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གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་འབལེ་ཡྩོད་ལས་བེད་པ་ཁག་
གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ལུང་ར ྩོགས་ལགས་
ཀྱིས་གཙྩོས་ས་གནས་བྩོད་རྱིགས་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱི ་མྱི ་
རྱིགས། ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧ ྩོང་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་བཅས་
ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༠ བརྒལ་བས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་དང་ཕ་ེམར་ཆང་ཕུད་སྩོགས་ཐྩོགས་ཏ་ེསྩོལ་
རྒྱྱུན་གྱི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། སབྐས་
དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་འདྱིས་ཡྩོད་པའྱི་ཉ་ེ
ཧ ྩོང་གྲྩོགས་པྩོ་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་སྐབས་ཐུགས་
དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་ཕག་

དབང་སྩལ། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྟ ྩོན་འཁྩོར་དང་
བཅས་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས། ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཨྩོ ་ས་ཀའྱི་ནང་རྒྱལ་སས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱི ་བ་

ལསྷ་མཛད་པའྱི་སྤྩོད་འཇུག་ཆེན་མྩོའྱི་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ་
གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།

གུ་ཡངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཛྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉྱིས་ཀར་ཁ་ེ
ཕན་ཡྩོད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་
ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཨྩོ ་ས་
ཀའྱི་ Osaka ནང་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་གསར་འགྱུར་
ཚན་པ་གྲགས་ཅན་ཨེན་ཨེ་ཆེ་ཀ་ེ NHK ཞསེ་པའྱི་
གསར་འགྩོད་པ་མ་ཀ་ཏྩོ་ཨྩོ ་ད་ Mr Makato Oda 
ལགས་དང་། ཨེ་སུ་ཀ་ེཏ་ཀ་ཧ་ཤྱི་ Mr Eisuke 
Takahashi ལགས་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་
ནང་ལནྷ་ཞུགས་མཛད། 

སྐབས་དརེ་གསར་འགྩོད་པས་ཐྩོག་མར་
བྩོད་ནང་གྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་དྱི་བར་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། དངྩོས་
ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ར ྩོག་ཞྱིབ་སདླ་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གསར་འགྩོད་

པ་ཚྩོས་བ ྩོད་ནང་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་དང་གྲྩོང་གསེབ། ད་ེ
བཞྱིན་བ ྩོད་མྱི ་འབ ྩོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ས་གནས་སུ་བསྐྱྩོད་
ནས་ར ྩོག་ཞྱིབ་བདེ་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། རྱིག་གནས་གསར་བརའེྱི་སབྐས་
དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་བ ྩོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་དངེ་སབྐས་
གནས་སྟངས་ཕན་བུ་བཟང་བ་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་བ ྩོད་
ནང་ད་ུརྒྱ་མྱིའྱི་ལས་བདེ་མཁགེས་འཛྱིན་པ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་ངྩོ་བ ྩོ་མཚྩོན་པར་བདེ་པའྱི་ཁྱད་
ཆྩོས་ད་ེདག་གྱིས་བ ྩོད་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་
ཉནེ་ཁར་བརྱི་ནས་དམ་བསྒགས་སརྔ་བས་ཆེ་རུ་གཏྩོང་
བཞྱིན་ཡྩོད། སླ ྩོབ་གྲྲྭར་བ ྩོད་སདྐ་སླ ྩོབ་ཁྱིད་མྱི ་ཆྩོག་པའམ་

ཡང་ན་དམ་བསྒགས་ཚྩོད་འཛྱི ན་བེད་བཞྱིན་ཡྩོད།  
བྩོད་ཡྱིག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་ཕུག་རྣམས་
རསེ་ལུས་ཐབེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་ཡྱིག་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་
སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ལས་ཀ་ཐྩོབ་ས་ླབ་དང་ཡང་ན་མུ་མཐུད་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་དགྩོས་ན་ལས་ས་ླཔ ྩོར་བསྐྱྩོད་
ཐུབ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ སབྐས་ནས་བཟུང་
བ ྩོད་ནང་ད་ུརྱིག་གནས་གསར་བར་ེདང་ཆ་འད་བའྱི་
དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་ཡྩོད།  
དརེ་བརནེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་ཟྱིང་ཆ་ད་ེབྱུང་བ་རེད།  
པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ས་གནས་ལས་བདེ་པ་ཚྩོར་ཧ་
ཅང་བརནེ་ནས་བསདྡ་ཡྩོད།  ས་གནས་ལས་བདེ་པ་
སེམས་གུ་ད ྩོག་ཅན་ད་ེའད་ཡྱིན་སྟབས་དམ་བསྒགས་ཧ་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 4

ཅང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་འཛུགས་སུྐན་
ལ་མཚྩོན་ན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ནང་གྱི་སྡ ྩོད་ཁང་དང་ཚྩོང་ཁང་
སྩོགས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་
ནང་བསྟན་ལ་མཚྩོན་ན་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༠།༣༠ རྱིང་དག་ེབའྱི་
བཤེས་གཉནེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ལམ་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་
དགྩོས།  དངེ་སབྐས་བ ྩོད་ནང་ལ་མཚྩོན་ན་དག་ེབའྱི་
བཤེས་གཉནེ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཐྩོབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་རེད། 

མཁས་གུྲབ་གཉྱིས་ལནྡ་གྱི་སྐྱ་ེབ ྩོ་དམ་པ་ཕལ་
མྩོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྩོལ་ད་ུཕབེས་པའམ་ཡང་ན་
བཙྩོན་ཁང་ནང་སྐ་ུགྲ ྩོངས་ཟྱིན་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཧ་
ཅང་ཉུང་ངུ་ལས་ལགྷ་མེད།  ད་ཆ་དག་ེའདནུ་པའྱི་ཞལ་
གྲངས་ཡང་ཧ་ཅང་ཉུང་ད་ུཕྱིན་ཡྩོད། དཔརེ་ན་༸རྒྱལ་
མཆྩོག་སྐུ་ཕངེ་གཉྱིས་པ་དགེ་འདནུ་གུྲབ་པ་མཁན་པྩོ་
མཛད་སའྱི་འབས་སྤུངས་དགྩོན་པ་ལྟ་བུར་མཚྩོན་ན། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༨།༥༩ སབྐས་ངྩོས་རང་དགྩོན་པ་དརེ་
རྒྱྱུ གས་སྤྩོད་མཐའ་མ་འབུལ་སྐབས་དགེ་འདནུ་ཞལ་
གྲངས་ ༨༠༠༠ ཡྩོད་འདགུ  འྩོན་ཀང་ད་ཆ་དགྩོན་
པ་དརེ་དག་ེའདནུ་ཞལ་གྲངས་ ༤༠༠ ལས་མེད། ད་ེ
སྔ་འབས་སྤུངས་དགྩོན་པར་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཆེད་བ ྩོད་མདྩོ་
དབུས་ཁམས་གསུམ་ཙམ་མ་ཟད།  ཡུལ་གུྲ་གཞན་
ནས་ཀང་གྲྲྭ་རྒྱྱུན་ཡྩོང་སྩོལ་ཡྩོད།  ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་ལས་བདེ་པ་ཚྩོས་ཕྩོགས་མཐའ་ནས་གྲྲྭ་ཞུགས་ཆེད་
ཕབེས་པ་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་ད་ུཕྱིར་སླ ྩོག་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
དགྩོན་པར་འཛུལ་ཞུགས་བས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་
གཅེས་ཆྩོས་གཅེས་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་ཟརེ་བའྱི་ལས་འགུལ་

སྤལེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་གྱི་གནས་

སྟངས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྩོ ་ལེགས་ཡྩོད་པ་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། 
འྩོན་ཀང་ད ྩོན་དངྩོས་སྨྲ་བརྩོད་དང་གསར་འགྱུར་རང་
དབང་གང་ཡང་མེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་
བསྒགས་བས་པར་བརནེ་གཞུང་གྱིས་གང་བཤད་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཕྩོགས་གཅྱིག་རྐང་པ་མ་གཏྩོགས་མེད།

ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་གསར་
འགྩོད་པས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་བ ྩོད་མྱི ་ ༡༤༠ 
ལགྷ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་སྐ ྩོར་དགྩོངས་
ཚྱུལ་ཇྱི་ཡྩོད་ཀྱི་དྱི་བར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ཐྩོས་སབྐས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།   བྩོད་མྱི ་ད་ེདག་གྱིས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་
མ་བས་པར་རང་ཉྱིད་བླ ྩོས་གཏྩོང་གྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ལ་ཡྱིད་

རང་བསགྔས་བརྩོད་མཛད་པ་མ་ཟད། ད་ེས་ྔརང་ལུས་
མེར་སགེ་གྱི ་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོག་མ་བྱུང་སྐབས་སྦྱི་སྦྱི་སྱི ་
གསར་འགྩོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་དྱི་བར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་མཛད་པ་ཐུགས་དན་གསྩོ་དང་སྦྲགས། རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་དསེ་བ ྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་ལ་ད ྩོན་དམ་
གྱི་ཕན་འབས་ཇྱི་ཙམ་ཡྩོང་མྱིན་ཐ་ེཚྩོམ་གྱི་གཞྱི ་ཡྱི ན་
སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་བ ྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་
གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།  ང་ཚྩོས་རང་བཙན་
རྩོད་ཀྱི་མེད། རྒྱ་ནག་རང་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་དབེ་ཐརེ་ཁག་
ནང་ད་ུདསུ་རབས་ ༧།༨།༩ སབྐས་རྒྱ་ནག་དང་སྩོག་
པ ྩོ། བྩོད་བཅས་སྟ ྩོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་དབང་ཐང་
འད་མཚྱུངས་བྱུང་ཡྩོད་པ་གསལ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད་ེཚྩོ་
འདས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་རེད། ང་ཚྩོས་ད་ལ་ྟའབྱུང་
འགྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ངྩོས་རང་ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
དརེ་དངྩོས་གནས་ཡྱིད་སྨ ྩོན་སྐྱ་ེབཞྱིན་འདགུ རྒྱལ་ཁབ་
ཚྩོས་སྒརེ་གྱི་བདག་དབང་ལས་སྤྱིའྱི་ཁ་ེཕན་གལ་ཆེ་བར་
བརྱིས་ཡྩོད།  བྩོད་ལ་མཚྩོན་ན་དཔལ་འབྩོར་ཡར་
རྒྱས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་རེད། བྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འྩོག་
རྒྱ་ནག་གྱིས་བ ྩོད་ནང་དཔལ་འབྩོར་འཛུགས་སུྐན་ཆེད་
རྩོགས་རམ་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད།  བྩོད་མྱི ་ཚྩོར་མཚྩོན་
ན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ལེགས་བཤད་རྨད་ད་ུབྱུང་བ་ད་ེདག་
བླ ྩོ་འཛྱིན་བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །5

བརར་ཤ་གཅྩོད་ནས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཉར་ཚགས་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་མུ་མཐུད་གནས་
ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེབ ྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་ཙམ་གྱི་ཁ་ེཕན་ཁྩོ་ནའྱི་
ཆེད་ད་ུམྱིན་པར་རྒྱ་རྱིགས་ནང་པ་ས་ཡ་ ༤༠༠  ཡྩོད་
པ་རྣམས་དང་། ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ནང་པ་རྣམས་
ལའང་ཁ་ེཕན་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཀང་
གལ་ཏ་ེམྱི ་སྒརེ་པ་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་བད་ེསྐྱྱིད་དགྩོས་ན་སེམས་ནང་ཞྱི ་བད་ེདགྩོས་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡྱི ན་པ་ངྩོས་འཛྱི ན་བེད་བཞྱིན་ཡྩོད། 
འཕུལ་རྱིག་དང་དངྩོས་པ ྩོ་འཛུགས་སུྐན་རྐང་པས་འདང་
གྱི་མེད། བད་ེསྐྱྱིད་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོ་དང་
འབལེ་བ་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་ལུས་པ ྩོ་བད་ེའཕརེ་ཡྩོང་སདླ་
ལུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་བས་པ་ལརྟ་བསམ་བླ ྩོ་བད་ེའཕརེ་
ཡྩོང་སདླ་སེམས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་བདེ་དགྩོས།  བླ ྩོའྱི་
རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ནང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་
པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ང་ཚྩོས་བདག་པྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་
ཡྩོད་པ་མ་ཟད། དསེ་གཞན་ལའང་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་
ཐུབ།   ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་གནས་མཛད་
རྒྱྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ད ྩོན། 
ཏངེ་ཞའྩོ་པྱིང་གྱིས་རང་བཙན་མ་གཏྩོགས་གཞན་གནད་
དྩོན་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གྲྩོས་མྩོལ་བདེ་ཆྩོག་པའྱི་བར་
ལན་ཞྱིག་བཏང་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ སབྐས་ང་ཚྩོས་
འབལེ་བ་ཞྱིག་བཙྱུགས་པ་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ སབྐས་
འབལེ་བ་ད་ེཆད་ནས་སརླ་ཡང་སྱིད་འཛྱིན་ཅང་ཙེ་མྱིན་
སབྐས་གྲྩོས་མྩོལ་སརླ་གསྩོ་བྱུང་མཐར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ 
ལྩོར་སརླ་ཡང་འབལེ་བ་ཆད་ཡྩོད།  ད་ལ་ྟངྩོས་ཀྱིས་ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམའྱི་མྱིང་འཁྱརེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ༸རྒྱལ་མཆྩོག་
ལྔ་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་པ་ེཀྱིང་ད་ུཆྱི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་
ཡྩོད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ནང་པ་ས་ཡ་མང་
པྩོས་ངྩོས་ཀྱི་སར་ནས་གསུང་ཆྩོས་ཞུ་འདྩོད་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད།  གཉྱིས་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པའྱི་འགྩོ་
ཁྱིད་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཆྱིན་ཕྱིང་གྱིས་སབྐས་ཤྱིག་རྒྱལ་ས་པ་ེ
རྱི ་སྱིར་རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ད་ུནང་ཆྩོས་གལ་ཆེ་
ཚྱུལ་དང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསུངས་པ་ད་ེསརླ་ཡང་

རྒྱལ་ས་དྱིལཱྱིར་བསྐྱར་ལབྡ་གནང་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་
སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། ཉ་ེལམ་རྒྱ་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་
རྩོམ་ཡྱིག་ ༡༠༠༠ ཙམ་བྱིས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

བ ྩོད་ཐྩོག་འཛྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དརེ་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཤུགས་
ཆེ་བས་ཡྩོད་པ་ཐུགས་དན་གསྩོ་མཛད་དྩོན། གཅྱིག་
བསྡུས་དབང་འཛྱིན་བས་ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚྩོད་ད་ཆ་
ཡྩོལ་ཟྱིན་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ད་ཆ་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་འཛྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གཉྱིས་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡྩོད། རྒྱ་རྱིགས་མྱི ་མང་དངུ་ཕྱུར་ 
༡༣ ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡྱིན་
པ་ཤེས་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ལེགས་ཉསེ་བླང་ད ྩོར་
འབདེ་རྒྱྱུའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཀང་ཡྩོད། གནས་སྟངས་ད་ེ
འདའྱི་འྩོག་གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་བཀག་བསྡ ྩོམས་བ་
རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་མ་ཟད། ནྩོར་འཁུལ་ཡང་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་ངྩོས་ཀྱི་
སྤྱིར་མ་ཁ་ེསེའྱི་རྱིང་ལུགས་ལ་དགག་པ་བས་པ་ད་ེའད་
མྱིན། མ་ཁ་ེསའྱི་རྱིང་ལུགས་ནང་སྤྱི་རྒྱྱུ ་དང་གྩོ་སབྐས་
སྩོགས་མང་ཚྩོགས་ལ་ཆ་སྙ ྩོམས་བགྩོ་འགྲམེས་བ་རྒྱྱུའྱི་
ལམ་ལུགས་དརེ་ངྩོས་རང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་

ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཕྱིས་སུ་ལེ་ཉྱིན་ Lenin བསླབེས་པ་ནས་
བཟུང་དག་པྩོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་བས་པའྱི་
ལམ་སྩོལ་དར་བ་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་དགག་བ་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད།  དསེ་སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་རྦད་ད་ེ
འཕ ྩོ་བརླག་བཏང་བ་རེད།  ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེ

རསེ་འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ད་ེསུ་རེད། ཅསེ་དྱིྱི་བ་ཞུ་
སབྐས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། སུས་ཤེས་རྒྱྱུ ་རེད། ངྩོས་
ལ་མཚྩོན་ན་ད་ཆ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་
ནས་བགྲསེ་ཡྩོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། ཏཱ་ལའྱི་
བ་ླམའྱི་བ་ླབང་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཙམ་མ་ཟད། 
ཆབ་སྱིད་ཐྩོག་ལའང་ཐ་ེབྱུས་བ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་ད་ེཡང་
དགའ་ཞྱིང་སྤྩོ་ཞྱིང་སྤ ྩོབས་པ་དང་བཅས་དང་བངླས་ཐྩོག་
ནས་ད་ཆ་མཇུག་སྒྱིལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་འབྱུང་
འགྱུར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ནྱི་ས་སྐྱ་ཁྱི་འཛྱིན་དང་ཀརྨ་པ་བཞྱིན་
ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་མྱི ་སྣ་ཁྩོ་ན་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད།  མ་འྩོངས་
པར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་མ་ཕབེས་ཀང་དཀའ་ངལ་
འཕད་རྒྱྱུ ་མ་རེད། དཔརེ་ན་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་
དང་མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱི་ཡང་སྱིད་མེད། འྩོན་ཀང་ཁྩོང་
རྣམ་པས་བརམས་པའྱི་བཀའ་བསྟན་ད་ེདག་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་
ཕག་གྱི་རསེ་སུའང་མུ་མཐུད་གནས་ཡྩོད།   ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ཁུལ་ད་ུཆྩོས་འབལེ་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཨྩོ ་ས་ཀར་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་ཉྱི་ཧ ྩོང་དང་། ཐ་ེ
ཝན། སྩོག་པ ྩོ། སྱིན་ག་ྷཔུར། ཀྩོ་རྱི་ཡ་སྩོགས་ཀྱི་དད་
ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་རསེ་
སྣང་དང་། ཡྩོངས་རྩོགས་དག་ེབསྙནེ་གྱི་བསབླ་གཞྱི་ལ་ྔ
ངྩོ་སྤྩོད་སྩལ་ཏ་ེཁྱྱིམ་པ་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོར་དག་ེབསྙནེ་ཀྱི་སྡ ྩོམ་པ་
འབྩོགས་ཆྩོག་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།  ཤེས་རབ་སྙྱིང་
པ ྩོའྱི་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད ྩོར་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་
ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ། དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་དང་རྒྱ་སྐད་ཐྩོག་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་གསུང་
འདྩོན་གནང་རསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ལ་ྟརྒྱ་སདྐ་ཐྩོག་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོའྱི་
མཇུག་ཏུ་དགུ་གསུམ་ཉ ྩོན་མྩོངས་སེལ་བར་ཤྩོག   ཤེས་
རབ་སྣང་བ་འབར་བར་ཤྩོག ཕྱི་ནང་གྱི་ངན་སེམས་
མེད་པ་དང་། བང་ཆྱུབ་སྤྩོད་ལ་མཇུག་པར་ཤྩོག ཅསེ་
པའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་ཚྱིག་བཞྱི་པ ྩོ་འདྱི་ཐགེ་པ་ཆེ་ཆྱུང་གྱི་ལམ་
ཡྩོངས་རྩོགས་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད་འདགུ དང་
པྩོ་ནྱི། དགུ་གསུམ་ཉ ྩོན་མྩོངས་སེལ་བར་ཤྩོག  བརྩོད་
སབྐས་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་ཉ ྩོན་མྩོངས་ངྩོས་
འཛྱི ན་བས་ནས་ཉ ྩོན་མྩོངས་སྤ ྩོང་ཐབས་སུ་ཞྱི ་གནས་
དང་ལགྷ་མཐྩོང་སྒ ྩོམ་རྒྱྱུ ་གསུང་གྱི་ཡྩོད། མུ་སྟགེས་པའྱི་
གཞུང་ནང་ཉ ྩོན་མྩོངས་འདྱི་གཙྩོ་ཆེ་བ་འདྩོད་པའྱི་ཉ ྩོན་
མྩོངས་གསུང་གྱི་འདགུ ཉན་རང་འཕགས་པས་དགུ་
གསུམ་ཉ ྩོན་མྩོངས་སེལ་བར་ཤྩོག་ཟརེ་རྒྱྱུའྱི་ད ྩོན་དག་ནྱི་
ཉན་རང་གྱི་གུྲབ་མཐའ་ཟརེ་དགྩོས་མྱིན་འགྲྩོ། རང་གྱི་
བང་ཆྱུབ་སྔ ྩོན་ད་ུབདེ་པར་ཉ ྩོན་མྩོངས་སྤང་དགྩོས་རྒྱྱུ ། 
ཉ ྩོན་མྩོངས་གཙྩོ་བ ྩོ་གང་ཟག་གྱི ་བདག་འཛྱི ན་གྱི་གཞྱི ་
བས་པས་ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་སྤ ྩོང་དགྩོས་རྒྱྱུ ། ཁ་སང་

ཞུས་པ་བཞྱིན། ཉན་ཐྩོས་ཀྱི་གུྲབ་མཐའ་རང་གྱི་དབང་
ད་ུབས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྱི་རས་ཡྩོད་

ཀྱིས་བགྲངས་པའྱི་དམྱིགས་མེད་ཅན་གྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས། 
གུྲབ་མཐའ་གྩོང་མས་བཤད་ནས་དམྱིགས་མེད་ཅན་གྱི་
ཉ ྩོན་མྩོངས་གསུངས་པ་ད་ེའདའྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་སྤ ྩོང་རྒྱྱུར་
དབུ་མ་བའྱི་ལུགས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ཉ ྩོན་མྩོངས་ཕ་མྩོ་
བདནེ་འཛྱིན་དང་བདནེ་འཛྱིན་གྱིས་བགྲངས་པའྱི་ཉ ྩོན་
མྩོངས་དགུ་གསུམ་ཉ ྩོན་མྩོངས་སེལ་བར་ཤྩོག  

གང་ལརྟ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཆྩོས་
ལུགས་ལ་ཉ ྩོན་མྩོངས་རྒྱྱུ ་རུ་བལྟས་ནས་དའེྱི་གཉནེ་པ ྩོ་
ཞྱི་གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་ཉམས་ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ་གསུང་གྱི་
ཡྩོད། ཞྱི་གནས་ནྱི། ཕྱི་ནང་ཐུན་མྩོང་བ་རེད། ལགྷ་
མཐྩོང་ནྱི། གྩོང་ད་ུཞུས་པ་བཞྱིན་མུ་སྟགེས་པས་ཞྱི་
རགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རནེ་པའྱི་ལྷག་མཐྩོང་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་གསུང་གྱི་འདགུ ཉན་རང་གྱིས་གང་ཟག་གྱི་
བདག་མེད་ར ྩོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ལགྷ་མཐྩོང་གསུང་གྱི་
ཡྩོད། ཤེས་རབ་སྣང་བ་འབར་བར་ཤྩོག ཅསེ་པའྱི་སྨ ྩོན་
ལམ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ ཉ ྩོན་མྩོངས་
དགུ་གསུམ་ཞྱི ་རྒྱྱུ ་ནྱི་སྨ ྩོན་ལམ་དང་གཟུངས་སྔགས་

བགྲངས་ནས་ཞྱི་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ཉ ྩོན་མྩོངས་ད་ེདང་དའེྱི་
འཛྱིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་ད་ེའད་ཡྩོད་མེད་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་

སབྐས་ད་ེམེད་པར་མཐྩོང་ནས། བདག་མེད་ར ྩོགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་གཅྱིག་པུས་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱི་གཉནེ་པ ྩོ་བདེ་ཀྱི་
ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་ཤེས་རབ་སྣང་བ་འབར་བར་
ཤྩོག་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཆྩོས་ཀྱི་འགྲྩོ་སྟངས་གསུང་ཡྩོང་གྱི་འདགུ 

སྨ ྩོན་ལམ་དྩོན་ཚན་བཞྱི་པ་ནྱི། རྒྱལ་སས་
སྤྩོད་ལ་མཇུག་པར་ཤྩོག ཅསེ་པ་འདྱི་བང་ཆྱུབ་སེམས་
པའྱི་སྟ ྩོང་ཉྱིད་སྙྱིང་ར་ེཅན་གྱི་སྙྱིང་པ ྩོའྱི་ལམ་གསུང་གྱི ་
ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དག་ེབསྙནེ་
གྱི་སྡ ྩོམ་པ་འབྩོགས་ཆྩོག་མཛད།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། 
དབུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། 

སྩོགས་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐྩོག་
གཟྱིགས་པར་འཚལ།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །7

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་བཅྩོ་ལའྔྱི་ཉྱིན་གསང་བ་
འདསུ་པའྱི་སུྒབ་མཆྩོད་ཀྱི་ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །བྩོད་ཟླ་ ༤ ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚེས་ ༡༥ དང་ཕྱི་
ལྩོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨ 
ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཐྩོག་མར་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་རནེ་གཙྩོ་རྣམས་
ལ་གནས་གཟྱིགས་མཛད་རསེ།  ཐ་ེལེན་ཌའྱི་ནང་པའྱི་
གནས་བརན་སྡ་ེཔའྱི་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅྱིག  ར་ས་
ནས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེབར་ཞྱི ་བའྱི་གྩོམ་བགྲྩོད་ཀྱི་
ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཆེད་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་བསྟནུ།  དག་ེ
འདནུ་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གྱི་རནེ་གཙྩོ་རེ་རེའྱི་སྐ ྩོར་ཕག་མཛུབ་མཛད་
ནས་འགྲལེ་བཤད་མཛད་བསྟནུ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དབུ་
བཞུགས་ཐྩོག་སྨ ྩོན་ལམ་གསུང་འདྩོན་མཛད། དེ་ནས ་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དསུ་འཁྩོར་ལ་ྷཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ནས་དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའྱི་སུྒབ་མཆྩོད་ཀྱི་
ཚྩོགས་མགྩོན་མཛད།   སབྐས་དརེ་གཉུག་མར་གནས་
པ་དང་གླ ྩོ་བུར་ད་ུལགྷས་པའྱི་རྱིས་མེད་ཆྩོས་སྡ་ེཁག་གྱི་
གྲྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་དང་།  དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་
དང་སླ ྩོབ་ཕུག  ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་སྟ ྩོང་

ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛྩོམས་ཀྱིས་མཆྩོད་མཇལ་ཞུས་

པ་སྩོགས་དག་ེབའྱི་བ་བར་བརྩོན། ད་ེཡང་འདྱི་གའྱི་
གསར་འགྩོད་པས་ཐ་ེལེན་ཌྱིའྱི་དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ལ་
གྩོམ་བགྲྩོད་སྐ ྩོར་འདྱི་སབྐས་གྩོམ་བགྲྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི། འཛམ་གླྱིང་ནང་འཚེ་
མེད་ཞྱི ་བའྱི་ཉམས་ལེན་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་ཐབས་དང་། 
གྩོམ་བགྲྩོད་ལས་འགུལ་ད་ེལམ་ལྷ ྩོངས་ད ྩོན་འཁྱྩོལ་ཡྩོང་
སདླ་ཆེད་མངགས་ར་སར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་༸ཞལ་

མཇལ་གསུང་ཐྩོས་ཀྱི་སལྐ་བཟང་གྱི་གྩོ་སབྐས་ཤྱིག་ཐྩོབ་

ན་བསམས་པ་ལརྟ་བྱུང་བར་བརནེ་ཧ་ཅང་དགའ་ཚྩོར་
བྱུང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ལན་འདབེས་གནང་ཡྩོད།   སྤྱིར་ར་ས་
ནས་ལ་དགྭས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླ་ེབར་གྩོམ་བགྲྩོད་ཉྱིན་གྲངས་ 
༣༠ ནས་ ༤༥ བར་འགྩོར་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་དང་།   
གྩོམ་བགྲྩོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དག་ེའདནུ་
པ་ཞལ་གྲངས་ ༤༠ ཡྩོད་འདགུ  སྤྱིར་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ 
ཉྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ནས་ཀང་གནས་བརན་
སྡ་ེཔའྱི་དག་ེསླ ྩོང་དག་དང་ལནྷ་ཉྱིན་དགུང་གསྩོལ་ཚྱིགས་
ལནྷ་བཞསེ་མཛད་ཡྩོད།།
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པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གར་སྩོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༢༡ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་
ཚྱིགས་ཉྱིན་བགྲྩོ་གླངེ་ཚྩོགས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
དག་ེའདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆྩོག་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་
སྐ་ུཕངེ་ ༡༠ ཡང་སུྤལ་ད་ུངྩོས་འཛྱིན་མཛད་ནས་ཉྱིན་
གསུམ་གྱི་རསེ་ཏ།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ 
ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡང་སུྤལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་
ཡབ་ཡུམ་སྩོགས་བཙན་ཁྱིད་བས་རསེ་གར་སྩོང་ཆ་མེད་
ད་ུགྱུར་ནས་ད་བར་མྱི ་ལྩོ་ ༢༡ ཕྱིན་པར་བརནེ། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་ར་
ས་མེག་གན་ད་ུརནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་གསྩོལ་མགྲྩོན་
ཁང་ Hotel Tibet ད་ུབ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་
རྩོམ་པ་པ ྩོ་སྐ་ུཞབས་པྱི་ཨེན་ཤརྨ་མཆྩོག ཧྱིན་བ ྩོད་མཛའ་
འབལེ་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཇ་ེསྱིངྒ་མན་
ཀྩོ་ཊྱི་ཡ་ལགས། ཕྱི་དྱིལ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་
དང་ཡུ་རྩོབ་མཐུན་ཚྩོགས། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཚན་
པའྱི་ལས་བདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚྩོ་མྩོ་ལགས། ར་ས་ས་གནས་
འགྩོ་འཛྱིན་ལས་ཚབ་ཚེ་རྱིང་ལྷ ྩོ་མྩོ་ལགས་བཅས་དབུ་

བཞུགས་ཐྩོག ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆྩོས་
ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆྩོག་གར་སྩོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༢༡ 
འཁྩོར་བའྱི་རསེ་དན་དང་འབལེ་བའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་གཟབ་
རྒྱས་ངང་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་བ ྩོད་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་དང་། དབུས་བུད་མེད་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོས་གཙྩོས་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམ་པ། ར་
ས་གྲྩོང་སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ད ྩོན་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་བཅས་ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག་ལས་རྱིམ་དབུ་
འཛུགས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་རྩོམ་པ་པ ྩོ་མཁས་
དབང་སྐུ་ཞབས་པྱི་ཨེན་ཤརྨ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་དྩོན།

 ངྩོ་ཚ་ཁལེ་གཞུང་མེད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བ ྩོད་ས་ཧམ་བཟས་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད། བྩོད་ཀྱི་
ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཏྩོར་བཤྱིག་བཏང་བ་དང་། བྩོད་
བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སུྤལ་ཡང་སྱིད་འཚྩོལ་སྟངས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེབྱུས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ༸རྒྱལ་
དབང་དང་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉྱིས་ཕན་ཚྱུན་ཡང་སུྤལ་
ངྩོས་འཛྱིན་མཛད་རེས་དང་བསབླ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་གསན་
བསམ་མཛད་རེས་ཀྱི་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་ཁྱད་པར་བ་ཞྱིག་ཡྩོད་
ཀང་། ད་ཆ་ཆྩོས་མེད་སྨྲ་བའྱི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་

གྱིས་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སུྤལ་ཡང་སྱིད་ངྩོས་
འཛྱི ན་བ་རྒྱྱུ འྱི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ཁྩོ་པ་ཚྩོར་ཡྩོད་
ཚྱུལ་བཤད་ནས་ཆྩོས་མེད་སྨྲ་བའྱི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་
གྱིས་ཆྩོག་མཆན་མེད་པར་བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བ་ླ
སུྤལ་གཅྱིག་ཀང་ངྩོས་འཛྱིན་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་བཙན་བཀའ་
བསྒགས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ལ་ྟབུར་མཚྩོན་ན་ཆྩོས་
མེད་སྨྲ་བ་ཡྱིན་སྟབས་བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ཐྩོག་ཐ་ེབྱུས་
བ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ར་བ་ནས་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆྩོག་
མྱི ་ལྩོ་ ༢༡ རྱིང་བཙན་དབང་འྩོག་ད ྩོ་དམ་བཀག་ཉར་
བདེ་བཞྱིན་པའྱི་བ་སྤྩོད་ད་ེནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་
དང་ཡྩོངས་སུ་འགལ་བ་རེད། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གུང་
ཁན་ཏང་ཡྩོན་ངྩོ་ཚ་ཁལེ་གཞུང་བལ་བ་ད་ེདག་གྱི་སྱིད་
བྱུས་དང་བ་སྤྩོད་ལ་གདྩོང་ལེན་གནང་མཁན་ནང་རྒྱ་
རྱིགས་ཁྱིམས་རྩོད་པ་དང་ཤེས་ལྡན་མྱི ་སྣ་སྩོགས་གང་
ཙམ་ཡྩོད། ཁྩོང་རྣམས་བྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་
མཆྩོག་མཇལ་ཆེད་ར་སར་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་ནས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་སྐུ་དུང་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་ཞུ་བ་དང་
སྦྲགས། རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་རྣམས་དངྩོས་ཡྩོད་
ཀྱི་ལམ་ནས་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་སྩོགས་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་
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བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་སྱིད་བྱུས་ལ་གདྩོང་ལེན་བདེ་
མཁན་ཡྩོད་སྟབས་ས་ྔཕྱི་མ་གཏྩོགས་རྒྱ་ནག་དམར་པྩོའྱི་
སྱིད་གཞུང་ཡང་གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛྱིན་གཞན་དང་
གཅྱིག་མཚྱུངས་སུ་མགྩོ་རྱིང་བསླ ྩོག་རྒྱྱུ ་ངེས་པ་རེད། 
ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བ་སྤྩོད་སྤལེ་བར་བརནེ་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་
འབས་བུ་མྩོང་རྒྱྱུ ་ངསེ་པ་རེད། ཅསེ་གསུངས།

 གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་སལྐ་ལནྡ་མཚྩོ་མྩོ་
ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ཐྩོག་མར་པཎ་ཆེན་སྐུ་གྩོང་མའྱི་
ཡང་སྱིད་འཁུལ་བལ་ད་ུངྩོས་འཛྱིན་མཛད་སྟངས་དང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་སྟ ྩོན་སྟངས། པཎ་ཆེན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གར་སྩོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བར་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱིས་གཙྩོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཁག་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང་། དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ཡར་ལན་སྤྩོད་སྟངས་བཅས་གནད་ད ྩོན་

གསུམ་གཞྱི་རར་བཟུང་ནས་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་བ་མ་ཟད། 
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལརྟ་ན་
ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆྩོག་
གར་སྩོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བའྱི་གནད་ད ྩོན་དརེ་ཁྱིམས་
མཐུན་གནས་བབ་ཐྩོག་ནས་ཐག་གཅྩོད་ཇྱི་འད་ཞྱིག་
གནང་དགྩོས་མྱིན་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་སྱིད་
གཞུང་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནྩོན་ཤུགས་སྤད་
ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བྱིས་པའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སུང་སྐྱྩོབ་ཚན་པའྱི་སྐ་ུ
ཚབ་མཆྩོག་ལ་པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སྱིད་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་
ནང་མྱི ་རྣམས་མཇལ་ནས་གནས་སྟངས་ཇྱི་འད་ཡྩོད་
མྱིན་ཤེས་ར ྩོགས་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ཤྱིག་མགྩོགས་མྱུར་
སུྐན་དགྩོས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་གནང་བ་མ་ཟད། ད་
བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་
ཁྩོང་གྱི་ནང་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་འདྱི་སབྐས་
གསལ་བཤད་གང་ཉུང་བས་ནས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་སྐུ་

གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡྱི ན་
ཚྱུལ་ཙམ་བཤད་ནས་ཁ་
བལ་བ་ཚྩོས་ཁྩོང་བཙན་
ཁྱིད་བ་རྒྱྱུ འྱི་ཉནེ་ཁ་ལས་
གཡྩོལ་ ཆེད་གསང་ཉར་
བེད་ཚྱུལ་བཤད་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས། །

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཤྱི་
ལངྐའྱི་ནང་ཆར་ཞྩོད་ཀྱི་
རྐནེ་ངན་འྩོག་ཚྱུད་པའྱི་
མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་

ཐུགས་གསྩོའྱི་གསུང་འཕྱིན་
སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཤྱི་
ལངྐའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ Maithripala Sirisena མཆྩོག་
ལ་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་འབུལ་གནང་མཛད་པ་བརྒྱྱུ ད། 
ཡུལ་དརེ་ཉ་ེལམ་ཆར་ཞྩོད་ཀྱི་རྐེན་ངན་འྩོག་ཚེ་སྩོག་
ཤྩོར་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྨ ྩོན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་
མྱི ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེདང་
སྦྲགས་ཐུགས་གསྩོ་མཛད་པའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། རང་
བྱུང་གྩོད་ཆགས་འྩོག་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་རྣམས་ལ་ངྩོས་
ཀྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། གྩོད་ཆགས་
འདྱིའྱི་འྩོག་དཀའ་སྡགུ་མྩོང་བཞྱིན་པའྱི་འབལེ་ཡྩོད་ཤུལ་
ལུས་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེདང་སྦྲགས་
སེམས་གསྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཤྱི་ལངྐའྱི་མྱི ་
མང་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེམཚྩོན་སདླ་ངྩོས་
ཀྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཐབེས་ར་ཁང་བརྒྱྱུད་ནས་ངལ་སེལ་
རྩོགས་སྐྱྩོབ་ཀྱི་ཞལ་འདབེས་ཕན་བུ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ །
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ལྡྱི་ལྱིར་ས་ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆེན་སུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །བྩོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་འཛམ་གླྱིང་ནང་
པའྱི་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་ས་ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆེན་སུང་བརྱི་
ཞུ་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ལརྟ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༡ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་
ན་ེརུ་དན་རནེ་རདེ་ཐང་གྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་རྱིག་
གཞུང་ལནྷ་ཁང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག རྒྱལ་ཡྩོངས་ནང་
པའྱི་ཚྩོགས་པ་ཁག་གཅྱིག་མཉམ་རབུ་ཐྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ས་
ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉྱིན་མྩོ་སུང་བརྱི་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད་འདགུ དསུ་ཆེན་ཐྩོག་སྐ་ུམགྲྩོན་
གཙྩོ་བ ྩོ་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་རཱཇ་ནཱཐ་
སྱིངྒ་ Rajnath Singh མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་རྒྱ་གར་
རྱིག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
མ་ཧ་ེཤྱི ་ཤརྨ་ Mahesh Sharma མཆྩོག་དང་། རྒྱ་
གར་ནང་སྱིད་བླ ྩོན་ཆེན་གཞྩོན་པ་སྐ་ུཞབས་ཀྱི་རན་རྱི་ཇྱི་
ཇུ་ Kiren Rijiju མཆྩོག ཝར་ཎ་བ ྩོད་ཀྱི་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་དག་ེབཤེས་ངག་
དབང་བསམ་གཏན་ལགས། ལྡྱི་ལྱི ་བ ྩོད་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་
གཅྩོད་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ནང་པ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་བ་ླམ་བླ ྩོ་བཟང་ལགས། 
ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ཁུལ་ད་ུགནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་མྱི ་དད་ལྡན་པ་
བརྒྱ་ལགྷ་འད་ུའཛྩོམས་ཀྱིས་དསུ་ཆེན་སུང་བརྱི་གསབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད་འདགུ དསུ་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་མར་
ཅཀ་མ་ནང་པའྱི་ཚྩོགས་པས་ Chakma Buddhist 

Society ཤྱིས་བརྩོད་དབངས་སུ་གརེ་བ་དང་། ད་ེ
རསེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བཟྩོ་ལས་ཁྱད་ལས་པ་དང་ཆྩོས་རྒྱལ་མ་
ངན་མེད་མཐུན་ཚྩོགས་ Samrat Ashok Club ཀྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། 
ད་ེནས་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་སྐ ྩོར་བཟྩོ་
སུྐན་ཞུས་པའྱི་གླ ྩོག་བརྙན་ཞྱིག་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་
མཚམས་ཝར་ཎ་བ ྩོད་ཀྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་
གྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་
གཏན་ལགས་ཀྱིས་ཆྩོས་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་།

ད་ེནས་ནང་པའྱི་ཚྩོགས་ཁག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་སྦར་
དང་པཱ་ལྱི། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་སདྐ་བཅས་ཀྱི་ནང་སྟ ྩོན་པ་
ཐུབ་པའྱི་དབང་པྩོར་བསྟ ྩོད་པའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་གསུང་འདྩོན་
གནང་རསེ་ཅན་རྱི་གྷར་ད་ུརནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ལ་དྭགས་
མ་ཧཱ་བྷ ྩོ་དྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་རུ་ཁག་གྱིས་ཞལ་འདྩོན་གསུང་
འདྩོན་གནང་མཚམས། རྒྱ་གར་རྱིག་གཞུང་དང་ཡུལ་
སྐ ྩོར་བླ ྩོན་ཆེན་དང་ཐངེས་འདྱིའྱི་དསུ་ཆེན་སུང་བརྱིའྱི་ 
གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་མ་ཧ་ེཤྱི ་
ཤརྨ་མཆྩོག་གྱིས། འཛམ་གླྱིང་ནང་སྟ ྩོན་པའྱི་གནས་
ཆེན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ནས་བདནུ་རྒྱ་གར་ནང་མཇལ་རྒྱྱུ ་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་ནང་ཡྩོད་
པའྱི་ནང་པའྱི་གནས་ཆེན་ཁག་མཇལ་རྒྱྱུའྱི་ Swadesh 

Darshan ཞསེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་དབུ་
འབདེ་གནང་གུྲབ་མཚམས། རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་བླ ྩོན་
ཆེན་གཞྩོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་རན་རྱི ་ཇྱི་ཇུ་མཆྩོག་གྱིས་ད་
ཡྩོད་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་སྐུ་ཞབས་མྩོ་དྱི་མཆྩོག་གྱིས་ད་ེ
སྔ ྩོན་སྟ ྩོན་པའྱི་དསུ་ཆེན་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོར་འཛྱིན་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཐྩོག་ནས་སྟ ྩོན་པའྱི་དསུ་ཆེན་
སུང་བརྱི་ཞུ་ཐུབ་པ་སྩོགས་བས་རསེ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་
སྩོགས་ཀྱི་བསྟ ྩོད་མངགས་གནང་། ད་ེནས་ Vesak 

Samman Prashasti Patra 2016 awards ཞསེ་
པའྱི་གཟངེས་རགས་ཞྱིག་ཝར་ཎ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་
ཁང་གྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་དག་ེབཤེས་ངག་
དབང་བསམ་གཏན་ལགས་དང་ Dharmachari Lo-

kamitra དརྨ་
ཅཱ ་རྱི ་ལྩོ ཀ ་མྱི ཏྲ ་
ལགས་སྩོགས་ལ་
གནང ་བ ་དང ་ ། 
གཟངེས་རགས་ད་ེ
ཉྱིད་ཁྩོང་རྣམས་ལ་
གནང་དགྩོས་ད ྩོན་
ནྱི། ཁྩོང་རྣམས་

ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ ་རལ། ད་ེབཞྱིན་
ནང་པའྱི་རྱིག་གཞུང་རྣམས་ཉམས་པ་སྩོར་ཆྱུད་དང་མྱི ་
ཉམས་གྩོང་སྤལེ་གནང་བའྱི་བས་རསེ་ལ་གཟངེས་བསྟ ྩོད་
དང་ཆེ་མཐྩོང་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་
བ ྩོ་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་རཱཇ་ནཱཐ་སྱིངྒ་
མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ས་ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆེན་
ཞསེ་སུང་བརྱི་ཞུ་གྱི་ཡྩོད་པ་དང་། ཉྱིན་དརེ་སྟ ྩོན་པའྱི་
མཛད་པ་གསུམ་འཛྩོམས་ཀྱི་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར། ད་ེབཞྱིན་སྐྱ་ེའགྲྩོ་རྣམས་འཁྩོར་བའྱི་སྡགུ་
བསལྔ་ལས་ཐར་བའྱི་ལམ་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུངས་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་ལྡྱི་ལྱི ་
བ ྩོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་དང་ཐངེས་འདྱིའྱི་དསུ་ཆེན་
གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་
རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་སྐ་ུ
མགྲྩོན་གཞན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ ཉྱིན་
དརེ་ལྡྱི་ལྱི ་བསམ་ཡས་གླྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་། 
ལ་དགྭས་བུད་ཱཝྱི་ཧཱར། ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནབུ་ཕྩོགས་
བཅས་སུ་གནས་འཁྩོད་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་
ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་དང་མཛད་པ་རསེ་སུ་དན་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ལ་རྱིན་མེད་ཐྩོག་ནས་
ཞལ་ལག་དང་ཆབ་མངར་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་སྩོགས་ཀྱི་
དག་ེབའྱི་ལས་རྒྱ་གང་ཆེ་བསུྒབས་ཡྩོད་འདགུ་པ་བཅས།།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །11

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་རྱིགས་ན་གཞྩོན་རྣམས་ལ་ནང་ཆྩོས་
ངྩོ་སྤྩོད་དབུ་འཛུགས་མཛད་སབྐས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ར་ས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཚྩོགས་ཆྱུང་དང་། ར་
སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གཉྱིས་ནས་ཇྱི་ལརྟ་གསྩོལ་འདབེས་
ཞུས་པ་བཞྱིན། བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་སྟ།ེ 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ར་
ས་ཐེགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུམགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཐངེས་བཅྱུ་པ་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡྩོད། ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་ཐངེས་འདྱིར་བ ྩོད་རྱིགས་གཞྩོན་སྐྱསེ་གཙྩོ ་བ ྩོར་
གྱུར་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ད ྩོན་གཉརེ་ཅན་རྣམས་
ལ་དབར་ཆྩོས་ཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་འབྩོམ་ར་ེརྒྱལ་
བའྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་རང་རྒྱྱུད་ལ་སྐལུ་མ་
འདབེས་པ་དད་པའྱི་ལྗ ྩོན་ཤྱིང་དང་། རསེ་གནང་བཅས་
ཀྱི་བཀའ་ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་སྨྱིན་རྩོལ་མཛད་ཡྩོད། སབྐས་
དརེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ལྔ་ནས་ཁྱྩོན་བསྡ ྩོམས་སླ ྩོབ་
ཕུག་གྲངས་ ༣༨༤༢ དང༌། རྒྱ་གར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁག་ ༤༢ 
ནང་འགྲྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་སླ ྩོབ་ཕུག་བཅས་ཁྱྩོན་
ཐྩོ་འགྩོད་བས་པའྱི་གཞྩོན་སྐྱསེ་གྲངས་ཆྱིག་སྟ ྩོང་ཙམ་
ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ར་ས་ཁུལ་དང་ཕྩོགས་མཐའ། ད་ེ

བཞྱིན་ཕྱི་ནང་མྱི ་མང་སྟ ྩོང་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛྩོམས་
གནང་ཡྩོད། གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨།༣༠ 
ཐྩོག་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བཞུགས་
སྒར་ཕ ྩོ་བང་ནས་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་ཆྱི བས་སྒྱུ ར་
བསྐྱངས་ཏ་ེབཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་
ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་
སླ ྩོབ་ཕུག་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ནང་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་དང་ཚན་རྱིག 
ད་ེབཞྱིན་བདནེ་བཞྱི་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་རྱིགས་ལམ་རགས་
གསལ་སྤན་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་རསེ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་འབལེ་
ཆྩོས་འབལེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ནམ་རྒྱྱུན་ཡྱིན་ན་
ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ད་ེར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ད་ུཚྩོགས་ཀྱི་ཡྩོད། 
ཕར་ཚྱུར་མྩོ་ཌའྱི་ནང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་སརྐ་མ་
ཉྱི་ཤུ་དང་སུམ་ཅྱུ་ཙམ་འགྩོར་ནས་ཐང་ཆད་ནས་དསུ་
ཚྩོད་འཕྩོ་བརླག་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་འད་འདགུ གལ་
ཆེ་ཤྩོས་ད་ེཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་འདྱིར་ཚྩོགས་པ་ཡྱིན་ན་
འདྱིར་ཉ་ེའཁྩོར་ན་ཡྩོད་པའྱི་མྱི ་མང་འད་ུའཛྩོམས་བདེ་
རྒྱྱུ ་ལས་ས་ླབ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒན་རྒྩོན་ཚྩོ་ཡྱིན་ནའང་
འདྱིར་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ལས་ས་ླབ་ཡྩོང་གྱི་རེད། སླ ྩོབ་ཕུག་ཁྱདེ་

རང་ཚྩོ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ནས་འདྱིར་ཡྩོང་རྒྱྱུར་དཀའ་ལས་མེད། 
རདེ་མྩོ་རདེ་ཞྩོར་རྒྱྱུགས་ཤར་གླ ྩོད་ནས་འདྱིར་བསླབེས་
པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་མེད། འདྱིར་འཚྩོགས་པའྱི་རྒྱྱུ ་
མཚན་ད་ེལརྟ་ཡྱིན། སླ ྩོབ་ཕུག་ཚྩོགས་ཁག་ནས་རགས་
གསལ་བཏང་ཏ་ེལྩོ་ངྩོ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེཡང་
མྱིག་ལྟ ྩོས་གསར་པ་སླབེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འཛྱིན་གྲྲྭའྱི་ནང་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་པའྱི་སབྐས་དཔ་ེདབེ་ཀླ ྩོག་རྒྱྱུ ་དང་། འགྲལེ་
བཤད་བརྒྱབ་སྟ།ེ ཐྩོག་མར་ཐྩོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་དང༌། 
ད་ེརསེ་བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ཟརེ་བ་ད་ེདཔད་པ་བས་
ཏ་ེའགྲྩོ་དགྩོས་པ་རེད། དཔད་པ་གཏྩོང་སབྐས་ལབ་ལབ་
བཏང་ནས་དཔད་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་ཀང་། 
ཚྱིག་གྱི་བརྩོད་པ་གཙང་མ་ཞྱིག་དང༌། འགྲྩོས་གཙང་མ་
ཞྱིག་ཡྩོང་བ་ལ་ཐལ། ཕྱིར། ཁྱབ། མྱི་ཁྱབ་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད།

དརེ་བརནེ་ང་ཚྩོ ་ལ་ངྩོ་མཚར་སྐྱ་ེདགྩོས་པ་
ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ེའདནུ་པ་ཚྩོས་གཙྩོས་
བཤད་གྲྲྭ་ཁག་གྱིས་སྒརེ་བདག་བཟུང་ནས་བསདྡ་པ་མ་
ཡྱིན་པར་སྤྱི་ཚྩོགས་དང༌། རབ་བྱུང་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚང་མས་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང༌། ད་ེཙམ་ད་ུམ་ཟད་
སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་སྐབས་སུ་ཐྩོས་བྱུང་
གྱི་ཤེས་རབ་རྐང་པ་བས་ན་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཐྩོན་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་བརནེ་དགེ་རྒན་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེསླ ྩོབ་
ཕུག་གྱིས་ཉན་ཏ་ེཡྱིག་རྒྱྱུགས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་
ཡྩོད་མ་རེད། གང་ལརྟ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་པའྱི་དགྩོས་ད ྩོན་
ད་ེསེམས་འདལུ་རྒྱྱུ ་དང་། སེམས་ནང་ངསེ་པ་གཏྱིང་
ཟབ་རྙདེ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་པ་རེད། སེམས་ནང་ངསེ་པ་
བརན་པ ྩོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡྱིད་ཆེས་སླབེས་ཀྱི་རེད། ཡྱིད་
ཆེས་རྙདེ་ན་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དའེྱི་
ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། སླ ྩོབ་ཕུག་ཚྩོས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་
སབྐས། རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏ་ེརྱིག་
ལམ་གྱི་འགྲྩོ་སྟངས་ཤྱིག་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་བྱུང་གྱི་
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ཤེས་རབ་ཟརེ་བ་ད་ེསྤུས་དག་པ ྩོ་བྱུང་རསེ། རསེ་དཔག་
ཚད་མ་སླབེས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དསེ་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་
རེད། འགྩོ་སྟ ྩོད་ང་ཚྩོས་མ་སུ་རྱི་ནས་རྱིགས་ལམ་བསབླ་
རྒྱྱུ ་འགྩོ་འཛུགས་བས་པ་རེད་ད།ེ སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ལས་སྣ་ེཚྩོས་
ད ྩོ་སྣང་མ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྷ ྩོད་གཡེང་ཤྩོར་བ་
ཡྱིནའང་འད་གང་ལརྟ་འཐུས་ཤྩོར་ཕྱིན་པ་རེད། བར་
སབྐས་སླ ྩོབ་ཕུག་ཚྩོས་ཆྩོས་དག་ེཆྩོས་དག་ེཞསེ་བརྩོད་ཀྱི་
འདགུ ཆྩོས་སླ ྩོབ་མཁན་ཞསེ་བརྩོད་ན། ད་ེཡྱི ་ཤུ་དང་ཁ་
ཆེའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ལའང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་མཁན་ཡྩོད་པ་རེད། ང་ཚྩོ་
ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཡང་སྒ ྩོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་མཁན་ད་ེཆགས་ཡྩོད་པར་བརནེ་ལ་ྟ
གུྲབ་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་ལ་ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོས་གུྲབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱི་བཤད་ཡྩོང་དསུ་ད་ེདག་
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་རསེ་འདངས་དང༌། བསབླ་པ་
གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གཅྱིག་གྱུར་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་
ལྟ་གུྲབ་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་མང་པ ྩོ་བཤད་ཡྩོང་དསུ་ར་བ་ཐུག་
ས་ད་ེབཅྩོམ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཞྱིག་
རེད། ད་ེརསེ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་དགྩོངས་པ་གཞྱི་ལ་
བཞག་ནས་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ལ་ྟགུྲབ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
འདྱི་འད་ཞྱིག་སྔ ྩོན་གྱི་རྒྱ་གར་མཁས་པ་སྤྱི་དང༌། ལགྷ་
པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་དབང་ཚྩོས་མཛད་ད་ེབྱུང་
བ་ཞྱིག་རེད། དརེ་བརནེ་ངྩོས་ནས་ཆྩོས་དག་ེཞསེ་པའྱི་
མྱིང་གྱི་ཚབ་ལ་ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཞསེ་བརྩོད་ན་ཡག་
པྩོ་མེད་དམ། ཞསེ་བསམ་འཆར་ཞུས་པ་ཡྱིན། སླ ྩོབ་
ཕུག་ཚྩོས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་སྐ ྩོར་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་
པ་དསེ་བླ ྩོ་བསྐྱདེ་ཡྩོང་བར་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྩོད། མྱིའྱི་ཀདླ་པ་ད་ེམ་འད་བ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེ
འཁུག་པ ྩོ་དང༌། འཇྩོན་པ ྩོ་ཧ་ཅང་གྱི་ནསུ་པ་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྩོད་པར་བརནེ་དའེྱི་ནསུ་པ་ཆ་ཚང་ལྟ་གུྲབ་འད་མྱིན་
དང༌། རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་ཀདླ་པ་འཁུག་པ ྩོ་ད་ེཏག་ཏག་འགྲྩོ་ཐུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། ད་ེསྔ ྩོན་བ ྩོད་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་རྒྱ་
གར་ནས་བསྒྱུར་ཡྩོང་བ་ད།ེ བཀའ་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་བརྒྱ་
ལགྷ་ཙམ་དང༌། བསྟན་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་གཉྱིས་བརྒྱ་ལགྷ་

ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱི་ནང་། ཐལ། ཕྱིར་ཟརེ་བ་ད་ེ
མེད་ནའང་དྩོན་དག་ད་ེག་རང་ཡྱིན། སུྒབ་བདེ་བཀྩོད་
ནས་གསུང་གྱི་འདགུ བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས། །དག་ེ
སླ ྩོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསགེས་བཅད་
བརར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརག་ལ་
ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་བར་བ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞསེ་
གསུངས་པ་བཞྱིན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆྩོས་ཚྱུལ་
འདྱི་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ལ་གུས་པ་དང་དད་པ་ཡྩོད་པའྱི་
རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབས་ནས་མཁས་བངླ་དགྩོས་མ་རེད། ཅསེ་
དང་། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་རྱིག་
པའྱི་ལམ་ནས་དཔད་པ་བདེ་དགྩོས་རེད། ཅསེ་གསུངས་
ཡྩོད། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཁྩོང་རང་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེ
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ལ་གུས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་དང༌། དད་པ་
ཡྩོད་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབས་ཏ་ེཁས་བངླས་དགྩོས་མ་རེད། 
བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ཆྩོས་ད་ེལ་བསགེས་
བཅད་བརར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད་ུདཔད་པ་བས་ཏ་ེརྱིག་
པས་གནྩོད་པ་མེད་པར་རྒྱབ་རནེ་ཡྩོད་ན་ཁས་བླངས། 
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིན་ཡང་རྱིག་པའྱི་གནྩོད་པ་
ཡྩོད་ན་ཁས་བངླས་དགྩོས་མ་རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡྩོད་པ་
རེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ཆྩོས་ཚྱུལ་སྟ ྩོན་མཁན་གྱི་སྟ ྩོན་
པ་མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་། ངའྱི་བསྟན་པ་འདྱི་ལ་ཡྱིད་
ཆེས་བདེ་དགྩོས་མ་རེད། ང་ལ་དགའ་པྩོ་དང་དད་པ་
བས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་དགྩོས་

མ་རེད། དཔད་པ་བྩོས། ཚྩོད་ལ་ྟབྩོས། ཞསེ་གསུང་
མཁན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་གཏྩོགས་སུ་གཅྱིག་མེད་
པའྱི་བཟྩོ་འད་འདགུ གཉྱིས་པ། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པ ྩོ་
ཏྱི་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཡྩོད་པ་ད་ེབ ྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་རེད། 
མང་ཆེ་བ་ལེགས་སྦར་དང༌། པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ནང་ཏྩོག་
ཙམ་ཡྩོད། ད་ེདང་ད་ེའདའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཁ་ཤས་ནང་མེད་
དམ། རྒྱ་ཡྱིག་ནས་བསྒྱུར་བའྱི་པ ྩོད་བཅྩོ་ལ་ྔཉྱི་ཤུ་ཡྩོད། 
ད་ེདག་ཚང་མ་བྩོད་ཡྱིག་ནང་ད་ུབསྒྱུར་ཏ་ེང་ཚྩོས་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བདེ་སབྐས་ཚང་མ་བ ྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད་
འདགུ བྩོད་ཡྱིག་ནང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད། ཚད་མའྱི་གཞུང་ད་ེདག་བ ྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་
མ་གཏྩོགས་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་འད་བྩོ་ཞྱིག་
འདགུ ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་བཤད་ན་
ཡང་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་སྙྱིང་པ ྩོ་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ད་ེབ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད། ཅསེ་
བཤད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་ནང་
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གྱི་ཐྩོག་ནས་ངྩོམས་སུ་ཆྩོག་པ་
ཞྱིག་རེད། ངྩོམས་སུ་ཆྩོག་པ་ཡྩོད་པ་ད་ེཡང་ང་ཚྩོས་བདེ་
སྤྩོད་བཏང༌། བདག་པྩོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་
ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། ང་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་གངས་
ཅན་གྱི་ལྗ ྩོངས་སུ་ཐགེ་པ་ཆེ་ཆྱུང་དང༌། གཞུང་ཆེན་ད་ེ
དག་ཆ་ཚང་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། འྩོན་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །13

དབར་སྐྱྱིད་སབྐས་གཏམ་བརྩོད་ཀྱི་བརྩོད་གཞྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་
ཆྱིག་སྒྱིལ་བདམས་པ་འདྱི་ནྱི་དསུ་ཐྩོག་ཆར་པ་ལ་ྟབུ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་
བཞུགས་སྒར་ར་སར་རནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་
གར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུབ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་
པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༥༧ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་
དང་བསྟནུ་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རྩོན་པ་རུ་ཁག་གཉྱིས་
དབར་རྐང་བ ྩོ་གླུ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་གནང་སྟ་ེརྩོན་པ་
རུ་ཁག་ལ་ཐངེས་འདྱིའྱི་རྐང་བ ྩོ་གླུ ་གཞས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་
ཐྩོབ་ཡྩོད། ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༢།༠༠ ཐྩོག་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དཔལ་ལནྡ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་ད ྩོན་གུྲབ་མཆྩོག་དང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་མཆྩོག སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག་གྱིས་དབུས་
བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་
སྦྲལེ་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་རྒྱྱུན་ལས་ཁག་གཅྱིག རང་
དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ། 
ད་ེམྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མགྲྩོན་
གཞན་བཅས་མྱི ་གྲངས་ ༣༥༠ བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛྩོམས་
ཀྱིས་ཐྩོག་མར་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ད ྩོན་ད་ུརང་སྩོག་བླ ྩོས་
གཏྩོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕ ྩོ་མྩོ ་རྣམས་ལ་

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེཆེད་མ་ངན་གུས་འདདུ་ངག་
བཅད་སརྐ་མ་གཅྱིག་རྱིང་ཞུས།

ད་ེརེས་ཟླྩོས་གར་འགན་འཛྱི ན་དཔ་ེཟུར་
དབང་འདསུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་དསུ་དན་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་སྒྱུ ་རལ་སླ ྩོབ་ཁྱིད་འགན་
འཛྱིན་བླ ྩོ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ར་ུཁག་གཉྱིས་
དབར་རྐང་བ ྩོ་གླུ ་གཞས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཟུར་དཔང་
རྣམས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་རསེ་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རྩོན་པ་རུ་
ཁག་གཉྱིས་དབར། རྐང་གཞས་དང་། འཁབ་གཞས། 
མཉམ་གཞས། ད་ེབཞྱིན་གཏམ་བརྩོད་བཅས་འགྲན་
བསྡརུ་གནང་མཐར་རྩོན་པ་ར་ུཁག་གྱིས་རྒྱལ་ཁ་བངླས།

ད་ེནས་སྐ་ུམགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་
ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པར་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༠ 
འཁྩོར་བའྱི་ལས་བེད་བསྟན་འཛྱི ན་ལགས་ལ་ལེགས་
གསྩོའྱི་ཕག་ཁྱརེ་གནང་། ཟུར་དཔང་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལེགས་སྐྱསེ། འགྲན་བསྡརུ་གྱི་བ་དགའ་
བཅས་གསྩོལ་རས་གནང་གུྲབ་བསྟནུ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་
གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། ད་ེརྱིང་དབར་སྐྱྱིད་
ཀྱི་བརྩོད་གཞྱི་ད་ེཆྱིག་སྒྱིལ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། 

ཀང་མང་ཚྩོགས་ནང་ད་ེའད་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་ཆ་ཚང་བ་ཡྩོད་པ་ད་ེགྩོ་བ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་
ནས་ཉམས་ལེན་བདེ་པ་དཀྩོན་པ ྩོ་རེད་འདགུ མང་ཆེ་
བ་དག་ེའདནུ་པ་དང༌། རབ་བྱུང་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོ་གཙྩོ་བ ྩོ་རེད། 
དའེྱི་ནང་ནས་རྱིས་མེད་ཀྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་བཤད་གྲྲྭ་ཡྩོད་པ་
ཚྩོས་གཞུང་ཡྩོངས་རྩོགས་ལ་གྩོ་བ་ཆ་ཚང་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་
རེད་མ་གཏྩོགས་མང་ཚྩོགས་མང་ཆེ་བ་ལ་ད་ེའད་མྱི ་
འདགུ ཆྩོས་ལ་དད་པ་བས་དང་མ་བས་སྩོ་སྩོའྱི་འདྩོད་
པ་རེད། ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་བས་ཏ་ེཁས་བངླས་ཕྱིན་ཆད་
རང་རྒྱྱུད་ལ་ཤེས་པ་དང༌། ཁྩོང་ད་ུཆྱུད་པ་ཞྱིག་བས་པ་
ཡྱིན་ན། སེམས་འདལུ་བར་ཆ་བཞག་ནའང་ཡྱིད་ཆེས་
བས་ཏ་ེསྨ ྩོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌། རྒྱྱུ ་མཚན་བསམ་བླ ྩོ་
བཏང་ནས་སེམས་ལ་ངསེ་པ་ཐྩོབ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་
ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། ད་ེ
དག་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚྩོགས་ནང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
བས་ཏ་ེབ ྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་ཚང་མས་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆྩོས་ཐགེ་པ་ཆེ་ཆྱུང་སྔགས་དང་བཅས་ཡྩོད་པ་ད་ེདག 
རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཚང་
མས་རྒྱ་ཆེ་ཆྱུང་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་གང་ལ་གང་ཙམ་རྒྱྱུས་

ཡྩོད་པ་དང་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། དངྩོས་གནས་དང་གནས་
ཕྱི་མཛེས་ནང་མཛེས་བྱུང་བ་རེད། གཞན་ཕྱི་ལ་འད་
ཆག་པྩོ་ཞྱིག་དང༌། ནང་ལ་རྒྱྱུ ་མཚན་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་
རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གཟྱི་བརྱིད་ཁྩོག་སྟ ྩོང་ཆགས་རྒྱྱུར་ཉནེ་
ཁ་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་ཆྩོས་འབལེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་དང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་སྒྩོམ་གཞྱི་བདནེ་བཞྱི་
སྩོགས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྩལ་བསྟནུ། ཉྱིན་རྒྱབ་བར་
འབྩོམ་ར་ེརྒྱལ་བའྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་རང་
རྒྱྱུད་ལ་སྐལུ་མ་འདབེས་པ་དད་པའྱི་ལྗ ྩོན་ཤྱིང་། ཞསེ་པ་
བཀའ་ཁྱིད་སྩལ། །

བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས། །དག་ེསླ ྩོང་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསགེས་བཅད་བརར་
བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡྱི ་
བཀའ། །བངླ་བར་བ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན།
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གཞས་སྣ་ཟརེ་བ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ཡྩོངས་ནང་ཆྱིག་
སྒྱིལ་གྱི་ནསུ་པ་སྟ ྩོན་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། རྱིག་
གཞུང་། མྱི ་རྱིགས། རྒྱལ་ཁབ་སྩོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་
མེད་པར་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་ནསུ་པ་འདྩོན་མཁན་ད་ེགཞས་སྣ་
ཆགས་ཡྩོད། བཤད་སྩོལ་ཞྱིག་ལ། ལ་ྷཡུལ་དང་འཛམ་
གླྱིང་བར་ལ་ཡྩོད་པ་འདྱི་གཞས་སྣ་རེད། ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་
ཡྩོད།

ད་བར་དུ་བ ྩོད་ཀྱི ་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པའྱི་
འགན་འཛྱིན་གཙྩོས་པའྱི་ལས་བདེ་ཚང་མས་སྩོལ་རྒྱྱུན་
གྱི་རྱིག་གཞུང་བཟང་པ ྩོ་ད་ེཉར་ཚགས་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་
གྱི་བས་རསེ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏྱིང་གནག་ཤྩོས་ནྱི། རྱིག་གཞུང་
འགྱུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བྩོད་པ་དང་རྒྱ་མྱི ་ཞསེ་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་དབ་ེབ་ཕ་ེམ་ཐུབ་པར་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཅསེ་ཉ་ེབའྱི་
ཆར་བྩོད་ནང་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྱི་གཞས་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་དང་འཁབ་
རྒྱྱུ ་དར་སྩོལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཕལ་ཆེར་ལྩོ་ 
༡༠།༡༥ སྔ ྩོན་ལ་སེམས་འཚབ་བདེ་ས་ཤྱིག་ནྱི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་འྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་གཞས་པ་གཞས་མ་ཚྩོ་
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུཁྱིད་ནས་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྦྩོང་བརར་སྤད་ནས་
གཞས་སྣ་འཁབ་སྟངས་དང་། འཁབ་ཆས། གཞས་ཀྱི་
གདངས་ཚྱུན་ཆད་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ནང་བཞྱིན་བདེ་བཅྱུག་
ཡྩོད། དའེྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་མཐར་
བྩོད་ད་ུབ ྩོད་གཞས་དང་བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟ ྩོན་

བེད་སྐབས་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་ཡུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་
འཆམ་པ་དང་། གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་སྩོགས་སུ་ཕབེས་ཀང་
བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཟརེ་དསུ་རྒྱ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟར་
མཐྩོང་བའྱི་བག་ཆགས་འཇྩོག་ཐུབ་ཆེད་ཡྱིན། ཉན་
སབྐས་སུའང་རྒྱ་སདྐ་ནང་བཞྱིན་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་དང་། བྩོད་
དང་རྒྱ་མྱི ་གཉྱིས་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འདྩོན་ཆེད་
སྱིད་བྱུས་ད་ེའད་ལག་བསྟར་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།

འྩོན་ཀང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བྩོད་ནང་གྱི ་གཞས་
པ་ཚྩོས་གཞས་གཏྩོང་སབྐས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་བསྟ ྩོད་
བསགྔས་དང་། དད་གུས། བརྱི་བཀུར། བྩོད་ཀྱི་ལ་
རྒྱ། མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཞནེ་ཁྩོག་དགྩོས་པ། ཆྩོས་ལ་དད་པ་
བདེ་དགྩོས་པ་སྩོགས་ཀྱི་གནད་དྩོན་དང་འབལེ་བའྱི་བ ྩོད་
ནང་གཞས་གཏྩོང་མཁན་ཚྩོ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་
སྐྱྩོན་གྱི་ཡྩོད། སྩོ་སྩོའྱི་ལུས་སྩོགས་གཉྱིས་ཀར་ཉནེ་ཁ་
ཡྩོད་རེད་ད།ེ སྩོ་སྩོའྱི་སྩོག་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད་མྱིན་ལ་མ་
ལྟ ྩོས་པར་སྐ་ུལས་སྐྱྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། བྩོད་སྤྱི་པའྱི་
ར་ད ྩོན་གྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་ནའང་། བྩོད་ནང་གྱི་གཞས་པ་
ཚྩོས་ཐུགས་ཕན་གསྩོ་བའྱི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་བཞྱིན་
ཡྩོད། གཙྩོ་ཆེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུརྱིག་
གཞུང་སུང་སྐྱྩོབ་བ་དགྩོས་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་
སྟ ྩོན་སྩལ་བའྱི་དགྩོངས་དྩོན་ལརྟ་བ ྩོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་
རང་གྱི་རྱིག་ གཞུང་སུང་སྐྱྩོབ་བས་དང་བདེ་མུས་རེད།

དརེ་བརནེ་བ ྩོད་ནང་གྱི་གཞས་པ་གཞས་མ་

ཚྩོར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བསགྔས་བརྩོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་དབར་སྐྱྱིད་ཀྱི་བརྩོད་
གཞྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ཆྱིག་སྒྱིལ་བདམས་པ་འདྱི་ནྱི་དསུ་ཐྩོག་ཆར་
པ་ལ་ྟབུ་རེད། ཁ་སང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནས་ཆྩོལ་ཁ་
གསུམ་ཆྱིག་སྒྱིལ་བདེ་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་པ་
ལྟར་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གུྲབ་རསེ་
མཛད་སྒ ྩོ་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་མཇུག་སྒྱིལ། །

དསུ་འཁྩོར་དབང་ཆེན་གྱི་
གསལ་བསྒགས།

༄༅། །སབྐས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཇྱི་ལརྟ་
གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན། འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ལྩོ་གསར་ཚེས་
སབྐས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སྦལེ་ཀྩོབ་ཆྩོས་སྡ་ེཆེན་པ ྩོ་བཀྲ་
ཤྱིས་ལྷུན་པ ྩོའྱི་གདན་སར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ པྩོའྱི་
ནང་དསུ་འཁྩོར་དབང་ཆེན་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་གསལ་
བསྒགས་མཛད་ཡྩོད་པ་ལརྟ། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་ལ་ྷམྱིའྱི་
རྣམ་འདནེ་༸སྐྱབས་མགྩོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་
མཁྱནེ་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་
བ ྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལེ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༥ ནས་ ༡༧ བར་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༣ ནས་ ༡༤ བར་འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆྩོག་ར ྩོ་ར་ེ
གདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་དབང་ཆེན་བཀའ་
དྱིན་ཆེ་གཏན་འཁེལ་སྐ ྩོར་གསལ་བསྒགས་བདེ་འཐུས་
ཀྱི་བཀའ་བཟང་སྤྱི་སནྨ་སྨྱིན་བྱུང་སྩོང་བ། དད་ལནྡ་ཕྱི་
ནང་མང་ཚྩོགས་ཡྩོངས་ནས་ཐུགས་འཇགས་ཡྩོང་བའྱི་
གསལ་བསྒགས་སུ། བཀའ་དུང་ཡྱིག་ཚང་ནས། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ལ།། 



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །15

བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ པའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པས་ 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།

 

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་སབྐས་ ༡༤ བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་སྦྲལེ་བཀའ་
བླ ྩོན་རྣམ་པས་ལས་ཡུན་འཁྱྱུར་ལ་ཉ་ེབའྱི་སབྐས་དང་བསྟནུ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ ྩོ་བང་ད་ུའཐྩོན་མཇལ་ཞུ་ཆེད་མཇལ་བཅར་ཞུས་ནས་སྐ་ུདཔར་ལནྷ་
སྒྩོན་མཛད་འདགུ  སབྐས་དརེ་བཀའ་དུང་གཡུ་ཐྩོག་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས་ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མེག་སྱི་ཀྩོའྱི་
མྱི ་མང་གྱི་དགའ་མྩོས་ཆེ་
ཤྩོས་ཞུ་ཡུལ་ད་ུབདམས་པ།

བཀའ་ཟུར་འབྩོང་ཆྱུང་དངྩོས་གུྲབ་མཆྩོག་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་
གཅྩོད་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་
བཀའ་དུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་གསལ་བསྒགས་གནང་བའྱི་
ནང་། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ ྩོ་ལནྷ་ཁང་གྱི་སྒྱིག་གཞྱི་
ད ྩོན་ཚན་ ༡༩(༡) འྩོག་དང་། བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་དང་པ ྩོ་ད ྩོན་ཚན་ ༡ ནང་གསེས་ ༣ 
བཅས་ཀྱི་དགྩོངས་ད ྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༢༤ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཟུར་འབྩོང་
ཆྱུང་དངྩོས་གུྲབ་མཆྩོག་དྱིལྱིའཱྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ད་ུབསྐ ྩོ་
གཞག་སྩལ་དྩོན་ལརྟ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ 
ནས་ལས་ཁུར་འགྩོ་འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ་གནང་སྩོང་བའྱི་
གསལ་བསྒཌ་སུ། ཞསེ་འཁྩོད་ཡྩོད། བཀའ་ཟུར་འབྩོང་
ཆྱུང་དངྩོས་གུྲབ་མཆྩོག་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༥ ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལྩོ་གཅྱིག་ཚྩོད་བལའྟྱི་
རྒན་དུང་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༡ ནས་རྒན་དུང་ངྩོ་མར་བསྐ ྩོ་གཞག ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༧ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ནས་གནས་བདནུ་པར་གནས་སརྤ་དང་
སྦྲགས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་གཞྩོན་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་སརྤ་དང་
འབལེ་བད་ེསུང་དུང་ཆེ་ལས་རྩོགས་སུ་བསྐ ྩོ་གཞག ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༩༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ གནས་རང་འཇགས་ཐྩོག་

བད་ེསུང་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ ྩོ་གཞག ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་
ཡྱིག་ཆེན་མྩོར་བསྐ ྩོ་གཞག་གྱིས་བད་ེསུང་དུང་ཆེའྱི་ལས་
ཁུར་བཞསེ་མུར། བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་གསུམ་པའྱི་
ནང་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུབདམས་ཐྩོན་བྱུང་བར་བརནེ། སྒྱིག་
གསལ་ལརྟ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ནས་རྒས་
ཡྩོལ་ས་ྔབསྣརུ་ཞུས། ད་ེནས་སརླ་ཡང་བཀའ་ཤག་སབྐས་
བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུབདམས་ཐྩོན་གྱིས་མུ་མཐུད་
བད་ེསུང་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་ལས་ཁུར་བཞསེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་ལས་གནས་ནས་
དགྩོངས་ཞུ་གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཡུ་གྩོབ་ YouGov ཞསེ་པ་ད་རྒྱའྱི་ལམ་
ནས་ཁྩོམ་ར་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་མཁན་གྱི་ཚྩོང་ལས་ཁང་
གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་མེག་སྱི་ཀྩོའྱི་ Mexico ཡུལ་གྱི་མྱི ་
མང་ཚྩོས་དགའ་མྩོས་ཆེ་ཤྩོས་ཞུ་ཡུལ་འྩོས་བསྡུ་གནང་
སབྐས།  སྐྱསེ་པའྱི་ཁྩོད་མྱི ་མང་ཚྩོས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དགའ་མྩོས་ཆེ་ཤྩོས་ཞུ་
ཡུལ་ད་ུབདམས་འདགུ་པ་དང་།  ཨང་གཉྱིས་པར་ཨ་
རྱིའྱི་འབྩོར་ལནྡ་སྐ་ུཞབས་སྦྱིལ་ག་ེཊྱི་ Bill Gates དང་
ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་བ་ྷརག་
ཨྩོ ་བ་ྷམ་ US President Barack Obama སྩོགས་
ཡྩོད་འདགུ གྩོང་བརྩོད་ཚྩོང་ལས་ཁང་དསེ་འྩོས་བསྡ་ུ
གནང་སབྐས་ཐྩོག་མར་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ནང་འདམེས་
སུྒག་ཚྩོགས་མྱི ་བཙྱུགས་ནས་མཚན་གཞུང་བསྡུ་རུབ་
ཀྱིས་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་བའྱི་མཚན་གཞུང་ད་ེདག་ཁྩོད་
ནས་སྐྱསེ་པ་ ༢༠ དང་བུད་མེད་ ༢༠ འདམེས་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་བཅས།། 



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 16

སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་
དང་པ ྩོ་གཟབ་རྒྱས་ངང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ 
བར་ཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

བསྟྱི་གནས་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤྩོངས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
ཁང་ད་ུསབྐས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ 
ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་དང་པ ྩོ་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡྩོད།

ད ེ་ཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་ད ྩོ་ཆྱུ ་ཚྩོ ད་ 
༩།༣༠ ཐྩོག་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཁན་
པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྩོག་དང་། ཚྩོགས་
གཞྩོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་མཆྩོག བྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དབུ་ཁྱིད་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་
སེངྒ་ེམཆྩོག ཆྩོལ་གསུམ་ཆྩོས་ལུགས་དང་བཅས་པའྱི་
བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་དང་པ ྩོ་དབུ་འཛུགས་གནང་། སབྐས་
དརེ་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གྲྩོས་ཚྩོགས་དབུ་འཛུགས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་གུས་ཕག་སྔ ྩོན་ད་ུབཏང་བའྱི་
ཐྩོག་ནས་ད་ེརྱིང་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་
ཐངེས་དང་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་དང་། 
དཔལ་ལནྡ་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་
གྱིས་དབུས་པའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པར་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦྲལེ་པ ྩོ་ངྩོས་ནས་ཐྩོག་མར་འཚམས་འདྱིའྱི་

བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ཀྱི ་འཐུས་མྱི འྱི་ནང་བདམས་ཐྩོན་སྤྱི ་འཐུས་

གཅྱིག་སྒརེ་གྱི་ལས་ད ྩོན་ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་ད་ལྟ་དམ་
འབུལ་ཞུ་ཐུབ་མེད། ད་ེམྱིན་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མས་ལས་
ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་
གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་ཕབེས་ཐུབ་ཡྩོད།

ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་ནང་ད་ེ
སྔ ྩོན་གྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ལས་ཁུར་ཞུས་མྩོང་མཁན་འདྱི་ནང་
ཕབེས་མཁན་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་དང་། 
ད་ེས་ྔགྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་མ་མྩོང་མཁན་གསར་
ད་ུཕབེས་མཁན་ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་
བརནེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐྩོག་ནས་གསར་པ་ཕབེས་མཁན་མང་བ་
ཆགས་ཡྩོད། 

བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགན་དབང་བསྐུར་བའྱི་
ལེའུ་གསུམ་པའྱི་ནང་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་ར་བའྱི་བེད་
སྒ ྩོ་ལམ་སྟ ྩོན། ཞསེ་འགན་དབང་བསྐརུ་བ་ད་ེབ ྩོད་
ད ྩོན་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བྩོལ་
སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་བད་ེཐབས། ཞསེ་ད་ེགཉྱིས་ང་ཚྩོར་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་འགན་དབང་བསྐུར་བ་ད ེ་ཆགས་
ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་འཛྱིན་སྐྱྩོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་
ན་འད། གྲྩོས་ཚྩོགས་ཡྱིན་ན་འད། དའེྱི་རྒྱ་ལས་མ་
འགལ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ལས་དྩོན་གང་བརམ་པ་ཡྱི ན་

ནའང་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་གཞྩོགས་འདགེས་ལ་འགྲྩོ་ཐུབ་པ་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་ནྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ཁྱད་
པར་ད་ུང་ཚྩོའྱི་ལས་ད ྩོན་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། གཙྩོ་བ ྩོ་ཁྱིམས་
བཟྩོ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་
ལ་བསླབེས་ནས་ལྩོ་དུག་བཅྱུ་ཟྱིན་ལ་ཉ་ེཡྩོད་པ་དང་། 
མྱི ་གཅྱིག་གྱི་མྱི ་ཚེ་ལ་བལྟས་ན་མྱི ་ཚེ་ཕདེ་ཀ་ལྷག་འགྲྩོ་
ཚར་བ་རེད། གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེགང་ཙམ་
རྙྱིང་པ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་གཙྩོ་བ ྩོ་ཁྱིམས་བཟྩོ་
རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་དང་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔ ྩོན་རྱིས་གཏན་
འབབེས་བདེ་རྒྱྱུ ། སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛྱིན་སྐྱྩོང་ཐྩོག་
སྟངས་འཛྱིན་བདེ་རྒྱྱུ ། མང་ཚྩོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གནས་
སྟངས། ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་སྩོགས་གནས་སྟངས་
གང་དང་གང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚྩོས་སྒྱིག་འཛུགས་དང་མྱི ་
མང་དབར་ཟམ་པ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད།

ང་ཚྩོས་ལས་འགན་ད་ེསུྒབ་སབྐས་བ ྩོད་པའྱི་
ཁ་དཔརེ་མྱི ་སུམ་ཅྱུ་ལ་བསམ་བླ ྩོ་སུམ་ཅྱུ་དང་། །མཛྩོ་
སུམ་ཅྱུ་ལ་རྲྭ་ཅྩོ་དུག་ཅྱུ་ཟརེ་བ་བཞྱིན། །བསམ་ཚྱུལ་མ་
མཐུན་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད། འྩོན་ཀང་བསམ་ཚྱུལ་
མ་མཐུན་པ་བྱུང་བ་ཙམ་གྱི་ང་ཚྩོས་གཅྱིག་གྱི ་གཅྱིག་
ལ་མ་དགའ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་
འཁུག་ཐེབས་དགྩོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡྩོད་མ་རེད་
བསམ་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་ནསུ་པ་བསྒྱིལ་རྒྱྱུ ་ད་ེམ་
མཐུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐྩོག་བགྲྩོ་གླངེ་དང་གྩོ་བསྡུར་སྦངས་
བཤད་བས་ཏ།ེ མཐར་བྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་གྱི་བད་ེད ྩོན་
ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཐུབ་པའྱི་ཐག་གཅྩོད་འགྲྩོ་ཐུབ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚྩོའྱི་སྤྱི་འཐུས་
ཀྱི་སུྒབ་ཆ་དའེྱི་ཡྩོང་ཁུངས་ཆྩོལ་ཁ་ཆྩོས་ལུགས་ནས་
ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱིར་བསླབེས་ཏ་ེདམ་བཅའ་ཕུལ་
ཚར་བའྱི་ཉྱིན་མྩོ་ནས་བ ྩོད་སྤྱི་པའྱི་སྤྱི་མྱི ་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ལས་དྩོན་གང་དང་གང་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །17

སྤྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ལྩོ་གཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀའྱི་རྱིང་རེ་མྩོས་
ཐྩོག་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་གནང་

གཏན་འཁལེ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་རྒྱབ་
ཆྱུ་ཚྩོད་ ༢ ཐྩོག་དབུས་འྩོས་བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན་ཤྩོ་ཟུར་
བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕལེ་མཆྩོག་གྱིས་སྟངས་འཛྱིན་འྩོག་
སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སྤྱི་
འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་དངྩོས་གཞྱི་འྩོས་བསྡའུྱི་གུྲབ་འབས་
སུ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆྩོག་ལ་འྩོས་གྲངས་ 
༢༢ དང་། སྤྱི་འཐུས་མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆྩོག་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༢༢ ཐྩོབ་སྟ་ེའྩོས་གྲངས་
གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། མཐར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
བཞུགས་མྩོལ་ལྷན་ཚྩོགས་གནང་ནས་ཐྩོག་མར་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡  ནས་ལྩོ་གཉྱིས་དང་ཕདེ་
ཀ་སྟ།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་  ༡༡ ཚེས་  ༣༠ བར་སྤྱི་
འཐུས་མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྩོག་གྱིས་
སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་རསེ།  ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡  ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩  བར་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི ་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ཐུགས་འགན་
བཞསེ་རྒྱྱུའྱི་ཐག་ཆྩོད་བྱུང་འདགུ བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚྩོགས་གཙྩོ་མཁན་པ ྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྩོག་
ནྱི། མདྩོ་ཁམས་རེ་ཁ་ེབང་སྩོང་རྩོང་ཁྩོངས་སུ་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༧༤ ལྩོར་སྐྱསེ། ལྩོ་ན་བདནུ་ནས་སླ ྩོབ་ཆྱུང་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་
བསྐྱྩོད། རང་ལྩོ་ ༡༣ སབྐས་རྣ་རྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཆྩོས་གླྱིང་
དགྩོན་ད་ུཆྩོས་སྒ ྩོར་ཞུགས་ཏ་ེསྔ ྩོན་འགྲྩོ་བསགས་སྦང་

གནང་ནའང་དའེྱི་ཀུན་སླ ྩོང་གྱི ་རྒྱ་ལས་མ་འགལ་བའྱི་
ལས་དྩོན་བརམས་ཐུབ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་
ཡྩོད། ང་ཚྩོ་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་སུ་ཆགས་ཡྩོད། དྩོན་གྱི་
བདག་པྩོ་ད་ེབ ྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་ཆགས་ཡྩོད། བྩོད་མྱི ་
ས་ཡ་དུག་ནས་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ལ་ྔམན་ཙམ་བཙན་
བྩོལ་ད་ུཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་དམར་
པྩོའྱི་གཞུང་གྱི་འྩོག བཙན་བཟུང་དང་དག་གནྩོན་གྱི་
འྩོག་གནས་ཡྩོད། བྩོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལསྟ་
ན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ ལྩོ་ནས་བཟུང་ད་བར་བ ྩོད་མྱི ་ ༡༤༤ 
ཙམ་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་སྩོ་སྩོའྱི་
སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་། ཆྩོས་ལུགས། འགྲྩོ་བསྐྱྩོད་
སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་རང་དབང་མེད་པར་བཀག་བསྡ ྩོམས་
ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པྩོ་རེད། བྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་གནས་སྟངས་ཐྩོག་ང་
ཚྩོས་སེམས་འཚབ་བདེ་དགྩོས་པ་དང་། ཁྩོང་རྣམ་པའྱི་
ཕག་ལས་ལ་ང་ཚྩོས་ཞབས་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ད་ེ
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད།

ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་ལ་གར་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༦༠ 
ཟྱིན་ལ་ཉ་ེབར་ཡྩོད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཐྩོག་བལསྟ་ན་ལྩོ་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས། ཡང་
ན་ལྩོ ་བཅྱུ་ཕག་ནང་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་ནས་ང་ཚྩོ ་གཞྱིས་
བསེ་མཉམ་འཛྩོམས་ཡྩོང་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་ཕྩོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ང་ཚྩོ ་ལྩོ་མང་པྩོ་མུ་མཐུད་
ནས་ལགྷ་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚྩོས་ཕྩོགས་
གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་སེམས་ཁུར་བངླས་ནས་བྩོད་ནང་
གྱི ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་ཆེད་སེམས་ཁུར་ཞུ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་
དང་། བཙན་བྩོལ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་དང་
འཕྩོད་བསྟནེ་སྩོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐྩོག་ལགྷ་བསམ་གྱི་མདདུ་
པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་ནས་མ་ཉམས་པར་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བར་ལམ་འྩོས་བསྡ་ུཆེན་མྩོ་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་གནས་སྟངས་
མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡྩོད། ལགྷ་པར་༸སྐྱབས་མགྩོན་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ཐུགས་འཚབ་མཛད་དགྩོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཉ་ེཆར་སྱིད་སྐྱྩོང་
གྱི་དམ་འབུལ་སབྐས་བཀའ་སླ ྩོབ་རནེ་པ་ཕབེས་ཡྩོད། ང་

གྱི ་མཚྩོན་པའྱི་ཆྩོ ་ག་ཕག་ལེན་སྩོགས་ལ་སྦང་བརྩོན་
གནང། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ལྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་གསེར་ཞལ་མཇལ་བའྱི་སྐལ་བཟང་
ཐྩོབ། ད་ེནས་སྐྱབས་ར་ེགུྲབ་དབང་པད་ན ྩོར་རྱིན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་རའེྱི་འྩོག་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྡ་ེ
ཆེན་པ ྩོ་ཐགེ་མཆྩོག་རྣམ་གྲྩོལ་གླྱིང་ད་ུཞུགས་རསེ་རང་ལྩོ་ 
༢༡ ནས་བཤད་གྲྲྭ་ས་ྔའགྱུར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་མདྩོ་སགྔས་རྱིག་
པའྱི་འབྱུང་གནས་གླྱིང་ད་ུམདྩོ་གྩོང་འྩོག་དང་། རྒྱྱུད་
སྡ་ེགྩོང་འྩོག ཆྩོས་འབྱུང་། རྒྱལ་རབས། རྱིག་གནས་
དང་བཅས་པ་ལ་སྦང་བརྩོན་གང་ལེགས་གནང་འབས་
སྐྱབས་ར་ེགུྲབ་དབང་པདྨ་ན ྩོར་བུ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་མདནུ་ནས་
མཐའ་བལ་སྨྲ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་ Higher Second-

ary Degree དང་། ཕར་ཕྱིན་རབ་འབམས་པའྱི་ 
Bachelor Degree ལག་འཁྱརེ་བཀའ་དྱིན་བསྩལ། 
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་མདནུ་ནས་
ངསེ་གསང་ལེགས་བཤད་མཛྩོད་འཆང་ Master of 

Buddhist Philosophy གྱི་ལག་འཁྱརེ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་སལྐ་
བཟང་ཐྩོབ། བཤད་གྲྲྭར་སྐྱྩོར་དཔྩོན་དང་། སླ ྩོབ་དཔྩོན་

ཚྩོས་ད་ེདག་སེམས་ལ་ཉར་བའྱི་ཐྩོག་ནས་གཞུང་དང་
སྒརེ་གང་རུང་གྱི་ལས་ད ྩོན་སུྒབ་སབྐས་བཀའ་སླ ྩོབ་དའེྱི་
ནང་ད ྩོན་དང་མ་འགལ་བ་བདེ་ཐུབ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡྩོད།།
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གྱི་མཚན་གནས་རྱིམ་པ་གནང་ཐྩོབ་ཀྱིས་དག་ེརྒན་གྱི་སྱི་
ཞུ་གང་འཚམས་བསུྒབས། སླ ྩོབ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་
དརེ་སྐྱབས་ར་ེགུྲབ་དབང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་

དགྩོངས་བཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ནས་བཟུང་རྣམ་གྲྩོལ་
གླྱིང་གྱི ་ཚྩོགས་ཆེན་དགེ་བསྐ ྩོས་ལྩོ་གསུམ་གནང་རྱིང་
དགྩོན་པར་ཞབས་འདགེས་གང་ནསུ་ཞུས། དའེྱི་སབྐས་
བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ ༡༤ པའྱི་རྙྱིང་མའྱི་སྤྱི་
འཐུས་སུ་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་བ་དང་ལས་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་
ལྩོ ༢༠༡༡ ལྩོར་སྐྱབས་ར་ེཀརྨ་སྐ་ུཆེན་རྱིན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ནས་རགས་བབ་འྩོས་གཟྱིགས་ཀྱིས་མཁན་པ ྩོར་མངའ་
གསྩོལ་དང་ཕག་འཁྱརེ་མདྩོ་རྒྱྱུ ད་ངསེ་ད ྩོན་བསྟན་པའྱི་
སྣང་བདེ་ཆེན་པ ྩོ་ཞསེ་པ་གསྩོལ་བསྩལ་གནང་ Doc-

torate in Buddhist Philosophy ད་ེརསེ་སརླ་ཡང་
བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་ཁྩོངས་རྙྱིང་མའྱི་
སྤྱི་འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་ཏུ་
འྩོས་འདམེས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་གྱི་ལས་ཁུར་
ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་
ཚྩོགས་གཙྩོར་འྩོས་འདམེས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༣༡ ནས་ལྩོ་གཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀ་སྟ།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ བར་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ཐུགས་
འགན་བཞསེ་རྒྱྱུ །

བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆྩོག་ནྱི། ཆྱུང་དསུ་ཀ་སྦུག་དང་སྱིམ་ལ་
གཏན་སླ ྩོབ་ཏུ་གཞྱི་རྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་འགྲྱིམས། ད་ེནས་ཝ་ཱཎཱ་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་ཨཱ་ཅཱརྱ་ལྩོ་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཐྩོན། མཐྩོ་སླ ྩོབ་
ཏུ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་སབྐས་ས་སྐྱའྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་དུང་ཆེ་ཐངེས་གཉྱིས་དང་། དངུལ་གཉརེ། རྒན་
བདག ས་གནས་འྩོས་བསྡའུྱི་ཚྩོགས་མྱི ་བཅས་གནང་བ་
མ་ཟད། ཞར་ཞྩོར་ད་ུདཔལ་ས་སྐྱའྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཀྱི་ཆེད་
དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་འགྲལེ་པ་དང་སྤྩོད་འཇུག་ལ་སྩོགས་
པར་སུྐན་སབྐས་ཞུ་དག་གྱི་གཙྩོ་འགན་གནང་། ཝ་ཱཎཱ་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཐྩོན་འཕལ་དཔལ་ས་སྐྱ་ཆྩོས་སརྒ་གྱི་དག་ེརྒན་
ལྩོ་གསུམ་མ་ཟྱིན་ཙམ་གནང་བའྱི་རསེ་ཝ་ཱཎཱར་དག་ེརྒན་
འྩོས་སྦྩོང་ཐངེས་དང་པ ྩོའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང། ད་ེ
རསེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འབལེ་སྦྱིར་གསར་
འབྩོར་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་དག་ེརྒན་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གྱིས་ལྩོ་གཉྱིས་
མ་ཟྱིན་ཙམ་དག་ེརྒན་གནང། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༨ ལྩོར་
སབྐས་ ༡༠ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་ས་སྐྱའྱི་
ཁྩོངས་ནས་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་། སབྐས་བཅྱུ་པའྱི་སྤྱི་
འཐུས་འཁྱྱུར་རསེ་བར་བརྒལ་གྱི་དསུ་ཡུན་ལྩོ་གཅྱིག་
རྱིང་སརླ་ཡང་ས་སྐྱ་ཆྩོས་སརྒ་ད་ུདག་ེརྒན་གནང། ད་ེ
ནས་སབྐས་ ༡༡།༡༢།༡༣།༡༤ བཅས་སུ་ས་སྐྱའྱི་ཁྩོངས་
ནས་སྤྱི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་བ་དང་། ད་ེརསེ་
སབྐས་ ༡༥ པར་དབུས་གཙང་ཁྩོངས་ནས་བདམས་
ཐྩོན་བྱུང་ཡྩོད།

སབྐས་ ༡༣ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོར་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་། ཐྩོག་
མར་གྲྩོས་ཚྩོགས་ལས་རྱིམ་གསར་ཤྩོག་འགྩོ་འཛུགས་
ཞུས་སབྐས་འགན་གཙྩོ་ལྩོ་ཤས་གནང་བ་དང་། འབུག་
ཏུ་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་ཁྩོངས་སུ་བཅར་བ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་
པྩོར་ཅྱུ་གྷལ་ད་ུཆབ་སྱིད་གུ་ཡངས་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་
ཟབ་སྦྩོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་། ཅགེ་རྒྱལ་ཁབ་
དང་། སྦལེ་ཇ་ེཡེམ་ཡུ་རྩོབ་གྲྩོས་ཚྩོས་སུ་ཐངེས་གཉྱིས་
གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོས་མགྲྩོན་འབྩོད་ལརྟ་ཐངེས་
གཅྱིག་དང་གཞན་གཅྱིག་བཅས་ཐེངས་གཉྱིས་དང་། 
གཞན་ཡང་ཨྱི ་ཊ་ལྱི། ཨྱི ་ཌན་སགྦ ཧྩོ་ལེན།ྚ ཨྱི ང་

ལེན་ྚབཅས་སུ་ཕབེས། ཚྩོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚྩོགས་
ཆྱུང་། དམྱིགས་བཀར་དམྱིགས་བསལ་ཚྩོགས་ཆྱུང་། 
ལས་བདེ་གཟངེས་རགས་ཚྩོགས་ཆྱུང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ 
ལྩོར་བ ྩོད་ནང་གྱི་ས་བྱི་ཞྱི་རྒྩོལ་ཆེན་མྩོའྱི་སབྐས་བཀའ་
སྤྱི་གཉྱིས་ལས་གུྲབ་པའྱི་དབུས་ཀྱི་ཛ་དག་ལས་འགུལ་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི། མང་ཚྩོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚྩོགས་
ཆྱུང་། མང་གཙྩོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཕྩོགས་སྒྱིག་
བདེ་པ ྩོའྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ། ད་ེབཞྱིན་བཅའ་
ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅྩོས་ཐངེས་ ༢༥ སབྐས་བསྐྱར་བཅྩོས་
ཟྱིན་བྱིས་ཚྩོགས་ཆྱུང་། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅྩོས་ 
༢༥ པའྱི་རསེ་འབལེ་ཁྱིམས་སྒྱིག་བསྐྱར་བཅྩོས་ཟྱིན་
བྱིས་ཚྩོགས་ཆྱུང་། བྩོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
དང་བསྟུན་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱིས་གྩོ་སྒྱིག་ 
གནང་བ་བདནེ་པའྱི་མེ་ལྕའེྱི་སྐ ྩོར་བསྐྱྩོད་ལས་འགུལ་
གྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་། སྤྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་
གསར་རྒྱག་གྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་ལ་སྩོགས་ད་བར་ཉུང་
མཐར་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཁག་ ༣༠ ལགྷ་ལ་བསྐ ྩོ་གཞག་བྱུང་
བ་དང་། ཚྩོགས་ཆྱུང་ཁ་ཤས་ལ་ཚྩོགས་དུང་ལས་མང་
ཆེ་བར་ཚྩོགས་གཙྩོར་སྤྱི་མྩོས་བསྐ ྩོ་གཞག་བྱུང་ཡྩོད།

གཞན་ཡང་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་
པའྱི་ཟབ་སྦྩོང་མང་དག་ལ་གསུང་བཤད་དང་། ཤེས་
ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པ་ནས་
བརྒྱད་པ་བར་གྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་སླ ྩོབ་དབེ་ཆེད་སླ ྩོབ་
ཚན་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཟྱིན་བྱིས་དང་། ལས་བདེ་
འདམེས་ལནྷ་གྱི་ལས་བདེ་གསར་བསྡུའྱི་ད ྱི་ཤྩོག་ཐངེས་
མང་བཟྩོས་མྩོང་ཡྩོད། འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁང་དང་གཞུང་
ཞབས་འདམེས་བསྐ ྩོ་ལྷན་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་འབྱི་ 
རྩོམ་གནང་བ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ལ་
ཞུ་དག་གནང་མྩོང་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༣༠ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་སབྐས་ ༡༦ 
པའྱི་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོར་འྩོས་འདམེས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༩ བར་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ཐུགས་འགན་
བཞསེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་བཅས།།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །19

ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་
གཞྩོན་ད་ུབདམས་ཐྩོན་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་
ཐྩོག་དབུས་འྩོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛྱི ན་ཤྩོ ་ཟུར་བསྩོད་
ནམས་ཆྩོས་འཕལེ་མཆྩོག་གྱིས་སྟངས་འཛྱིན་འྩོག་སབྐས་
བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སྤྱི་འཐུས་
ཚྩོགས་གཞྩོན་གྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་ནང་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༢༥ དང་། 
སྒྩོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༢༢ འཇུ་ཆེན་
དཀྩོན་མཆྩོག་ཆྩོས་སྒྩོན་ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༡༧ 
ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༡༧ 
བཅས་ཐྩོབ་ཡྩོད་པ་དང་། ཨང་རྱིམ་གསུམ་པ་གཉྱིས་
བསྐྱར་ད་ུའྩོས་བླུགས་རསེ་འཇུ་ཆེན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཆྩོས་
སྒྩོན་ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༢༡ དང་། ཐུབ་བསྟན་
ལུང་རྱིགས་ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༢༣ ཐྩོབ་ཡྩོད་པ་
དང་། དངྩོས་གཞྱིའྱི་འྩོས་བསྡ་ུནང་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚྩོགས་ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༣༨ དང་། སྒྩོལ་མ་ཚེ་
རྱིང་ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༤ ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་
ལགས་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༢ བཅས་ཐྩོབ་སྟ།ེ ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་སྐབས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་ད་ུབདམས་ཐྩོན་བྱུང་ཡྩོད།

བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་ཨཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་མཆྩོག་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ལྩོར་
སྱིམ་ལ་གཏན་སླ ྩོབ་ནས་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་པ་ཐྩོན་པ་དང་། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༨ ལྩོར་ལརྦ་ཎ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ནས་ཨཅཱརྱ་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་འཛྱིན་རྱིམ་ཐྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༧ 
བར་ལ་ྦཎར་སླ ྩོབ་གཉརེ་ལནྷ་ཚྩོགས་དང་ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚྩོགས་ཆྱུང་སྩོགས་ཀྱི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི་འགན་ཁུར་
ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ར་
སར་རང་སྒརེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་
ཚྩོགས་འད་ུཐྩོག་མ་ད་ེབསྐ ྩོངས་བ་དང། སབྐས་དརེ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ ༢༥ སྐ་ུཚབ་ནས་ལནྷ་འཛྩོམས་ཞུ་ཐུབ། ཕྱི་

ལྩོ་ ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༦ བར་ལ་ྦཎ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་དང་སུ་
ཇ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་སུ་འཛྱིན་སྐྱྩོང་དང་སླ ྩོབ་དགེའྱི་ལས་
ཁུར་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༤ བར་
བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་མང་གཙྩོ་ཚྩོགས་པའྱི་ཟུང་དུང་དང་
དུང་ཆེ། ད་ེནས་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་འགན་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་རྒྱ་གར་བ ྩོད་ད ྩོན་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་འཕགས་བྩོད་འབལེ་མཐུད་ཚྩོགས་པ་གསར་
འཛུགས་ཞུས་པ་དང་ད་ལ་ྟཚྩོགས་གཞྩོན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་
མུས། ལགྷ་པར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ནས་
ཕྱི་ཟླ ༨ ཚེས་ ༢༦ བར་ཡུ་རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ནང་
བ ྩོད་ད ྩོན་ཞྱི་བའྱི་གྩོམ་བགྲྩོད་ཉྱིན་གྲངས་ ༤༩ རྱིང་རྒྱང་
ཚད་ཀྱི་ལྩོ་མྱི ་ཌར་ ༧༠༠ ལགྷ་གྩོམ་བགྲྩོད་བས། ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ཇ་ེནྱི་ལ་ྦརྒྱལ་སྤྱིའྱི་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་ཚྩོགས་བཅར་དང་
གཏམ་བཤད་བས།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གུ་
ཡང་རྱིང་ལུགས་དང་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་ཚྩོགས་དསུ་ཐྩོག་
ཇར་མན་ད་ུཚྩོགས་བཅར་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༤ ནས་ 
༢༠༡༥ བར་བྩོད་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལས་འཆར་འགན་འཛྱིན་གྱི་ཐྩོག་རྒྱ་གར་
གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བའྱི་ལནྷ་ལས་ཀ་བས། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ལྩོ་ནས་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ 
༡༤།༡༥ སྩོ་སྩོར་དབུས་གཙང་ཆྩོལ་ཁའྱི་སྤྱི་འཐུས་སུ་
འྩོས་འདམེས་བྱུང་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ལྩོར་ལྡྱི་ལྱི ་ལྷ ྩོ་
ཕྩོགས་བ ྩོད་རྱིགས་མཐུན་ཚྩོགས་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་
སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པའྱི་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༣ བར་དབུས་མངའ་རྱིས་སྤྱི་མཐུན་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་འགན་ཁུར་ཞུས།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་ལྡྱི་ལྱིར་ཛ་དག་ལས་
འགུལ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཐྩོག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་

འགུལ་ད་ུམ་ཤྱིག་སྤལེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༥ 
བར་རྒྱ་གར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་དང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཚྩོགས་འད་ུདང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་ཁག་གྱི་
ལནྷ་དངྩོས་སུ་མཇལ་འཕད་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ནང་
བྩོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་མྱིར་བསྐ ྩོ་བཞག་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༣ ནང་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལྦ་ཎ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱིར་བསྐ ྩོ་བཞག་གནང། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ 
དང་ ༢༠༡༥ ནང་ས་གནས་ཁག་བཞྱི་ནང་རྒྱ་གར་བ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པ་གསར་འཛུགས་དང་སརླ་བཟྩོ་
ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ནང་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་
དང་ར་ས་ཧྱིན་བ ྩོད་མཛའ་ཚྩོགས་གཉྱིས་ཀྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་
པར་བསྐ ྩོ་གཞག སྤྱི་འཐུས་སབྐས་བཅྱུ་བཞྱི་དང་བཅྩོ་
ལ་ྔགཉྱིས་ནང་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཁག་བདནུ་ནང་འགན་ཁུར་
ཞུས། འདས་པའྱི་ལྩོ་བཅྩོ་ལའྔྱི་ནང་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་
ཆབ་སྱིད་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་ཁག་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་
འཕད་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་
སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་ད་ུའྩོས་འདམེས་བྱུང་ཡྩོད་པ་
བཅས།།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 20

བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྩོ་ལ་ྔཔའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་དམྱིགས་བདནུ་ལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱིས་མང་
མྩོས་ཐྩོག་འྩོས་འདམེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སབྐས་
བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་དང་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་
བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ 
པའྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་ལརྟ།རང་གྱི་བཀའ་ཤག་ལནྷ་ཚྩོགས་
སུ་བསྐ ྩོ་གཞག་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་དམྱིགས་རྣམས་
ནྱི། བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བླ ྩོན་ཟུར་པ་དངྩོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་དང་། བཀའ་
དུང་གཡུ་ཐྩོག་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། ནང་སྱིད་དུང་
ཆེ་འཁྩོར་ལྷ་ཚང་བསྩོད་ནམས་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ལགས། 
བད་ེསུང་དུང་ཆེ་བ་ླབང་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྤྱི་
ཟུར་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། སྤྱི་ཟུར་ཆྩོས་སྐྱྩོང་དབང་ཕྱུག་
ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླྱིང་ཟླ་སྒྩོན་ལགས་བཅས་ཀྱི་
མཚན་དང་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ་རེ་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་
སུ་སྒྩོགས་སྦང་གནང་རསེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་མང་མྩོས་ཐྩོག་འྩོས་འདམེས་གནང་ཡྩོད།
གཡུ་ཐྩོག་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༥ 

ལྩོ ར ་ འ ཁུ ངས ་ ཤྱི ང ་ ། 
ནང ་པའྱི ་ ག ཞུང ་ ཆེན ་
སླ ྩོ བ ་ ག ཉ ེ ར ་ ད ང ་ ། 
ཨྱི ན ་ ཇྱི འྱི ་ སྐ ད ཡྱི ག ་
ཐྩོག་ M.A. ཐྩོན་

རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༦ ནས་གཞུང་ཞབས་
ཞུས ་ ཏེ ་ རྱི མ ་ བཞྱི ན ་ ཆྩོ ས ་ རྱི ག ་ དུ ང ་ ཆེ ་ དང ་ ། 
ཉྱི་ཧ ྩོང་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད། ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ་བཅས་
གནང་མཐར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ལྩོར་བཀའ་དུང་ད་ུབསྐ ྩོ་
གཞག་གྱིས་ད་བར་ལས་འཁུར་གནང་མུས་ཡྱིན།
འཁྩོར་ལ་ྷཚང་བསྩོད་ནམས་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ལགས་ནྱི། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༥༤ ལྩོར་འཁུངས་ཤྱིང་། སླ ྩོབ་གཉརེ་ཐྩོན་རསེ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་ཏ་ེཪྱིམ་བཞྱིན་

ཐེག ་པ ་རྱི མ ་འ ཛེགས ་
ཀྱིས་ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ 
ནས་དུང་ཆེར་བསྐ ྩོ་གཞག་
གྱིས། སྣ་ེལེན་འབལེ་
མ ཐུད ་ཁང ་གྱི ་ འགན ་

འཛྱིན་དང་། དཔལ་འབྩོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཆེ། མ་
སུ་རྱི ་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡའེྱི་དུང་ཆེ་བཅས་གནང་བ་དང་། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་
ཆེའྱི་ལས་འཁུར་གནང་མུས་ཡྱིན།
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནྱི།  ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༥ ལྩོར་

འ ཁུ ང ས ་ ཤྱི ང ་ ། 
ཉ་ེབའྱི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ B.A. 
ད ང ་ ད གེ ་ རྒ ན ་ འྩོ ས ་
སྦྩོང་ B.Ed. ཐྩོན་

རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ ནས་ལྩོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་དག་ེརྒན་དང་། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༥ ནས་སབྐས་གཉྱིས་རྱིང་བ ྩོད་ཀྱི་གཞྩོན་
ན་ུལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་གཞྩོན་པ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ 
ནས་ ༢༠༡༡ བར་ནྩོར་ཝ་ེབ ྩོད་ཀྱི་རུླང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྱིག་འགན་འཛྱིན། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས་ ༡༣ དང་ ༡༤། ༡༥ བཅས་ཀྱི་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་ལས་འཁུར་གནང་ཡྩོད།
དངྩོས་གུྲབ་ཚེ་ཪྱིང་མཆྩོག་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༣ ལྩོར་

འཁུངས་ཤྱིང་། མཐྩོ་སླ ྩོབ་
ཐྩོན་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ 
ལྩོར་སབྐས་ ༧ པའྱི་བ ྩོད་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན ་
ཚྩོགས་སུ་བདམས་ཐྩོན་

དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༣ ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་ཏ་ེརྱིམ་
བཞྱིན་ཟླྩོས་གར་འགན་འཛྱིན་དང་། ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ། 

ནང་སྱིད་དུང་ཆེ་བཅས་གནང་། ཨ་རྱིར་ནང་མྱི ་ཟླ་
བསྒྱིལ་ཆེད་ལྩོ་ཤས་བསྐྱྩོད་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ནས་སརླ་
ཡང་ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ་གནང་མུས་ཐྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ 
ལྩོར་སབྐས་ ༡༤ པའྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འྩོས་ཐྩོན་གྱིས་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་མཛད་འགན་བཞསེ་ཡྩོད།
བ་ླབང་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༥ 

ལྩོར་འཁུངས་ཤྱིང་། ནབུ་
བང་མྱི ་རྱི གས་སླ ྩོབ ་གྲྲྭ ་
ཆེན་མྩོ ་ནས་སླ ྩོབ་མཐར་
སྩོན་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༢ 
ལྩོ ར ་ བ ཙ ན ་ བྩོ ལ ་ དུ ་

འབྩོར་བ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་
ཏ་ེརྱིམ་བཞྱིན་ཐགེ་པ་རྱིམ་འཛེགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ 
ནས་བད་ེསུང་འཛྱིན་སྐྱྩོང་དུང་ཆེའྱི་ལས་འཁུར་གནང་
མུས་ཡྱིན།
ཆྩོས་སྐྱྩོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༡ ལྩོར་

འཁུངས་ཤྱིང་། ཉ་ེ
བའྱི ་གཙྱུག ་ལག་རབ་
འབམས་པ་ B.A. ཐྩོན་
རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༥ ནས་ 
༢༠༠༡ བར་བྩོད་ཀྱི་

གཞྩོན་ན་ུལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱྱུན་ལས་དང་། ༢༠༠༢ 
ནས་ ༢༠༠༦ བར་འཕགས་བྩོད་འབལེ་མཐུད་འགན་
འཛྱིན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༥ བར་བྩོད་ཀྱི་
གྲྩོས་ཚྩོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངསེ་སྟ ྩོན་
པ་གནང་བ་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་
སབྐས་ ༡༤ དང་ ༡༥ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འཁུར་
གནང་ཡྩོད།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །21

གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ད་ཉྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ས་ྔད ྩོ་འདམེས་ཐྩོན་བཀའ་བླ ྩོན་
ཤར་གླྱིང་བསྟན་འཛྱིན་ཟླ་སྒྩོན་མཆྩོག་བཙན་བྩོལ་
བ ྩོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༡(༢) པའྱི་ཆ་
རྐནེ་འྩོག་ནས་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་
འཐནེ་གནང་དགྩོས་བྱུང་ཡྩོད་ན། གྩོང་ཚེས་ནས་
གནས་སབྐས་རྱིང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་ལས་ཁུར་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་ནས་གཅྱིག་སྕ ྩོགས་
གནང་རྒྱྱུ ་གནང་སྩོང་བའྱི་གསལ་བསྒགས་སུ། 
བཀའ་དུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༣ ལ།།

རྩོང་ཁ་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་བཀའ་དུང་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་ནས་ ཤེས ་རྱི ག ་
ལས ་ ཁུངས ་ཀྱི ་ དུང ་

ཆེ་རྩོང་ཁ་སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་བཀའ་དུང་ཡྱིག་
ཚང་གྱི ་དུང་ཆེར་བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་འདགུ་པ་དང་། 
ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ནས་བཀའ་དུང་གྱི་ལས་ཁུར་འགྩོ་
འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ 
 ད་ེཡང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཆེ་
སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༥ ལྩོར་བ ྩོད་
ལ་སྟ ྩོད་རྩོང་དཀར་ཕུ་ལགྷ་ཅསེ་པའྱི་གྲྩོང་སྡརེ་སྐྱསེ་ཤྱིང་། 
རང་ལྩོ་ ༨ ཐྩོག་ཨ་ཞང་དང་མཉམ་ད་ུརྒྱ་གར་ད་ུ
འབྩོར་རསེ་ར་ས་ཟུར་གསྩོག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དང་པཱན་ཅ་མཱ་རྱི ་
གཏན་སླ ྩོབ། མ་སུ་རྱི་གཏན་སླ ྩོབ་བཅས་སུ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་

གྩོ་སབྐས་ཐྩོབ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༣ ལྩོར་བལ་ཡུལ་ཤར་
ཁུམ་བུ་ཤྩོ་རྩོང་བད་ེལེགས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཉྱིན་སླ ྩོབ་
ཀྱི་དགེ་ཆེ་དང་འཛྱིན་སྐྱྩོང་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་
གནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༧ ལྩོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྦྱིར་བ ྩོད་ཚྩོགས་ལས་བདེ་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གྱིས་བཟྩོ་
གཞྱིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པ་དང་རམུ་བཟྩོའྱི་ད ྩོ་དམ་གྱི་
ཕག་ལས་གནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༨ ལྩོར་ལས་བདེ་ད་ུ
དངྩོས་སུ་ཞུགས།
 ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༣ ལྩོར་ཨྩོ ་རྱི་ས་གཞྱིས་ལས་
ཁང་དང་མཉམ་འབལེ་གྱི་དངུལ་གཉརེ་གནང་། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༨༦ ལྩོར་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གྱི་དུང་ཆེར་བསྐ ྩོ་
གཞག་གནང་བ་ལརྟ་ལྩོ་ལའྔྱི་རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ ཞུས། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༩༡ ལྩོར་ལ་དགྭས་བསྩོད་ནམས་གླྱིང་ད་ུགནས་
སྤ ྩོས་ཀྱིས་མཉམ་དུང་དང་ལ་སྤྱི་བཅས་གནང་སྟ་ེམྱི ་མང་
གྱི་བད་ེསྡགུ་ལ་ལ་ྟར ྩོག་གནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༧ ལྩོར་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤ ྩོས་རསེ་ལྩོ་བཅྱུ་གཅྱིག་

རྱིང་དུང་ཆེའྱི་ལས་རྩོགས་དང་། དུང་གཞྩོན་བཅས་ཀྱི་
གནས་རྱིམ་ཐྩོག་ལྷ ྩོ་གཞྱིས་ཁག་དང་ཀ་ར ྩོར་སངྒ་གསུམ་
གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ར ྩོག་གྱི ་
ལས་འགན་བཞསེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ལྩོར་འཕྩོད་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དུང་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གྱིས་སྨན་ཁང་
ཁག་གྱི་འཛྱིན་སྐྱྩོང་དང་ཊྱི་སྦྱི་ནད་གཞྱི་གཙྩོས་པའྱི་ལས་
གཞྱི་ཁག་ལ་ལ་ྟར ྩོག་གནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ལྩོར་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་འཕར་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གྱིས་ཁྱབ་
ཁྩོངས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི ་འཛྱི ན་སྐྱྩོང་ལྟ་ར ྩོག་དང་འཆར་
འགྩོད་ལམ་སྟ ྩོན་གནང། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ 
ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཆེར་བསྐ ྩོ་གཞག་གྱིས་
ལས་འགན་བཞསེ་མུས་ཐྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡ ནས་བཀའ་དུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དུང་ཆེར་བསྐ ྩོ་གཞག་
གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།

ཚྩོགས་བར་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་བཞྱི་བཅྱུ་པ་ནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་གཉྱིས་པ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་མྱིག་
དམར་ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་བར་ལས་དསུ་ཉྱིན་གྲངས་དགུ་རྱིང་བཞུགས་སརྒ་སྤྱི་ལནྷ་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུཚྱུགས་གཏན་འཁལེ་སྩོང་ན། ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་དསུ་ཐྩོག་ཚྩོགས་བཅར་ཐྩོག སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ངྩོ་བཅར་འབྩོར་ཐྩོ་འགྩོད་འབུལ་
གནང་དགྩོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཚྩོགས་བར་གསལ་བསྒགས་སུ། ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༩ ལ་ཕུལ།།

༄༅།།༸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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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དག་ེབཤེས་སྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
བ ྩོད་ནས་གསར་ད་ུའབྩོར་བ་དང་། རྒྱྱུད་སྟ ྩོད་ཁྩོངས་ཀྱི་
གདན་སའྱི་དག་ེབཤེས་ ༦༠ སྐ ྩོར་བཅས་ལ་མཇལ་ཁའྱི་
ཐྩོག་སྩལ་བའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་གྱི་གལ་ཆེའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ།

ད་ེརྱིང་འདྱིར་གྲྲྭ་ས་ནས་དགེ་བཤེས་དམ་
བཅའ་བཞག་སྟ་ེརྒྱྱུད་པའྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་འཆད་ཉན་གྱི་ཆེད་ད་ུ
ཆྩོས་ཐྩོག་སྐ ྩོར་མཁན་ ༦༠ ཙམ་ཞྱིག་ངྩོས་དང་ཐུག་
འཕད་བ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་འདགུ་པ་མཇལ་ཁ་རྐང་དཀྱུས་ལ་ྟབུ་
མྱིན་པར་ངྩོས་རང་འཁྱྱུག་ཙམ་ཐུག་ན་སམྙ་པ་དང་། ད་ེ
དང་ཆབས་ཅྱིག་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ ྩོ་དང་། ཐ་ེཝན། 
སྱིངྒ་པུར་བཅས་ནས་རྒྱ་རྱིགས་གང་འཚམ་ཞྱིག་སླབེས་
ཡྩོད་པ་རྣམས་ཀང་འདྱིར་མཉམ་ད་ུབསདྡ་ན་སམྙ་བྱུང་། 
འདྱིར་ངྩོས་ཀྱི་མཐྩོང་ཚྱུལ་དང་བསམ་ཚྱུལ་འགའ་ཞྱིག་
ཁྱདེ་ཚྩོར་བརྩོད་འདྩོད་བྱུང་། 

 ང་ཚྩོ ་འྩོས་བསྡུ་བས་ཏ་ེམང་གཙྩོའྱི་ཐྩོག་ཏུ་
འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་འྩོས་ཤྩོག་འཕནེ་པར་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། འྩོས་ཤྩོག་སུ་ལ་འཕནེ་མྱིན་ནང་ཁུལ་
གྩོ་བསྡརུ་བ་རྒྱྱུ ་བྱུང་ངམ། གྩོ་བསྡརུ་བས་ཡྩོད་ན་འྩོས་
ཤྩོག་འཕནེ་ཡུལ་ལ་ཁ་མ་འཆམ་པར་རྩོད་པ་ཤྩོར་བའྱི་
ཉནེ་ཁ་ཡྩོད། འདྱིར་ཡྩོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་མྱི ་སྣ་རྣམས་
ད་ལན་གྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་ཐྩོག་ཟུར་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་
པར་ཕབེས་པ་རེད། 

 ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༧ 
འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་བླ ྩོ་ཧ་ཅང་ཕམ་པྩོ་
རེད། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཕལ་
ཆེར་ལྩོ་ངྩོ་མང་ཤྩོས་བཙན་བྩོལ་བ་བས་ནས་སྡ ྩོད་མཁན་
ངྩོས་རང་ཆགས་ཡྩོད། ༸རྒྱལ་བ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་
མཚྩོའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་བལསྟ་ན་སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱྩོ་པ ྩོ་ཞྱིག་
ཡྩོད། ཕྩོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ང་ཚྩོར་གྩོ་སབྐས་ཧ་ཅང་
བཟང་པྩོ་བྱུང་བ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཐྩོག་མར་
རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར་མ་ཐག་གྱི་གནས་སབྐས་
སུ་ངྩོ་ཤེས་པ་ས་དང་གནམ་ལས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་
ངྩོས་ནས་རག་ཏུ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེརསེ་རྱིམ་བཞྱིན་

འབལེ་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་། ངྩོ་ཤེས་པ་མང་པྩོ་
ཞྱིག་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་ཆགས་ཤྱིང་། ད་ེཡང་རྒྱ་རྱིགས་
ལ་ཆ་མཚྩོན་ན། ཐ་ེཝན་ནས་ངྩོ་ཤེས་གྲྩོགས་པ ྩོ་མང་
པ ྩོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྱིངྒ་པུར་དང་། མ་ལེ་
ཤྱི ་ཡ་སྩོགས་ནས་ངྩོ་ཤེས་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡྩོད། བར་
སབྐས་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ ྩོ་ནས་ཡྩོང་མཁན་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་ངྩོས་དང་ཐུག་འཕད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། གཞན་ཡང་
ཉྱི་ཧ ྩོང་དང་། ཝྱི་ཏྱི་ནམ། ཀྩོ་རྱི་ཡ་སྩོགས་ནས་ངྩོ་ཤེས་
གྲྩོགས་པ ྩོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེམྱིན་ནབུ་
ཕྩོགས་ཡུལ་གུྲའྱི་ནང་ནས་ཀང་ངྩོ་ཤེས་མང་པྩོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། 

 དེ་དག་ལ་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་ཤྱི ག་བརྒྱབ་
ན། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཏུ་མྱིས་བཟྩོས་
པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། མྱིས་མྱི ་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་བའྱི་
ཐབས་སྡགུ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་དང་འབྱུང་ 
བཞྱིན་ཡྩོད། མྱིས་མྱི ་ལ་དགྲ་ཟླ་དགྲ་ཤེད་ཆགས་རསེ་
དགྲ་བ ྩོ་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་གསྩོད་ཐུབ་ན་ད་ེནྱི་རྒྱལ་ཁ་དང་། 
དཔའ་བྩོར་བརྱི་བ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། འབྱུང་བའྱི་
གནྩོད་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་མྱིས་ཐད་ཀར་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་
མྱིན་པས་བ་ཐབས་གང་ཡང་མེད། འྩོན་ཀང་མྱི ་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་མྱིས་བཟྩོས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་ཇྱི་མྱི ་སམྙ་པར་
རང་གར་འཇྩོག་ཐབས་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 

 ང་ཚྩོ ་ནང་པ་ཞྱིག་གྱིས་ངྩོས་ནས་བཤད་ན། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་སྨ ྩོན་ལམ་འདབེས་བཞྱིན་
ཡྩོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་བརྩོད་སབྐས། སྟ ྩོང་
གསུམ་གྱི་སྟ ྩོང་ཆེན་པ ྩོའྱི་འཇྱིག་རནེ་གྱི་ཁམས་གངྒཱའྱི་
ཀླུང་གྱི་བ་ེམ་སྙདེ་ཀྱི་འཇྱིག་རནེ་གྱི་ཁམས་གཞན་དང་
གཞན་དག་རྣམས་ལ་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཙམ་ལས་ང་ཚྩོ་
དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚྩོར་འབལེ་
བ་ཡྩོད་པ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ལ་ཆ་མཚྩོན་ནའང་། དདུ་འགྲྩོ་ཉ་
རྱིགས་སྩོགས་སྩོག་ཆགས་གྲངས་ཀྱིས་མྱི ་ལངས་པ་ཞྱིག་

ཡྩོད་ཀང་། ད་ེདག་ལ་ང་ཚྩོས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སྡ ྩོད་
རྒྱྱུ ་ཙམ་ལས་བ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། འྩོ་ན་ང་ཚྩོས་སྨ ྩོན་
ལམ་བརྒྱབ་ནས་བསདྡ་པ་མྱིན་པར་ཐབས་ཤེས་བས་ན་
བདེ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་ སབྐས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི། མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་
ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཡྱིན་ལ། ད་ེདག་ལ་སདྐ་ཡྱིག་
ཡྩོད་སྟབས་སྐད་ཡྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་གྩོ་བར་སྤྩོད་ཐུབ་པ་
དང་། འབལེ་བ་བདེ་ཐུབ་པ། ཕན་ཚྱུན་ཉམས་མྩོང་སྤལེ་
རེས་བདེ་ཐུབ་པ་སྩོགས་ཀྱི་ལམ་བུ་ཞྱིག་ཡྩོད། དསེ་ན་
ང་ཚྩོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་སྨ ྩོན་ལམ་འདབེས་
བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་སབྐས། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ད་ུམྱི ་དངུ་ཕྱུར་
བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཡྱིན། མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་
ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་རང་ཉྱིད་དང་མཚྱུངས་པར་སྡགུ་
བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་ཅྱིང་། བད་ེབ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་
ཆགས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་སྡགུ་བསལྔ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ང་ཚྩོ་
རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རྙ ྩོག་ད་བཟྩོས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།

ཉ་ེཆར་སུད་སྱིའྱི་འཇེ་ནྱི་ཝར་འཛམ་གླྱིང་
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ཁྩོངས་གཏྩོགས་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་གྱི ་ཚྩོགས་འད་ུཞྱིག་འཚྩོགས་
པའྱི་སར་ངྩོས་ལ་སདྐ་ཆ་ཞྱིག་བཤད་རྩོགས་གྱིས་ཞེས་
གསུངས་པ་ལརྟ། སབྐས་དརེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་
བཞསེ་མྩོང་མཁན་ངྩོ་མ་གཅྱིག་དང་། སྐ་ུཚབ་གཅྱིག་
བཅས་ཁྩོང་གཉྱིས་དང་ངྩོས་རང་བཅས་ནས་སྐད་ཆ་
བཤད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་མེ་
ཌྱི་སྩོན་ནང་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཝྱི་སྱི་ཀྩོན་སྱིན་ (Uni-

versity of Wisconsin) གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུསེམས་ཀྱི་བད་ེསྐྱྱིད་དམ། སེམས་ཀྱི་བད་ེཐང་
ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀྱི་རྱིང་
ཚྩོགས་འད་ུའཚྩོགས་པ་དང་། ངྩོས་ནས་གཏམ་བཤད་
བས་པ་ཡྱིན། མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།

རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཆ་མཚྩོན་ནའང་། བར་
སབྐས་ནས་བཟུང་སྟ་ེརྒྱ་གར་གྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་གཞུང་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །23

ལུགས་ཁག་ཏུ་གསལ་བའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་
གཞག་སྟ།ེ ཞྱི་གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་གྱི་ཉམས་ལེན་
ཡྩོད་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི ་གཞུང་ལུགས་ཁག་ནས་གསུངས་ 
ཡྩོད། ཞྱི་ལགྷ་ཅསེ་བརྩོད་སབྐས་ཕྱི་ཡྱི ་ལུས་རལ་སྩོགས་
ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་ཐབས་མེད་པར་ནང་སེམས་ཀྱི་ཐྩོག་
ནས་ཡྩོང་དགྩོས། དརེ་བརནེ་བྱིང་བ་དང་རྒྩོད་པ། དན་
པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་སྩོགས་ཚང་མ་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་
གྱི་ཐྩོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡྩོད། མདྩོར་ན་ཞྱི་གནས་དང་
ལགྷ་མཐྩོང་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་
པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་འགྲལེ་བཤད་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ 
རེད་འདགུ ད་ེསའྔྱི་མུ་སྟགེས་པའྱི་གཞུང་དང་། ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་བཅས་ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆྩོས་
ལུགས་དང་འབལེ་ནས་གསུང་གྱི་ཡྩོད། 

དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལྟར་དུ་ང་ཚྩོས་
ཉམས་མྩོང་གྱི ་ཐྩོག་ནས་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བརྒྱབ་ན། 
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ཆྩོས་ཕྩོགས་
དང་འབལེ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་རྣམས་
ཟུར་ད་ུཕྱུང་ནས་ད་ེདག་ཆྩོས་དང་མ་འབལེ་བར་འགྲྩོ་
བ་མྱི ་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་དང་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་པའྱི་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་
ཁྩོངས་སམ། མདྩོར་ན་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྡ་ེཚན་ནང་ད་ུ
བཞག་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ ྩོ་འདགུ་
ཅསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་སྟ་ེབཀའ་འགྱུར་དང་
བསྟན་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གྱི ་ནང་ནས་སེམས་ 
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། གཙྩོ་བ ྩོ་ང་ཚྩོས་སླ ྩོབ་
དབེ་ཕྩོགས་བསྒྱིགས་བས་པ་ད་ེདག་གྱི་ནང་ད་ུགཞལ་བ་
ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། འཇལ་བདེ་བླ ྩོ་ཡྱི ་རྣམ་གཞག 
འཇལ་བདེ་བླ ྩོ་ཡྱིས་གཞལ་བ་ཇྱི་ལརྟ་འཇལ་བའྱི་ཚྱུལ་
སྟ།ེ དའེྱི་ནང་ད་ུབླ ྩོ་རྱིག་བདནུ་གྱི་འགྲྩོ་སྟངས་བཤད་པ་
དང་། འཇལ་བདེ་ཀྱི་ཐབས་བཤད་པའྱི་སབྐས་སུ་མཐའ་
གཅྱིག་འཛྱི ན་གྱི་ལྩོ ་ར ྩོག་སེལ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། 
རསེ་དཔག་སྐྱ་ེབའྱི་གཏན་ཚྱིགས་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་
སྩོགས་བང་རྱིམ་བསྒྱིགས་ནས་པར་སུྐན་བས་པའྱི་དབེ་

ད་ེདག་ཁྱདེ་རང་ཆྩོས་མཐྩོང་ཡྩོད་ཤས་ཆེ། 
དབེ་ད་ེདག་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ཏུ་བསྒྱུ ར་

རྒྱྱུ ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་གུྲབ་འཆར་ཡྩོད། རྒྱ་ཡྱིག་ཏུའང་
བསྒྱུར་བཞྱིན་པས་རྱིམ་བཞྱིན་ཐྩོན་ཡྩོང་ངསེ་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་། སྩོག་སདྐ། ཨུ་ར་ུསུ། 

འཇར་མན་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་ཐྩོ་འཆར་
ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་རྒྱྱུ ་ཆ་ཞྱིག་ང་ཚྩོར་ཡྩོད་མུས་ཡྱིན། ད་ེ
དག་ནྱི་ང་ཚྩོས་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་ལགྷ་གྱི་གྩོང་ནས་བསམ་
བླ ྩོ་བཏང་སྟ།ེ བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ནང་
ད་ུཡྩོད་པའྱི་ནང་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་སེམས་ཁམས་ 
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་རྣམས་ལྩོགས་སུ་
བཏྩོན་ནས་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྡ་ེཚན་ནང་ད་ུབཞག་ནས་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་བྱུང་ན། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ངསེ་ཡྱིན། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་
གཞག་རྣམས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཞསེ་ནང་
པའྱི་ཕག་དཔའེྱི་ནང་ད་ུརང་འཇགས་བཞག་ན། ནང་
པའྱི་ལ་ྷཁང་དང་། ནང་པ་ལས་ད་ེམྱིན་རྣམས་ལ་འབལེ་
བ་མེད། རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་སརྔ་ནས་སླ ྩོབ་
དབེ་ཕྩོགས་སྒྱིག་བས་ནས་པར་ད་ུཐྩོན་ཟྱིན་པ་རེད། 

དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུརྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་
ཕག་གྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་ལ་མཚྩོན་ན། ད་ེལའྟྱི་མཁས་
དབང་རེ་ཟུང་ཡྩོད་ན་ལས་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་ཉམས་ཆགས་
ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ཆྩོ་ག་འདྩོན་པ་དང་། སྨ ྩོན་ 
ལམ་འདབེས་པ་ལ་ྟབུ་ལས། ང་ཚྩོ་ལརྟ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་
ཚགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་སྩོལ་གྱི་དམྱིགས་ལྟ ྩོས་བཟང་པྩོ་
ད་ེདག་མེད་པར་གྱུར་ཟྱིན་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དངེ་དསུ་ 
ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་
དའེྱི་ནང་ད་ུསེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་
སླབེས་མྱི ་ཐུབ་ལ། ཕྱི་ནང་དབརེ་མེད་ཀྱི་རྒྱ་གར་མཁས་
པའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེསེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་ཡྩོད་པ་རྣམས་
བདག་པྩོ་རྒྱག་མཁན་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་གཅྱིག་པུ་རེད་འདགུ

ར་བ་རྒྱ་ནག་གྱི་ནང་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དང་། 
བྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་གཉྱིས་ཀ་དཔལ་ནཱ་

ལེནྡྲར་ཁུངས་གཏུགས་ནས་བྱུང་བ་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་
ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀ་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་འདྩོན་
མཁན་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་ཤེས་རབ་སྙྱིང་
པ ྩོ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ལེགས་པྩོ་ཞྱིག་བདེ་པ་ལ་ཚད་མའྱི་གཞུང་
ལུགས་རྣམས་ཤེས་དགྩོས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་ལ་ཚད་མའྱི་
གཞུང་གྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུའྱི་རྱིགས་མེད། སླ ྩོབ་དཔྩོན་
ཕྩོགས་གངླ་དང་། དཔལ་ལནྡ་ཆྩོས་གྲགས་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་བྩོད་ཡྱིག་ཐྩོག་ཏུ་ཆ་ 
ཚང་བསྒྱུར་ཡྩོད་ཀང་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་མྱི ་འདགུ དའེྱི་
ཐྩོག་བ ྩོད་མྱི ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚྩོན་ན། ཆྩོས་ར་ེས་པཎ་
གྱིས་ཚད་མ་རྱིགས་གཏརེ་ལ་ྟབུ་བ ྩོད་ཀྱི་མཁས་པས་ཚད་
མའྱི་གཞུང་ལ་དཔད་རྩོམ་མཛད་ཡྩོད་ལ། ཆ་པ་ཆྩོས་
སེང་ཡབ་སས་ཀྱིས་རྱིགས་ལམ་གྱི་འགྲྩོ་ལུགས་ཐད་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏ་ེཚད་མའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དང་། རྱིགས་
ལམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་སྩོལ་སྩོགས་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་
ཡྱིག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཆ་ཚང་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེས་ྔ
ཡྱིན་ན། ར་ེབདག་ཉྱིད་ཆེན་པ ྩོས། མདྩོ་སགྔས་ལེགས་
བཤད་འབྱུང་གནས་ས་སྐྱ་པ། །ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་
བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བར་སབྐས་དང་
ད་ལྟའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་གཞུང་ཆེན་གྱི་སླ ྩོབ་
གཉརེ་དང་། ད་ེཡང་རྱིགས་ལམ་དང་ཚད་མའྱི་གཞུང་
གྱི་འགྲྩོ་ལུགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ལེགས་ཤྩོས་རྱི ་བ ྩོ་
དག་ེལུགས་པ་ཆགས་ཡྩོད། 

དརེ་བརནེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ད་ེརྱིང་ཐུག་
འཕད་བདེ་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི། བར་སབྐས་ཀྱི་ཉམས་མྩོང་
མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བདེ་སབྐས། སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་མཁན་ཤུགས་ཇ་ེ
ཆེར་འགྲྩོ་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ེཡང་སརྔ་མྱི ་སྣ་རེ་ཟུང་གྱིས་
བས་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་དངེ་སྐབས་མཁས་དབང་དང་། 
ཆེས་མཐྩོའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ཁག་གྱི ་འགྩོ་
བདེ་མྱི ་སྣ་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་ཞྱིག་བདེ་
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཉ་ེཆར་ཨ་
རྱིའྱི་ཝྱི་སྱི་ཀྩོན་སྱིན་ (Wisconsin) ས་གནས་སུ་བགྲྩོ་
གླངེ་གྩོ་བསྡུར་བདེ་སྐབས་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་འགྲལེ་བཤད་
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རྒྱག་མཁན་དག་ེརྒན་གྱི་གྲས་ནས་གཅྱིག་འདགུ་ལ། སྤྱི་
ཡྩོངས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་བླ ྩོ་རྱིག་དང་
རགས་རྱིགས་སྦངས་ནས་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་འགྲལེ་
བཤད་བདེ་ཐུབ་མཁན་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་འདགུ དརེ་
བརནེ་ཁྩོང་ཚྩོས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་སབྐས་ཧ་ཅང་ལག་
ཐྩོགས་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བཤད་བདེ་ཀྱི་འདགུ ཁྩོང་
རང་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༠ ལགྷ་
ཕྱིན་སྩོང་ཞསེ་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། 
ཁྩོང་གྱིས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་འགྲལེ་བཤད་
བསྐྱྩོན་སབྐས་བླ ྩོ་ལྡ ྩོག་རྣམ་བཞྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བཤད་
བ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ བླ ྩོ་
ལྡ ྩོག་རྣམ་བཞྱི་ཞསེ་བརྩོད་སབྐས། དལ་འབྩོར་ད ྩོན་ཆེ་
རྙདེ་དཀའ། འཆྱི་བ་མྱི ་རག་པ། ལུས་རྒྱྱུ ་འབས། འཁྩོར་
བའྱི་ཉསེ་དམྱིགས་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་བརྩོད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ད་ེདག་ནྱི་ནང་ཆྩོས་དང་འདསེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ལས། ནང་ཆྩོས་དང་མ་འབལེ་བའྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་སྟངས་
ལ་རན་ཐབས་མེད། བླ ྩོ་རྱིག་དང་རགས་རྱིགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་
བཤད་ན། ནང་ཆྩོས་དང་མ་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ངསེ་ཡྱིན།

རྒྱ་གར་ནང་དའུང་དངེ་སྐབས་ད ྩོ་སྣང་བདེ་
ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་
ཆ་མཚྩོན་ན། རྱིག་གནས་གསར་པ་ཞྱིག་སླ ྩོབ་ཁྱིད་བདེ་
ཀྱི་མེད་པར་རྒྱ་གར་རང་ཉྱིད་ལ་ཕ་མེས་ནས་ཡྩོད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེཡང་བར་སབྐས་ཉམས་དམས་
སུ་ཕྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་བསྐྱར་གསྩོ་བདེ་པ་ལས་
གསར་ པ་སླ ྩོབ་པ་ཞྱིག་མྱིན། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་
ངྩོས་རང་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་བའྱི་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་དང་
ཐུག་འཕད་ཀྱིས་གཙྩོ་བ ྩོ་སླ ྩོབ་དབེ་ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་གྩོ་བསྡརུ་བ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སྐ ྩོར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་བརྩོད་རྒྱྱུའྱི་ད ྩོན་ཚན་
ནྱི། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་མཁན་ཇ་ེ
མང་ནས་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲྩོ་བ་དང་། ད་ེཡང་ཆྩོས་ལ་དད་
པ་ཡྩོད་མེད་ཇྱི་ལརྟ་ཡང་། མདྩོར་ན་ཆྩོས་ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་
བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། 
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་སྐ ྩོར་རྣམས་དངེ་

སྐབས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་མྱི ་རྣམས་རང་སེམས་
འཁུག་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སབྐས་འདྱིར་སེམས་མ་འཁུག་
པ་དང་། སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བ་ཚང་མར་འབལེ་བ་
ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེདག་ལ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་བཞྱིན་འདགུ 
དཔརེ་ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་དམག་འཁུག་ཧ་ཅང་
མང་པྩོ་ཞྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད།

ཉ་ེསྔ ྩོན་ངྩོས་རང་སུད་སྱིའྱི་ཇྱི་ནྱི་ཝར་འགྲྩོ་
བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་སྐ ྩོར་ལ་གཏམ་བཤད་བདེ་
སབྐས། མྱིས་མྱི ་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་བ་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་
སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་གཏྩོང་བའྱི་ནང་གྱི་ཐབས་
སྡགུ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད་ལ། དམག་འཁུག་ཅསེ་པ་ནྱི་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཚེ་སྩོག་ལ་བརྱིས་མེད་ར ྩོག་རྩོལ་གཏྩོང་བ་
སྡགུ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད་ཅྱིང་། ད་ེནྱི་མྱིས་བཟྩོས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། དམག་འཁུག་གྱི་ཐྩོག་ནས་འཚེ་བ་ཡྩོང་བ་ནྱི་
གྩོ་མཚྩོན་གྱི་ཐྩོག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མྱིན་པར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
བ་སྤྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འཚེ་བ་རྣམས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་ལ། 
མྱིའྱི་བ་སྤྩོད་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཀུན་སླ ྩོང་དང་འབལེ་
ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་དང་། སེམས་མ་དལུ་ན་གྩོ་མཚྩོན་
ད་ེདག་གྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་གྱི་གནས་ཚྱུལ་
རྣམས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། རང་སེམས་དལུ་ན་གྩོ་མཚྩོན་
གཅྱིག་པུས་རྙ ྩོག་ད་བཟྩོ་ཐབས་མེད། 

དརེ་བརནེ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་
གྱི་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་སབྐས། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་ 
རལ་བཤྱིག་འགྲྩོ་བའྱི་རྒྱྱུ ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། རྐནེ་གང་ 
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚྩོས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། 
ས་གནས་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་
ཐང་བརལ་བཤྱིག་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་དང་། དཀའ་སྡགུ་འཕད་
ཀྱི་འདགུ་སྡགུ་སདྐ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཐྩོགས་མེད། ཐྩོབ་
ཐང་བརལ་བཤྱིག་འགྲྩོ་བའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་རད་ཞྱིབ་ཀྱིས་ད་ེདག་
བཅྩོས་སུ་ཡྩོད་མེད་དང་། བཅྩོས་སུ་ཡྩོད་ན་བ་ཐབས་
གང་ཞྱིག་བ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་མེད་སྩོགས་ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་
དསུ་སུ་སླབེས་འདགུ་ཅསེ་ངྩོས་ནས་ད་ེལརྟ་བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང་
ལ། ད་ེལརྟ་ནམ་རྒྱྱུན་ནས་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། 

དམག་འཁུག་ལངས་པ་སྩོགས་ལ་བསམས་
ནས་ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བད་ེཡྩོང་བར་ཤྩོག་ཅེས་ 

བརྩོད་པ་ལརྟ། དམག་འཁུག་ལ་བལསྟ་ནས་ཞྱི་བདརེ་
དགའ་མྩོས་དང་། ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བར་ཤྩོག་ཅསེ་ཚང་
མས་འདྩོད་པ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་སྨ ྩོན་ལམ་
ཡང་འདབེས་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་
ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མྱིན། ད་ེཡང་
ལྩོ་ཤས་སྔ ྩོན་ངྩོས་རང་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་ཧྱི་རུ་ཤྱི ་མར་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟངེས་རགས་བཞསེ་མྩོང་མཁན་གང་འཚམ་ཞྱིག་དང་
བཅས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཤྱིག་འཚྩོགས་ཤྱིང་། སབྐས་དརེ་ཁྩོང་
ཚྩོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་སྨ ྩོན་ལམ་
བཏབ་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
གནང་སྩོང་། ངྩོས་རང་མཇུག་ཏུ་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་སྟབས། ངྩོས་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེདཀྩོན་མཆྩོག་
ལ་སྨ ྩོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཡྩོང་ཐབས་མེད། ཞྱི་བད་ེཞསེ་
པ་ནྱི་མྱི ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་ཏ་ེཞྱི་བད་ེསུྒབ་
དགྩོས་པ་དང་། མྱིའྱི་བ་སྤྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཞྱི་བད་ེབསུྐན་
དགྩོས་པ་ལས། སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་ཐབས་
མེད་ཅསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། 

དངེ་སབྐས་ངྩོས་ནས་འདྱི་ལརྟ་བརྩོད་བཞྱིན་
ཡྩོད། ནང་པ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚྩོན་ན། འཛམ་གླྱིང་བད་ེ
སྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་བར་ཤྩོག་ཅསེ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་
ལ་གསྩོལ་བ་སྨ ྩོན་ལམ་འདབེས་བཞྱིན་ཡྩོད་ལ། ཡེ་ཤུ་
ཡྱི ན་ན་སྟ ྩོན་པ་མ་ཤྱི ་ཀར་གསྩོལ་བ་འདབེས་པ་དང་། 
ཁ་ཆེ་ཡྱི ན་ན་ཨེ་ལ་ལ་གསྩོལ་བ་འདབེས་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། གལ་སྱིད་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་དང་། ཡེ་ཤུ་མ་ཤྱི་
ཀ ཨེ་ལ་བཅས་མཇལ་ནས་ཁྩོང་རྣམ་པར་འཛམ་གླྱིང་
ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བ་ཞྱིག་སྐྱབས་འཇུག་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་
ན། སྟ ྩོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱི་བད་ེཁྱདེ་རང་ཚྩོས་དཀུྲགས་
པ་རེད། དམག་འཁུག་ཀང་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་བཟྩོས་པ་
ལས་ད་ེདག་དཀྩོན་མཆྩོག་གྱིས་བཟྩོས་པ་མྱིན། དརེ་
བརནེ་ཞྱི ་བད་ེཡྩོང་བ་ལ་ཞྱི ་བད་ེམེད་པར་བཟྩོ་མཁན་
དང་། དམག་འཁུག་བཟྩོ་མཁན་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཐབས་
ཤེས་བདེ་དགྩོས་པ་དང་། འགན་འཁྱརེ་དགྩོས་པ་ལས་
དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་འགན་མེད་ཅསེ་ཕལ་ཆེར་གསུང་སྱིད་
པ་རེད་ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།

འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་རྙ ྩོག་ད་ཧ་ཅང་པྩོ་མང་པ ྩོ་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །25

ཞྱིག་ཡྩོད་ལ། ད་ལའྟྱི་གནས་སབྐས་འདྱིར་ཆ་མཚྩོན་
ན། ང་ཚྩོ་འདྱིར་ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་ངང་བསདྡ་ཡྩོད་
ལ། ད་ེརྱིང་གནམ་གཤྱིས་ཀང་ཧ་ཅང་པ ྩོ་འདགུ་པས་
ཚང་མ་སེམས་སྐྱྱིད་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་གནས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་ཐྩོག་དསུ་ད་ལྟ་རང་མྱི ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གསྩོད་རེས་
གཏྩོང་གྱི་མེད་དམ། ལགྷ་པར་བྱིས་པ་དང་། རྒན་རྒྩོན་
ཟ་འཐུང་མ་ཐྩོབ་པར་ལྟ ྩོགས་ཤྱི ་ཐབེས་མཁན་ཇྱི་ཙམ་མྱི ་
འདགུ་གམ། ལུང་པར་དམག་འཁུག་ལངས་ནས་བདག་
མེད་སྐྱབས་མེད་མགྩོན་མེད་ད་ུལུས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་ 
པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་ཚད་ལས་འདས་པའྱི་དཀའ་
སྡགུ་མྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེདག་ང་ཚྩོ་དང་མཚྱུངས་པར་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཡྱིན་པ་དང་། འཛམ་གླྱིང་གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་
ཏུ་གནས་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་ད་ེདག་འཆར་ཅན་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་
ཏུ་བརྱིས་ནས་བསྡད་ན་འགྲྱིག་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་
པར་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བདེ་དགྩོས་པ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ད་ུ
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་བརྩོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚྩོལ་དགྩོས་ངསེ་ཡྱིན།

ངྩོས་ནས་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་ཤྱིག་བདེ་སྐབས། 
ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་བརག་དཔད་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ནས་མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ད་ེབམས་བརེ་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་རེད་ཅསེ་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བརྒྱབ་ཡྩོད། དའེྱི་
རྒྱྱུ ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི། བྱིས་པ་ཆྱུང་ངུ་སྐྱསེ་ནས་ཟླ་བ་ལ་ྔ
དུག་ཏུ་སྩོན་པ་ཞྱིག་ལ་འགུལ་རྱིས་ཅན་གྱི་གླ ྩོག་ བརྙན་
བསྟན་པ་དང་། གླ ྩོག་བརྙན་གྱི་ནང་ད་ུབྱིས་པ་ཆྱུང་ངུ་
གཉྱིས་ཕན་ཚྱུན་བར་ེབ་བདེ་པ་དང་། རདེ་མྩོ་རསེ་
ནས་བམས་བརའེྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟ ྩོན་པའྱི་གླ ྩོག་བརྙན་སྟ ྩོན་
སབྐས་བྱིས་པ་ཆྱུང་ངུ་སྨྲ་བརྩོད་སྩོགས་གང་ཡང་མྱི ་ཤེས་
པ་དསེ་ཀང་གད་མྩོ་དགྩོད་པ་དང་། འཛུམ་ཤྱིག་ཤྱིག་
གྱིས་དགའ་སྣང་བདེ་པ་དང་། ཡང་ཕུ་གུ་དརེ་འགུལ་
རྱིས་ཅན་གྱི་གླ ྩོག་བརྙན་ནང་བྱིས་པ་གཉྱིས་ཕན་ཚྱུན་
སེམས་ནག་བདེ་རེས་བདེ་པ་སྟ།ེ གླ ྩོག་བརྙན་ནང་བྱིས་
པ་གཅྱིག་གྱིས་སྤ ྩོ་ལྩོ་གཅྱིག་མཐྩོ་སར་སྐྱལེ་སབྐས་ཕུ་གུ་
གཞན་དསེ་མར་གཡུག་པ་དང་། གཤྱིས་ཀ་སླ ྩོག་ནས་མྱི ་
དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟ ྩོན་པ་ཞྱིག་མཐྩོང་སབྐས་མ་སྐྱྱིད་
པ་བདེ་པ་དང་། མྱི ་དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟ ྩོན་པའྱི་

གླ ྩོག་བརྙན་ད་ེངྩོས་ནས་ཀང་མཐྩོང་བྱུང་། ད་ེལ་ཕྩོགས་
བསྡ ྩོམས་བདེ་སབྐས་ད་ེནྱི་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་བར་ེབ་ཞསེ་
ད་ེརེད་ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ 

ད་ེལ་རྒྱྱུ ་མཚན་མང་ད་ུབརྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། ང་
རང་ཚྩོའྱི་ཕུང་པ ྩོའྱི་གུྲབ་ཆའྱི་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱསེ་ལ་
སེམས་ལ་བམས་བརེ་ཡྩོད་ན་སེམས་ལ་ཞྱི ་བད་ེཡྩོང་
ཐུབ་པ་དང་། གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་ཕ་མ་དང་དའེྱི་ནང་ཚན་ནས་
མ་ཡྱིས་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་བམས་བརསེ་བསྐྱངས་པ་དའེྱི་ཚྩོད་
ཀྱིས་ཕུ་གུའྱི་གཟུགས་གཞྱི་བད་ེབ་དང་། གཟུགས་གཞྱི་
འཚར་ལྩོངས་བ་རྒྱྱུ ་མགྩོགས་པ་བཅས་ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པྩོ་ཡྱིན། ད་ེནྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་ཀང་
ཆགས་ཡྩོད། བུ་ཕུག་མ་ལས་བཙས་རསེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་
གཉྱིས་རྱིང་མ་ཡྱི ་ལུས་ལ་འབར་ནས་གསྩོ་སྐྱྩོང་བས་
ན་ཀླད་པ་འཕལེ་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐྩོགས་ཚད་ལྡན་
ཡྩོང་ཐུབ་པ་དང་། བུ་ཕུག་བཙས་རསེ་ཟ་འཐུང་སྤྩོད་ཀྱི་
ཡྩོད་ཀང་། མ་ཡྱི ་ལུས་མ་འབར་བར་ཟུར་ད་ུབཞག་ན་
ཀདླ་པའྱི་འཚར་ལྩོངས་ཞན་པ་ཡྩོད་ཚྱུལ་ཚན་རྱིག་པས་ 
བརྩོད་ཀྱི་འདགུ་ལ། ད་ེབཞྱིན་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
ལའང་། ཇྱི་ཙམ་སེམས་འཁུག་པ་དང་། སེམས་འཁུག་
པ་ད་ེཡང་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་། ང་རྒྱལ། ཕག་དྩོག འགྲན་
སེམས་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་འཁུག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། 
ཇྱི་ཙམ་སེམས་འཁུག་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་དའེྱི་ཚྩོད་
ཀྱིས་གཟུགས་པྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལ་གནྩོན་སྐྱྩོན་ཤུགས་
ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་སྟ།ེ ལུས་ཟུངས་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་ཚྱུལ་
བརྩོད་ཀྱི་འདགུ སེམས་མ་འཁུག་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ནྱི། 
རང་ཉྱིད་གནས་ས་ད་ེབར་ེདང་ལནྡ་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དང་། 
མཛའ་བརེ་ལྡན་པའྱི་གྲྩོགས་པྩོ་སྩོགས་ཡྩོད་ན་སེམས་
འཁུག་པ་ཉུང་བ་དང་། སེམས་པ་ལྷ ྩོད་ཅྱིང་བད་ེབ་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད། 

ཕྩོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ང་ཚྩོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
ནྱི། མཉམ་བསྡསུ་ཀྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་འབལེ་བའྱི་སྩོག་
ཆགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། སྤྱི་ཚྩོགས་དང་འབལེ་བའྱི་སྩོག་
ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་
ཡྱིད་ཆེས་བདེ་པ་དང་། བར་ེབ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། ཡྱིད་ཆེས་དང་བར་ེབ་གཉྱིས་

ནྱི་བམས་བར་ེལ་ཐུག་ཡྩོད། ཡྱིད་ཆེས་དང་བར་ེབ་ཞསེ་
པ་ནྱི་རྒྱྱུ ་དངྩོས་པ ྩོའྱི་གནད་ད ྩོན་ཞྱིག་དང་། སྟ ྩོབས་ཤུགས་
ཀྱི ་ད ྩོན་ཞྱིག་མྱི ན་པར་སེམས་བཟང་པ ྩོ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། 
བསམ་པ་རྣམ་དག་བས་ན་ཡྱི ད་ཆེས་ཡྩོང་ངེས་ཡྱི ན་
ལ། ཡྱིད་ཆེས་བྱུང་ན་ཕན་ཚྱུན་བར་ེབ་དང་བླ ྩོས་ཐུབ་ཀྱི་
གྲྩོགས་པ ྩོ་བཅས་ཡྩོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེདག་ནྱི་ཆྩོས་ཀྱི་
ད ྩོན་དང་། སྐྱ་ེབ་ཕྱི་མའྱི་བད་ེད ྩོན། རྒྱལ་བ་དགསེ་པའྱི་
མཆྩོད་པ་སྩོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྣམས་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་ལུས་པ ྩོ་
བད་ེཐང་ཡྩོང་བ་དང་། སེམས་པ་བད་ེཞྱིང་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་
ཡྩོང་བ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ད་ེབཞྱིན་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་
པ་ཞྱིག་ཡྩོང་བ། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་སྐྱདེ་ན་འཛམ་
གླྱིང་སྤྱི་ཡྩོངས་འདྱི་ཉྱིད་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཡྩོང་བའྱི་ར་
བ་བམས་བརརེ་ཐུག་ཡྩོད། བམས་བར་ེནྱི་མྱི ་ལ་ལནྷ་
སྐྱསེ་སུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་གསར་ད་ུསླ ྩོབ་དགྩོས་པ་ 
ཞྱིག་མྱིན། ང་ཚྩོའྱི་མ་ར་གཙྩོ་བ ྩོ་འདྱི་ཉྱིད་རེད་སམྙ། 

ངྩོས་ནས་འདྱི་ལརྟ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་
ནས་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་དང་གྩོ་བསྡུར་བགྲྩོ་གླངེ་བས་
རསེ་མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱསེ་ད་ེབམས་བརེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱི ན་
པའྱི་སདྐ་ཆ་ད་ེགྩོ་ཐྩོས་བྱུང་རསེ་ངྩོས་ཀྱི་སེམས་སུ་རེ་བ་
ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་བྱུང་། རེ་བ་ད་ེཡང་དངྩོས་གནས་ཁ་ཡྩོད་
ལག་ཡྩོད་ཀྱི་རེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་ད་ེབམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཤེས་
ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི ་ཐྩོག་ནས་བམས་བརེ་ད་ེཉམས་པ་
མེད་པ་དང་། ཉམས་པ་སྩོར་ཆྱུད་ཅྱིང་། མྱི ་ཉམས་
གྩོང་འཕལེ་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་ན། ལནྷ་སྐྱསེ་ད་ེཉྱིད་
བམས་བརེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྟབས་སུྒབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
ཡྩོད། མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ད་ེབཞྱིན་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བམས་བརའེྱི་ཐྩོག་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤད་ནའང་
འཕལ་སེལ་ཙམ་ནས་ས་བརན་ཕུགས་ཕན་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐུབ་
ཐབས་མེད།

དརེ་བརནེ་ཚན་རྱིག་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་
ནས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གྱི་ཐྩོག་ནས་མྱིའྱི་ གཟུགས་
པྩོའྱི་གུྲབ་ཆ་དའེྱི་སྟངེ་ནས་བམས་བརེ་ཡྩོད་ན་སེམས་
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སྐྱྱིད་པ་དང་། གཟུགས་པྩོ་བད་ེབ། ཁྱྱིམ་ཚང་སྐྱྱིད་
པ། སྤྱི་ཚྩོགས་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ་པ་དང་། གཞྱི་ར་
དའེྱི་ཐྩོག་ང་ཚྩོས་ད་བར་འཐུས་ཤྩོར་གང་གྱི་ཐྩོག་ནས་
ཕྱིན་ཡྩོད་ཅ་ེན། ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་རྒྱྱུའྱི་ཐད་ལ་
འཐུས་ཤྩོར་ཕྱིན་ཡྩོད། ད་ལ་ྟཡྩོད་བཞྱིན་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི ་ལམ་སྩོལ་འདྱི་ནྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ནང་གྱི་བད་ེ
སྐྱྱིད་ཡྩོང་ཐབས་དང་། བམས་བར་ེཡྩོང་བའྱི་ཐྩོག་ཏུ་ད་
ལའྟྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ད་ེདག་དམྱིགས་མེད། 

ནང་གྱི ་བམས་བརེའྱི་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་སྐད་
ཆ་ཤྩོད་སབྐས། ལམ་སེང་ཆྩོས་ཕྩོགས་ལ་རེ་བ་རྒྱག་
པ་དང་། ད་ེལ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བསབླ་བ་རྒྱག་
དགྩོས་ཞེས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ལ་འགན་དཀྲྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ཆྩོས་ཕྩོགས་ལ་འགན་དཀྲྱིས་ན་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་
དངེ་སྐབས་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ལྷག་ཙམ་ཡྩོད་པའྱི་
ནང་ནས་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་ལགྷ་ཙམ་ཞྱིག་ཆྩོས་དད་མེད་པ་
ཆགས་ཡྩོད། ཆྩོས་ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་གྱི་ནང་དའུང་
མྱི ་བདེ་དགུ་བདེ་བདེ་མཁན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། ལགྷ་
པར་ཆྩོས་དད་ཡྱི ན་ཁུལ་གྱིས་མྱི ་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་མྱི ་རྣམས་བམས་བར་ེལནྡ་པ་
ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱྱུ ར་ཆྩོས་ཕྩོགས་རྐང་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འདང་
ཐབས་མེད། 

འྩོན་ཀང་ཤེས་ཡྩོན་ཞསེ་བརྩོད་ན་འཛམ་གླྱིང་
སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ནང་ད་ུ
བམས་བརའེྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་བྱུང་ན། འཛམ་
གླྱིང་གང་སར་གནས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་ཤེས་ཡྩོན་
ད་ེགལ་གནད་ཆེ་ཤྩོས་སུ་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་ལ། 
ཕུ་གུ་ཆྱུང་ངུའྱི་སབྐས་ནས་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་བཏང་སྟ་ེའཛྱིན་གྲྲྭ་
དང་པ ྩོ་ནས་བཟུང་སྟ་ེམཐྩོ་རྱིམ་བར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་ནས་
འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེདག་གྱི་ནང་ད་ུསེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེ
སུྐན་ཐབས་དང་། ནང་གྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ད་ེསེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་རྣམས་མཉམ་ ད་ུསྤྩོད་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཏན་ཏན་རེ་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ལ་ྟབུ་
ཞྱིག་འདགུ 

གུྲབ་འབས་ད་ེདག་ངྩོས་ཀྱི ་མྱི ་ཚེའྱི ་ནང་

མཐྩོང་གྱི་མ་རེད། ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༨༡ བརྒལ་ཟྱིན་པ་
རེད། ལྩོ་དགུ་བཅྱུ་དང་ལྩོ་བརྒྱ་བཅས་མཐྩོ་ན་ལྩོ་ཉྱི་ཤུ་
སྡ ྩོད་ཀྱི་རེད། དརེ་བརནེ་ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་མཐྩོང་གྱི་
མ་རེད། འྩོན་ཀང་ད་ལ་ྟང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་བས་
ན་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རབས་འདྱི་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་མྱི ་ཇྱི་
ཙམ་ཞྱིག་བསད་ཡྩོད་པ་མ་རེད་དམ། གྩོ་མཚྩོན་ཧ་ཅང་
མང་པྩོ་ཞྱིག་བཟྩོས་ཡྩོད་ལ། ད་ེདག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་འགྲྩོ་སྩོང་
ཡང་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཞྱིག་བཏང་ཡྩོད། ད་ེལ་བརནེ་ནས་
རྙ ྩོག་ད་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡྩོད། ད་ལའྟང་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་ཐྩོག་རྙ ྩོག་ད་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་མུས་ཡྱིན། 

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ལྐ ྩོག་ཟ་རལུ་སུངས་དང་། 
དང་བདནེ་གྱིས་ཕ ྩོངས་པ། དབུལ་ཕྱུག་གྱི་དབ་ེབ། ཐུབ་
ཚྩོད་དང་དབང་ཡྩོད་ཤྩོད་པ་སྩོགས་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཞྱིག་
ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེདག་ནྱི་བམས་བརསེ་མ་འདང་བའྱི་
དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
ཐྩོག་འགྲྱིག་གྱི ་མྱི ་འདགུ་ཅེས་སྡུག་སྐད་རྒྱག་པའྱི་ར་བ་
ཐུག་ས་བམས་བརསེ་ཕ ྩོངས་ཤྱིང་། ང་དང་ང་ཞསེ་རང་
གཅསེ་འཛྱིན་ཁྩོ་ནའྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏ་ེདཀའ་ངལ་ད་ེདག་
ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་
ཞསེ་པ་ད་ེམྱིན་པར། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ཐྩོག་ནས་བམས་
བར་ེཡར་རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས། མྱི ་ལ་ལགྷ་བསམ་སྐྱདེ་
པའྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་དང་། ཀདླ་པ་ད་ེཆྩོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔད་ན། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་
བམས་བརེ་གཉྱིས་ལས་གང་ཞྱིག་ཕན་གནྩོད་ཆེ་མྱིན་
བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ན་ཤེས་ངསེ་ཡྱིན།

ཕུ་གུ་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་ལ་མ་ཡྱིས་གདྩོང་པ་ནག་
པ ྩོ་སྟ ྩོན་པ་དང་། ཉསེ་རངུ་གཏྩོང་བ་ལེགས་པ་དང་། མ་
ཡྱིས་གད་མྩོ་དགྩོད་པ་དང་། རན་པ་སྤད་པ་གང་ཞྱིག་
ལེགས་མྱིན་ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་གསལ་
ཡྱིན། ཕུ་གུ་ནང་ཚགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་གད་མྩོ་དགྩོད་
པ་དང་། རདེ་མྩོ་མཉམ་ད་ུརསེ་ནས་ཧ་ཅང་འཆམ་པྩོ་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཕུ་གུ་ཕན་ཚྱུན་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་ན་མ་
འཆམ་ཡྩོང་ངསེ་ཡྱིན་པ་ལས། བམས་བར་ེཡྩོད་ན་ཕུ་
གུ་ད་ེཆྩོས་ལུགས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་དང་། དད་པ་ཡྩོད་
མེད། ཁྱྱིམ་ཚང་དབུལ་ཕྱུག་གྱི་རྣམ་དབ་ེམྱི ་འབདེ་པ་ཧ་

ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། 
ལྩོ་ན་གང་འཚམ་སྩོན་སབྐས་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱིར་

ཆ་མཚྩོན་ན། ཆྩོལ་ཁ་གང་ཡྱིན་དང་། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གང་
ཡྱིན་རྣམ་དབ་ེའབདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཕུ་གུ་ཆྱུང་
ངུའྱི་སབྐས་སུ་ད་ེལའྟྱི་རྣམ་དབ་ེའབདེ་སྩོལ་མེད། རྱི་བ ྩོ་
དག་ེལུགས་པར་མཚྩོན་ན། གྲྲྭ་ས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ད་ུཡྱིན་
ནའང་། དཔ་ེཆ་བ་དང་ཞང་གྩོའྱི་དབ་ེབ་འབདེ་པ་དང་། 
དཔ་ེཆ་བའྱི་ཁྩོད་ནས་ཀང་ལྷ་རམས་པ་དང་ཚྩོགས་
རམས་པ་དང་། དག་ེབཤེས་ཆྱུང་ཁག་དང་ཆེ་ཁག་
སྩོགས་ཀྱི་དབ་ེབ་མང་ད་ུའབདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། ཕུ་གུ་ཆྱུང་ངུ་
རྣམས་ཕན་ཚྱུན་གད་མྩོ་དགྩོད་པ་དང་། ཕན་ཚྱུན་རདེ་
མྩོ་ར་ེབ་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་མཉམ་ད་ུསྡ ྩོད་པ་ལས། ད་ེ
ལ་ྟབུའྱི་རྣམ་དབ་ེགཏན་ནས་མྱི ་འབདེ་པ་ཡྱིན། ལྩོ་ན་
རྱིམ་བཞྱིན་སྩོན་སབྐས་མྱི ་འད་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐྩོག་ཏུ་གཙྩོ་
ཆེར་འགྲྩོ་བ་ལས། ཐུན་མྩོང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་རྣམས་
ལ་དྩོ་སྣང་ད་ེཙམ་མྱི ་བདེ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡྩོད། ཤེས་ཡྩོན་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཚང་མར་
མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་སླ ྩོབ་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་
ཅེས་ངྩོས་ནས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་འདྱི་ལྟར་བརྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད།

འདྱི་ལྟར་བས་ཏ་ེབར་སྐབས་ང་ཚྩོས་ཆྩོས་
དང་མ་འབལེ་བ་དང་། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་ཚན་རྱིག་གྱི་
ཐྩོག་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གང་ཞྱིག་ཤེས་ར ྩོགས་
བྱུང་བ་རྣམས་གཞྱི་རར་བཞག་སྟ།ེ ཕུ་གུ་ཆྱུང་ངུ་རྣམས་
ལ་སླ ྩོབ་གསྩོ་བཏང་ནས་བམས་བརེ་ཞེས་པ་ད་ེམྱི ་ཚེའྱི་
ནང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་དང་། གལ་གནད་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་
པའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཆྱུང་ངུའྱི་སབྐས་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་
རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པའྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ཞྱིག་ཀང་ང་ཚྩོས་བཟྩོས་ཡྩོད། ད་ེ
ལྟར་བཟྩོས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལྩོ་ངྩོ་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ཕྱིན་
པ་རེད། ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་ཨེ་མྩོ་རྱིའྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ནས་གཞྱི་རའྱི་འགན་འཁུར་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྩོད། ཤེས་ཡྩོན་
ཅན་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་རེད། སརླ་ཡང་
ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་འཚྩོགས་འཆར་ཡྩོད། 
དམྱིགས་བསལ་ཆྩོས་དང་མ་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །27

སྦྩོང་སྤྩོད་རྒྱྱུའྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ཞྱིག་བཟྩོས་ཡྩོད། ད་ལན་ང་
ཚྩོ་ལྡྱི་ལྱིར་འཚྩོགས་ནས་གྩོ་བསྡརུ་བགྲྩོ་གླངེ་གྱིས་རགས་
ཙམ་གཏན་འབབེས་བས་པ་དང་། ད་ེརསེ་འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་
ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་སརླ་ཡང་འཚྩོགས་འཆར་ཡྩོད། 

ཨ་རྱིར་ཆ་མཚྩོན་ན། ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་
བཅྱུ་ཕག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ལ་བམས་བརའེྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་
ཞསེ་མྱིང་བཏགས་ཡྩོད། རྒྱ་གར་ནང་འདྱི་ལརྟ་གཅྱིག་
ཀང་མེད། དངྩོས་གནས་བས་ན་རྒྱ་གར་ནང་འཚེ་མེད་
ཞྱི་བའྱི་ལ་ྟསྤྩོད་སརྔ་ནས་ཡྩོད་མུས་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་འཚེ་
བ་མེད་པའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་དང་། བམས་བརའེྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་
ཞསེ་པ་ལ་ྟབུའྱི་མྱིང་བཏགས་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད། གཅྱིག་
བས་ན་ཨ་རྱི་བ་རྣམས་མགྩོ་ས་ླཔ ྩོ་ཡྱིན་ཤས་ཆེ། ཕྩོགས་
གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟས་ན་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གྱི་
ཐྩོག་ཏུ་འགྲྩོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བམས་བརའེྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་
ཞེས་མྱིང་བཏགས་ཟྱིན་པའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་བཅྱུ་གྲངས་ཡྩོད་
མུས་ཐྩོག་འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ད་ེལའྟྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་
ཉྱིས་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་རྣམས་མཉམ་
འཛྩོམས་ཐྩོག་ལས་འགུལ་ད་ེཉྱིད་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་ད་ུ
གཏྩོང་དགྩོས་མྱིན་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ཏུ་གྩོ་བསྡུར་བགྲྩོ་གླངེ་
བདེ་འཆར་ཡྩོད། ད་ལ་ྟའགྲྩོ་སྟངས་དང་གནས་སྟངས་
འདྱི་ལརྟ་ད་ུསླབེས་ཡྩོད། 

ཕུ་གུ་ཆྱུང་ངུའྱི་སབྐས་ནས་བམས་བར་ེཞེས་
པ་ད་ེཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་དང་། བམས་བརའེྱི་འགལ་
རྐནེ་ཞ་ེསངྡ་གྱིས་བདེ་པ། ཞ་ེསངྡ་ད་ེཡང་རྒྱྱུ ་དང་རྐནེ་
གང་དང་གང་ལས་བྱུང་མྱིན། ད་ེདག་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་
པྩོ་ཡྩོད། ང་ཚྩོའྱི་གཞུང་ནང་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་འཇྩོག་རྒྱྱུ ་
ཞྱིག་མྱིན། ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་ཨ་རྱིའྱི་ཚན་རྱིག་པ་པ ྩོལ་
ཨྱི ག་མན་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱིས་ཞ་ེསངྡ་དང་བམས་
བརའེྱི་ཕན་ཡྩོན་དང་ཉསེ་དམྱིགས་གང་དང་གང་ཞྱིག་
ཡྩོད་མེད་ཐྩོག་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་དང་། འཕུལ་ཆས་
ཤྱིག་ཀང་བཟྩོ་སུྐན་བས་ཡྩོད། མཛུབ་མྩོས་ཞ་ེསངྡ་ཞསེ་
པའྱི་ཐྩོག་ཏུ་མནན་ན་ཞ་ེསངྡ་གྱི་ངྩོ་བ ྩོ་དང་། ཁྱད་ཆྩོས་
ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་བཤད་པ་དང་། བམས་བར་ེཞསེ་པའྱི་
ཐྩོག་ཏུ་མནན་ན་བམས་བརའེྱི་ངྩོ་བ ྩོ་དང་། ཁྱད་ཆྩོས་

སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ཐྩོན་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་བཟྩོས་ཡྩོད། ད་ཆ་ད་ེ
དག་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་གཏྩོང་འཆར་ཡྩོད་ལ། ཁྩོང་རང་
ནད་ཀྱིས་མནར་འདགུ་ཀང་ཁྩོང་གྱི ་བུ་མྩོ་ཐུག་འཕད་
བྱུང་། ད་ེདག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཞྱིབ་ཚགས་གང་འཚམ་བཟྩོས་
འདགུ ཞ་ེསངྡ་ཞསེ་ཚྱིག་གཅྱིག་མྱིན་པར་ཞ་ེསངྡ་ཆྱུང་ངུ་
ནས་ཞ་ེསངྡ་ཚད་མཐྩོན་པ ྩོའྱི་བར་ད་ུཨྱི ན་སདྐ་ནང་མྱིང་
མྱི ་འད་བ་རེ་འདྩོགས་ཀྱི་འདགུ ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་ཡྱིག་གྱི་
ཐྩོག་ཏུ་ར་ཉ ྩོན་དུག་དང་། ཉ་ེཉ ྩོན་ཉྱི་ཤུ་བཅས་ཀྱི་ཁྩོད་ད་ུ
ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་ཨེ་ཡྩོད་སམྙ། ད་ེརྱིགས་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་
ས་ནས་ང་ཚྩོས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བ་རྒྱྱུ ་འདགུ

མདྩོར་ན་སེམས་ཁམས་རྱི ག་པའྱི ་རྣམ་
གཞག་གྱི ་སྐ ྩོར་རྣམས་ང་རང་ཚྩོའྱི་མཛྩོད་ཀྱི ་གཞུང་
ད་ུགསུངས་པ་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་སྩོགས་སུ་
གསུངས་པ་རྣམས་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐྩོག་རྱིགས་ལམ་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་དབུ་འཛྱིན་རྒན་བླ ྩོ་བཟང་རྒྱ་མཚྩོའྱི་
བླ ྩོ་རྱིག་གྩོང་མ་ཞསེ་ར་ེབདག་ཉྱིད་ཆེན་པ ྩོའྱི་གསུང་དབུ་
མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་སྩོགས་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐུན་
མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བླ ྩོ་ཡྱི ་རྣམ་གཞག་གྱི་སྐ ྩོར་རྣམས་ཟུར་
ད་ུབཏྩོན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་མཛྩོད་དང་རྣམ་འགྲལེ་
གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ང་རང་ཚྩོའྱི་མཁས་དབང་གྱི ་ཁྩོད་
ནས་གཞུང་གྩོང་མར་ཡྩོད་པ་རྣམས་ནས་ཕྩོགས་བསྡུས་
བས་ཏ་ེལེགས་བཤད་ཐྩོན་ཡྩོད་ལ། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
ཐྩོག་གྱི་དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ནས་ཀང་ཉམས་
ཞྱིབ་བས་ཏ་ེསེམས་ཀྱི་ས་ཁའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕྩོགས་བསྒྱིགས་
ཀྱིས་དཔར་འགྲམེས་བས་ན་ངྩོ་ཤུས་ཤྱིག་ང་ཚྩོར་རགས་
ཐབས་བས་ཏ་ེབ ྩོད་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་གྩོ་བསྡུར་བགྲྩོ་གླངེ་བདེ་སབྐས་ད་ེངསེ་
པར་ད་ུདགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ད་ེཧ་ཅང་གལ་གནད་
ཆེན་པ ྩོ་འདགུ ད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐྩོག་
ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་སྟ།ེ 
དཔ་ེཆ་གཞྱིར་བཞག་བརྩོད་པ་མྱིན་པར་མྱིའྱི་གདྩོང་གྱི་
རྣམ་འགྱུར་ལ་བལསྟ་པ་དང་། གསྩོད་དང་བཏུབ་ཅསེ་
བརྩོད་སབྐས་ཞེ་སངྡ་ཚད་མཐྩོ་ཤྩོས་སུ་སླབེས་ཡྩོད་པས་
ད་ེཙམ་མྱིན་པར། ཨ་ཕའྱི་རྩོ་ཞསེ་བརྩོད་པ་སྩོགས་རྒྱབ་
བཤད་བརྒྱབ་པ་ལ་ྟབུ་ཞེ་སངྡ་ཡྱིན་ནའང་ཞེ་སངྡ་ཤུགས་

ཆེན་པ ྩོ་ད་ེཙམ་མེད་པ་སྩོགས་ཁྩོང་ཚྩོས་ད་ེལ་ྟབུའྱི་རྣམ་
དབ་ེའབདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱིའྱི་གདྩོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་
ཤུགས་དག་ལྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཞ་ེསངྡ་ལ་རྱིམ་པ་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་བཞག་འདགུ ད་ེདག་ཀང་ང་ཚྩོས་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་
དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ 

འདྱི་དག་གྱི ་སྐ ྩོར་ངྩོས་ནས་ཁྱེད་རང་ཚྩོར་
བརྩོད་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི། ད་ལའྟྱི་དསུ་འདྱིར་དངྩོས་གནས་
དང་གནས་ང་ཚྩོས་དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུརྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་
གཞུང་གྱི་ལེགས་བཤད་མང་ད་ུཡྩོད་པ་ད་ེདག་བདག་པྩོ་
བརྒྱབ་པ་རྣམས་ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཞབས་
འདགེས་སུྒབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དང་། འཛམ་གླྱིང་ཡྩོངས་ལ་ང་
ཚྩོའྱི་ཤེས་ཚད་རྣམས་བགྩོ་བཤའ་བདེ་ཆྩོག་པ་ཞྱིག་སྟ།ེ 
དངུལ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚྩོན་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་དངུལ་ཁུག་
ཏུ་བཅྱུག་ནས་ཨམ་ཕག་ཏུ་ཉར་བ་ལ་ྟབུ་མྱིན་པར་དངུལ་
ད་ེདག་གྱིས་ཚྩོང་ཞྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་དབང་ད་ུབཏང་ན་ཁ་ེ
གཙང་རག་ངསེ་ཡྱིན་པ་ལས་གྩོང་གཏན་རག་ཉནེ་མེད། 
ད་ེལརྟ་བདེ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་སུ་སླབེས་འདགུ དའེྱི་སྐ ྩོར་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོར་བརྩོད་འདྩོད་བྱུང་།

ང་ཚྩོས་ད་ལ་ྟབར་ད་ུསླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་པ་རྣམས་
འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་། འཛམ་
གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐུབ་པའྱི་དསུ་ལ་བབས་འདགུ 
འྩོན་ཀང་དཔ་ེཆ་མྱི ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བ་རྒྱྱུ ་གང་
ཡང་མེད། ཚྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་འགྲལེ་བཤད་བདེ་ཐུབ་ན་
འགྲལེ་བཤད་བདེ་པ་ལས། དའེྱི་རྒྱྱུ ་དང་རྐནེ་གང་ཞྱིག་
ཡྱིན་མྱིན་དང་། རྐནེ་ལའང་རྒྱྱུ ་རྐནེ་དང་། ད་ེམ་ཐག་
རྐནེ། དམྱིགས་རྐནེ། བདག་རྐནེ་བཅས་གང་དང་གང་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞ་ེན། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། སྡྱིག་པ་ཁུར་
ཞེས་འཇྩོག་པ་ལས་བརྩོད་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་
ཉནེ་ཡྩོད། ད་ེདག་མཐའ་མ་འགག་པར་བཤད་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་བདེ་དགྩོས། 

ད་ེབཞྱིན་ཞེ་སྡང་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏ་ེཡྩོང་མྱིན། 
ཕྱི་ཡྱི ་འཕལ་རྐནེ་ཡྩོང་ངསེ་ཀང་། གཙྩོ་བ ྩོ་ནང་གྱི་རྐནེ་
ཇྱི་ལ་ྟབུའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་མྱིན་དང་། ད་ེདང་མཚྱུངས་
ལནྡ་གྱི་འགྲྩོ་སྟངས་གང་དག་ཡྩོད་མེད། ཞ་ེསངྡ་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་རསེ་ཀུན་ནས་བསངླས་པའྱི་ཞ་ེ
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སངྡ་ཡྱིན་ན་ཕན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། གནྩོད་སེམས་
རང་གྱི ་ཐྩོག་ནས་སྐྱེས་པའྱི་ཞེ་སྡང་ཡྱི ན་ན་གནྩོད་པ་
འབའ་ཞྱིག་ལས་མེད་པས་ད་ེདག་གྱི་ཁྱད་པར་རང་གྱིས་
ཤེས་པ་དང་། གཞན་ལ་འགྲལེ་བརྩོད་བདེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དགྩོས་གལ་ཆེ་ལ། ད་ེདག་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་གྩོ་ཐྩོས་བྱུང་
ཡྩོད་ངསེ། འྩོན་ཀང་ངྩོས་ནས་འདྱིར་བརྩོད་འདྩོད་བྱུང་། 

ཞེ་སངྡ་སྐྱ་ེསབྐས་ཞེ་སངྡ་སྐྱ་ེཡུལ་ད་ེཆེས་མྱི ་
སྡགུ་པ་ཞྱིག་མཐྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དའེྱི་མྱི ་སྡགུ་པའྱི་ཆ་
བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅྱུ་ཐམ་པ་ཞེ་སངྡ་སྐྱ་ེམཁན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
རྣམ་ར ྩོག་གྱིས་བཅྩོས་པ་རེད་ཅསེ་ཚན་རྱིག་པས་བརྩོད་
བཞྱིན་འདགུ ད་ེཡང་ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་ཨ་རྱིའྱི་ཚན་རྱིག་
པ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཅྱིང་། ཁྩོང་འདྱི་ལྩོ་ལྩོ་ན་ ༩༨ ལ་སླབེས་
ཡྩོད། ས་ྔལྩོ་ངྩོས་གཉྱིས་མཇལ་འཕད་བྱུང་ལ། ལྩོ་
བཅྱུའྱི་གྩོང་ད་ུམཇལ་སབྐས་ཤྱིག་ཏུ་ཁྩོང་གྱིས། ཞ་ེསངྡ་
སྐྱ་ེསྐབས་ཞེ་སྡང་སྐྱ་ེསའྱི་ཡུལ་ད་ེཉྱིད་ཆེས་བླ ྩོ་ངྩོར་མྱི ་
བཟྩོད་པ་ལྟ་བུའྱི་མྱི ་སྡུག་པ་ཞྱིག་བླ ྩོ་ངྩོར་འཆར་གྱི་ཡྩོད་
ཀང་། མྱི ་སྡགུ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅྱུ་ཐམ་པ་རང་ཉྱིད་
ཀྱི་རྣམ་ར ྩོག་གྱིས་བཅྩོས་པ་ལས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
མྱིན་ཞསེ་བརྩོད་བྱུང་། ད་ེནྱི་མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་ལྩོ་
ངྩོ་ཉྱིས་སྟ ྩོང་ལགྷ་གྱིས་གྩོང་ནས་གསུངས་པ་སྟ།ེ ད་ེཡང་
དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་བདེ་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་ལས ། 
ལས་དང་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཟད་པས་མཐར། །ལས་དང་ཉ ྩོན་
མྩོངས་རྣམ་ར ྩོག་ལས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་ད་ེཉ ྩོན་མྩོངས་
ལས་སྐྱ་ེབ་དང་། ཉ ྩོན་མྩོངས་ད་ེཉྱིད་ཚྱུལ་མྱིན་ཡྱིད་བདེ་
ཀྱི་རྣམ་ར ྩོག་ལས་སྐྱ་ེཞྱིང་། ཚྱུལ་མྱིན་ཡྱིད་བདེ་ཀྱི་རྣམ་
ར ྩོག་ད་ེབདནེ་འཛྱིན་གྱི་སྤྩོས་པ་ལས་སྐྱ་ེཚྱུལ་ གསུངས་
པ་དང་ཏག་ཏག་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ་སུྒབ་
ཀྱིས་ཞསེ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞསེ་བརྩོད་མྱི ་དགྩོས་
པར་ཚན་རྱིག་པས་བརག་ཞྱིབ་བས་ནས་གུྲབ་ད ྩོན་གྱི་
ཐྩོག་ནས་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། གྩོང་གསལ་གྱི་ཚྱིགས་སུ་
བཅད་པའྱི་རྐང་མ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་སུ། ད་ེདག་སྤྩོས་ལས་
སྤྩོས་པ་ནྱི། །སྟ ྩོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞསེ་
བདེ་སྒ་སྦར་ན་ལམ་བདནེ་དང་། སྟ ྩོང་པ་ཉྱིད་ད་ུའགག་
པར་འགྱུར། །ཞསེ་གནས་གཞྱིའམ་ད་ེཉྱིད་ལ་ྟབུར་སྦར་

ན་འགྩོག་བདནེ་སྟ།ེ ཉ ྩོན་མྩོངས་གང་ད་ུཟད་དམ་ཞ་ེན། 
ཆྩོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཟད་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
ལ་དྱི་མས་བསདླ་པ་མེད་ཅྱིང་། སེམས་རང་བཞྱིན་གྱི་
འྩོད་གསལ་བ་དའེྱི་ངང་ད་ུའགགས་པར་བརནེ། སྟ ྩོང་པ་
ཉྱིད་ད་ུའགག་པར་འགྱུར། །ཞསེ་སེམས་ཆྩོས་ཉྱིད་ཀྱི་
ངང་ད་ུའགགས་པ་དང་། ད་ེའགྩོག་བདེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཞ་ེན། སྟ ྩོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞསེ་བདེ་
སྒ་སྦར་ན་གྩོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། 

ཁུ་ན་ུབླ་མ་རྱི ན་པ ྩོ་ཆེ་བསྟན་འཛྱི ན་རྒྱལ་
མཚན་གྱི་དུང་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་
བཤད་ལུང་མདྩོར་བསྡསུ་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚྱིགས་སུ་
བཅད་འདྱིའྱི་སབྐས་སུ་འདྱི་ལརྟ་གསུང་གྱི་འདགུ ར་བ་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ལེགས་སྦར་རང་གྱི ་གྩོ་བར་གཞྱིགས་ན། 
སྟ ྩོང་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞསེ་པའྱི་བདེ་
སྒར་གྩོ་བ་དང་། སྟ ྩོང་པ་ཉྱིད་ད་ུའགག་པར་འགྱུར།། 
ཞེས་པའྱི་གྩོ་བ་ད་ེཡང་སླབེས་ཀྱི་འདགུ་ཅེས་གསུངས་
བྱུང་། ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་འདྱིའྱི་རྐང་པ་ས་ྔམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀུན་
འབྱུང་བདནེ་པ་དང་། སྡགུ་བསལྔ་བདནེ་པ་བསྟན་པ་
དང་། རྐང་མ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་འགྩོག་བདནེ་དང་ལམ་
བདནེ་གཉྱིས་བསྟན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། མདྩོར་ན་ང་
རང་ཚྩོའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཏུ་ཚྱུལ་མྱི ན་ཡྱི ད་བེད་
ཀྱི་རྣམ་ར ྩོག་གྱིས་སྒྩོ་བཏགས་ནས་ཆགས་སྡང་སྐྱ་ེབར་
གསུངས་ཡྩོད། 

མཁས་དབང་ཁྩོང་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་
ཞྱིག་རེད། ལྩོ་གཉྱིས་ཀྱི་གྩོང་ད་ུམཇལ་སབྐས་འདྩོད་
ཆགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ཇྱི་ལྟར་ཡྱི ན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་
པར། འདྩོད་ཆགས་ནྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད་ཅསེ་
གསུངས་བྱུང་། ནབུ་ཕྩོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྩོད་ཆགས་
དང་ལེན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་ལ། འདྩོད་ཆགས་དང་ལེན་
བདེ་པ་ཙམ་མྱིན་པར་འདྩོད་ཆགས་གྩོང་ད་ུསྤལེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ད་ེཡང་ཁ་ཁ་ཟྱིང་ཟྱིང་མང་པྩོ་ཞྱིག་བཟྩོ་བ་དང་། 
ལགྷ་པར་འཁྱིག་པའྱི་འདྩོད་ཆགས་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བཞྱིན་
འདགུ་པས་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྐྱྩོན་གང་ཡང་མྱི ་ལ་ྟབ་ལ་ྟབུ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 

ང་རང་ཚྩོའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་

ནས་བཤད་ན། ཞ་ེསངྡ་སྐྱ་ེབའྱི་ར་བ་འདྩོད་ཆགས་ཀྱིས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རང་དང་རང་གྱི་གཉནེ་ལ་ཇྱི་ཙམ་
ཆགས་པ་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་དའེྱི་ཚྩོད་ཀྱིས་དའེྱི་མྱི ་མཐུན་ 
ཕྩོགས་ལ་སྡང་བའྱི་བླ ྩོ་ད་ེསླབེས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པྩོ་ཡྱིན། དསེ་ན་ཞ་ེསངྡ་གྱི་ར་བ་འདྩོད་ཆགས་
ཀྱིས་བདེ་པ་དང་། ཆགས་སངྡ་གྱི་ར་བ་གཏྱི་མུག་བདནེ་
འཛྱིན་གྱིས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་
ནྱི་ཧ་ལས་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ

ཉ་ེསྔ ྩོན་ངྩོས་རང་སནྨ་བཅྩོས་བདེ་སའྱི་མ་ཡྩོ་
སནྨ་ཁང་ད་ུཡེ་ཤུའྱི་བཙྱུན་མའྱི་དགྩོན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཅྱིང་། 
སྔར་ངྩོས་རང་དརེ་བསྐྱྩོད་ནས་མཉམ་ད་ུསྨ ྩོན་ལམ་
འདབེས་པ་སྩོགས་བདེ་མྩོང་ཡྩོད་ལ། ཉ་ེསྔ ྩོན་ཡང་དརེ་
སདྐ་ཆ་ཤྩོད་པར་ཡྩོང་རྩོགས་ཞསེ་བརྩོད་པ་ལརྟ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། བཙྱུན་མ་གང་འཚམ་མང་པྩོ་འདགུ དའེྱི་ཁྩོད་
ནས་བཙྱུན་མ་གཅྱིག་གྱིས་སེམས་སུ་ང་ཞེས་འཛྱིན་པ་
དམ་པྩོ་ཞྱིག་སྐྱསེ་པ་དསེ་སེམས་མ་སྐྱྱིད་པ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ 
ད་ེལ་གཉནེ་པ ྩོ་གང་ཞྱིག་བསྟནེ་དགྩོས་སམ་ཞེས་བརྩོད་
བྱུང་། ངྩོས་ནས་འདྱི་ལརྟ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། ཕྩོགས་གཅྱིག་
ནས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་
བར་ེདང་། བཟྩོད་པ། འཁྩོན་འཛྱིན་མྱི ་བདེ་པ་སྩོགས་
གསུང་གྱི་ཡྩོད་པས་ད་ེདག་ཉམས་ལེན་བདེ་དགྩོས། ད་ེ
དག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ང་ཞེས་སེམས་དག་པྩོའྱི་རང་གཅེས་
འཛྱིན་གྱི་ལྡ ྩོག་ཟླ་གཞན་གཅསེ་འཛྱིན་ལ་ཕན་ངསེ་ཡྱིན། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་བདག་
མེད་པའྱི་ལ་ྟབ་གསུངས་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་
པའྱི་ངྩོས་ནས་ཆ་མཚྩོན་ན། ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་མེད་དམ་ཞསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་
བླ ྩོ་ངྩོར་ང་ཞསེ་འཛྱིན་པ་དམ་པྩོ་ཞྱིག་སྐྱ་ེསབྐས་ང་དཀྩོན་
མཆྩོག་གྱིས་བཀྩོད་པ་ཞྱིག་དང་། འཇྱིག་རནེ་གྱི་སྣ ྩོད་
བཅྱུད་ཡྩོངས་རྩོགས་དཀྩོན་མཆྩོག་གྱིས་བཀྩོད་པའྱི་ནང་
ད་ུརང་ཉྱིད་ཆ་ཤས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་མྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ང་
ཞསེ་མཆྩོག་ཏུ་བལ་ྟརྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཐའ་
མེད་པའྱི་སྣ ྩོད་བཅྱུད་འདྱི་དག་དཀྩོན་མཆྩོག་གྱིས་བཀྩོད་
པའྱི་ནང་ད་ུརང་ཉྱིད་རལུ་ཕན་ལ་ྟབུ་ཆྱུང་ངུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ད་ེདག་གྱི་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་ཞསེ་བརྩོད་པ་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །29

ཡྱིན། ད་ེལ་གྩོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་མྱི ་འདགུ་གམ། 
ང་ཚྩོས་བདག་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་བརྩོད་བཞྱིན་

ཡྩོད། ཡེ་ཤུས་བདག་མེད་བརྩོད་ཀྱི་མེད། འྩོན་ཀང་
བསམ་བླ ྩོ་ད་ེལརྟ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་མེད་དམ་ཞསེ་བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང་། 
ངྩོས་ནས་རྱིགས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཏང་འདགུ་གམ། ད་ེ
ལ་སྐྱྩོན་འདགུ་གམ་མྱི ་འདགུ རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་རནེ་
བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་པས་བདག་ཏུ་ལ་ྟབ་ཞྱིག་ཡྩོད། ད་ེ
ནྱི་སྩོ་སྩོའྱི་གུྲབ་མཐའྱི་ར་བ་ཆགས་ཡྩོད། ཁྩོང་རང་ཚྩོ་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་གུྲབ་བཤད་པ་ད་ེདག་གཞྱིར་བཞག་གྱི ་
ཐྩོག་ནས་ང་ཞེས་པའྱི་འཛྱིན་པ་དམ་པྩོ་ད་ེཤུགས་ཆྱུང་
ད་ུགཏྩོང་ཐབས་ད་ེལརྟ་བདེ་ཡྩོང་ཆྩོག་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་མྱི ་ 
འདགུ་གམ། ད་ེནྱི་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་ལ་ང་
རྒྱལ་དང་ཕག་དྩོག་ཧ་ཅང་ཤུགས་སྐྱསེ་པའྱི་སབྐས་སུ་ང་
ཞསེ་པའྱི་འཛྱིན་པ་ཧ་ཅང་དམ་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་སབྐས། ང་
བཏགས་དྩོན་བཙལ་ན་མཛུབ་མྩོ་འཛུགས་ས་མེད་ཅྱིང་། 
ངསེ་པར་ད་ུནང་པའྱི་སདྐ་ཆ་མྱིན་པར་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་ད་ེ
ལརྟ་བརྩོད་ཆྩོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
སྐ ྩོར་ང་ཚྩོའྱི་གཞུང་ལུགས་སུ་གསལ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
བདནེ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཕ་ེནས་སྣང་ཚྱུལ་དང་
གནས་ཚྱུལ་མྱི ་མཐུན་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ཕྱི་རྩོལ་མུ་སྟགེས་
པས་ཀང་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་ལ་ྟཚྱུལ་ཡྩོད་པ་
རྣམས་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ སྣང་
ཚྱུལ་དང་གནས་ཚྱུལ་མྱི ་མཐུན་པའྱི་སྐ ྩོར་ཚན་རྱིག་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ་ལ། ལགྷ་པར་ཚད་
རལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་བརྩོད་སྐབས་
སྣང་ཚྱུལ་ལ་ཡུལ་གྱི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་སྣང་བཞྱིན་
ཡྩོད་ཀང་། གནས་ཚྱུལ་ལ་ཡུལ་གྱི་ངྩོས་ནས་གུྲབ་པ་
གཏན་ནས་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ 

ད་ེཡང་ཟླ་ཤས་ཀྱི་གྩོང་ད་ུཀ་ལྱི ་ཀ་ཏར་རྒྱ་
གར་གྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེན་མྩོ་ཞྱིག་ཏུ་མགྲྩོན་འབྩོད་བས་པ་ལརྟ་
ངྩོས་རང་བསྐྱྩོད་ད་ེགཏམ་བཤད་བས་པ་ཡྱིན། སབྐས་
དརེ་ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་སྐད་ཆ་
བྱུང་ཞྱིང་། སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དའེྱི་དག་ེརྒན་མཁས་དབང་ཞྱིག་
འདགུ་པ་ཁྩོང་དང་ཟུར་ད་ུཐུག་འཕད་ཀྱིས་ཚད་རལུ་
དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་ངྩོས་གཉྱིས་གྩོ་བསྡུར་

ཕན་བུ་བས་པ་ཡྱིན། ཡུལ་འཛྱིན་གྱི་བླ ྩོ་ད་ེཡྩོད་ན་ཡུལ་
ད་ེཡྩོད་པ་སྟ།ེ སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་སུ་སྔ ྩོན་འཛྱིན་མྱི ་
ཤེས་ཡྩོད་ན་སྔ ྩོན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་དང་། སྔ ྩོན་འཛྱིན་མྱི ་ཤེས་
འགགས་ན་སྔ ྩོན་པ ྩོ་མེད་ཅསེ་གསུངས་པ་ནྱི། དཔལ་
ལྡན་ཆྩོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་
ལས། ལནྷ་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངསེ་པའྱི་ཕྱིར། །སྔ ྩོ་དང་
ད་ེབླ ྩོ་གཞན་མ་ཡྱིན། །ཞསེ་གསུངས་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེདང་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཤྱིག་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ

འདྱིའྱི་སྐ ྩོར་ཁྱེད་རང་ཚྩོར་བརྩོད་ད ྩོན་ནྱི། 
ཁྱདེ་རང་རྣམས་དཔ་ེཆ་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དའེྱི་ནང་ནས་
དག་ེབཤེས་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡྩོད། ངསེ་པར་ད་ུད་ལ་ྟབར་
ང་ཚྩོས་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་པ་ད་ེདག་ནང་ཆྩོས་སྤལེ་བའྱི་
ཀུན་སླ ྩོང་དང་འད་ུཤེས་མེད་པར་ཆྩོས་དད་རང་མྩོས་ཁྩོ་
ནའྱི་ཐྩོག་ནས་དང་། རང་ཉྱིད་ལ་ཆྩོས་དང་ཡྩོད་མེད་ཇྱི་
ལརྟ་ཡང་། ད་ེདག་ལ་ཆྩོས་དད་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་ཀུན་སླ ྩོང་མེད་
པར་བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་གཞུང་གང་ཞྱིག་
ནས་བྱུང་རངུ་། ད་ལ་ྟའཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་དང་། འབལེ་བ་ཡྩོད་པ། དགྩོས་མཁྩོ་
ཡྩོད་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བས་ཏ་ེགཞན་ལ་སླ ྩོབ་
སྟ ྩོན་བདེ་མྱིན་གྱི་ཐྩོག་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་གྩོ་སབྐས་བྱུང་ན་ད་ེ
དག་སེམས་བཅངས་བདེ་དགྩོས་ལ། ངྩོས་རང་ཕྩོགས་
མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་འབལེ་བ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པས། ད་ེ
ལའྟྱི་དག་ེརྒན་གཏྩོང་རྩོགས་གྱིས་ཞསེ་བརྩོད་སབྐས་དའེྱི་
དམྱིགས་སྒ ྩོ་དག་ེབཤེས་ལས་གཞན་མེད། དའེྱི་སྐ ྩོར་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོར་བརྩོད་འདྩོད་བྱུང་།

ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་རྒྱྱུད་སྟ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་ཐྩོག་བསྐ ྩོར་
བ་ཡྱིན། ལས་ཀ་ཚང་མ་ཚར་སྩོང་། ཁ་སྦྩོར་ཡན་ལག་
བདནུ་ལནྡ་གྱི་ར ྩོ་ར་ེའཆང་གྱི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་ལརྟ་བས་
ཏ་ེམ་སྡ ྩོད་ཨང་། དགྲ་བཅྩོམ་པ་བ་བ་བས་པ། ཟག་པ་
ཟད་པ་ཞསེ་བརྩོད་པ་ལརྟ་ཆྩོས་ཐྩོག་ནྱི་བསྐ ྩོར་ཟྱིན། ད་
ནྱི་ཧ་ཅང་སྐྱྱིད་པ ྩོ་ཡྱིན་ཞསེ་བརྩོད་ད་ེགཞན་གང་ལའང་
དྩོ་སྣང་གཏན་ནས་མེད་པར་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་མེད། ད་ལ་ྟད་
ལྟའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་གནས་ཚྱུལ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྩོད་མེད་
ད་ེརྱིགས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དྩོ་སྣང་དང་། ངྩོས་ནས་ད་
ལན་འབྩོད་སྐུལ་བས་པ་རྣམས་མ་འྩོངས་པར་འཛམ་

གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཏུ་ང་ཚྩོས་ཤེས་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་སྐ ྩོར་དང་། ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་གཞན་ལ་
འགྲལེ་བརྩོད་བ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་ནས་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐབས་
གང་ཡྩོད་ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། ད་ེལརྟ་བྱུང་ན་
བ ྩོད་ཀྱི་མཚན་མཐྩོང་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡར་རྒྱས་
འགྲྩོ་ངསེ་ཡྱིན། བྩོད་ད ྩོན་མ་བརླག་པ་ཡང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་
ནས་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་ངསེ་ཡྱིན། རྒྱ་རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོ་ཧ་
ཅང་མང་པྩོས་དངྩོས་གནས་བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗ ྩོངས་
སུ་དསུ་ད་ལྟ་བར་ད་ུཉར་ཚགས་བས་པའྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་གྱི་ཐྩོག་ལ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་མཁན་མང་
པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ ྩོའྱི་ནང་
ད་ུརྒྱ་རྱིགས་ས་ཡ་དང་དངུ་ཕྱུར་མང་པྩོས་ནང་ཆྩོས་ལ་
ད ྩོ་སྣང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པས་མ་འྩོངས་པར་ད་ེདག་ལ་
ཞབས་འདགེས་སུྒབ་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་ཡྩོང་ངསེ་ཡྱི ན་ལ། 
ད་ེདག་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་འགན་ཡྩོང་ང་
ཚྩོར་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་ཁྩོད་ད་ུདབྱིན་ཇྱིའྱི་སདྐ་ཡྱིག་
དང་། རྒྱའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་འགའ་ཞྱིག་འདགུ་
ལ། སདྐ་ཡྱིག་ཕན་བུ་ཤེས་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་
རྒྱས་གཏྩོང་ཐུབ་པ་བདེ་དགྩོས། མ་འྩོངས་པར་བ ྩོད་
སདྐ་གཅྱིག་པུས་འདང་ཐབས་མེད། ཁ་སྔ ྩོན་ཚྩོགས་འད་ུ
ཞྱིག་གྱི ་སར་མཁས་དབང་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདགུ་ལ། 
སྐབས་དརེ་ངྩོས་ནས་འགྲལེ་བཤད་བས་རསེ་རེད་མྩོ་
དང་བཅས་ཏ་ེངྩོས་ནས་བརྩོད་པ་རྣམས་ཏག་ཏག་ཡྱིན་
མྱིན་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགྩོས། ཞྱིབ་འཇུག་
བདེ་པའྱི་ཐྩོག་མར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་བ ྩོད་སྐད་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
བདེ་དགྩོས་ལ། བྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཤེས་པར་ལྩོ་ངྩོ་བཅྩོ་ལ་ྔ
ཉྱི་ཤུ་ཙམ་འགྩོར་ངསེ་ཡྱིན། ད་ེརསེ་གཞྱི་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་
བཤད་པ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགྩོས་ཞསེ་བརྩོད་པ་
ཡྱིན། 

དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་མུ་མཐུད་དབྱིན་
ཇྱི་དང་། རྒྱའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཤེས་པ་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་
ཐབས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་སདྐ་ཡྱིག་སྦྩོང་བརར་
བདེ་རྒྱྱུར་ད ྩོ་སྣང་བདེ་དགྩོས། ད་ེག་ཡྱིན། བཀྲ་ཤྱིས་
བད་ེལེགས། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།། །།
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དབུས་གཙང་ཆྩོལ་ཁའྱི་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛྱིན་འཇམ་དབངས་ལགས་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་
བསྡསུ།

མྱིང་། བསྟན་འཛྱིན་འཇམ་དབངས།
འྩོས་གྲངས། ༨༨༡༥

༄༅། །ཕ་སནྙ་གྲགས་
དང ་མ ་ པ དྨ ་སྒྩོལ ་ མ ་
གཉྱིས་སུ་ད་ྷརམ་ས་ལར་
སྐྱསེ་ཤྱིང།གཞྱི་རྱིམ་སླ ྩོབ་
གྲྲྭ་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེནས་
སླ ྩོབ་ཐར་སྩོན་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༤ 

བར་པན་ཇབ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་(Punjab 

University)ནས་ཚན་རྱིག་ (B.Sc.) དང་ ༢༠༠༥ 

ནས་ ༢༠༠༦ བར་ཇ་མུ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབེ་གཉརེ་ཁང་ 
(University of Jammu) ནས་ཤེས་ཡྩོན་ (B.Ed) 
ཐྩོག་ཉ་ེབའྱི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ལག་འཁྱརེ་
ཐྩོབ། ༢༠༠༧ ཟླ་བ་ ༣ པའྱི་ནང་ཇམ་མུ་་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་
ནང་སླ ྩོབ་མ་ར་ེཕུད་ (Best Student) ཀྱི་གཟངེས་
རགས་ཐྩོབ། ད་ེནས་ད་ྷས་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡ་ེར་ུཚན་རྱིག་
སླ ྩོབ་དག་ེ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༢ བར་འགན་འཁུར་
བས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་དུག་ཞབས་འདགེས་ཞུས།
 ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ལྩོར་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་
ཁང་ཀྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་སླ ྩོབ་ཡྩོན་ (Tibetan Fulbright 

Scholarship) ཐྩོབ་ནས་ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༥ བར་

ཨ་རྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབེ་གཉརེ་ཁང་ (University 

of San Francisco) ནས་ཁྩོར་ཡུག་བསབླ་གཞྱིའྱི་
ཚན་རྱིག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་གྱི་ (M.Sc. Environmental 

Management) ལག་འཁྱརེ་ཐྩོབ། ༢༠༠༩ ནས་ད་
བར་ཡྩོ ་རྩོབ་ནང་གྱི ་འཁྩོར་ཡུག་ཚྩོགས་པ་མ་ཡྱི ་ཁེལ་
མེཌ་ (My Climate) འབལེ་མཐུད་པའྱི་འགན་
འཁུར་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་དམྱིགས་གསལ་གྱི་བ ྩོད་ཕུག་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་གཞྩོན་སྐྱསེ་སླ ྩོབ་ཕུག་དབར་འབལེ་མཐུད་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་ Hot stuff climate net སྤལེ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་རེད།།

སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གནས་ཐྩོག་གསར་ད་ུཕབེས་མཁན་རྣམ་པར་ཟབ་སྦྩོང་།

༄༅། །བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་རེ་འཕྩོ་ལེན་
སབྐས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གནས་ཐྩོག་གསར་ད་ུཕབེས་
མཁན་རྣམ་པར་ཟབ་སྦྩོང་འབུལ་ལམ་ཞྱིག་བར་ལམ་
ནས་བྱུང་ཡྩོད་པ་ལརྟ། ད་ལམ་བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
སབྐས་ ༡༦ པར་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གནས་ཐྩོག་གསར་
ད་ུཕབེས་མཁན་རྣམ་པར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ 
ནས་ཚེས་ ༡༠ བར་བདནུ་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་བ ྩོད་མྱི ་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ནས་འཇར་མན་ ( FNF ) རྩོགས་
ཚྩོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརནེ་ནས་ར་ས་གངས་སྐྱྱིད་
གཉའ་ཁྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུཟབ་སྦྩོང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡྩོད།
 ཟབ་སྦྩོང་དརེ་ཟབ་འཁྱིད་གནང་མཁན་
དཔལ་ལནྡ་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྩོག་དང། 
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་

རྱིགས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སྤྱི་
འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨ ྩོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། དཔལ་
འབྩོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་འཕར་ཚེ་རྱིང་དབང་འདསུ་
ལགས་བཅས་ཀྱིས་གནང་ཡྩོད་ཅྱིང། ཟབ་སྦྩོང་ཉྱིན་
དང་པ ྩོར་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚྩོགས་མཆྩོག་གྱིས་ཟབ་སྦྩོང་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་དང་འབལེ་
བའྱི་དབུ་འཛུགས་གཙྩོ་སྐྱྩོང་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེནས་
ཉྱིན་སྩོ་སྩོར་རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས་ཀྱིས་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། 
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་འདའུྱི་འགྲྩོ་ལུགས་
དང། ལས་དྩོན་བདེ་ཕྩོགས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི། སྤྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སྨ ྩོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་བཙན་
བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འད་ུའགྩོད་དང་། ལྩོ་འཁྩོར་
སྔ ྩོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛྱིན་བཅས་ཀྱི་སྒྱིག་
གཞྱི་དང། སྔ ྩོན་རྱིས་འགྲྩོ་སྟངས་སྐ ྩོར། དཔལ་འབྩོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔ ྩོན་རྱིས་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱི ན་དུང་
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འཕར་དབང་འདསུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྔ ྩོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་གནང་ཕྩོགས་སྐ ྩོར། 
དཔལ་ལྡན་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཁན་པ ྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་འད་ུསྡ ྩོད་ཁག་དང་། ཕྱིའྱི་
ཡུལ་གུྲར་འབལེ་ལམ་དང་། ལས་དྩོན་བདེ་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་
དང་། མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྐ ྩོར་བཅས་དང་། 
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང། བྩོད་རྒྱ་འབལེ་མྩོལ་
སྐ ྩོར་བཅས་རྱིམ་བཞྱིན་ཟབ་འཁྱིད་གནང་ཞྱིང་། ཟབ་
འཁྱིད་གནང་སབྐས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཡང་གནང་ཡྩོད།
 ཟབ་སྦྩོང་ཉྱིན་ལ་ྔཔ་སྟ་ེཕྱི་ཚེས་ ༨ ནས་
བཟུང་ཚྩོགས་ཐངེས་འགར་ནམ་རྒྱྱུན་ཚྩོགས་ཐངེས་ལརྟ་
ཚྱུགས་མྱི ་དགྩོས་པར་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་ཁག་ཏུ་གཟྱིགས་སྐ ྩོར་དང་སྟབས་ཅྱིག་
ངྩོ་སྤྩོད་སདླ་གདན་ཞུ་ཞུས་ཡྩོད་ཅྱིང། ཐྩོག་མར་བཀའ་
ཤག་དང་། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཁང་བཅས་སུ་ཕབེས་ཡྩོད་ཅྱིང་། ད་ེནས་བཀའ་
བླ ྩོན་ལས་ཁུངས་བདནུ་ཏ།ེ ཆྩོས་རྱིག་དང་། ནང་སྱིད། 
དཔལ་འབྩོར། ཤེས་རྱིག བད་ེསུང་། ཕྱི་དྱིལ། འཕྩོད་
བསྟནེ་བཅས་སུ་ཕབེས། དའེྱི་ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། གཞན་ཡང་གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་ད་ུ
ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་སནྨ་རྱིས་ཁང་དང་། བད་ེལེགས་སནྨ་
ཁང་། བྩོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛྩོད་ཁང་བཅས་སུ་ཉྱིན་སྩོ་སྩོར་ཆ་

བགྩོས་ཡྩོད་པ་ལརྟ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཕབེས་གནང་ཡྩོད།
 ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་དགུང་ཟབ་འཁྱིད་པ་རྣམ་
པ་དང་། ཟབ་སྦྩོང་བ་རྣམ་པར་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ
གསྩོལ་སྟ ྩོན་སྟབས་བད་ེཞྱིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡྩོད། ར་
བའྱི་གསྩོལ་སྟ ྩོན་ཐད་ཟབ་སྦྩོང་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྒྱིལ་
མཚམས་དགྩོང་ད ྩོ་འབུལ་འཆར་ཡང་། གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཚྩོགས་མྱི ་གང་ཙམ་ད་ེདགྩོང་ས་ྔཙམ་རང་རང་ས་གནས་
སུ་ཕབེས་ཐྩོན་ལས་འཆར་སྔ ྩོན་བསྒྱིགས་ཟྱིན་འདགུ་
སྟབས་གསྩོལ་སྟ ྩོན་སྔ་སྣུར་གྱིས་ཉྱིན་དགུང་འདགེས་
འབུལ་ཞུས། གསྩོལ་སྟ ྩོན་གུྲབ་བསྟནུ་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༢ ནས་ལས་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་མཐའ་བསྡ ྩོམས་བགྲྩོ་
གླངེ་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་སབྐས། དཔལ་ལནྡ་

ཚྩོགས་གཙྩོ་མཁན་པ ྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྩོག་
གྱིས་གཙྩོ་སྐྱྩོང་གནང་ཞྱིང། དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་
མཆྩོག་གྱིས། ཟབ་འཁྱིད་པ་རྣམ་པ་དང་། ཟབ་སྦྩོང་བ་
རྣམ་པ། ཟབ་སྦྩོང་གྩོ་སྒྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཚྩོགས་དུང་
ལས་ཁུངས་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་མས་འཁུར་མཉམ་
ལེན་གནང་བའྱི་ཉརེ་ལེན་གྱིས་ད་རེས་ཟབ་སྦྩོང་གྱི་ཞུ་སྒ ྩོ་
གང་ལེགས་བྱུང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་གསུངས་གནང་
པ་དང་། ཟབ་སྦྩོང་ནང་ཞུགས་མཁན་ཁྩོངས་ནས་ད་
རེས་ཀྱི་ཟབ་སྦྩོང་འདྱིས་ཕན་ཐྩོགས་ཅྱི་ཆེ་བྱུང་གནས་
དང་། དྭ ྩོགས་འདྱི། མ་འྩོངས་ལེགས་སྤལེ་སྩོགས་ཀྱི་
དགྩོངས་འཆར་སྣ་ཚྩོགས་གསུངས་པ་མ་ཟད། གཙྩོ་
བ ྩོ་ད་རེས་ཟབ་སྦྩོང་འདྱིས་ཕན་རླབས་བྱུང་བར་འགན་
འཁུར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་
སྩོང་།
 ད་ེནས་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་དུང་
སྟ ྩོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྩོང་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་
སྦྱིན་བདག་ (FNF) དང་། ཟབ་འཁྱིད་པ་རྣམ་པ། ཟབ་
སྦྩོང་ནང་ཞུགས་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། སབྐས་
དརེ་ཟབ་སྦྩོང་ལས་གཞྱིར་ཉྱིན་ལྟར་ཞབས་ཞུ་གནང་
མཁན་ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་
བཅས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེཟབ་སྦྩོང་ལེགས་པར་
གུྲབ་ཅྱིང། མཇུག་ཏུ་ཚང་མ་མཉམ་བཞུགས་ཀྱི་འདཔར་
ཞྱིག་ཀང་མཉམ་སྒྩོན་གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།




