མ་གཙྩོ་བ ྩོར་
མངལ་གསྩོལ་མཛད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་དྲུག་པ་
དང་བདནུ་པ་སྩོགས་ཀྱི་སྐབས་སྲུའང་གཟྱིགས་བཟྩོས་
བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་ཡྩོད་པ་དང་། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕྱི་

ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་མྩོན་སངྤ་ཆེན་བརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་ད་ུཆྱིབས་
སྒྱུར་སྐབས་མྩོན་རྟ་དབང་དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་རེ་
དགྩོན་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ད་ེདགའ་ལནྡ་ལ་ྷབརྒྱ་མ་
དང་ཡྩོན་ཏན་བཞྱི་གྱུར་མའྱི་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ་ཡྩོད་པ་ 
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༣ ལྩོར་དགྩོན་པའྱི་
འདསུ་མང་ཡྩོངས་ལ་བང་ཆྱུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོའྱི་
དབྲུ་ནས་བཤད་པ་ཐྲུན་གཅྱིག་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་བངླ་
ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༸ ལྩོར་འད་ུ

ཁང་ཉམས་གསྩོ་གྲུབ་ནས་རབ་གནས་ཚྩོགས་མགྩོན་
ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ནས་བླ ྩོ་སྦྩོང་ཚྱི གས་བརྒྱད་མ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ལྩོར་ལམ་
རྱིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལྲུང་དང་བཀའ་གདམས་ཐྱིག་
ལེ་བཅྱུ་དྲུག་གྱི་སྨྱིན་བདེ་བཀའ་དབང་སྨྱིན་སྩལ། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༩ ལྩོར་ཐྩོག་མཐའ་མ་དང་འདྩོད་ཁམས་བདག་
མྩོའྱི་རསེ་གནང་བཅས་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡྩོད།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་པ་
སྩོགས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
རྒྱ་གར་དང་ཨ་རྱི། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁ། ལྷ ྩོ་ཨ་མྱི ་རྱི་ཁ་སྩོགས་
ཀྱིས་གཙྩོས་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༦ ནས་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་
པ་ ༡༡༠༠ བརྒལ་བར་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་རྲྭ་བའྱི་ནང་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། སྐ་ུཔར་ཡང་ལནྷ་ད་ུ
བསྒྩོན་གནང་མཛད་འདགུ སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་བ་མྱི ་
གངས་ ༡༠༠ ལགྷ་བཅར་འདགུ ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེའྱི་མྱི ་སེར་རྣམས་དང་ལནྷ་
སྐ་ུཔར་བསྒྩོན་གནང་མཛད། ད་ེརསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་

དྩོན། བར་སབྐས་ཤྱིག་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྲུལ་འདྱིར་ཡྲུལ་
སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་པ་མང་པྩོ་འཛྩོམས་སབྐས་ཐངེས་གཅྱིག་
ཁྩོང་རྣམས་དང་ཐྲུག་ནས་ཉམས་མྩོང་དང་བསམ་ཚྱུལ་
བརསེ་ལེན་བདེ་ཐྲུབ་ན་བསམས་པ་རེད། ད་ེའད་བྱུང་
ན་ཁྱདེ་ཚྩོས་ངྩོས་ཀྱི་གདྩོང་པ་མཐྩོང་བ་ཙམ་མ་ཟད། 
ངྩོས་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་གང་ཡྱི ན་པ་ད་ེཡང་ཉན་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་
རེད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན་
པར་བརྟནེ། ཚང་མས་བད་ེབ་འདྩོད་པ་དང་གཞན་གྱིས་
རང་ལ་བམས་བརའེྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན་དརེ་རྱིན་
ཐང་ཞྱིག་སྤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ང་ཚྩོ་ཆྱུང་དསུ་གཞན་གྱི་
བམས་བརའེྱི་འྩོག་ནས་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་བར་བརྟནེ་

རང་ཉྱིད་ལྩོ་ན་ཆེ་རྲུ་འགྩོ་སབྐས་གཞན་ལ་བམས་བརའེྱི་
ཉམས་ལེན་བདེ་ཐྲུབ་པ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་ཚན་
རྱིག་པ་ཚྩོས་ཀང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཇྱི་ཙམ་
ཁྩོང་ཁྲྩོ་དང་ཞེ་སངྡ་སྩོགས་བླ ྩོ་མ་རྲུང་པ་དག་གྱིས་རྒྱྱུད་
ལ་འཆྱིང་པ་དའེྱི་ཚྩོད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྲུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་
བསྟནེ་ལའང་གནྩོད་པ་དང་། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེགཞན་ལ་
བམས་བརའེྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་པ་དསེ་ལྲུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་
བསྟནེ་ལའང་ཕན་གྱི་ཡྩོད་པ་ར་སྤྩོད་ཐྲུབ་ཡྩོད། ཅསེ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་སབྐས་དརེ་རྒྱ་
གར་བ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་འཛྲུགས་མཛད་ནས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། རྒྱ་གར་ནས་བ ྩོད་ད་ུནང་ཆྩོས་སྩོགས་
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རྱིག་པའྱི་གནས་ད་ུམ་དར་བར་བརྟནེ། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་
ཚྩོས་རྒྱ་གར་ང་ཚྩོའྱི་བ་ླམར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
དསུ་རབས་ ༡༤།༡༥ ནང་བ ྩོད་མྱི ་སྐྱསེ་བྲུ་དམ་པ་ཞྱིག་
གྱིས་སྤྱིར་བ ྩོད་འདྱི་གངས་ལྗ ྩོངས་ཤྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་། 
གངས་ཀྱི་ཁ་ད ྩོག་ཀང་དཀར་པྩོ་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་ནས་བྩོད་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
མ་དར་བར་ད་ུབ ྩོད་ཡྲུལ་འདྱི་མྲུན་ནག་ཏུ་གནས་ཡྩོད་
ཅསེ་ལྲུང་འདནེ་མཛད་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སྩལ།
  གཞན་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མྲུ་མཐྲུད་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་ཀྱིས་དཔལ་ན་ལེཎྜའྱི་མཁས་
པས་བརམས་པའྱི་ནང་པའྱི་ལ་ྟགྲུབ་དང་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བས་པ་ད་ེ
དག་གཞྱི་རར་བཟྲུང་ནས་འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༣༠ ལགྷ་གྱི་
རྱིང་དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་དང་ལནྷ་བགྩོ་གླངེ་
བས་པ་དསེ་ཕན་ཚྱུན་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་
ཅང་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་གཞྩོན་སྐྱསེ་
ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་སྩོལ་རྒྱྱུན་ནས་
དར་བའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་ལ་
ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་གནང་བཞྱིན་འདགུ་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་རེད། རྱིག་གནས་ད་ེདག་དངེ་སབྐས་སྲུའང་འབལེ་བ་
ཆགས་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་གནའ་རབས་ནས་
དར་ཁྱབ་བྱུང་བའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་ལ་ྟགྲུབ་ནྱི་
ཆྩོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཙམ་མ་ཟད། ཆྩོས་ཁས་མྱི ་ལེན་

པ་རྣམས་ལའང་གུས་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གྩོམས་སྩོལ་བཟང་པྩོ་
ཞྱིག་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་བཟང་སྤྩོད་དང་འབལེ་
བའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་ད་ེདག་ཡྱི ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ། ཧྱིན་ད་ུསྩོགས་
པས་མཆྩོད་ཁང་ནང་སླ ྩོབ་ཁྲྱིད་བས་པ་ཙམ་མྱིན་པར། 
བཟང་སྤྩོད་ད་ེདག་ནས་བླ ྩོ་སྐྱདེ་ལེན་ནས་སླ ྩོབ་གྲྭ་སྩོགས་
ཀྱི་ནང་ད་ུསེམས་རྒྱྱུད་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་སླ ྩོབ་ཚན་
ད་ུབཞག་ནས་སླ ྩོབ་ཁྲྱིད་བེད་ཐྲུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ། 
བམས་པ་དང་བར་ེབ། བཟྩོད་སན། ཆྩོག་ཤེས་སྩོགས་
ཀྱི་བསབླ་བ་ད་ེདག་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མའྱི་ནང་ཡྩོད་པ་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། ལ་ྟགྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་མཚྩོན་
ན་ཆྩོས་ལྲུགས་ཕན་ཚྱུན་འད་གྱི་མེད། འཇྱིག་རྟནེ་བདེ་
པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་དང་མྱི ་འདྩོད་མཁན། ད་ེབཞྱིན་རྒྱྱུ ་

འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདྩོད་མཁན་ཚྩོས་ལས་བཟང་
པྩོས་འབས་བྲུ་བད་ེབ་བྱུང་བ་དང་ལས་ངན་པས་འབས་
བྲུ་སྡགུ་བསལྔ་བྱུང་བ་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་
ལནྡ་འདས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དར་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབ་ེབ་
འབདེ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་དརེ་དགག་པ་མཛད་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚྩོས་ཕ ྩོ་མྩོ་དང་རྱིགས་རྲུས་དབ་ེའབདེ་ལམ་
སྩོལ་ད་ེམཚམས་འཇྩོག་བདེ་དགྩོས། རྱིགས་ཀྱི་དབ་ེབ་
འབདེ་རྒྱྱུ འྱི་ལམ་སྩོལ་ད་ེཆྩོས་ལྲུགས་དང་འབལེ་ནས་
ཡྩོང་བ་ཡྱིན་སྟབས། ཆྩོས་ཕྩོགས་དབྲུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པས་
ལམ་སྩོལ་དརེ་ངྩོ་རྒྩོལ་གནང་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་མཐར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ངྩོས་ནས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་
བའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྩོགས་མྱི ་ཉམས་
རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཆེད་ཐྲུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་
པ་དང་། བྩོད་མྱིའྱི་ཐྲུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་དསེ་མྱི ་ཚང་
མར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དང་། ད་ེབཞྱིན་
བ ྩོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཆེད་ཐྲུགས་འཚབ་
ཧ་ཅང་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་ལ་དངེ་སབྐས་
ཚན་རྱིག་པ་སྩོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་སྣ་ེགསྲུམ་པ། 
ཞསེ་འབྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་། བྩོད་ནས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་
རྒྱྱུག་ཆྱུ་མང་དག་གཅྱིག་རྒྱྱུག་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། མྱི་
འབྩོར་དངུ་ཕྱུར་མང་པྩོའྱི་འཚྩོ་གནས་དང་འབལེ་བ་ཧ་
ཅང་ཆགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏ་ེ
མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་མྩོ་མཆྩོག་བཞུགས་སརྒ་
ར་རམ་ས་ལ་ནས་ཆྱིབས་ཐྩོན་གྱིས་མཇའ་མྲུ་བརྒྱྱུད་ཉྱི་
ཧ ྩོང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
  ད་ེཡང་ཞྩོགས་པ་ཆྱུ ་ཚྩོད་བརྒྱད་པ་ཙམ་
ལ་བཞུགས་སྒར་ནས་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐབས་ལམ་གཡས་
གཡྩོན་ད་ུསེར་སྐྱ་མྱི ་མང་གྱིས་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་དྱི་བཟང་བདགུ་སྤ ྩོས་ཐྩོགས་ཏ་ེཕབེས་སྐྱལེ་དང་
སྦྲགས་མཇའ་མྲུ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་
ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡྩོད་པ་དང་། ཟླ་འདྱིའྱི་
ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ དང་ ༡༣ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཉྱི་
ཧ ྩོང་ཊྩོག་ཁྱྩོའྩོ་རྲུ་ཞའྩོ་བྐཱ་ཇྩོ་ཤྱིས་ཧ་ེཊྩོ་མྱིས་ཚྩོགས་ཁང་ 
Showa Joshi Hitomi Hall ཞསེ་པར་ཤེས་རབ་
སྙྱིང་པ ྩོ་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བང་
ཆྱུབ་སེམས་འགལེ་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས། སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་
ཤྱི་ལས་མཛད་པའྱི་སྒ ྩོམ་རྱིམ་བར་བ། འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རསེ་གནང་བཅས་བཀའ་དྱིན་སྩལ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་འདགུ 
  ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཞྩོགས་པ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་

༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལྡྱི་ལྱི ་བརྒྱྱུ ད་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུ
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་པ་དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་
མཁའ་ལམ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་འབལེ་ཡྩོད་སྣ་ེལེན་མྱི ་སྣ་དང་
རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁྲུངས། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧ ྩོང་སྩོ་ཏ ྩོ་
ཛྱིན་ soto zen ཆྩོས་ལྲུགས་ཀྱི་བ་ླམ་དང་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་གྩོགས་པྩོ་རྙྱིང་བ་ཁག་གཅྱིག་བཅས་

ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་གསར་འགྩོད་པ་ཚྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འགྩོ་བ་མྱི ་ཡྩོངས་ལ་བད་ེསྐྱྱིད་
བསྐྲུན་ཐབས་དང་། ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་འབལེ་སྐ ྩོར་
གྱི་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཆྱིབས་སྒྱུར་ནྱི་
ཉྱི་ཧ ྩོང་ལ་ཆྱིབ་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐངེས་ ༢༡ པ་ཡྱིན་པ་ 
དང་། ཐངེས་འདྱིར་ཐྩོག་མར་ཉྱི་ཧ ྩོང་བང་བརྒྱྱུད་ཀྱི་ཧ ྩོ་

ཁའ་ེར ྩོ་ Hokkaido ཞསེ་
པར་ཆྱིབས་སྒྱུར་དང་། ད་ེ
ནས་མྱི ་མང་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་ 
public talks དང་ཤེས་
རབ་སྙྱིང་པ ྩོ། མགྩོན་པ ྩོ་ཀླྲུ་
སྒྲུ བ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བང་
ཆྱུབ་སེམས་འགལེ། སླ ྩོབ་
དཔྩོན ་ཀ ་མ ་ལ ་ཤྱི ་ལས ་
མཛད་པའྱི་སྒ ྩོམ་རྱིམ་བར་པ་
བཅས་ཀྱི་གསྲུང་ཆྩོས། སྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རསེ་གནང་
བཅས་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡྩོད། 
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༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི ་གྩོང་ཁྱརེ་ས་པ ྩོ་རྩོ་ཞེས་པ་དརེ་མང་ཚྩོགས་ 
༡༨༠༠ བརྒལ་བར་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁྲུར་ཐྩོག་བངླ་ད ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྟ ྩོན་
འཁྩོར་དང་བཅས་རྒྱལ་ས་ཊྩོཀ་ཁྱྩོ་ནས་མཁའ་ལམ་
བརྒྱྱུད་རྒྱང་ཐག་ཀྱི་ལྩོ་མྱི ་ཊར་ ༨༠༠ ཙམ་གྱི་སར་ཡྩོད་
པའྱི་ཧ ྩོ་ཀའྱི་ཌྩོའྱི་ Hokkaido ས་གནས་ཀྱི་གྩོང་ཁྱརེ་
ས་པ ྩོར་རྩོའྱི་ Sapporo གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་
བད་ེབར་འཁྩོད་སབྐས་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཚྩོགས་པ་ Junior Chamber International ཞསེ་
པའྱི་འབལེ་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུ ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཚྩོགས་ཁང་
ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་
ཡར་བཞངེས་ཏ་ེདགའ་བསྲུའྱི་ཐལ་མྩོ་ཡྲུན་རྱིང་བརབས་
ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུས། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
དརེ་བཅར་བའྱི་ད ྩོན་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ས་གནས་འདྱིར་ཐངེས་དང་པ ྩོ་
བསླབེས་པ་རེད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 

བད་ེབ་བསྒྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡང་གཅྱིག་མཚྱུངས་སྲུ ་
ཡྩོད། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ན། ང་ཚྩོའྱི་
དབར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མེད། ཆྩོས་ལྲུགས། 
དཔལ་འབྩོར་དང་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་བབ་སྩོགས་མྱི ་
འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད་ེབས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་
ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན། ད་ེ
མ་བརདེ་པ་བདེ་དགྩོས། ང་ཚྩོ་སྲུ་གཅྱིག་གྱིས་རྙ ྩོག་ག་
དང་དཀའ་ངལ་འདྩོད་ཀྱི་མེད་ཀང་དཀའ་ངལ་དང་
རྙ ྩོག་ག་མང་དག་གཅྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་གཙྩོ་
བ ྩོ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་ནས་མྱི ་འད་
བ་ཡྩོད་པ་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེ
ང་ཚྩོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྱིས་མེད་
བཏང་ནས་ང་ཚྩོ་ཕན་ཚྱུན་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་
གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་དང་རྙ ྩོག་
ག་ད་ེདག་ཡྩོང་རྒྱྱུ འྱི་གཞྱི་ར་གང་ཡང་ལྷག་གྱི ་མ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་མཐྲུན་སྒྱིལ་ངསེ་པར་ད་ུདགྩོས། མཐྲུན་སྒྱིལ་
གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེཁྱདེ་ཚྩོར་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་ངྩོས་
ཀྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
བ་མ་ཟད། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༣ 

ལྩོར་ཡྲུ་རྩོབ་ཏུ་ཐངེས་དང་པྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་མ་བསྐྱངས་
གྩོང་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་སྦྱི་སྦྱི་སྱི ་
གསར་འགྩོད་པ་མག་ཏུལ་ལེ་ Mark Tully ལགས་
ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྲུལ་གྲུར་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་དགྩོས་ད ྩོན་གང་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་
པར། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་མྱི ་སེར་ཡྱིན་པ་དང་འཛམ་
གླྱིང་མྱི ་མང་གཞན་དང་ཐྲུག་ནས་རྱིག་གཞུང་འད་མྱིན་
ད་ེདག་དངྩོས་སྲུ ་ཐྲུགས་མྩོང་མཛད་འདྩོད་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཀའ་ལན་སྩལ་བ་རྣམས་གསལ་བཤད་མཛད་ནས་
མྲུ་མཐྲུད་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ལ་ྟའཚྩོ་བཞྱིན་པའྱི་
འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་
འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱི ན་བསམས་པའྱི་འད་ུཤེས་
ངསེ་པར་ད་ུའཛྱིན་ཐྲུབ་དགྩོས། ངྩོས་ཀྱིས་མྱི ་གཞན་སྲུ་
འད་ཞྱིག་ཐྲུག་ནའང་རང་ཉྱིད་དང་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འགྩོ་
བ་མྱི ་གཅྱིག་ཐྲུག་བྱུང་བསམས་པ་ལས་ངྩོས་རང་བ ྩོད་པ་ 
དང་། ནང་པ། ད་ེབཞྱིན་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་ཡྱིན་བསམས་
པ་ནམ་ཡང་དན་གྱི་མྱི ་འདགུ ང་ཚྩོ་ཚང་མར་བསམ་བླ ྩོ་
ཡག་སྡགུ་གཉྱིས་ཀ་གཏྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡྩོད།
 ལགྷ་པར་ད་ུང་ཚྩོ་འགྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་
མྱི ་རྣམས་ལ་ཕྲུལ་ད་ུབྱུང་བའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ལྡན་ཡྩོད། 
རྣམ་དཔྱྩོད་ད་ེཚྱུལ་དང་ལནྡ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བཀྩོལ་ཐྲུབ་
ན་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་དང་ལྡན་ལ་ལམ་ལྷ ྩོང་ལྡན་པ་ཞྱིག་
བསྐྱལ་ཐྲུབ་ངསེ། དངེ་རབས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་དཔལ་
ཡྩོན་ཁྲྩོད་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐྲུན་རྐནེ་དང་འཛྲུགས་སྐྲུན་
གཙྩོ་བ ྩོར་འཛྱི ན་ནས་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་སྩོལ་ནང་དའུང་
དཔལ་འབྩོར་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐྩོག་སླ ྩོབ་
གསྩོ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ནང་གྱི་བསམ་
བླ ྩོ་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐད་འཐྲུས་ཤྩོར་འགྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྟབས་སེམས་ངལ་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་
འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་མཐའ་ལ་ལྷུང་དགས་པ་རེད། 

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུམང་ཚྩོགས་ལ་ཀུན་ཁྱབ་
འགན་ཁྲུར་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།21

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་
རྒྱལ་ས་ཊྩོཀ་ཁྱྩོའྱི་ནང་ Tokyo རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་སནྨ་
པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཇྱི་ལརྟ་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་
ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ ྩོ་སྨྱིན་སྩལ་གྱིས་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ད་ེཉྱིན་ས་ྔད ྩོ་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གྩོང་ཁྱརེ་ས་པ ྩོར་
རྩོ་ནས་ཕྱིར་རྒྱལ་ས་ཊྩོཀ་ཁྱྩོའྱི་ནང་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
བསྟནུ། ཕདེ་ཡྩོལ་ད་ུཉྱི་ཧ ྩོང་སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཚྩོགས་ཁང་ད་ུ Japan Doctors Association Hall 
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་དརེ་འདསུ་སནྨ་པ་ ༥༠༠ 
ཙམ་མ་ཟད། ཉྱི་ཧ ྩོང་ཡྲུལ་གྱི་མྱི ་གངས་ ༡༦༦༠༠༠ 

ལགྷ་གྱིས་ཐད་ཀར་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་གསན་
གཟྱིགས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། གྩོང་ད་ུསནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་ནས་ངྩོས་རང་བང་ཆྱུབ་སེམས་

མཐའ་གཉྱིས་དང་བལ་བའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་དགྩོས་ན་
ང་ཚྩོས་དངེ་སབྐས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་རྐང་པར་དམྱིགས་ནས་
མ་བསདྡ་པར་ནང་གྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་
གཏྩོང་ཐབས་བདེ་དགྩོས། གལ་ཏ་ེབསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་
གཞན་ཡལ་བར་དྩོར་ནས་རང་འདྩོད་ཁྩོག་བཅྱུག་བས་
ནས་བསདྡ་ན་རང་ཉྱིད་ལའང་སྐྱྱིད་པ་གང་ཡང་མེད། ང་
ཚྩོ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་དགྩོས་པའྱི་སེམས་ཅན་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཚང་མ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརྟནེ་
ནས་འཚྩོ་དགྩོས། རང་གྱི་ཉ་ེའཁྩོར་ད་ུགཉནེ་ཉ་ེའད་ུ
ཡྩོད་ན་བསམ་བླ ྩོ་བག་ཕབེས་པ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ལྲུས་
པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ཡང་ཡག་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེལས་
ལྡ ྩོག་སྟ་ེགལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་འཇྱིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐག་
བས་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན། བསམ་བླ ྩོར་ཞྱི་བད་ེམེད་པ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ལྲུས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ཡང་ཉམས་གུད་
ད་ུའགྩོ་རྒྱྱུ ་རེད། དརེ་བརྟནེ་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་བམས་
བར་ེཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད་ཉྱི་
ཧ ྩོང་ད་ུརང་ཤྱི ་རྒྱག་མཁན་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུགཞྩོན་སྐྱསེ་ཁྲྩོད་
རང་ཤྱི ་རྒྱག་རྒྱྱུ འྱི་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་པ་ངྩོས་ཀྱི་གྩོ་ཐྩོས་

བྱུང་། དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་རྒྱྱུར་འབྱུང་འགྱུར་གཞྩོན་
སྐྱསེ་ཚྩོར་མྱི ་གཞན་ལ་བམས་བར་ེསྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་གཞན་
གྱི་བད་ེད ྩོན་ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སླ ྩོབ་
གསྩོ་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་རེད། ཅསེ་སྩོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་ལན་
སྩལ།
 ད་ེརསེ་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཐྲུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་ནས་མཛད་སྒ ྩོ་མཇྲུག་

སྒྱིལ་འདགུ སྤྱིར་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཚྩོགས་པ་འདྱིའྱི་ཚྩོགས་མྱིའྱི་ཁྩོངས་རྒྱལ་ཁབ་ ༨༠ 
ནས་གཞྩོན་སྐྱསེ་ལྩོ་ན་ ༡༨ ནས་ ༤༠ བར་ཡྩོད་
འདགུ ཚྩོགས་པ་དསེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱྩོན་ལ་བསམ་ཤེས་ 
དང་། མཐྲུན་འབལེ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁྲྩོད་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་དཔལ་འབྩོར་སྩོགས་
ཡར་རྒྱས་བཏང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་སེར་འགན་ཁྲུར་ལནྡ་
པ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་འདགུ
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དཔའ་རེད། ཅསེ་གསྲུངས་པ་རེད། འྩོན་ཀང་ངྩོས་རང་
འགྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ད་ེརྱིང་འདྱིར་སནྨ་པ་ཚྩོ ་དང་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་
དགའ་པྩོ་བྱུང་། སྤྱིར་སྟངས་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་
ཀ་འད་མྱིན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཀང་། སནྨ་པ་དང་སནྨ་
ཞབས་པའྱི་ལས་ཀ་ནྱི་གཞན་ལ་མྱི ་ཚེ་གསར་པ་ཞྱིག་སྦྱིན་
བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི་སྲུ་འད་ཞྱིག་སནྨ་ཁང་ད་ུབསླབེས་སབྐས་
སྤྩོ་སྐྱྱིད་གཏྩོང་ཆེད་ཡྩོང་གྱི་མེད། ཁྩོང་ཚྩོར་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕད་པར་བརྟནེ་སནྨ་ཁང་ད་ུཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ཁྱདེ་ཚྩོ་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚྩོས་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་
མྱི ་ཚེའྱི་ནང་རེ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་སྦྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད། སྤྱིར་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་མང་པྩོའྱི་རྱིང་ནས་
དར་བའྱི་སནྨ་གྱི་གཞུང་ལྲུགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། བྩོད་
པའྱི་སནྨ་གཞུང་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན། དསུ་རབས་ ༨ ནང་
བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཆྩོས་རྒྱལ་དབྲུ་ཞུགས་ཐྩོག་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚྩོགས་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་ཡྩོད། 
སབྐས་དརེ་པར་ཤྱི་ཡ་ Persia དང་ཨབ་ག་ྷནྱི་སྱི་ཏན་ 
Afghanistan ནས་ཡྲུ་ནྐཱ་ནྱི་ Yunani སནྨ་གཞུང་གྱི་
སྐ་ུཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་
ཚེ་ཡྱི ་རྱིག་བདེ་ Ayurveda ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དང་། བྩོད་
དང་རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱི་སནྨ་གཞུང་སྩོ་སྩོའྱི་སྐ་ུཚབ་ཕབེས་
འདགུ དསུ་སབྐས་ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་དངེ་དསུ་བ ྩོད་
ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ལ་ྟབྲུ་འདགུ ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མྲུ ་མཐྲུད་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ད་ལ་ྟའཚྩོ་བཞྱིན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་

མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་མྱི ་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ལྲུས་སེམས་དང་། སེམས་
ཚྩོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་མཁན་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཤྱིག་དང་ཚང་མས་བད་ེབ་འདྩོད་ཅྱིང་
སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། ང་ཚྩོར་དཀའ་
ངལ་མྱི ་འདྩོད་བཞྱིན་ད་ུདཀའ་ངལ་མང་པྩོ་གཅྱིག་འཕད་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་མྱིས་བཟྩོས་པ་རེད། ང་ཚྩོས་
ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུ
ཤེས་འཛྱིན་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ང་དང་ཁྱྩོད། ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ། 
ཞསེ་ཕན་ཚྱུན་བར་ཁྱད་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེར་འཛྱིན་
པ་ད་ེལས་དཀའ་ངལ་དང་རྙ ྩོག་ག་མང་པྩོ་ཞྱིག་འཕད་
བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་
འཚྩོ་དགྩོས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚྩོར་གཞན་
ལ་བམས་བར་ེསྤལེ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ལནྡ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་
ང་ཚྩོས་བམས་བར་ེསྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་ཏུ་གཞན་ཡལ་བར་
དྩོར། རང་གཅསེ་པར་འཛྱིན་ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་
གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་པ་དསེ་དཀའ་ངལ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོའྱི་དབར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས། ཆྩོས་ལྲུགས་
སྩོགས་མྱི ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཕན་བྲུ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་རྱིམ་
པ་གཉྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། རྱིམ་པ་དང་པ ྩོ་ད་ེ
ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། གནའ་
དསུ་སབྐས་ཀྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིག་སབྐས་
ཕན་ཚྱུན་ད་ེཙམ་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་རང་ཁ་
རང་གསྩོ་ལ་ྟབྲུ་བས་ནས་བསདྡ་པ་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་། དངེ་
སྐབས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་

བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་དགྩོས་པ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དངེ་
སབྐས་རང་གྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་ལ་ཕམ་ཉསེ་བྱུང་ན་རང་ཉྱིད་
ལའང་ཕམ་ཉསེ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་འགྩོ་བ་མྱི ་
རྱིགས་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་གྱི་བད་ེསྡགུ་ད་ེསྩོ་སྩོའྱི་བད་ེསྡགུ་
དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཤེས་ནས་དརེ་བསམ་ཤེས་བདེ་
ཐྲུབ་ཚེ་སྩོ་སྩོའྱི་རང་དྩོན་ད་ེཞྩོར་ལ་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད། 
དཔརེ་ན་སྨན་ཁང་ནང་ད་ུསྨན་པ་བསྟནེ་གཏུག་བེད་
སྐབས་སྨན་པ་ཚྩོས་ནད་པ་དརེ་ཆྩོས་ལྲུགས་དང་རྒྱལ་
ཁབ་སྩོགས་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་གང་ཡྱིན་སདྐ་ཆ་མ་དྱིས་པར་མྱི ་
ཞྱིག་སནྨ་བཅྩོས་བདེ་ད་ུཡྩོང་བར་ངྩོས་འཛྱིན་བས་ནས་
སནྨ་བཅྩོས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། འད་ུཤེས་འདྱི་ནྱི་ང་ཚྩོ་ཚང་
མའྱི་རྒྱྱུད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་བམས་བརའེྱི་ས་བ ྩོན་གྱི་འད་ུཤེས་
ཤྱིག་རེད། ཕྩོགས་ལྷུང་སངྤས་པའྱི་འད་ུཤེས་ད་ེགྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེངྩོས་ཀྱི་འགན་ཁྲུར་དང་པ ྩོར་ངྩོས་
འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཆྩོས་
ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་སྐ ྩོར་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེརསེ་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་
དང་རྱིག་གནས་སྩོགས་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་མཛད་
ཕྩོགས་ཐད་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་རང་ཉྱིད་
ལ་སདྐ་ཡྱིག་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་དཔལ་ནྐཱ་ལེཎྜའྱི་ནང་ཆྩོས་
ཚང་ལ་མ་ན ྩོར་བ་ཞྱིག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགྩོས་ན་བ ྩོད་
སདྐ་ལས་ལགྷ་པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་གཅྱིག་ཀང་མེད། དཔལ་ནྐཱ་
ལེཎྜའྱི་ནང་ཆྩོས་ནང་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་
ད་ེབཞྱིན་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་འགྩོ་སྟངས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་
ཡྩོད། སླ ྩོབ་ཚན་ད་ེདག་ཐྩོག་ངྩོས་རང་ལ་སྦངས་གྩོམས་
ཕན་བྲུ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༣༠ ལགྷ་གྱི་རྱིང་
ལ་ངྩོས་ཀྱིས་དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོ ་དང་ལནྷ་བགྩོ་
གླངེ་བས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་འབས་བྲུར་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་
ཞྱིག་གྱི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་བླ ྩོའྱི་
རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་ལ་དྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་བདེ་
བཞྱིན་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ། མཛད་སྒ ྩོ་གྲུབ་བསྟནུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་སནྨ་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་ཁང་མདནུ་ད་ུཤྱིང་
སྣ་འདབེས་འཛྲུགས་ཀང་མཛད་ཡྩོད།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་ཁང་གྱི་
ལས་ཁྲུངས་གསར་པ་དབྲུ་འབདེ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་
སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་ཁང་གྱི ་ལས་ཁྲུངས་གསར་པ་དབྲུ ་འབདེ་
མཛད་འདགུ སབྐས་དརེ་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀྲ་ཤྱིས་ཚྱིགས་བརྩོད་གསྲུང་འདྩོན་མཛད་རསེ་
རྟནེ་འབལེ་འབས་བསྱིལ་དང་གསྩོལ་ཇ་འདབེས་འབྲུལ་
ཞུས་གྲུབ་བསྟནུ། ཚྩོགས་བཅར་བ་བ ྩོད་མྱི ་དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་
པ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གངས་ ༤༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕབེས་པའྱི་ང་ཚྩོའྱི་གྩོགས་པྩོ་
ཚང་མར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཁྱདེ་ཚྩོས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
དང་རྩོགས་རམ་ད་ེབཞྱིན་མཐྲུན་འགྱུར་གནང་བར་
བཀའ་དྱིན་ཆེ། བྩོད་དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་འབལེ་བ་ད་ེ༸རྒྱལ་
མཆྩོག་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པའྱི་སྐབས་ནས་བྱུང་ཡྩོད། 
སྐུ་གྩོང་མས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུབ་ླམ་མཁས་པ་ཞྱིག་ཆེད་གཏྩོང་
མཛད་འདགུ དསུ་སྐབས་དའེྱི་མཚམས་སྲུ ་ཉྱི་ཧ ྩོང་པ་
ཨེ་ཀའྱི་ཀ་ཝ་གུ་ཅྱི་ Ekai Kawaguchi ཁྩོང་ཡང་སེ་
རར་ཕབེས་ནས་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་འདགུ  ངྩོས་ཀྱིས་སྐ་ུ
གྩོང་མའྱི་གཟྱིམས་ཤག་ཏུ་ཨེ་ཀའྱི་ཀ་ཝ་གུ་ཅྱིའྱི་དཔར་
ད་ེཡང་མཐྩོང་མྩོང་ཡྩོད། སྐ་ུགྩོང་མ་མ་ངན་ལས་འདས་
ཏ་ེཡྲུན་རྱིང་མ་སྩོང་བར་འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆེན་གཉྱིས་
པ་ལངས་པར་བརྟནེ་འབལེ་ལམ་ཆད་པ་ལྟ་བྲུ ་ཆགས་

ནས་ཕྱིས་སྲུ་ང་ཚྩོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྩོལ་ད་ུབ ྩོས་བྩོལ་
ལ་འབྩོར་རསེ་གཞྱི་ནས་འབལེ་ལམ་སརླ་གསྩོ་ཐྲུབ་པ་ལ་ྟ
བྲུ་བྱུང་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱི་གཅནེ་པ ྩོ་སྟག་འཚེར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་
ཡྲུལ་འདྱིར་ཉྱི་ཧ ྩོང་སདྐ་སྦངས་པ་རེད།
 ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཇ་ཡྐཱ་པྲ་ཀྐཱཤ་ན་རྐཱ ་ཡན་ 
Jayaprakash Narayan མཆྩོག་ནས་བྩོད་ཀྱི་གནད་
ད ྩོན་ཐྩོག་བགྩོ་གླངེ་ཡྩོང་ཆེད། བྩོད་སྐ ྩོར་ཨབ་རྱི་ཁ་དང་
ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ Afro-Asian Conference 
on Tibet ཤྱིག་རྒྱ་གར་ནང་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་སབྐས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་
སྐ་ུཚབ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྩོད། ད་ེརསེ་མྱི ་རྱིང་

བར་ང་ཚྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུབཏང་ནས་
ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་བསབླས་པ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་
ངྩོས་རང་ཡང་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུཡྩོང་ཐྲུབ་པ་དང་། ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་
དགྩོན་པ་དང་མཁས་པ་ཚྩོས་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ལ་
གཞྱི་ནས་ད ྩོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བ་རྒྱྱུ ་འགྩོ་བཙྱུགས་ཡྩོད། 
ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་རལ་བ་དང་སྦྲགས། བྩོད་ལ་དཔལ་ནྐཱ་
ལེཎྜ་ནས་བརྒྱྱུ ད་པའྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་
ལྲུགས་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་སྩོགས་ནང་
སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་
ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་དང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་དརེ་ཚན་རྱིག་དང་། ལ་ྟསྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་
གཞག ཆྩོས་ཀྱི་སྡ་ེཚན། ཞསེ་དབ་ེབ་གསྲུམ་ད་ུམཛད་
བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ནང་པའྱི་
ཚན་རྱིག་དང་ལ་ྟགྲུབ་ཀུན་བཏུས། ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེདབེ་
གཉྱིས་བ ྩོད་སདྐ་ཐྩོག་དཔར་འགམེས་ཞུས་ཟྱིན་ནས་ད་ཆ་
དབྱིན་སདྐ་དང་རྒྱ་སདྐ། ཨྲུ་རྲུ་སྲུ། ཀྩོ་རྱི་ཡ་སྩོགས་ཀྱི་
སདྐ་ཡྱིག་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་
དང་མཇལ་འཕད་གྲུབ་རསེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྱྩོབ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཐྩོག་ 

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཉྱི་
ཧ ྩོང་གྱི ་རྒྱལ་ས་ཊྩོཀ་ཁྱྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ས་ྔད ྩོ་ཡྲུལ་དའེྱི་གྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་མྩོལ་མཛད་ད་ེཕན་
ཚྱུན་གཉྱིས་མྩོས་ཡྩོད་པ་དང་། ཐྲུགས་འཚབ་ཡྩོད་པའྱི་

གནད་ད ྩོན་ཐད་ལ་བགྩོ་གླངེ་མཛད། ཉྱིན་དགུང་ལགྗས་
སྨྱིན་གྲུབ་བསྟནུ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་འབྱུང་
འགྱུར་མྱི ་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གྩོ་ལ་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཀྱི་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གླངེ་སྟགེས་ Global 
Environmental Forum for the Next Generation 

ཐྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ 
ལནྷ་ཚྩོགས་ད་ེརྒྱལ་ས་ཊྩོཀ་ཁྱྩོའྱི་ཡྩོ་མྱིའྩོ་རྱི ་ཚྩོགས་ཁང་ 
Yomiuri Hall ནང་ད་ུཚྩོགས་སབྐས་མྱི ་གངས་ ༡༡༠༠ 
ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཐྩོག་མར་ངྩོ་སྤྩོད་
ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡྩོངས་སྲུ་གྲུབ་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཇྱི་
ལརྟ་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། ཐངེས་འདྱིར་སརླ་ཡང་ཆྩོས་གྩོགས་རྙྱིང་པ་
ཁག་གྱིས་གཙྩོས་གཅནེ་གཅྱུང་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམས་ཐྲུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་
བར་ངྩོས་རང་ལ་ཆེ་མཐྩོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཐྩོབ་པའྱི་ཚྩོར་
སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། བྩོད་མྱིའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ལ་ཕན་ཚྱུན་ངྩོ་
ཤེས་གྩོགས་པ ྩོ་ཆགས་ཟྱིན་རསེ་མ་འཆྱི ་བར་ད་ུབརདེ་ཀྱི་
མ་རེད། ཉྱི་ཧ ྩོང་པ་ཁྱདེ་ཚྩོ་ལའང་གྩོམས་གཤྱིས་ད་ེཡྩོད་
རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་ཚྩོ་མང་
པ ྩོ་ཞྱིག་ད་ེརྱིང་འདྱིར་སརླ་ཡང་ཐྲུག་སབྐས་སེམས་ནང་
དགའ་སྤྩོའྱི་གཡྩོ་འགུལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཐབེ་བྱུང་།
  ད་ེརྱིང་སབྐས་བབ་བརྩོད་གཞྱི་ནྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་
སྐ ྩོར་ལ་ཡྱིན་སྟབས་ངྩོས་རང་ད་དངུ་ཁྩོར་ཡྲུག་སྐ ྩོར་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ཐྩོག་མར་རྒྱ་གར་
ད་ུའབྩོར་སྐབས་ཁྩོར་ཡྲུག་གྱི ་གལ་གནད་སྐ ྩོར་བསམ་
བླ ྩོ་གང་ཡང་མེད། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཁྩོར་ཡྲུག་གྱི་
གལ་གནད་སྐ ྩོར་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱུང་། ཁྩོར་ཡྲུག་ཐྩོག་
འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཅྱིག་
ནྱི་མྱི ་འབྩོར་འཕལེ་རྒྱས་རེད། ད་ལའྟྱི་འཆར་འཛམ་
གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་བརྩོད་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་འགའ་རེས་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་འདྱིའྱི་
མཇྲུག་མཚམས་སྲུ་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་བཅྱུ་ལ་འཕར་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་འབྩོར་ད་ེདག་ཁྲྩོད་
མང་པ ྩོ་ཞྱིག་དབྲུལ་ཞྱིང་ཕ ྩོངས་པའྱི་འཚྩོ་བ་སྐྱལེ་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྟབས། དབྲུལ་ཕྱུག་གྱི་བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆེ་རྲུ་འགྩོ་
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བཞྱིན་ཡྩོད། བར་ཁྱད་ཆེན་པ ྩོ་ད་ེང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་
བས་ནས་ཆྱུང་ད་ུབཏང་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་དབྲུལ་ཕྱུག་
འཁྩོད་སྙ ྩོམ་ཐྲུབ་པ་བདེ་དགྩོས། ད་ེནས་མྱུར་ཚད་ཧ་
ཅང་མཐྩོ་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་གྩོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་
ལྡ ྩོག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། རང་བྱུང་གྩོད་ཆག་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འགྩོ་བཞྱིན་པར་བརྟནེ་ཁྩོར་ཡྲུག་
སྲུང་སྐྱྩོབ་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་འདྱི་ཁ་ཚ་དགྩོས་གཏུག་གྱི ་
གནད་ད ྩོན་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེནྱི་
འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་འཚྩོ་གནས་ཐྲུབ་དང་མ་ཐྲུབ་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་ས་གྩོ་ལ་འདྱི་ཁྩོ་
ན་ང་ཚྩོའྱི་ནང་ཟརེ་ནའང་རེད། ཁྱྱིམ་ཟརེ་ནའང་འདྱི་
ལས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ང་ཚྩོ་འགྩོ་སྡ ྩོད་བདེ་ས་མེད། རྒྱྱུ ་
མཚན་དསེ་ང་ཚྩོས་ཁྩོར་ཡྲུག་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཧ་
ཅང་ཛ་དག་པྩོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་དགྩོས། སྤྱིར་བཏང་རང་
བྱུང་ཁྩོར་ཡྲུག་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་འགྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཉ་ེལམ་ནས་བཟྲུང་རང་བྱུང་
ཁྩོར་ཡྲུག་མྱུར་ཚད་མཐྩོ་པ ྩོ་དང་ཚབས་ཆེན་པ ྩོས་འགྱུར་
ལྡ ྩོག་འགྩོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་
གྱི་འགྱུར་ལྡ ྩོག་གཅྱིག་མྱིན་པར་མྱིའྱི་བདེ་ལས་ལ་བརྟནེ་
ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། དའེྱི་སྐ ྩོར་ང་ཚྩོས་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་ནས་གདྩོང་ལེན་ཇྱི་ལརྟ་བདེ་དགྩོས་
ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། དམག་འཐབ་དང་འཁྲྲུག་
རྩོད་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་ལམ་སེང་ཚྩོར་ཐྲུབ། འྩོན་ཀང་
ཁྩོར་ཡྲུག་འགྱུར་ལྡ ྩོག་ད་ེདསུ་ཚྩོད་རྱིམ་སྩོང་གྱི་ཡྩོང་གྱི་
ཡྩོད་སྟབས་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕལ་ད་ུཐད་ཀར་ཚྩོར་ཐྲུབ་
ཀྱི་མེད། དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་ཕྱི་དགས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དཀའ་ངལ་འཕད་ཟྱིན་རསེ་
དརེ་བཟྩོ་བཅྩོས་བས་དགྩོས་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་
པྩོ་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་
སྐྱྩོབ་ཀྱི་གལ་གནད་སྐ ྩོར་མྱི ་རབས་རྒན་པས་གཞྩོན་པ་
ཚྩོར་བརྒྱྱུད་སྤྩོད་བས་ནས་གྩོ་རྟ ྩོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཐབས་
བདེ་དགྩོས། མཐའ་ན་ལས་དྩོན་ཆྱུང་ཚགས་རྱིགས་
དཔརེ་ན། རང་ཉྱིད་ཁང་པའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་ལ་འགྩོ་སབྐས་
ནང་གྱི་གླ ྩོག་གསྩོད་རྒྱྱུ ་ད་ེགྩོམས་གཤྱིས་ལ་ྟབྲུར་འཇགས་
ཐབས་བདེ་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། 

དབྲུལ་ཕ ྩོངས་རྣམས་ཀྱི་འཚྩོ་བ་ཕན་བྲུ་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་
ཆེད་ང་ཚྩོས་རང་གྱི་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་
བཏང་ནས་གྩོ་ལའྱི་ཐྩོན་སྐྱདེ་ད་ེདག་ཆ་སྙ ྩོམས་སྲུ་ལྩོངས་
སྤྩོད་ཐྲུབ་པ་བདེ་དགྩོས། དཔརེ་ན། དངེ་སབྐས་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་དམག་གྱི ་གྩོ་མཚྩོན་ཆེད་འགྩོ་
སྩོང་ཧ་ཅང་ཕྩོན་ཆེ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་དམག་རྒྱག་
འདྩོད་སྲུ་ལའང་མེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་དམག་འཁྲྲུག་
བརྩོད་སབྐས་མྱི ་གསྩོད་ཁྲག་སྦྩོར་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེའད་
སྲུས་ཀང་མྱི ་འདྩོད། དམག་ནྱི་མེ་སྤྲུངས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་འད་ལ་མེ་སྤྲུངས་ད་ེམྲུ་མཐྲུད་ནས་འབར་ཆེད་
བྲུད་ཤྱིང་གསྩོག་དགྩོས། བྲུད་ཤྱིང་ལ་ྟབྲུ་ད་ེནྱི་མྱི ་ཆགས་

ཡྩོད། དམག་འཁྲྲུག་སབྐས་མྱི ་ད་ེམེའྱི་བྲུད་ཤྱིང་ལ་ྟབྲུ་
ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་མེས་བྲུད་ཤྱིང་ཚང་མ་ཚྱིགས་འགྩོ་བ་
བཞྱིན་དམག་ཐབས་འྩོག་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་གསྩོད་རྒྱྱུ ་རེད། 
སྤྱིར་དམག་འཁྲྲུག་ད་ེའགྩོ་བ་མྱིའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི་ཆ་ཤས་
ཤྱིག་ཡྱིན་ཡང་དམག་འཁྲྲུག་རྒྱག་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐེན་
ད་ེང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ། ང་ཚྩོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་
རྒྱལ་ཁབ། ཅསེ་པས་བཟྩོས་ཡྩོད། ད་ཆ་ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་
ཚྩོ་ཟརེ་ནས་ས་མཚམས་བཟྲུང་ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚྩོད་
འདྱི་ཡྩོལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ཆ་གྩོ་ལ་གཅྱིག་འགྱུར་
གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་
ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་གནས་བདེ་
དགྩོས་པ་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་

གཅྱིག་འགྱུར་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་རང་ཉྱིད་ལ་བད་ེབ་འདྩོད་
པ་ལརྟ་གཞན་ལའང་བད་ེབ་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ཉྱི་ཧ ྩོང་
རྒྱལ་ཁབ་འདྱིར་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆའྱི་གནྩོད་འཚེ་ཕ ྩོག་
མྩོང་ཡྩོད་སྟབས་ད་ཆ་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆའྱི་ཐྩོག་དགག་
པ་རྒྱག་མཁན་གཙྩོ་བ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཁྱདེ་
ཚྩོས་དའེྱི་ཐྩོག་མྲུ་མཐྲུད་འབད་བརྩོན་གནང་རྩོགས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
 ད་ེརསེ་ཊྩོཀ་ཁྱྩོའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་ཆེན་མྩོ་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཡྲུ་ཅྱི་ཡ་མ་མྩོ་ཊྩོ་ Profes-
sor Ryuichi Yamamoto ལགས་ཀྱིས་གྩོ་ལའྱི་གནམ་

གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་གྱི་རསེ་འབས་དཔརེ་ན། ཁྩོར་ཡྲུག་
སགྦས་བཙྩོག་དང་། གནམ་གཤྱིས་ཚ་ད ྩོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་
ཇ་ེཆེར་འགྩོ་བཞྱིན་པ་སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
འད་མྱིན་ནང་ད་ེས་ྔམ་གགས་པའྱི་རང་བྱུང་ཁྩོར་ཡྲུག་གྱི་
དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྩོད་དཔརེ་ན། དབྱིན་ཡྲུལ་ད་ུཆྱུ་ལྩོག་
དང་། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡར་ཐན་པ་བཏང་བ། ད་ེབཞྱིན་
ཨྱི ན་ད ྩོ་ན་ེཤྱི ་ཡར་མཚྩོ་རླབས་བྱུང་བ་སྩོགས་ལྲུང་འདནེ་
གནང་བ་མ་ཟད། མཐར་བགྩོ་གླངེ་མཇྲུག་བསྡ ྩོམས་
སྐབས་ཁྩོང་ནས་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཐྩོག་ད ྩོན་ཚན་
གསྲུམ་ཅན་གྱི་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སྤལེ་འདགུ་པ་ནྱི།
 ༡.  གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ཐྩོག་ལ་ད ྩོ་སྣང་ནན་
པ ྩོ་དང་། ཁྩོར་ཡྲུག་ལ་ཕན་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་
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ཐྩོག་ལ་མྲུ་མཐྲུད་ནས་རྒྱྱུན་སྐྱྩོང་བས་ཏ།ེ ཁྩོར་ཡྲུག་གྱི་
ཤེས་ཡྩོན་སྤལེ་བ་དང་། མྱི ་རྣམས་ལ་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་བའྱི་
ལས་འགུལ་བརམས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཡ་རབས་
བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་འཛྲུགས་རྒྱྱུ ། 
 ༢.  སྔ ྩོ་ལངྗ་ལནྡ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་བསྐྱར་
གསྩོ་བདེ་པའྱི་ཆེད་ད་ུམྱི ་རེ་རེ་ཡྱིས་ཤྱིང་སྣ་གསྲུམ་རེ་
འདབེས་པའམ། ཡང་ན་ཤྱིང་སྣ་གསྲུམ་འདབེས་པར་
མཐྲུན་རྐནེ་སྦྩོར་རྒྱྱུ ། 

 ༣.  མྱི་རྣམས་ལ་འཛྲུམ་མྲུལ་མྲུལ་བདེ་པ་
དང་སྨ ྩོན་ལམ་གསྩོལ་འདབེས་བདེ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་གཞན་
ཕན་གྱི་བསམ་པ་དང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་རང་བྱུང་ཁྩོར་
ཡྲུག་དང་མཐྲུན་པའྱི་སྤྩོད་ལམ་ཅན་གྱི་མྱི ་ཚེ་བསྐྱལ་ཐྲུབ་
པ་བཟྩོ་རྒྱྱུ ། 
   བཅས་དྩོན་ཚན་གསྲུམ་བསྒགས་རསེ་གཟའ་ཟླ་བ་
ཡྱིན་ནའང་ཚྩོགས་འད་ུའདྱིར་ཕབེས་མཁན་རྣམ་པར་
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་། འབྲུམ་རམས་པ་མྲུ་ར་ཀ་མྱི ་

ཀ་ཛྲུ་ཡྩོ་ Dr Murakami Kazuo ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གདན་ཞུས་ལ་ཐྲུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དསུ་
ཚྩོད་ར་ཆེན་གཏྩོང་གནང་མཛད་པར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས། 
མཐའ་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དགྩོངས་འཆར་སྩལ་
བ་ལརྟ་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་སྒུག་མ་བསདྡ་པར་རང་འགུལ་
གྱི་ཐྩོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྩོགས་གནང་ཞསེ་འབྩོད་
སྐལུ་དང་སྦྲགས་ཚྩོགས་འད་ུལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྩོད།། 

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་གྱི་
དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་རྒྱལ་
ས་ཊྩོཀ་ཁྱྩོའྱི་ནས་མེ་འཁྩོར་བརྒྱྱུད་ན་གྷ ྩོ་ཡ་ Nagoya 
གྩོང་ཁྱརེ་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨ་ཡེ་ཅྱི་ག་ཀུན་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་གྲྭར་ Aichi Gakuin University ཆྱིབས་
སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ནས་ཁྲུལ་དརེ་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
མཚམས། འབལེ་ཡྩོད་དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་
ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེརསེ་སླ ྩོབ་
གྲྭའྱི་དགེ་ལས་རྣམས་དང་ཉྱིན་དགུང་ལྗགས་སྨྱིན་ལྷན་
བཞསེ་མཛད། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུསླ ྩོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༢༠༠ 

བརྒལ་བར་་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་
འདྱིར་ལང་ཚྩོ ་རྒྱས་བཞྱིན་པའྱི་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཕ ྩོ་མྩོ་ཁྱདེ་
རྣམས་དང་ཐྲུག་ནས་སྐད་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་བྱུང་
བ་ཧ་ཅང་ཆེ་མཐྩོང་ཆེན་པ ྩོ་ཐྩོབ་པའྱི་ཚྩོར་བ་ཞྱིག་ 
བྱུང་། ཁྱདེ་ཚྩོ་ངྩོས་དང་མྱི ་འད་བར་མྱི ་ཚེ་བསྐྱལ་
བ་ལས་བསྐྱལ་རྒྱྱུ ་མང་བ་ཡྩོད། འདས་པ་ནྱི་ཡྩོལ་
ཟྱིན་སྟབས་དརེ་བཅྩོས་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། འྩོན་ཀང་
མ་འྩོངས་པ་ད་ེའབྱུང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་སྟབས་བཟྩོ་ལྟ་ཇྱི ་འད་
བཟྩོ་མྱི ན་ང་ཚྩོའྱི་ལག་ཏུ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོར་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་ཙམ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚྩོགས་དང་རྒྱལ་
ཁབ། ད་ེབཞྱིན་ཆེ་ས་ནས་འཛམ་གླྱིང་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་

པ་ཞྱིག་བསྐྲུ ན་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་དང་ལས་འགན་གཉྱིས་
ཀ་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་ནམ་བདེ་སབྐས་
ངྩོས་རང་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཁྱདེ་ཚྩོ ་བཞྱིན་ལྲུས་སེམས་ 
དང་། སེམས་ཚྩོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་བསམས་པ་དན་གྱི་འདགུ ང་
ཚྩོ་ཚང་མས་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ལརྟ་བད་ེབ་ད་ེབསྒྲུབ་རྒྱྱུའྱི་
ཐྩོབ་ཐང་ཡང་ཚང་མར་གཅྱིག་མཚྱུངས་སྲུ་ཡྩོད། ང་
ཚྩོ ་ཚང་མ་ཐྩོག་མར་བཙས་སྟངས་དང་མཐར་འཆྱི ་
སྟངས་གཅྱིག་པ་རེད། དངེ་སབྐས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ནྱི་ས་ྔམྩོ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚྩོ་དང་ཁྱདེ་ཚྩོ། ཟརེ་
ནས་ས་མཚམས་བཅད་ནས་འགྩོ་རྒྱྱུ འྱི་དསུ་ཚྩོད་ད་ཆ་
ཡྩོལ་ཟྱིན། ང་ཚྩོས་འདྩོད་ཀང་རྲུང་མ་འདྩོད་ཀང་རྲུང་
དངེ་སྐབས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་ནས་
འཚྩོ་གནས་བདེ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྩོད་
པ་ནྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་འབྩོར་
ཡྱིན་ནའང་འད། གྩོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་
གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་ནའང་འད། གནད་ད ྩོན་ད་ེདག་ལ་
ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་གདྩོང་ལེན་བདེ་དགྩོས་པ་ཆགས་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོས་ངྩོ་མདྩོང་གྱི ་གནས་ཚྱུལ་རྐང་པ་ལས་ཕྩོགས་
ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ལ་བརྱིས་མེད་བཏང་བར་བརྟནེ། 
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་རང་གྱི་བསམ་ཚྩོད་གཉྱིས་
དབར་བར་ཁྱད་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
མྱི ་འདྩོད་བཞྱིན་ད་ུདཀའ་ངལ་དང་རྙ ྩོག་གྲྭ་ང་ཚྩོ ་རང་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།27

ཉྱིད་ཀྱིས་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྱདེ་ཚྩོ་ཉྱི་ཧ ྩོང་པ་ཚྩོས་ཉྱི་
ཧ ྩོང་གྱི་གླྱིང་ཕན་ཁྲུལ་ཙམ་མྱིན་པར་ཨེ་ཤྱི ་དང་འགྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་བད་ེཐབས་ལ་སྨན་པའྱི་ཞབས་
འདགེས་བསྒྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡྩོད་སྟབས་ངསེ་པར་ད་ུརྒྱ་
ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྩོགས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་འགན་
གསྲུམ་གྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
 ངྩོས་ཀྱི་མྱིའྱི་སེམས་བརྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་
ནང་གྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་བཏང་ནས་
བད་ེསྐྱྱིད་སྐྲུན་ཐབས་བདེ་རྒྱྱུ ་འདྱིར་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙྩོ་བ ྩོ་
གསྲུམ་ཡྩོད། དང་པྩོ་འདྱི། བམས་པ་དང་བར་ེབ་ནྱི་
ང་ཚྩོ ་ཐྩོག་མར་མ་ལས་བཙས་སྐབས་མའྱི་སར་ནས་
ཉམས་མྩོང་བྱུང་ཡྩོད། གཉྱིས་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་ཧ་ཅང་
འབྩོར་ལནྡ་ཡྱིན་ཡང་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་
ལ་བམས་བརའེྱི་འད་ུཤེས་དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ ྩོ་མེད་ན་
བད་ེསྐྱྱིད་མེད། གསྲུམ་པ་ནྱི། དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་
ཚྩོས་ཀང་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་སེམས་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་
ཡྩོད་པ་ད་ེཡྱིན་པ་ར་སྤྩོད་བྱུང་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།
 ད་ེརསེ་གསར་འགྩོད་པ་ཨ་ཀྱི་རྐཱ ་ཨྱི ་ཀ་ེརྒ་མྱི ་ 
Akira Ikegami ལགས་ཀྱིས་གཙྩོ་སྐྱྩོང་གནང་སྟ་ེ༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་དང་ལནྷ་བཞུགས་ཀྱིས་མ་འྩོངས་པའྱི་མདནུ་
ལམ་ལ་ག་སྒྱིག་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཚྩོར་བཀའ་

སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ག་རེ་ཡྩོད་དམ་ཞེས་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་པར། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་
དྩོན། མྱི ་རྣམས་ཀྱི་འཇྩོན་ཐང་དང་དགྩོས་མཁྩོ་སྩོ་སྩོར་
ཡྩོད་པས་ཚང་མར་གཅྱིག་ལརྟ་བཤད་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། བདེ་རྒྱྱུ ་ལེགས་ཤྩོས་ནྱི་སྩོ་སྩོའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་
བདེ་སྤྩོད་ཆ་ཚང་བ་བཏང་སྟ།ེ ཕྩོགས་ལྷུང་བལ་བའྱི་
ཐྩོག་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་འཚམ་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་
རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ངྩོས་གཅྱིག་ནས་ལ་ྟབའྱི་
སྐབས་སྲུ ་རེ་བ་མྱི ་འདགུ་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་ནའང་ལྟ་
ཕྩོགས་གཞན་ནས་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན་བཟང་ཕྩོགས་མཐྩོང་
བའང་ཡྩོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༡༦ ཐྩོག་སྒརེ་

གྱི་རང་དབང་ཤྩོར། ལྩོ་ ༢༤ ཐྩོག་རྒྱལ་ཁབ་ཤྩོར་ཏ་ེ
འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༥༦ ལགྷ་གྱི་རྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ ྩོ་
འཕད་མྩོང་། ངྩོས་ད་ལ་ྟཔ ྩོ་ཏྐཱ ་ལར་གནས་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་
ན་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་མཚན་གནས་ལ་དཔག་པའྱི་ཚད་གཞྱི་
ངསེ་ཅན་གྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་བསདྡ་ཡྩོད་ཀྱི་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ངྩོས་རང་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ཆགས་ནས་
མྱི ་སྤྱི་མཚྱུངས་ལརྟ་མྱི ་ཚེ་བསྐྱལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་དང་། རང་
མྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་གྩོགས་པྩོ་ཡང་མང་པྩོ་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། 
ས་ཕྩོགས་གང་སར་མྱི ་སྣ་འད་མྱིན་མང་པྩོ་འཕད་ནས་བླ ྩོ་
སྐྱདེ་ཀང་མང་པྩོ་ལེན་ཐྲུབ་པ་བྱུང་། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་དྱི་
བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད། 

 མཐར་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྭའྱི་གཙྩོ་འཛྱིན་སྐུ་
ཞབས་ཨྱི ་སྩོ་ཇྩོ་ས་ཏ ྩོ་ Etsujyo Sato ལགས་ཀྱིས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཕག་རྟགས་ཤྱིག་འབྲུལ་ལམ་
ཞུས། ད་ེཡང་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྭ་དའེྱི་བྱུང་རབས་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ལརྟ་ན་ཐྩོག་མར་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༨༧༦ ལྩོར་སྩོ་ཏ ྩོ་
ཛེན་ Soto Zen ཆྩོས་ལྲུགས་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་
ངྩོ་བ ྩོར་གསར་འཛྲུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ་
པ་དང་། ད་ལའྟྱི་འཆར་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྭ་དསེ་
སླ ྩོབ་མ་ཁྱྩོན་ ༥༠༠༠༠ ཙམ་ལ་བཟང་སྤྩོད་དང་
འབལེ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་
འདགུ ། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གསར་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་
གསར་འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཐྩོག་
མར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གསར་
ཤྩོག་གགས་ཅན་ཨ་ས་ཧྱི་ཤྱིམ་བྷུན་ Asahi Shimbun 
གྱི་གསར་འགྩོད་པ་སྐ་ུཞབས་ཏ་ེསྲུ་ཝ་ཀྩོ་གུ་རེ་ Tetsuo 
Kogure ལགས་དང་། བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་ལམ་ Live 
Viewing Japan ཞསེ་པའྱི་གསར་འགྩོད་པ་མྐཱ་ཀྱི་ཨྩོ ་
ས་ན་ཡྱི ་ལགས་སྩོགས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ 
ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་གསར་འགྩོད་པས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་

ལ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་
ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༢༥ སྩོང་བའྱི་དསུ་རྱིང་འདྱིར་འཇྱིགས་
སྐུལ་དག་སྤྩོད་པའྱི་ལས་འགུལ་ཁྱབ་བརལ་ཤུགས་ཆེ་
ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་དགྩོངས་ཚྱུལ་ཇྱི་ཡྩོད་ཀྱི་དྱི་
བ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ནབུ་ཇར་མན་གྱི་
སརྦ་ལེན་རྱིག་གང་བསླ ྩོགས་པ་དང༌། ཨྲུ་རྲུ་སྲུ་ཁ་ཐྩོར་
ད་ུཕྱིན་པ། ཝར་སྩོ་མཐྲུན་གྩོས་ནསུ་མེད་ཕྱིན་ནས་ད་ེ
ས་ྔམཐྲུན་གྩོས་ནང་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་མང་
གཙྩོར་གྱུར་བ། ད་ེབཞྱིན་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆའྱི་ཉནེ་ཁ་
ཆྱུང་ད་ུཕྱིན་ནས་ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་ཐྩོར་ཞྱིག་འགྩོ་རྒྱྱུ འྱི་
ཉནེ་ཁ་ལས་གྩོལ་བ་སྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཕྱིན་

ཡྩོད། འཇྱིགས་སྐལུ་དག་སྤྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཕན་བྲུ་
ཡྩོད་པ་ད་ེདག་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆའྱི་དམག་འཁྲྲུག་དང་
བསྡརུ་བ་ཡྱིན་ན་ཆྱུང་ཆྱུང་རེད། འྩོན་ཀང་གནས་ཚྱུལ་
ཐབས་སྐྱྩོ་བ་ཞྱིག་ལ་འཇྱིགས་སྐུལ་དག་སྤྩོད་པ་ཆྩོས་
དད་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་ལྩོག་རྟ ྩོག་འདྱི་རེད། དརེ་
བརྟནེ་ལྩོག་རྟ ྩོག་འདྱི་སེལ་ཆེད་ང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་སྣ ྩོལ་
མ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས། ད་བར་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་མྱི ་
གངས་ས་ཡ་མང་པ ྩོའྱི་སེམས་ལ་ཞྱི་བདའེྱི་ཚྩོར་བ་སྦྱིན་

ཡྩོད་པ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ད་ེབཞྱིན་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོང་ངསེ་ཡྱིན། ང་ཚྩོས་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་ཡྩོད་པ་
དང་མཐར་ཐྲུག་གྱི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད་པའྱི་
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ད་ེངྩོས་ལེན་བདེ་དགྩོས། ཕྱི་
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཀྱི་ད ྩོན་རྐནེ་བྱུང་རསེ་ངྩོས་ཀྱིས་
ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ཇྩོར་ཇྱི་བྷུ ་ཤྱི ་མཆྩོག་ལ་
ཡྱི ་གེ་ཞྱིག་ཕྲུལ་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱསེ་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས། དྩོན་རྐནེ་དརེ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་
གདྩོང་ལེན་གནང་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་གལ་ཏ་ེའཚེ་བ་བས་ན་སབྐས་
དརེ་འཇྱིགས་སྐལུ་དག་སྤྩོད་པ་བྷྱིན་ལ་ཌནེ་གཅྱིག་ལས་

མེད་ཀང་འཚེ་བའྱི་བ་སྤྩོད་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་བྷྱིན་ལ་ཌནེ་
བཅྱུ་དང་། ད་ེནས་བྷྱིན་ལ་ཌནེ་བརྒྱ་ཐྩོན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། 
གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་འཚེ་བའྱི་ལན་ལ་འཚེ་བ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་འདྱི་
རེད། འཇྱིགས་སྐལུ་དག་སྤྩོད་པ་ཚྩོ་ཡང་མྱི ་རེད། ད་ེང་
ཚྩོས་མ་བརདེ་པ་བས་ནས་ཁྩོ་པ་ཚྩོ་དང་ལནྷ་གྩོས་མྩོལ་
ཐྩོག་སྒྱིག་ཐབས་བདེ་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩྩོལ་
སྐབས་གསར་འགྩོད་པས་གྩོས་མྩོལ་ད་ེའད་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པྩོ་རེད། ཅསེ་ཞུ་སབྐས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་འཇྱིགས་སྐལུ་དག་སྤྩོད་པ་མགྩོ་མཁྲགེས་རེ་
ཟྲུང་གྱིས་ཉན་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་མ་རེད།
 འྩོན་ཀང་ཚང་མ་ད་ེའད་རང་མ་རེད། གལ་
ཏ་ེགྩོས་མྩོལ་གྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་དང་། རྣམ་
འགྱུར་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་སྟ ྩོན་ཐྲུབ་ན་འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་
ལྲུགས་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཏན་ཏན་གྩོ་ཤས་ནན་ཤས་
བདེ་ཀྱི་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ཇྩོར་ཌནེ་ཡྲུལ་གྱི་ཁ་ཆེ་བ་
རྣམས་དང་ཐྲུག་སྐབས་ཁྩོང་ཚྩོ ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་དང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་ཧ་
ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ ཕྩོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་ཚྩོར་
མཚྩོན་ན། ཁྩོང་ཚྩོར་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་མཉམ་སྡ ྩོད་
བ་རྒྱྱུའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་འཇགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ཁྩོང་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ཆེ་བ་གཞན་ཚྩོར་བརྒྱྱུད་སྐུལ་བདེ་
ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད། ཐབས་ལམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལས་གཞན་
འབར་རས་རྐང་རྐང་གཡྲུག་ནས་འཇྱིགས་སྐལུ་བ་ཚྩོ་ར་
མེད་བཟྩོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེ
རསེ་གསར་འགྩོད་པས་སྨྲ་བརྩོད་རང་དབང་དང་ཆྩོས་
དད་རང་དབང་གཉྱིས་ལྗྱིད་མཉམ་སྟངས་འཛྱིན་ཇྱི་འད་
བདེ་དགྩོས། ཞསེ་པའྱི་དྱི་བ་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། མྱི ་གསྩོད་རྐང་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེནྱི་
རང་དབང་གྱི་གྩོ་ད ྩོན་མྱིན། ངྩོས་ཀྱི་ཁ་ཆེའྱི་གྩོགས་པ ྩོ་
ཞྱིག་གྱིས་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ནང་མྱི ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཆེའྱི་
ཆྩོས་པ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ནས་བྲུད་འགྩོ་བ་དང་། ཇྱི་ཧྐཱ ་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།29

ཌ་ Jihad ཟརེ་བའྱི་ཚྱིགས་ད་ེཡང་རྒྱྱུན་ད་ུགྩོ་ན ྩོར་ཆེན་
པ ྩོ་ཐབེས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་། ཇྱི་ཧྐཱ ་ཌ་ཟརེ་ན་
གཞན་ལ་གནྩོད་འཚེ་བ་རྒྱྱུར་གྩོ་བ་ད་ེན ྩོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་དང་། དྩོན་དམ་གྱི་ཇྱི་ཧྐཱ ་ཌ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས་ན་རང་
ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱྱུད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་བླ ྩོ་མ་རྲུང་པ་ད་ེདག་མགྩོ་གནྩོན་
དགྩོས་པའྱི་ད ྩོན་རེད། ཅསེ་གསྲུངས་བྱུང་། ད་ེའད་
ཡྱིན་ན་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་ཇྱི་ཧྐཱ ་ཌ་ལག་བསྟར་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། སྨྲ་བརྩོད་རང་དབང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
འྩོན་ཀང་རང་དབང་ད་ེཚྱུལ་མཐྲུན་གྱི་ལམ་ནས་སྤྩོད་
དགྩོས། སྤྱིར་རང་དབང་ད་ེདག་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་དང་
གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱི་འཇམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གཞྱི་
བཅྩོལ་ནས་རང་དབང་ད་ེམཐྲུན་ཕྩོགས་སྲུ ་བདེ་སྤྩོད་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཞག་ཐྩོག་ནས་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་ཞྱིག་རེད། དམག་འཁྲྲུག་སྩོགས་འབྱུང་སབྐས་
རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚྩོགས་པ་སྩོགས་ཀྱིས་ཕྩོགས་གཉྱིས་

དབར་བར་ཞུགས་བདེ་སྟངས་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་
ལན་སྩལ་དྩོན།
 ད་ེསྔ་ཨྱི ་རྐཱག་དམག་འཁྲྲུག་བྱུང་སྐབས་ན ྩོ་
བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མྩོང་མཁན་རྣམས་
ཨྱི ་རྐཱག་གྱི་རྒྱལ་ས་བགྷ་དག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ས་ཌམ་ཧུ་སེན་
དང་ཐྲུག་ནས་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་བ་
རེད། ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ས་ཌམ་ཧུ་སེན་རང་ཉྱིད་འཆྱི ་འདྩོད་
མེད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་ཨྱི ་རྐཱག་ལ་བཙན་འཛྲུལ་
བས་པ་ད་ེཡང་འདྩོད་ཀྱི་མ་རེད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་
སྱི་རྱི་ཡ་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན། ནྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་ཁག་གཅྱིག་ཡྲུལ་དརེ་ཕབེས་
ནས་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཞྱི་སྒྱིག་ཡྩོང་ཐབས་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད་
བསམ་པ་དན་གྱི་འདགུ ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་
གསར་འགྩོད་པས་བྩོད་རྒྱ་གྩོས་མྩོལ་གྱི་གནད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་
གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། རྒྱ་ནག་དང་ཐད་ཀར་

འབལེ་བ་ད་ེཐྩོག་མ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ལྩོར་ཡྱིན། ད་ེརསེ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ལྩོར་སརླ་ཡང་འབལེ་བ་བསྐྱར་མཐྲུད་
བྱུང་ཡྩོད་ཀང་ད་བར་ད ྩོན་ཕན་སྩོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་
གང་ཡང་བྱུང་མེད། ཏང་ཡྩོན་འགྩོ་ཁྲྱིད་ཁྲྩོད་མཁྲགེས་
བཟྲུང་ཅན་ཚྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་རྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་འཁྱྩོག་བཤད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གྱི་རང་བཙན་
རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་འཛམ་གླྱིང་ཡྩོངས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད། 
སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་པྱིང་གྱིས་ལྐ ྩོག་ཟ་རྲུལ་སྲུངས་འགྩོག་
ཐབས་བདེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ནྱི་ངྩོས་ཀྱིས་དངྩོས་ནས་ལགྷ་བསམ་
རྣམ་དག་གཅྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
དང་མཐྲུན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱི ན་པར་ངྩོས་འཛྱི ན་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་ཁྲྩོད་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་སྩོ་ཏ ྩོ་གཞྩོན་སྐྱསེ་མཐྲུན་
ཚྩོགས་ཀྱི་མཛད་སྒ ྩོར་ཆྩོས་འབལེ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་གྱི་
ཕེད་ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གྩོང་ཁྱརེ་གྱི་ཕྲུའྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་
ན་ག་ར་ཀ་ཝ་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ Nagarakawa 
Convention Centre Hall ནང་ཉྱི་ཧ ྩོང་སྩོ་ཏ ྩོ་ནང་པའྱི་
དག་ེའདནུ་པའྱི་གཞྩོན་སྐྱསེ་མཐྲུན་ཚྩོགས་ All Japan 
Soto Young Priest Association བཙྱུགས་ནས་
ལྩོ་ངྩོ་ ༤༠ འཁྩོར་བའྱི་མཛད་སྒ ྩོར་ཆྩོས་འབལེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་དང་སྩོ་ཏ ྩོ་ཛེན་ཆྩོས་ལྲུགས་དབར་མཛའ་འབལེ་
སྐ ྩོར་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཐྲུང་ངྲུ་ཞྱིག་སྤན་བསྟར་ཞུས།
 ད་ེརེས་ཕྲུ ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
མཉམ་གཞས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སྩོ་ཏ ྩོའྱི་
དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་དང་ལྷན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
སྟ ྩོན་པའྱི་སྐ་ུབརྙན་ལ་གུས་ཕག་ཕྲུལ། ད་ེནས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྟ ྩོན་པ་སྐ་ུམ་ངན་

ལས་འདས་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༢༦༠༠ ལགྷ་ཕྱིན་ཡྩོད། ཉྱི་ཧ ྩོང་
ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ས་ྔམྩོ་ནས་དར་
ཁྱབ་བྱུང་ཡྩོད། དངེ་སྐབས་ནང་ཆྩོས་ད་ེསྔ་དར་མྩོང་
མེད་པའྱི་ཡྲུལ་གྲུ་མང་པ ྩོའྱི་ནང་ད་ུནང་ཆྩོས་ནས་གསྲུང་
པའྱི་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 

ནང་ཆྩོས་ཀྱིས་གཙྩོས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་འགྩོ་བ་
མྱིའྱི་བད་ེཐབས་ཆེད་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས་
ང་ཚྩོས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་གུས་འདདུ་ཞུ་དགྩོས། 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལ་ཆྩོས་ལྲུགས་གཞན་ལས་
ཐྲུན་མྱིན་ཁྱད་ཆྩོས་ཡྩོད་པ་ནྱི་རྟནེ་བྱུང་གྱི་རྣམ་གཞག་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མྱི། 30

ཡྱིན། འྩོན་ཀང་དའེྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབས་ནས་ནང་ཆྩོས་
ད་ེཆྩོས་ལྲུགས་གཞན་ལས་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཞསེ་པའྱི་གྩོ་ད ྩོན་ར་བ་ནས་མ་རེད། འདལུ་བའྱི་ཁམས་
དང་བསམ་པ་སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་
བ་ཡྩོད། སྟ ྩོན་པ་རང་ཉྱིད་ནས་འདལུ་བའྱི་ཁམས་དང་
བསམ་པ། ད་ེབཞྱིན་ཡྲུལ་དསུ་གནས་སབྐས་མྱི ་འད་བ་
སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་བཀའ་མྱི ་འད་བ་ད་ུམ་ཡྩོད།
 སྐབས་འགར་སྟ ྩོན་པས་གང་ཟག་རང་སྐྱ་
ཐྲུབ་པའྱི་བདག་མེད་པར་གསྲུངས། ཡང་སབྐས་རེ་
ཕྲུང་པ ྩོ་ལ་ྔཔ ྩོ་ནྱི་ཁྲུར་རྩོ། ཁྲུར་འཁྲུར་བ་པ ྩོ་ནྱི་གང་ཟག་
གྩོ་ཅསེ་གང་ཟག་ནྱི་ཕྲུང་པ ྩོ་ལ་ྔལས་ལྩོགས་སྲུ་ཡྩོད་པ་ལ་ྟ
བྲུ་བསྟན་ཡྩོད། ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་བམས་པ་དང་
བར་ེབ། ཆྩོག་ཤེས་སྩོགས་ཀྱི་བསབླ་བ་གསྲུང་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། ལེགས་སྦར་དང་པྐཱ་
ལྱིའྱི་སདྐ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་བདནེ་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་དང་
བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདནུ་གྱི་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་མཚྱུངས་
ཡྩོད། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ད་ེདག་འཁྩོར་ལྩོ་བར་པའྱི་
སབྐས་གསྲུངས་ཡྩོད།  ཆྩོས་འཁྩོར་བར་པའྱི་ནང་
བརྟག་ཅྱིང་དཔྱད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་རབ་སྐྱདེ་དགྩོས་
པར་བསྟན་ཏ་ེགཞྱི ་ལམ་འབས་གསྲུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་
ཐྩོན་ཡྩོད། གཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་ཤེས་རབ་གྩོང་འཕལེ་
གཏྩོང་བ་ལ་གྩོམས་འདྱིས་བརྟནེ་དགྩོས་པ་དང་། ལམ་
གྱི་སྐབས་སྲུ ་ད་ེལྟ་བྲུའྱི་ཤེས་རབ་ད་ེསྒ ྩོམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་

གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་བ། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འབས་བྲུ་བང་
ཆྱུབ་ཀྱི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད།  རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་
བརྟག་དཔྱད་ལ་ནན་ཏན་བདེ་པ་ནྱི་ནྐཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
ཀྱི་ཁྱད་ཆྩོས་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ད་ེཆགས་ཡྩོད་པས་ཚན་རྱིག་
དང་མཐྲུན་གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་
པ་དང་ལྷན་ད་ུབགྩོ་གླངེ་གྩོ་བསྡུར་བྱུང་དང་བྱུང་མྲུས་
ཡྱིན། བྩོད་ཀྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི་ནང་དའུང་ཚན་རྱིག་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་གསར་ད་ུའགྩོ་བཙྱུགས་ཡྩོད། དངེ་རབས་ཚད་རལུ་ 
Quantum དངྩོས་ཁམས་ཚན་རྱིག་གྱི་ལ་ྟབ་དང་དབྲུ་
མའྱི་ལྟ་བའྱི་དབར་མཐྲུན་པའྱི་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཡྩོད། 
ཅསེ་དང་ཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས། ནང་ཆྩོས་ཀྱི་

ངྩོས་ནས་ཤེས་རབ་སྤལེ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི་ཐྩོས་བསམ་
སྒ ྩོམ་གསྲུམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་གསྲུངས་ 
ཤྱིང་། ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་གཞན་གྱིས་བཤད་པར་ཉན་
པའམ། ཡང་ན་དཔ་ེཐྩོག་ནས་ཐྩོས་པ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ 
ཅྱིང་། ཐྩོས་པ་ད་ེཡང་ནས་ཡང་ད་ུབསམ་བླ ྩོའྱི་
ནང་འཁྩོར་བཅྱུག་སྟ་ེགྩོ་རྟ ྩོགས་མཐྩོ་རྲུ་གཏྩོང་གྱིན་
ཡྩོད།  བསམས་ནས་ཤེས་པ་ད་ེསྒ ྩོམ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
སེམས་ལ་གྩོམས་འདྱིས་བརྟནེ་ཏ་ེརྟ ྩོགས་པ་སྐྱསེ་པར་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསྲུམ་
བསླབ་པ་གསྲུམ་དང་འབལེ་ནས་བཀའ་འགལེ་མཛད་
ཡྩོད།
 ད་ེརསེ་བཀའ་སྩལ་བའྱི་ནང་། ཤེས་རབ་
སྙྱིང་པ ྩོའྱི་གཟྲུངས་སགྔས་ཏདྱ་ཐྐཱ། ག་ཏ་ེག་ཏ་ེཔྐཱ་ར་
ག་ཏ་ེཔྐཱ་ར་སཾ་ག་ཏ་ེབ ྩོ་དྷྱི་སྭཱ་ཧྐཱ ། ཞསེ་པའྱི་ནང་སྟ ྩོན་པ་
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ལམ་ལ་ྔརྱིམ་གྱིས་བགྩོད་དགྩོས་
པ་བསྟན་པ་རེད། གཟྲུངས་སགྔས་ཀྱི་ད ྩོན་ནྱི་སྩོང་ཞྱིག 
སྩོང་ཞྱིག ཕ་རྩོལ་ཏུ་སྩོང་ཞྱིག ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཡང་དག་
པར་སྩོང་ཞྱིག  བང་ཆྱུབ་ཏུ་གཞྱི་ཚྱུགས་ཤྱིག་ཅསེ་པ་
རེད།  ག་ཏ་ེཞསེ་པས་ཚྩོགས་ལམ། ཡང་ག་ཏ་ེཞསེ་
པས་སྦྩོར་ལམ། པྐཱ་ར་ག་ཏ་ེཞསེ་པས་མཐྩོང་ལམ། པྐཱ་
ར་སཾ་ག་ཏ་ེཞསེ་པས་སྒ ྩོམ་ལམ་དང་། བྩོ་དྷྱི་སྭཱ་ཧྐཱ ་ཞསེ་
པས་མྱི ་སླ ྩོབ་ལམ་བཅས་བསྟན་པ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་
བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་རསེ།  ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་
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ས་མཆྩོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་
ཡྩོད་པ་དང་། དའེྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་གཉྱིས་ཀྱིས་
ང་ཚྩོས་ཐལ་མྩོ་སྦར་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཅྱི་ཡྱི ན་ནམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གུས་ཞབས་
མཚྩོན་གྱི་ཡྩོད། ཐལ་མྩོ་སྦྩོར་སྟངས་ལ་ཐལ་མྩོ་བཅར་
ལེབ་ཅསེ་པ་ཞྱིག་དང་། ནང་པའྱི་ངྩོས་ནས་ཐལ་མྩོ་སྦྩོར་
སྟངས་ནྱི་མཐ་ེབ ྩོང་གཉྱིས་ནང་ད་ུབཀུག་ཏ་ེཐལ་མྩོ་ན ྩོར་

བྲུའྱི་གཟྲུགས་སྲུ་བཀྩོད་དགྩོས་པ་རེད།  དའེྱི་མཚྩོན་
ད ྩོན་ནྱི་ཕྱི་དབྱིབས་ན ྩོར་བྲུའྱི་གཟྲུགས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གཟྲུགས་སྐ་ུམཚྩོན་བདེ་དང་། ཁྩོག་སྟ ྩོང་ཡྱིན་པ་ཆྩོས་
སྐ་ུམཚྩོན་གྱི་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོའྱི་གཟྲུངས་སགྔས་སྐ ྩོར་
འགལེ་བཤད་མཛད། ད་ེརསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་གྲུབ་རསེ་བྲུད་མེད་ཁག་

གཅྱིག་གྱིས་མ་ཎྱི་དབངས་སྲུ་གརེ། མཐར་ཉྱི་ཧ ྩོང་སྩོ་
ཏ ྩོ་ནང་པའྱི་དགེ་འདནུ་པ་གཞྩོན་སྐྱེས་མཐྲུན་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་མྱི ་ཡ་ཛ་ཀྱི་ Ven Miyazaki 
མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི ་ཐྲུན་མྱིན་
ཉྱི་གདགུས་ཤྱིག་ཕག་རྟགས་སྲུ ་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་ནས་
མཛད་སྒ ྩོ་ཡྩོངས་སྲུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྩོ་ཇྱི་དགྩོན་པར་མང་ཚྩོགས་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གྩོང་ཁྱརེ་ཀ་ན་ཛ་ཝའྱི་
ཁྲུལ་ནས་རྒྱང་ཐག་ཀྱི་ལྩོ་མྱི ་ཊར་ ༥༠༠ ཙམ་གྱི་སར་
ཡྩོད་པ་ནས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་མེ་འཁྩོར་མགྩོགས་ཤྩོས་དའེྱི་ནང་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་སྩོང་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༢།༣༠ ཙམ་
ལས་མ་འགྩོར་བར་སྟ ྩོན་འཁྩོར་རྣམས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་རྒྱལ་ས་
ཊྩོཀ་ཁྱྩོའྱི་ནང་ཕྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེརསེ་
སྩོ་ཇྱི་དགྩོན་པར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཁྲུལ་དརེ་
༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ། མགྩོན་པའྱི་མཁན་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེས་གཙྩོས་འབལེ་ཡྩོད་རྣམས་ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཉྱིན་དགུང་ལགྗས་
སྨྱིན་ཡང་ལནྷ་ད་ུདགསེ་བཞསེ་མཛད། ད་ེརསེ་དགྩོན་
པའྱི་འད་ུཁང་ནང་ད་ུམྱི ་མང་གངས་ ༡༨༠༠ བརྒལ་
བར་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་བད་ེ
བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་མཁན་འགྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན། འདྱིར་ང་ཚྩོ ་དགྩོན་པའྱི་
ནང་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་པའྱི་རྱིང་ལ་ས་
ཁྲུལ་གཞན་དང་གཞན་ད་ུམྱི ་མང་རྣམས་དམག་འཁྲྲུག་
སྩོགས་ནང་དཀའ་ངལ་མྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་
མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་བད་ེབ་
འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཞ་ེསངྡ་དང་ང་རྒྱལ་སྩོགས་
ཀྱིས་རྒྱྱུད་རླ ྩོམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ། ཞསེ་
རང་ཕྩོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་ཕྩོགས་ལ་སངྡ་ཟྲུག་
ཆེན་པ ྩོས་རྙ ྩོག་ག་དང་འཁྲྲུག་རྩོད། མཐའ་ན་མྱི ་གསྩོད་

ཁྲག་སྦྩོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ལགྷ་
པར་ད་ུརྙ ྩོག་ག་ད་ེདག་ཆྩོས་ཀྱི་མྱིང་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་སབྐས་
ཧ་ཅང་བླ ྩོ་ཕམ་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མས་
བམས་པ་དང་བར་ེབ། བཟྩོད་སན། ཆྩོག་ཤེས་སྩོགས་
བཟང་པ ྩོའྱི་བསབླ་བ་ད་ེདག་གསྲུང་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། 
ཆྩོས་ལྲུགས་ད་ེདག་གྱི ་རེས་འཇྲུག་ཏུ་རླ ྩོམ་པ་འགའ་
རེས་ཞ་ེསངྡ་དང་ཕག་དྩོག་སྩོགས་ཀྱིས་གཞན་དབང་ད་ུ
གྱུར་ནས་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེ
ནྱི་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ཡང་དག་པ་གཅྱིག་མ་བས་པའྱི་
རྟགས་མཚན་རེད། དངེ་སབྐས་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་
གཅྱིག་ཙམ་གྱིས་ཆྩོས་ཁས་ལེན་གྱི་མེད། འྩོན་ཀང་
འགྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་བཟང་

པ ྩོའྱི་ཡྩོན་ཏན་བམས་པ་དང་བར་ེབ་སྩོགས་ཉམས་ལེན་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོར་མས་བམས་བརསེ་བསྐྱངས་
ཡྩོད། ཆྱུང་བྱིས་པའྱི་སབྐས་ནས་མས་བམས་བརསེ་
བསྐྱངས་པ་མ་ཟད། ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་རསེ་སྲུའང་རང་
ཉྱིད་ལ་གཞན་གྱིས་བམས་བརསེ་བསྐྱངས་དགྩོས་སྟབས་
གྩོགས་པྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་དསུ་རྟག་ཏུ་
གཞན་ལ་སངྡ་སེམས་དང་ད ྩོགས་པ་བས་ནས་བསདྡ་པ་
ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་ལ་གྩོགས་པ ྩོ་རག་རྒྱྱུ ་ཕར་བཞག སྩོ་
སྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལའང་གནྩོད་རྒྱྱུ ་རེད། ཆྩོས་ཁས་ལེན་
རྲུང་མ་ལེན་རྲུང་བམས་བར་ེནྱི་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་
ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་
དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུསྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་
བཀའ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་རྒྱལ་ས་ཊྩོཀ་ཁྱྩོའྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཤྩོ་
ཝ་ཇྩོ་ཤྱི ་བྲུད་མེད་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Showa Joshi Womens 
University ཀྱི་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་སྒ ྩོམ་རྱིམ་
བར་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་དང་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བཀའ་
དབང་སྩལ་ཡྩོད། ད་ེཡང་ས་ྔད ྩོ་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་རལུ་མཚྩོན་དཀྱིལ་འཁྩོར་དང་སྤན་རས་
གཟྱིགས་ཕག་སྟ ྩོང་སྤན་སྟ ྩོང་གྱི་སྐ་ུཐང་རྟནེ་གཙྩོའྱི་མདནུ་
ད་ུབསྒྲུབ་བཞག་མཛད། ད་ེནས་ཚྩོགས་ཁང་ནང་དད་
ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་ཉྱི་ཧ ྩོང་སདྐ་ཐྩོག་
ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་གསྲུང་འདྩོན་གནང་། ད་ེནས་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ས་ྔད ྩོ་
ཐྩོག་མར་དབང་བདེ་རྒྱྱུ ་རེད། སགྔས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་
བདེ་མཁན་ཡྱིན་ན་དབང་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། སྤྱིར་
བརྒྱྱུད་སྡ་ེགཞན་དང་གཞན་ད་ུདབང་གྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་
ལ་ྟབྲུ་ཉམས་ལེན་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ནང་ཐྲུན་མྩོང་
མྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་གང་ཡྩོད་བརྩོད་ན། བམས་སྙྱིང་ར་ེ
བང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟ ྩོང་ཉྱིད་རྟ ྩོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་

ཟྲུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་འགྩོ་དགྩོས། ད་ེབཞྱིན་སགྔས་ཀྱི་
ཉམས་ལེན་ནང་ཤེས་པ་ཕ་མྩོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་གསྲུང་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཤེས་པ་ཕ་ཤྩོས་ནྱི་གདྩོད་མའྱི་སེམས་
རང་བཞྱིན་གྱི་འྩོད་གསལ་བ་ད་ེཡྱིན། དརེ་ཁམས་བད་ེ
གཤེགས་སྙྱིང་པ ྩོ་ཡང་བརྩོད། ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་གཉུག་མའྱི་
སེམས་ད་ེམཐར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟྲུགས་སྐུའྱི་ངྩོ་བ ྩོར་
གྱུར་རྒྱྱུ ་རེད། རྒྱྱུད་ཀྱི་ཐགེ་པའམ་ར ྩོ་རའེྱི་ཐགེ་པ་དརེ་
ཡྱིད་ཀྱི་ཐགེ་པའང་གསྲུང་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན་ཐགེ་པ་དསེ་ཡྱིད་སྐྱྩོབ་པ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་
བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་གྲུབ་རསེ་ར ྩོ་ར་ེདྱིལ་བྲུ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚྩོན་
ད ྩོན་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ར ྩོ་རསེ་ཐབས་བད་ེབ་
ཆེན་པ ྩོའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། དྱིལ་བྲུས་སྟ ྩོང་ཉྱིད་རྟ ྩོགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་མཚྩོན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསྟནུ་
དབང་དངྩོས་གཞྱི་སྩལ།
  ཉྱིན་དགུང་ལགྗས་སྨྱིན་གྲུབ་བསྟནུ། ༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་ནང་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱ་
རྱིགས་ནང་པ་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་ཡྩོད་པའྱི་ཚྩོད་དཔག་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་ནྱི་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་
ཡྱིན། ངྩོས་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤།༡༩༥༥ ལྩོར་

སྡ ྩོད་རྱིང་ནང་པའྱི་དགྩོན་པ་མང་པྩོ་མཇལ་རྒྱྱུ ་འདགུ ད་ེ
རསེ་དམར་ཤྩོག་དབང་འཛྱིན་པ་ཚྩོས་ཆྩོས་ར་མེད་བཟྩོ་
ཐབས་བས་ཀང་ལམ་ལྷ ྩོང་བྱུང་མེད། ཆྩོས་ཀྱིས་མྱིའྱི་
སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེསྐྲུན་རྒྱྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། ཆྩོས་
ལྲུགས་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་དད་པ་གཙྩོ ་བ ྩོ་བས་ནས་འགྩོ་གྱི ་
ཡྩོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་
ཆྩོས་གང་ཡྩོད་བརྩོད་ན་དད་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་མྱིན་པར་རྒྱྱུ ་
མཚན་གཙྩོ་བ ྩོར་བས་ནས་འགྩོ་གྱི་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་
འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༣༠ ལགྷ་གྱི་རྱིང་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལནྷ་
བགྩོ་གླངེ་བས་པ་དསེ་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་
ཧ་ཅང་འདགུ དཔརེ་ན། ཆྩོས་མངྩོན་པའྱི་ནང་འཇྱིག་
རྟནེ་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་གསྲུངས་པ་ད་ེདག་ན ྩོར་
བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པས་ར་སྤྩོད་གསལ་
པྩོ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་རང་གནད་ད ྩོན་དའེྱི་ཐྩོག་ཚན་
རྱིག་པས་གང་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དརེ་ཡྱི ད་ཆེས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའྱི་གཞུང་ནས་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་དཔརེ་ན། ཤེས་
པའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་དང་བདེ་ལས་སྩོགས་གསྲུངས་པ་དརེ་ཧ་ཅང་
ཡྱིད་དབང་འཕྩོག་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ།
  ད་ེལརྟ་སྤན་རས་གཟྱིགས་སེམས་ཉྱིད་ངལ་
གསྩོའྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་གྲུབ་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི ་ལས་མཛད་པའྱི་སྒ ྩོམ་རྱིམ་
བར་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་མཐར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕངེ་གཉྱིས་པ་དག་ེའདནུ་
རྒྱ་མཚྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་སྙྱིང་པ ྩོ་ད ྩོན་གསྲུམ་གྱི་
འགལེ་བཤད་མཛད་ནས་ཐངེས་འདྱིའྱི་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་མཛད་
འཕྱིན་རྣམས་ཡྩོངས་སྲུ་ལེགས་པར་མཇྲུག་སྒྱིལ་མཛད་
ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སྟ ྩོན་འཁྩོར་རྣམས་རྒྱ་གར་ལ་
ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡྩོད།།



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།33

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུགནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་མྱི ་དང་
ཐ་ེཝན་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་
ཁྲུལ་ད་ུགནས་སྡ ྩོད་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་
དང་ཐ་ེཝན་མྱི་མང་ ༡༠༠༠ བརྒལ་བར་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
གཞན་དྩོན་བ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ང་ཚྩོའྱི་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ནང་
གསྲུང་བཞྱིན་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་
གང་སར་བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་དགའ་མྩོས་ཆེན་པ ྩོ་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱི ་རང་གྱིས་སྩོ་སྩོའྱི་རྱིག་
གཞུང་བདག་གཅེས་མ་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངྩོ་ཚ་དགྩོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། ངྩོས་རང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བསྐྱྩོད་
སབྐས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་སེམས་པ་བཟང་པྩོ་ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་
ཡྩོད། གལ་ཏ་ེབ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ནང་ཁྲུལ་འཁྲྲུག་པ་བརྒྱབ་པ་
དང་མྱི་གསྩོད་པ་སྩོགས་བས་ན་ཞབས་འདནེ་རེད། བྩོད་
མྱི ་ཡྩོད་པ་རྣམས་རྲུག་རྲུག་བས་ཏ་ེཕན་ཚྱུན་ལས་དྩོན་
སྐ ྩོར་གྩོ་བསྡརུ་བས་ནས་སྐྱྩོན་དང་ཞནེ་ཆ་ཡྩོད་པ་རྣམས་
ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་ཐྩོག་ནས་གསལ་བཏྩོན་གྱིས་ཡར་
རྒྱས་གཏྩོང་ཐབས་བདེ་དགྩོས། བྩོད་ནང་གཞྱིས་ལྲུས་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་དཀའ་སྡུག་མྩོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་མཚྩོན་ན། ང་ཚྩོས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་
ཐྩོག་འབད་བརྩོན་ཡྩོད་དགུ་རལ་སྤྲུག་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་
ཀང་ནསུ་པ་ད་ེཙམ་མ་ཐྩོན་སྟབས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། འགྱུར་བ་འགྩོ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་རེད། འགྱུར་བ་མ་འགྩོ་ཐབས་མེད་རེད། ས་ྔཕྱི་
མ་གཏྩོགས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མ་བདེ་པར་གཡྩོལ་
ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། རྒྱ་ནག་དབང་འཛྱིན་པ་ཚྩོས་བ ྩོད་
མྱི ་རྣམས་ལ་དག་གནྩོན་ཁྩོ་ན་བས་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཐྲུན་
མྱིན་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་བཟྩོ་ཐབས་བས་དང་བདེ་མྲུས་
ཡྱིན་ནའང་བྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་ཚགས་ཚྱུད་ཐག་ཆྩོད་
བས་ནས་འཚྩོ་གནས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་ནམ་ཞྱིག་བ ྩོད་མྱིའྱི་མངྩོན་འདྩོད་ངྩོ་མ་གང་ཡྱིན་པ་
དརེ་བསམ་ཤེས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐྲུབ་ཀྱི་
རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། དེ་རེས ་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེཝན་ནས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་མྱི ་
མང་རྣམས་ལ་ནང་ཆྩོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་
བདེ་དགྩོས་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ད་ཆ་
མྱི་ལྩོ་ ༨༠ བསླབེས་ཡྩོད། ད་དངུ་ཡང་ངྩོས་ཀྱི་དཔལ་
ནྐཱ་ལེཎྜའྱི་མཁས་པའྱི་མཛད་པའྱི་གཞུང་ལྲུགས་རྣམས་
ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཁྱདེ་ཚྩོས་ཀང་ད་ེལརྟ་གནང་
རྩོགས་ཞསེ་ངྩོས་ཀྱིས་དན་སྐལུ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དངེ་
སབྐས་དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་འཛྲུགས་
སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེཁྩོ་ན་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་མྱིན། 
འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་གང་སར་ནང་སེམས་བརྒྱྱུད་དང་
འབལེ་བའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱིས་མ་འདང་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ཆགས་
སངྡ་གྱི་གཞན་དབང་ཁྩོ་ནས་རྙ ྩོག་གྲྭ་མང་པ ྩོ་བཟྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བམས་བར་ེལནྡ་ཞྱིང་བླ ྩོ་སྤ ྩོབས་ལནྡ་
པའྱི་མྱི ་བཟང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཐབས་བདེ་དགྩོས། ཁྱདེ་
ཚྩོ་མང་ཆེ་བས་ཉྱིན་ལརྟ་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་འདྩོན་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཁ་ནས་བཏྩོན་པ་གཅྱིག་པྲུས་མྱི་འགྱིག ནང་དྩོན་
ཤེས་པ་བདེ་དགྩོས། ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་རབས་ ༢༡ པའྱི་
ནང་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་བརྩོད་ཀྱི་

ཡྩོད། ཕ་མེས་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་ཆྩོས་ལ་དད་པ་བས་
ན་ངྩོ་མཚར་སྐྱ་ེརྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། རྒྱྱུ ་མཚན་ཤེས་ནས་
དད་པ་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས། ད་ེལརྟ་བྱུང་ན་ང་ཚྩོས་
མ་རྱིག་རྩོངས་པའྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་སེལ་ནས་སེམས་བརྒྱྱུད་
དལུ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེརསེ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་རྒྱལ་ས་ཊྩོཀ་ཁྱྩོའྱི་ན་རྱི ་ཏའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནམ་
ཐང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་བརྒྱྱུད་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེཡང་ཐངེས་
འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུབདནུ་ཕག་གཉྱིས་
རྱིང་མཛད་འཕྱིན་སྐྱྩོང་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ཆབ་སྱིད་
མྱི ་སྣ། སནྨ་པ། ནང་པའྱི་དད་ལནྡ་པ། སླ ྩོབ་ཕྲུག ད་ེ
བཞྱིན་མང་ཚྩོགས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ། 
ད་ེབཞྱིན་ཆྩོས་འབལེ་བཅས་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་ནས་རེ་ཞྱིག་
ཉྱི་ཧ ྩོང་ཁྲུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་རྣམས་ལེགས་པར་མཇྲུག་
སྒྱིལ་མཛད་འདགུ ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༡༠ ཙམ་ལ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ཉྱི་ཧ ྩོང་ཁྲུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་ཡྩོངས་སྲུ་ལེགས་པར་
གྲུབ་ཏ་ེབཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་
སྐབས་དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་མཛད་གཙྩོ ་
རྣམས་དང་ལམ་གཡས་གཡྩོན་ད་ུམྱི ་མང་བཅས་ནས་
ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་མེ་ཏ ྩོགས་སྩོགས་
ཐྩོགས་ཏ་ེཕབེས་བསྲུ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།། །།
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ཙྱི ་ཙྱིར་ངན་བས། ཕ་ཁང་ལ་མེ་བརྒྱབ། ༼བྩོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་༽ ཞསེ་ནང་འགལ་
སྤྲུངས་གསྩོག་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་འཁྲབ་གཞུང་ལ་དཔྱད་པ།

བྲུ་རྩོང་ལ་ྷམྩོ་ཚང་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག

༄༅། །“བྩོད་གསར་པའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་འཚྩོ་བ་”དང་། 
“བྩོད་རྙྱིང་པའྱི་ཆེས་གདགུ་རྱུབ་ཀྱི་གཉའ་གནྩོན་”གཉྱིས་
དབར་སྡུག་དན་སྐྱྱིད་བསམ་བེད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་དྱིལ་
བསྒགས་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོའྱི་སདླ། རྒྱ་དམར་བྩོད་རང་སྐྱྩོང་
ལྗ ྩོངས་ཏང་ཨྲུད་དྱིལ་བསྒགས་པྲུའྲུ་དང་། བྩོད་ལྗ ྩོངས་
བརྙན་འཕྱིན་ལས་ཁྲུངས། པ་ེཅྱིན་སྤྲུད་ཚད་ར་ེཕྲུད་རྱིག་
གནས་བརྒྱྱུད་སྤལེ་ཀུང་སེ། རྒྱ་ནག་དབྲུས་བརྙན་འཕྱིན་
འཁྲབ་གཞུང་ད ྩོ་དམ་ལྟ་ེགནས་བཅས་མཉམ་འབལེ་
ཐྩོག་དཔར་ལེན་བཟྩོ་སྐྲུན་དང་འགམེས་སྤལེ་བས་པའྱི་
བ ྩོད་ཀྱི་ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་དང་འབལེ་བའྱི་བརྙན་འཕྱིན་འཁྲབ་
ཚན་ལེའྲུ་ ༤༦ ཡྩོད་པ་ཞྱིག་འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་
ནང་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་ལམ་ ༨ (CCTC 8) ཐྩོག་
དབྲུགས་ཐངེས་གཅྱིག་ལ་རྒྱང་སྱིངས་བས་མ་ཐག་ 新

浪微博 ཞསེ་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ Twitter ད་རྒྱའྱི་ 
ནང་། དགྩོང་མྩོ་རེར་ལེའྲུ་བཞྱི་རེ་བསྟན་པའྱི་རསེ། 
འཁྲབ་གཞུང་ཇྲུས་འདྩོན་པ་ཅང་ལྩོ ་ཅན་ཚེ་དབང་
ཡྩོན་ཏན་གྱི ་བསམ་པར་རྒྱ་ཆེའྱི ་གཟྱིགས་མྩོ ་བས་
བསགྔས་བརྩོད་ཀྱི་མེ་ཏ ྩོག་གཏྩོར་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་བཅང་ཡྩོད་ 
ཀང་། དྩོན་དངྩོས་ཐྩོག་ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེརྒྱ་ཆེའྱི་བ ྩོད་མྱི ་
ཚྩོས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་“ཁྱྩོད་ཚྩོར་དངྲུལ་བྱུང་ན། བྩོད་
མྱིའྱི་ལ་རྒྱ་དང་གཞནེ་ཁྩོག་བཙྩོང་གྱི་ཡྩོད་དམ། ཁྱྩོད་
ཚྩོས་འཁྲབ་སྟ ྩོན་བས་པའྱི་མྱི ་སྣ་ད་ེདག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་
མཚྩོན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་སྩོགས་ཚྱིག་ངན་གཏམ་བཙྩོག་
གྱིས་ཁ་རངུ་བཏང་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། གྩོང་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་
བ ྩོད་མྱི ་འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་འགས་གནས་ཚྱུལ་གསལ་རྟ ྩོགས་

བྱུང་རསེ་རྒྱ་ཆེའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་
ཕ ྩོག་ཐྲུག་ཕྱིན་པར་དགྩོངས་སེལ་ཞུས་འདགུ  གནས་
ཚྱུལ་རྒྱྱུས་མངའ་ཡྩོད་མཁན་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཅང་ལྩོ་
ཅན་ཚེ་དབང་ཡྩོན་ཏན་གྱིས་ད་ེསའྔྱི་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་རྲྭ་
སྒངེ་སབྐས་ཁྩོ་པའྱི་སྤ ྩོ་བ ྩོ་ཅང་ལྩོ་ཅན་གུང་བསྩོད་ནམས་
རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་ལ་སྐབས་དའེྱི་བ ྩོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་
ནས་༼ལྲུང་ཤར་གྱིས་རྲུ་སྲུའྱི་དམར་པྩོའྱི་ལམ་ལྲུགས་
སྤལེ་རྱིས་བས་པའྱི་ཉསེ་པ་བཙྱུགས་ནས་སྐ་བཅད་རྒྱང་
འབྲུད་བཏང་བར་༽འཁྩོན་ལན་སླ ྩོག་ཆེད་དང་། ད་
ལའྟྱི་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ངྩོ་དགའ་སྤལེ་སདླ་འཁྲབ་པའྱི་
གཅྱིག་གྩོ་གཉྱིས་ཆྩོད་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཐྩོག་ནས་འཁྲབ་
གཞུང་ནང་ཁྩོ་པས་བྩོད་རྙྱིང་པའྱི་སྐུ་དག་ལམ་ལྲུགས་
སྐ ྩོར་མྲུན་ནག་གདགུ་རྱུབ་ཇྱི ་འད་ཡྩོད་ལྲུགས་ངན་
པ་རྒྱྱུས་ཡྩོད་ཀྱིས་ཇྲུས་འདྩོན་བས་ཡྩོད་པ་ནྱི། བྩོད་
མྱིའྱི་གཏམ་དཔརེ་༼ཙྱི ་ཙྱིར་ངན་བས། ཕ་ཁང་ལ་མེ་
བརྒྱབ།༽ཅསེ་པ་ལརྟ་རང་མགྩོར་ཆྱུ་བླྲུགས་ཀྱིས་ཁྩོ་པའྱི་
ཕ་མེས་ནས་ད་བར་ཕ་བརྒྱྱུད་བྲུ་འཛྱིན་གྱི་ལྟ ྩོ་ཕ ྩོགས་དང་
གྩོ་མྱིང་ཡྩོང་སའྱི་སྤྱི་གཞུང་ལ་དམའ་འབབེས་བཀུར་
འདབེས་བས་པའྱི་“གསང་གཏམ་”ཞྱིག་རེད་ཅེས་ལྷ་
སའྱི་ཁྲྩོམ་གཞུང་གྱི་ཆང་ཁང་ཇ་ཁང་ནང་ཟྲུར་ཟ་འཕྱྭ ་
སྨྲྩོས་བ་ཡྲུལ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད།
 འྩོན་ཀང་། བ་ངན་ངྩོ་གསྩོར་འཁྱརེ་རྒྱྱུ ་དང་
རྲུན་བཤྩོད་རྒྱྱུར་གྩོམས་འདྱིས་འཇགས་པའྱི་རྒྱ་དམར་
གཞུང་གྱིས་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་བ ྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚྩོགས་
དང་བསམ་ཤེས་ཅན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ལནྡ་པ་ཚྩོས་ད་

རྒྱའྱི་ནང་ལགྷ་བསམ་ཟྩོལ་མེད་ཀྱི་ན ྩོར་འཁྲྲུལ་ཡྩོ་བསང་
གྱི་སྐྱྩོན་འདྩོན་བས་པར་ཉན་རྒྱྱུ ་ལ་ྟཅྱི། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེ
མྱི ་བདནེ་རྲུན་སྒྱིག་གྱིས་འཁྲབ་གཞུང་འདྱི་“རྒྱལ་གཅསེ་
རྱིང་ལྲུགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་དང་། མྱི ་རྱིགས་མཐྲུན་སྒྱིལ། 
ཁ་བལ་ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་པའྱི་ནང་ད ྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་བས་ཏ་ེབ ྩོད་
གསར་རྙྱིང་བསྡརུ་བ་བ་རྒྱྱུ ་”ཟརེ་བའྱི་དྱིལ་བསྒགས་སླ ྩོབ་
གསྩོའྱི་ལག་ཆ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས། སརླ་ཡང་
འདས་ལྩོའྱི་ཟླ་མཇྲུག་ནས་བཟྲུང་༼༢༠༡༤།༡༢།༡༥༽ 
བྩོད་ལྗ ྩོངས་བརྙན་འཕྱིན་ཞསེ་པའྱི་ནང་། བྩོད་མྱི ་མང་གྱི་
སེམས་ཁམས་ལ་སརླ་ཡང་གནྩོད་འཚེ་བཟྩོ་ཆེད་རྒྱ་བ ྩོད་
སདྐ་གཉྱིས་ནང་ཡང་སྐ ྩོར་བསྐྱར་སྐ ྩོར་གྱིས་རྒྱང་སྱིངས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་
བཙན་སྐུལ་གྱིས་རང་བསྟ ྩོད་རང་སྒྩོག་ཚྱུལ་ད་ུབརྙན་
འཕྱིན་ད་ེ“དངྩོས་བདནེ་དང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་”ཚྱུལ་གསར་
འགྱུར་ནང་ཤྩོད་ད་ུབཅྱུག་པ་ད་ེནྱི། རང་གནྩོང་མངྩོན་
བསྲུས་ཡྱིན་པ་ད ྩོན་གྱིས་མཁས་བླངས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ན་
ཅྱི། <<བྩོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་>>ཞསེ་པའྱི་ནང་ད ྩོན་དང་
འབྱི་རལ་སྐ ྩོར་རགས་ཙམ་གླངེ་ན། ནང་ད ྩོན་ཐད་བ ྩོད་
ཀྱི་ཉ་ེབའྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་སྟ།ེ སྒྱུ ་
རལ་ཀྱི་ལམ་ནས་བྱུང་ཚྱུལ་རྲུན་བཟྩོ་བས་ཏ་ེརྩོམ་སྒྱིག་
བས་པའྱི་སྒྲུང་གཏམ་ཞྱིག་རེད། གཟྲུགས་མེད་གྱིབ་བཟྩོ་
བས་པའྱི་མྱི ་སྣས་དངྩོས་བྱུང་གྱི ་དསུ་སྐབས་ནང་ཕར་
འགྩོ་ཚྱུར་འྩོང་བས་པའྱི་དངེ་དསུ་ཀྱི་སྒྱུ ་རལ་གྱི་ལམ་བྲུ་
དསེ། ད་ེསའྔྱི་འབྱུང་རབས་བརྩོད་པ་ནྱི་གསང་སྒྲུང་དའེྱི་
ཐབས་རལ་རེད་ཅེས་བརྩོད་ན་མྱི ་འགྱིག་པ་མེད་སྙམ། 
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མྱི ་སྣ་དང་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་བརྩོད་བ་གཙྩོ་བ ྩོ་བཅྩོས་མའྱི་
ཐྩོག་མཛེས་རྒྱན་སྤད་པའྱི་རྩོམ་པ་པ ྩོའྱི་བར་ེསེམས་ཀྱིས། 
འཁྲབ་གཞུང་དའེྱི་ནང་གྱི་མྱི ་སྣ་གཙྩོ་བ ྩོ་ ༼ཡྲུལ་འཁྱམ་
པ་༽ གྲྭ་བཀྲ་ཤྱིས་དང་ ༼བཀའ་བླ ྩོན་བད་ེལེགས་ཟརེ་
བའྱི་ལམྕ་ཆྱུང་༽ ཚྱི ་བད་ེསྐྱྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་གཟྲུགས་བརྙན་
སྟངེ་ནས་ད་ེསའྔྱི་བ ྩོད་ཀྱི་མཐྩོ་རྱིམ་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གྱི་༼སྐ་ུ
དག་ནང་ཁྲུལ་དང་བ་ླསྤྲུལ་ཕན་ཚྱུན་དབར་༽ འགན་
རྩོད་དང་རྟ ྩོག་སྨ ྩོན་གྱི་ཉམས་སྣང་མངྩོན་ཚྱུལ་བས། 
 གཞྱི་རའྱི་<<བྩོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་>> ཞསེ་པ་
བྱུང་ཚྱུལ་རྲུན་བཟྩོ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འཁྲབ་གཞུང་
ནང་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་དང་། དྩོན་རྐནེ་བྱུང་བ་
རྣམས་བྩོད་ཀྱི་འབྱུང་རབས་ནང་རད་ན་རྙདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་
པར་གཞྱི་མ་བས་ཏ།ེ དསེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཉ་ེབའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་ 
༼ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༣༣ ནས་ ༡༩༥༩ བར་གྱི་༽ལྩོ་ ༢༥ 
ལགྷ་གྱི་དསུ་ཡྲུན་རྱིང་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའྱི་
འཕྩོ་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་གསལ་པྩོར་བསྟན་ཚྱུལ་
བས་འདགུ ད་ེཡང་། ༸གྩོང་ས་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་
པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་རྩོགས་པའྱི་རསེ། བྩོད་ཀྱི་
མཐྩོ་རྱིམ་དབང་འཛྱིན་མྱི ་སྣའྱི་ནང་སྱིད་དབང་འཐབ་
རྩོད་དང་། རྱིས་པ་ལྲུང་ཤར་གྱི་ད ྩོན་རྐནེ། རྒྱལ་ཚབ་
རྲྭ་སྒངེ་དང་སྟག་བག་གྱི་ད ྩོན་རྐནེ། ༸གྩོང་ས་སྐ་ུཕངེ་
བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གསེར་ཁྲྱི་མངའ་གསྩོལ། རྒྱ་
དམག་བཅྱིངས་བཀྲྩོལ་དམག་གྱིས་བ ྩོད་བཙན་འཛྲུལ་
དང་། མྱི ་མང་འཐྲུས་ཚྩོགས་ཀྱི་ངྩོ་རྒྩོལ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ 
ལྩོར་བ ྩོད་མྱི ་མང་གྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་སྒརེ་ལངས་སྩོགས་བྩོད་ཀྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་འབྱུང་བའྱི་ད ྩོན་རྐནེ་མང་པྩོའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
རྩོམ་པ་པ ྩོས་གང་མཁྩོ་ད་ེལེན་དང་། སྒྩོ་འདྩོགས་འབྱི་
རལ་གྱི་ལམ་ནས་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྣམས་འབལེ་
ནས་མཚྩོན་པར་བས་པའྱི་གཟྲུགས་བརྙན་ཞྱིག་ཐད་ཀར་
མྱི ་རྣམས་ལ་“བྩོད་རྙྱིང་པ་”ཞསེ་པའྱི་དཔར་གཞྱི་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་མཐྩོང་ཐྲུབ་པ་བཟྩོ་ཁྲུལ་གྱིས། དསེ་“ད་ེསའྔྱི་བ ྩོད་
ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་ཟྲུང་འབལེ་གྱི་ལམ་ལྲུགས་དང་། བཀས་
བཀྩོད་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་ཞྱིང་བན་ལམ་ལྲུགས་ཟརེ་བ་རསེ་
ལྲུས་དང་། གདགུ་རྱུབ། མྲུན་ནག་ཡྱིན་ཚྱུལ་”ཐརེ་
བཏྩོན་བདེ་ཚྱུལ་དང་ཆབས་ཅྱིག། “བྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་

” ཞསེ་པ་ད་ལའྟྱི་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་མྱིག་ནང་གྱི་ག་མ་
དང་ཤ་ནང་གྱི་ཚེར་མ་བཞྱིན་ན་ཟྲུག་ཆེན་པ ྩོ་བཏང་བའྱི་
དཀའ་ངལ་དའེྱི་འབྱུང་ར་ཕྱིའྱི་བཙན་རྒྱལ་རྱིང་ལྲུགས་
ཀྱིས་བཟྩོས་སྐ ྩོར་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན།
 སྟབས་ཉསེ་པ་ཞྱིག་ལ། གཟྲུགས་མེད་གྱིབ་
བཟྩོ་དང་སྒྩོ་འདྩོགས་ཆེ་ཐལ་དག་ན། མྱི ་རྣམས་ལ་
རང་བཞྱིན་གྱིས་རྲུན་མ་ཡྱིན་པ་གསལ་སྟ ྩོན་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་
པ་ཆྩོས་ཉྱིད་ལརྟ། <<བྩོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་>> ཞསེ་
པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་རྒྱྱུན་མཐྲུད་ལེ་ཚན་དའེྱི་རྩོམ་སྒྱིག་པ་ 
དང་། འཁྲབ་འཁྲྱིད་པ་བ ྩོད་མྱི ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འཁྲབ་
སྟ ྩོན་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཡང་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཡྱིན་པ་
ལས་བྩོད་མྱི ་མྱིན་པ། བྩོད་ནང་གྱི་འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་དག་
གས་ཁ་ཤས་གདན་ཞུ་བས་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་མང་ཆེ་བ་
ལྡ ྩོག་ཕྩོགས་མྱི ་སྣ་དང་གཡྩོག་པ ྩོ་གཡྩོག་མྩོ། སྤང་པྩོ་
སྩོགས་འཁྲབ་པའྱི་གྩོ་སལྐ་ལས་མེད་ཅྱིང་། གདན་ཞུ་
བས་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཡྲུལ་སྩོལ་གྩོམས་གཤྱིས་དང་། མྱི ་
དཔྩོན་སྐུ་དག་ཚྩོའྱི་གྩོན་ཆས་དང་འཚྩོ་བ་བསྐྱལ་སྟངས་
རྒྱྱུས་སྟ ྩོན་བདེ་པ ྩོའྱི་“ཇྲུས་སྟ ྩོན་པ་”ཞེས་མྱིང་བཏགས་
པར་རང་ངྩོམ་རང་ཆེ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ནའང་། དྩོན་ད་ུརྒྱ་
མྱིའྱི་བཀའ་བཀྩོད་ལརྟ་ཉན་རྒྱྱུ ་ལས་ལགྷ་པ་མེད་ན། བྩོད་
མྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་མྱིས་བ ྩོད་
མྱིར་རྲུས་ཏ།ེ བྩོད་མྱིའྱི་ད་ེསའྔྱི་སྐ་ུདག་གྱི་ཆས་གྩོས་གྩོན་
ཞྱིང་བཅྩོས་མའྱི་འཁྲབ་རལ་དང་། དངེ་དསུ་ཀྱི་སྒྱུ ་མའྱི་
བརྙན་འཕྱིན་བཟྩོ་རལ་བདེ་སྤད་ད་ེབ ྩོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་
བཤད་ཁྲུལ་བས། འྩོན་ཏ།ེ འྩོ་མའྱི་ནང་ཆྱུ་བསསེ་མང་
དག་ན། ཆྱུའྱི་རང་མདྩོག་མངྩོན་པ་བཞྱིན། ཆེ་ས་བ ྩོད་
ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་དང་། ཆྱུང་ས་མྱི ་
སྣ་འད་མྱིན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བདེ་སྟངས་བབ་ཅྩོལ། 
སྐད་ཆ་ཤྩོད་སྟངས་མཚྩོན་རྒྱའྱི་ཤན་ཤུགས་ཆེ་བས། 
མདའ་སདྐ་གླྱིང་བསྒྱུར་དང་། རྟ་གཡག་མགྩོ་འབལེ་
ཆགས་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། ཁྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྒས་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་ལེ་ཚན་དའེྱི་ནང་ནས་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལྩོ་
རྒྱྱུས་དང་འབལེ་བའྱི་ད ྩོན་གནད་འགར། བདནེ་དཔང་
ཁྲུངས་བཙན་གྱིས་གསད་བཀྲྩོལ་དང་མཉམ་མྱི ་བདནེ་
པའྱི་རྲུན་གཏམ་རྣམས་ལ་ཐརེ་བཏྩོན་བ་འདྩོད་བྱུང་། 

བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་མྱི ་བདནེ་འཁྱྩོག་བཤད།
ཐྩོག་མར་<<བྩོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་>> ཞསེ་པའྱི་བརྙན་
འཕྱིན་རྒྱྱུན་མཐྲུད་ལེ་ཚན་ ༤༦ ཡྩོད་པའྱི་ནང་གྱི་ལེའྲུ་
དང་པ ྩོ་འགྩོ་ཚྱུགས་མ་ཐག བརྙན་འཕྱིན་དའེྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་དགྩོས་དབང་དང་དམྱིགས་ཡྲུལ་གང་ཡྱི ན་གསལ་
སྟ ྩོན་བས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ལ་མྱི ་བདནེ་འཁྱྩོག་བཤད་བས་པའྱི་གཏམ་རྙྱིང་
རྣམས་བསྐྱར་ད་ུབརྙན་འཕྱིན་འཁྲབ་གཞུང་ནང་འཐྲུམ་
སྒྱིལ་བས་ཏ།ེ “སརྔ་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་བྩོད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གྱི་མངའ་ཁྩོངས་ཡྱིན་ཚྱུལ་གྱིས་”སདྐ་ཆ་ཐྩོག་མ་
འགྩོ་བཙྱུགས་པ་ནས་རྲུན་གཏམ་ཤྩོད་འགྩོ་ཚྱུགས་པ་ད་ེ
ནས་གླངེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེཡང་།
 ༡། <<བྩོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་>> ཞསེ་པའྱི་
བརྙན་འཕྱིན་ལེའྲུ་དང་པ ྩོ་འགྩོ་ཚྱུགས་མ་ཐག རྒྱ་གར་
ར ྩོ་ར་ེགླྱིང་ནས་ཡྩོང་ཁྲུལ་གྱིས་གནས་སྐ ྩོར་བ་གྲྭ་བཀྲྱིས་
དང་ཀ་སྦྲུགས་ནས་ཡྩོང་བའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་གསར་བརའེྱི་
ཏང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་དབང་ལནྡ་དང་བླ ྩོ་བརྟན་གཉྱིས་ས་ཆ་
གང་ཡྱིན་ཅྱི་ཡྱིན་མྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་དགྩོན་པའྱི་གང་ཁྩོག་
འྩོག་བསླབེས་ནས། བླ ྩོ་ལནྡ་དང་དབང་ལནྡ་གཉྱིས་ཀྱི་
གྲྭ་བཀྲྱིས་ཤྱིང་སྒྩོམ་ཞྱིག་གྱི་སྟངེ་ཐག་པས་བཏག་སྟ་ེདའེྱི་
སྟངེ་འཛེགས་ནས་དགྩོན་པའྱི་གང་ཁྩོག་ལྡབེ་རྱིས་ལ་ལ་ྟ
སབྐས། ཁྩོ་པས་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོས། “ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་
རྒྱ་ནག་པ་ེཅྱིང་ད་ུམན་འཇྲུའྱི་གྩོང་མ་ཧྲུན་ཁྲ་ེདང་མཇལ་
འདགུ ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོར་རྒྱ་ནག་མན་
འཇྲུ་གྩོང་མས་ཆྩོས་ཁྲྱི་ཕྲུལ་འདགུ་ ཆྩོས་ཁྲྱི་ད་ེགྩོང་མའྱི་
ཁྲྱི་ལས་ཅྱུང་དམའ་བ་འདགུ དསེ་ག་རེ་མཚྩོན་གྱི་རེད་
ཟརེ་ན། རྒྱ་ནག་གྩོང་མས་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམར་གྩོང་མའྱི་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་ (国师) མཚན་གནས་ཕྲུལ་བ་རེད། ” ཅསེ་
མཐྩོང་བ་བཤད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཁྩོ་པས་ད་དངུ་“ཐག་
པ་ཡར་ཙམ་བཀྩོག་དང་། ཞྩོགས་གཡས་ལ་ལྟ ྩོས་དང་། 
མན་འཇྲུ་གྩོང་མའྱི་ཞྱི་དག་དཔྩོན་རྱིགས་དང། ཞྩོགས་
གཡྩོན་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་བ་ླཆེན་མྱི ་ཆེན་འདགུ ལྟ ྩོས་དང་ད་
དངུ་སྐྱ་ེདམན་ཞྱིག་འདགུ་”འདྱི་ཕལ་ཆེར་མན་འཇྲུ་གྩོང་
མ་“ཚེ་ཤྱིད་（慈禧太后）ཡྱིན་གྱི་རེད། ཏྐཱ ་ལའྱི་
བ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་ཆེན་པ ྩོས་མན་འཇྲུ་གྩོང་མར་
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མཇལ་ཕག་ཕྲུལ་འདགུ འདྱི་ལྩོ་ ༢༥ གྩོང་གྱི་གནས་
ཚྱུལ་རེད་”ཅསེ་བཤད་མ་ཐག འྩོག་གྱི་ཐག་པ་འཐནེ་
མཁན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་དགྩོངས་
པ་རྩོགས་པ་རེད། ཅསེ་བཤད་ད་ེཁྩོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐག་
པ་ར ྩོ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་བཏག་ནས་གྲྭ་བཀྲྱིས་རང་སར་
གཡྲུགས་ནས་ལ་ྷསར་དག་ཤ་ལེན་ད་ུའགྩོ་ཡྱི ་ཡྱིན་ཟརེ་
ཁྩོ་པའྱི་ཟ་ཆས་རྣམས་འཁྱརེ་ཏ་ེབསྐྱྩོད་རསེ། ཐག་པ་
ཤྩོར་ནས་བཀྲྱིས་ས་ལ་ལྷུངས་པ་དང་མཉམ་དགྩོན་རྙྱིང་
གྱི ་ལྡབེ་རྱིས་ཡྩོད་པའྱི་གང་གྩོག་ད་ེཡང་ས་ལ་འགལེ་
ཚྱུལ་བསྟན། དསེ་མཚྩོན་ད ྩོན་གང་བསྟན་གྱི་ཡྩོད་དམ་
ཞ་ེན། ༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་མན་འཇྲུ་གྩོང་མའྱི་གདན་
ཞུས་ལརྟ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་པ་དང་། ༸གྩོང་ས་སྐ་ུཕངེ་
བཅྱུ་གསྲུམ་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བ ྩོད་རྒྱའྱི་ས་མཚམས་རྩོད་
རྙ ྩོག་ཞྱི་ཐབས་ཆེད་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་པ་ད་ེགཉྱིས་ལ་སདྙ་
ད།ེ “བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་སྱིད་ཀྱི་དབང་ཆ་རྒྱ་ནག་གྩོང་མས་
སྤད་ཚྱུལ་དང་། བྩོད་རྒྱ་ཁྩོངས་ཡྱིན་”ཚྱུལ་མྱི ་བདནེ་
རྲུན་སྒྱིག་གྱིས་གཏམ་རྙྱིང་བསྐྱར་ད་ུགླངེས་བ་ད་ེརེད།
 འྩོན་ཀང་། དྩོན་དངྩོས་ཐྩོག་༸རྒྱལ་མཆྩོག་
ལྔ་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་
པའྱི་སྐ ྩོར་<<བྩོད་ཀྱི་སྱིད་ད ྩོན་རྒྱལ་རབས་>>ནང་འཁྩོད་
པར་གཞྱིགས་ན། རྒྱ་ནག་༸གྩོང་མ་ཏ་ྭམྱིང་རྒྱལ་པྩོས་
རྒྱ་ནག་གྱི ་མངའ་སྡ་ེརྣམས་ལེགས་པར་སྐྱྩོང་མ་ཐྲུབ་
པས་ནང་ཟྱིང་དང་། དཔལ་འབྩོར་ཉམས་རུྒད་ཆེ་བར་
བརྟནེ་ཤར་ཕྩོགས་མན་འཇྲུ ་རྱི ་ཡ་ཞེས་སྩོག་རྱིགས་
སྲུ ་གཏྩོགས་པའྱི་ཡྲུལ་ཞྱིག་ནས་གཡྩོ ་ཐབས་ཀྱི་བཙན་
འཛྲུལ་བས་ཏ་ེཏྭ་མྱིང་གྩོང་མའྱི་སྱིད་དབང་འཕྩོགས་ཏ་ེ
རྒྱ་ནག་ཡྩོངས་རྩོགས་དབང་བས་མན་འཇྲུའྱི་གྩོང་མ་
དང་པ ྩོ་ཐབས་སྐྱྩོང་གྱིས་“ཧྲུན་ཀྲ་ེ 顺治”སྱིད་ད ྩོན་
ལ་གཏྩོགས་པའྱི་ཆེ་རུྒ་ཚང་མ་གྩོས་ཚྩོགས་ཀྱིས་རྒྱ་བ ྩོད་
གཉྱིས་ས་མཚམས་རྒྱ་ཆེའྱི་ཁར། ལགྷ་པར་བང་ཤར་
ད་ུརྒྱ་སྩོགས་ས་མཚམས་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་། རྟག་ཏུ་སྩོག་པ ྩོ་
རྣམས་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་ས་མཚམས་སྲུ ་བཙན་འཛྲུལ་ཡང་
ཡང་བདེ་ཀྱིན་ཡྩོད་པ། སྩོག་པ ྩོ་ཚྩོས་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེར་ཆྩོས་ཕྩོགས་ནས་བཀའ་གསྲུང་དང་ལེན་ཞུ་བར་
བརྟནེ་རྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་མཆྩོད་ཡྩོན་གྱི་འབལེ་བ་ཡག་པྩོ་

བྱུང་ན། སྩོག་པ ྩོས་རྒྱ་ནག་དང་། མན་འཇྲུའྱི་ས་ཁྩོངས་
གནྩོད་འཚེ་མྱི ་བདེ་པས་རྒྱ་ནག་ལ་ད ྩོན་ཕན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་
ལྩོ་རྒྱྱུས་རྱིང་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་གསལ་པྩོ་ཤེས་པས་ད་ལན་
ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་༼སྐུ་ཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག༽  
པ་ེཅྱིང་ད་ུགཟངེས་བསྟ ྩོད་ཆེ་མཐྩོང་དང་བཅས་གདན་
ཞུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པ་རྒྱལ་བླ ྩོན་ཚང་མས་མྩོས་མཐྲུན་
བྱུང་སྟ་ེལྩོ ་ཤས་ཀྱི་སྔ ྩོན་ནས་གདན་ཞུའྱི་ཞུ་ཡྱི ག་དང་
བཅས་མྱི ་སྣ་ཡང་ཆེད་གཏྩོང་བཀའ་བཞསེ་ད ྩོན་སྨྱིན་ཐྩོབ་
པ་ལརྟ། སརླ་ཡང་། ལགྕས་སྟག་ ༡༦༥༠ ལགྕས་ཡྩོས་ 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༦༥༡ ལྩོ་སྩོ་སྩོར་མན་འཇྲུ་༸གྩོང་མས་གདན་
ཞུ་ན ྩོམ་ཆྱི ་བ་ླམ་དང་། ཏ་ྭའྩོན་ན ྩོར་བྲུ་དབྩོན་པ ྩོ། ངྩོ་ན ྩོན་
ཁྩོ་ཡ།  སེ་ཆེན་དབང་པྩོ། ཤེས་རབས་བ་ླམ་སྩོགས་ས་ྔ
རྟྱིང་རྱིམ་པར་འབྩོར་བར་བརྟནེ། ཆྱུ་འབྲུག་ ༡༦༥༢ 
ཟླ་བ་གསྲུམ་པའྱི་ཚེས་བཅྩོ་ལ་ྔཉྱིན་རྒྱ་ཆེའྱི་ཆྱིབས་ཧག་
དང་། ཕབེས་སྐྱལེ་བཅས་གདན་ས་ཆེན་པ ྩོ་དཔལ་ལནྡ་
འབས་སྤྲུངས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར་”ཞསེ་
དང་། ཡང་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་ལ་ྔཆེན་པ ྩོ་དང་། མན་འཇྲུ་
གྩོང་མ་དང་པ ྩོ་ཧྲུན་ཀྲྱི་མཇལ་འཕད་གནང་སྟངས་དང་། 
དགའ་བསྲུ་ཞུ་སྟངས་ཚང་མར་ཕན་ཚྱུན་རྒྱལ་ཁབ་རང་
བཙན་ད་ུངྩོས་འཛྱིན་ཆེ་མཐྩོང་བླ་ན་མེད་པ་ཞུས་ཡྩོད་
པའྱི་སྐ ྩོར་གསལ་པྩོར་འཁྩོད་འདགུ
 རྒྱལ་མཆྩོག་སྐུ ་ཕངེ་བཅྱུ ་གསྲུམ་པ་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐ ྩོར་གྩོང་གྱི ་རྒྱལ་
རབས་ནང་གསལ་བར་ལརྟ་ན།   “གྩོང་མ་མཇལ་
འཕད་བྩོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ 
ཀང་། མཇལ་འཕད་སབྐས་ཕན་ཚྱུན་གུས་བཀུར་ 
གཟེངས་བསྟ ྩོད་གནང་སྟངས་སྐ ྩོར་བཀའ་མྩོལ་མ་ 
འགྱིགས་པར་གྩོང ་དུས ་སྲུ ་མཇལ་འཕད་གནང་
མ་ཐྲུབ་པ་རེད། ད་ེཡང་མན་འཇྲུའྱི་ལས་བདེ་པ་ 
ཚྩོ ས་ཏྐཱ ་ལའྱི ་བླ ་མས་གྩོང་མར་ཀའྩོ་ཐྩོ་ཞེས་པའྱི ་ 
གུས་འདདུ་གནང་དགྩོས་ཞུས་པ་དང་། བྩོད་ཕྩོགས་
ནས་མཇལ་འཕད་གནང་སྟངས་མན་འཇྲུ ་གྩོང་མ་
དང་པ ྩོ་ཧྲུན་ཀྲ་ེདང་། ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔའྱི་
སྐབས་རྒྱ་བྩོད་མཆྩོད་ཡྩོན་གུས་བཀུར་གྱི་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་
དགྩོས་ཚྱུལ་བརྩོད་ད་ེམཐའ་མ་གྩོང་མ་དའེྱི་སྐབས་

སྙུན་གཞྱི ་ལྕྱི་བཞེས་ལ་བརྟནེ་ཕབེས་བསྲུར་ཕབེས་མྱི ་
དགྩོས་པར་གྩོང་མའྱི་ཡྲུམ་ཝང་ཐའྱི་ཧུ་ཚེ་ཤྱི ད་（ 

皇太后慈禧）ཕབེས་བསྲུར་བཅར་འཐྲུས་དང་
གྩོང་མ་བཞུགས་ཁྲྱིའྱི་སྟངེ་བཞངེས་ཏ་ེབཞུགས་པའྱི་ངང་
ཕན་ཚྱུན་མཇལ་དར་སྣ་ེསྤྩོད་གནང་རྒྱྱུར་གྩོས་འཆམ་
ལེ་འགྱིགས་ཀྱིས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྩོང་མ་ཀྩོང་
ཤུའྱི་དང་། གྩོང་མའྱི་ཡྲུམ་ཝང་ཐའྱི་ཧུ་ཚེ་ཤྱིད་མཇལ་
འཕད་གནང་རྒྱྱུར་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་རྒྱ་བ ྩོད་ཧ ྩོར་གསྲུམ་
གྱི་ཆྱིབས་ཧག་དང་། ༸གྩོང་ས་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་མྱི ་བཅྱུ་དྲུག་གྱིས་བཏགེས་པའྱི་ཕབེས་བམ་སེར་
པ ྩོ་གསེར་ཏྩོག་ཅན་ནང་ཕབེས། གཡས་ན་གྩོ་མཚྩོན་
མྱི ་འད་བ་ཐྩོགས་པའྱི་དཔྲུང་དམག་གྱི ་རྲུ་བསྒྱིགས་ 

དང་། གཡྩོན་ན་དཔྲུང་དམག་གྱིས་པྲུས་མྩོ་ས་ལ་བཙྱུགས་ 
ཤྱིང་། ལག་གཉྱིས་ཐལ་མྩོ་སྦར་བའྱི་དབྲུས་སྲུ་དྱི་ཞྱིམ་
འཐྲུལ་བའྱི་སྤ ྩོས་རྱིང་འཛྱི ན་པ་དག་བསྟར་བསྒྱིགས་ 
དང་། གྩོང་ཁྱརེ་གྱི་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སྤ ྩོསདང་མེ་ཏ ྩོག 
དར་མཚྩོན་སྣ་ལ་ྔལ་སྩོགས་པ་ཐྩོགས་ནས་དགའ་བསྲུའྱི་
འབྩོད་སྒ་སྒྩོག་པ། གཞུང་བརྒྱྱུད་ཕ ྩོ་བང་ཤར་ཕྩོགས་
ཆབ་སྒ ྩོའྱི་ནང་ནས་རྒྱལ་པྩོ་ཝང་ཤུ་ཧན་ཕབེས་བམས་
ལས་བཤྩོལ་ཏ་ེསྒ ྩོ་འགམ་ནས། རྱིན་ཁྲྲུའྲུ་རན་གཟྱིམ་
ཆྱུང་བར་ཡྲུལ་ཅན་ར་ཧྱི་དང་། ཅྱུན་ཇྱི་སྩོགས་ཀྱིས་
གཙྩོས་ཞྱི ་དག་དཔྩོན་རྱིགས་ལྔ་བརྒྱ་སྐ ྩོར་གུས་འདདུ་
བསྟར་བསྒྱིགས་དབྲུས་སྲུ། སླྱིད་ཁང་སྦྲུ་ཐང་ཀྭ་ཆེ་བ་
ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྟ ྩོན་འཁྩོར་གདན་འདནེ་ཞུས། 
”ཞསེ་དང་།  ཡང་“གྩོང་མའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་གྱི་སྒྩོམ་
སྐས་འགམ་གྩོང་མའྱི་ཡྲུམ་ཝང་ཐའྱི་ཧུ་ཚེ་ཤྱིད་（皇

太后慈禧）  ཕབེས་བསྲུར་ཕབེས་པར་༸གྩོང་ས་
ཆེན་པ ྩོས་ཕག་རྟནེ་ད་ུབད་ེབར་གཤེགས་པའྱི་སྣང་བརྙན་
དང་མཇལ་དར་ཞྱིག་འབྲུལ་གནང་ལ། གྩོང་ཡྲུམ་ནས་
མཇལ་དར་ཐྩོག རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་མགུལ་ཕངེ་ཞྱིག་འབྲུལ་
གནང་གྱིས་གཟྱིམ་ཆྱུང་དུ་ལྷན་ཕབེས་ཀྱིས་ཞབས་
བཏགེས་ཐྩོག་བཞུགས་ཏ་ེའཚམས་འདྱི་སྩོགས་གསྲུང་
གླངེ་གང་ཙམ་གནང་། ད་ེནས་གྩོང་མའྱི་མཇལ་འཕད་
གཟྱིམ་ཆྱུང་ད་ུཕབེས་པ་གྩོང་མ་ཀྩོང་ཤུའྱི་རང་བཞུགས་
ཁྲྱིའྱི་སྟངེ་མྱི ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱྩོར་ཏ་ེབཞེངས་བཞུགས་པར་



༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མྱི།37

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནས་བད་ེབར་གཤེགས་པའྱི་སྣང་བརྙན་
དང་། མཇལ་དར་ཕྲུལ་གནང་ལ་གྩོང་མས་ཚྱུར་གུས་
ཞབས་དང་བཅས་ནང་མཛྩོད་སེར་པ ྩོ་ཞྱིག་འབྲུལ་གནང་
མཛད། བཞུགས་ཁྲྱིར་བཞུགས། ལྩོ་ཙ་ྭབ་བརྒྱྱུད་ཕན་
ཚྱུན་འཚམས་འདྱི་བཀའ་མྩོལ་སྩོགས་གནང་། ༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ནས་“ སརྔ་རྒྱ་བ ྩོད་དབྩོན་ཞང་གྱི་འབལེ་བ་
བྱུང་སྟ་ེཆྱིངས་ཀྱི་ར ྩོ་རྱིང་བཙྱུགས་ཚྱུལ། ལགྷ་པར་རྒྱལ་
མཆྩོག་ལྔ་པའྱི་སྐབས་མན་འཇྲུ ་གྩོང་མ་དང་པ ྩོ་ཧྲུན་ཀྲ་ེ
དང་མཆྩོད་ཡྩོན་གྱི་འབལེ་བ་བྱུང་སྟ་ེརྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་
གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྩོགས་ལས། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་
འྩོག་ལ་གཅྱིག་མྱིན་པ། བར་ལམ་ཟྱི་ཁྲྩོན་དང་ཡྲུན་
ནན་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་འགའ་ཤས་ནས་རྒྱ་བ ྩོད་མཆྩོད་
ཡྩོན་གྱི ་འབལེ་བར་གྩོ་བ་ལྩོག་སྒྲུ བ་ཀྱིས་བ ྩོད་ས་རྒྱ་
ཁྩོངས་ཡྱི ན་རྐང་ལྟ་བྲུས་ས་སྙད་བརབ་གསྱིག་སྩོགས་
དབང་ཡྩོད་ཚྩོད་མེད་བཏང་སྐ ྩོར་”དང་། “དངེ་སབྐས་
ཁམས་ཕྩོགས་ཟ་བདེ་བརབ་གསྱིག་གཏྩོང་བཞྱིན་པའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་དཔྩོན་དམག་གཅྱིག་རྐང་མ་ལྲུས་པ་འཕལ་
ད་ུཕྱིར་འཐནེ་དང་། རྒྱ་བ ྩོད་མཆྩོན་ཡྩོན་ཕན་ཚྱུན་སྐྱྩོང་
རེས་ཀྱི་གནས་ལ་བརྟནེ་དབྱིན་བ ྩོད་ཚྩོང་ད ྩོན་སྐ ྩོར་རྒྱ་
ཕྩོགས་ནས་ཀང་ལེགས་རྒྱྱུ ་གང་ཆེའྱི་ཕན་ཆར་དགྩོས་
པའྱི་གནས་ལྲུགས་ཞྱིབ་གསྲུངས་གནང་བ་འཁྩོད་འདགུ་
ཅྱིང་།” གྩོང་མ་ཀྩོང་ཤུའྱི་མཆྩོག་ནས་ཀང་། “རྒྱ་བྩོད་
མཐྲུན་ལམ་བཙན་པྩོ་ཡྩོང་བ་དང་། སརྔ་སྩོལ་གྱི་རསེ་སྲུ་
འབངས་པའྱི་རྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་པ ྩོ་གཏན་ཅྱིང་རྒྱྱུན་འཁྱྩོངས་
ཡྩོང་བ་བ་དགྩོས་ཞསེ་པའྱི་བཀའ་ཤྩོག་དང་། གསེར་
གྱི་པང་ལེབ་ཀྱི་ངྩོས་ལ། ནབུ་ཕྩོགས་ཀྱི་སྙྱིང་ར་ེཆེན་
པ ྩོའྱི་སྐྱསེ་བྲུ་སངས་རྒྱས། ཞསེ་པའྱི་མཚན་འཕར་གྱི་
གཟངེས་བསྟ ྩོད་། མན། རྒྱ། བྩོད། སྩོག་བཅས་པའྱི་
ཡྱི ་གེའྱི་གཤན་སྦར་དང་གནང་སྐྱསེ་རྒྱ་ཆེ་བཅས་ཕྲུལ་
གནང་ལ།   ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནས་བད་ེབར་གཤེགས་
པའྱི་སྐ་ུགསྲུང་ཐྲུགས་རྟནེ་གྱི་མཚྩོན། བྩོད་སྩོག་དངྩོས་
འབྲུལ་སམྤ་མཐྩོ་འབྲུལ་གནང་བ་དང་འབལེ་མཐྱིང་ཤྩོག་
ལ་གསེར་བྱིས་ཀྱི་ཐྲུགས་སྨ ྩོན་བསགྔས་བརྩོད་ཀང་སྩལ་
ཡྩོད་འདགུ” ཅསེ་འཁྩོད་ད ྩོན་ད་ེདག་ལས་གྩོང་གྱི་“ཏྐཱ ་
ལའྱི་བ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་ཆེན་པ ྩོས་མན་འཇྲུ་གྩོང་

མར་མཇལ་ཕག་ཕྲུལ་འདགུ་”ཅསེ་པའྱི་རྲུན་གཏམ་གྱི་
མཐྱིལ་ཡྩོངས་སྲུ་རྟ ྩོལ་བ་རེད།
 ༢། གྩོང་མཚྱུངས་ <<བྩོད་ཀྱི་གསང་
སྒྲུང་>> ཞསེ་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ལེའྲུ་དང་པ ྩོ་མྲུ་མཐྲུད། 
“འྩོག་གྱི ་ཐག་པ་འཐནེ་་མཁན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཏྐཱ ་ལའྱི་བླ་
མ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་དགྩོངས་པ་རྩོགས་པ་རེད།” ཅསེ་
བཤད་པ་ད་ེནས་འཁྲབ་གཞུང་ནང་གྱི་བརྩོད་བ་གཙྩོ་བ ྩོ་
གཞན་ཞྱིག་བསྟན་ཁྲུལ་བས་པ་ད་ེནྱི། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགྩོས་དབང་ལ་བརྟནེ་ནས་རང་མཁྩོ་
ད་ེལེན་བས་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཉ་ེབའྱི་རྒྱལ་རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་
༸རྒྱལ་མཆྩོག་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསྲུམ་པ་ཆེན་པ ྩོ་༼༡༩༣༣༽ 
ལྩོའྱི་བ ྩོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་དགྩོངས་པ་རྩོགས་
རསེ། བྩོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནང་རྒྱལ་ཚབ་སྲུ་བསྐ ྩོ་
དགྩོས་མྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་བླ ྩོན་བད་ེལེགས་དང་། བཀའ་
བླ ྩོན་རྱིན་ཆེན་ཟརེ་བའྱི་དབར་དབང་ཆའྱི་འཐབ་རྩོད་
བྱུང་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་བཅྩོས་མའྱི་གསང་སྒྲུང་ཞྱིག་བསྟན་པ་
སྟ།ེ “བཀའ་བླ ྩོན་བད་ེལེགས་ཟརེ་བས། རྒྱ་ནག་དབྲུས་
གཞུང་གྱི་བཀའ་ར་དང་། བྩོད་ཀྱི་སརྔ་སྩོལ་འགྩོ་སྟངས་
ལརྟ་རྒྱལ་ཚབ་གཅྱིག་འཕལ་ད་ུབསྐ ྩོ་དགྩོས་པ་ལརྟ་འྩོས་
མྱིའྱི་ནང་སྤན་གསལ་ཀུན་འཕལེ་བསྐ ྩོ་དགྩོས་ལྲུགས་
བཤད་པར། ད་ེམ་ཐག་རང་ཉྱིད་སྱིད་ཚབ་བ་འདྩོད་
ཆེ་བའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་རྱིན་ཆེན་ཟརེ་བས་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་ཏ།ེ 
སྤན་གསལ་ཀུན་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
སྙུན་གཞྱི་བཞེས་པ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་མ་ཞུས་
པ་དང། ད་དངུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གླ ྩོ་བྲུར་དགྩོངས་པ་
རྩོགས་པ་ད་ེཁྩོསདགུ་ཕྲུལ་བ་རེད་ཟརེ་བ་སྩོགས་ཉསེ་
བཙྱུགས་བས་ཏ་ེརྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་འྩོས་གཞྱིའྱི་ཁྲུངས་ནས་
ཕྱིར་སྤད་ད།ེ དའེྱི་ཚབ་ལྩོ་ན་ཆྱུང་ཞྱིང་། ལ་ྷསའྱི་སྐ་ུདག་
ནང་ཁྲུལ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྱི ་ཤེས་པ། བཀའ་
བླ ྩོན་རྱིན་ཆེན་ཟརེ་བ་ཁྩོ་པ་དང་ཉ་ེའབལེ་ཆེ་བའྱི་རྲྭ་སྒངེ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཁྩོ་པའྱི་དབང་ཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་སྱིད་ཚབ་
ལ་བསྐ ྩོས་”ཚྱུལ་བསྟན་པ་ད་ེརེད།
 བྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ནང་བྱུང་བའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་སྟངས་ནྱི། “རྒྱལ་དབང་མཆྩོག་གཤེགས་ཏ་ེ
ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་སྱིད་བླ ྩོན་དང་། བཀའ་བླ ྩོན་ལནྷ་

རྒྱས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཞྱིང་།  དའེྱི་སབྐས་ཆྩོས་ཀྱི་
དབྲུ་ཁྲྱིད་མཛད་པྩོ་རྒྱལ་ཚབ་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་དགྩོས་མྱིན་བ ྩོད་
ལྗ ྩོངས་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་བར། ཕལ་
ཆེ་བས་བླ་སྤྲུལ་ཞྱིག་༸རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐ ྩོ་གཞག་གྱིས་
སྱིད་བླ ྩོན་གླང་མདནུ་མཆྩོག་ནས་ཕག་རྩོགས་གནང་ན་
ལེགས་ཚྱུལ་བླ ྩོ་ག ྩོས་གཅྱིག་མཐྲུན་གྱིས་དགའ་ལྡན་ཁྲྱི་
པ་ལས་ཐྩོག་མྱི ་ཉག་ཨ་མྱི ་ཡེ་ཤེས་དབང་ལནྡ་དང་། རྲྭ་
སྒངེ་ཧུ་ཐྩོག་ཐྲུ ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའྱི་རྒྱལ་
མཚན་དང་། ཕྲུར་ལྕ ྩོག་ཡྩོངས་འཛྱིན་སྤྲུལ་སྐ་ུཐྲུབ་བསྟན་
བམས་པ་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་གསྲུམ་གྱི་མཚན་ཤྩོག་གཟན་རྱིལ་
རེ་འཕགས་མཆྩོག་ལྩོ་ཀེ་ཤྭ་རའྱི་སྤན་སྔར་སྱིད་བཀའ་
དང་།  དྲུང་རྱིས། ཚྩོགས་འཐྲུས་བཅས་པའྱི་དབྲུས་
སྲུ་དགའ་ལནྡ་ཁྲྱི་ཟྲུར་བམས་པ་ཆྩོས་གགས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་
ཐྲུགས་སྨ ྩོན་བདནེ་ཚྱིག་ཐྩོག་གཟན་རྟགས་མཛད་པར་རྲྭ་
སྒངེ་ཧ ྩོ་ཐྩོག་ཐྲུ་ཆེན་པ ྩོ་ཐྩོན་པ་ལརྟ་། ཤྱིང་ཁྱྱི་ ༡༩༣༤ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ ༸སྐྱབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་བའྱི་
རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ཁྲྱིར་ཕབེས་པ་དང་། སྱིད་བླ ྩོན་གངླ་མདནུ་
གུང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ནས་ཕག་རྩོགས་གནང་བ་
རེད་”ཅསེ་དངྩོས་ད ྩོན་གསལ་པྩོར་འཁྩོད་ཅྱིང་། ད་ེ
ནས་“སྐ་ུབཅར་ཀུན་འཕལེ་ལགས་སྲུ་སྐ་ུཕྱྭའྱི་སྐ ྩོར་སྱིད་
བླ ྩོན་དང་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམས་ལ་འཕལ་འཕལ་སནྙ་སེང་
གནང་མ་ཐྲུབ་པའྱི་ལེ་ཐྩོག་དང་། གསྩོལ་སནྨ་འབྲུལ་
བཞསེ་སྩོགས་ཨེམ་ཆྱི ་བམས་པ་དང་། གནས་ཆྱུང་
སྐུ་བསྟནེ་སྩོགས་ལའང་ལེ་ཐྩོག་ཕན་བྲུ ་རེ་བྱུང་ནས་སྐུ་
བཅར་ཀུན་འཕལེ་ལགས་ཀྩོང་པ ྩོ་ར་ེསངྒ་ཁྲུལ་ད་ེམྩོ་ཆབ་
ནག་དགྩོན་ལ་རྒྱང་འབྲུད་བཏང་བ་སྩོགས་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་
ཚྩོགས་འདསུ་འཁྲྲུན་ཐག་བཅད་པ”གསལ་འདགུ་ན།    
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ལ་དངེ་
དསུ་ཀྱི་བརྙན་ཕབ་སྒྱུ ་རལ་ལམ་ནས་འཁྱྩོག་བཤད་རྲུན་
བཟྩོ་ཇྱི་ལརྟ་བས་ཀང་། འཛམ་གླྱིང་ད་ུགགས་པའྱི་<< 
བྩོད་ཀྱི་སྱིད་ད ྩོན་རྒྱལ་རབས་>> ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཤྩོག་ལྷའེྱི་
ནང་འཁྩོད་པའྱི་དངྩོས་ད ྩོན་རྣམས་རང་འདྩོད་བཞྱིན་
གསེས་ལདྷ་གཏྩོང་ས་མེད་པ་གསལ་སྟ ྩོན་བྱུང་ཡྩོད།  
 
བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་རྱིགས་སྨན་དཔྱད་སྐ ྩོར་རྩོངས་པའྱི་ཧམ་
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བཤད་ལ་དངྩོས་ད ྩོན་གྱིས་དགག་ལན།
༣། བརྙན་འཕྱིན་རྒྱྱུན་མཐྲུད་འཁྲབ་གཞུང་དའེྱི་ནང་། 
“བད་ེལེགས་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་སས་འཆྱི ་མེད་རྒྱལ་པྩོ་ཀ་
སྦྲུག་ནས་ཚྱུར་ཕྱིར་ལྩོག་བས་པའྱི་ལམ་བར་ཤར་སདྨ་
གཞྱིས་ཁ་ཟརེ་བ་ནས་བསྲུ ་མྱི ་ཡྩོང་མཁན་མེད་སྟབས། 
བད་ེལེགས་སས་ཀྱི་བན་གཡྩོགས་རྐང་འཛྲུགས་ཟརེ་
བ་གཞྱིས་ཁར་ལ་ྟབར་བཏང་ནས་གཞྱིས་ཁའྱི་ཉ་ེའགམ་
ད་ུསླབེས་སབྐས་མྱི ་རྩོའྱི་དྱི་མས་ཁངེས་ཏ།ེ གཞྱིས་ཁའྱི་
ནང་མྱི ་སེར་བན་གཡྩོག་ཚང་མ་ཚ་བའྱི་ནད་ཕ ྩོགས་ཏ་ེ
ཤྱི ་ཡྩོད་པ་དང་། གཞྱིས་གཉརེ་ཡང་ནད་ཕ ྩོགས་ཏ་ེཤྱི ་
ལ་ཁད་གྱུར་ཡྩོད་པ་རྐང་འཛྲུགས་ཀྱི་མཐྩོང་སྟ།ེ འཕལ་
ད་ུས་ད་ེནས་ཕྱིར་ལྩོག་ཀྱིས་བད་ེལེགས་སས་འཆྱི ་མེད་
རྒྱལ་པྩོར་གཞྱིས་ཁའྱི་མྱི ་རྣམས་ཚ་ནད་ཕ ྩོགས་ཏ་ེའདས་
གྩོངས་ཕྱིན་འདགུ་པས། ཕར་གཞྱིས་ཁའྱི་ནང་བསྐྱྩོད་
ན་འགྩོ་ནད་འཕྩོག་རྒྱྱུ ་བཤད་ད་ེའཆྱི ་མེད་རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་
ལྲུང་སྟ ྩོང་ཞྱིག་ནང་ཚྱུགས་བབ་ནས་བསདྡ་ཁྲུལ་བསྟན། 
འྩོན་ཀང་། གྩོང་ད་ུཤར་སདྨ་གཞྱིས་ཁའྱི་གཞྱིས་གཉརེ་
གཙྩོས་བན་གཡྩོག་ཚང་མ་ཚ་བའྱི་ནད་ཕ ྩོགས་ཏ་ེཤྱི ་བ་
དང་། མཇྲུག་ཏུ་བཀའ་བླ ྩོན་བད་ེལེགས་ཁྩོ་རང་ཡང་
ཚ་བའྱི་ནད་ཕ ྩོགས་ཏ་ེསྐ་ུརྱིམ་དང་མཆྩོད་འབྲུལ་ག་ཚྩོད་
བས་ཀང་མྱི ་ཕན་པར་ཐ་མ་འདས་གྩོངས་སྲུ་གྱུར་ཚྱུལ་
ད།ེ བྩོད་ཀྱི་དངྩོས་ཡྩོད་ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་དང་བ ྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་
རྱིགས་པའྱི་སནྨ་དཔྱད་ལ་རྩོངས་པའྱི་ཧམ་བཤད་འབའ་
ཞྱིག་ཏུ་ཟད། ལེ་ཚན་ད་ེའཁྲབ་གཞུང་དའེྱི་ནང་ཆེད་ད་ུ
བསྟན་   པའྱི་དགྩོས་དབང་ནྱི། བྩོད་རྙྱིང་པར་སནྨ་
བཅྩོས་ཀྱི་མཐྲུན་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པར་མྱི ་ལ་ནད་
ཕ ྩོགས་ན་ཤྱི ་རྒྱྱུ ་ལས་ཐབས་མེད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་   
གྱི་ཁྲུངས་མེད་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དྱིལ་བསྒགས་རྣམས་དངྩོས་
ཡྩོད་ཡྱིན་ཁྲུལ་བས་འདགུ་ཀང་། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
སྟངས་ནྱི། ༼ཚ་བའྱི་ནད་ལ་བསྱིལ་བཅྩོས་དང་། གང་
པྩོའྱི་ནད་ལ་ད ྩོད་བཅྩོས་བདེ་དགྩོས་༽པའྱི་གནས་ལྲུགས་
རྒྱྱུ ་མཚན་བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་རྱིག་སནྨ་དཔྱད་མཁས་པ་ཚྩོས་
འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༩༠༠ སྔ ྩོན་ནས་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱུང་སྟ་ེཚ་
ནད་བཅྩོས་ཐབས་ཀྱི་མཚྩོན་སནྨ་དཔྱད་སྐ ྩོར་<<བཌཻྐཱ ུ་རྱ། 
སྔ ྩོན་པ ྩོ་>> ཞསེ་པའྱི་སནྨ་གཞུང་སྟ ྩོད་སདྨ་གཉྱིས་རྩོམ་

སྒྱིག་གྱིས་དཔར་ཤྱིང་བརྐྩོས་ཡྩོད། ༸གྩོང་ས་སྐ་ུཕངེ་
བཅྱུ་གསྲུམ་པ་ཆེན་པ ྩོས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༡༦ ལྩོར་ལ་ྷསར་སནྨ་
རྱིས་ཁང་དངྩོས་སྲུ་བཙྱུགས་གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་དང་། 
རྲྭ་སྒངེ་རྒྱལ་ཐྩོག་སབྐས་༼༡༩༣༩༽ལྩོར་གདན་ས་ཁག་
དང་བྩོད་དམག་ན་གཞྩོན་སནྨ་རྱིས་སླ ྩོབ་མཁན་འདམེས་
གསེས་ཀྱིས་སྐྱ་སེར་སནྨ་སླ ྩོབ་གཞུང་ཕྩོགས་ནས་བསྐ ྩོས་
པ་ཚང་མར་དམག་དཀྱུས་ཀྱི་ཕ ྩོགས་ཐྩོབ་གསྩོལ་སྩལ་
གནང་སྟ།ེ སནྨ་རྱིས་ཁང་ཐྩོག་མར་འཛྲུགས་དསུ་དག་ེ
སླ ྩོབ་གངས་ ༢༥ ཙམ་ནས་མྱི ་རྱིང་བར་ ༡༠༠ ལགྷ་
འཕར་བ་དང་ཕྱིས་སྲུ་སནྨ་སླ ྩོབ་གངས་ ༡༠༠༠ ལགྷ་
གསྩོ་སྐྱྩོང་གནང་ཡྩོད་པས། དསེ་གདན་ས་གསྲུམ་གྱི་
གཙྩོས་པའྱི་དགྩོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་། སྟ ྩོད་མངའ་རྱིས་
ཁྲུལ། དབྲུས་གཙང་། དགྭས་ཀྩོང་། མདྩོ་སྟ ྩོད་སདྨ་
གཉྱིས་བཅས་ལ་གཞུང་དང་། སྒརེ་པའྱི་སནྨ་པས་ཁྱབ་
ཅྱིང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་སནྨ་གྱི་ངྩོ་བ ྩོ་ངྩོས་འཛྱིན་དང་། 
སནྨ་སྦྩོར་བཟྩོ། འདལུ་བཅྩོས་བདེ་པའྱི་ལག་ལེན་དང་
ཉམས་མྩོང་ཕྲུན་སྲུམ་ཇ་ེཚྩོགས་སྲུ ་ཕྱིན་ནས་ཉམ་ཐག་
ནད་པའྱི་ད ྩོན་ད་ུཞབས་འདགེས་གང་ལེགས་ཞུས་ཏ་ེནད་
བཅྩོས་སྩོག་སྐྱྩོབ་ཀྱི་ནསུ་པ་ཆེ་ཆེར་ཐྩོན་པ་དང་ཆབས་
ཅྱིག  གནམ་རྱིག་སརྐ་རྱིས་ཀྱིས་ལྩོ་རེའྱི་ནད་ཡམས་
སྔ ྩོྩོན་འགྩོག་ཆེད་སྔ ྩོན་ཚྱུད་ནས་སྐར་རྱིས་དབེ་འགྩོད་
དང་དཔར་འགམེས་བས་པ། གཞུང་དང་དགྩོན་པ་གྲྭ་ 
ཚང་། མང་ཚྩོགས་བཅས་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་
ཀྱིས་སྐ་ུརྱིམ་དང་དབངས་འཆར། ཟླྩོག  གླྲུད་བརངས། 
རྱིམས་སྲུང་། སྒ ྩོ་དགུ་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་སྲུང་འདདུ་སྩོགས་
ལས་གྲུབ་པར་བརྟནེ། བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་བད་ེཐང་སྲུང་
སྐྱྩོབས་འགན་ལེན་ཐྲུབ་པ་བྱུང་སྟ།ེ སབྐས་ད་ེདསུ་མྱི ་
ཚྩོགས་ཆེ་བའྱི་ལ་ྷས་གྩོང་ཁྱརེ་ནང་སནྨ་རྱིས་ཁང་ད་ུསནྨ་
བཅྩོས་བདེ་མཁན་མང་ན་མྱི ་གངས་ ༥༠ ཡས་མས་
ལས་མེད། ད་ེཡང་ནད་གཞྱི་ཕལ་ཆེ་བ་འབྲུམ་དང་ཁྲག་
ཤེད་ཙམ་ལས་མེད་ན། གྩོང་གསལ་<<བྩོད་ཀྱི་གསང་
སྒྲུང་>> ཞསེ་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ནང་། ཚ་བའྱི་ནད་ཀྱི་
མཚྩོན་པའྱི་འགྩོ་ནད་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་སྟ་ེགཞྱིས་ཁ་གཅྱིག་གྱི་
མྱི ་ཚང་མ་སྡབེ་ཤྱི ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེརྱིགས་ད་ེ
སའྔྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་བྱུང་མྩོང་མེད་པའྱི་ཁྲུངས་མེད་

རྲུན་གཏམ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་བཤད་བྱུང་། 
 ད་ེལས་དངེ་དསུ་སྨན་བཅྩོས་འཕྩོད་བསྟནེ་
ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ ྩོ་བཏང་ཚྱུལ་མ་ཎྱི་འདནེ་འདནེ་དྱིལ་
བསྒགས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་། དྩོན་དམ་ད་ུཕྱི་ནས་རྒྱ་
མྱི ་འབྩོར་ཆེན་གནས་སྤ ྩོ་བདེ་པ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་ཟ་
ཆས་རྣམས་རས་བསྒྱུར་གྱི་བསསེ་ལདྷ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་
བ། ཁྩོར་ཡྲུག་སགྦ་བཙྩོག་ཆེ་བ། གཞུང་གྱི་དག་གནྩོན་
སྱིད་བྱུས་དང་།  མྱི་ཕན་ཚྱུན་འགན་རྩོད་ཀྱི་གནྩོན་
ཤུགས་འྩོག་མྱི ་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སརྔ་མེད་ནད་
ཡམས་གླ ྩོ་ནད་དང་། མཆྱིན་ནད། འཕྩོ་སྐན། སྙྱིང་གྱི་
ན་ཚ། ཟ་ཁྲུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད། AIDS འགྩོ་ནད་འད་
མྱིན་སྩོགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་པ ྩོ་དར་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་ཉྱིན་
ལྟར་ནད་པ་ཉམ་ཐག་མང་པྩོ་འདས་གྩོངས་སྲུ ་གྱུར་བ་ 
དང་། སནྨ་བཅྩོས་བ་རྒྱྱུའྱི་མཐྲུན་རྐནེ་ཡྩོད་མཁན་ཚྩོ་
ལའང་། རྒྱའྱི་སནྨ་ཁང་ནང་སདྐ་ཀྱི་གྩོ་བར་མྱི ་འཕ ྩོད་པ། 
ནད་གཞྱི་གང་ཡྱིན་བརད་མྱི ་ཆྩོད་པ། སནྨ་རྱིན་ཆེན་པ ྩོ་
སྤྩོད་དགྩོས་ཀང་ནད་གཞྱི་དག་སྐྱསེ་འྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་ལ་
སྨན་པས་ལག་རེད་རེ་ཡྲུལ་ད་ུགྱུར་ནས་འདས་གྩོངས་
ཤྩོར་སབྐས་ཁ་མཆྱུ་རྒྱག་ཡྲུལ་མེད་པ་སྩོགས་དཀའ་ངལ་
ཅྱི་ཆེའྱི་གནས་སྲུ་གར་བ་དངྩོས་བདནེ་ཆགས་ཡྩོད།   
མཚྱུངས་དཔ་ེགཞན་འདནེ་གྱིས་དཔའ་བྩོས་མཛེས་མ་
སྐྱྩོབ་ཚྱུལ་གྱི་སྒྲུང་།
༤། <<བྩོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་>> ཞསེ་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་
མྲུ་མཐྲུད།  བད་ེལེགས་སས་འཆྱི་མེད་རྒྱལ་པྩོ་གཞྱིས་
ཁའྱི་ནང་བསྐྱྩོད་ན་འགྩོ་ནད་འཕྩོག་རྒྱྱུ ་བཤད་ད་ེའཆྱི ་
མེད་རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་མྱི ་མེད་ལྲུང་སྟ ྩོང་ཞྱིག་ནང་ཚྱུགས་
བབ་ནས་བསདྡ་པའྱི་སབྐས། བཀའ་བླ ྩོན་རྱིན་ཆེན་གྱི་
སས་དག་ེལེགས་ཟརེ་བས་ལྐ ྩོག་ཏུ་མྱི ་བཏང་སྟ་ེའཆྱི ་མེད་
རྒྱལ་པྩོ་ཚྱུར་ལྩོག་ཡྩོང་སའྱི་ལམ་བར་ལགྕས་ཟམ་ཞྱིག་
ཡྩོད་ས་དརེ་འབམ་བཞག་ཡྩོད་པ་གས་གཏྩོར་གྱིས། 
བད་ེལེགས་སས་གཅྱིག་པ ྩོར་ཆྱུའྱི་ནང་ལྷུངས་ཏ་ེགཡྩོག་
པ ྩོ་ཚྩོས་ག་ཚྩོད་བཙལ་ཡང་། གསྩོན་པའྱི་མྱི ་དང་ཤྱི་བའྱི་
རྩོ་མ་བརྙདེ་པར་བརྟནེ། 

འཕྩོས་འདྩོན་ཐངེས་རསེ་མར་གཟྱིགས་པར་འཚལ།



རྒྱ་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་དབེ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདྩོན་སྤལེ་བས་ཏ་ེབ ྩོད་ནང་
གྱི་ཡ་ང་བའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་འགབེས་སྲུང་བས་པ།

༄༅། །བྩོད་འདྱི་མྲུ་མཐྲུད་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་
བསྒྱུར་འྩོག་གནས་ཐྲུབ་པའྱི་གདངེ་སྤ ྩོབས་མེད་སྟབས།  
ཀྲྲུང་ཧྭ་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་སྱིད་སྤྱི་
ཁྱབ་ཁང་གྱི་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་ནས་ཐངེས་
འདྱིར་སརླ་ཡང་སེམས་འཁྲྲུག་དང་བལེ་ཟྱིང་ཆེན་པ ྩོའྱི་
ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་དབེ། ཟརེ་བ་
བཏྩོན་ཡྩོད། བྩོད་པའྱི་བཙྱུན་མ་ཞྱིག་གྱིས་གཙྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ 
༡༣༧ གྱིས་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་ད་ེདག་གྱིས་
རང་ཡྲུལ་བ ྩོད་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་
འགྩོ་བཞྱིན་པ་དརེ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་སེམས་སྡུག་ཆེན་པ ྩོ་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ལ་མྱི ་དགའ་བའྱི་བསམ་
བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་ཡྩོད་པ་གསལ་སྟ ྩོན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ འགྩོ་སྟ ྩོད་ནས་བཟྲུང་ད་བར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་
དབེ། ཟརེ་བ་ཐངེས་ ༡༣ བཏྩོན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་པ་ེཅྱིང་
གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ ནས་ད་བར་ལྩོ་གཉྱིས་རེའྱི་
མཚམས་སྲུ་བ ྩོད་ཐྩོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་དབེ་ཐངེས་རེ་
བཏྩོན་པ་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ཡྩོད། སྤྱིར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་དབེ་
ཅསེ་པའྱི་གྩོ་ད ྩོན་ནྱི། ཆེས་རྙ ྩོག་གཞྱི་ཅན་གྱི་གནད་ད ྩོན་
ལ་གཞུང་གྱི་དབང་ཚད་ལནྡ་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཡྱིག་ཆའམ། 
དངྩོས་ཟྩོག་ཚྩོང་རྒྱྱུའྱི་དྱིལ་བསྒགས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ལ་ཟརེ་
བ་ཡྱིན། བྩོད་ཐྩོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བ་
རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་དབང་ཡྩོད་ཚྱུལ་བཤད་པ་དརེ་ངྩོས་ལེན་བདེ་
མཁན་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད་
སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཐྩོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་
དབེ་ཟརེ་བ་ཐངེས་ ༡༣ པ་ད་ེའདྩོན་སྤལེ་བདེ་དགྩོས་
ཐྲུག་ཡྩོད། བྩོད་ལྗ ྩོངས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་དབེ་ཟརེ་བ་ད་ེ
ད་ཆ་ཧ་ཅང་མང་དགས་པ་དང་ཡྱིད་རྟ ྩོན་མྱི ་རྲུང་ཞྱིང་། 
བྩོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྩོ་བཞྱིན་པ་
ད་ེདག་འགབེས་སྲུང་བ་རྒྱྱུར་ཕྱིས་དགས་པ་རེད།

 ཉ་ེལམ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁྲུངས་དང་
རྒྱ་ནག་ཐྩོག་ཨ་རྱིའྱི་གྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་རྟ ྩོག་ཞྱིབ་ཚྩོགས་པ། 
འགྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་རྟ ྩོག་ཞྱིབ་ཚྩོགས་པ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཉསེ་ཡངས་ཚྩོགས་པ། རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའྱི་གསར་
འགྩོད་མཐྲུན་ཚྩོགས། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་
ཚྩོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་
སྱིད་རང་དབང་ཐྩོག་དམ་བསྒགས་བས་པ་དང་། དཔལ་
འབྩོར་དབ་ེའབདེ་དང་སྤྱི་ཚྩོགས་ཟྲུར་འབྲུད་བས་པ། ད་ེ
བཞྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཁྩོར་ཡྲུག་ར་མེད་བཟྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་གསལ་སྟ ྩོན་གནང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
རྱིགས་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཀང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་སྣ་ེགསྲུམ་
པའམ་མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ཤུགས་ཆེ་ཉམས་གུད་
འགྩོ་བཞྱིན་པའྱི་གནད་ད ྩོན་གླངེ་སླ ྩོང་བས་ཡྩོད།
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་བར་བ ྩོད་ཐྩོག་བ ྩོད་
ལྗ ྩོངས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་དབེ་ཟརེ་བ་ ༡༢ བཏྩོན་ཟྱིན་
པ་རྣམས་དང་མྱི ་འད་བར་ཐངེས་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པྩོའྱི་ནང་། ས་ྔལྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
སྟངེ་རྣམ་པ་གསར་པའྱི་ཐྩོག་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡྩོད་པ་དརེ་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཤུགས་ཆེ་བས་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད་ེནྱི་ཕྱིས་དགས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐྩོག་ནས་བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་
རང་བཙན་རྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ལྩོག་འགལེ་བས་ཡྩོད་པ་
ད་ེནྱི་ཆེད་མངགས་གཞན་དག་མགྩོ་བ ྩོ་རྩོངས་སྲུ་འཇྲུག་
རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ལས་མ་འདས། འཁྱྩོག་བཤད་འདྱི་
ལ་ྟབྲུ་བ་རྒྱྱུ ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐབས་ལམ་གཞན་རྙདེ་
མེད། དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ནྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་
རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྲྱིམས་
ཀྱི ་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་འྩོག་བ ྩོད་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་མྱི ང་ད ྩོན་
མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྱྩོང་གྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་ཐྩོབ་ཐབས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ད་ེནྱི་གཉྱིས་སནྨ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་

ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་སྱིད་གཞུང་མང་པྩོས་སྱིད་བྱུས་འདྱིར་
སགྔས་བརྩོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་
ཡྩོངས་སྲུ ་ཐབས་ལམ་འདྱིར་དགའ་མྩོས་ཆེན་པ ྩོ་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ད་ུདབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ཀྱི་ད ྩོན་ཚན་འགའ་ཤས་གླངེ་སླ ྩོང་བས་ཡྩོད་པ་རྣམས་ད་
ཐག་  འདྱི་དང་། འདྱི་ནས་གཟྱིགས་ཐྲུབ།
 ཐེངས་འདྱིར་ད་ེསྔའྱི་བ ྩོད་ལྗ ྩོངས་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པྩོའྱི་དབེ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་དང་མྱི ་འད་བར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་འབལེ་བ་མཛད་
རྒྱྱུ འྱི་ཀུན་སླ ྩོང་ལ་ཟྲུར་ཟ་དང་མཚན་སྨད་བས་ཡྩོད། 
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཙམ་
མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་སྲུ་ཧ་ཅང་གུས་བཀུར་
དང་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཞུ་ཡྲུལ་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
སྟབས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་ཀུན་སླ ྩོང་དང་དགྩོངས་པ་
བཞེས་ཕྩོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ངྩོས་འབྩོར་གང་
ཡང་ཐྩོབ་དགྩོས་ཀྱི་མེད། ༸གྩོང་ས་ཏྐཱ ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
ནྱི་རྩོད་མེད་ཡྩོངས་གགས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་དབྲུ་ཁྲྱིད་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ད་ུརྒྱ་རྱིགས་ཚྩོས་ཀང་
ཡྱིད་སྨ ྩོན་ཞུ་ཡྲུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།
 གསར་འགྩོད་ཚན་པ་ཁག་གྱིས་ཡང་སེ་
འགལེ་བརྩོད་བས་ཡྩོད་པ་ལརྟ་ན། གསར་འགྩོད་པ་
རྣམས་བང་ཀྩོ་རྱི ་ཡ་ལས་བྩོད་ནང་ད་ུའགྩོ་རྒྱྱུ ར་དམ་
བསྒགས་ཆེ་བ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། བང་ཀྩོ་རྱི་
ཡ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི ་མཐྲུན་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱི ན། 
བྩོད་ཐྩོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོའྱི་དབེ་འདྩོན་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་
ཐང་རྟ ྩོག་ཞྱིབ་ཚྩོགས་པ་དང་གསར་འགྩོད་པ་འགྩོ་རྒྱྱུའྱི་
ཐྩོབ་ཐང་སྤད་ནས་ཁྩོང་རྣམ་པས་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་
ཚྩོར་བ ྩོད་ནང་གྱི ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱི ན་གྱི་
སནྙ་ཐྩོ་དང་དཔང་པྩོ་བདེ་འཇྲུག་དགྩོས།




