


སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྱིག་ལས་རྩོགས།  ངག་དབང་ཐྩོགས་མེད།
གསར་འགྩོད་པ།          བསྩོད་ནམས་མཚྩོ་མྩོ།
ཞུ་དག་པ།             ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
གསར་འགྩོད་པ།         བསྟན་འཛྱིན་རབ་རྒྱས།
འགྲམེས་སྤལེ་བ།         བསྟན་འཛྱིན་རབ་དགའ།
མདནུ་ཤྩོག་བྱུས་འགྩོད།     ར ྩོ་ར་ེཚེ་རྱིང་།
ཀཾ་པུཊར་རྒྱག་མཁན།      ར ྩོ་ར་ེཚེ་རྱིང་།

བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣར་ཐང་ 
པར་ཁང་ད་ུཔར་སུྐན་གྱིས་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུས།

Published by: Secretary, DIIR, 
Typeset and Printed at: 
Narthang Press, CTA, 

Dharamsala
email:shejaeditor@tibet.net

Tel:+91-1892-222457/222510 
Circulation email: 

circulation@tibet.net
Website  :- www.bod.asia

<<ཤེས་བ་>> དསུ་དབེ་འདྱི་ནྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རེའྱི་གསར་
འགྱུར་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གཞུང་
འབལེ་དསུ་དབེ་ཅྱིག་ཡྱིན། དསུ་དབེ་འདྱིའྱི་ནང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་བ་ལརྟ། ༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་
རྒྱས་གླངེ་དང༌། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིྱི་སྱིད་བྱུས་
རྣམས་རྒྱས་བཤད། བྩོད་ནང་གྱི་གནས་ཚྱུལ་ཁག་
དང་། རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་འགྱུར་བ་གལ་ཆེ་ཁག་
ཞྱིབ་རྒྱས་འགྩོད་སྤལེ་ཞུ་རྒྱྱུར་ར་འཛྱིན་ཐྩོག་རྩོམ་སྒྱིག་
དང་འདྩོན་སྤལེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པས་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀླ ྩོག་པ་པ ྩོ་
རྣམས་ནས་ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགྩོག་གྱི་དགྩོངས་འཆར་
དང་གཞྩོགས་འདགེས་ཡྩོང་བ་ཞུ།།

དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མཛད་

འཕྱིན་བསྐྱངས་སབྐས་བསྒྩོན་པའྱི་སྐུ་པར་རྣམས་དགའ་

ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཕྱི་དྱིལ་པར་པས་གནང་སྩོན་

བྱུང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་སབྐས་རྒྱ་གར་མྱི ་སྣ་གྲགས་
ཅན་ཚྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ། ..............................................3
ག་སྟ ྩོན་སབྐས་རྒྱ་གར་མྱི ་སྣ་གྲགས་ཅན་ཚྩོས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ། ...................................................6
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རུ་སུ་
བ ྩོད་ཀྱི་སནྨ་དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ། ............................................................8
སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གྩོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཞེས་
པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་གསུང་བཤད་གནང་བ། ..................9
ཡྱིད་སྐྱྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ།........................................................10
རྱིས་ལྩོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལྩོའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔ ྩོན་
རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཚྩོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་
ལས་དྩོན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། ...................................... 11
གཞུང་འབལེ་དགུན་གསྩོལ་སྤན་འདནེ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ 
པ། ....................................................................................... 11
ར་སར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སནྨ་བཅྩོས་
འཕྩོད་བཞེས་གནང་རྒྱྱུའྱི་རྐནེ་སེལ་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་
ཞུས་པ། ...............................................................................12
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་སྐུའྱི་
འཕ ྩོད་བཞསེ་སྐ ྩོར་གསུང་པ། ..............................................13
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་གཞྱིས་བསེ་བ ྩོད་མྱི ་
ཡྩོངས་ལ་ལྩོ་གསར་འཚམས་འདྱི་དང་། གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐ་ུ
ཁམས་གསལ་ཐང་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ། ..............14
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཐེ་ནན་ནང་ས་ཡྩོམ་གྱི ་གྩོད་ཆག་
བྱུང་བར་ངལ་སེལ་རྩོགས་དངུལ་ཨ་སྒ ྩོར་ཁྱི་ལ་ྔགསྩོལ་རས་ 
སྩལ་བ། ..............................................................................15
ལས་བདེ་ས་མྱིག་གསལ་བསྒཌ། .......................................15
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་
ལནྷ་རྱིས་མེད་སྐ ྩོར་བཀའ་བསྡརུ་མཛད་པ། .......................16

ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་
མྱི ་གསར་པར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ངྩོ་སྤྩོད་
གནང་བ། ............................................................................17
བྩོད་ནང་གཞྱིས་ལུས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕའྱི་
ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་ཞུས་པ། ........................................17
དགེ་ལུགས་ཡྩོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་དང་
འབལེ་དཔ་ེཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་དཔ་ེཁྱིད་བདེ་ཕྩོགས་ཀྱི་
བསམ་ཚྱུལ་བར་ེརེས་ཀྱི་ཚྩོགས་འད་ུདཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་
སུ་ཚྩོགས་པ། ......................................................................18
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སེམས་བསྐྱདེ་དང་བླ ྩོ་སྦྩོང་ཚྱིག་བརྒྱད་
མའྱི་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ་བ། ...................................................20
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོའྱི་ས་
ཁའྱི་ལས་འཆར་སྐ ྩོར་སནྙ་གསེང་ཞུས་པ། .........................22
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སླར་ཡང་འཛམ་གླྱིང་ནང་སེམས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་གཏྩོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་རླབས་ཆེན་དབུ་
ཁྱིད་ཨང་དང་པ ྩོར་འྩོས་འདམེས་ཞུས་པ། .........................23
༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཤྲྱི་ལངྐའྱི་གནས་བརྟན་སྡ་ེཔ་
དང་བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་
བའྱི་སྡ་ེཔའྱི་དབར་དམ་ཆྩོས་འདལུ་བའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་།   .....24
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མེ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་གྱི་སནྨ་པ་སྩོགས་ལ་བངླ་
ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ། .....................................................25
གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༧ པ་དང་རྒྱལ་གཅསེ་
དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོའྱི་ཉྱིན་མྩོ་སུང་བརྱི་ཞུས་པ། ..................26
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ནང་པའྱི་ཤྩོག་ཁག་གཅྱིག་བདམས་ནས་
ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལས་འགུལ་ཐྩོག་
འབད་འབུང་བདེ་བཞྱིན་པ། ...............................................27
བྩོད་མྱིའྱི་ཚྩོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐ ྩོར་
གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་འགྩོ་བཙྱུགས་པ། .........................................34
བཞུགས་སརྒ་ད་ུགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱའེྱི་མཆྩོད་འབུལ་སྨ ྩོན་
ལམ་ཚྩོགས་པ། ...................................................................35



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །3

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྐའུྱི་ག་སྟ ྩོན་སབྐས་རྒྱ་གར་མྱི ་སྣ་གྲགས་ཅན་ཚྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་
ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་གུང་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨྩོ ་བྷ་ེརྩོ་ཡྱི ་གསྩོལ་མགྲྩོན་
ཁང་ Oberoi Hotel ད་ུ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་ག་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་
སུང་བརྱི་ཞུ་སྐབས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། བར་ེབའྱི་སྤུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་རྒན་གཞྩོན་རྣམ་
པ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱདེ་རྣམ་པས་ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༨༠ 
བསླབེས་པའྱི་ག་སྟ ྩོན་སུང་བརྱི་གནང་ཆེད་མཛད་སྒ ྩོ་འདྱི་
གྩོ་སྒྱིག་གནང་བར་བསགྔས་བརྩོད་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  
ཁྱདེ་རྣམ་པའྱི་ཁྩོད་ནས་ཁག་གཅྱིག་ངྩོས་ཀྱི་གྲྩོགས་པྩོ་
རྙྱིང་ཤྩོས་གྲས་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཚེའྱི་དསུ་ཚྩོད་མང་ཆེ་
བ་རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱལ་བ་ཡྱིན།  ངྩོས་རང་དཀའ་ངལ་
འྩོག་ཡྩོད་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་རང་དབང་ཡྩོད་པ་དའེྱི་
རྱིན་ཐང་ཚྩོར་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཁྱདེ་ཚྩོས་ངྩོས་ལ་སེམས་
ཐག་ཉ་ེཔ ྩོས་མཛའ་བརའེྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་པར་བསགྔས་
བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ངྩོས་ལ་བསྟ ྩོད་བསགྔས་
ཧ་ཅང་བཏང་བ་འད་པ ྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་
རང་གྱིས་རང་ལ་དན་སྐལུ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་ནྱི། ངྩོས་
རང་ནང་པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཞྱིག་ཡྱིན། གྩོ་སབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་
ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེརྱིང་འགན་ཁུར་གསུམ་གྱི་སྐ ྩོར་ཞུ་འདྩོད་
བྱུང་། ངྩོས་རང་ད་ལ་ྟའཚྩོ་བཞྱིན་པའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་མྱི ་གཅྱིག་ཡྱིན། ང་
ཚྩོའྱི་མ་འྩོངས་མདནུ་ལམ་ད་ེམྱི ་གཞན་ལ་བརྟནེ་ཡྩོད་
སྟབས་ང་ཚྩོ ་མྱི ་རེ་ངྩོ་རེས་གཞན་གྱི་ད ྩོན་ད་ུབསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་དགྩོས་པའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།  
ང་ཚྩོའྱི་སྡ ྩོད་གནས་འཛམ་གླྱིང་ས་གྩོ་ལ་འདྱི་བདག་
གཅསེ་བ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཀང་ཡྩོད། གཞན་ཕན་
གྱི་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་བརྩོད་སབྐས་རང་ད ྩོན་ར་

བ་ནས་ཡལ་བར་ད ྩོར་དགྩོས་པའྱི་ད ྩོན་མྱིན། ང་ཚྩོ་སུ་
ཡྱིན་རངུ་གྲྩོགས་པ ྩོ་གྲྩོགས་མྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། གྲྩོགས་པྩོ་
ཡྩོང་བར་ཕན་ཚྱུན་ཡྱིད་ཆེས་ལ་རག་ལུས་ཡྩོད། གཞན་
གྱི་བད་ེད ྩོན་ལ་སེམས་ཁུར་བངླས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་ཆེས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། དཔརེ་ན། འབྩོར་བ་ཧ་
ཅང་ལནྡ་པའྱི་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཞན་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བླ ྩོ་
འགལེ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱྱིད་པ་གང་ཡང་མེད། ད་ེ
ལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེདབུལ་ཕ ྩོང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཉ་ེའཁྩོར་རྣམས་
སེམས་ཐག་ཉ་ེབའྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་གྲྩོགས་མྩོས་བསྐ ྩོར་ནས་
སྡ ྩོད་མཁན་ད་ེམྱི ་ཚེ་སྐྱྱིད་པ་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ཀུན་གྱིས་མཐྩོང་
ཆྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་རང་ད ྩོན་བསུྒབ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་
ལམ་མཆྩོག་ད་ེགཞན་དྩོན་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་འདྱི་རེད། ངྩོས་
ཀྱིས་ས་གནས་གང་ད་ུབསྐྱྩོད་ཀང་ང་ཚྩོས་འགྲྩོ་བ་མྱི ་
རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ་
ཡྱིན་སྐ ྩོར་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ལ་འཛམ་གླྱིང་
ས་ཕྩོགས་གང་སར་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའྱི་གྲྩོགས་པྩོ་མང་པྩོ་
ཡྩོད། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་
ཀང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བད་ེདསེ་ལུས་པ ྩོའྱི་བད་ེཐང་དང་

འབལེ་བ་ཇྱི་ལརྟ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དརེ་བརྟག་དཔྱད་
བ་རྒྱྱུར་ད ྩོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་གར་གྱི་
གནའ་རབས་ལེགས་བཤད་ནང་བླ ྩོ་རྱིག་དང་སེམས་
ཚྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བདེ་ལས་སྐ ྩོར་ལ་འགྲལེ་བཤད་གཏྱིང་
ཟབ་ཡྩོད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་ད་ེཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐྩོན་པ ྩོ་ཡྱིན། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་ནྱི་བ ྩོད་ཀྱི་
བླ་མ་དང་བྩོད་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་ཕུག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། 
དགེ་ཕུག་བླ ྩོས་ཐུབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རང་
ཡུལ་ད་ུབཟང་ངན་གྱི་དསུ་འགྱུར་ཇྱི་ལརྟ་བྱུང་མྱིན་ལ་
མ་ལྟ ྩོས་པར་རྒྱ་གར་དཔལ་ནྲ་ལེནྡྲའྱི་བཞེད་སྩོལ་དྱི་མ་
མེད་པ་རྣམས་འཛྱི ན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་
གཅསེ་ཉར་ཧ་ཅང་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཉརེ་ལེན་
ལ་བརྟནེ་ནས་ལེགས་བཤད་སདྨ་ད་ུབྱུང་བ་ད་ེདག་དསུ་
དངེ་སབྐས་སུའང་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཉར་
བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་ཕལ་མྩོ་ཆེ་དཔལ་ན་ལེནྡྲ་ནས་དར་བ་རེད།  ངྩོས་
ཀྱིས་བཀུར་འྩོས་རྒྱ་གར་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕྩོ་མྩོ ་ཁྱདེ་རྣམ་
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པར་ཞུ་རྒྱྱུར། ད་ཆ་རྒྱ་གར་རང་ཉྱིད་ལ་གནའ་རབས་
ནས་ཡྩོད་པའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་དྩོ་སྣང་མང་རམ་
སྤྩོད་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། དངེ་དསུ་ཚན་
རྱིག་དང་འཁུལ་རྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
གྱི ་རྱིན་ཐང་ད་ེབས་གྩོང་མཐྩོར་བཏང་བ་བརྒྱྱུ ད་སྤྱི་
ཚྩོགས་ནང་ཕན་བད་ེབསུྒབ་ཐབས་གནང་དགྩོས།  འཚེ་
བ་མེད་པ་བརྩོད་སབྐས་འཚེ་བའྱི་ལས་བསྡ ྩོམས་པ་ཙམ་
ལ་གྩོ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པར་གཞན་ལ་བམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་
བ་རྒྱྱུ ་དརེ་གྩོ་དགྩོས།  ང་ཚྩོས་ལུས་པ ྩོ་བད་ེཐང་ཡྩོང་
ཆེད་འཕྩོད་བསྟནེ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ལརྟ་སེམས་ནང་ཞྱི་
བད་ེབག་ཕབེས་ཡྩོང་ཆེད་བསམ་བླ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་
བསྟནེ་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ། ད་ེལརྟ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལུས་
སེམས་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་བད་ེཐང་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཕན་རླབས་ཆེ། 
དྩོན་དམ་གྱི་བམས་བར་ེཟརེ་བ་ད་ེང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་དརེ་
གཞྱི་བཅྩོལ་བ་ཞྱིག་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་
ཟད། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ནང་གྱི་བཟང་སྤྩོད་
རྱིན་ཐང་དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ། བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་
བསྟན་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་མཛད་རྒྱྱུ འྱི་ཐུགས་སྐྱེད་
རླབས་ཆེན་གྱི་དམ་བཅའ་གསུམ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐ ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་རང་ཉྱིད་ནང་
ད་ུགནའ་རབས་ནས་དར་བའྱི་ཧྱིན་ད་ུདང་ནང་ཆྩོས། 
གཅརེ་བུ་བ་སྩོགས་ཀྱི་རསེ་འབང་པ་རྣམས་དང་། ས་

ཁུལ་གཞན་ནས་དར་འཕལེ་བྱུང་བའྱི་པར་སྱི་དང་ཡེ་ཤུ། 
ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་རསེ་འབང་པ་རྣམས་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་
ཕག་རྱིང་ནས་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་ངང་འཚྩོ་གནས་
བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ཀུན་ལ་མྱིག་
དཔ་ེཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཆྩོས་
ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་དགྩོས་གལ་སྐ ྩོར་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བྩོད་
མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ནས་རྒས་ཡྩོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་
ཟྱིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་བ་ླབང་དགའ་
ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་ཁྱིད་རྒྱྱུའྱི་ལམ་
སྩོལ་ད་ེདགའ་ཞྱིང་སྤྩོ་བཞྱིན། སྤ ྩོབས་པའྱི་ངང་ནས་

མཇུག་སྒྱིལ་བ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་དངེ་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་
བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་གྱི ་གནས་སྟངས་ཐྩོག་སེམས་འཚབ་
ཆེན་པ ྩོས་འབད་བརྩོན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་ལྷ ྩོ་
བང་གྱི་སྣ་ེགཉྱིས་ཀྱིས་གྩོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་
ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇྱི་ཙམ་གཏྩོང་བཞྱིན་པ་ད་ེདང་གཅྱིག་
མཚྱུངས་བ ྩོད་མཐྩོ་སྒང་གྱི ་གནམ་གཤྱིས་དསེ་གཏྩོང་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བ ྩོད་ལ་འཛམ་
གླྱིང་གྱི་སྣ་ེམྩོ་གསུམ་པ་ཞསེ་འབྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ས་
མཐྩོ་བར་བརྟནེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྩོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་
འགྲྩོ་ས་ླབ་དང་ཐངེས་གཅྱིག་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་ད་ེ
དག་སརླ་གསྩོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། བྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་ནྱི་འཚེ་
མེད་ཞྱི་བའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།    བྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་ནྱི་
འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་བད་ེཐབས་ལ་སནྨ་
པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རྱིན་
ཐང་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། བྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་ཉར་
བདེ་འྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་པའྱི་ཆྩོས་བརྩོད་སབྐས་ནང་
པ་ཁྩོ་ནས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ནང་ཆྩོས་ནས་
གསུང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་
ཆྩོས་དང་མ་འབལེ་བར་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་
ནས་སླ ྩོབ་གཉརེ་བས་པ་ཡྱི ན་ན་ཀུན་གྱིས་ད ྩོ་དབྱིངས་
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བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། ཕན་ཐྩོགས་ཀང་ཡྩོང་ངསེ་
ཡྱིན། སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞལ་ནས་
སྟ ྩོན་པའྱི་བཀའ་ལ་དད་གུས་བས་ནས་ཁས་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་
མེད་པ་དང་། བཀའ་གང་གསུང་པར་གདལུ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་སགེ་བཅད་བརར་གསུམ་གྱི་དཔྱད་པ་བས་ནས་
ཁས་ལེན་བདེ་དགྩོས་པ་གསུངས་ཡྩོད། གསུང་འདྱི་ལ་
ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་དགའ་མྩོས་ཧ་ཅང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
མ་ཟད། འདས་པའྱི་ལྩོ་སུམ་ཅྱུ་ཙམ་རྱིང་ང་ཚྩོས་ཚན་
རྱིག་པ་དང་ལནྷ་བགྲྩོ་གླངེ་བ་རྒྱྱུའྱི་རྨང་གཞྱི་ཡང་ཆགས་
ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་ངྩོས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གསུམ་གྱི་
སྐ ྩོར་གྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་འདགུ་བསམས་ན་
ལག་བསྟར་ཡྩོང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་རྩོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འདྱིར་ཕབེས་པ་ཁྱདེ་རྣམ་པར་
བསགྔས་བརྩོད་དང་སྦྲགས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་མཁན་ཚྩོས་
འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་
བླ ྩོན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མན་མྩོ ་ཧན་སྱིངྒ་མཆྩོག་གྱིས་
མཛད་སྒ ྩོ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་མཁན་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ལ་ཙན་དན་ལས་གུྲབ་པའྱི་ཆྩོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་
མེད་ཀྱི་ར ྩོ་རྱིང་གྱི་མཚྩོན་ད ྩོན་ཞྱིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་
ཐུགས་དགསེ་བཞསེ་མཛད། ར ྩོ་རྱིང་གྱི་མཚྩོན་ད ྩོན་དའེྱི་
རེ་མྩོར་མྱི ་འཇྱིགས་སེངྒ་ེགདྩོང་ལྔ་བཞྱིས་རྒྱན་ཡྩོད་པ་
དང་། སེངྒ་ེརེས་དབང་ཤུགས་དང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས། བླ ྩོ་
སྤ ྩོབས། གདངེ་ཚྩོད་བཅས་མཚྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཆྩོས་
རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་ར ྩོ་རྱིང་འདྱི་ཉྱིད་དངེ་རྒྱ་གར་ཡུལ་

གྱི་མཚྩོན་ད ྩོན་ཞྱིག་ཡྱིན།  མཐར་མཛད་སྒ ྩོ་གཙྩོ་སྐྱྩོང་བ་
སྐ་ུཞབས་ཨ་ནལ་ཇྱི་ཏྱི་སྱིངྒ་ Mr. Analjit Singh 

མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་
དང་སྦྲགས། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི་སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་སརྔ་ལགྷ་གསལ་ཐང་ཡྩོང་བ་དང་
བད་ེསྐྱྱིད་དང་ཞྱི ་བདའེྱི ་ཁྱབ་པའྱི་སྨ ྩོན་འདུན་ཞུས།  
སབྐས་དརེ་མཛད་སྒ ྩོ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་མེག་སྱི་ Max 

སྨན་ཁང་གྱི ་སྦྱིན་བདག་སྐུ་ཞབས་ཨ་ནལ་ཇྱིཏ་སྱིངྒ་  
Mr. Analjit Singh མཆྩོག རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་མན་མྩོ་ཧན་སྱིངྒ་ Dr. Manmohan 

Singh མཆྩོག་དང་།  རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབྩོར་བླ ྩོན་
ཆེན་ཟུར་པ་པྱི་ཅྱི་ཏམ་བ་ྷརམ་ P. Chidambaram 
མཆྩོག   རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་ད་ེས་ྔརྒྱ་
གར་ཁྱིམས་ཀྱི་བླ ྩོན་ཆེན་གནང་མྱྩོང་ཡྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་

རྲམ་ཇ་ེཐྱི་མ་ལ་ནྱི་ Ram Jethamalani མཆྩོག  རྒྱ་
གར་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་གཞྩོན་པ་ཟུར་པ་ཨེལ་ཀེ་ཨ་ཌྱི་ཝ་ནྱི་ 
Shri Lal Krishna Advani མཆྩོག  ནྩོ་བལེ་ཞྱི་
བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མྱྩོང་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེལ་
ཤྱི་སཏྱར་ཐྱི་  Kailash Satyarthi མཆྩོག  རྒྱ་གར་
གྱི ་ཕྱི ་སྱིད་བླ ྩོན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཤྱམ་ས་རན་  
Shyam Saran མཆྩོག གཅརེ་བུ་བའྱི་བ་ླཆེན་མཆྩོག   
གླ ྩོག་བརྙན་འཁབ་སྟ ྩོན་པ་གྲགས་ཆེན་ཤར་མྱི ་ལ་ཊ་གྩོར་ 
Sharmila Tagore རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་སྒྱུ ་རལ་
ཐྩོག་མཁས་ལས་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཀ་པྱི ་ལ་ཝཏ་སྲ་ཡན་ 
Dr.Kapila Vatsyayan ལྡྱི་ལྱིའྱི་གཙྩོ་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་
ན་ཇྱིབ་ཇུངྒ་ Lt. Governor Najeeb Jung མཆྩོག 
ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མྩོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རྱི ་ཆ་ཌྱི་
སྱི་ཊག་མཆྩོག Sir Richard Stagg  རྒྱལ་རབས་
ལྩོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བའྱི་མཁས་དབང་སྐ་ུཞབས་རྲ་མྲ་ཅནྡྲན་གུ་ཧ་ 
Ramachandra Guha  རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་
མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཀ་རན་སྱིངྒ་ Dr. Karan 

Singh མཆྩོག སྤྱི་ཚྩོགས་ལས་འགུལ་བ་གྲགས་ཅན་ཨ་
ར་ུན་རྩོ་ཡེ་ Aruna Roy མཆྩོག ཨ་ར་ུནྲ་ཅལ་
མངའ་སྡ་ེནས་ཡྱིན་པ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཀེ་ཀྱིར་མེ་ 
R.K. Kirmey  ཁྱིམས་ལུགས་མཁས་དབང་སྐ་ུ
ཞབས་ཕ་ལྱི ་ན་རྱི་མན་ Fali Nariman བཅས་ཕབེས་
ཡྩོད་འདགུ 
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ག་སྟ ྩོན་སབྐས་རྒྱ་གར་མྱི ་སྣ་གྲགས་ཅན་ཚྩོས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་
ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་གུང་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨྩོ ་བྷ་ེརྩོ་ཡྱི ་གསྩོལ་མགྲྩོན་
ཁང་ Oberoi Hotel ད་ུ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་ག་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་
སུང་བརྱི་ཞུ་སབྐས། ཐྩོག་མར་ལས་རྱིམ་གཙྩོ་སྐྱྩོང་བ་
ལམྕ་སྐ་ུཀྩོ་མལ་ལགས་ཀྱིས་ Ms. Komal GB Singh 

བར་ལམ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མཛད་འཕྱིན་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་
བརྟནེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་ཐུགས་འདྱིས་ཧ་ཅང་ཆེ་
བའྱི་རྒྱ་གར་བ་ཚྩོས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ནང་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའྱི་ག་སྟ ྩོན་སུང་བརྱི་
ཞུ་རྒྱྱུའྱི་བསལྐ་བཟང་གྱི་གྩོ་སབྐས་བྱུང་མེད་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། མཛད་སྒ ྩོ་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནལ་ཇྱི་ཏྱི་སྱིངྒ་ Mr. Analjit 

Singh མཆྩོག་ལ་མཛད་སྒ ྩོ་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་དགྩོས་པའྱི་
ལམ་སྟ ྩོན་ལརྟ་ཁྩོང་གྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས། ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་
རྲམ་ཇ་ེཐྱི་མ་ལ་ནྱི་ Ram Jethamalani མཆྩོག་གྱིས་
གསུང་ད ྩོན། ང་རང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་

མཆྩོག་ལ་བསྟ ྩོད་བཀུར་བསགྔས་གསུམ་ཞུ་མཁན་གྱི་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྩོང་ནྱི་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་བཀའ་

དགྩོངས་གཞྱིར་བཟུང་ཉམས་བཞེས་མཛད་མཁན་གྱི་
དཔ་ེམཚྩོན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས།
 ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི ་སྱིད་བླ ྩོན་གཞྩོན་པ་
ཟུར་པ་ཨེལ་ཀ་ེཨ་ཌྱི་ཝ་ནྱི་ Lal Krishna Advani 

མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། ལྩོ་ཤས་གྩོང་ང་རང་རྱི་ཤྱི ་ཀ་ེ
ཤྱིར་གནས་མཇལ་ད་ུ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་ལནྷ་ད་ུཡྩོད་
སབྐས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱིན་དའུྱི་བ་ླམ་ཆེ་ཆྱུང་སུ་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ་ཨྩོག་ཚྩོམ་ཡྩོད་ཚེ་འཐནེ་རྐང་མཛད་
ཀྱི་འདགུ དརེ་ང་རང་ཧྩོན་འཐྩོར་སྩོང་། འྩོན་ཀང་ཚང་
མས་དགའ་མྩོས་ཐྩོག་ནས་མྩོས་མཐུན་ཞུ་བཞྱིན་འདགུ 

ད་ེནྱི་ཁྩོང་གྱིས་སུ་གཅྱིག་ལའང་གནྩོད་འཚེ་བ་རྒྱྱུའྱི་ཀུན་
སླ ྩོང་ར་བ་ནས་མ་འཆང་བས་རེད། ཅསེ་གསུངས།

གཞན་ཡང་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་
མྱྩོང་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེལ་ཤྱི་སཏྱར་ཐྱི་ Kailash  

Satyarthi མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། ངས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་དགྩོངས་བཞདེ་ད་ེསྙྱིང་སྟ ྩོབས་དང་། བམས་
བར།ེ ཆྩོད་སེམས། བྱིས་པའྱི་ངང་ཚྱུལ། བཅས་སྐའུྱི་
ཆེ་བའྱི་ཡྩོན་ཏན་བཞྱིའྱི་ཐྩོག་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བརྒྱབ་
ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དང་པྩོ་ད་ེབཟང་སྤྩོད་དང་ཆྩོད་སེམས། 
བམས་བར་ེསྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཁུངས་པའྱི་ཐུགས་
རྒྱྱུད་ཀྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་རེད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ཀྱི་ས་
བ ྩོན་ད་ེང་ཚྩོ་ཚང་མའྱི་རྒྱྱུད་ལ་ཡྩོད། ངས་ཀང་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ལྟར་བམས་བརེ་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེངའྱི་
མྱི ་ཚེའྱི་ད ྩོན་གྱི་སྙྱིང་པ ྩོར་ངྩོས་འཛྱིན་བ་རྒྱྱུའྱི་སེམས་ཐག་
བཅད་པ་ཡྱིན། བྱིས་པའྱི་ངང་ཚྱུལ་ཞསེ་པ་ད་ེལྩོ་ནའྱི་
བབ་ནས་ཞུ་ཡྱི ་མེད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འཇྱིག་རྟནེ་
ཀུན་ལ་ཉ་ེརྱིང་ཆགས་སངྡ་དང་བལ་བའྱི་བཏང་སྙ ྩོམས་
ཀྱི་གཟྱིགས་ཚྱུལ་དརེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས།
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་གྱི ་གླ ྩོག་བརྙན་
འཁབ་སྟ ྩོན་པ་གྲགས་ཆེན་ཤར་མྱི ་ལ་ཊ་གྩོར་ Sharmi-

la Tagore ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ལགྗས་
རྩོམ་མཛད་པ་ནས་བཏུས་ཏ་ེགསུང་ད ྩོན། ལ་ྷཁང་དང་
ལྟ་གུྲབ་མགྩོ་ཉ ྩོག་ཚ་པ ྩོ་ད་ེའདའྱི་དགྩོས་པ་གང་ཡང་
མེད། ང་ཚྩོར་ཡྩོད་པའྱི་ཀདླ་པ་དང་སྙྱིང་འདྱི་ང་ཚྩོའྱི་ལ་ྷ



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །7

ཁང་ཡྱིན། བམས་བར་ེད་ེང་ཚྩོའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ཡྱིན། ཞསེ་
སྒྩོགས་སྦང་ཞུས།  ད་ེནས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་སྒྱུ ་
རལ་ཐྩོག་མཁས་ལས་པ་ལྕམ་སྐུ་ཀ་པྱི་ལ་ཝཏ་སྲ་ཡན་  
Dr. Kapila Vatsyayan མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཞུ་སབྐས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱི་བསབླ་བ་ད་ེདག་རྒྱ་
གར་ནང་སརླ་གསྩོ་མཛད་པ་མ་ཟད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་གཞན་ཕན་དང་བམས་བརེའྱི་ཉམས་ལེན་གྩོང་
ཐྩོར་གཏྩོང་གནང་མཛད་པར་བསགྔས་བརྩོད་ཞུས།
 ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བའྱི་མཁས་
དབང་སྐ་ུཞབས་རྲ་མྲ་ཅནྡྲན་གུ་ཧ་ Ramachandra 

Guha ལགས་ཀྱིས་གསུང་ད ྩོན། ངས་ད་ེས་ྔ༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་༸ཞལ་མཇལ་ཐྩོབ་མྱྩོང་མེད། འྩོན་ཀང་ང་
རང་སྡ་ེར་ལྡུན་ནང་འཚར་ལྩོངས་བདེ་སབྐས་ཁུལ་དརེ་
བ ྩོད་མྱི ་མང་པྩོ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱི ་ད་ེདག་བརྒྱྱུད་
ནས་ངས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐ ྩོར་ལ་རྒྱྱུས་མངའ་ཡྩོད། 
མེས་པ ྩོ་དམ་པ་གྲན་དྱིའྱི་ཚ་བ ྩོ་སྐུ་ཞབས་རྲམ་ཅནྡྲྲཱ་གྲན་
འདྱིས་ངར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐ ྩོར་ལ་གསུང་སྐབས། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནྱི་མེས་པ ྩོ་དམ་པ་གྲན་དྱི་ལརྟ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་། ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་
གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་གནང་མཛད་ཆེད་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་
པ ྩོས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་དང་། 
དཀའ་རྙ ྩོག་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་གྲྩོས་
མྩོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་མཛད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
མ་ཟད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འགྲྩོ་བ་ཀུན་ལ་བམས་

བརསེ་གཟྱིགས་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ཆྩོས་ལུགས་དང་
རྱིགས་རསུ། དབུལ་ཕྱུག་སྩོགས་ཀྱི་དབ་ེབ་གང་ཡང་
མེད་པར་མྱི ་ཚང་མ་འད་མཉམ་ཐྩོག་འཆམ་མཐུན་གྱི་
སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གནས་དགྩོས་པའྱི་དགྩོངས་བཞདེ་མཛད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར།
 ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐུས་
མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཀ་རན་སྱིངྒ་མཆྩོག་གྱིས། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༦ 
ལྩོར་ཁྩོང་རང་ཉྱིད་ཐངེས་དང་པ ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་དན་གསྩོ་ཞུས་ད ྩོན། སབྐས་དརེ་
པཎྱི་ཏ་ན་ེར་ུམཆྩོག་ལནྷ་བཅར་ཐྩོག་ཀྲའྩོ་ཨན་ལེས་ངར་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་
གནང་བྱུང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དསུ་སབྐས་དཀའ་
ངལ་ཆེ་ཆྱུང་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འྩོག་ཐུགས་ནམ་ཡང་གཡེལ་
བ་མེད་པར་བཏང་སྙ ྩོམས་ངང་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་
དབུ་ཁྱིད་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་པའྱི་འབས་བུར་བ ྩོད་མྱིའྱི་
སྤྱི་ཚྩོགས་ར ྩོག་སྒྱིལ་པ ྩོའྱི་ངང་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། 

བཅས་གསུངས་རསེ་ཁྩོང་གྱིས་ཐྩོག་མར་ཨྱི ན་ཡྱིག་དང་
ད་ེནས་ལེགས་སྦར་ནང་ཆེད་རྩོམ་གནང་བའྱི་རྩོམ་ཐུང་
ཞྱིག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།
 ད་ེབཞྱིན་སྐབས་དརེ་ཨ་རུ་ནྲ་ཅལ་མངའ་
སྡ་ེནས་ཡྱིན་པ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
ཚྩོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཀ་ེཀྱིར་མེ་ R.K. 

Kirmey ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐ་ུའཚྩོ་
བཞུགས་རྱིང་ང་ཚྩོས་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བ ྩོད་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་དང་། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་ཡུན་ད་ུ
གནས་པ་དང་། ༸སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་གང་ལེགས་ཡྩོང་
བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཡང་ཞུས་ཡྩོད།
 ཁྱྱུག་ཙམ་རྱིང་གསྩོལ་ཇའྱི་བར་སེང་ཚར་
རེས་སླར་ཡང་ཚྩོགས་ཁང་ནང་ག་སྟ ྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་མུ་
མཐུད་ནས་གསུང་བརྱི་ཞུ་སབྐས་རྒྱ་གར་གྱི་རྩོལ་མྩོའྱི་
སྒྱུ ་རལ་བ་སྐ་ུཞབས་ཨེམ་ཇ་ེཐྱི་ཨ་ལྱི ་ཁྲང་ Ustad  

Amjad Ali Khan དང་ཁྩོང་གྱིས་སས་གཉྱིས་བཅས་
ཀྱིས་རྩོལ་མྩོའྱི་ལམ་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་
ཞུས་པར་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཚད་
མེད་ཞུས།   ད་ེནས་ཁྱིམས་ལུགས་མཁས་དབང་སྐ་ུ
ཞབས་ཕ་ལྱི ་ན་རྱི་མན་ Fali Nariman ལགས་
ཀྱིས་གསུང་ད ྩོན། ངས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་ཆེ་
བའྱི་ཡྩོན་ཏན་གཉྱིས་ཙམ་ཞུས་ན། ཁྩོང་ནྱི་རང་གཅསེ་
འཛྱིན་གྱི་བླ ྩོས་བཅྱིངས་ནས་ཐུགས་གཤྱིས་གུ་ད ྩོག་པ ྩོ་ད་ེ
འད་མྱིན་པར་ཐུགས་ཧ་ཅང་ཡངས་པྩོ་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱིས་
སུ་གཅྱིག་ལ་འཁྩོན་སེམས་འཆང་གནང་མཛད་ཀྱི་མེད། 
ཅསེ་སྩོགས་གསུངས།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ར་ུསུ་བ ྩོད་ཀྱི་སནྨ་དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་
གྱིས་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །བྩོད་ཀྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རུ་སུ་བ ྩོད་ཀྱི་སནྨ་
དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་མྩོས་ཀྩོའྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་
བ ྩོད་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་བརྒྱྱུད་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ནས་བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པ་དར་སྤལེ་མཛད་པའྱི་རླབས་
ཆེན་གྱི་མཛད་རསེ་ལ་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་དང་སྦྲགས། ཆེ་
བསྟ ྩོད་གཟངེས་རྟགས་ཤྱིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་རྒྱྱུ ་དངུལ་ལས་གུྲབ་པའྱི་གཟངེས་
རྟགས་ད་ེབཞྱིན་རྱིན་ཆེན་གསེར་རྱིས་བརྒྱན་ཅྱིང་། ར་ུ
སུའྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་རྱི ་མྩོ ་བཀྩོད་པའྱི་དབུས་སུ་སངས་
རྒྱས་སནྨ་བའླྱི་སྐ་ུའད་ཞྱིག་བཞངེས་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་ Buryat མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པ་འབུར་གཟུགས་

བཟྩོ་བཀྩོད་པ་སྙན་གྲགས་
ཅན་ Dashi Namda-

kov ལགས་ཀྱིས་བཞངེས་
པའྱི་སྟ ྩོན་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞསེ་
མཚན་གསྩོལ་ཞུས་པ་དའེྱི་
མཚྩོན་ད ྩོན་ནྱི།  ༸གྩོང་
ས་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་སྐུ་
ན་ཆྱུང་ངུའྱི་དསུ་སུ་གངས་
སེང་ལ་ཆྱི བས་པའྱི་བཟྩོ་
བཀྩོད་དསེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་དང་བྩོད་གངས་
ཅན་དབར་ཐུན་མྩོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་འབལེ་བ་མཚྩོན་

ཚྱུ ལ ་འདྱི ་ ག ་གཟེངས ་
རྟགས་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་
གྱིས་ད་ེལརྟ་འགྲལེ་བརྩོད་
གནང་ཡྩོད།
ད་ེབཞྱིན་གཟངེས་རྟགས་
གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་ནས་
འདྱི་ལྩོ ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་པའྱི་སྐུའྱི་ག་སྟ ྩོན་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། མགྩོན་པ ྩོ་གང་

ཉྱིད་མཆྩོག་སྐ་ུཁམས་གསལ་ཐང་དང་། སྐ་ུཚེ་ཡུན་རྱིང་
བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་བཞདེ་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱི་འགུྲབ་པའྱི་
སྨ ྩོན་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་ཡྩོད།
སྤྱིར་སནྨ་དཔྱད་ཁང་དའེྱི་སནྨ་པ་རྣམས་ནས་བཞུགས་
སྒར་ར་རམ་ས་ལར་དངྩོས་སུ་བཅར་ནས་གཟངེས་
རྟགས་ད་ེམགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་
རྒྱྱུ འྱི་འདནུ་པ་སྔ་ས་ནས་ཡྩོད་འདགུ་ཀང་བར་སྐབས་
དཀའ་ངལ་འད་མྱིན་ཞྱིག་གྱིས་རྐནེ་པས་ད་ེལརྟ་འབུལ་
ཐབས་བལ་རངུ་། ད་ལམ་རྒྱལ་ས་ Moscow ར་ུརྟནེ་
གཞྱི་བས་པའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་
གཅྩོད་ཏ་ེལྩོ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་བརྒྱྱུ ད་ནས་གཟངེས་རྟགས་ད་ེ
ཉྱིད་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད་
པ་བཅས། །
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སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གྩོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་
སེངྒ་ེམཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྲྩོང་ཁྱེར་པུ་ནརེ་རྟནེ་གཞྱི ་
བས་པའྱི་མ་ཨྱི ར་སྱི་ཨེམ་ཨའྱི་ཊྱི་ MAEER’s MIT 

ཞེས་པའྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་
ཚྩོགས་པའྱི་བ་ྷར་ཏྱི་ཡ་ཆ་ཏ་ར་སན་སད་ྷ Bharatiya 

Chatra Sansad ཞསེ་རྒྱ་གར་སླ ྩོབ་ཕུག་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཐངེས་དུག་པའྱི་ཐྩོག་གྩོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཤུགས་རྐནེ་
ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།    
ད་ེཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་སླ ྩོབ་ཕུག་གྲངས་ཆྱིག་ཁྱི་
བརྒལ་བའྱི་དབུར་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཁྩོད་སྱིད་
སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་པའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་
བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཝནེ་ཀྷ་ེནདེ་ུ Shri M. Venkaiah 

Naidu མཆྩོག་དང་། སྐ་ུཞབས་སྱི་ཏྲ་རྲམ་ཡེ་ཆྱུར་
རྱི་ Shri Sitaram Yechury ལགས། ད་ེབཞྱིན་
སྐ་ུཞབས་མྰ་ཧྱི་ཤྱི ་བྱིན་དྲརྲ་ Shri Mahesh Bindra 

ལགས་སྩོགས་ཡྱིན་འདགུ
 སྐབས་དརེ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གྩོ་ལ་
གཅྱིག་གྱུར་གྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་སྐ ྩོར་
དང་། ད་ེབཞྱིན་གྩོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་ཐྩོག་ནས་ཁྩོར་ཡུག་
དང་། གྩོ་ལའྱི་ཚ་ད ྩོད་འཕལེ་བ་ནྱི། གྩོ་ལ་སྤྱི་ཡྩོངས་
དང་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཡྩོད་སྐ ྩོར། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་
ད་ེབཞྱིན་གྩོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚྩོར་དབང་བའྱི་སྡ ྩོད་གནས་འཛམ་གླྱིང་
གཅྱིག་ལས་མེད། གལ་སྱིད་ང་ཚྩོ་སྡ ྩོད་སའྱི་གྩོ་ལ་འདྱིའྱི་
སྟངེ་གྱི ་རང་འབྱུང་ཐྩོན་ཁུངས་ཁྩོད་ཤྱིང་ནགས་དང་། 
ཆྱུ་སྩོགས་རྱིམ་པས་མེད་པར་འགྱུར་ཚེ་ང་ཚྩོ ་གནས་
སའྱི་གྩོ་ལ་མེད་པར་འགྱུར་ངསེ།  ད་ེབཞྱིན་མ་འྩོངས་
པར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་གྩོ་ལའྱི་ཚ་ད ྩོད་རྐེན་པས་
ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱྱུ འྱི་རྟགས་མཚན་ཡང་ཡྩོད། 
གལ་སྱིད་ད་ལའྟྱི་ཁྩོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ལ་ད ྩོ་སྣང་མ་

བས་ཚེ་མ་འྩོངས་པར་འགྲྩོ་བ་མྱི ་མང་པ ྩོར་འཐུང་ཆྱུའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་ད་ེཆྱུའྱི་ཐྩོག་དམག་བརྒྱབ་དགྩོས་
པའྱི་དསུ་ཚྩོད་ཅྱིག་ཀང་འཆར་མྱི ་སྱིད་པ་མྱིན། ད་ེསྔ ྩོན་
དབུས་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་དབར་ས་ཆའྱི་རྩོད་རྙ ྩོག་
ཐྩོག་དམག་འཁུག་བྱུང་བ་དང་། མ་འྩོངས་པར་ཆྱུའྱི་
ཐྩོག་དམག་འཁུག་ཡྩོང་ངསེ་རེད་ཅསེ་ཆེད་ལས་མཁས་
པ་མང་པྩོས་ད་ེལརྟ་ཚྩོད་དཔག་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡ་ེམྲ་ཧ་རཤ་
ཊ་ནས་བརྱིས་པའྱི་རྒྱ་གར་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ཀྱི་ནང་འཐུང་ཆྱུ་
གཙང་མ་ཞྱིག་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་ཐུབ་མྱིན་ཐད་ཀྱི་དསུ་ཚྩོད་
གཉན་འཕང་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་
འབྩོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ ཙམ་རྒྱ་ནག་ནང་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ ནས་ ༡༢ བར་གྱི་མྱི ་རྣམས་ལ་འཐུང་
ཆྱུ་གཙང་མ་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་བརྒྱ་ཆ་ 
༧ དང་ ༨ ཙམ་གྱི་མྱི ་འབྩོར་ལ་འཐུང་ཆྱུ་མ་འདང་
པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡྩོད།   ད་ེབཞྱིན་ལྷ ྩོ་ཨེ་ཤྱི ་
ཡའྱི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་པའྱི་པཀྱི་སྱི ་ཐན་དང་བྷང་ལ་
དཤེ་བཅས་ཀྱི་ནང་འཐུང་ཆྱུ་ལ་སྩོགས་པའྱི་ཆྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་ཆགས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཆྱུ་

དཀྩོན་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ལྩོ ་ཏ ྩོག་སྐམ་པ ྩོར་
འགྱུར་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ེསྔ ྩོན་ཞྱིང་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་རང་
སྩོག་ཀང་བཅད་དགྩོས་པ་བྱུང་ཡྩོད། བྩོད་དང་ཧྱི་མྲ་
ལ་ཡ་གཉྱིས་ནྱི་འཁྱགས་རྩོམ་གྱི་སྣ་ེམྩོ་གཉྱིས་ཕུད་པའྱི་
འཁྱགས་རྩོམ་གྱི་བང་མཛྩོད་གསུམ་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད་སྟབས། ད་ེགཉྱིས་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་
པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། འཁྱགས་རྩོམ་གྱི་གནས་གཞྱི་ལ་ྟབུ་མཐྩོ་
སངྒ་བ ྩོད་ད་ེབཞྱིན་དངེ་སབྐས་གྩོ་ལའྱི་ཚ་ད ྩོད་རྐནེ་པས་
འཁྱགས་རྩོམ་ད་ེདག་ཞུར་ཚད་མྱྱུར་པ ྩོ་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་པར་
བརྟནེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་
ཡྩོད།  ཉ་ེབའྱི་ལྩོ་རབས་འགའ་ཤས་ནང་མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་
དང་ཧྱི་མྲ་ལ་ཡའྱི་འཁྱགས་རྩོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་
བཞུར་ཟྱིན་པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༥༠ ནང་མཐྩོ་སངྒ་བ ྩོད་
ཀྱི་འཁྱགས་རྩོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བཞུར་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་ཨ་
རྱིའྱི་ནྲ་ས་ NASA ཞསེ་པས་ཚྩོད་དཔག་བས་ཡྩོད། 
མཐྩོ་སྒང་བ ྩོད་ཀྱི་འཁྱགས་རྩོམ་ད་ེདག་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་
ས་ཕྩོགས་འད་མྱིན་ད་ུརྒྱྱུག་པའྱི་ཆྱུ་བ ྩོ་ཆེན་པ ྩོ་ད་ེདག་གྱི་
ཆྱུའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡྩོད།
 ལྩོ ་གསུམ་ཡར་སྔ ྩོན་ད་ུངྩོས་རང་རྒྱ་གར་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 10

བང་ཤར་ཨ་སམ་ད་ུཁྩོར་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་གཏམ་
བཤད་བདེ་སྐབས་རྒྱ་གར་མང་ཚྩོགས་ནས་ད་ེཙམ་དྩོ་
སྣང་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་མ་སྩོང་། འྩོན་ཀང་ཉ་ེཆར་ངྩོས་
རང་ས་ཁུལ་དརེ་བསྐྱྩོད་སབྐས་མྱི ་མང་ཚྩོས་ངྩོས་ཀྱི་སདྐ་
ཆར་དྩོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀྱི་འདགུ གང་ལ་ཞ་ེན་དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་ཡར་ཀླུང་གཙང་
པྩོའྱི་ཐྩོག་ཆྱུ་རགས་བརྒྱབ་པ་དང་ཆྱུ་གླ ྩོག་ཤུགས་ཚད་
ཆེ་བར་བརྟནེ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྩོའྱི་ཆྱུ་ཤུགས་ཇེ་ཉུང་
ད་ུའགྲྩོ་གྱི ་ཡྩོད་སྟབས་ད ྩོ་སྣང་དམྱིགས་བསལ་ཡྩོང་གྱི ་
འདགུ ང་ཚྩོའྱི་ཁ་དཔརེ་ཡྩོད་པ་བཞྱིན་བསམ་བླ ྩོ་སྤྱི་ལ་
གཏྩོང་། ཞསེ་པ་བཞྱིན་ང་ཚྩོས་གྩོ་ལ་འདྱིའྱི་ཁྩོར་ཡུག་
སུང་སྐྱྩོབ་དང་། རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་
བ་དགྩོས།   གལ་སྱིད་ང་ཚྩོས་ད་ལ་ྟནས་ཁྩོར་ཡུག་
སུང་སྐྱྩོབ་ལ་སྩོགས་པའྱི་ད ྩོ་སྣང་དང་འགུལ་ཤུགས་ཤྱིག་
མ་གནང་ན། གྩོ་ལ་འདྱིར་བར་ཆད་འཕད་རྒྱྱུ ་ཙམ་མྱིན་
པར་རྒྱ་གར་དང་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་གཙྩོས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་
ཡྩོངས་ཀྱི་ནང་གྩོ་ལའྱི་ཚ་ད ྩོད་འཕལེ་རྒྱྱུའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ཞྱིག་
ཀང་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།
སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་ལནྷ་ཚྩོགས་འདྱི་བཞྱིན་འཛམ་
གླྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ཀྱི་ནང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་གྱི་གྲས་སུ་
ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དང༌། སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་
སེངྒ་ེམཆྩོག་ཚྩོགས་པ་འདྱིའྱི་འགན་འཛྱིན་ལྷན་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཐངེས་འདྱིར་
སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ངྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
མྱི ་སྣ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་གཟངེས་རྟགས་ཀང་འབུལ་གནང་
ཡྩོད།  སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་པུ་ན་ེནང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་
གུྲབ་རསེ་ཀ་ལྱི ་ཀ་ཏར་ཕབེས་འཐྩོན་གནང་སྟ།ེ ཕྱི་ཚེས་ 
༣༠ ཉྱིན་གྲྩོང་ཁྱརེ་དའེྱི་ནང་ཡར་ཐྩོན་ཚྩོང་པའྱི་མཐུན་
ཚྩོགས་ཀྱི ་ཚྩོགས་འདའུྱི་ཐྩོག་ལ་གསུང་བཤད་ཀང་
གནང་ཡྩོད། ཚྩོང་པའྱི་མཐུན་ཚྩོགས་འདྱིའྱི་ཁྩོངས་སུ་
ཡུལ་གུྲ་ ༤༨ ནས་སནྙ་གྲགས་ཅན་གྱི་ཚྩོང་པ་ ༡༡༠༠༠ 
ལགྷ་ཙམ་དང༌། ཡན་ལག་ཚྩོགས་པ་ ༡༥༣ ཡྩོད་འདགུ་
པ་བཅས། །

ཡྱིད་སྐྱྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ།
༄༅། །བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐྩོག་དང་། སྤྱི་
འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ ་ཟུར་པ་ཀརྨ་ཆྩོས་འཕལེ་ལགས་
བསྙུན་མནར་དག་སྐྱདེ་མ་བྱུང་བར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་མཚན་དཀྱིལ་ཙམ་
ལ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིད་སྐྱྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་
པར་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཕམ་དང་སྦྲགས་
བཀུར་འྩོས་སྤྱི་འཐུས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ལ་མྱ་ངན་གུས་
བཏུད་ཞུ་སདླ།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་
གྱི་ཉྱིན་གུང་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༢ ཐྩོག་གངས་སྐྱྱིད་ལས་བདེ་
གསྩོལ་ཚང་ཡང་སྟངེ་གཉའ་ཁྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་
རྣམ་པས་དབུས་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་
དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་
སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག་བཀའ་དུང་
གཡུ་ཐྩོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་སྒྩོགས་སྦང་གནང་རསེ་བསྔ ྩོ་སྨ ྩོན་གསུང་འདྩོན་
དང་། དམ་པ་ཁྩོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེམཚྩོན་སདླ་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༢ ནས་
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚྩོན་ཕྱིར་དབུས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་ཡྩོད།   དམ་པ་
ཁྩོང་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༤༩ ལྩོར་སྟ ྩོད་མངའ་རྱིས་སྐ་བདནུ་
གྱི་ཉ་ེའདབ་བ་ླགྲང་ཀྩོ་སར་ཕ་ཁམས་རྱི ་བ ྩོ་ཆེ་རྐང་ཕུག་
ཚང་ཤེས་རབ་འྩོད་ཟརེ། ཕྱིས་སུ་སྟ ྩོད་དང་། མངའ་
རྱིས། བལ་ཡུལ་གླ ྩོ་ལུང་པ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་མང་པྩོར་
སྟག་ལུང་བླ་མར་གྲགས་པའྱི་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་ཀྱི་སྔགས་
འཚང་ཚད་ལནྡ་དང་། མ་གཙང་རྒྱལ་ར་ེཏྲ་ར་མདྩོ་
བའྱི་གཞྱིས་ཁྩོངས་བང་ཆྱུབ་གཉྱིས་སུ་སྐྱསེ། རྒྱ་གར་ད་ུ
འབྩོར་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠།༡༩༧༠ བར་མ་སུ་རྱི་གཏན་
སླ ྩོབ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༣ བར་ལྡྱི་ལྱི ་མཐྩོ་
སླ ྩོབ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༥ ལྩོར་སྦངེ་ལྩོར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ནས་དག་ེ
འྩོས་བཅས་ཐྩོན།
 ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༣།༡༩༧༤ དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༦ 

ནས ༡༩༨༠ བར་སྦལེ་ཀྩོབ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྙྱིང་
གཉྱིས་སུ་སླ ྩོབ་དག་ེདང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༡ ནས་ ༡༩༨༧ 
བར་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༨༩ བར་སྱིམ་
ལ་དང་། མ་སུ་རྱི་གཏན་སླ ྩོབ་གཉྱིས་ཀྱི་སླ ྩོབ་སྤྱིའྱི་ལས་
འགན་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༦ བར་ལྡྱི་ལྱི ་
དང་། སྦལེ་ཀྩོབ་གཉྱིས་སུ་ས་གནས་གཞྩོན་ནའུྱི་ཚྩོགས་
གཞྩོན་དང་། དུང་ཆེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༣ 
བར་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༨༩ བར་གཞྩོན་
ནའུྱི་དབུས་རྒྱྱུན་ཁྩོངས་ཚྩོགས་གཞྩོན་དང་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༤ ནས་ ༡༩༩༦ བར་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་
ཡྩོངས་མང་གཙྩོ་ཚྩོགས་པའྱི་འགྩོ་འཛུགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥།༢༠༠༦ ལྩོར་སརླ་ཡང་
ཚྩོགས་གཙྩོ་ཞུས།    སབྐས་ ༡༡ དང་། ༡༢། ༡༣། 
༡༤ བཅས་ལ་མུ་མཐུད་དབུས་གཙང་མྱི ་མང་ནས་སྤྱི་
འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང་བ་དང་། སབྐས་བཅྩོ་ལའྔྱི་
བཀའ་བརྒྱྱུ ད་སྤྱི་འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང་བ་ལྟར་
ལས་འགན་བཞསེ་བཞྱིན་པའྱི་ཐྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་མཚན་དཀྱིལ་ཙམ་
ལ་སྐ་ུཚེ་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིད་སྐྱྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་པ་
བཅས། །
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རྱིས་ལྩོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལྩོའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྔ ྩོན་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཚྩོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ལས་དྩོན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
ཁྱབ་ཁྩོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལྩོ་འཁྩོར་སྔ ྩོན་རྱིས་འཆར་
གཞྱིར་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཐྩོག་ཞྱིབ་འཇུག་
ནན་ཏན་གྱིས་གྲྩོས་ཚྩོགས་སུ་གུྲབ་ད ྩོན་སྙན་ཐྩོ་འབུལ་
ལམ་ལརྟ། རྱིས་ལྩོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལྩོའྱི་སྔ ྩོན་རྱིས་ཚྩོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་མྱི ་འགྲྩོར་སྤྱི་འཐུས་

དག་ེབཤེས་སྨ ྩོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དང་། སྤྱི་
འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་
ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྲ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚྩོགས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་བསྩོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་བཅས་བསྐ ྩོ་འཛུགས་བཞྱིན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་ཚྩོགས་
ཆྱུང་ལནྷ་འཛྩོམས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་སྤྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨ ྩོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་
དང་། ཚྩོགས་དུང་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་

གཉྱིས་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་ཏ་ེཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠ ཐྩོག་ཚྩོགས་
གཙྩོ་སྦྲལེ་པ ྩོར་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་གནང་སྒ ྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་
ལམ་སྟ ྩོན་ཞུས་རསེ་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་གྱི་
ཚྩོགས་ཆྱུང་ཁང་ནང་ལས་དྩོན་དངྩོས་སུ་དབུ་འཛུགས་
གནང་སྩོང་།
 ད་ེཡང་དཔལ་འབྩོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་

པའྱི་རྱིས་ལྩོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལྩོའྱི་སྔ ྩོན་རྱིས་རྱིས་ཤྩོག་
ཡྱིག་སྣ ྩོད་གྲངས་ ༣༠ ཚྩོགས་གཙྩོ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་
བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་བའྱི་སབྐས་བཅྩོ་ལ་ྔཔའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་ 
འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་སྔ ྩོན་རྱིས་ཚྩོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚྩོགས་ཆྱུང་ལ་ཕུལ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་བསྐྱར་
ཞྱིབ་བས་ནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བཅྱུ་གཅྱིག་མ་
འཚྩོགས་གྩོང་ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་སནྙ་ཐྩོ་འབུལ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས། །

གཞུང་འབལེ་དགུན་གསྩོལ་
སྤན་འདནེ་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་པ།
༄༅། །བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ནས་
ཇྱི་ལརྟ་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞྱིན། བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ 
༢༡༤༢ བྩོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༧།༣༠ ཐྩོག་གནས་
ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླྱིང་ད་ུརྒྱལ་བའྱི་བསྟན་སུང་སུྤལ་པའྱི་
ཆྩོས་སྐྱྩོང་ར ྩོ་ར་ེགྲགས་ལནྡ་རལ་ཆེན་མྩོརགཞུང་འབལེ་
དགུན་གསྩོལ་དང་། འཆར་ཉའེྱི་དགུང་གསར་གྱི་གཟབ་
གསྩོལ་སྤན་འདནེ་བཅས་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་ཞུས་ཡྩོད། 
 ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༧ 
ཐྩོག་གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླྱིང་དགྩོན་གྱི་འད་ུཁང་ད་ུ
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་
སེང་གེ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་
མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་
རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་གྱིས་གཙྩོས་སྱི་
ཞུའྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ནས་སརྔ་སྩོལ་བཞྱིན་རང་ལུགས་
ན་བཟའ་བཞེས་ཏ་ེལྷན་འཛྩོམས་ཐྩོག་རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་
སུང་སུྤལ་པའྱི་ཆྩོས་སྐྱྩོང་ར ྩོ་ར་ེགྲགས་ལནྡ་རལ་ཆེན་མྩོར་
སྤན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེསྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་མཛད་
གཙྩོ་རྣམ་པས་མཇལ་ཕག་ཞུས་རསེ་རྱིམ་བཞྱིན་སྱི་ཞུའྱི་
ལས་བདེ་རྣམ་པ་དང་། མང་ཚྩོགས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་
གནང་ཡྩོད། །
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ར་སར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སནྨ་བཅྩོས་འཕ ྩོད་བཞསེ་གནང་རྒྱྱུའྱི་
རྐནེ་སེལ་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་ཞུས་པ།

༄༅། །བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་
འབལེ་འྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ རེས་
གཟའ་ལགྷ་པ་སྟ་ེལགྷ་དཀར་ཉྱིན་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་ཐྩོག སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྨན་བཅྩོས་འཕྩོད་བཞེས་གནང་
རྒྱྱུའྱི་རྐནེ་སེལ་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་ཞུ་ཆེད་གྩོང་ཚེས་
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ནས་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་རྟནེ་མཆྩོག་སྤན་སའྔྱི་དུང་ད་ུམཆྩོད་
སྤྱིན་སྣ་ལ་ྔའབུལ་གཤྩོམ་དང་འབལེ། ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་
སུྒབ་ཀྱི་ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུརྒྱྱུད་སྟ ྩོད་བ་ླམ་དབུ་མཛད་ཐུབ་
བསྟན་བསྟན་འཛྱིན་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག་གྱིས་དབུས་མང་གཙྩོའྱི་
ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས། ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་
རྣམ་པ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པ། བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་
གནས་རྱིས་མེད་ཆྩོས་སྡ་ེཁག་གྱི་གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། 
གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ ྩོ་བུར་ད་ུལགྷས་
པའྱི་གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། ད་ེབཞྱིན་མྱི ་མང་། ཕྱི་
རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་སྟ ྩོང་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུ
འཛྩོམས་ཀྱིས་སྐུའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་གནང་མུར་

རྣམ་གྲྲྭ་དག་ེབསྐ ྩོས་བསྟན་འཛྱིན་མཐུ་སྟ ྩོབས་ལགས་ཀྱིས་
ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐྱབས་ཐྩོ་སྒྩོགས་སྦང་གནང་། 
ད་ེནས་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
དྩོན། མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་སྐྱབས་
གནས་དག་ེའདནུ་གྱི་སྡ།ེ མང་གཙྩོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་
མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ། མྱི ་མང་རྣམ་པ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་
སྐུའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་ཆེད་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་
སྐའུྱི་བ་ླགཟའ་དང་བསྟནུ་ནས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུགཞུང་དམངས་གཉྱིས་མཉམ་འཛྩོམས་
གནང་ཡྩོད།   གྩོ་ཐྩོས་ལརྟ་ན་བ ྩོད་ནང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་
སྐའུྱི་ཞབས་རྱིམ་སུྒབ་བཞྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་
ཚྩོགས་པ་ཁག་དང་། བྩོད་རྱིགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་
ནང་ད་ེརྱིང་སྐུའྱི་བ་ླགཟའ་དང་བསྟནུ་ནས་ཞབས་རྱིམ་
གསྩོག་སུྒབ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོས་པ་འདྱིར་
ངྩོས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།    སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནྱི་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་
ཀྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་དང་། ཚེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་
ཀྱི་སྐྱབས་གནས། ད་ེབཞྱིན་རང་ཅག་རྣམས་ལ་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་བ་ཞྱིག་གང་

ནའང་མེད་པར་བརྟནེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐུའྱི་འཕ ྩོད་
བཞེས་བརྟག་དཔྱད་མཛད་ཕྱིར་ཨ་རྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་པར་བརྟནེ་མྱི ་མང་ཚྩོའྱི་སེམས་ནང་ཏན་ཏན་
ཐུགས་འཚབ་ཡྩོང་ཡྩོད་ངསེ་རེད། འྩོན་ཀང་ཉྱིན་ཤས་
གྩོང་བཀའ་ཤག་ནས་མྱི ་མང་ཚྩོར་ཐུགས་ཁལ་གནང་
མྱི ་དགྩོས་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ད་ེས་ྔ
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་ཞལ་ས་ྔནས་ཀང་གསུངས་ཡྩོད་པ་མ་
ཟད། སྐའུྱི་སནྨ་པ་རྣམ་པས་ཀང་སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཡག་
པྩོ་ཡྩོད་པ་གསུངས་ཡྩོད། ཉ་ེཆར་མ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་ནང་སྐ་ུ
གཟུགས་ཀྱི་གནས་བབས་བརྟག་དཔྱད་གནང་བའྱི་རསེ་
སུ་སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ ད་ེབཞྱིན་
སནྨ་བཅྩོས་ཡྱིན་ནའང་འཕྩོད་པ ྩོ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་
ཐུགས་ཁལ་གནང་དགྩོས་མ་རེད། ཅསེ་མ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་
ནས་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས་འདགུ དརེ་བརྟནེ་མྱི ་
མང་རྣམ་པ་ཚྩོ་ཐུགས་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་གནང་རྩོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
 སྤྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལྩོ་བཞྱི་བཅྱུར་ལྩོན་སབྐས་
གཟུགས་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་བ་དགྩོས་ཞསེ་སནྨ་པས་ལམ་
སྟ ྩོན་གནང་གྱི་ཡྩོད། ལྩོ་ལ་ྔབཅྱུར་ལྩོན་སབྐས་ངསེ་པར་ད་ུ
གཟུགས་པྩོར་བརྟག་དཔྱད་བ་དགྩོས་པ་རེད། ཅསེ་སནྨ་
པས་ནན་ཏན་བས་ནས་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་གྱི་ཡྩོད། འགྲྩོ་
སྟངས་ལྟར་ན་ལྩོ་དུག་ཅྱུ་ལྩོན་སྐབས་སྨན་བཅྩོས་བ་རྒྱྱུ ་
འགྩོ་འཛུགས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུར་སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་བརྟག་དཔྱད་
མཛད་སབྐས་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱི ་སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་
འདྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། དརེ་བརྟནེ་མྱི ་མང་རྣམ་
པ་ཚྩོ ་ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རྩོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།    
གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་དང་ངྩོས་རང་གྱིས་མ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་
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ལ་སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྩོད་
མེད་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་འབལེ་བ་བདེ་བཞྱིན་པར་བརྟནེ་ཉྱིན་
རེ་བཞྱིན་གནས་ཚྱུལ་འབྩོར་ཡྩོང་གྱི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་
བ ྩོད་ཕྱི ་ནང་གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ ་ཐུགས་
ཁལ་མ་གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་ལ་ྟ
བུར་མཚྩོན་ན་འཛམ་གླྱིང་ནང་སནྙ་གྲགས་ཆེ་གྲས་ཤྱིག་
ཡྱིན། སནྨ་ཁང་འདྱིར་སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ཡྩོད་པ་དང་། 
འཕུལ་ཆས་ཐྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཚད་མཐྩོ་ཤྩོས་
ཀྱི་འཕུལ་ཆས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་
ནང་མཐུན་འགྱུར་ཡག་ཤྩོས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་
མ་ཟད། ད་བར་མ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་ནང་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་
སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་བརྟག་དཔྱད་ཐངེས་བཅྱུ་ཙམ་མཛད་
ཡྩོད་སྟབས། སནྨ་ཁང་དང་སནྨ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་
མངའ་ཡྩོད་པ་དང་། མཐུན་རྐནེ་གྱི་ཆ་ནས་ཕུན་སུམ་
ཚྩོགས་པ ྩོ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ཐུགས་ཁལ་ར་ནས་གནང་
དགྩོས་མ་རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།   ང་རང་ཚྩོའྱི་ངྩོས་
ནས་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རྱིང་བརྟན་པའྱི་ཕྱིར་
སྐའུྱི་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་གང་མང་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དད་
པ་དང་དམ་ཚྱི ག་བརྟན་པ ྩོ་བསུང་པ་ཡྱི ན་ན་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་ཡུན་རྱིང་བརྟན་ངསེ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ཚང་
མས་ཐུགས་སྨ ྩོན་གསྩོལ་འདབེས་གནང་རྩོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། །ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཕྱི་ད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༤ བར་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་གནང་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིང་
མཆྩོག་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚྩོར་བསྙནེ་བཀུར་གསྩོལ་ཇ་དང་
གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་ལ་སྐ་ུའགདེ་ཧྱིན་སྒ ྩོར་ ༡༠༠ 
རེར་ཕུལ་ཡྩོད།།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་
འཕ ྩོད་བཞསེ་སྐ ྩོར་གསུང་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་སྱིད་
སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག་ལ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཅར་འདྱི་ཞུས་སབྐས་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
མང་ཚྩོགས་ནས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་
ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་གང་མང་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པ་
དང་། སྤྱིར་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ ྩོ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་མང་ཚྩོགས་ནས་ཐུགས་
ཁལ་གནང་མྱི་དགྩོས་པ་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་གསུང་ད ྩོན། སྤྱི་
ཡྩོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ ཉ་ེབའྱི་ཆར་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཀང་མྱི ་མང་དང་། གསར་འགྱུར་
བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ནང་། སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་ཡྩོད་སྐ ྩོར། ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེསྔ ྩོན་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གནས་ཆྱུང་སྤན་འདནེ་ཞུས་སབྐས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་
ཁག་གཅྱིག་གསྩོག་སུྒབ་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་ལུང་ཕབེས་པ་
བཞྱིན་ང་ཚྩོས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་དང་། དགྩོན་སྡ་ེཁག་ལ་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཞབས་
རྱིམ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གསྩོག་སུྒབ་ཡྩོང་བའྱི་རེ་འདནུ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད།
 སྤྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུྲ་ཁག་གྱི ་ནང་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་
ཐྩོག་ནས་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་
གནང་གྱི་འདགུ ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ ྩོ་རེད། ད་ེལརྟ་མུ་
མཐུད་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། སྤྱིར་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསྩོད་ནམས་ཀྱི་ཁྱྩོག་པ་དང་། 
བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་དམ་ཚྱིག་གཙང་མ་ཞྱིག་བསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རྱིང་བརྟན་ངེས་ཡྱི ན་
སྟབས། མྱི་མང་ཚྩོ་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགྩོས་མ་རེད། 
དསུ་རྒྱྱུ ན་ད་ུམྱི ་མང་རྣམ་པ་ཚྩོས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་
གསྩོག་སུྒབ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དརེ་

བརྟནེ་ཚང་མས་ད་ལ་ྟགནང་བ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུ ་
ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།
 ཡང་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཉ་ེལམ་མ་ཡྩོ ་
སནྨ་ཁང་ནང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ལངྒ་པའྱི་ནད་གཞྱི་ prostate ཞསེ་པའྱི་སྐའུྱི་འཕ ྩོད་
བཞསེ་བརྟག་དཔྱད་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ལས་བཤག་བཅྩོས་
མྱིན་སྐ ྩོར་གསུང་ད ྩོན། ཉ་ེཆར་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་ཡྱིག་
ཚང་གྱི་ཨྱི ན་ཡྱིག་ཐྩོག་གསལ་བསྒགས་བཀྩོད་པའྱི་ནང་  
prostate ཞསེ་པ་འདྱི་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་
ཚགས་ཤྩོག་ཁག་གཅྱིག་ནང་ད་ེལརྟ་བྱིས་འདགུ བཤག་
བཅྩོས་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་གང་ཡང་མ་རེད། prostate 

treatment ཞསེ་སནྨ་བཅྩོས་བརྟག་དཔྱད་མཛད་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་པ་ལས་བཤག་བཅྩོས་གཏན་ནས་མ་རེད། ཅསེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན།   སྤྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལྩོ་བཞྱི་བཅྱུར་ལྩོན་སབྐས་
གཟུགས་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་བ་དགྩོས་ཞསེ་སནྨ་པས་ལམ་
སྟ ྩོན་གནང་གྱི་ཡྩོད། ལྩོ་ལ་ྔབཅྱུར་ལྩོན་སབྐས་ངསེ་པར་
ད་ུགཟུགས་པྩོར་བརྟག་དཔྱད་བ་དགྩོས་པ་རེད། ཅསེ་
སྨན་པས་ནན་ཏན་བས་ནས་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་གྱི ་ཡྩོད། 
ལྩོ་དུག་ཅྱུར་ལྩོན་སབྐས་སནྨ་བཅྩོས་བ་རྒྱྱུ ་འགྩོ་འཛུགས་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་ལྩོ་
བརྒྱད་ཅྱུར་སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་བརྟག་དཔྱད་མཛད་ 
སབྐས་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱི་སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་
གསལ་པྩོ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ད་ལ་ྟམགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་སྨན་ཁང་ད་ུསྨན་བཅྩོས་བརྟག་དཔྱད་མཛད་པ་
ལས་བཤག་བཅྩོས་མ་རེད། ཅསེ་གསལ་པྩོར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 ར་བའྱི་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཨ་རྱིར་ཆྱི བས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏ་ེབརྟག་དཔྱད་མཛད་སབྐས། སནྨ་
པས་སྤན་གྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདགུ ཅསེ་
ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་ཞུས་འདགུ་པར་བརྟནེ་མྱི ་མང་ནས་
ཐུགས་ཁལ་གནང་དགྩོས་མྱི ་འདགུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འཛམ་
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་གཞྱིས་བསེ་
བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ལ་ལྩོ་གསར་འཚམས་འདྱི་དང་། གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་སྐ་ུཁམས་གསལ་ཐང་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

གླྱིང་ཡྩོངས་ཀྱི་སནྨ་ཁང་ནང་ནས་མ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་ནྱི་སནྙ་
གྲགས་ཆེ་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་མ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་ད་ུསྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་བརྟག་དཔྱད་
ཆེད་ཕལ་ཆེར་ལྩོ་བཅྱུ་ཙམ་ནས་ལྩོ་ལྟར་ཚྱི བས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཡྩོད་སྟབས། མ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་གྱི་སནྨ་པ་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱྱུས་མངའ་ཡྩོད་པ་དང་། འཕུལ་ཆས་དང་སནྨ་པ་
སྩོགས་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་མཐུན་རྐནེ་ར་ེཕུད་ཡྱིན་པར་
བརྟནེ་མྱི ་མང་རྣམ་པ་ཚྩོ་ཐུགས་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་གནང་རྩོགས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 མང་ཚྩོགས་ངྩོས་ནས་ཐུགས་འཚབ་གནང་
བ་དརེ་ཐུགས་ཁག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་དན་གྱི་འདགུ 
གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནྱི། ང་ཚྩོའྱི་འདྱི་ཕྱི་
གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས། བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད། ཤྱིན་ཏུ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། 
ཐུགས་ཁལ་ཏན་ཏན་ཡྩོང་གྱི་རེད། འྩོན་ཀང་བཀའ་
ཤག་ངྩོས་ནས་མྱི ་མང་ཡྩོངས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར་ཐུགས་ཁལ་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་གནང་མྱི ་དགྩོས། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། སནྨ་
བཅྩོས་ཡྱིན་ནའང་སྤྱིར་བཏང་གྱི་སནྨ་བཅྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན་
པ་དང། སནྨ་བཅྩོས་མཐུན་རྐནེ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་མཐྩོ་
ཤྩོས་ར་ེཕུད་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ཐུགས་ཁལ་
གནང་དགྩོས་རྒྱྱུ ་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་ཚྩོས་གནང་
ཐུབ་པ་ནྱི། མ་སྐལུ་དངས་བངླས་ཐྩོག་ནས་ཞབས་རྱིམ་
གསྩོག་སུྒབ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། མང་ཚྩོགས་ནས་ཞབས་
རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་གནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་མུ་མཐུད་གནང་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མྱི ་མང་ནས་དསུ་
རྟག་ཏུ་དམ་ཚྱིག་བརྟན་པ ྩོ་བསུང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། སྤྱིར་མྱི ་མང་ནས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསྩོད་ནམས་ཁྱྩོག་
པ་ཡྱིན་ན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐ་ུཚེ་ཡུན་རྱིང་བརྟན་པར་
ཐུགས་ཁལ་གནང་དགྩོས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དསུ་
རྒྱྱུན་ད་ུསྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་བ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་
ལས་འགན་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཚང་མས་ཞབས་རྱིམ་མུ་
མཐུད་གསྩོག་རྩོགས་ཞེས་ནན་ཏན་ཐྩོག་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆེ། །

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེམྱི ་ན་ེསྩོ་ཊ་ནས་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུ ད་
གཞྱིས་བསེ་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ལ་གནམ་ལྩོ་གསར་ཚེས་ལ་
འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས།  མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་ཐྩོག་ཐུགས་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་ངང་འཚྩོ ་
ཞུགས་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་ངྩོས་རང་ལངྒ་པའྱི་ནད་གཞྱི་སྔ ྩོན་འགྩོག་གྱི་
སནྨ་བཅྩོས་བས་ནས་བསདྡ་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་གྱི་གྩོ་སབྐས་
འདྱི་བརྒྱྱུད་ནས་གཙྩོ་ཆེན་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་
སེར་སྐྱ་རྒན་བྱིས་ཚང་མ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྩོལ་ད་ུ
ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་རྒན་གཞྩོན་ཚང་མར་
གནམ་ལྩོ་གསར་ཚེས་འཆར་ལ་ཉ་ེབར་བརྟནེ། ཚང་
མར་དགུང་གསར་གྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞེས་ཞུ་
འདྩོད་བྱུང་། 
 ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ད ྩོན་ཚན་གཅྱིག་ནྱི། 
བར་སབྐས་ངྩོས་རང་འདྱིར་སནྨ་བཅྩོས་བདེ་པར་ཡྩོང་
བར་བརྟནེ། བྩོད་ཕྱི་ནང་ད་ུགནས་པའྱི་དད་པ་དང་
དམ་ཚྱིག་གཡྩོ་བ་མེད་པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་མང་པྩོ་ཞྱིག་
གྱིས་ཞབས་རྱིམ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། སེམས་ཁུར་ལྗྱིད་པ ྩོ་

ཞྱིག་བླངས་པ་བྱུང་
འདགུ་པས། ཚང་
མར་ཐུགས་རེ་ ཆེ ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ངྩོས ་ ནས ་ བ རྙ ན ་
འཕྱིན ་གྱི ་ བརྒྱྱུ ད ་
ལམ ་འདྱིའྱི ་ ཐྩོག ་
ནས་འཚམས་འདྱི་
ཞུ ་བ ་དང་ཆབས་
ཅྱི ག ་ ངྩོ ས ་ ར ང ་

འདྱིར་བད་ེཐང་ཐྩོག་བསདྡ་ཡྩོད། སནྨ་བཅྩོས་བ་རྒྱྱུའྱི་
ཐྩོག་དསུ་ཡུན་ཏ ྩོག་ཙམ་འགྩོར་བ་མ་གཏྩོགས།  གཞན་
ཉྱིན་རེར་སྐར་མ་ཁ་ཤས་མ་གཏྩོགས་རྙ ྩོག་ད་ཚ་པ ྩོ་
སྩོགས་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ་པས་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་ཐྩོག་ཧ་ལམ་
ངལ་གསྩོ་བརྒྱབ་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་རེད། ས་ྔདགྩོང་ངྩོས་ཀྱི་ཁ་
འདྩོན་བ་རྒྱྱུའྱི་རྱིགས་དང་། བར་གསེང་ཡྩོད་པ་རྣམས་
ལ་དཔ་ེཆ་ཕན་བུ་ཀླ ྩོག་ནས་སྡ ྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་པས། ཁྱདེ་
རང་ཚྩོ་ཚང་མ་ཐུགས་ཁལ་གཏན་ནས་མ་གནང་རྩོགས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 ནམ་རྒྱྱུན་ལྩོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་
ཞསེ་ཚང་མས་ཁ་རྒྱྱུན་ད་ུཡྩོད་ཅྱིང་། ལྩོ་གསར་ལ་བཀྲ་
ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞསེ་པ་ད་ེནྱི་ཕ་ེམར་ཟ་བ་དང་། ཆང་
འཐུང་བ། ཤྩོ་སགྦ་ར་ེབ་ལ་ྟབུའྱི་ད ྩོན་དག་ཅྱིག་ཕལ་ཆེར་
མྱིན། བཀྲ་ཤྱིས་ཞསེ་པ་ད་ེནྱི། འཇམ་དཔལ་མཚན་
བརྩོད་ལས། བཀྲ་ཤྱིས་ཀུན་གྱི་བཀྲ་ཤྱིས་པ། །གྲགས་
པའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་སནྙ་གྲགས་དག ེ །ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ། 
བཀྲ་ཤྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་ང་ཚྩོང་ཚང་མ་བད་ེབ་འདྩོད་ཅྱིང་
སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་བད་ེབའྱི་རྒྱྱུ ་
ད་ེཕན་པ་དང་བད་ེབ་སྟརེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ད་ེ
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ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ཞསེ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་
ཡྩོང་བའྱི་རྒྱྱུ ་དག་ེབ་ད་ེབསུྒབ་ན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱིར་
གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་ཡྩོད་པ་དང་། གཞན་ལ་འཚེ་བ་
མྱི ་བདེ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་ཚེ་བསྐྱལ་ན། མྱི ་ཚེ་ད་ེ
ཉྱིད་བཀྲ་ཤྱིས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན། ད་ེལ་ྟབུའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་
པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐེན་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འབས་བུ་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞསེ། བད་ེནྱི། འཕལ་ད་ུབད་ེབ་དང་། ལེགས་
ཞསེ་པ། མཐར་ཐུག་ངསེ་ལེགས་ཀྱི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་
བཅས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་
ལརྟ་ན་ད་ེལརྟ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོ ་ཚང་མར་ལྩོ་གསར་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞེས་
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་མྱིང་ད ྩོན་
མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་དྩོན་དང་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་གནང་རྩོགས་གནང་ཞསེ་ངྩོས་ནས་འདྱི་ལརྟ་
ཞུ་འདྩོད་བྱུང་། 
 ད་ལན་འདྱིར་སནྨ་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་པ་ཚང་
མས་དངྩོས་གནས་ཧ་ཅང་སྙྱིང་ཉ་ེཔ ྩོ་དང་། སེམས་ཁུར་
ཆེན་པ ྩོ་བངླས་པར་བརྟནེ་ངྩོས་རང་སནྨ་ཁང་ད་ུཧ་ཅང་
བླ ྩོ་བད་ེབག་ཕབེས་ཐྩོག་བསདྡ་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་ངྩོས་རང་
བླ ྩོ་བད་ེབག་ཕབེས་ཐྩོག་བསདྡ་པར་བརྟནེ་མྱི ་སུ་ཞྱིག་ཐུག་
འཕད་བྱུང་ཡང་ཚང་མ་འཛུམ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཐྩོག་བསྡད་
ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་། 
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་བ ྩོད་རྱིགས་མྱི ན་པའྱི་
འཛམ་གླྱིང་ཐྩོག་ཏུ་ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་མྱི ་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་ཡྩོད། ད་ེཡང་ཆྩོས་པའྱི་ནང་ད་ུཡྩོད་ལ། ཆྩོས་དད་
མེད་པའྱི་ནང་དའུང་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཁྩོད་
ད་ུམང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ངྩོས་ལ་ནད་གསྩོའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་ཡྱི ་
ག་ེབྱིས་ནས་བསྐརུ་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་སྩོང་བས་ད་ེདག་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཚང་མས་
སྨ ྩོན་ལམ་བསྐྱྩོན་པ་དང་། སེམས་ཁུར་བངླས་པ་སྩོགས་
བས་པར་ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ ྩོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆེ། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་བཅས་སྩོ། །

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེ
ནན་ནང་ས་ཡྩོམ་གྱི་གྩོད་
ཆག་བྱུང་བར་ངལ་སེལ་
རྩོགས་དངུལ་ཨ་སྒ ྩོར་ཁྱི་ལ་ྔ
གསྩོལ་རས་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེཝན་གྱི་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཐ་ེནན་ད་ུས་
ཡྩོམ་གྱི་གྩོད་ཆག་བྱུང་བར་ངལ་སེལ་རྩོགས་དངུལ་ཨ་
སྒ ྩོར་ཁྱི་ལ་ྔགསྩོལ་རས་སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཟླ་བ་
ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཐ་ེནན་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་
ལའ་ེཆྱིང་དྷ་ལགས་མཇལ་འཕད་གནང་སྟ་ེངལ་སེལ་
རྩོགས་དངུལ་ད་ེཕུལ་ཡྩོད། གནས་ཚྱུལ་འདྱིའྱི་སྐ ྩོར་ས་
གནས་ཀྱི་བརྒྱྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དའུང་གསར་འགྱུར་
ཐྩོན་ཡྩོད་འདགུ  ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ཐ་ེནན་
ད་ུས་ཡྩོམ་ཤུགས་ཚད་ ༦།༤ ཅན་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་མྱི ་
གྲངས་བརྒྱ་ལགྷ་འདས་གྲྩོངས་སུ་ཕྱིན་ཡྩོད་པ་དང༌། ད་ེ
བཞྱིན་ས་ཁང་སྩོགས་རྒྱྱུ ་ན ྩོར་ལ་གནྩོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་
ཕ ྩོགས་ཡྩོད། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་གྩོད་ཆག་ཕྩོག་པའྱི་ཐ་ེཝན་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གསྩོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་ཀང་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།

ལས་བདེ་ས་མྱིག་གསལ་བསྒཌ།
༄༅། །འདྱི་ག་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པར་ལས་དྩོའྱི་གནས་
རྱིམ་ཐྩོག་ཆྩོད་གན་གསར་འགྩོད་པ་གཅྱིག་འདམེས་སུྒག་
གནང་འཆར་ཡྩོད་པས། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་བའྱི་སནྙ་
འབུལ་བ་ཚང་མས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལག་འཁྱརེ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དང་
སྦྲགས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ འགངས་མེད་
འདྱི་གར་འཚང་སནྙ་ཕུལ་འབྩོར་དགྩོས། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའྱི་
སནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་འདྱི་ནས་འདམེས་སུྒག་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཆེད་
འཛུགས་ཀྱིས་འདམེས་སུྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང༌། འདམེས་སུྒག་གྱི་
ར་ེཏ ྩོག་བྱུང་བ་མྱི ་འགྲྩོ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་བསྐ ྩོ་གཞག་ཡྩོང་བའྱི་
རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་རྒྱྱུ །
དགྩོས་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡། གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གང་རངུ་ནས་ཉ་ེབའྱི་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པའམ་ (B.A) ད་ེདང་མཉམ་པའྱི་སླ ྩོབ་ཐྩོན་
ལག་འཁྱརེ། ༢། བྩོད་ཨྱི ན་གཉྱིས་འབྱི་ཀླ ྩོག་རང་སྐྱ་འཕརེ་
བ། ༣། ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་བྩོད་སྒྱུར་ཐུབ་པ། ༤། བཙན་བྩོལ་
སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་བྩོད་ཡྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ཐྩོག་
ཉམས་མྱྩོང་ཉུང་མཐར་ལྩོ་གཉྱིས་ཡྩོད་པ། ༼ངྩོས་སྦྩོར་ཡྱིག་
ཆ་མཉམ་སྦར་དགྩོས།༽ ༥། དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དབེ་ཀྱི་ཤྩོག་ངྩོས་དང་པ ྩོ་དང་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་
པའྱི་འད་བཤུས། ༦། ཁྱིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའྱི་
སྐྱབས་བཅྩོལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཤྩོག་ངྩོས་དང་པ ྩོ་དང་མཐའ་མའྱི་
འད་བཤུས། ༧། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཁྱབ་ཁྩོངས་བ ྩོད་པ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སནྨ་ཁང་། ད་ེམྱིན་
སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་རུང་ནས་ནད་གཅྩོང་དང་འགྩོད་ནད་
རྱིགས་མེད་པའྱི་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡྱིན་པའྱི་སནྨ་པའྱི་
ངྩོས་སྦྩོར། ༨། ད་ལ་ྟསྡ་ེཚན་གང་རངུ་ད་ུལས་ཞབས་ཞུ་མུས་
ཡྱིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བ་མེད་པའྱི་ངྩོས་སྦྩོར།
གྩོང་གསལ་ཆ་རྐནེ་དང་འབལེ་བའྱི་བདནེ་དཔང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་
གྱི་ཐྩོག་གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུང་ཡན་ནམ་ས་གནས་འགྩོ་འཛྱིན་
བཅས་གང་རངུ་གྱི་དག་མཆན་ངསེ་པར་འཁྩོད་དགྩོས། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཁག་གཅྱིག་དང་ལནྷ་རྱིས་མེད་སྐ ྩོར་
བཀའ་བསྡརུ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་
མྱི ་ནྱི་སྩོ་ཊ་ Minnesota མངའ་སྡའེྱི་ར་ུཆེ་སྱི་ཊར་
གྲྩོང་ཁྱརེ་ནང་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཨེ་ན་ཧམེ་ Anaheim དང་
ལུ་ཝྱི་སྱི་ཝྱིལ་ལེ། Louisville ད་ེབཞྱིན་ར་ུཆྱི ་སྱི་ཊར་  
Rochester གྲྩོང་ཁྱརེ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་རྣམས་
དང་ལནྷ་གྲྩོང་ཁྱརེ་སྩོ་སྩོའྱི་ནང་རྱིས་མེད་ལ་བརྟནེ་པའྱི་
བཟང་སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་སྐ ྩོར་བཀའ་བསྡརུ་
ལྷུག་པ ྩོ་མཛད་འདགུ ད་ེཡང་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཨེ་ན་ཧམེ་ལ་ྟ
བུར་མཚྩོན་ན་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་མྱིང་ལ་བར་ེལནྡ་གྲྩོང་ཁྱརེ། 
ཞསེ་མྱིང་བཏགས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། གྲྩོང་ཁྱརེ་ལུ་ཝྱི་སྱི་
ཝྱིལ་ལེར་མཚྩོན་ན། བམས་བརའེྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ། ཞསེ་
མྱིང་བཏགས་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། དངེ་སབྐས་ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་
ནང་སྐྱབས་བཅྩོལ་བས་གཙྩོས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་
པྩོ་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་ཐུབ། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཡྩོང་དགྩོས་
ད ྩོན་གང་རེད། གང་མ་འགྲྱིག་པར་བརྟནེ་ནས་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་བྱུང་བ་རེད།  ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་པར་ང་
ཚྩོས་གཞན་གྱི་བད་ེསྡུག་ལ་བསམ་ཤེས་དང་གཞན་ལ་
གུས་བརྱི་བ་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ ྩོས་མ་འདང་པར་བརྟནེ་ནས་
བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། མདྩོར་ན། བམས་བར་ེདང་གཞན་
ཕན་གྱི་བསམ་བླ ྩོས་མ་འདང་པ་དང་། ང་ཞསེ་རང་

གཅསེ་འཛྱིན་གྱི་བསམ་
བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་དགས་པ་
ལ་བརྟནེ་ནས་དཀའ་
ངལ་དེ་དག ་བྱུ ང ་བ ་
ཞྱིག་རེད། ཅསེ་སྩོགས་
ཀྱི ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་
དང་སྦྲགས། ཐངེས་
འདྱིར་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
པ་རྣམ་པས་འབལེ་ཡྩོད་
སྩོ ་སྩོའྱི ་གྲྩོང ་ཁྱེར་ལ་

བམས་བར་ེདང་འབལེ་བའྱི་མྱིང་བཏགས་ནས་བམས་
བརེ་དང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་
ཐབས་བདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་བསགྔས་བརྩོད་མཛད་པ་དང་
སྦྲགས། ད་ཆ་འཆར་གཞྱི་དང་ལནྡ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བཟང་
སྤྩོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་
པར་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་
ཡྩོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱྱུ འྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཀའ་སྩལ་དྩོན། ཕུ་གུ་ཚང་མ་ཆྱུང་དསུ་མའྱི་བམས་
བརའེྱི་འྩོག་ནས་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་ཡྩོད། མས་རང་
གྱི་ཕུ་གུར་བམས་བརའེྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་སྟངས་ད་ེརང་
བཞྱིན་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་ལུས་པ ྩོའྱི་སྟངེ་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་པ་
ལས་ཆྩོས་ལུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་
མ་རེད། ང་ཚྩོས་ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་
བམས་བརའེྱི་འད་ུཤེས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་བདེ་
དགྩོས། བཟང་སྤྩོད་ད་ེརྱིགས་ལ་ངྩོས་ཀྱིས་རྱིས་མེད་ཀྱི་
བཟང་སྤྩོད། ཅསེ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་མཚྩོན་ན་རྱིས་མེད་བརྩོད་
སྐབས་ཆྩོས་ཁས་མྱི ་ལེན་མཁན་ཚྩོ ་ལའང་གུས་ཞབས་
ཞུ་སྩོལ་ཡྩོད་འདགུ  ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།  ཕྩོགས་
མཚྱུངས་སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཟང་སྤྩོད་

ཀྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་
སླ ྩོབ་ཚན་ཟུར་ད་ུའཇྩོག་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་པ་
མ་ཟད། ཨེ་མྩོ་རྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭས་མཐུན་འགྱུར་
རྩོགས་རམ་འྩོག་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་
སླ ྩོབ་ཚན་གྱི་རག་ཟྱིན་ཞྱིག་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་ཡྩོད་པ་
དང་།  རག་ཟྱིན་ད་ེདག་ཚན་རྱིག་པས་ང་ཚྩོའྱི་མྱྩོང་
ཚྩོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བས་ནས་རྙདེ་ད ྩོན་གང་ཡྱི ན་པ་
དརེ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་དང་། འདྱི་ལྩོའྱི་ལྩོ་མཇུག་ནང་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་
ནང་རག་ཟྱིན་ད་ེདག་ཐྩོག་བགྲྩོ་གླངེ་ལྷུག་པ ྩོ་མཛད་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ཇྱི་སྱིད་འཚྩོ་བའྱི་
རྱིང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་
གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།   ངྩོས་རང་མྱི ་
སུ་ཞྱིག་དང་ཐུག་སབྐས་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ་དན་གྱི་འདགུ  ད་ེའདའྱི་
འད་ུཤེས་འཛྱིན་སབྐས་མྱི ་གཞན་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་
སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ ྩོ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེང་
ཚྩོའྱི་དབར་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་འད་བའྱི་
ཁྱད་པར་ཕན་བུ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གཙྩོ་བ ྩོར་འཛྱིན་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་གྲྩོགས་མེད་ཁེར་རྐང་ཆགས་
རྒྱྱུ ་རེད།   ཨ་རྱི་ལ་ྟབུར་མཚྩོན་ན་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་ཆ་ཤས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ལེན་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། ཨ་རྱི་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་དཔལ་འབྩོར་
གྱི་སྟ ྩོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་ེནྱི་བསགྔས་འྩོས་
པ་ཞྱིག་རེད། ད་ཆ་ནང་གྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་
རྒྱྱུའྱི་ཐད་བསམ་བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ལ་
བབ་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།  །
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ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐུས་མྱི ་གསར་པར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

སྱིད་བྱུས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླ ྩོན་བད་ེསྐྱྱིད་

ཆྩོས་དབངས་མཆྩོག་གྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་རྒྱལ་ས་ཨྩོ ་ཊ་ཝར་ 
Ottawa ཁ་ེན་ཌའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་སྟ།ེ 
བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྩོགས་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐ ྩོར་འགྲལེ་བརྩོད་གནང་འདགུ ད་ེཡང་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ནང་ཁ་ེན་ཌའྱི་འྩོས་བསྡ་ུརསེ་
འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་གསར་པ་
རྣམས་ལ་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ངྩོ་སྤྩོད་
གནང་བའྱི་གྩོ་སབྐས་ཐྩོག་མ་ད་ེཆགས་ཡྩོད།   ལས་
རྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་ཁ་ེན་ཌའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་ཀྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་
ཚྩོགས་པ་དང་ཉ་ེཆར་བསྐ ྩོ་གཞག་བྱུང་བའྱི་ཚྩོགས་པའྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་རྱིཕ་ཝྱི་རྲ་ནྱི་ Arif Virani 
མཆྩོག་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ སབྐས་
དརེ་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་

རྣམས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་
བ་དང་ཆབས་ཅྱིག འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དྩོན་སྙྱིང་ལནྡ་
པའྱི་གྲྩོས་མྩོལ་བསྐྱར་གསྩོ་ཡྩོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་པ་
དརེ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་དགྩོས་སྐ ྩོར་དང་། བྩོད་ད ྩོན་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞྱི་བར་གཞྱི་བཅྩོལ་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྟབས། ཁ་ེན་ཌ་ཐ་ེབའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཡྩོངས་ཀྱི་སྱིད་
གཞུང་ནས་སྱིད་བྱུས་འདྱིར་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་གསལ་
ཐབས་ཐད་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐལུ་ཞུས་
འདགུ  ཕྩོགས་མཚྱུངས་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ས་
གནས་དརེ་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་འཕད་བཞྱིན་
པའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་གནད་ད ྩོན་དང། བྩོད་ཀྱི་
ཁྩོར་ཡུག་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་ཞབས་འདགེས་གུྲབ་མཁན་
གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་
ཐུགས་འཕད་ཀང་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

བ ྩོད་ནང་༸རྒྱལ་བའྱི་
སྐ་ུཕའྱི་ཞབས་རྱིམ་ 

གསྩོག་སུྒབ་
ཞུས་པ།

༄༅། །བྩོད་ཁམས་ཏ་ེཧ ྩོར་ལྕ ྩོག་རྱི་དགྩོན་ད་ུཏ་ེཧ ྩོར་
སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ཡྩོངས་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕའྱི་ཞབས་
རྱིམ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཚྩོགས་ཡྩོད་འདགུ   ད་ེཡང་འདྱི་
གར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་འབྩོར་གསལ་ལརྟ་ན། ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཁམས་ཏ་ེཧ ྩོར་ལྕ ྩོག་
རྱི ་དགྩོན་ད་ུཏ་ེཧ ྩོར་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་ཡྩོངས་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྨན་བཅྩོས་
འཕྩོད་བཞེས་མཛད་རྒྱྱུ འྱི་རྐེན་སེལ་ཞབས་རྱིམ་རྒྱལ་
བའྱི་མཚན་སགྔས་དང་།  སནྨ་ལའྷྱི་གཟུངས་སགྔས། མ་
ཎྱི་གྲངས་གསྩོག་བཅས་ཞབས་རྱིམ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྱིག་
གསྩོག་སུྒབ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས། །
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དག་ེལུགས་ཡྩོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་དང་འབལེ་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་
རྣམ་པའྱི་དཔ་ེཁྱིད་བདེ་ཕྩོགས་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེརེས་ཀྱི་ཚྩོགས་འད་ུ

དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་སུ་ཚྩོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན། དག་ེ
ལུགས་ཡྩོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བརྟན་བཞུགས་དང་བཀའ་
དྱིན་རསེ་དན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་དགེ་
ལུགས་ཡྩོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་དང་
འབལེ་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པའྱི་དཔ་ེཁྱིད་བདེ་ཕྩོགས་

ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེརེས་ཀྱི་ཚྩོགས་འད་ུཞྱིག་བསེ་ཀྱི་
གདན་ས་ཆེན་པ ྩོ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་ཚྩོགས་
ཡྩོད་པ་དང་།  སྐ་ུམགྲྩོན་གྱི་གཙྩོ་བ ྩོར་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་
བང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་པྩོ་ཁྩོམ་ཐྩོག་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡྩོད།  
 དེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ་ད ྩོ་ཆྱུ ་ཚྩོ ད་ 
༨།༣༠  ཐྩོག་གདན་གསུམ་གྲྲྭ་ཚང་དུག་ནས་དཔ་ེཁྱིད་
དག་ེརྒན་དག་གྲས་བཅྱུ་རེ་དང་།  མཁན་ལས་ཟུར།  
བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ ྩོ་དང་།  རྲྭ་སྟ ྩོད།  རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་
དང་།  རྒྱྱུད་གྲྲྭ་སྟ ྩོད་སདྨ་གཉྱིས་བཅས་ནས་དག་ེརྒན་
གཉྱིས་རེ་བཅས་ཁྱྩོན་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་བརྒྱད་བཅྱུ་ལགྷ་
བསྐ ྩོངས་ཚྩོགས་ཀྱིས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ ྩོ་ཚྱུགས་ཡྩོད་
པ་དང་།   ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་
དང་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚྩོགས་གཙྩོ ་དབུས་པས་

གདན་ས་གྲྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་མཁན་ལས་ཟུར་དང་།  ས་
གནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་དང་ས་གནས་འགྩོ་འཛྱིན་སྩོགས་ས་
གནས་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐ་ུཔར་
མཐྩོང་གྲྩོལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་སྤ ྩོས་སྣསེ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཁྱི་ཁར་
བཞུགས་སུ་གསྩོལ་མཚམས།  མཎལ་རྟནེ་གསུམ་

འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཤྱིང་།   གསྩོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་
འདགེས་འབུལ་དང་འབལེ་བྱིངས་འདནེ་ཆེན་མྩོ་ལགས་
ནས་ཤྱིས་བརྩོད་གསུང་འདྩོན་གནང་ཡྩོད། 
 སྒ ྩོ་མང་མཁན་པྩོ་བླ ྩོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
མཆྩོག་ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོས་ཉ་ེལམ་
བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ ྩོར་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚྩོར་ཆེད་
མངགས་གསུང་གཤད་གནང་བའྱི་སྒ་ཆེད་གཏྩོང་དང་
འབལེ་གསུང་ད ྩོན།  ང་ཚྩོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་
རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བ་ེབག་འཇམ་མགྩོན་བ་ླམའྱི་བསྟན་
པ་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏྩོང་ཐབས་དང་།  སརྔ་གྱི་ཕག་
སྩོལ་ལ་ཡྩོད་མེད་གཙྩོ་བ ྩོ་མྱིན་པར་ལས་གཞྱི་དསེ་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད་མེད་ལ་ལྟ་དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱི ན་
པ་དམ་ཆྩོས་འདལུ་བའྱི་རུང་མཐུན་སྦར་ཆྩོག་པ་དང་།   
སེམས་ཀྱིས་དང་ད་ུབླངས་ན་ཉྱིན་རེར་དཔ་ེཁྱིད་ཚར་

བདནུ་བརྒྱད་རེ་བས་ཀང་དཀའ་སྣང་མྱི ་ཡྩོང་བ་དང་། 
དཔ་ེཁྱིད་ལ་ཕྱིན་དུག་གྱི་ཉམས་ལེན་ཚང་ལུགས་བཤད་
རྒྱྱུན་ལ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་རྒྱས་བཤད་དང་། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་
ཚྩོར་མཁན་པྩོ་དང་ཕག་མཛྩོད་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་ཕར་གུྲ་
མཉམ་འདགེས་ཐྩོག་མཐུན་རྐནེ་བསུྒབ་དགྩོས་པ།  ཆེ་
མཐྩོང་དང་གུས་བཀུར། འཚྩོ་བ་སྩོགས་ཕྩོགས་གང་
ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས་ལུགས་དང་། བླ ྩོ་གླྱིང་
མཁན་པྩོ་བླ ྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆྩོག་ནས། ཐྩོས་བསམ་
སྒ ྩོམ་པ་ཉམས་ཆག་ཏུ་མྱི ་འགྲྩོ་བའྱི་ཐབས་སུ་ཚང་མའྱི་
གྩོ་བསྡརུ་གནང་དགྩོས་པ་དང་། ཉམས་ཆག་ཏུ་འགྲྩོ་
བའྱི་རྒྱྱུ ་རྐེན་འཚྩོལ་ཞྱིབ་དང་འབལེ་གྩོང་འཕལེ་ད་ུ
གཏྩོང་བའྱི་མཐུན་རྐནེ་ག་རེ་སུྒབ་དགྩོས་མྱིན། ད་ེཡང་
མྱི ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི ་འྩོང་བས་བསམ་ཚྱུལ་
གྩོ་བསྡརུ་ལྷུག་པ ྩོ་གནང་དགྩོས་པ་དང་། དསུ་བསྟནུ་
ལེགས་བཅྩོས་ག་རེ་གཏྩོང་དགྩོས་མྱིན། ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་
ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་ནང་བསམ་བླ ྩོ་ཡར་རྒྱས་སུ་མ་
བཏང་ན་མ་འགྲྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་དང་། མྱིང་ཚྱིག་ཙམ་ད་ུ
མ་སྩོང་བར་ཚང་མས་༸སྐྱབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་ཅྱི་
གསུང་བཀའ་སུྒབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་སྐ ྩོར། ཤར་ར་ེམཁན་
པྩོ་བང་ཆྱུབ་ཆྩོས་ལནྡ་མཆྩོག་ནས། སྐྱྩོན་གནད་སྐ ྩོར་
ངྩོས་འཛྱིན་ཐྩོག ད་ེདག་སེལ་ཐབས་སྐ ྩོར་དགྩོངས་
བཞསེ་གནང་རྒྱྱུ ། ད་རེས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
ཁང་དག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་བདེ་ཕྩོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱྩོང་བར་ེ
རེས་བདེ་དཀའ་ཡང་། མཁན་ཟུར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རྣམ་པ་ཚྩོ་
མྱི ་ཚེ་གང་ཚང་ལ་དཔ་ེཁྱིད་བས་པའྱི་ཉམས་མྱྩོང་ཡྩོད་
པ་དང་། ད་རེས་ཕབེས་མཁན་ཚྩོའྱི་ནང་ལ་མྱི ་ལྩོ་བཅྩོ་
ལྔ་ཉྱི་ཤུར་དཔ་ེཁྱིད་བས་པའྱི་ཉམས་མྱྩོང་ཡྩོད་མཁན་
ཚྩོའྱི་དགྩོངས་འཆར་དང་ཉམས་མྱྩོང་གསུང་རྒྱྱུ འྱི་རེ་
བ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་། ད་རེས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་
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ནས་ཡང་ད་ུམ་འྩོངས་པར་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་ཁང་གྱིས་
སྣ་ེཁྱིད་གནང་སྟ་ེཚྱུགས་དགྩོས་སྐ ྩོར་དང་།  འབས་
སྤུངས་ཁྱི་པ་བླ ྩོ་བཟང་བསྟན་པ་མཆྩོག་ནས།  བྩོད་ནང་
ད་ུརྒྱ་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་
ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ངན་ཇུས་མང་པྩོ་ཞྱིག་འཆར་སྒྱིག་་ལག་
བསྟར་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་
བསྟན་པ་ཚང་ལ་མ་ན ྩོར་བ་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཁྩོར་
ཡུག་མེད་པ་དང་།  དངེ་སང་མཐུན་རྐནེ་ད་ུགྲགས་པ་
མང་པྩོ་ཞྱིག་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་འགལ་རྐནེ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་
པ་དང་།  ད་ེསྔ ྩོན་དག་ེལནྡ་སྤྱིའྱི་བཅའ་སྒྱིག་ཁག་དང་། 
གྲྩོས་ཆྩོད་ཁག་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལག་ལེན་ཆ་ཚང་བསྟར་
ཐབས་ཡྩོང་བ་དང་།  ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་དང་བ ྩོད་གངས་ཅན་གྱི་
ད ྩོན་ད་ུསྐ་ུངལ་ཚད་མེད་བསྐྱྩོན་སྐ ྩོར་དང་།  དངེ་སང་
འགྲྱིག་མྱིན་ལ་སྩོགས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཁྱད་མཚར་ད་ེའད་
སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གླངེ་སླ ྩོང་ཡྩོང་གྱིཡྩོད་པ་ནྱི། ཡག་རྟགས་
ཤྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན་སྐ ྩོར་དང་། ཅྱི་གསུང་བཀའ་སུྒབ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ནྱི། བརྟན་བཞུགས་དང་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་
གྱི་མཆྩོག་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དང་། སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་
ནས། དངེ་སང་འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ཆྩོས་དད་
ཡྩོད་མེད་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་དང་། ལགྷ་པར་དཔལ་ནྲ་ལེནྡྲའྱི་བཞདེ་རྒྱྱུན་དྱི་མ་
མེད་པ་བ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་
བསྟན་པ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེ་རུ་འགྲྩོ་གྱི ་ཡྩོད་པ་དང་། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནས་བསླབ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་གྱི ་བསྟྱི་
གནས་ཁག་ལ་ཐུགས་རེ་ཇྱི་ཙམ་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
དང་།  དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚྩོ་རེ་ལྟ ྩོས་བདེ་ས་
གཙྩོ་བ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་སྟབས། ལྩོ་རེ་བཞྱིན་དག་ེ
བཤེས་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཐྩོན་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེདག་
ཚང་མས་གདན་ས་རང་ལ་སླ ྩོབ་ཁྱིད་བདེ་སའྱི་ཁྩོར་ཡུག་
ཅྱིག་མེད་པས་བསྟན་པ་ཕྩོགས་མཐར་སྤལེ་བའྱི་ཆ་རྐནེ་
ད།ུ སདྐ་ཡྱིག་འད་མྱིན་སྦྩོང་བརར་གསྩོ་སྐྱྩོང་གནང་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེ་ཞྱིང་། དག་ེལུགས་ཚྩོགས་ཆེན་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བའྱི་ད ྩོན་གནད་གལ་ཆེན་
སྐ ྩོར་ཡྱིག་ཐྩོག་རང་ནས་གསུང་བཤད་གནང་།  བཀའ་

དྱིན་རསེ་དན་གྱི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚྩོགས་གཙྩོ་དགེ་ལུགས་སྤྱི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་རྩོང་པ ྩོ་བླ ྩོ་བཟང་སནྙ་གྲགས་ལགས་
ཀྱིས་ད་རེས་ཚྩོགས་འད་ུའདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཐུགས་
ཀྱི་དགྩོངས་པར་ཡྩོད་པའྱི་ཅྱི ་གསུང་བཀའ་སུྒབ་ཀྱི་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དང་། གཙྩོ་བ ྩོ་དཔ་ེཁྱིད་
བེད་ཕྩོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགྩོག་
གྱི་སྐ ྩོར་ལ་བཀའ་བསྡརུ་དགྩོས་པ་དང་། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེ
རྒན་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་དཔ་ེཁྱིད་གྲ་སྒྱིག་ཏུ་གྲྲྭ་ཚང་སྩོ་སྩོའྱི་
ཡྱིག་ཆའྱི་རྒྱབ་རྟནེ་གྱི་ར་ེཡབ་སས་ཀྱི་གཞུང་། ད་ེདག་
གྱི་ཕྩོགས་སའྔྱི་ནང་ཚན་གསལ་བྩོར་འཁྩོད་མེད་ནའང་། 
ས་ྔརབས་ཀྱི་མཁས་པ་ཚྩོའྱི་གཞུང་ལུགས་གྩོམས་འདྱིས་
བསྟནེ་རྒྱྱུ ་དང་།  མདྩོ་རྒྱྱུད་བསྟན་བཅྩོས་ཀྱི་ཤེས་བདེ་
ཀྱི་ཁུངས་གསལ་པྩོ་ཤེས་དགྩོས་པ། ཚྱིག་འགྲལེ་དང་
སྤྱི་ཁྩོག་བསྒྱིག་སྟངས་ཀྱིས་མཚྩོན། བཀའ་པྩོད་ལ་ྔཔ ྩོ་
གང་ཁྱིད་ནའང་ཚྱིག་ད ྩོན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ལ་བདག་
པྩོ་རྒྱག་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ། ཕྱི་རྩོལ་བའྱི་གུྲབ་མཐའྱི་
རྣམ་གཞག་དང་།  རྱིས་ཀྱི་བསྟན་བཅྩོས། བར་སྤྩོད་
སནྙ་སུམ།  གསང་ཆེན་སགྔས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུལེགས་སྦར་
གྱི ་གཞུང་སྩོགས་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་དགྩོས་པ་དང་། 
གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛྱིན་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཆེད་

ལས་སམ་ཆེད་མཁས་ཀྱི་སྟངེ་ནས་ཁྱིད་ཐབས་ཡྩོང་
གལ་ཆེ་བ་དང་།  དངེ་སང་ཞབས་ཀྱི་པད ྩོ་ལ་ཉ་ེབར་
གཏུགས་མྱི ་དགྩོས་པའྱི་བཤད་ཁྱིད་སྩོགས་ཆ་ཚང་ཉན་
པའྱི་བརྒྱྱུད་ལམ་གྱི་འཕུལ་ཆས་འད་མྱིན་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་
གྱིས་གྩོ་ག་ཚྩོད་ཅྱིག་ཆྩོད་ཀྱིྱི་ཡྩོད་མེད་དང་།  ད་ེདག་
གྱི་དག་ེསྐྱྩོན།  སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ནང་ཆྩོས་དང་རྱིགས་
ལམ་སླ ྩོབ་ཐབས། དམངས་ཁྩོད་དང་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཁག་གྱི་
ནང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་ཐབས།  མདྩོར་ན།  ཐྩོས་བསམ་རྒྱྱུད་
ཐྩོག་ལ་སྦྩོར་ཐབས་ག་རེ་ཐབས་ཤེས་གནང་དགྩོས་མྱིན་
སྩོགས་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་དང་།  བ་ེབག་བཀའ་པྩོད་ལ་ྔདང་
གསང་ཆེན་རྒྱྱུད་སྡའེྱི་སྐ ྩོར་ལ་སྤྱི་དང་དམྱིགས་བཀར་གྱི་
ཁྱིད་ཐབས་གྲྲྭ་ཚང་དང་དགེ་རྒན་སྩོ་སྩོར་ཉམས་མྱྩོང་
གང་ཡྩོད་པ་ད་ེསྤྱི་ལ་སྤུངས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ ྩོ་
གནང་རྩོགས་ཞསེ་དང་།  མཇུག་ཏུ་བཀའ་དྱིན་རསེ་
དན་གྱི་རྒྱྱུན་ལས་ཚྩོགས་གཞྩོན་བ་ླམ་ཆྩོས་འཕལེ་བཟྩོད་
པ་ལགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེ
ཚྩོགས་འད་ུགྲྩོལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སེམས་བསྐྱདེ་དང་བླ ྩོ་སྦྩོང་ཚྱིག་བརྒྱད་མའྱི་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་ན་ེསྩོ་
ཊའྱི་ས་གནས་བྩོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པས་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུས་པ་ལརྟ། Minneapolis Conven-

tion Center ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་བསྐྱངས་ཐྩོག་མང་ཚྩོགས་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ་བ་དང་འབལེ། དད་ལནྡ་སེར་སྐྱ་
མང་ཚྩོགས་སུམ་སྟ ྩོང་ཙམ་ལ་སེམས་བསྐྱདེ་དང་དགེ་
བཤེས་གླང་རྱི ་ཐང་པས་མཛད་པའྱི་བླ ྩོ་སྦྩོང་ཚྱིག་བརྒྱད་
མའྱི་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ་ཡྩོད། ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
མྱིན་ཡ་ན་པ ྩོ་ལྱི ་སྱིའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
སབྐས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྱི་ལམ་ནས་གྲྩོ་སྩོ་
ཕ་ེམར་དང་ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཕབེས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།  སབྐས་དརེ་མངའ་སྡའེྱི་སྐ་ུ
ཚབ་ཀ་ེརྩོ་ལྱིན་ལེན་ Carolyn Laine མཆྩོག་དང་
མྱིན་ནྱི་ན་པ ྩོ་ལྱི ་སྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་བྷ་ེསྱི ་ཊྱི ་ཧ ྩོ་ཇྱི་
སྱི་ Betsy Hodges མཆྩོག་གྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་ལ་ཕབེས་བསུ་ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་མེ་ནྱི་སྩོ་ཊ་
བ ྩོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ཚེ་དབང་

དངྩོས་གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་བསྟནུ། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།
 ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཧ་ལམ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལགྷ་ཙམ་
རྱིང་སནྨ་བཅྩོས་བས་ནས་བསདྡ་པར། སནྨ་བཅྩོས་ཧ་
ཅང་ལས་ས་ླཔ ྩོ་བྱུང་། དསུ་ཚྩོད་མང་ཆེ་བར་ངལ་གསྩོ་
བརྒྱབ་ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་དང་། ཁ་ལག་རྒྱག་ཚད་བཟས། 
གཉྱིད་རྒྱག་ཚད་ཉལ། ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་ངྩོས་རང་གྱི་ཁ་
འདྩོན་རྣམས་ཞྩོགས་པ་ཆྱུ་ཚྩོད་བཞྱི་དང་། དགྩོང་མྩོ་ཆྱུ་
ཚྩོད་གཅྱིག་བཅས་ཉྱིན་རེར་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༥ ཙམ་འགྩོར་གྱི་
འདགུ བར་གསེང་རྣམས་སུ་དཔ་ེཆ་ཕན་བུ་ཀླ ྩོག་ནས་ཧ་
ཅང་སྐྱྱིད་པ ྩོ་བྱུང་།  འདྱིར་ཡྩོད་པའྱི་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་དང་། 
ས་ཁུལ་གང་སར་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ངྩོས་
རང་འདྱིར་སནྨ་བཅྩོས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།  ཅསེ་
བརྩོད་ནས་ཚང་མས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཞབས་
རྱིམ་སུྒབ་པ་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་གནང་འདགུ ལགྷ་པར་
ད་ུབ ྩོད་ནང་དའུང་མང་པྩོ་བས་འདགུ་ལ། ཁ་ཤས་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་པའང་བྱུང་འདགུ ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་འདྱིར་ནད་གསྩོ་བས་ཏ་ེ
བསྡད་པའྱི་རྱིང་ལ་འཚམས་འདྱི་ཡྱི ་གེ་མང་པ ྩོ་འབྩོར་
བ་དང་། ལགྷ་པར་ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་རྱིགས་ནས་ཀང་

འཚམས་འདྱིའྱི་ཡྱི ་ག་ེའབྩོར་བྱུང་བས་ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆེ། ཞསེ་བརྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།      ཤྲཀའྱི་དག་ེསླ ྩོང་མྱི ་
རྒན་ཞྱིག་གྱི་བད་ེཐང་དང་། ཚེ་རྱིང་པ ྩོ་ཡྩོང་ཆེད་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོ་མྱི ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་སྩོགས་
བས་ཡྩོད་ལ། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འབལེ་བ་ཡྩོད་
སྟབས། གཅྱིག་གྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ད་ེགཅྱིག་ལ་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད་པར་མ་ཟད། སྤྱིར་ལས་མ་བས་པ་དང་མྱི ་
འཕད་ཅྱིང་། བས་པ་ཆྱུད་མྱི ་ཟ། ཞསེ་པ་ལརྟ་བ་ླམ་དང་
སླ ྩོབ་མའྱི་དམ་ཚྱིག་གྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་དང་། གཉནེ་
གྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ། ལྩོངས་སྤྩོད་ཀྱི་འབལེ་བ་སྩོགས་
ཡྩོད་ན། མྱི ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དག་ེབ་བསུྒབས་པ་ད་ེམྱི ་
གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐྩོགས་པ་ནང་ད ྩོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་
ད་ུགསུངས་པ་ལརྟ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་སྨ ྩོན་
ལམ་བརྒྱབ་པ་དསེ་ངྩོས་རང་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་མ་
ཟད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཀང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་
བར་བརྟནེ་བསྩོད་ནམས་གསྩོག་པར་ཕན་ཡྩོད། 
 ཉ་ེལམ་གནམ་ལྩོ་གསར་ཚེས་ལ་ངྩོས་ཀྱིས་
བརྙན་འཕྱིན་གྱི ་ལམ་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཀྱི་
འཚམས་འདྱི་ཞྱིག་ད་རྒྱའྱི་ནང་བཏང་བ་ཡྱིན་ལ། ད་ེ
རྱིང་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ངྩོས་རང་དངྩོས་སུ་མཐྩོང་ཡྩོད་པས། 
ངྩོས་ཀྱི་གདྩོང་ལ་བལསྟ་ན་ནད་པའྱི་གདྩོང་འད་པ ྩོ་ཞྱིག་
འདགུ་གམ་མྱི་འདགུ གུྲང་མདྩོག་མདྩོག་བས་ཏ་ེབསདྡ་
ཡྩོད་སྟབས། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཚང་མ་བླ ྩོ་བད་ེཔ ྩོ་བས་ཏ་ེསྡ ྩོད། 
རསེ་ལ་ཐུག་ཡྩོང་། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། ཐུགས་ར་ེཆེ། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།  ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དངྩོས་གཞྱི་ཆྩོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་མ་
བསྐྱང་གྩོང་དརེ་འདསུ་བ ྩོད་རྱིགས་ཀྱིས་གཙྩོས་ཕྱི་ནང་
གྱི་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་ཚྩོར་མགྩོན་པ ྩོ་༸གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱི་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་འཁུར་གསུམ་པྩོ་སྟ།ེ འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས།  བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་རྱིག་
འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསུམ་མཛད་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞྱིན་ཆྩོས་ལུགས་
མཐུན་འབལེ་མཛད་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །21

བ་དང་ཆབས་ཅྱིག ང་ཚྩོ་ཚང་མས་ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད་
དང་སྙྱིང་ར་ེལནྡ་པའྱི་མྱི ་ཞྱིག་བ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད།  ཅསེ་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ད ྩོན། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ཚང་
མ་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ཤ་སྟག་
རེད། ང་ཚྩོས་མཐྩོང་བཞྱིན་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
ང་ཚྩོ་མྱི ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྙ ྩོག་གྲ་ང་
ཚྩོས་བཟྩོས་ཏ་ེདཀྩོན་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་འདབེས་རྒྱྱུ ་ད་ེ
འགྲྱིག་གྱི་མེད། དཔརེ་ན། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ད་ལ་ྟཞལ་
མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་ཚེ་ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་སེལ་
རྩོགས་གནང་ཞསེ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་ན། སངས་རྒྱས་
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་སྡགུ་བསལྔ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་བཟྩོས་
པ་རེད། ད་ེཁྱདེ་རང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་བདེ་དགྩོས་རེད། 
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བསལྔ་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་མ་བྱུང་ཞསེ་
གསུང་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་རེད། དརེ་བརྟནེ་གཙྩོ་བ ྩོ་སྩོ་སྩོས་ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་ཐྩོག་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་དང་སེམས་
པ་བཟང་པྩོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་རེད། སྤྱིར་ང་
རང་ཚྩོས་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ཡ་རབས་ཞསེ་བརྩོད་སབྐས་ཧ་
ཅང་མངྩོན་པར་བསྟ ྩོད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད། ང་རང་ཚྩོའྱི་ཉྱིན་
རེ་ཉྱིན་རེའྱི་འཚྩོ ་བའྱི་ནང་ཡ་རབས་ཟརེ་བ་ད་ེའབལེ་
བ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་མཐྩོང་རྒྱྱུ ་འདགུ སྩོ་སྩོ་གཅྱིག་པུ་བསམ་
བླ ྩོ་བཏང་ནས་ང་རྒྱལ་དང་ཕག་དྩོག འགྲན་སེམས། 
ཆགས་སངྡ་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ཕྱིན་ན་རང་ད ྩོན་ཚགས་ཚྱུད་
པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེན ྩོར་འཁུལ་རེད། 
དངེ་སང་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་བཤད་ཀྱི་འདགུ སེམས་ནང་
ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ཕག་དྩོག་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བས་ན། ལུས་པ ྩོའྱི་
ཟུང་ད་ེཉུང་ད་ུའགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད། སྩོ་སྩོ་གཟུགས་པྩོའྱི་འཕ ྩོད་
བསྟནེ་ངྩོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡ་རབས་དང་། སེམས་པ་
བཟང་པྩོ། དང་པྩོ་དང་གཞག་བས་ཏ་ེཕྱིན་ན། སེམས་
སྐྱྱིད་པ་དང་སེམས་སྐྱྱིད་པ ྩོ་བྱུང་ན་གཟུགས་པྩོ་ཡང་བད་ེ
བ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཆྩོས་ཡྩོད་རངུ་མེད་རངུ་སྙྱིང་ར་ེལནྡ་
པའྱི་མྱི ་ཞྱིག་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།   ང་རང་
ཚྩོར་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་ཡྩོད་པ་ད་ེང་རང་
ཚྩོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་གྱི་ཐྩོག་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་སདྐ་ཡྱིག་གཞན་ལ་
རེ་དགྩོས་ཀྱི་མེད། ད་ེས་ྔའབྱུང་ས་ད་ེལེགས་སྦར་གཙྩོ་

བ ྩོ་རེད། ད་ེབཞྱིན་པྲ་ལྱི ་ཡང་རེད། འྩོན་ཀང་ང་རང་
ཚྩོའྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་པུ་ཏྱི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་
ཡྩོད་པ་ད་ེབ ྩོད་ཡྱིག་ཐྩོག་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
སྤ ྩོབས་པ་སྐྱསེ་འྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ལ་ྟབུ་མཚྩོན་
ན་གཞན་དག་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཕན་
བུ་བས་ཡྩོད། དཔལ་ནྲ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་ཚྩོས་
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ། གཞྱིའྱི་གནས་ཚྱུལ། ལམ་གྱི་
གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་རྱིགས་པས་
བརར་ཤ་དཔྱད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་
པ་ད་ེཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ ད་ལ་ྟངྩོས་རང་ལྩོ་ ༨༡།༨༢ 
ཙམ་བསླབེས་ཡྩོད། མྱི་མང་པྩོ་ངྩོ་ཤེས་དང་རྒྱྱུས་ཡྩོད་
ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་
རྣམ་དཔྱྩོད་དང་འབལེ་བའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་ད་ེ
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་འད་འདའྱི་ནང་ནས་མྱི ་འད་བ་
ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་འདགུ ད་ེསྩོ་སྩོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐྩོག་
ཡྩོད་སྟབས་སདྐ་ཡྱིག་གཞན་བསབླ་དགྩོས་ཀྱི་མེད། དརེ་
བརྟནེ་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ད་ེཧ་ཅང་ར་བ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཟ་
སདྐ་འཐུང་སདྐ་སྩོགས་དངེ་སང་གྱི་རྱིག་གནས་གསར་
པའྱི་ཁྩོད་བ ྩོད་སདྐ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད་པར་བརྟནེ་འདང་
གྱི་མེད། ནང་བསམ་བླ ྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལ་ྟསྒ ྩོམ་སྤྩོད་
གསུམ་མམ་ཡང་ན་ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་ཐྩོག་བ ྩོད་ཡྱིག་ད་ེཧ་ལས་
པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ སྩོ་སྩོ་ཕ་མེས་ཀྱི་གཅསེ་ན ྩོར་ད་ེམྱི ་
རབས་གསར་པ་ཚྩོས་བདག་པྩོ་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་རེད། མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚྩོ་རྱིམ་པས་རྩོགས་འགྲྩོ་
གྱི་ཡྩོད། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ང་ཚྩོ་བཙན་

བྩོལ་ད་ུཐྩོག་མར་ཡྩོང་མཁན་གྱི་མྱི ་རབས་ཚྩོ་གང་ཙམ་
རྩོགས་ཚར་བ་རེད། ལགྷ་མ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་སྤ ྩོ་དང་རྨྩོ་
ཆགས་འདགུ ལ་ྔབཅྱུ་ང་དགུ་དང་དུག་ཅྱུ་རེ་གྲངས་ནས་
ངྩོ་ཤེས་ཡྩོད་པ་ཚྩོ་སྤ ྩོ་སྤ ྩོ་རྨྩོ་རྨྩོ་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས་ངྩོས་རང་
ཡང་སྤ ྩོ་སྤ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདགུ རྒན་པ་
ཚྩོ་རྩོགས་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་སྟབས། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཕ་མ་དང་
གྲྩོགས་པྩོ། ཉ་ེའབལེ་ཚྩོས་མྱི ་རབས་གསར་པ་གཞྩོན་
སྐྱསེ་ཚྩོར་འགྲལེ་བཤད་བརྒྱབ་སྟ་ེཁྩོང་ཚྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་
ནང་བ ྩོད་ཅསེ་པ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དང་ང་ཚྩོ་བཙན་
བྩོལ་ད་ུབསླབེས་དགྩོས་ད ྩོན། བཙན་བྩོལ་ནང་འབད་
བརྩོན་ཇྱི་ལརྟ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ། བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ཐྩོག་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་འགྲལེ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད་འདགུ ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཡྩོད་མཁན་བྩོད་
པ་ཚྩོས་བ ྩོད་ཡྱིག་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་དང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་དརེ་ལྷ ྩོད་གཡེང་ད་ུམ་ཕྱིན་པ་བདེ་དགྩོས། ཕུ་གུ་
ཆྱུང་ཆྱུང་གྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ཐད་གཡས་གཡྩོན་གྱི་ཁྩོར་
ཡུག་གྱིས་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ངསེ་ཡྱིན་སྟབས་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོས་གཟབ་གཟབ་བྩོས། ཕ་མ་ཚྩོས་ཕུ་གུ་དང་མཉམ་
དསུ་ཚྩོད་མང་ཙམ་གཏང་ཐུབ་ཐབས་དང་གལ་ཆེ་ཤྩོས་
ཕུ་གུར་བར་ེབ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ད་ེ
ལརྟ་བས་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རབས་གསར་པ་ཚྩོ་ཡག་
པ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཐབས་བདེ་དགྩོས། ཅསེ་སྩོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཆྩོས་འབལེ་དངྩོས་གཞྱི ་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡྩོད།  ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།
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༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོའྱི་ས་ཁའྱི་ལས་འཆར་སྐ ྩོར་སནྙ་
གསེང་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་ན་ེསྩོ་ཊ་ Minnesota 
མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོང་ཁྱརེ་ར་ུཆྱི ་སྱི་ཊར་ Rochester ནང་
སྐ་ུངལ་གསྩོ་བཞུགས་མཛད་སབྐས་དང་བསྟནུ། སེམས་
ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་སྐ་ུཞབས་པྩོལ་ཨེག་མེན་  Paul 

Ekman ལགས་ཀྱི་བུ་མྩོ་འབུམ་རམས་པ་ལམྕ་སྐ་ུཨྱི བ་
ཨེག་མེན་ Dr. Eve Ekman ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་ནས་ཁྩོང་མྩོའྱི་ཡབ་ཀྱིས་
དབུ་འཛུགས་གནང་བའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ས་ཁ་བཟྩོ་རྒྱྱུ འྱི་
ལས་དྩོན་ཇྱི་ལརྟ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་གསེང་ཞུས་
འདགུ སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐསུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་བསམ་
བླ ྩོའྱི་ས་ཁའྱི་རག་ཟྱིན་ཞྱིག་སྤན་འབུལ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། ལས་འཆར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་གཞན་
ལ་ཕན་པ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། ཚན་རྱིག་གྱི་ཤེས་བ་
རྒྱ་སྐྱདེ་གཏྩོང་ཆེད་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དང་། རག་ཟྱིན་དའེྱི་ཁྩོད་
ལམྕ་སྐུས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་ལནྷ་རྣམ་རྟ ྩོག་འད་མྱིན་
ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་བཀའ་བསྡརུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཁྩོང་ཁྩོ་
ནྱི་སེམས་ངལ་དང་ཡྱིད་གདངུ་། ཞ་ེསངྡ་སྩོགས་དང་

འབལེ་བ་ཆེ་ཤྩོས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་གསེང་ཞུ་སབྐས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  ཁྩོང་
ཁྩོ་ནྱི་མྱི ་མཐུན་ཕྩོགས་ཀྱི་བླ ྩོ་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་སབྐས་རེ་
དསེ་རྐནེ་བས་ནས་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་སྐྱ་ེཐུབ་པ་དང་། སྙྱིང་
སྟ ྩོབས་ད་ེམཐུན་པའྱི་ཕྩོགས་སུ་བཀྩོལ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་
ཡྩོང་ཆྩོག འྩོན་ཀང་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་བླ ྩོ་ད་ེཉྱིད་མཐུན་པའྱི་ངྩོ་
བ ྩོར་འགྱུར་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་མེད་མྱི ་ཤེས།  ཞསེ་བཀའ་སྩྩོལ་
སབྐས་ལམྕ་སྐ་ུཨེག་མེན་ལགས་ཀྱིས་ཁྩོང་ཁྩོ་ལང་སབྐས་
ཁྩོང་ཁྩོ་ད་ེབཟང་པྩོའྱི་ཕྩོགས་སུ་བདེ་སྤྩོད་ཇྱི་ལརྟ་གཏྩོང་
ཐུབ་མྱིན་ཐད་ང་ཚྩོས་བསམ་ཞྱིབ་བདེ་ཐུབ་མྱིན་དྱི་བ་
ཞྱིག་རེད། ཅསེ་ཞུས་སབྐས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་དབང་ཤེས་དང་ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་ཁྱད་པར་མྱྩོང་བའྱི་དབར་
གྱི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་དརེ་
ལམྕ་སྐུས་འབྱུང་འགྱུར་ལས་གཞྱི་དའེྱི་ཐྩོག་མདནུ་སྐྱྩོད་
ཇྱི་ལརྟ་བདེ་དགྩོས་མྱིན་ཐད་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་
སྟ ྩོན་ཞུས་པ་མ་ཟད། གཞན་ཕན་གྱི་བ་བ་ཇྱི་ལརྟ་སྤལེ་
དགྩོས་མྱིན་ཐད་ལམ་སྟ ྩོན་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ཚ་བས་གྲང་རེག་སེལ་བ་

ལརྟ་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་བམས་པ་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་རེད། ཉ ྩོན་
མྩོངས་ད་ེདག་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་ཇྱི་ལརྟ་བསྟནེ་དགྩོས་པ་ཤེས་
དགྩོས། གཡྩོལ་ཐབས་བས་པ་དསེ་གནས་སབྐས་ཙམ་
ལས་ཕན་རྒྱྱུ ་མེད། ཡུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི་
གཞན་གྱི་སྐྱྩོན་ལ་ཡྩོན་ཏན་ད་ུལྟ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱི ན། 
ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་གྱི ་གཞན་དབང་ད་ུསྩོང་ན་
ཕན་རྒྱྱུ ་ར་བ་ནས་མེད་སྟབས།  ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོ་ད་ེ
དག་གཉནེ་པ ྩོ་བསྟནེ་སྟངས་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་བས་ནས་རང་
རྒྱྱུ ད་ལ་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱི་བླ ྩོ་སྐྱེས་སྐབས་དརེ་གཉནེ་པ ྩོ་
བསྟནེ་ནས་འགྩོག་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
 བསམ་བླ ྩོའྱི་ས་ཁ་བཟྩོ་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ད་
ལ་ྟརག་ཟྱིན་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས་ད ྩོ་དབྱིངས་ཅན་ནས་
བླ ྩོ་སྐྱདེ་དང་ཁ་གནྩོན་བངླས་པའམ་ཁྩོང་རྣམས་དང་ལནྷ་
གྩོ་བསྡརུ་བདེ་ཐུབ་ཚེ་དག་ེཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་སྩྩོལ་
སབྐས། ལམྕ་སྐསུ་ད་ལམ་ཐྩོག་ནས་མགྩོགས་མྱྱུར་གྩོ་
སབྐས་ཐྩོབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སནྙ་གསེང་ཞུས་འདགུ །



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །23

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སརླ་ཡང་འཛམ་གླྱིང་ནང་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་གཏྩོང་གནང་
མཛད་མཁན་གྱི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་ཨང་དང་པ ྩོར་འྩོས་འདམེས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་
ལྩོན་ཌྩོན་ད་ུརྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་
ཝཌ་ཀྱིན་ལུས་སེམས་སྩོག་ Wat-

kins Mind Body Spirit 

magazine ཅསེ་པའྱི་དསུ་དབེ་
ད་ེལྩོ་ལརྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་འདྩོན་
སྤ ེལ ་གནང་སྩོལ་ཡྩོ ད ་པ ་ལྟར། 
དུས་ད ེབ་ད ེའྱི ་ནང་འཛམ་གླྱིང་
ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ཆྩོས་ཕྩོགས། 
རྩོམ་པ་པ ྩོ། གླ ྩོག་བརྙན་བཟྩོ་སུྐན་
པ། ད་ེབཞྱིན་སྒྱུ ་རལ་བ་སྩོགས་ཀྱི་
ཁྩོད་ཐྩོག་མར་གྲགས་ཅན་མྱི ་སྣ་ 
༦༠༠ འདམེས་སུྒག་གནང་བའྱི་
ཁྩོད་ནས་མཐར་རླབས་ཆེན་མྱི ་སྣ་ 
༡༠༠ འདམེས་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་
ལྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་འཛམ་
གླྱིང་ནང་མང་ཚྩོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་
གཏྩོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་བརྒྱ་
ཐམ་པའྱི་མཚན་གཞུང་ནས་སླར་ཡང་ཨང་དང་པ ྩོར་
འྩོས་འདམེས་ཞུས་འདགུ
 ལས་འགུལ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོའྱི་
དཔྱྱིད་ཀར་ཐྩོག་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
འདགུ ད་ེཡང་ཚན་པ་དའེྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་མཚན་གཞུང་
འདམེས་སུྒག་གནང་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་འཁྩོད་ད ྩོན། ང་ཚྩོས་
མྱི ་སྣ་གང་མང་ཚྱུད་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ཡྩོད་
ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་བཞྱིན། ད་ེཡང་ལུས་སེམས་སྩོག་ཅསེ་
པའྱི་དསུ་དབེ་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་སྟངེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ལྩོའྱི་འཛམ་
གླྱིང་ནང་མང་ཚྩོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་
གཏྩོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་སྐུ་འཚྩོ ་བཞུགས་མྱི ་སྣ་
གྲགས་ཅན་བརྒྱའྱི་མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒགས་གནང་

བའྱི་ནང་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཨང་དང་པྩོར་སརླ་ཡང་
འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་ཡྩོད་པ་དང་། དསུ་དབེ་དའེྱི་ནང་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་ནང་ནས་རང་གཞན་གཉྱིས་ཀར་བད་ེསྐྱྱིད་དགྩོས་
འདྩོད་ན་བམས་སྙྱིང་རའེྱི་ཉམས་ལེན་བ་དགྩོས་སྐ ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་ད་ེལུང་འདནེ་ཞུས་ནས།  ༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནྱི་གྩོ་ལ་འདྱིའྱི་སྟངེ་
མང་ཚྩོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་བསུྐན་
གནང་མཛད་མཁན་གྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཨང་

དང་པ ྩོར་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་ཡྩོད། ཅསེ་དང་། ༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ནས་
བཟུང་བསྟདུ་མར་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ལ་སེམས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་གཏྩོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི ་ཆྩོས་
ཕྩོགས་དབུ་ཁྱིད་ཨང་དང་པྩོར་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་འདགུ  
འདྱི་ལྩོའྱི་གྲགས་ཅན་མྱི ་སྣ་ཨང་གཉྱིས་པར་ཡྱི ་ཤུའྱི་བ་ླ
ཆེན་ Pope Francis མཆྩོག ཨང་གསུམ་པར་ལྷ ྩོ་ཨ་
ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་ Bishop Desmond Tutu 
མཆྩོག་སྩོགས་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས། །

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་

དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་བོད་

དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་

གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་

བ་ཞུ།
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༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཤྲྱི་ལངྐའྱི་གནས་བརྟན་སྡ་ེཔ་དང་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་
གྱི་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའྱི་སྡ་ེཔའྱི་དབར་དམ་ཆྩོས་འདལུ་བའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་།  

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༢༧ 
བར་དགེ་ལུགས་ཡྩོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བརྟན་བཞུགས་
དང་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་
ཞུས་ཏ།ེ  ཤྲྱི་ལངྐའྱི་གནས་བརྟན་སྡ་ེཔ་དང་།  བྩོད་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའྱི་
སྡ་ེཔའྱི་དབར་དམ་ཆྩོས་འདལུ་བའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཞྱིག་དཔལ་
ལྡན་འབས་སྤུངས་སྒ ྩོ་མང་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུཚྱུགས་ཡྩོད་པ་ 
དང་།  དགའ་ལནྡ་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་
ཐྩོག་སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་ཤྲྱི་ལངྐའྱི་བ་ླཆེན་ཨྱི ་ཏྲ་པྲ་ན་ངྷམ་
ལངྲྐ་ར་མྲ་ཧ་ན་ཡེ་ཀེ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་མར་མེ་ཞལ་
འབདེ་དང་བསྟནུ།  བང་འདནེ་མཆྩོག་ནས་དབུ་བསྐལུ་
གྱིས་སྟ ྩོན་པའྱི་བསྟ ྩོད་པ་ཤ ླཽཀ་གསུམ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་
ཤ ླཽཀ་གསུམ་གསུང་འདྩོན་གནང་ཞྱིང་།  ཤར་ར་ེམཁན་
པྩོས་གཞྱི ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའྱི་ངྩོ་སྤྩོད་དང་།  
ཤྲྱིལངྐའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་མཐུན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ཌྩོག་ཌར་ངྷ་མེན་དྲ་པ ྩོ་ར་ཀ་ེནས་གནས་བརྟན་སྡ་ེབ་ངྩོ་
སྤྩོད་ཞུས་གུྲབ་རསེ། ཚྩོགས་ཐངེས་དང་པ ྩོར་དགའ་ལནྡ་

ཤར་ར་ེམཁན་པྩོ་བང་ཆྱུབ་ཆྩོས་ལནྡ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོ་
སྐྱྩོང་འྩོག་ཤྲྱི་ལངྐའྱི་གནས་བརྟན་ Dr. Pallekande 

Rathanasara Thero དང་།  རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་
མཁན་པྩོ་ཁྩོམ་ཐྩོག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་རབ་བྱུང་སུྒབ་
ཚྱུལ་དང་བསྙནེ་རྩོགས་སུྒབ་ཚྱུལ་གྱི་སྐ ྩོར་གསུང་བཤད་
གནང་།    ཤྲྱི་ལངྐའྱི་གནས་བརྟན་ Dr. Medagama 

Nandavansa Thero དང་།  དགའ་ལནྡ་བང་ར་ེབླ ྩོ་
གྲ ྩོས་བཟང་པྩོས་དགེ་སླ ྩོང་གྱི ་ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་
གསུང་བཤད་དང་།   སྟངས་འཛྱིན་པས་གཟྱིགས་ཚྱུལ་
གསུངས།    ཚྩོགས་ཐངེས་གཉྱིས་པར་བླ ྩོ་གླྱིང་མཁན་
པྩོ་བླ ྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོ་སྐྱྩོང་འྩོག་ཤྲྱི་ལངྐའྱི་
གནས་བརྟན་ Dr. Medagampitiye Wijithad-

hamma Thero དང།  སེར་སདྨ་སྟ ྩོང་སྐ ྩོར་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་ནས་སངྤ་ལྟུང་དང་། ལྟུང་བདེ་འབའ་ཞྱིག་པ། སྩོར་
བཤགས་དང་བསབླ་བའྱི་ཉསེ་བས།  རྩོད་པ་ཞྱི་བར་
བ་བའྱི་ཆྩོས་བཅས་ཀྱི་སྐ ྩོར་དང་།  ཤྲྱི་ལངྐའྱི་གནས་
བརྟན་ Dr. Medagampitiye Wijithadhamma 

Thero དང་།  སྒ ྩོ་མང་མཁན་པྩོ་བླ ྩོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
མཆྩོག་ནས་གསྩོ་སྦྩོང་དང་། དབར། དགག་དབ་ེབཅས་
ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་
ཚྩོགས་ཐངེས་གསུམ་པར་སྒ ྩོ་མང་མཁན་པྩོས་གཙྩོ་སྐྱྩོང་
འྩོག་ཤྲྱི་ལངྐའྱི་གནས་བརྟན་ Ven. Muruddeniye  

Dhammarathana Thero དང་།   བླ ྩོ་གླྱིང་དག་ེ
བཤེས་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་སྤྱིར་བཏང་དགེ་
སླ ྩོང་གྱི་འཚྩོ་བའམ་ཀུན་སྤྩོད་ཀྱི་སྐ ྩོར་དང་།  ད་ེནས་
དཔལ་ནྲ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདལུ་
བ་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཆེད་དམ་བཅའ་དང་རྩོད་པ་བདེ་ཚྱུལ་
གཟྱིགས་འབུལ་དང་།  མཇུག་བསྡ ྩོམས་སུ།  ཤྲྱི་
ལངྐའྱི་ནང་པའྱི་བླ ྩོན་ཆེན་ཌྩོག་ཌར་ཝྱི ་ཇེ་དྲ་ས་རྲ་ཇ་
པག་མཆྩོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། 
ཤྲྱིལངྐའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་མཐུན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ཌྩོག་ཌར་ངྷ་མེན་དྲ་པ ྩོ་ར་ཀེ་མཆྩོག་ནས་༸སྐྱབས་ར་ེ
དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཆེན་ར ྩོ་ར་ེའཆང་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་། ཤྲྱི་
ལངྐའྱི་ནང་པའྱི་བླ ྩོན་ཆེན་ཌྩོག་ཌར་ཝྱི་ཇ་ེདྲ་ས་རྲ་ཇ་པག་
མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆེ་མཐྩོང་ཕག་
རྟགས་འབུལ་བཞསེ་ཞུས་ཤྱིང་།   གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་
ཆྱུང་ནས་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་པར་ཕག་རྟགས་འབུལ་བཞེས་
ཞུས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཤྲྱི་ལངྐའྱི་ནང་པའྱི་བླ ྩོན་ཆེན་དང་། 
བ་ླཆེན་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐ་ུའཁྩོར་བཅས་གདན་ས་གྲྲྭ་ཚང་
ཁག་ཏུ་མཆྩོད་མཇལ་གཟྱིགས་སྐ ྩོར་ད་ུའཁྱིད་ནས་ཕན་
ཚྱུན་མཛའ་བཤེས་ཟབ་མྩོའྱི་བཀའ་མྩོལ་གནང་ཡྩོད་
པ་མ་ཟད།  མ་འྩོངས་པར་བ ྩོད་པའྱི་དག་ེའདནུ་པ་
ཤྲྱིལངྐའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕབེས་ཏ་ེཕན་ཚྱུན་ཆྩོས་ཕྩོགས་
ཀྱི་ཕག་ལས་མཉམ་རུབ་གནང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་
གསུངས་ཡྩོད།། 
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མེ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་གྱི་སནྨ་པ་སྩོགས་ལ་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ རེས་
གཟའ་ཟླ་བའྱི ་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱི འྱི ་
མྱི ་ནྱི ་སྩོ ་ཊ ་མངའ་སྡ ེའྱི ་གྲྩོང ་ཁྱེར ་རུ ་ཆྱི ་སྱི ་ཊར་  
Rochester ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་མེ་ཡྩོ་སནྨ་ཁང་
ད་ུསནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་སྩོགས་ལ་འཕྩོད་ལས་ཐྩོག་
བམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་བསྐྱངས་
ཡྩོད།  ད་ེཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱིན་དགུང་ལགྗས་
སྨྱིན་གུྲབ་རསེ་སནྨ་ཁང་གྱི་མཆྩོད་ཁང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དརེ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་ཞབས་སྟགེས་ཆེད་རྒྱན་ཤྩོག་
ཐྩོབ་པའྱི་ཚྩོགས་བཅར་བ་མྱི ་གྲངས་ ༥༠༠ རྣམས་
ཀྱིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།  ད་ེརསེ་མེ་ཡྩོ་སནྨ་
ཁང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་འཛྱིན་སྐྱྩོང་འགན་འཛྱིན་གཅྱིག་
ལྕ ྩོགས་ཡྱིན་པ་སྐ་ུཞབས་ཇྩོན་ན་ུསྱི་ཝྩོར་དྱི་མཆྩོག་ CEO 

John Noseworthy གྱིས་ཐྩོག་མར་ཚྩོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་།  ད་ེརསེ་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  རྣམ་པ་
ཚྩོའྱི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟནེ་ནས་སནྨ་ཁང་འདྱི་ལ་ྟབུ་ཧྲ་
ཏག་ཏག་བས་ནས་འཛྱིན་སྐྱྩོང་ཐུབ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རྣམ་པའྱི་མདནུ་ད་ུསདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུའྱི་
གྩོ་སབྐས་བྱུང་བར་ངྩོས་ལ་ཆེ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། 
མྱི ་བརྒྱ་ཕག་སྟ ྩོང་ཕག་མང་པྩོས་རེ་བ་བཅྩོལ་ནས་འདྱིར་
བསྟནེ་གཏུགས་ཆེད་ཕབེས་མཁན་ཚྩོར་ཁྱདེ་རྣམ་པས་
ནད་པ་ད་ེདག་གྱི་རེ་འདྩོད་སྐ ྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།  ལུས་
སེམས་གཉྱིས་ནད་ཀྱིས་མནར་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟ ྩོག་བ་
རྒྱྱུའྱི་ལས་ཀ་ད་ེདཀའ་ཚེགས་ཅན་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་རང་
སནྨ་ཁང་འདྱིར་བསྟནེ་གཏུགས་བདེ་མཁན་ནད་པ་རྙྱིང་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐངེས་འདྱིར་ངྩོས་ཀྱིས་སནྨ་ཁང་འདྱིར་
ཟླ་བ་གཅྱིག་ལགྷ་ཙམ་རྱིང་བསདྡ་པ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་
འདྱིར་སྡ ྩོད་པའྱི་རྱིང་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ། ད་ེ
བཞྱིན་འབལེ་ཡྩོད་བཅས་ཚང་མས་ངྩོས་ལ་བམས་སྐྱྩོང་
ཧ་ཅང་གནང་བྱུང་།  ཁྱདེ་ཚྩོས་རང་འཁྱི་ལས་འགན་

ཧུར་ཐག་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད་གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་གཞན་ཕན་
གྱི་ཀུན་ནས་བངླས་ཏ་ེབམས་སྐྱྩོང་གནང་བྱུང་། དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་རྣམས་ལ་ཆྩོས་དད་ཀྱིས་རེ་
བའྱི་ངལ་གསྩོ་སྦྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད། དད་པས་དཀའ་ངལ་
ལ་གདྩོང་ལེན་བ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་སྦྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། 
འཇྱིག་རྟནེ་ཕྱི་མའྱི་ལ་ྔལམ་ད་ུགྱུར་བར་མངྩོན་ད་ུཕྩོགས་
པའྱི་མྱི ་ལའང་དད་པས་རེ་བ་འབྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་
ཚྩོའྱི་དབར་རྱིགས་རསུ་དང་རྒྱལ་ཁབ། ཆྩོས་དད་ཡྩོད་
མེད། དབུལ་ཕྱུག ཤེས་ཡྩོན་ཡྩོད་མེད་སྩོགས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ད་ེདག་གཞྱི་རའྱི་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་པ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་གལ་ཏ་ེང་
ཚྩོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དརེ་གཙྩོ་འདྩོན་བས་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་རྙ ྩོག་གྲ་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ་
ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་སྟབས། འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་འགྲྩོ་
བ་མྱི ་རྱིགས་དངུ་ཕྱུར་ ༡༣ ཡྩོད་པ་ད་ེདག་འགྲྩོ་བ་མྱི ་
གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་བསམས་པའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་ཐུབ་པ་
ཡྱི ན་ན་རྙ ྩོག་གྲ་དང་དཀའ་ངལ་མང་དག་གཅྱིག་སེལ་

ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད།  དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་འཚམས་
འདྱི་ཞུ་སབྐས་སྤུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ཞསེ་བརྩོད་ཀྱི་
ཡྩོད། གལ་ཏ་ེངྩོས་ཀྱིས་ཁྱདེ་ཚྩོ་དང་ངྩོས་གཉྱིས་དབར་
མྱི ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་བསདྡ་པ་
ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ངྩོས་རང་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་
ནང་པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཡྱིན་བསམས་ནས་
བསྡད་པ་ཡྱི ན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངྩོས་དང་ཁྱདེ་ཚྩོའྱི་
དབར་བར་ཁྱད་གཅྱིག་ཆགས་ནས་ངྩོས་རང་གཅྱིག་
པུར་ལུས་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེགལ་ཏ་ེངྩོས་ཀྱིས་ཁྱདེ་
རྣམས་དང་མཚྱུངས་པར་ངྩོས་རང་ཉྱིད་ཀང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱིན་བསམས་ནས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་
པ་ཡྱི ན་ན་ང་ཚྩོའྱི་དབར་ས་མཚམས་ཀྱི་མ་ཆྩོད་པར་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐརེ་འབུམ་ ༧ ཡྩོད་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་
གྱུར་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཚྩོགས་
བཅར་བའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ།།
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གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༥༧ པ་དང་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ ྩོ་དཔའ་མྩོའྱི་
ཉྱིན་མྩོ་སུང་བརྱི་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བཞུགས་
སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསུང་
ཆྩོས་རྲྭ་བར་གངས་ཅན་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆྩོལ་
གསུམ་བ ྩོད་མྱི ་སེར་སྐྱ་ཡྩོངས་ནས་མ་གྲྩོས་བསམ་པ་
གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བར་ཞྱི་རྒྩོལ་
ཆེད་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བས་པའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ 
༥༧ པ་དང་། རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ ྩོ་དཔའ་མྩོའྱི་ཉྱིན་
མྩོར་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོ་སུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། 
ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་གཞུང་
འབལེ་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་དངྩོས་གཞྱི་དབུ་འཛུགས་སབྐས་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་
གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་

གྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་
གྱི ་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་
པ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཞུའྱི་
ལས་བདེ་རྣམ་པ། སྡ་ེ
ཚན ་ཁག་གྱི ་འགན་
འཛྱིན་རྣམ་པ། གཞུང་
དང ་ག ཞུང ་འབེལ ་
མ་ཡྱི ན ་པའྱི ་ཚྩོ གས་
སྐྱྱིད ་ཁག་གྱི ་འགན་
འཛྱི ན ་དང་ སེར ་སྐྱ ་
མྱི ་མང་། སླ ྩོབ་ཕུག་

སྩོགས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་སྟ ྩོང་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛྩོམས་
ཐྩོག་མཛད་སྒ ྩོ་དངྩོས་གཞྱི ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཚང་མས་
སྐུ་བཞེངས་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པ ྩོའྱི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་
སབྐས། ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ཀྱིས་རྔ་རྩོལ་
དང་བཅས་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ ྩོའྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། ད་ེ
ནས་བ ྩོད་དང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ར་ད ྩོན་ཆེད་གཅེས་པའྱི་ལུས་
སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་བཅས་པ་བླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་བའྱི་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་དང་
མྱ་ངན་གུས་འདདུ་སདླ་ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅྱིག་ཞུས་
གུྲབ་བསྟནུ་ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭས་རྔ་རྩོལ་དང་བཅས་

གསུམ་བཅྱུའྱི་དན་གླུ་བཏང་གུྲབ་མཚམས་བྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ག་ེམཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེནས་ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭས་བདནེ་
ཚྱིག་སྨ ྩོན་ལམ་གསུང་བསྐུལ་དང་འབལེ་ཚང་མས་ཕག་
གཉྱིས་ཐལ་མྩོ་སྦར་ཏ་ེམཉམ་ད་ུའུར་འདྩོན་གནང་སྟ་ེ
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་གྲ ྩོལ་ཡྩོད་པ་བཅས། །

གསུམ་དསུ་ཉྱིན་ཨྩོ ་གླྱིང་ཁུལ་ད་ུརྔམ་སྟ ྩོན་ཁྩོམ་སྐ ྩོར་གནང་བཞྱིན་པ།

གསུམ་དསུ་ཉྱིན་ཡུ་རྩོབ་ནང་རྔམ་སྟ ྩོན་ཁྩོམ་སྐ ྩོར་གནང་བཞྱིན་པ།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །27

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ནང་པའྱི་ཤྩོག་ཁག་གཅྱིག་བདམས་ནས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་མཚན་སདྨ་
ཞུ་རྒྱྱུའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལས་འགུལ་ཐྩོག་འབད་འབུང་བདེ་བཞྱིན་པ།

ར་ུཊར་སྱི་ Reuters གསར་འགྩོད་པ་ཌ་ེཝྱི་ཌྱི་ལེག་ David 

Lague པྩོལ་མུ་ནྱི་ Paul Mooney བནེ་ཇ་མྱིན་ཀངེ་ལྱིམ་ 
Benjamin Kang Lim ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 

༢༡ ཉྱིན།

༄༅། །འདྱི་ལྩོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་ཨལ་ཌར་
ཤྩོ་ཊྱི་ Aldershot རྐང་རདེ་སྤ ྩོ་ལྩོའྱི་ཐང་ཆེན་ནང་ད་ུ
ཨྱི ན་ཡུལ་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ནས་ནང་པ་སྟ ྩོང་ཕག་མང་པྩོས་ཉྱི་
མའྱི་ཚ་གདངུ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཁ་ཁུ་སྱིམ་པ ྩོའྱི་ངང་
༸གྩོང་ས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ཕབེས་སྒགུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་རདེ་རའྱི་ཕྱི་རྩོལ་ད་ུནང་པ་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་༸གྩོང་ས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ཕབེས་
སྒགུ་ཞུ་བཞྱིན་ད་ུརྔ་བརངུ་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱང་གྲགས་
ཐྩོག ཏྲ་ལ་རུན་མ། རུན་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་མཚམས་ཞྩོག ཅསེ་
སྐད་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོས་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བས་པར་
བརྟནེ། རྣ་བར་སུན་བཙེར་ཆེ་བའྱི་བག་ཆའྱི་ཁྩོད་ཏྲ་
ལའྱི་བ་ླམའྱི་གསུང་སདྐ་ཆྱུང་ཆྱུང་ལས་ཐྩོས་མ་ཐུབ་པར་
གྱུར།
 ད་ེཡང་མེན་ཆེ་སྱི ་ཊར་ནས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
གསུང་ཆྩོས་ཉན་ད་ུབཅར་བའྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་
རསེ་འཇུག་པ་སྐ་ུཞབས་ག་ེརྱི་བྷྱི་སྱི་ལེ་ Gary Bees-

ley ལགས་ཀྱིས། ལས་འགུལ་འདྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དགའ་པྩོ་ཡྩོང་ངསེ་གཏན་རེད། ཅསེ་གསུངས།
 ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་འཛམ་གླྱིང་ས་གནས་
གང་སར་ཆྱི བས་སྒྱུ ར་སྐྱྩོང་སྐབས་ཁྩོང་ལ་རེས་དདེ་
ཀྱིས་ངྩོ་རྒྩོལ་སདྐ་འབྩོད་བ་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁྩོངས་ནས་
ཨལ་ཌར་ཤྩོ་ཊྱིར་བྱུང་བའྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་ད་ེཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་
འདགུ ཁྩོ་པ་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་བདེ་སྟངས་
དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཐྩོག་ནས་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མྱྩོང་མཁན་མཆྩོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཕྱི་ཚྱུལ་ད་ུགླངེ་གཞྱི་འདྱི་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་

མང་པྩོའྱི་རྱིང་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྩོད་གཞྱི་རྙྱིང་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ྟབུར་མངྩོན་ཡང་། འདྱི་ག་གསར་ལས་
ཁང་གྱིས་རྟ ྩོག་ཞྱིབ་བདེ་སབྐས་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ནང་
པའྱི་ཤྩོག་ཁག་དའེྱི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པ་
ཡྩོད་པ་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱུང་། 
 ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙན་བྩོལ་བ་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་
མཆྩོག་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ས་ཡ་མང་པ ྩོས་དད་གུས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྩོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་བལ་གྱི་ངན་བྱུས་ཤྩོམ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་རྱིས་
ཏ་ེཡུན་རྱིང་ནས་ཁྩོང་གྱི ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་ནསུ་པ་ད་ེདག་
གཅྩོག་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་ད ྩོལ་རྒྱལ་
ཚྩོགས་པ་རྒྱ་ནག་གྱི་ལག་ཆ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བ་རེད། ངྩོ་
རྒྩོལ་བ་ད་ེདག་ར ྩོ་རེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟནེ་གསྩོལ་བེད་
མཁན་དྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཡྱི ན་པ་དང་། 
ཁྩོ་པ་ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ར་ཆེའྱི་སུང་མར་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམས་དྩོལ་རྒྱལ་ད་ེདམ་
སྱི་འབྱུང་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ནས་དྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་བ་
རྒྱྱུར་ལམ་ནྩོར་ལྡ ྩོག་ཤེས་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། 
དྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་དད་རང་དབང་
ལ་ར ྩོག་རྩོལ་བཏང་བྱུང་། ཞསེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་
དབུ་ཁྱིད་ལ་སྐྱྩོན་འཛུགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
 སྤྱིར་རྩོད་གཞྱི་འདྱི་སབྐས་ཤྱིག་ལ་མཐྩོ་སངྒ་
བ ྩོད་ཀྱི་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ལ་ྷཁང་
དང་དགྩོན་པ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་བཙན་བྩོལ་སྤྱི་
ཚྩོགས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་མ་འདས་པའྱི་གླངེ་གཞྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ཆ་བང་ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རྩོབ། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་
ཡ་སྩོགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དང་རདེ་རའྱི་ནང་དའུང་རྩོད་
གཞྱི་འདྱི་བསླབེས་ཡྩོད། ངྩོ་རྒྩོལ་ད་ེདག་ཨ་རྱིའྱི་ཁ་ེལྱི ་
ཕ ྩོར་ནྱི་ཡ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་དག་ེར་ཚྩོགས་པའྱི་མྱིང་ཐྩོག་
ནས་དབེ་སྐྱལེ་བས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཤུགས་ལྡན་ཚྩོགས་

པའྱི་ཡན་ལག་ཅྱིག་ཡྩོད་པ་དསེ་གྩོ་སྒྱིག་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་
པ་དང་། ཚྩོགས་པ་དའེྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་ཆྩོས་དད་
རང་དབང་ཁྩོ་ནའྱི་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
ལས་ངྩོ་རྒྩོལ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གང་
ཡང་མེད་སྐ ྩོར་གསལ་བཤད་བས་བྱུང་། 
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་ངྩོ་རྒྩོལ་ནང་ཡང་སེ་མཉམ་
ཞུགས་བདེ་མཁན་ཧྩོང་ཀྩོང་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་ནྱི་ཀྩོ་ལ་སྱི ་
པྱིཊ་སྱིས་ Nicholas Pitts བརྩོད་པ་ལརྟ་ན། ར ྩོ་ར་ེ
ཤུགས་ལནྡ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པའྱི་དབར་
འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད། ཅསེ་བརྩོད། 
 འྩོན་ཀང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པའྱི་
གསང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕྱིར་གར་བྱུང་བ་ལརྟ་ན། རྩོད་
གཞྱི་དའེྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེབྱུས་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་ར་སྤྩོད་བྱུང་ཡྩོད། ས་ྔལྩོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་
ལས་བདེ་ཁྩོད་འགྲམེས་སྤལེ་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
ད ྩོན་ལརྟ་ན། ཤུགས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚྩོས་ཏྲ་
ལའྱི་རུ་ཚྩོགས་ལ་འཐབ་རྒྩོལ་བ་རྒྱྱུའྱི་མྱིག་སརྔ་གྱི་ནསུ་
ཤུགས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་འཁྩོད། ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཤུགས་ལནྡ་
ཚྩོགས་པའྱི་གལ་ཆེའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཟུར་པ་བླ་མ་ཚེ་བཀྲ་
ལགས་ཀྱིས། འདྱི་ག་ར་ུཊར་གསར་ལས་ཁང་ད་ུབརྩོད་
པ་ལརྟ་ན།
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྩོང་དང་གཞན་ཁག་
གཅྱིག་ལ་གླ་རྔན་སྤད་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པ་རྣམས་ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་བ་རྒྱྱུ འྱི་འཆར་གཞྱི ་དང་
ལས་འགུལ་བཀྩོད་སྒྱིག་བེད་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་
བས་ཡྩོད་པ་དང་། ལམ་སྟ ྩོན་བདེ་མཁན་རྒྱ་ནག་ཀུྲང་
དབང་འཐབ་ཕྩོགས་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་དམྱིགས་བསལ་
ཆབ་སྱིད་ལས་དྩོན་ཚན་པའྱི་ལས་བདེ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། 

ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པས་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།
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དཔལ་འབྩོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་བདེ་མཁན་
ཡང་འཐབ་ཕྩོགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་ 
ལས་བདེ་ད་ེདག་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ 
སྤྱི་ཚྩོཌ། ད་ེབཞྱིན་ནབུ་ཕྩོགས་ཡུལ་གུྲར་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོཌ་ 
པའྱི་གྲྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚྩོར་རྒྱྱུད་སྐུལ་བས་ནས་ངྩོ་རྒྩོལ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་འཇུག་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། གྲྲྭ་པ་ད་ེདག་
ད ྩོལ་རྒྱལ་ཆྩོས་ཚྩོཌ་ཁག་གྱི ་འགྩོ་གཙྩོ ་ཡྱི ན་པ་བརྩོད་
བྱུང་། གཞན་ཡང་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་སབྐས་ 
གསུང་ད ྩོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྩོང་ཚྩོ་ལག་ཆར་བཀྩོལ་ 
ནས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་རུན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། བྩོད་རྒྱྱུད་ནང་ 
བསྟན་ཉམས་རུྒད་གཏྩོང་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་གྩོང་བུའྱི་ 
ནསུ་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་རེ་ངན་ད་ེདག་
བསུྒབ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས།
 ཤུགས་ལྡན་ཚྩོགས་པའྱི་གྲྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚྩོར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་
སབྐས་སུ་གལ་ཆེའྱི་སྐུ་མགྲྩོན་ལ་བརྱིས་ནས་སྣ་ེལེན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། མང་ཚྩོགས་ཡྩོད་སར་གྲྲྭ་པ་ད་ེ
དག་པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
གྱི་ནསུ་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱིར་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་རེད། ཅསེ་འཚམས་འདྱི་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་མྱིག་མཐྩོང་ལག་ཟྱིན་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཙམ་
མྱིན་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་ཤྩོག་དང་། ར ྩོ་
ར་ེཤུགས་ལནྡ་ད་རྒྱ་སྩོགས་ནང་བཀྩོད་འདགུ 
 ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་གྲྲྭ་པ་རྒན་པ་ད་ེདག་
གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་ལརྟ་ཕྱི་སྡ ྩོད་བ ྩོད་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
ངྩོ་རྒྩོལ་ལས་འགུལ་ད་ེདག་སྣ་ེཁྱིད་བཞྱིན་འདགུ ཁྩོ་
པ་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་གང་སར་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
རསེ་དདེ་བས་ནས་ཁྩོང་ལ་མཚན་སདྨ་དང་སྐྱྩོན་བརྩོད་
ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་ཁྩོད་ཁག་གཅྱིག་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུགཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོར་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་མ་
ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་འདགུ 
འྩོན་ཀང་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་ཆྩོས་དད་རང་དབང་ཁྩོ་ནའྱི་ད ྩོན་ད་ུ
རྒྱགས་རང་ཁུར་ཐྩོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བདེ་བཞྱིན་པ་མ་
གཏྩོགས་ལས་འགུལ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེབྱུས་

གང་ཡང་མེད་སྐ ྩོར་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ 
ཚབས་ཆེའྱི་ཉནེ་ཁ།
 ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ཕལ་ཆེ་
བ་པྱིཊ་སྱི་ Pitts ལ་ྟབུ་ནབུ་ཕྩོགས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། 
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་གྲྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚྩོར་
ནབུ་ཕྩོགས་པ་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ག་ཚྩོད་ཡྩོད་མེད་མྱིང་
ཐྩོ་བསྡུ་རུབ་བདེ་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་བས་སྐ ྩོར་བླ་མ་
ཚེ་བཀྲས་འདྱི་གར་བརྩོད་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ངྩོ་རྒྩོལ་ལས་འགུལ་བ་ཚྩོར་ཐད་ཀར་གླ་རྔན་སྤད་པའྱི་
དཔང་རྟགས་ང་ཚྩོར་མེད་ཀང་། རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚྩོར་བརྩོད་པ་
ལརྟ་ན། ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
དཔལ་འབྩོར་གྱི་རྩོགས་སྐྱྩོར་ཐྩོབ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད། ཅསེ་ཁྩོང་གྱིས་འགྲལེ་བརྩོད་
གནང་བྱུང། 
 གཞན་ཡང་མྱིང་དངྩོས་སུ་སྨ ྩོས་འདྩོད་མེད་
པའྱི་རྒྱ་གར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱལ་ནང་བད་ེ
འཇགས་ཚན་པའྱི་ལས་བདེ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། ང་
ཚྩོས་ཀང་དྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚྩོར་གཟབ་ནན་ངང་
ལ་ྟབཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་ཁྩོ་པ་ཚྩོར་བལ་ཡུལ་
བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་ནས་རྩོགས་དངུལ་ཐྩོབ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ཁྩོ་པ་ཚྩོ ་དམྱིགས་བསལ་དྩོ་སྣང་བདེ་གཞྱི་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས། 
 ད་ེཡང་འདྱི་ག་རུ་ཊར་སྱི ་གསར་ལས་ཁང་
གྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པས་ཤུགས་ལནྡ་ ཚྩོགས་
པར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་འདྱི་སབྐས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྱིད་
ལནྷ་ཁང་གྱིས། ཏྲ་ལ་སྐྱ་ེཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པས་ཆྩོས་དད་
རང་དབང་ཐྩོག་བཙན་བཤད་བས་ནས་ཉ་ེལམ་བྩོད་མྱི ་
ཁག་གཅྱིག་ལ་སྡྱིགས་སྐལུ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚྩོགས་འྩོག་
ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡྩོད། 
 གསར་ལས་ཁང་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
ལ་གནད་ད ྩོན་འདྱིའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཐབས་བས་
ཡྩོད་ཀང་ཁྩོང་ད་ལའྟྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སུ་གསུང་
ཆྩོས་སྩྩོལ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འཁལེ་ཡྩོད་སྟབས། མཛད་
ཁྩོམས་མེད་སྐ ྩོར་ར་སར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླ

མའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་།
 དྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚྩོའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེ
དག་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་མཚན་སནྙ་ལ་ད ྩོ་ཕ ྩོག་ཇྱི་ཙམ་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མེད་ཀང་། ཤུགས་
རྐནེ་ཏན་ཏན་ཐབེས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ནྱི་དཔརེ་ན། ཏྲ་
ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རྩོབ། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་
སྩོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོན་རེ་
བཞྱིན་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་ཁྩོང་ལ་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་
རྨྩོངས་ཞནེ་བདེ་མཁན་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྩོང་ལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
ཚབ་བས་ནས་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་མེད་སྐ ྩོར་སྐྱྩོན་
འཛུགས་བས་པ་གསར་ཤྩོག་ཁག་གྱི ་ནང་འཆར་ཅན་
ཐྩོན་བཞྱིན་འདགུ དྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་
ལས་འགུལ་འདྱི་ད་ཆ་ངར་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ 
ཡྩོད་སྟབས། ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་སྩོགས་ཀྱི་གསང་བའྱི་
ལས་ཁུངས་ནས། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཉནེ་བར་བཏང་བའྱི་ཞུ་སྙན་ཞྱིག་འདྱི་ག་རུ་
ཊར་སྱི་གསར་ལས་ཁང་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ནང་
འཁྩོད་འདགུ འདྱི་ལྩོར་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ཨྱི ན་ཡུལ་
ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉྱིས་བསྐྱངས་ཡྩོད། ཁྩོང་ཆྱིབས་
སྒྱུར་མ་བསྐྱང་གྩོང་ཙམ་ད་ུཨྱི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་ཁང་
ལ་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཉནེ་སུང་དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཤྩོག་གྲངས་ ༡༨ ཅན་ཞྱིག་ཡྩོད་འདགུ་པ་དའེྱི་ནང་
དའུང་སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཚབས་ཆེ་ཡྩོད་པ་གསལ་འདགུ ད་ེ
ཡང་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་ཁང་གྱིས་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ལ་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཉནེ་སུང་དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་ད།ུ ཉ་ེལམ་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
ཨ་རྱི་དང་། ནྱི་དར་ལེན་ཌྱི། སུད་སྱི་བཅས་སུ་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་ཡུལ་གུྲ་ད་ེདག་གྱི་སྱིད་གཞུང་ཁག་
ནས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐུ་ཕྱྭར་ད་ེས་ྔལས་སུང་སྐྱྩོབ་ད ྩོ་དམ་
ད་ུབཏང་གནང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསལ་འདགུ འྩོན་ཀང་ཡྱིག་
ཆ་དའེྱི་ནང་ད་ུཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་བཟྩོ་མཁན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་རེད། ཅསེ་ཉསེ་འཛུགས་བས་མེད།
 ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་ལས་བེད་ཟུར་པ་ཞྱིག་
གྱིས། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་མྱི ་
སྣ་སུང་སྐྱྩོབ་ཚན་པར་ར ྩོ་ར་ེཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་སྐ ྩོར་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །29

ལ་རྒྱྱུས་མངའ་ཡྩོད་པ་དང་། ཁྩོ་པ་ཚྩོར་དམྱིགས་བསལ་
དྩོ་སྣང་བདེ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
འགྲལེ་བརྩོད་གནང་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས། 
 ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༠༩ བར་ཨ་
རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་དང་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་
སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པ་རྒན་གྲས་ཡྱིན་པ་ཀ་ེལྱི ་ཀ་རྱི་ཡྱིས་ Kelly  

Currie གསུང་ད ྩོན། ཤུགས་ལྡན་རསེ་འབང་པ་ཚྩོར་
གནད་དྩོན་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ལ་སེམས་ཚྩོར་ཧ་ཅང་དག་པྩོ་
འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྩོ་པ་ཚྩོ་གསྩོ་སྐྱྩོང་བས་པ་
བརྒྱྱུ ད་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྒྱིལ་གཏྩོར་བཤྱིག་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་
ལག་ཆར་བཀྩོལ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས། ཀ་ེལྱི ་ཀ་
རྱི ་ཁྩོང་ནྱི་ད་ེས་ྔརྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་ད་ུ
ཕག་ལས་གནང་ མྱྩོང་ཡྩོད། ལས་འགུལ་ཁང་ད་ེནྱི་བ ྩོད་
མྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་གནང་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན།
 ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་ཨ་རྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
སབྐས་འབལེ་ཡྩོད་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉནེ་སུང་གྱི་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡྩོད་པ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པས་ངྩོས་ལེན་གནང་ཡྩོད་ཀང་ཞྱིབ་ཕའྱི་
སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉནེ་སུང་ཐྩོག་ལས་ད ྩོན་ཇྱི་འད་སྤལེ་ཡྩོད་པའྱི་
སྐ ྩོར་ལ་རྒྱས་སྤྩོས་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།
 རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་ནསུ་མེད་ད་ུ
གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་འབད་བརྩོན་ད་ེནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཁ་རངུ་འགྩོག་ཆེད་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ནང་
རང་གྱིས་གང་བཤད་ཅྱིག་བདེ་ཐུབ་ཆེད། གསང་བའྱི་
ལམ་ནས་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
ཡྱིན། འདྱི་ལྩོར་ར་ུཊར་སྱི་གསར་ལས་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་འབས་སུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆེད་གཉརེ་
མྱི ་སྣ་བརྒྱྱུད་གསང་བའྱི་ལམ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རུླང་འཕྱིན་
འབལེ་མཐུད་ཁང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་
གྱི་ལངས་ཕྩོགས་རྣམས་སྦྱིར་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བས་ཡྩོད་པ་
ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐུབ་ཡྩོད། 
 དེ་བཞྱིན་ཆེད་རྩོམ་གཉྱིས་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ནང་
གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་པ་ཡྱི ན་ཟརེ་ནས་རུན་

འབག་གྩོན་པའྱི་ཚྩོགས་པ་ད་ེའདས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ལ་སྐྱྩོན་བརྩོད་བདེ་མཁན་སུ་ཡྱིན་རངུ་དརེ་ཧམ་པ་
ཆེན་པ ྩོས་ཐྩོག་ནས་ཁ་གཏད་གཅྩོག་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། དྩོན་དངྩོས་ཚྩོགས་པ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
རྒྱྱུད་སྐལུ་བས་པ་ཞྱིག་རེད། 
 ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་མཚྩོན་ན། པ་ེཅྱིང་སྱིད་
གཞུང་གྱིས་ནང་པའྱི་ཤྩོག་ཁག་གཅྱིག་བདམས་པ་བརྒྱྱུད་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་གདྩོང་ལེན་བས་
པ་ཙམ་མ་ཟད། ནབུ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་དཔལ་
འབྩོར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འབལེ་ལམ་གྱི་སྟ ྩོབས་ཤུགས་
ངྩོམས་ནས་དགྲ་བ ྩོར་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ད་ེདག་
ཉམས་དམས་སུ་གཏྩོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ནབུ་
ཕྩོགས་སྱིད་གཞུང་ཁག་གཅྱིག་རྒྱ་ནག་གྱི་གནྩོན་ཤུགས་
འྩོག་ཚྱུད་བཞྱིན་ཡྩོད། དཔརེ་ན། འདས་པའྱི་ལྩོ་གཅྱིག་
དང་ཕདེ་ཀའྱི་ནང་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝྱི ་
ཌྱི་ཀམེ་མེ་རྩོན་ David Cameroon མཆྩོག་དང་། 
ད་ེསའྔྱི་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་སྐུ་ཞབས་ཊྩོ་ནྱི་ཨེ་བྷ ྩོ་
ཊྱི་ Tony Abbott མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་ན ྩོར་ཝའེྱི་སྱིད་
བླ ྩོན་ལམྕ་སྐ་ུཨེར་ན་སྩོལ་བགྷ་ Erna Solberg མཆྩོག་
བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནྩོན་ཤུགས་འྩོག་ཏྲ་
ལའྱི་བ་ླམ་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་མེད། གནད་དྩོན་དའེྱི་
སྐ ྩོར་ལ་འདྱི་ག་རུ་ཊར་སྱི ་གསར་ལས་ཁང་གྱིས་ད་ེསའྔྱི་
ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་སྐ་ུཞབས་ཊྩོ་ནྱི་ཨེ་བ ྩོ་ཊྱི་མཆྩོག་
དང་ནྩོར་ཝའེྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ལམྕ་སྐ་ུཨེར་ན་སྩོལ་བགྷ་མཆྩོག་
རྣམ་གཉྱིས་ལ་བཅར་འདྱི་ཞུ་བརྱིས་བས་ཀང་ཁྩོང་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཡར་ལན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།

ལྩོན་ཌྩོན་ད་ུརསེ་དདེ་བས་པ།

ཨྱི ན་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་གནྩོན་ཤུགས་ལྷག་
པར་ཐབེས་ཡྩོད། ནབུ་ཕྩོགས་ཡུལ་གུྲ་གཞན་དང་མྱི ་
འད་བར་ཨྱི ན་གཞུང་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཆྱིབས་སྒྱུར་
སབྐས་༸སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉནེ་སུང་ཐྩོག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་གྱི་མེད། 
འདྱི་ལྩོར་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་ཐངེས་
གཉྱིས་གྲ་སྒྱིག་ཞུ་སྐབས་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་ཏྲ་

ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉནེ་སུང་གྱི་གནད་ད ྩོན་དང་འབལེ་
བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཤྩོག་གྲངས་ ༡༨ ཅན་ཞྱིག་ཨྱི ན་གཞུང་
ལ་ཕུལ་བ་བརྒྱྱུད་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་༸སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་
ཡྩོད་སྟབས་འགན་མྱི ་བཟྩོད་པར་བརྟནེ། ཨྱི ན་གཞུང་
གྱིས་༸སྐའུྱི་སུང་སྐྱྩོབས་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགྩོས་
པའྱི་འབྩོད་སྐལུ་ཞུས་འདགུ འྩོན་ཀང་ཌ་ེཝྱིཌ་ཀ་ེམེ་
རནུ་གཞུང་གྱིས་དརེ་མྩོས་མཐུན་གནང་མེད་པ་གྩོ་སྒྱིག་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་བརྩོད་ཡྩོད། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཆྱིབས་
སྒྱུར་ཐངེས་གཉྱིས་པ་མཇུག་སྒྱིལ་ནས་ཆྱིབས་ཞལ་སྒྱུར་
བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་ངྩོ་རྒྩོལ་བ་ཚྩོས་ལྩོན་ཌྩོན་གཞུང་ལམ་
ཐྩོག་ཁྩོང་གྱི་ཆྱིབས་འགྲྩོར་རསེ་འདདེ་བས་ཡྩོད་འདགུ
 ད་ེཡང་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱི ་ཨྱི ན་ཡུལ་
ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉྱིས་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་རྣམས་
ཡྩོངས་སུ་ལེགས་གུྲབ་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
ལྩོན་ཌྩོན་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ནས་ཕབེས་ཐྩོན་གནང་
སྐབས་སྟ ྩོན་འཁྩོར་ཚྩོར་སྣམུ་འཁྩོར་ག་གེ་མྩོ་ཞྱིག་གྱིས་
ཁྩོང་ཚྩོར་རསེ་དདེ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་ཚྩོར་སྣང་བྱུང་
འདགུ ད་ེཡང་སྟ ྩོན་འཁྩོར་ནང་ཡྩོད་པའྱི་ཨྱི ན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཆེ་དབང་འདསུ་ཚེ་
རྱིང་ལགས་ནྱི་སབྐས་དརེ་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཆྱིབས་འགྲྩོའྱི་
རྒྱབ་ཏུ་ཡྩོད་འདགུ ཁྩོང་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། སབྐས་དརེ་
གཞུང་ལམ་འགུྲལ་བཞུད་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་གླ ྩོག་
དམར་པྩོས་མྩོ་ཊ་གཞན་རྣམས་འགྲྩོ་མྱི ་ཆྩོག་པར་བཀག་
བསྡ ྩོམས་བས་ཡྩོད་ཀང་། གླ ྩོ་བུར་ད་ུམྩོ་ཊ་ཆ་རྒྱྱུས་མེད་
པ་ཞྱིག་གླ ྩོག་དམར་པྩོ་དརེ་རྱིས་མེད་བཏང་ནས་ང་ཚྩོའྱི་
རྒྱབ་ཏུ་ལགྷས་པར་བརྟནེ། ང་ཚྩོ་རསེ་དདེ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་
པའྱི་ད ྩོགས་པ་བྱུང་ཞསེ་བརྩོད་བྱུང། ད་ེནས་ཏྲ་ལའྱི་
བ་ླམའྱི་སྐུ་སུང་བ་ཚྩོས་ཉནེ་རྟ ྩོག་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་པར་
བཏང་རསེ་སྐར་མ་བཅྱུའྱི་ནང་ཚྱུད་ལ་ཉནེ་རྟ ྩོག་མྱི ་སྣ་
འབྩོར་ནས་རསེ་དདེ་གཏྩོང་མཁན་མྩོ་ཊ་ད་ེབཀག་ཡྩོད་
འདགུ རསེ་དདེ་གཏྩོང་མཁན་མྩོ་ཊའྱི་ནང་ད་ུཡྩོད་པའྱི་
མྱི ་གཉྱིས་ལས་གཅྱིག་ཤུགས་ལནྡ་ངྩོ་རྒྩོལ་བ་ཡྱིན་པ་སྐུ་
སུང་བ་ཚྩོས་ངྩོ་རྟགས་ཆྩོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཚེ་རྱིང་
ལགས་ཀྱིས་གསུང་ད ྩོན། ང་ཚྩོས་ཁྩོ་པ་སུ་ཡྱིན་ཤེས་ཀྱི་
ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས། ལྩོན་ཌྩོན་ཉནེ་རྟ ྩོག་ལས་ཁུངས་
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ཀྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་ 
དཔང་རྟགས་མེད་སྐ ྩོར་བརྩོད།
 ཨྱི ན་གཞུང་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཉནེ་
སུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་མྱི ་ཞུ་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་སྐ ྩོར་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་ཊྱིམ་ལྩོབ་ཊྩོན་ Tim Loughton 

མཆྩོག་ལ་དྱིས་པར་ཁྩོང་གྱིས། ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གནྩོན་
ཤུགས་ལ་མགྩོ་བ ྩོ་འགུར་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ཁྩོ་ན་ལས་རྒྱྱུ ་
མཚན་གཞན་གང་ཡང་མཐྩོང་གྱི་མྱིན་འདགུ ཅསེ་
གསུངས།
 སྤྱིར་ཁྩོང་ནྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ཌེ་ཝྱི ་ཌྱི ་ཀེ་མེ་རུན་ 
David Cameroon མཆྩོག་གྱིས་གཞུང་འཛྱིན་བཞྱིན་
པའྱི་རྙྱིང་ཞནེ་ཚྩོགས་པའྱི་ Conservative Party 
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ
 ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། བད་ེ
འཇགས་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་ང་ཚྩོས་འགྲལེ་
བརྩོད་བདེ་ཀྱི་མེད། ཅསེ་གསུངས། འདྱི་ག་ར་ུཊར་
སྱི ་གསར་ལས་ཁང་གྱི་དྱི་བར་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ལས་
ཁུང་ནས་ལན་འདབེས་གནང་དྩོན། ང་ཚྩོས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆྩོག་ནྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་མྱི ་སྣ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་
འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྩོང་ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུད་ེས་ྔཆྱིབས་
སྒྱུར་ཐངེས་མང་བསྐྱངས་པར་ང་ཚྩོས་དསུ་རྟག་ཏུ་དགའ་
བསུ་ཞུས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
ཐྩོབ་ཐང་གྱི་གནད་ད ྩོན་གླངེ་སབྐས་ང་ཚྩོས་ལངས་ཕྩོགས་
བརྟན་པ ྩོ་རྒྱྱུན་སྐྱྩོང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས།
 ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུཆྱི བས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་རསེ་ཏ་ེཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་
རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཐངེས་དང་པྩོར་ཨྱི ན་
ཡུལ་ད་ུཕབེས་སབྐས་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ཀ་ེམེ་རནུ་གྱིས་
ས་གདན་དམར་པྩོ་བཏྱིང་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ 
ཞུས་པ་མ་ཟད། ཡུལ་གཉྱིས་དབར་ཨྱི ན་སྒ ྩོར་ཐརེ་
འབུམ་ ༤༠ (ཨ་སྒ ྩོར་ཐརེ་འབུམ་ ༦༠) ཙམ་གྱི་ཚྩོང་
འབལེ་ཐྩོག་གན་རྒྱ་འཇྩོག་ཐུབ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཨྱི ན་གཞུང་
གྱིས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡྩོད།

མྱིག་གསུམ་དང་རལ་གྲྱི་ཞྱིག

ལྩོ་ངྩོ་ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་ཙམ་གྩོང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བ ྩོད་ས་དབང་
བསྒྱུར་བས་པ་དརེ་གདྩོང་ལེན་བས་ཀང་ལམ་ལྷ ྩོང་མ་
བྱུང་སྟབས། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བྩོལ་
ད་ུཕབེས་དགྩོས་བྱུང་ཡྩོད། ད་ཆ་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་དགུང་
གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་མཐའ་མཚམས་ས་
ཁུལ་གྱིས་གཙྩོས་བ ྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་ལྷག་ལ་ཏྲ་ལའྱི་བླ་
མའྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱིས་འཛམ་
གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་ཕབེས་ཏ་ེབ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་རང་སྐྱྩོང་
གྱི་གནས་བབས་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་ཐྩོབ་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་
ཡྩོད་ཀང་། པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་བྩོད་
ད་ེརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གཏྩོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་
པའྱི་སྐྱྩོན་འཛུགས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ཆ་ཆྩོས་མེད་སྨྲ་བ་
རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཚྩོགས་པས་ཤུགས་ལྡན་ཚྩོགས་པར་
ནསུ་པ་ཡྩོད་ཚད་སྤུངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ཤུགས་ལྡན་ཟརེ་བ་ད་ེདགྩོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་གྱི ་ལྡབེས་
རྱིས་ངྩོས་སུ་ཁྩོ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལྡན་ཞྱིང་མྱིག་གསུམ་
དང་ལག་ཏུ་རལ་གྲྱི་ཐྩོག་ནས་སེངྒརེ་ཞྩོན་པའྱི་འབྱུང་པ ྩོ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ས་ཁྱྩོན་ཆེ་ཞྱིང་རང་འབྱུང་ཐྩོན་སྐྱདེ་ཕྱུག་
པ་དང་། ས་བབ་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་
བ ྩོད་ནང་དབང་བསྒྱུར་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་མཐར་ཐུག་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བ ྩོད་ནང་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་ ༡༤༠ ལགྷ་
གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡྩོད། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཞུ་མཁན་གཙྩོ་གྲས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བརྩོད་
པ་ལརྟ་ན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཆེ་མཐྩོང་མུ་
མཐུད་ཉམས་མེད་ད་ུགནས་ཡྩོད་པ་དང་། དངེ་སབྐས་
སུའང་ཁྩོང་གྱིས་མྱི ་ཚྩོགས་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་འད་ུབསྐ ྩོང་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད། འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་ཨ་རྱིའྱི་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ད་ུརྒྱལ་ཡྩོངས་སྨ ྩོན་ལམ་གསྩོལ་
སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྱིད་འཛྱིན་ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་གྱིས་
ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ནྱི་ཁྩོང་གྱི ་གྲྩོགས་པ ྩོ་ཡག་པ ྩོ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ཞསེ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཞུས་ཡྩོད། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤྱིང་ཊྩོན་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་
འགུལ་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་

ཞུ་མཁན་རྱི་ཆ་ཌྱི་གརེ་ Richard Gere གྱིས། ཁྩོ་པ་
ཚྩོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བདེ་ཕྩོགས་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་
ཐྩོག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ད་ེནྱི་ཧ་
ཅང་ཅྩོལ་ཆྱུང་གྱི་བདེ་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། པ་ེཅྱིང་གཞུང་
གྱིས་ཤུགས་ལྡན་གྱི་གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་སྱིད་བྱུས་ཇྱི་འད་
ཞྱིག་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ནྱི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་
ནང་ཏང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ནང་མྩོལ་ཐྩོག་ད ྩོལ་རྒྱལ་
གནད་དྩོན་ལ་སྟངས་འཛྱི ན་བེད་ཕྩོགས་ཀྱི་ལམ་སྟ ྩོན་
ཡྱིག་ཆ་འགྲམེས་སྤལེ་བས་པ་དའེྱི་ནང་གསལ་ཡྩོད། 
 ཡྱིག་ཆ་ད་ེནྱི་ས་ྔལྩོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
བ ྩོད་རང་སྐྱྩོང་ལྗ ྩོངས་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པས་འགྲམེས་
སྤལེ་བས་པ་ད་ེའདྱི་ལྩོར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་འགུལ་
ཁང་ལ་ཕྱིར་གར་བྱུང་འདགུ ད་ེཡང་ལམ་སྟ ྩོན་ཡྱིག་
ཆ་དའེྱི་ནང་ཏང་གྱི་ལས་བདེ་པ་ཚྩོས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་
གསྩོལ་ཐྩོག་གླངེ་གཞྱི་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གྱི་དྱིལ་བསྒགས་མྱི ་ཆྩོག་
པ་དང་། འྩོན་ཀང་ཏང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཚྩོས། ཏྲ་ལའྱི་
རུ་ཚྩོགས་ཀྱིས་རྩོད་གཞྱི ་དརེ་སྙད་འདྩོགས་བས་ནས་
མེ་རྒྱལ་ཁ་བལ་དང་མཐུན་སྒྱིལ་གཏྩོར་བཤྱིག་གཏྩོང་
ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་བྱུས་ངན་ད་ེདག་ཐལ་བར་རླ ྩོག་དགྩོས། ཞསེ་འཁྩོད་
ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཏང་གྱི་ལས་བདེ་ཚྩོས་ཀུྲང་དབང་སྱིད་
གཞུང་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཡྩོད་པའྱི་བ་ླཆེན་མྱི ་
སྣ་ཁག་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མས་ཤུགས་
ལྡན་བསྟནེ་གསྩོལ་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་
ད་ེརང་ཚང་དམར་རནེ་ད་ུབཏྩོན་ནས་སྐྱྩོན་བརྩོད་བདེ་
དགྩོས། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཤུགས་ལནྡ་ཐྩོག་འཛྱིན་པའྱི་
ལངས་ཕྩོགས་དརེ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་ཏ་ེསྤྱི་ཚྩོགས་བརབ་
དཀུྲག་བཟྩོ་མཁན་ཚྩོར་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་ཁྱིམས་
གཅྩོད་ནན་པ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་ཡྩོད། ཧྩོང་
ཀྩོང་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་
པའྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་ནྱི་ཀྩོ་ལ་སྱི་པྱིཊས་ Nicholas Pitts 

གྱིས། ཁྱདེ་ཚྩོས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་འཁྱརེ་ནས་ལྟ ྩོས་དང་། རྒྱ་
གཞུང་གྱིས་ཤུགས་ལྡན་ཚྩོགས་པར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་ཀྱི་
འདགུ ཟརེ་ནས་ཁུངས་སྐྱལེ་ར་སྤྩོད་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་
རེད། ཅསེ་ཟརེ་བ་མ་ཟད། ད་དངུ་ཁྩོ་པས་ཡྱིག་ཆ་དའེྱི་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །31

དྩོན་ཚན་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་འཛུགས་བས་ནས། འདྱིར་
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་སུས་ཀང་ཤུགས་ལནྡ་
ཁ་འཁྱརེ་བས་ནས་མང་ཚྩོགས་འད་ུསྐ ྩོང་བས་ནས་ཟྱིང་
འཁུག་བསངླས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཆད་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ 
གསལ་ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད། 

བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་ཉསེ་འཛུགས་བས་པ།

 ཆ་འཇྩོག་འྩོས་པའྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་
ཐྩོག་གྱི ་མཁས་དབང་ཨ་རྱིའྱི་ཀྩོ་ལམ་བྷྱི་ཡ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་
ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྐ་ུཞབས་རྩོ་བརྷ་ཊྱི་བརྷ་ན་ེཊྱི་ Robert 

Barnett དང་། ཨ་རྱིའྱི་ཨྱི ན་ཌྱི་ཡ་ན་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ནས་
ཡྱིན་པ་སྐ་ུཞབས་ཨེལ་ལྩོ་ཡྱི ་ཊྱི་སྱི་པར་ལྱིང་ Elliot 

Sperling རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་དརེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
བས་མཐར་གསུང་ད ྩོན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་ངྩོ་མ་རང་ཡྱིན་
པ་ང་ཚྩོས་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད།
 ཤུགས་ལྡན་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཟུར་པ་
ཡྱིན་པ་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས། འདྱི་ཤུགས་ལནྡ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཞྱིག་མྱིན་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དྩོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
ཅསེ་བརྩོད། རང་ལྩོ་ ༤༢ ལ་སྩོན་པའྱི་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲ་
ནྱི་ད་ེསྔ་ཤུགས་ལྡན་ཚྩོགས་པའྱི་ལས་སྣ་ེརྒན་གྲས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ཁྩོང་
གྱི་ལས་འགན་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེརྒྱ་ནག་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོ ་དང་
འབལེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ འདགུ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་ཁྩོང་
གྱིས་ལས་འགུལ་ད་ེམཚམས་བཞག་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རྒྱ་
ནག་དབུས་འཐབ་ཕྩོགས་གཅྱིག་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ད་ེ
ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རེ་འདནུ་ལརྟ་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་རྒྱ་གར་
དང་ནབུ་ཕྩོགས་ཁུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་ཁྩོང་
ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་དྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པར་རྒྱྱུད་སྐལུ་
བདེ་མཁན་ལྟ་ེབ་ད་ེཡྱི ན་པ་ཁྩོང་གྱིས་ངྩོས་འཛྱིན་བས་
ཐུབ་ཡྩོད།
 འཐབ་ཕྩོགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཁང་ལ་དབང་
ཆ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་དང་། ཚྩོགས་པ་དརེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྩོད་གལ་ཆེའྱི་མྱི ་སྣའྱི་བསམ་
བླ ྩོ་ཏང་གྱི་ཕྩོགས་ལ་འགུག་ཐབས་བ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་འགན་
བཀྩོད་བསྡ ྩོམས་བས་ཡྩོད། དྩོལ་རྒྱལ་གྱི་རྩོད་གཞྱི་དརེ་

ཉམས་ཞྱིབ་དང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གནང་མཁན་བ ྩོད་པའྱི་དགེ་ 
འདནུ་པ་དང་མཁས་དབང་གཞན་ཁག་གཅྱིག་ནས་ཀང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་དབང་ཆ་ས་བརྟན་ཡྩོང་
སདླ་བདེ་སྤྩོད་བ་རྒྱྱུའྱི་ལས་ཁུངས་གཙྩོ་བ ྩོ་འཐབ་ཕྩོགས་
གཅྱིག་འགྱུར་ཁང་ཟརེ་བ་ད་ེཡྱིན་པར་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་
བཞྱིན་འདགུ 
 ཉ་ེལམ་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཞུ་དགྩོས་ 
པའྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་པར་ལམ་སྟ ྩོན་རྒྱྱུ ད་སྐུལ་བེད་
མཁན་བེད་གཏའེྱི ་ཁྩོངས་ནས་གཙྩོ ་བ ྩོ་གཅྱིག་ཀུྲའུ་
ཝེ་ཆྱུན་ཟརེ་བ་འཐབ་ཕྩོགས་གཅྱིག་འགྱུར་ཁང་གྱི ་
ལས་བདེ་གཙྩོ་གྲས་ཁྩོང་རེད།”ཅེས་བླ་མ་ཚེ་བཀྲས་
གསུངས། རང་ལྩོ་ ༦༨ ལ་སྩོན་པའྱི་ཀུྲའུ་ནྱི་ཉམས་མྱྩོང་
ལནྡ་པའྱི་ཏང་གྱི་ལས་བདེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེས་ྔབ་ླ
མ་ཚེ་བཀྲ་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཡྱིན་སབྐས་
ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་འཐབ་ཕྩོགས་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
གཞྩོན་པ་ཡྱིན་འདགུ ད་ལའྟྱི་ཆར་ཁྩོང་མྱི ་རྱིགས་ཆྩོས་
ལུགས་ལས་དྩོན་ཨུ་ཡྩོན་ལནྷ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ཡྱིན་
པ་དང་། ལནྷ་ཁང་དསེ་ཏང་གྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ལ་ལམ་
སྟ ྩོན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་
འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གྱི ་ནང་ད་ུཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་ཁྩོ་པ་
བ ྩོད་ནང་ཀུྲང་དབང་གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་གཙྩོ་གྲས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པ་ཡང་ཡང་བསྒགས་པ་མ་ཟད། ཁྩོ་པས་བརྒྱྱུད་
ལམ་ད་ེདག་ཏུ་གཏམ་བཤད་དང་བཅར་འདྱི་སྩོགས་
ཀྱི་ལམ་ནས་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མར་མཚན་སྨད་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྩོ་པ་ཞྱིང་ཆེན་ཁག་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དང་གནས་
རྱིམ་འད་མཉམ་ཡྱིན་འདགུ ད་ེཡང་འདྱི་ག་ར་ུཊར་སྱི་  
Reuters གསར་ལས་ཁང་ནས་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་ལ་བཅར་
འདྱི་བདེ་ཐབས་བས་ཀང་ཁྩོ་པས་ཡ་ལན་བས་མ་བྱུང་། 
ཚེ་བཀྲས་ཁྩོང་དང་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་གྲྲྭ་པ་གཞན་
ཁག་གཅྱིག་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ཀྱི་
ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཐངེས་མང་བསྐྱྩོད་ནས་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་ཀུྲའུ་
ཝེ་ཆྱུན་དང་རྒྱ་ནག་དཔྩོན་རྱིགས་གཞན་ཁག་གཅྱིག་
དང་ཐུག་འཕད་ལན་མང་བས་མྱྩོང་ཡྩོད་པ་བརྩོད་བྱུང་། 
ད་ེཡང་འདྱི་ག་རུ་ཊར་སྱི ་གསར་ལས་ཁང་གྱིས་ཚེ་
བཀྲར་བཅར་འདྱི་བདེ་སྐབས་ཁྩོང་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཕྱི་སྐྱྩོད་

ལག་ཁྱརེ་གཉྱིས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ལག་ཁྱརེ་ད་ེདག་ནང་
ཁྩོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐངེས་ ༡༥ ཕྱིན་པའྱི་དམ་ཕུག་བཀྩོད་
པ་བཏྩོན་རྒྱྱུ ་འདགུ ཁྩོང་གྱིས་གསུང་པ་ལརྟ་ན་ཁྩོང་བ ྩོད་
ནང་བསྐྱྩོད་ཐངེས་མཐའ་མ་ད་ེཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ལྩོར་
ཡྱིན་འདགུ སྤྱིར་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་
གསར་ལམ་ནང་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཤུགས་ཆེ་
ཞུས་ཀང་ནང་པའྱི་གྲྲྭ་པ་གཞན་ཞྱིག་སྟ་ེགངས་ཅན་བ་ླམ་
ཟརེ་བ་ཁྩོང་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཧ་ཅང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཚེ་
བཀྲ་དང་བྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་ཐྩོག་ནབུ་ཕྩོགས་པའྱི་
མཁས་དབང་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ བརྩོད་ད ྩོན་ལརྟ་ན། རྒྱ་
ནག་གྱི་ཕྱི་ལ་ཡྩོད་པའྱི་ད ྩོལ་ཚྩོགས་འགྩོ་ཁྱིད་ཤུགས་ཆེ་
ཤྩོས་མྱི ་ལན་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་གངས་ཅན་བ་ླམ་ཡྱིན་
འདགུ ཚེ་བཀྲས་ཁྩོང་རང་ཉྱིད་དང་གངས་ཅན་བ་ླམ་
ལནྷ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་པར་རྣམས་བསྟན་བྱུང་། 
 ཕ་རན་སྱི ་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་
བསྟན་ཐྩོག་མཁས་པ་དང་། TibetInfoNet ཞསེ་
པའྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་འགན་འཛྱི ན་ཡང་ཡྱི ན་པ་ཐེ་རྱི ་ཌྩོ་ཌྱིན་  
Thierry Doddin གྱིས་བ་ླམ་གངས་ཅན་ནྱི་ཤུགས་
ལནྡ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཁྩོད་ནསུ་ཤུགས་ཆེན་ པྩོ་
ཡྩོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྩོ་པ་ནྱི་ཏང་ཀུྲང་དབང་
སྱིད་གཞུང་དང་ཏང་གྱི ་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོར་ཆྩོད་སེམས་
བརྟན་པ ྩོས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་བདེ་མཁན་ཞྱིག་
རེད། ཅསེ་བརྩོད། ཚེ་བཀྲས་གསུང་པ་ལརྟ་ན། བ་ླམ་
གངས་ཅན་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༧ ལྩོར་རྒྱ་གར་ད་ུཡྩོད་
པའྱི་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་འགྩོ་ཁྱིད་དང་རྒྱ་ནག་དཔྩོན་
རྱིགས་དབར་ཚྩོགས་འད་ུཐྩོག་མ་ད་ེགྩོ་སྒྱིག་བས་འདགུ

ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲྲྭ་པ་ཞྱིག།

བ་ླམ་གངས་ཅན་སྒརེ་གྱི་ད་རྒྱ་ Lama Gangchen 

Peace Publication ཟརེ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན་ལརྟ་
ན། ཁྩོ་པ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༤༡ ལྩོར་སྐྱསེ་ཤྱིང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༣ 
ལྩོར་ཁྩོ་པ་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བྩོལ་ལ་མ་ཡྩོང་གྩོང་བ ྩོད་ཀྱི་
དགྩོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བས་ཏ་ེཕྱིས་སུ་ཡུ་རྩོབ་ཁུལ་
ད་ུགནས་སྤ ྩོ་བས་རསེ་ད་སབྐས་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་མྱི ་སེར་ཡྱིན་
འདགུ 
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 ཁྩོ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐངེས་མང་བསྐྱྩོད་ནས་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པའྱི་འགྩོ་ཁྱིད་གཙྩོ་གྲས་ཁག་
དང་ཡང་སེ་ཐུག་འཕད་བས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་བས་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཚྩོགས་ཆེན་ཁག་
ཏུའང་ཁྩོ་པར་ཆེ་བསྟ ྩོད་དང་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཁྩོ་པ་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཝུ་ཞྱི་ Wuxi གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུནང་པའྱི་འགྩོ་ཁྱིད་
གཞན་ཁག་གཅྱིག་དང་ལནྷ་ད་ུམཛད་སྒ ྩོར་བསླབེས་པའྱི་ 
པར་ད་ེའད་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་ལམ་ནང་ཐྩོན་
ཡྩོད། 
 ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་ཨྱི ན་ཌྱི ་ཡ་ན་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་ཁང་གྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྱི་པར་ལྱིང་ Sperling དང་། 
ལྩོན་ཌྩོན་ཝེ་སྱི ་མྱིན་སྱི ་ཊར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་ཉ་ེབའྱི་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་སྡྱིབ་ཡེ་ཤྱི ་ཨ་ནན་ྲ Dibyesh Anand གཉྱིས་
ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་དང་འཐབ་ཕྩོགས་
གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་སྩོགས་སུ་བ་ླམ་གངས་ཅན་
ལ་གལ་ཆེའྱི་སྐུ་མགྲྩོན་མྱི ་སྣར་སྣ་ེལེན་ཞུས་པ་ལརྟ་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དངྩོས་སུ་མཐྩོང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བརྩོད་བྱུང་།
 རྩོམ་ཡྱིག་འདྱིའྱི་བཅར་འདྱིར་བ་ླམ་གངས་
ཅན་གྱི་མགྲྱིན་ཚབ་མས་དང་ལེན་མ་བས་ཀང་ཁྩོ་པས་
བརྩོད་ད ྩོན། ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་ལས་འགུལ་ནང་བ་ླ
མ་གངས་ཅན་ལ་ཐ་ེབྱུས་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ཁྩོང་
ནྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་གྱི་མཐྩོང་བ་བརྒྱྱུད་པའྱི་ཕག་ལེན་ཁྩོ་ནར་
བརྩོན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་ཟརེ།
 བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་བརྩོད་ད ྩོན་ལརྟ་ན། རྱིམ་
བཞྱིན་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྟངས་དརེ་ཁྩོང་ལ་མྱི ་
བད་ེབ་ཞྱིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ཙམ་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྩོང་ལ་ད ྩོགས་ཟྩོན་བདེ་འགྩོ་བཙྱུགས། 
ཁྩོང་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཉྱིན་གྲངས་ ༢༥ རྱིང་
བཀག་ཉར་བས་ཡྩོད་ཀང་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་
འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོར་ཁྩོང་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡྱིད་
ཆེས་བླ ྩོ་འགལེ་བདེ་མཁན་གྱི་གྲྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚྱུལ་བཤད་
རསེ་གཞྱི་ནས་གླ ྩོད་བཀྲ ྩོལ་ཐྩོབ་ཡྩོད་པ་བརྩོད་བྱུང་། འདྱི་
ག་རུ་ཊར་སྱི ་གསར་ལས་ཁང་ལ་ཚེ་བཀྲ་བཀག་ཉར་
བས་པའྱི་དཔང་རྟགས་ཁུངས་སྐྱལེ་མེད།

 ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ལྩོར་ཁྩོང་ཨ་རྱིར་
བསྐྱྩོད་ཐེངས་ཤྱིག་སྐབས་སྐྱབས་བཅྩོལ་ཞུས་རསེ་ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༧ ལྩོར་ཁྩོང་ལ་ཆབ་སྱིད་སྐྱབས་བཅྩོལ་ཐྩོབ་
ཡྩོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ག་ར་ུཊར་སྱི་གསར་ལས་ཁང་ལ་
བསྟན་བྱུང་། ཁྩོང་གྱིས་བརྩོད་ད ྩོན་ལརྟ་ན། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླ
མར་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་པ་དསེ་བ ྩོད་མྱི ་ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ་བཟྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ད་ཆ་ཁྩོང་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་
པའྱི་ལས་འགུལ་ནང་འགན་ཇྱི་འད་འཁྱརེ་ནས་ལས་ཀ་
བས་པའྱི་རྒྱྱུད་རྱིམ་རྣམ་ཕྱིར་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
བརྩོད། 
 འདྱི་ག་རུ་ཊར་སྱི ་གསར་ལས་ཁང་གྱིས་
གསར་ཤྩོག་དང་འད་པར། གཟུགས་མཐྩོང་བརྙན་
འཕྱིན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ། སྤྱི་ཚྩོགས་ད་ལམ་
ཁག་ཏུ་བཞག་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཤུགས་ལནྡ་
ཚྩོགས་པའྱི་དྱིལ་བསྒགས་ཡྱིག་ཆ་སྩོགས་བརྒྱྱུད། ང་
ཚྩོས་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་དང་། ཨྱི ན་ཡུལ། ཨ་རྱི། ཡུ་རྩོབ་
བཅས་སུ་ངྩོ་རྒྩོལ་ད་ུབདེ་མཁན་བྩོད་མྱི ་བདེ་གཏ་ེརྣམས་
ངྩོས་འཛྱིན་ཐུབ་པ་བྱུང་།
 རང་ལྩོ་ ༥༣ ལ་སྩོན་པའྱི་བསྩོད་ནམས་
རྱིན་ཆེན་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་ 
མགྲྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་ངྩོ་རྒྩོལ་ཁག་ཏུ་མངྩོན་གསལ་
དྩོད་པ ྩོས་མཉམ་ཞུགས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྩོ་པ་ཨ་རྱིའྱི་
མེ་སྱི ་ཅྱུ་སེ་ཊྱི ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་ལྷ ྩོ་
ཌྱི་ཡར་ཕྱིལ་ཌྱི་ཞེས་པའྱི་ནང་ར ྩོ་བཟྩོ་བའྱི་ལས་ཀ་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད་འདགུ 
 བསྩོད་ནམས་རྱིན་ཆེན་གྱིས་ང་ཚྩོར་ཁ་པར་
ཐྩོག་བརྩོད་ད ྩོན། ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ག་ླརྔན་བཟས་
ནས་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་བཀྲྩོངས་རྱིས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་
ཉསེ་འཛུགས་འྩོག་ཨ་རྱིའྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་༸སྐ་ུཕྱྭའྱི་གནད་དྩོན་ཐྩོག་ང་ལ་འདྱི་རད་
ཐངེས་གཉྱིས་བས་བྱུང་། གཉྱིས་པ་ད་ེཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ 
ལྩོར་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་བྷ ྩོ་སྱི ་ཊྩོན་མངའ་སྡའེྱི་
ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་རེད། ཉསེ་འཛུགས་
བདེ་མཁན་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་གཞུང་ངམ་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ངྩོ་རྒྩོལ་བ་ཚྩོར་མྱིང་རསེ་བཟྩོ་

ཆེད་ད་ེལརྟ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་གཏྩོགས་དརེ་གཞྱི་ར་
གང་ཡང་མེད། ཅསེ་བཤད། ཨ་རྱིའྱི་གསང་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གནད་དྩོན་འདྱིའྱི་སྐ ྩོར་འགྲལེ་བརྩོད་གང་
ཡང་བས་མེད།

འགྲྩོ་གྲྩོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ

བསྩོད་ནམས་རྱིན་ཆེན་གྱིས་བརྩོད་ད ྩོན། ང་ཚྩོའྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་
གྱི་ལས་འགུལ་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེཇུས་གང་ཡང་བདེ་
ཀྱི་མེད། ང་ཚྩོས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་པ་དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཏན་ཏན་དགའ་པ ྩོ་ཡྩོང་ངསེ་ཀང་ང་ཚྩོས་རྒྱ་
གཞུང་དགའ་པྩོ་ཡྩོང་ཆེད་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་པ་ཞྱིག་མྱིན། ང་
ཚྩོས་ཆྩོས་དད་རང་དབང་ཐྩོབ་ཆེད་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། 
ཅསེ་བརྩོད། སྤྱིར་ཁྩོ་པ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གནས་སྡ ྩོད་བས་
ནས་ལྩོ་ངྩོ་སུམ་ཅྱུ་ཙམ་ཕྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བརྩོད་བྱུང་།
 འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་ཨྱི ན་
ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་བསྩོད་ནམས་རྱིན་
ཆེན་གྱིས་ངྩོ་རྒྩོལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བརྩོད་ད ྩོན། ངྩོ་རྒྩོལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པས་ས་གནས་སུ་འགུྲལ་ག་ླདང་། ཁ་
ལག་དྩོད་སྤད་པ་གཏྩོགས་གནམ་གླ་དང་མགྲྩོན་ཁང་གྱི་
གླ་ཆ་ཡྩོངས་རྩོགས་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ཚྩོས་རྒྱག་རང་
འཁུར་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལས་འགུལ་དརེ་གདྩོང་ལེན་
བདེ་དགྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཙྩོ་བ ྩོ་འགྲྩོ་སྩོང་རེད། འགྲྩོ་
གྲྩོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ ཅསེ་བརྩོད་བྱུང་། འྩོན་ཀང་
འགྲྩོ་སྩོང་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚང་མར་འཕད་ཀྱི་
མེད། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་
ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་ཨྱི ་ཊ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་ས་རྩོམ་ད་ུན ྩོ་བལེ་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མྱྩོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལྷན་ཚྩོགས་སུ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་གཏན་འཁལེ་སབྐས། ཨྱི ན་ཡུལ་
ནས་རྩོམ་ནང་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་ད་ུའགྲྩོ་མཁན་ཡྩོད་ན་མན་ཆེ་
སྱི ་ཊར་ནས་རྒྱལ་ས་རྩོམ་བར་གནམ་གུྲའྱི་རུྐབ་སྟགེས་
གྲངས་ ༤༠ ལག་འཁྱརེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་
པས་སྦྱིན་བདག་བ་རྒྱྱུའྱི་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་ཚྩོགས་པ་
དའེྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐྩོག་སྤལེ་ཡྩོད། ད་རྒྱ་དའེྱི་ནང་གསལ་ལརྟ་
ན། ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ཚྩོར་གནམ་གུྲ་ཙམ་མ་ཟད། 
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བཟའ་ཆས་དང་མགྲྩོན་ཁང་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཡྩོངས་རྩོགས་
ཚྩོགས་པ་དསེ་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་དྱིལ་བསྒགས་བས་ཡྩོད། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པ་ནྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ལྩོར་
ཨ་རྱིྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཁ་ེལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡའྱི་ནང་དག་ེར་ཚྩོགས་
པའྱི་མྱིང་ཐྩོག་དབེ་སྐྱལེ་བས་པ་དང་། དབེ་སྐྱལེ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་ལརྟ་ན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ལྩོའྱི་ཁལ་བབ་
འགངེས་ཤྩོག་ནང་ད།ུ ཚྩོགས་པ་དརེ་དངྩོས་རས་རྱིན་
ཐང་ཨ་སྒ ྩོར་ ༢༧,༤༧༡ ཡྩོད་པ་དང་། ཡྩོང་འབབ་ཨ་
སྒ ྩོར་ ༦༩,༢༣༥ ཙམ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསལ་འདགུ 
 ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་
མང་ཚྩོགས་དཀྱུས་མའྱི་ཁྩོད་ཕལ་མྩོ་ཆེ་ནབུ་ཕྩོགས་མྱི ་
རྱིགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁྩོ་པ་ཚྩོ་བཀའ་གདམས་གསར་མའྱི་
ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱིའམ་ཡང་ན་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་
དག་ེཕུག་ཡྱིན་འདགུ འྩོན་ཀང་ངྩོ་རྒྩོལ་ལས་འགུལ་ནང་
ཚྩོགས་པས་ཆ་ཤས་གང་ཡང་བླངས་མེད་སྐ ྩོར་བཀའ་
གདམས་གསར་མའྱི་ཚྩོགས་མྱིས་བརྩོད་བྱུང་། ང་ཚྩོས་
བཀའ་གདམས་གསར་མའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ནང་ཚྩོགས་མྱི ་
གྲངས་ཇྱི་ཡྩོད་དྱིས་ཀང་གསལ་བཤད་བས་མ་བྱུང་། 
འྩོན་ཀང་ཚྩོགས་མྱི ་རྙྱིང་པས་ཚྩོད་དཔག་བས་པ་ལརྟ་ན། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱྩོན་ད་ུཚྩོགས་མྱི ་གྲངས་ ༦༠༠༠ ཡྩོད་པ་
བརྩོད་བྱུང་། བཀའ་གདམས་གསར་མ་འཛུགས་མཁན་
དང་ད་ལྟའྱི་འགྩོ་གཙྩོ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚྩོ ་ཟརེ་བ་བ ྩོད་
པའྱི་གྲ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྩོ་པ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༧ ལྩོར་
རྒྱ་གར་ནས་ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུགནས་སྤ ྩོ་བས་འདགུ ད་ེཡང་
བཀའ་གདམས་གསར་མའྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན་ལརྟ་
ན། ཚྩོགས་པ་འདྱི་ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུདག་ེར་ཚྩོགས་པའྱི་མྱིང་
ཐྩོག་ནས་དབེ་སྐྱལེ་བས་ཤྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ ༤༠ ནང་ད་ུ
ཚྩོགས་པའྱི་ཡན་ལག་གྲངས་ ༡,༢༠༠ ཙམ་ཡྩོད་འདགུ 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ལྩོ་མཇུག་བར་ཚྩོགས་པ་དའེྱི་མྱིང་ཐྩོག་
ནས་ཨྱི ན་སྒ ྩོར་ས་ཡ་ ༢༡.༨ ཡྩོད་པ་ཨྱི ན་ཡུལ་དབེ་སྐྱལེ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགངེས་ཤྩོག་ནང་གསལ་འདགུ
མྱི ་མཐུན་ཕྩོགས་ཀྱི་དྱིལ་བསྒགས།
 བཀའ་གདམས་གསར་མའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཟུར་
པ་ཀ་ེརྩོལ་མྱིཀ་ཀརེ་ Carol McQuire གྱིས་བརྩོད་

ད ྩོན་ལརྟ་ན། ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ཁྩོད་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་མངགས་པའྱི་མྱི ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ངྩོ་
རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ནབུ་ཕྩོགས་པ་མང་པྩོས་སྤང་གུྲང་མ་
བས་པར་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དགྩོས་རྒྱྱུ འྱི་ལས་ཀ་
ད་ེརྱིན་མེད་ཐྩོག་ནས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་
གཞུང་དགའ་པྩོ་ཡྩོང་ངསེ་གཏན་རེད། ཅསེ་བརྩོད། 
ཀེ་རྩོལ་མྱིཀ་ཀེར་ཁྩོང་མྩོར་མཚྩོན་ན་ལྩོ་ངྩོ་དགུ་ཙམ་
གྩོང་ལམ་ནྩོར་ལྡ ྩོག་ཤེས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ད་ེནས་ཕྱིར་
འཐནེ་བས་ཡྩོད། ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་ལས་
འགུལ་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོར་ཨ་རྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་སབྐས་
ར་ུཊར་སྱིས་གཙྩོས་ Reuters གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་
ལམ་ཁག་མང་པ ྩོས་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པའྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་ལ་
ད ྩོ་སྣང་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་
ཚྱུལ་བཤད་པ་ད་ེདག་གསར་ཤྩོག་ཁག་ཏུ་བཏྩོན་ཡྩོད། 
ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་ཏྲ་ལའྱི་
བ་ླམ་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྩོ་ལྱི ་ཡར་ཉྱིན་བཅྱུ་གཉྱིས་རྱིང་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་སབྐས་ Sydney Morning Herald དང་ 
The Age གསར་ཤྩོག་སྩོགས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཤུགས་ལནྡ་
ཚྩོགས་པ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ 
པྱིཊ་སྱིས་ Pitts བྱིས་པའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་ཞྱིག་ཀང་བཀྩོད་
འདགུ རྩོམ་ཡྱིག་དའེྱི་ནང་ཁྩོ་པས་བཤད་དྩོན། 
 ཏྲ་ལའྱི་བླ་མ་ནྱི་ལྩོ ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་མང་པྩོའྱི་
རྱིང་ནས་བྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ཡྱི ན། 
འྩོན་ཀང་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་ཁྱིད་གཞན་དང་མྱི ་འད་བར་
ཏྲ་ལའྱི་བླ་མས་གང་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གཉྱིས་
མཚྱུངས་མྱིན་ཐད་རྟ ྩོག་ཞྱིབ་བདེ་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་
ཏྲ་ལའྱི་བླ་མས་ཨྱི ན་ཡུལ་ནང་མཛད་འཕྱིན་བསྐྱངས་
པའྱི་སབྐས་ཤྱིག་ལ་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པས་སདྐ་ཤུགས་
ཆེན་པ ྩོས་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གཅྱིག་སྦྱི་སྦྱི་སྱི ་ 
BBC དང་། ཨ་ཡྱི ་ཊྱི་ཝྱི་ ITV གཉྱིས་ནང་བཀྩོད་པ་
མ་ཟད། བརྒྱྱུད་ལམ་གཉྱིས་ཀས་པྱིཊ་སྱི་ Pitts ལའང་
བཅར་འདྱི་བས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་བཏྩོན་འདགུ
 ཨ་ཡྱི ་ཊྱི་ཝྱི་ ITV གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་

ལམ་ནང་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་དང་ཁྩོང་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་
ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་སྐ ྩོར་ལ་བྱིས་ཡྩོད། དསེ་གང་མཚྩོན་
བཞྱིན་ཡྩོད་བརྩོད་ན། ངྩོ་རྒྩོལ་ད་ེདག་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
མཚན་སནྙ་ལ་གནྩོད་སྐྱྩོན་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མཚྩོན། 
ད་ེཡང་ཨ་ཡྱི ་ཊྱི ་ཝྱི ་གསར་འགྩོད་པ་མེ་ཐའེུ་ཧཌ་སན་ 
Matthew Hudson གྱིས་བརྩོད་ད ྩོན། འདྱི་ག་ནབུ་
ཕྩོགས་ཡུལ་གུྲའྱི་ནང་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་སནྙ་གྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་
བ་དང་ཁྩོང་ནྱི་གུས་བརྱི་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ང་
ཚྩོས་མཐྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཁྩོང་ལ་ཞ་ེསངྡ་དག་
པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་དང་། དྩོལ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པར་ཕར་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ཕྩོགས་གཉྱིས་ལ་བལ་ྟ
སབྐས། ཧ་ཅང་འཁུག་ཆ་ད ྩོད་པའྱི་འཇྱིག་རྟནེ་འདྱིའྱི་ས་
བབ་དང་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་རྩོད་རྙ ྩོག་ཁྩོད་སྐྱྩོན་བརྩོད་བདེ་
མྱི ་རངུ་ས་མྱི ་གཅྱིག་ཀང་མྱིན་འདགུ་སམྙ་པ་བྱུང་། ཞསེ་
བརྩོད། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་ངྩོ་རྒྩོལ་བ་རྒྱྱུའྱི་གནས་སྟངས་
དརེ་པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་རྒྱལ་ཡྩོངས་མྱི ་དམངས་
འཐུས་མྱི ་ཚྩོགས་ཆེན་གྱི་ལྩོ་འཁྩོར་ལནྷ་ཙྩོགས་ཀྱི་ཞར་
བྱུང་ཚྩོགས་འདའུྱི་སབྐས་ཤྱིག་ཏུ་ཆྩོས་ལུགས་ལས་དྩོན་
ཨུ་ཡྩོན་ལནྷ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་གྱིས་དངེ་
སབྐས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསར་འགྩོད་པ་ཚྩོས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་ད ྩོ་
སྣང་བ་རྒྱྱུ ་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བཤད་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་བ ྩོད་རྱིག་པའྱི་མཁས་པ་ཚྩོས་བརྩོད་པ་
ལརྟ་ན། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་མཚན་སནྙ་དང་སྐ་ུདབང་ལ་
བརྟནེ་ཁྩོང་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་མྩོས་མཐུན་མ་མཛད་པ་
དའེྱི་ཤུགས་རྐེན་འྩོག་བ ྩོད་དང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི ་བཙན་
བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ ཚྩོགས་ཁྩོད་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསྩོལ་
བདེ་མཁན་ཧ་ཅང་ཇ་ེཉུང་ད་ུཕྱིན་ཡྩོད། བྩོད་རྱིགས་
ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
རསེ་འབང་པ་ཚྩོས་ཁྩོ་པ་ཚྩོར་ལས་ཀ་ནས་ཕྱིར་འབུད་
བཏང་བ་དང་། ཚྩོང་ཁང་སྩོགས་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མ་
བཅྱུག་པ་སྩོགས་བས་ནས་ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་དད་ལ་བརྟནེ་
ནས་ཟུར་འབུད་བས་པ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱིྱི་
རསེ་འབང་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེལརྟ་དབ་ེའབདེ་ཕན་
བུ་བྱུང་ཡྩོད་པར་ངྩོས་ལེན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 34

ད་ེདག་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམས་རྒྱྱུད་སྐལུ་བས་པ་ཞྱིག་དང་། ཡང་
ན་འཆར་གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་
མྱིན་པ་བརྩོད་བཞྱིན་འདགུ 

མྱིག་ལམ་ད་ུགཟན་པའྱི་སྦར་པང་།

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༦ ལྩོར་ཤུགས་ལནྡ་ཚྩོགས་པས་ངྩོ་རྒྩོལ་གྱི་
ལས་འགུལ་ཐྩོག་མར་སྤལེ་སབྐས་མངྩོན་གསལ་ཆྱུང་ལ་
སབྐས་རེ་གུས་བཀུར་དང་བཅས་ཏ་ེསྤལེ་སྩོལ་ཡྩོད་ཀང་། 
ད་ཆ་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་ཞེ་སྡང་དག་པ ྩོའྱི་ལམ་ནས་ངྩོ་རྒྩོལ་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཆྱིབས་འགྲྩོའྱི་འགག་
མཚམས་རེར་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་འཇབ་རྒྩོལ་བེད་ཆེད་སྒུག་ 
ནས་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། འདས་པའྱི་ལྩོ་གཉྱིས་ནང་ད ྩོལ་རྒྱལ་
རསེ་འབང་པ་ཚྩོས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམར་གདྩོང་ཐུག་བདེ་ཆེད་
སྐ་ུསུང་རྲྭ་བའྱི་ནང་བཙན་འཛུལ་བས་ཡྩོད། ཨྱི ན་གཞུང་
ལ་ཕུལ་བའྱི་ཏྲ་ལའྱི་བླ་མའྱི་སྐུའྱི་ཉནེ་སུང་དང་འབལེ་
བའྱི་ལས་བསྡ ྩོམས་ནང་གསལ་ལརྟ་ན། ས་ྔལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
ནང་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་ནྱི་དར་ལེན་ཌྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
སབྐས་ཁྩོང་གྱི་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ནང་
ད་ུད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚྩོས་ཉལ་ཁང་གླ་ཐབས་བས་
འདགུ གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་བརྩོད་ད ྩོན་ལརྟ་ན། 
སབྐས་དརེ་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་པ་ཚྩོས་ཁྩོ་པ་
ཚྩོ་མགྲྩོན་ཁང་ནས་ཕྱིར་འབུད་བས་འདགུ 
 ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་ཨ་
རྱི ་ནྱིའུ་ཡྩོག་གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་
འཕྱིན་ཆེད་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡྩོད། ཁྩོང་ཆྱིབས་སྒྱུར་
མ་བསྐྱངས་བའྱི་ཉྱིན་ཤས་གྩོང་། ཏྲ་ལ་རུན་མ། རུན་
ཤྩོད་རྒྱྱུ ་མཚམས་ཞྩོག ཅསེ་འཁྩོད་པའྱི་སྦར་པང་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ ྩོ་གཉྱིས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམས་གསུང་བཤད་གནང་སའྱི་
ཉ་ེའགྲམ་ད་ུབཤམས་ཡྩོད། སྦར་པང་གཅྱིག་གྱི་སྟངེ་ར ྩོ་
ར་ེཤུགས་ལནྡ་གྱི་པར་འདགུ འྩོན་ཀང་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉྱིན་
སྦར་པང་ད་ེདག་མར་ཕབ་འདགུ ད་ེནྱི་ཨ་རྱིར་གནས་
སྡ ྩོད་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ཚྩོང་རས་ཁྱབ་བསྒགས་ལས་ཁུངས་
ལ་ཞུ་གཏུག་བས་པར་བརྟནེ་ནས་ཡྱིན་སྐ ྩོར་ཏྲ་ལའྱི་བའླྱི་
རསེ་འབང་པ་ཚྩོས་བརྩོད། སྦར་པང་སྦྱིན་བདག་གྱིས་
སྦར་པང་གཉྱིས་པ ྩོ་དའེྱི་རྱིན་པ་སུས་སྤད་མྱིན་གསལ་

བཤད་བས་མ་བྱུང་། 
 ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམས་མན་ཧ་ེཊན་གྱི་ཇ་ེཀྩོབ་ཀ་ེཇ་ེ
ཝྱི་ཊྱི་ Jacob K. Javits ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་
མང་ཚྩོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། ཚྩོགས་
ཁང་གྱི་ཕྱི་རྩོལ་གཞུང་ལམ་ད་ུད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་
མྱི ་གྲངས་ ༡༠༠ ཙམ་ཚྩོགས་ནས་ཁྩོ་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི་
ལག་ཏུ་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམ་དམག་མྱིའྱི་ལམྷ་གྩོན་ནས། དག་
པྩོའྱི་རྣམ་འགྱུར་ངང་མུར་མཛྩོག་སྒ ྩོང་ཞྱིང་ད ྩོལ་རྒྱལ་
རསེ་འབང་པའྱི་གྲྲྭ་པ་རྣམས་ར ྩོག་རྱིས་གཏྩོང་བཞྱིན་པའྱི་
འད་པར་འཁྱརེ་ནས་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་ཡྩོད། འད་པར་ད་ེ
མཚྱུངས་ཤྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཚྩོས་ཨལ་ཌར་ཤྩོ་ཊྱི་ Aldershot རྐང་རདེ་སྤ ྩོ་ 
ལྩོའྱི་རདེ་རྲྭའྱི་ཕྱི་རྩོལ་ད་ུའཁྱརེ་ནས་ཏྲ་ལའྱི་བ་ླམས་སརྐ་
མ་ ༤༠ རྱིང་གསུང་བཤད་གནང་རྱིང་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་
པ ྩོས་ངྩོ་རྒྩོལ་གྱི་འབྩོད་ཚྱིག་བསྒགས་པར་བརྟནེ། ཏྲ་ལའྱི་
བ་ླམའྱི་གསུང་རྣ་བར་ཐྩོས་མ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཡྩོད།།
 གནས་ཚྱུལ་འཕར་མ་འགྩོད་མཁན། ལྡྱི་ལྱི ་
ནས་ར་ུཔམ་ན་ཡེར་ Rupam Nair ཨ་རྱི་ཝ་ཤྱིང་
ཊྩོན་ནས་ཇྩོན་ཤྱིཕ་མན་ John Schiffman དང་། ཝ་
རེན་ས་ཊརྩོ་བལེ་ Warren Strobel པ་ེཅྱིང་ནས་བནེ་
བལེན་ཅར་ཌྱི་ Ben Blanchard ལྩོན་ཌྩོན་ནས་ཨེ་
ལྱི ་ཛྱི ་བད་པ་ཡྱི ་པར་ Elizabeth Piper དང་། མ་ཡེ་
ཀལ་ཧྩོལ་ཌནེ་ Michael Holden ཨྩོ ་སྩོ་ལྩོ་ནས་ག་
ཝ་ལ་ཌསེ་ཕ ྩོ་ཤེ་ Gwladys Fouche དང་། ཧནེ་རྱིཀ་
སཊྩོ་ལེན་ Henrik Stolen བཅས།།

བ ྩོད་མྱིའྱི་ཚྩོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་
སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་འགྩོ་བཙྱུགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྩོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐྩོན་ཚྩོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱི་  
Tibetan Entrepreneurship Development 

TED ཚན་པས་ར་ས་ཁུལ་གྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ཚྩོང་

ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་
སྤལེ་འགྩོ་བཙྱུགས་འདགུ་པ་དང་བདནུ་ཕག་རསེ་མའྱི་
ནང་ལས་གཞྱི ་འདྱི་བཞྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་
ཁག་བཅྱུའྱི་ནང་སྤལེ་འཆར་འདགུ ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་དཔལ་འབྩོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐྩོན་ཚྩོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་
འྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཚྩོང་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་མཚྩོན་སླད་
ལས་གཞྱི་སྣ་མང་སྤལེ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱི་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་
སྤལེ་སདླ་ཡྱིན་པ་རེད།
 དཔལ་འབྩོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལེ་ཡྩོད་
ལས་བདེ་རྣམ་པས་ར་སས་གཙྩོས་ལྡྱི་ལྱི ་བསམ་ཡས་གླྱིང་
དང་། བད་ེསྐྱྱིད་སརླ་གསྩོ། ལུགས་བཟུང་བསམ་གུྲབ་
གླྱིང་། ཧྩོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་། ཀྩོ་ལྱི ་གལྷ་ད ྩོན་ལནྡ་
གླྱིང་། སྦྱིར་བ ྩོད་ཚྩོགས། ཅྩོན་ཏ་ར། མྩོན་གྷ ྩོ་འདྩོད་
རུྒ་གླྱིང་བཅས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེགྩོ་རྟ ྩོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སྤལེ་
འཆར་འདགུ ལས་རྱིམ་ཐྩོག་འབལེ་ཡྩོད་ལས་བདེ་རྣམ་
པས་ལས་གཞྱིའྱི་འྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཚྩོང་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་མཚྩོན་སདླ་ལས་གཞྱི་སྣ་མང་སྤལེ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་
ཞྱིབ་ཕ་འགྲལེ་བརྩོད་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། མང་ཚྩོགས་
ཀྱི་ད ྩོགས་འདྱི་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་
འདགུ
 ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ཞུགས་བླ ྩོ་ཡྩོད་རྱིགས་
ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤྩོག་འབལེ་ཡྩོད་ས་གནས་
འགྩོ་འཛྱིན་ལས་ཁུངས་དང་། ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱ་ནས་ཕབ་
ལེན་བ་འཐུས། ཆ་རྐནེ་དང་འཚང་སནྙ་འབུལ་ཕྩོགས་
སྩོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་གནས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་དྲྭ་རྒྱར་གཟྱིགས་
རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པར་ཐུགས་ཞྱིབ་
ཡྩོང་བ། དྲྭ་རྒྱའྱི་ཁ་བང་  
www.tibetanentre-

preneurs.org ཡྱིན།།
Catalyzing tibetan entrepreneurship



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །35

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་དང། 

དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ། 

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

གཟིགས་པར་འཚལ།

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱའེྱི་མཆྩོད་འབུལ་སྨ ྩོན་ལམ་ཚྩོགས་པ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཐྩོག་གདགུ་རྱུབ་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་དང་ད་མུས་ཡྱིན་པར་
བརྟནེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་བ ྩོད་ནང་
གྱི་ཕྱི་ད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༤ ཙམ་ལ་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་
རྩོང་རྩོང་རྱི ་མཚྩོ་ཁ་ཨར་གླྱིང་དགྩོན་པའྱི་དག་ེའདནུ་པ་
སལྐ་ཟང་དབང་འདསུ་ལགས་དང་། བཙན་བྩོལ་ནང་
གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་
བང་ཕྩོགས་ཨུཏྟར་ཁཎ་ Uttarkhand མངའ་སྡའེྱི་
རྒྱལ་ས་སྡ་ེར་ལྡུན་གྱི་ཁྱབ་ཁྩོངས་ཧར་པ་པུར་འདྩོད་རུྒ་
གཡུ་རྒྱལ་གླྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒས་གསྩོ་ཁང་
ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ར ྩོ་ར་ེཚེ་རྱིང་ལགས་མ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ཞྱི ་རྒྩོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་སྟ་ེའདས་
གྲྩོངས་སུ་བ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་བ ྩོད་
ཀྱི་རངུ་ལེན་པ་གྲགས་ཅན་བདདུ་བྷ་ེལགས་སྙུན་གཞྱི ་
རྐེན་པས་འདས་གྲྩོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱི ད་སྐྱྩོའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཐྩོན་སྟབས།
 བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་
འབལེ་འྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉྱིན་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་
ཐྩོག སྤྱིར་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁྩོང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙྩོས་ད་
བར་བྩོད་བསྟན་སྱིད་དང་མྱི ་རྱིགས། རང་དབང་གྱི་ད ྩོན་

ད་ུལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་བླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་
མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ ྩོ་མྩོ་འདས་གསྩོན་
ཡྩོངས་ལ་གཞུང་ཕྩོགས་ནས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱའེྱི་མྱ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད་གྩོང་
ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད ྩོའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༤ ནས་ལས་
ཁུངས་ཁག་སྒ ྩོ་བརྒྱབ་སྟ།ེ ར་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་རྟནེ་མཆྩོག་
སྤན་སྔའྱི་དུང་ད་ུམཆྩོད་སྤྱིན་སྣ་ལྔ་འབུལ་
གཤྩོམ་དང་འབལེ། མཆྩོད་འབུལ་སྨ ྩོན་ལམ་
གྱི་ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུརྣམ་གྲྲྭ་མཁན་ཟུར་ཟླ་
བ་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་སྱིད་ཚབ་ནང་
སྱིད་བཀའ་བླ ྩོན་རྒྱ་རྱི ་སྒྩོལ་མ་མཆྩོག་གྱིས་
དབུས་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་
གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་།
 བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། 
ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། སྱི་
ཞུའྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པ། བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་
གནས་རྱིས་མེད་ཆྩོས་སྡ་ེཁག་གྱི་གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། 
གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ ྩོ་བུར་ད་ུལགྷས་
པའྱི་གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། ད་ེབཞྱིན་མྱི ་མང་། ཕྱི་
རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུ

འཛྩོམས་ཀྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་གསུང་འདྩོན་གནང་མུར་རྣམ་
གྲྲྭ་དག་ེབསྐ ྩོས་བསྟན་འཛྱིན་མཐུ་སྟ ྩོབས་ལགས་ཀྱིས་ཆྩོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐྱབས་ཐྩོ་སྒྩོགས་སྦང་གནང་། ད་ེ
ནས་སྱིད་ཚབ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཕྱི་
ད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༥ བར་སྨ ྩོན་ལམ་གསུང་འདྩོན་གནང་ཡྩོད། 
ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཞྱིང་མཆྩོག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚྩོར་བསྙནེ་བཀུར་
གསྩོལ་ཇ་དང་གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགདེ་ཧྱིན་
སྒ ྩོར་ ༡༠༠ རེ་ཕུལ་ཡྩོད།།




