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༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །3

བཀའ་བླ ྩོན་ཁྱི་ཟུར་མཁས་དབང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་
ནང་ཁུལ་དམ་ཚྱིག་ཟྩོང་ཁ་ཆྱིག་སྒྱིལ་དགྩོས་གལ་ཆེ་སྐ ྩོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་རྒྱབ་
ཏུ་བཀའ་བླ ྩོན་ཁྱི་ཟུར་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་དཔལ་ལནྡ་རྒྱྱུད་སྟ ྩོད་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་གཙྱུག་ལག་
ཁང་ད་ུཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚྩོས་མཛད་པའྱི་འཇམ་
དཔལ་དསུ་དགྲའྱི་དབང་པྩོ་མ་ཧའེྱི་གདྩོང་ཅན་བཅྱུ་
གསུམ་ལྷའྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཟབ་ཁྱིད་ཟྱིན་
བྱིས་འཇྱིགས་མཛད་ར ྩོ་རའེྱི་ཞལ་ལུང་གྱི ་བཀའ་ཁྱིད་
མ་གནང་གྩོང་ད་ུསྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་ཀུན་སླ ྩོང་བཅྩོས་ཚྱུལ་རྒྱས་
པར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། བྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་
བསྩོད་ནམས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་ཆེད་སྒ ྩོ་གསུམ་
དང་འབལེ་བའྱི་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་གང་ཆེ་གསྩོག་དགྩོས་
སྐ ྩོར་གསུང་ད ྩོན།

ད་རེས་ང་ཚྩོས་འཆད་ཉན་བ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚྩོད་
འདྱི་གཞྱིས་བསེ་བ ྩོད་མྱི ་ཚང་མར་སེམས་འཚབ་ཡྩོད་
པའྱི་དསུ་ཚྩོད་གཉན་འཕང་ཅན་གྱི་སྐབས་ལ་འཁེལ་
ཡྩོད། མང་ཆེ་བས་མཁྱནེ་གསལ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛྱིན་སྐྱྩོང་
བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་འཐུས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ལནྷ་རྒྱས་ཀྱི་ཐྩོག་
ནས་སྤྱི་འཐུས་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྲྩོལ་བའྱི་ཉྱིན་མྩོར་གནས་
ཆྱུང་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆེན་མྩོ་དང་ཚེ་རྱིང་མཆེད་ལྔ་གཞུང་
བསྟནེ་དགྲ་ལའྷྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡྩོད། ཁྩོང་གཉྱིས་

སྐུ ་ གསྩོལ ་ ཞུས ་
ནས་བཀའ་ལུང་
ཞུས་གནང་འདགུ 
སྐབས་དརེ་བར་
ལམ་ཕྱི ་ནང་གྱི ་
གནས་ཚྱུལ་མང་
པྩོ་ཞྱི ག ་གྱི ་ཐྩོག ་
ནས ་༸གྩོང ་ས ་
མཆྩོ ག ་ ཐུ གས ་
ཕམ་བྱུང་ཡྩོད་པ་

དང་། དའེྱི་དབང་གྱིས་ཆྩོས་སྐྱྩོང་ཚྩོས་༸གྩོང་ས་ཆེན་
པ ྩོའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐུགས་འགན་བཟྩོད་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་
སྐ ྩོར་བཀའ་ལུང་ཧ་ཅང་གཞྱི་ལྗྱིད་པ ྩོ་ད་ེའད་ཕབེས་ཡྩོད། 
དསེ་དབང་གྱིས་མྱི ་ཚང་མར་སེམས་འཚབ་སྐྱསེ་ཡྩོད། 
སེམས་འཚབ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རེད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཐུགས་ཕམ་འགྱུར་གཞྱི་
དང་ཐུགས་བབ་མེད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ང་རང་
ཚྩོ ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་བསྩོད་ནམས་ཀྱི་མ་ལྕ ྩོགས་པའྱི་
དབང་གྱིས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་དའེྱི་ནང་འགན་འཁྱི་དང་
ཐ་ེགཏྩོགས་ཡྩོད་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། འདྱིའྱི་ཐྩོག་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཁག་དཀྱི་
རེས་བ་རྒྱྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ནས་མ་རེད། སུས་
ན ྩོར་བ་རེད། ག་རེ་ན ྩོར་བ་རེད་ཅསེ་སྙ ྩོན་དཀྱི་བསངླས་
ནས་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མ་རེད། ཐུབ་
པས་ཉ ྩོན་མྩོངས་དགྲར་ཟྱིན་གྱིས། །ཉ ྩོན་མྩོངས་དང་ལནྡ་
གང་ཟག་མྱིན། ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་ཉ ྩོན་མྩོངས་མ་
སངྤ་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ན ྩོར་འཁུལ་སུ་ལའང་
ཡྩོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།

དརེ་བརྟནེ་སུས་ན ྩོར་བ་རེད། སུས་མ་ན ྩོར་
བ་རེད། གང་ད་ུའགྲྱིག་པ་རེད། གང་ད་ུམ་འགྲྱིག་པ་
རེད། ཅསེ་པ་འདྱིའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབཞག་ནས་གང་

ནས་མ་འགྲྱིག་པ་བྱུང་བ་དང་། གང་ནས་འཐུས་ཤྩོར་བ་
ད་ེདག་མ་འྩོངས་པར་མྱི ་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚྩོས་སྤྱི་
མཐུན་གྱི་བསྩོད་ནམས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུར་འབད་
བརྩོན་གནང་དགྩོས་པ་འདྱི་ཐུགས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་གསུང་ཆྩོས་སབྐས་འདྱིར་ཉྱིན་ལརྟ་གསྩོལ་ཇ་
ཡྩོད། གསྩོལ་ཇའྱི་སབྐས་སུ་མ་ཎྱི་ཕངེ་སྐ ྩོར་རེ་རེ་འདྩོན་
རྒྱྱུ ་འདྱི་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོའྱི་སྐུ ་ཚེའྱི་
ཚེ་སུྒབ་དང་བྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསྩོད་ནམས་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་དང་། ཕྩོགས་མཚྱུངས་བར་ལམ་ཞྱིག་
ལ་ཐུགས་ཕམ་གྱི་རྣམ་པ་འདྩོན་གནང་མཛད་དགྩོས་
པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ལས་བྱུང་མྱིན་ད་ེདག་བཤགས་བང་
གྱི་ཆེད་ད་ུདམྱིགས་ནས་ཡྱིན། ཆྩོས་སྐྱྩོང་གྱི་བཀའ་ལུང་
གྱི་ནང་དའུང་བ ྩོད་མྱི ་ཚང་མས་མ་ཎྱི་འབུམ་གཉྱིས་རེ་
འདྩོན་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་ལུང་ཕབེས་ཡྩོད། མ་ཎྱི་འབུམ་
གཉྱིས་རེ་འདྩོན་ཐུབ་མཁན་དང་མྱི ་ཐུབ་མཁན་གཉྱིས་
ཀ་ཡྩོད་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་རེད། འབུམ་གཉྱིས་ཆ་ཚང་མ་
ལྩོང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཉྱིན་ལརྟ་ཕངེ་སྐ ྩོར་འགའ་
ཤས་བགྲངས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་རེད་
བསམ་གྱི་འདགུ འདྱིར་ཉྱིན་གུང་ཚྩོགས་ཚྱུགས་སབྐས་
གསྩོལ་ཇའྱི་སྐབས་མ་ཎྱི ་ཕངེ་སྐ ྩོར་རེ་འདྩོན་པ་ཡྱི ན་
ནའང་ཚྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་སྟབས་དསེ་༸སྐྱབས་མགྩོན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་ཚེ་སུྒབ་དང་བ ྩོད་མྱི ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་
བསྩོད་ནམས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཆེད་ད་ུདམྱིགས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། ཚང་མས་ནམ་རྒྱྱུན་
ད་ུ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱིས་གསྩོལ་བ་
ཕུར་ཚྱུགས་སུ་འདབེས་ནས་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་
དང་བྩོད་མྱི ་མང་ཚྩོགས་ཐུགས་རའེྱི་སྐྱབས་འྩོག་ནས་
མྱི ་འདྩོར་བའྱི་གསྩོལ་བ་ཡང་ཡང་འདབེས་དགྩོས་པ་
འདྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཐུགས་རའེྱི་ལགྕས་ཀྱུ ་དང་དད་
པའྱི་ཨ་ལྩོང་ཟུང་ད་ུའབལེ་དགྩོས། ཟརེ་བའྱི་བ ྩོད་པའྱི་
གཏམ་དཔརེ་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་ལ་ཐུགས་ར་ེཡྩོད་པ་
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ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཅན་ལ་ཐུགས་ར་ེད་ེའཇུག་པའྱི་སྣ ྩོད་
ད་ུམ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅྱིག་གྱིས་བར་ེ
བ་སྙྱིང་ར་ེཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཅན་བཟུང་
ནསུ་ཀྱི་མེད། དརེ་བརྟནེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་
ཀྱི་འཇུག་པའྱི་སྣ ྩོད་ལ་ྟབུ་ད་ེང་ཚྩོས་བསུྐན་དགྩོས་པ་ཡྱིན་
སྟབས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕྩོགས་
བཅྱུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙྱིང་རའེྱི་རང་གཟུགས་
ཡྱི ན་སྟབས་སུ་གང་ལའང་དགྩོངས་པ་འགལ་བ་དང་
ཐུགས་ར་ེམེད་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མ་རེད།

འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོའྱི ་ངྩོས་ནས་ཐུགས་རེ་ད་ེ
འཇུག་རྒྱྱུ ར་སྣ ྩོད་ཡག་པ ྩོ་ཞྱིག་སྨྱིན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན། 
གྩོང་ང་རང་ཚྩོར་རག་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་སྟབས་གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་ནང་ཁུལ་དམ་ཚྱིག་
ཟྩོང་ཁ་ཆྱིག་སྒྱིལ་ཡྩོང་བ་བ་རྒྱྱུ ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
བྩོད་རྱིགས་ནང་ཁུལ་དམ་ཚྱིག་ཟྩོང་ཁ་ཆྱིག་སྒྱིལ་ཡྩོང་
རྒྱྱུའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བམས་བར་ེ
བདེ་རྒྱྱུ ་དང་གུས་བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུ ། ཕན་ཚྱུན་སྐྱྩོན་བརྩོད་
དང་ཁག་དཀྱི་བ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པར་མཐུན་འགྱུར་དང་ཡྩོན་
ཏན་གྱི་ངྩོས་ནས་བལ་ྟདགྩོས་པ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྟབས། ད་
ལའྟྱི་གནས་སབྐས་འདྱི་ལ་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་བྩོད་རྱིགས་སྤྱི་
བ ྩོ་གནམ་བསྟནེ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་གསྩོལ་བ་ཕུར་ཚྱུགས་སུ་འདབེས་རྒྱྱུ ་དང་། 
རང་གྱིས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསྩོད་ནམས་གསྩོག་རྒྱྱུ ། ཚྱུལ་
བསྟན་དགྩོངས་པར་མ་བབ་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཡྩོད་ཚེ་མ་
འྩོངས་པར་བསྐྱར་ལབྡ་མྱི ་ཡྩོང་ཆེད་ང་ཚྩོས་གང་གནང་
དགྩོས་པ་འདགུ་དརེ་གཟྱིགས་རྒྱྱུ ་དང་། ནྩོངས་པ་དང་
འཁུལ་པ་བདེ་མཁན་གང་ཟག་ད་ེདག་ལའང་བདེ་སྟངས་
ལ་འགལ་ཟླ་བདེ་དགྩོས་ཀང་བདེ་མཁན་གང་ཟག་དརེ་
ཉསེ་རྱིང་མེད་པ་བདེ་དགྩོས། བདེ་མཁན་གང་ཟག་
དརེ་ཁྩོང་ཁྩོ་མ་བས་པར་སྙྱིང་རའེྱི་ཡུལ་ད་ུའཇྩོག་དགྩོས། 
དའེྱི་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་དམ་ཚྱི གས་འྩོ་ཆྱུ་ཆྱིག་
སྒྱིལ་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཚང་
མས་ད་ེལརྟ་དགྩོངས་པར་འཇྩོག་རྩོགས་གནང་། ཞསེ་
གསུངས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་བསྟན་འགྲྩོའྱི་ཕན་བདའེྱི་སདླ་དགུང་
གྲངས་ ༡༡༣ བར་སྐ་ུའཚྩོ་བཞུགས་མཛད་རྒྱྱུའྱི་

གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པར་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྩལ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༤ ཚེས ༡༦ ཉྱིན་
གྱི་སྔ་ད ྩོར་སྐུ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བད་ེལེགས་
བཤད་གླྱིང་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་དཔ་ེམཛྩོད་ཁང་ད་ུཤར་ར་ེམཁན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་བང་ཆྱུབ་ཆྩོས་ལནྡ་མཆྩོག་གྱིས།   ཕྱི་ཚེས་ 
༡༥ ཉྱིན་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་པ་མཆྩོག་དང་བང་ར་ེཆྩོས་ར་ེ
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙྩོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགེ་ལནྡ་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ད་ུ
མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་བསྟན་འགྲྩོའྱི་ཕན་བདའེྱི་སདླ་དགུང་གྲངས་ ༡༡༣ 
བར་སྐ་ུཚེ་མྱི ་འཇྱིག་ར ྩོ་རའེྱི་ཁམས་སུ་བཞུགས་རྒྱྱུའྱི་སལྐ་
བཟང་གྱི ་ཞལ་བཞེས་བཟང་པ ྩོ་མཛད་ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་
གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་སྤལེ་ཡྩོད།

ད་ེཡང་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་གསར་
འགྩོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ད ྩོན།  ཁས་སང་ང་ཚྩོ་རྱི་
བ ྩོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་སྐྱབས་ར་ེདགའ་
ལནྡ་ཁྱི་པ་མཆྩོག་དང་། བང་ར་ེཆྩོས་ར་ེརྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་གཙྩོས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དག་ེལནྡ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ད་ུམཇལ་བཅར་
ཞུ་སབྐས།  ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ང་ཚྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་

འདྱི་ལརྟ་སྩལ་སྩོང་།  ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོ་དམ་གཙང་ཤ་
སྟག་ཅྱིག་འདྱིར་འཛྩོམས་ནས་ངྩོས་ལ་རེ་འདནུ་གནང་བ་
རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཁྱདེ་ཚྩོ་ཚང་མ་བླ ྩོ་བད་ེཔ ྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་བཞུགས་ཨང་། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། 
ས་ྔམྩོ་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་གཟྱིམ་ལམ་ནང་དའུང་
དགུང་གྲངས་ ༡༡༣ བར་སྐ་ུའཚྩོ་བཞུགས་མཛད་རྒྱྱུའྱི་
རྟནེ་འབལེ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད།  
འབྱུང་འགྱུར་ལྩོ ་བཅྱུ ་གྲངས་བར་མཛད་འཕྱིན་མུ་
མཐུད་བསྐྱང་རྒྱྱུའྱི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། 
དསུ་ཚྩོད་དའེྱི་རྱིང་ལ་ཆྩོས་ལུགས་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་དང་
བཅས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ླཆེན་ཚྩོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བྩོད་
མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་ཚྩོ ་ཡྱི ན་ནའང་རེད། 
ཚང་མས་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་གནང་ནས་ང་ཚྩོས་
སབྐས་བབ་ལས་དྩོན་ཚགས་ཚྱུད་པ ྩོ་དང་། ལམ་
ལྷ ྩོང་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་བེད་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་ཡྩོད་འདགུ ཐངེས་འདྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དག་ེ
ལནྡ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས་
གྲྩོས་ཆྩོད་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་བཞག་ནས་གཟྱིམ་ཆྱུང་ད་ུ



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

མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡྩོད་པ་དང་།
གྲྩོས་ཆྩོད་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་ནྱི།

༡༽ ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་ལ་ྷདགྩོངས་འཁུག་
པ་དང། ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ། ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་ད་ེ
དག་སེལ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་ང་ཚྩོ ་རྱི ་བ ྩོ་དགེ་ལནྡ་པའྱི་
ཕྩོགས་ནས་སྒ ྩོ་གསུམ་ཐྩོག་ནས་ནསུ་པ་ཡྩོད་ཚད་བཏྩོན་
ནས་བཀའ་སུང་ཅྱི་སུྒབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

༢༽ ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ལ་ཆྩོལ་
ཁ་གསུམ་དང་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ལྔ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ར ྩོག་
ར་ཆྱིག་སྒྱིལ་དགྩོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་མཐྩོང་བ་དང་། 
བར་ལམ་ལས་རྱིམ་སྣ་ཚྩོགས་ཀྱི་རྐེན་ལ་བརྟནེ་ནས་
དརེ་ཉམས་རུྒད་བྱུང་ཡྩོད་པའྱི་ད ྩོགས་ཟྩོན་ཡྩོང་གྱི ་
འདགུ་པས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཀང་ད་ེལ་ཐུགས་འཚབ་
མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་བསམ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་
ཚྩོ ་རྱི ་བ ྩོ་དགེ་ལནྡ་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་གཞན་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚྩོར་བ ྩོད་མྱི ་ཚང་མ་ལ་མཐུན་
སྒྱིལ་ར ྩོག་ར་ཆྱིག་སྒྱིལ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུསྩལ་རྒྱྱུའྱི་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ །

༣༽ བཀའ་སྤྱི་གཉྱིས་ནས་བ ྩོད་གཞྱིས་བསེ་
གཉྱིས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་རྩོགས་མཐུན་ལམ་ར ྩོག་ར་ཆྱིག་
སྒྱིལ་གྩོང་བུའྱི་སྟ ྩོབས་ཤུགས་ལ་ད ྩོ་ཕ ྩོག་ཅྱུང་ཟད་ཙམ་
ཡང་མྱི ་འབྱུང་ཆེད་འབད་པ་ལྷ ྩོད་མེད་གནང་སྐྱྩོང་ཡྩོང་
བ་དང་། ལགྷ་པར་དའུང་ད་ལམ་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་རྣམ་
པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་ཟུར་རྣམ་པ། བཀའ་ཟུར་
རྣམ་པ་བཅས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་བཀའ་སྤྱི་ལནྷ་
རྒྱས་སར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཛ་དག་གྱི་གནད་ད ྩོན་རེ་སྐལུ་
ད ྩོན་ཚན་ལ་ྔསནྙ་སེང་ཞུས་པ་རྣམས་གང་མགྩོགས་ཕག་
ལེན་གནང་རྒྱྱུ ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་མཐྩོང་ནས། བཀའ་
སྤྱི་ལནྷ་རྒྱས་ནས་ད ྩོན་ཚན་ད་ེདག་ཅྱིས་ཀང་ཕག་ལེན་ད་ུ
འཁལེ་བ་གནང་སྐྱྩོང་ཡྩོང་བའྱི་རེ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།

བཅས་གྲྩོས་ཆྩོད་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་བཞག་
ཡྩོད་པ་དང་། གྲྩོས་ཆྩོད་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་པ་འཁྩོད་པའྱི་
སནྙ་ཞུ་ཞྱིག་བཀའ་སྤྱི་གཉྱིས་ལའང་ཕུལ་ཡྩོད་འདགུ་པ་
བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཟབ་སྦྩོང་ད་ུབཅར་བའྱི་གཏན་ཉྱིན་
སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་རྒན་བདག་དང་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་
མྱིའྱི་གཏན་ཉྱིན་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ ༡༩ ནས་དག་ེརྒན་དང་། 
རྒན་བདག་བཅས་མྱི ་གྲངས་ ༥༧ དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་
བདེ་ ༣ བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༦༠ ཐམ་པར་༸རྒྱལ་
བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་གྱི ་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུམཇལ་ཁའྱི་
སབྐས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ས་གནས་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་ནས་རྒན་བདག་དང་། དག་ེརྒན་བཅས་མྱི ་གྲངས་ 
༥༧ ཡྩོད་པ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་འདྱིར་ཟབ་སྦྩོང་སྩོགས་ཚྩོགས་
ཡྩོད། ངྩོས་རང་འཁྱྱུག་ཙམ་ཐུག་དགྩོས་སམྙ་པ་ཞྱིག་
བྱུང་། རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་བར་སབྐས་ངྩོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུྲ་ཁག་ཏུ་སླ ྩོབ་ཕུག་ཐུག་འཕད་དང་། ཆེས་མཐྩོའྱི་
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ཁག་ཏུ་གཏམ་བཤད་བདེ་
སབྐས་ཡང་ཡང་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ད་ུསླབེས་ཡྩོད། ཟླ་ངྩོ་
རེ་རེའྱི་ནང་ད་ུཧ་ལམ་འཕུལ་ཆས་གསར་པ་རེ་ཐྩོན་ནས་
འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་འཚྩོ ་བ་སྟབས་བད་ེརུ་འགྲྩོ་
བ་དང་། འཕུལ་ཆས་སྣ་ཚྩོགས་བདེ་སྤྩོད་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་

པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབྩོར་ཡར་རྒྱས་
འགྲྩོ་བ་སྩོགས་ཕྩོགས་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་
འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ད་ལའྟྱི་
གནས་སབྐས་ལ་ཆ་མཚྩོན་ནས་བཤད་ན། ང་ཚྩོ་འདྱིར་
ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་ཐྩོག་བསདྡ་ཡྩོད་ཀང་། འཛམ་གླྱིང་
གཅྱིག་གྱུར་འདྱིའྱི་སྟངེ་ད་ུད་ལའྟྱི་དསུ་འདྱིར་མྱི ་ཇྱི་ཙམ་
ཞྱིག་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་བཞྱིན་འདགུ  ད་ེཡང་སྱི་རྱི་
ཡ་ Syria དང་། ཨྱི ་རག Iraq  ཡེ་མན་  Ye-

men སྩོགས་སུ་མྱི ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་གྱི་
མྱི ་འདགུ་གམ། སྤྱིར་སྟག་གྱིས་མྱི ་ཞྱིག་བསད་པ་དང་། 
གངླ་ཆེན་གྱིས་མྱི ་ཞྱིག་བསད་འདགུ་ཅསེ་བརྩོད་ཚེ། ཨ་
ཙྱི ་རྐནེ་ངན་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདགུ ཅསེ་སེམས་མྱི ་
བད་ེབ་བདེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་མྱིས་མྱི ་བརྒྱ་
ཕག་དང་སྟ ྩོང་ཕག་བསད་འདགུ་ཅསེ་བརྩོད་ན། ད་ེནྱི་
འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་གྲབས་བདེ་བཞྱིན་འདགུ 
གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བལྟས་ན་མྱིས་མྱི ་གསྩོད་པའྱི་
རྱིགས་རྒྱྱུན་ཆད་མེད་པར་ཡྩོང་གྱི་འདགུ གཞན་ཡང་
ལྐ ྩོག་ཟ་རལུ་སུངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཆ་མཚྩོན་ན། ལྷ ྩོ་ཨ་
རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་པ་ན་མའྱི་ Panama ཚྩོང་ལས་ཁང་མྩོ་
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སེག་གྱི་ Mossack Fonseca  གནས་ཚྱུལ་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོས་གྩོ་ཐྩོས་བྱུང་ཡྩོད་ངསེ་རེད། ཨྱི ན་ཇྱིས་མཚྩོན་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ྔཙམ་གྱིས་དངུལ་གྱི་མ་ར་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་བཟྩོས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ ྩོ་འདགུ་ཅསེ་
ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་འདགུ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་
ན་འཁལ་རྱིགས་སྤྩོད་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་སྩོགས་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད། 
མདྩོར་ན་ལྐ ྩོག་ཟ་རལུ་སུངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཧ་ཅང་མང་
པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་ལ། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་སྡགུ་སདྐ་རྒྱག་
བཞྱིན་ཡྩོད། ལགྷ་པར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་
ཐད་འཐབ་རྩོད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཉ་ེསྔ ྩོན་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚྩོགས་ཁྩོངས་གཏྩོགས་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ནང་ད་ུཡྩོད་པའྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
ཚབ་ཀྱིས་གྲ་སྒྱིག་གནང་སྟ་ེངྩོས་ནས་མགྲྩོན་འབྩོད་ཀྱིས་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཤྱིག་འཚྩོགས་པ་རེད། སབྐས་དརེ་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མྩོང་མཁན་ཡེ་མན་ Yemen 
ནས་ཕབེས་པའྱི་ཨ་ཅག་ Tawakkol Karman 
མཆྩོག་དང་། ཨྱི ་རན་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རྟགས་བཞསེ་མྩོང་མཁན་སརྔ་ནས་ངྩོ་ཤེས་པ་ Shirin 

Ebadi མཆྩོག་ཕབེས་ཐུབ་མེད་ཀང་སྐ་ུཚབ་ཨ་ཅག་
ཅྱིག་ཀང་འདགུ ངྩོས་རང་བཅས་གསུམ་ནས་གཏམ་
བཤད་བས་པ་རེད། ཁྩོང་གཉྱིས་ནས་བཀའ་མྩོལ་གནང་
སབྐས་རང་རང་སྩོ་སྩོའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་གྱི ་སྐ ྩོར་ཞྱིབ་ཚགས་
དང་ནན་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་གསུངས་སྩོང་། 
ད་ེརསེ་ངྩོས་ཀྱི་ཤྩོད་མཚམས་སུ་སླབེ་སབྐས། ངྩོས་རང་
ནམ་རྒྱྱུ ན་ནས་བསམ་བླ ྩོ་འདྱི་ལྟར་འཁྩོར་བཞྱིན་ཡྩོད་
སྟབས། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ནས་འདྱི་ལརྟ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་གྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་བརལ་བཤྱིག་འགྲྩོ་བཞྱིན་
འདགུ ཅསེ་སདྐ་ངན་བརྒྱབ་པ་གཅྱིག་པུས་ཕན་ཐྩོགས་
མེད། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྩོད་ཐྩོབ་ཐང་རྱིས་མེད་ར ྩོག་
རྩོལ་ད་ུགཏྩོང་བའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གང་ལ་ཐུག་མྱིན་དང་། ད་ེ
ཡང་རྒྱྱུ ་འབས་རྟནེ་འབལེ་གྱི་འགྲྩོ་ལུགས་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་
བརྟག་དཔྱད་བདེ་དགྩོས། རྒྱྱུ ་རྐནེ་ཞྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་

བྱུང་བ་ལས། རྒྱྱུ ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་འབས་བུ་བྱུང་
བ་ཞྱིག་མྱིན། དཔརེ་ན། ས་ཡྩོམ་བརྒྱབ་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ལ་
མཚྩོན་ནའང་། ད་ེལ་རྒྱྱུ ་དང་རྐནེ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་འཛྩོམས་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འབྱུང་བའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ལ་
བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ལས། ཐད་ཀར་མྱིའྱི་བ་སྤྩོད་དང་
འབལེ་བ་ད་ེཙམ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་མྱིས་བཟྩོས་
པའྱི་རྙ ྩོག་གྲ་རྣམས་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོ་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་
ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ར་བ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
ཚེ་སྩོག་ལ་གཅསེ་སྤས་བས་པ་ལརྟ་མྱི ་གཞན་གྱི་ཚེ་སྩོག་
ལའང་གཅསེ་སྤས་བདེ་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་ན་མྱིས་
མྱི ་གསྩོད་རྒྱྱུ ་དང་། གཞན་ལ་ཐུབ་ཚྩོད་ཤྩོད་པའྱི་རྱིགས་
ཡྩོང་ཐབས་མེད། དཔརེ་ན།  རང་ཉྱིད་ལ་གཞན་གྱིས་
ཐུབ་ཚྩོད་བཏང་ན་མ་སྐྱྱིད་པ་ཡྩོང་བ་ཡྱིན། རང་གྱི་ལུས་
ལ་དཔ་ེལྩོང་ལ། །གཞན་ལ་གནྩོད་པ་མ་བདེ་ཅྱིག ། 
ཅསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་རེད། མྱི ་གཞན་ལ་ཐུབ་ཚྩོད་མ་
བཏང་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལྐ ྩོག་ཟ་རལུ་སུངས་དང་། 
མགྩོ་སྐ ྩོར་བསླུ་བྱིད། གཡྩོ་སྒྱུ ་ཁམ་གསུམ་བ་རྒྱྱུ ་ཚང་མ་
གཞན་གྱི་ཚེ་སྩོག་ལ་རྱིན་ཐང་བརྱི་པ ྩོ་དང་། གཞན་གྱི་
ཚེ་སྩོག་ལ་མཐྩོང་ཆེན་བདེ་པ། གཞན་གྱི་རང་དབང་
ལའང་བརྱི་བཀུར་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྙ ྩོག་གྲ་ད་ེརྱིགས་ཡྩོང་
ཐབས་མེད། དརེ་བརྟནེ་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་
འདྱི་བཞྱིན་དངྩོས་གནས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་ཡར་རྒྱས་དང་། 
འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་ངྩོ་མཚར་སྐྱ་ེ
དགྩོས་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཀང་། ད་ེལ་ྟབུའྱི་འཕུལ་ཆས་
དང་རྱིག་རལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ད་ེདག་མྱི ་ལ་བརབ་
གསྱིག་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་དང་། མྱི ་ལ་དཀའ་ངལ་བཟྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐནེ་
ཞྱིག་ཏུ་འགྲྩོ་གྲབས་བདེ་བཞྱིན་འདགུ དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་
པར་ཕྱིར་མྱིག་ཅྱིག་བལསྟ་ན། ཚན་རྱིག་པ་དང་། ལག་
རལ་བ་བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་བཟྩོས་
པ་རེད། ཚན་རྱིག་རང་གྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ན་ཧ་ལས་
པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་ལག་རལ་གྱི་རྣམ་
དཔྱྩོད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་གུྲབ་འབས་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཐྩོན་པ་
ད་ེགཏྩོར་བཤྱིག་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། དསུ་
རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཐྩོག་ཏུ་འདས་པ་རེད། ངྩོས་
ནས་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་ད་ེའཚེ་བའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་

ཆགས་འདགུ  ཅསེ་ནམ་རྒྱྱུན་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། དསུ་
རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་དའེྱི་ནང་ད་ུདམག་འཁུག་གྱི་ཐྩོག་ནས་
མྱི ་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་ཞྱིག་བསད་པའྱི་སྐ ྩོར་བརྩོད་
ཀྱི་ཡྩོད།ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་འཚེ་བ་སྤད་པ་
ད་ེདག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དང་། 
དང་བདནེ་ཡྩོད་པ། ཡ་རབས་སུ་ཕྱིན་པ་བཅས་བྱུང་
ཡྩོད་ན་ལ་ྟརྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོད་ཀང་ད་ེལརྟ་བྱུང་མེད། དསུ་
རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་ད་ེབཞྱིན་དམག་འཁུག་གྱི ་དསུ་རབས་
ཤྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་བསྐྱལ་བར་བརྟནེ་དསུ་རབས་ཉརེ་
གཅྱིག་པ་འགྩོ་ཚྱུགས་པའྱི་དསུ་སབྐས་སུའང་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕད་ཚེ་ལམ་སེང་དམག་མྱི ་བཏང་ནས་ལམ་སེང་
གཏྩོར་བཤྱིག་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་ཏུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་
དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་བག་ཆགས་
ཇྱི་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་བཞག་ཡྩོད་དམ་ཞ་ེན། དཀའ་ངལ་འཕད་
མ་ཐག་དམག་དཔུང་བདེ་སྤྩོད་བས་ནས་རང་ཉྱིད་དང་
འགལ་ཟླ་ཡྩོད་རྱིགས་རྣམས་ར་མེད་བཟྩོས་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་ད་ེལརྟ་ད་ུརྩོགས་པ་རེད། ད་ེལ་ྟ
བུའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེད་ལ་ྟདསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་
དའུང་མུ་མཐུད་འཁྱརེ་ཡྩོང་བར་བརྟནེ་དསུ་རབས་ཉརེ་
གཅྱིག་པའྱི་འགྩོ་སྟ ྩོད་ཀྱི་ད་ཆ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ལ་སླབེས་
ཡྩོད་ཀང་མདྩོར་ན་ད་དངུ་བཀ་ཤྱིས་པ་ད་ེཙམ་མེད། མྱི ་
ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཞྱིག་གསྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ལ། ཞདེ་སྣང་གྱི་ངང་
ད་ུསྡ ྩོད་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ཨུ་ར་ུསུ་དང་ནབུ་ཕྩོགས་རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེདག་གྱིས་ཞདེ་སྣང་བས་ནས་སྡ ྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་
ལ་ྟབང་ཀྩོ་རྱི་ཀའྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ཕ་དང་ད་ེནས་བུ། ཡང་དའེྱི་
བུ་བཅས་མདྩོར་ན་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱིས་འཛྱིན་པ་ལ་ྟབུ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་ལ། གྩོ་མཚྩོན་ལ་དང་ད ྩོད་བདེ་པ་དང་། 
རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གྩོ་མཚྩོན་ལ་དང་ད ྩོད་བས་པ་དའེྱི་དབང་
གྱིས་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཀང་ཞདེ་སྣང་བས་ནས་
སྡ ྩོད་དགྩོས་པ། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གྱིས་ཀང་གྩོ་མཚྩོན་ལ་དང་ད ྩོད་བདེ་དགྩོས་པ་ལ་ྟབུ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། གནས་སྟངས་འདྱི་དག་མུ་མཐུད་འདྱི་
ལྟར་གནས་ཚེ་ང་ཚྩོའྱི་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འདྱི་
ཡང་འདས་ཟྱིན་པའྱི་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་དང་འད་བར་
དངངས་སྐག་དང་། ང་རྒྱལ། ཕག་དྩོག་ཁྩོ་ནའྱི་ངང་ད་ུ
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འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཉནེ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་མྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་བྱུང་ན་མྱི ་སུ་ཞྱིག་
དང་། ཐ་ན་བ་བྱིའུ་ཚྱུན་ཆད་ལ་སྡགུ་བསལྔ་ཡྩོང་ངསེ་
ཡྱིན། དསེ་ན་ང་ཚྩོ་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འདྱི་ཉྱིད་
འདས་ཟྱིན་པའྱི་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་ད་ེཇྱི་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་བྱུང་
ཡྩོད་མེད་ལ་མྱིག་དཔ་ེབལསྟ་ནས། དམག་འཁུག་དང་
གྩོ་མཚྩོན་ལ་དང་ད ྩོད་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་དསུ་རབས་
ཉྱི་ཤུ་པ་ད་ེའཚེ་བའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་
རེད། དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འདྱི་བཞྱིན་འཚེ་བ་མེད་
པའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་དང་། བཟྩོ་འྩོས་
པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་
འདྱི་ཉྱིད་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་དང་མྱི ་འད་བར་ངྩོས་ནས་
ནམ་རྒྱྱུན་བརྩོད་མུས་ལརྟ། འཚེ་བ་མེད་པའྱི་དསུ་རབས་
ཤྱིག་དང་། ཞྱི་བའྱི་དསུ་ཪབས་ཤྱིག གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་དསུ་
རབས་ཤྱིག་བསུྐན་དགྩོས་ཞསེ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། འཚེ་བ་
མེད་པ་ཞསེ་པ་ད་ེཡང་། རང་གར་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་
བླ ྩོ་མྱི ་མཐུན་པ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ད ྩོ་སྣང་བ་ཡུལ་མྱི ་
མཐུན་པ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་གནས་ངསེ་ཡྱིན་པ་
ལས་མེད་པ་ཆགས་ཐབས་མེད། དཔརེ་ན། ཆྩོས་ལུགས་
འད་མྱིན་ཡྩོད་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་སྡ ྩོད་ངསེ་ཡྱིན་པ་ལས། 
མེད་པ་ཆགས་ཐབས་མེད། འྩོན་ཀང་འགལ་ཟླ་ཡྩོད་པ་
རྣམས་རྙ ྩོག་གྲ་མྱི ་ཡྩོང་བར་གང་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས་སམ་ཞ་ེ
ན། གྲྩོས་མྩོལ་བདེ་དགྩོས་པ་ཡྱིན། ཕན་ཚྱུན་མྱི ་མཐུན་
པ་གང་ཞྱིག་ཡྩོད་ཀང་ང་ཚྩོ་དང་ཕར་ངྩོས་གཉྱིས་ཀ་མྱི ་
ཡྱིན་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་སྟབས། ཁྩོང་ཚྩོར་བད་ེ
སྐྱྱིད་དགྩོས་ལ། ཁྩོ་རང་ཚྩོའྱི་འདྩོད་ད ྩོན་ད་ེདག་ཁྩོ་རང་
ཚྩོར་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད། དསེ་ན་ཕན་ཚྱུན་གཉྱིས་མྩོས་ཀྱི་
ཐྩོག་ནས་གང་ཞྱིག་བ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་མེད་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་
བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་ལས། འཛམ་
གླྱིང་གྱི་མྱི ་འབྩོར་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་
ངའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ལརྟ་ད་ུབདེ་དགྩོས། ང་ཚྩོ་ནང་བཞྱིན་
བདེ་དགྩོས་ཞསེ་བརྩོད་ཤེས་ཐབས་མེད། ཅསེ་སྩོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།། 

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ས་ཡྩོམ་གྱི་གྩོད་ཆག་ཕྩོག་པ་རྣམས་
ལ་ཐུགས་གསྩོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཉ་ེལམ་ཨེ་ཀྩོ་ཌྩོར་ Ecua-

dor དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་ Japan ནང་
ས་ཡྩོམ་གྱི ་གྩོད་ཆགས་ཚབས་
ཆེ་ཕ ྩོག་རྐེན་མྱི ་གྲངས་མང་པྩོའྱི་
ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་མ་ཟད། ད་ེབས་
ཧ་ཅང་མང་བར་རྨས་སྐྱྩོན་དང་
སྡ ྩོད་ཁང་དང་གཞུང་ལམ་སྩོགས་
ཞྱིག་རལ་ད་ུསྩོང་བར་བརྟནེ་དངེ་
སྐབས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འྩོག་
གནས་བཞྱིན་པའྱི ་ད ུས་སྐབས་
འདྱིར་ཨེ་ཀྩོ་ཌྩོར་གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་
དང་ཉྱི་ཧ ྩོང ་གྱི ་སྱིད ་བླ ྩོན ་རྣམ་
གཉྱིས་ལ་ཐུགས་གསྩོའྱི་གསུང་
འཕྱིན་རེ་སྩལ་ཡྩོད།  ད་ེཡང་ཨེ་ཀྩོ་ཌྩོར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་
སྐ་ུཞབས་ར་ཕལེ་ཀྩོ་རེ་ཡ་ Rafael Correa མཆྩོག་ལ་
སྩལ་བའྱི་ཐུགས་གསྩོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། 
འབྱུང་བའྱི་གྩོད་ཆགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་
རྣམས་ལ་ངྩོས་ཀྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་
། ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ཀྱིས་གཙྩོས་གྩོད་
ཆགས་ཕྩོག་མཁན་ཡྩོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེ
དང་སྦྲགས་སེམས་གསྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ 
ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་སྐ་ུཞབས་ཤྱིན་ཛྩོ་ཨ་
བྷ་ེ Shinzo Abe མཆྩོག་ལ་སྩལ་བའྱི་ཐུགས་གསྩོའྱི་
གསུང་འཕྱིན་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། ངྩོས་རང་འཆར་ཅན་
ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་འདྩོན་མཁན་གྱི་ནང་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ངྩོས་ནས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ནང་པ་ཚྩོས་ད་ལྟའྱི་
དསུ་སབྐས་ཙམ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ཤེས་རབ་

སྙྱིང་པ ྩོ་མང་ཙམ་གདྩོན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོར་མཐྩོང་བཞྱིན་
འདགུ ད་ེབཏྩོན་པས་ར་ཆེའྱི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་རྣམས་
ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། གྩོད་ཆགས་ད་ེ
རྱིགས་མྱི ་ཡྩོང་ཆེད་མ་འྩོངས་སྔ ྩོན་འགྩོག་ལའང་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་འདྱིར་ར་རམ་ས་ལར་ཀུན་སླ ྩོང་ད་ེ
འད་ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་འབུམ་གཅྱིག་
བགྲང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་འཁྩོད་ཡྩོད། མཐར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་ཨེ་ཀྩོ་ཌྩོར་གྱི་ངལ་སེལ་རྩོགས་སྐྱྩོབ་ཆེད་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཐབེས་ར་དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་ངལ་སེལ་རྩོགས་
སྐྱྩོབས་ཆེད་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་ཁང་བརྒྱྱུད་ནས་ཞལ་འདབེས་
གསྩོལ་སྩལ་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་འཁྩོད་ཡྩོད་པ་བཅས། 
༼གསུང་འཕྱིན་ངྩོ་མ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད་པ་ནས་འདྱི་
ག་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨྱི ན་
ཡྱིག་ལ་ར་འཛྱིན་ཡྩོང་བ་ཞུ།།༽
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་གྩོ་ལའྱི་གཅསེ་ན ྩོར་ཞསེ་པའྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ནས་ 
༡༥ བར་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་ཨྩོག་སྩོ་ཕ ྩོ་ཌྱི་ Oxford གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ཡན་ལག་ཚན་པ་སྱི་ཀྩོལ་ Skoll ཞསེ་
པའྱི་ཐབེས་ར་ཁང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག རྒྱལ་ཁབ་ ༦༠ 
ཙམ་ནས་གསར་གཏྩོད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་རབ་ཏུ་ཡངས་
པའྱི་ཕུལ་བྱུང་གྱི་སྐྱ་ེབ ྩོ་གྲངས་ ༡༠༠༠ འད་ུའཛྩོམས་
ཐྩོག སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་ཕན་བད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ལས་རྱིགས་
སྣ་མང་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུ ད་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་གཏྩོང་དགྩོས་པའྱི་
ཐབས་ལམ་དང་འཆར་གཞྱི། དམྱིགས་ཡུལ། གུྲབ་
འབས། བརྒྱྱུད་ལམ། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ནསུ་པ་སྩོགས་ཀྱི་
སྐ ྩོར་གྩོ་བསྡརུ་ལྷུག་པ ྩོ་གནང་བ་མ་ཟད། ལྩོ་ལརྟ་སྤྱི་
ཚྩོགས་ཕན་བདའེྱི་སདླ་གཟངེས་སུ་ཐྩོན་པའྱི་བས་རསེ་
འཇྩོག་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ལ་གྩོ་ལའྱི་གཅསེ་ན ྩོར། 
ཞསེ་པའྱི་ཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ལརྟ།

འདྱི་ལྩོའྱི་གྩོ་ལའྱི་གཅསེ་ན ྩོར་ Global 

Treasure Award གྱི་གཟངེས་རྟགས་ད་ེསྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འབུལ་ལམ་
ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་བམས་བར་ེགྩོང་
སྤལེ་ཆེད་འཇྱིགས་ཞུམ་མེད་པར་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་
མཁན་གྱི་མྱི ་སྣའྱི་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་མཐར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ལ་གྩོ་ལའྱི་གཅསེ་ན ྩོར། ཞསེ་པའྱི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི ་ཐག་གཅྩོད་བྱུང་འདུག  
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་ཆེད་
སྐུ་དངྩོས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་གནང་མཛད་ཐུབ་མེད་
ཀང་། ཨྱི ན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཆྩོས་འཕལེ་ཚེ་
རྱིང་ལགས་ཀྱིས་སྐུའྱི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ནས་གཟངེས་རྟགས་
བཞསེ་གནང་ཡྩོད།

ཐེངས་འདྱིར་གཟངེས་རྟགས་མཛད་སྒ ྩོའྱི་
ཐྩོག་ཐེབས་རའྱི་འགན་འཛྱི ན་སྐུ་ཞབས་ཇེབ་སྱི ་ཀྩོལ་ 
Jeff Skoll ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐ ྩོར་ལ་ངྩོ་
སྤྩོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། ང་

ཚྩོས་འདྱི་ལྩོའྱི་གྩོ་ལའྱི་གཅེས་ན ྩོར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་
འདྱི་བམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་པ་འགྲན་ཟླ་བལ་བ་ཞྱིག་
ལ་འབུལ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྩོད་པ་ལརྟ། བྩོད་
ཀྱི་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི ་པ་
བསྟན་འཛྱི ན་རྒྱ་མཚྩོ ་མཆྩོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་
ཐག་གཅྩོད་བྱུང་།  ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ནྱི་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་
བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་དང་། མྱི ་གྲངས་ས་ཡ་མང་པ ྩོར་སྙྱིང་
སྟ ྩོབས་སྤལེ་གནང་མཛད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་
ཁྩོང་གྱིས་དསུ་རྟག་ཏུ། ཁྩོང་རང་ཉྱིད་ནང་པའྱི་དག་ེ
སླ ྩོང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩྩོལ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ང་ཚྩོས་ད་ེརྱིང་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
སྐུ་དངྩོས་འདྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་
བསམས་ནས་རེ་བ་ཞུས་ཡྩོད་ཀང་། སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་
ཀྱི་གནད་ད ྩོན་དང་འབལེ་ནས་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་ཐུབ་
མེད། ང་ཚྩོས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུགཟུགས་སརྔ་ལགྷ་
དངྭས་བསྐྱདེ་ཡྩོང་བའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སྐ་ུཉྱིད་
མཆྩོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ད་ེདག་སྤྱི་ཚྩོགས་ཕན་བདའེྱི་
སདླ་ཧ་ཅང་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ༸གྩོང་ས་ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱིས་ད་བར་ཕག་དབེ་བརྒྱ་ལགྷ་ལགྗས་
རྩོམ་མཛད་ཡྩོད་པའྱི་ཁྩོངས་ནས་འགྩོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་
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and interconnected World ཞསེ་པ་ད་ེཡང་
ཡྩོད། དབེ་དའེྱི་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཡང་དག་
པའྱི་ལ་ྟབ། ཡང་དག་པའྱི་རྟ ྩོག་པ། ཡང་དག་པའྱི་ལས་
ཀྱི་མཐའ་སྩོགས་ནང་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་ཀྱི་སྙྱིང་པ ྩོ་འཕགས་
ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ད་ེདག་ཚྩོགས་
པ་སྒྱིག་འཛུགས་བ་ེབག་པ་གཅྱིག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁྩོ་ནས་
བདེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར། སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
མྱི ་ཚང་མས་ཉམས་ལེན་བས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་དྩོན་གང་
ཅྱིར་ལམ་ལྷ ྩོང་ལནྡ་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་དང་། དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ལས་
འགན་ནྱི་བམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་གཞྱི་རར་བཟུང་བའྱི་
ཐབས་ལམ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་སྒྱིག་འཛུགས་འཛྱི ན་སྐྱྩོང་
བདེ་དགྩོས་པ་དང་།

ད་ེཡང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གཞྱི ་ལ་
བཞག་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། དབུ་ཁྱིད་ངྩོ་མ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་
གནས་སྟངས་ལ་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་ལ་ྟཐུབ་ཅྱིང་། སུས་
ཀང་འགྩོག་ཐབས་མེད་པའྱི་དསུ་ཀྱི་འགྱུར་འགྲྩོས་དང་
འཚམས་པའྱི་ཐག་གཅྩོད་གནང་ཐུབ་པ། ད་ེབཞྱིན་
དཔལ་འབྩོར་ལ་མཚྩོན་ན་དཔལ་འབྩོར་ལམ་ལུགས་
ཁྩོད་བཟང་སྤྩོད་ཉམས་ལེན་ཚྱུད་ཐབས་བདེ་དགྩོས་སྐ ྩོར་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །9

༄༅།།༸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.tibeton-

line.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། ཅསེ་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གཟངེས་རྟགས་མཛད་སྒ ྩོར་སྩལ་
བའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྒྩོགས་སྦང་ཞུས། ད་ེཡང་གསུང་
འཕྱིན་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།

ད་ེརྱིང་གྩོ་ལའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་འདྱིར་ངྩོས་རང་
མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་། གང་ཡྱིན་
བརྩོད་ན་ལནྷ་ཚྩོགས་འདྱིའྱི་འཆར་སྣང་དང་འབད་བརྩོན་
ད་ེངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་གཞྱི ་རའྱི་འགན་ཁུར་གསུམ་
ཐྩོག་ཤུགས་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ལས་གཅྱིག་དང་འབལེ་
བ་འདགུ ད་ེནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་འདྱི་རེད། བམས་བར་ེདང་
བཟྩོད་སན། ཆྩོག་ཤེས། བག་ཡྩོད་སྩོགས་རྱིན་ཐང་ད་ེ
དག་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུར་ངྩོས་ལ་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་
པ ྩོ་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ཆྩོས་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་
ཙམ་ཞྱིག་མྱིན་པར་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མྱི ་མང་པྩོར་ཤེས་རྟ ྩོགས་འབྱུང་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་
ཞྱི་བད་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་ན་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་གཞྱི་
རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ཤེས་དགྩོས་པ་ཙམ་
མ་ཟད། མྱི ་རེ་ངྩོ་རེས་རང་གྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ཉམས་ལེན་ནང་
བཟང་སྤྩོད་ད་ེདག་རྒྱྱུན་སྐྱྩོང་བདེ་དགྩོས། ཞསེ་འཁྩོད་
པ་སྒྩོག་སྦངས་ཞུས་བསྟནུ་ཨྱི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་
ཆྩོས་འཕལེ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་གྩོ་ལའྱི་གཅསེ་ན ྩོར་གྱི་
གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།

ཞྱི་བདའེྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་གྩོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་
ལྡ ྩོག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགྩོས་པའྱི་བསྒགས་གཏམ་

རྒྱལ་ཚྩོགས་ལ་འབུལ་གནང་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ན ྩོ་བལེ་
ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ཡྱི ་
ཤུའྱི་ཆྩོས་དཔྩོན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསྱི་མྩོན་ཊུ་ཊུ་ Archbish-

op Desmond Tutu མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་དབུས།
ནང་པ་དང་ཡྱི ་ཤུ། ཁ་ཆེ། ཧྱིན་ད།ུ ཇྱིའུ། སྱིག་སྩོགས་
འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་
བ་ླཆེན་ ༢༧༠ ཐུན་མྩོང་གྱིས། གྩོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་
འགྱུར་ལྡ ྩོག་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཛ་དག་གྱིས་སེལ་དགྩོས་
པའྱི་ལས་འགུལ་ཐྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་
ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་གནང་དགྩོས་པའྱི་ཐུན་མྩོང་གྱི་ 
བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ནྱིའུ་ཡྩོག་ཏུ་རྟནེ་
གཞྱི ་བས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་
གནམ་གཤྱིས་ཚན་པའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན་ལམྕ་སྐུ་ཁྱི་
རྱི་སྱི་ཊྱི་ན་ཕྱི་གྷ ྩོ་རེ་ Christiana Figueres མཆྩོག་
ལ་ཕུལ་ཡྩོད་འདགུ

ཐེངས་འདྱིར་ཆྩོས་ལུགས་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་
པས་བསྒགས་གཏམ་ད་ེའད་ཞྱིག་སྤལེ་གནང་མཛད་
དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པྩོའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་
ནྱིའུ་ཡྩོག་ཏུ་ལནྷ་འཛྩོམས་གནང་ནས་ད་ེས་ྔརྒྱལ་ས་པ་ེརྱི་
སྱིར་གྩོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་གྱི ་ལྷན་ཚྩོགས་
སབྐས་བཞག་པའྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་མྱིན་
ཐད་རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུས་མཚན་རྟགས་འགྩོད་རྒྱྱུ འྱི་
མཛད་སྒ ྩོ་ཞྱིག་འཚྩོགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། གྩོ་སབྐས་
དམ་འཛྱིན་ཐྩོག་ཐངེས་འདྱིར་འབྩོད་སྐུལ་གྱི་བསྒགས་
གཏམ་འདྱི་སྤལེ་གནང་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ ད་ེ
ཡང་བསྒགས་གཏམ་དའེྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།

འཛམ་གླྱིང་སའྱི་གྩོ་ལ་འདྱི་གཅེས་སྐྱྩོང་བ་
རྒྱྱུ ་ནྱི། ང་ཚྩོའྱི་ཐུན་མྩོང་གྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
བརྟནེ་ང་ཚྩོ་མྱི ་རེ་ངྩོ་རེར་གྩོ་ལ་སུང་སྐྱྩོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྩོད། འགྲྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་གནས་སྟངས་ནྱི། ད་ལའྟྱི་སབྐས་འགག་
རའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་མངྩོན་ད་ུཕྩོགས་ནས་བསདྡ་
ཡྩོད། ད་ཆ་ཁྩོར་ཡུག་འབག་བཙྩོག་བཟྩོ་མཁན་ས་འྩོག་
གྱི་ར ྩོ་སྩོལ་སྩོགས་བཀྩོལ་མཚམས་བཞག་ནས། གཙང་
ལ་བསྐྱར་གསྩོ་ཐུབ་པའྱི་ནསུ་ཤུགས་ཐྩོན་སྐྱདེ་བསུྐན་
ཐབས་ཆེད་གྩོམ་པ་སྤ ྩོ་འགྩོ་འཛུགས་དགྩོས་པའྱི་དསུ་ལ་
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བབ་པར་ང་ཚྩོ ་ཆྩོས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ངྩོས་ནས་ངྩོས་
འཛྱིན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་
རང་གྱི་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེ་གཏྩོང་
དགྩོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་ཡྱིན། བག་མེད་ལྩོངས་
སྤྩོད་ཀྱི་འཚྩོ་བ་སྐྱལེ་སྟངས་འདྱིས་སྣ ྩོད་བཅྱུད་གཉྱིས་ཀར་
ཉམས་རུྒད་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས། ང་ཚྩོས་ད་ེལས་
གཞན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚྩོལ་ཐབས་བདེ་དགྩོས།

སྣ ྩོད་བཅྱུད་རྟནེ་འབལེ་གྱི་འབལེ་ལམ་དམ་
ཟབ་ཡྩོད་པ་དརེ་ང་ཚྩོས་བསམ་བླ ྩོ་ནན་ཏན་གཏྩོང་ 
དགྩོས་པ་དང་། སྣ ྩོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟནེ་འདྱི་ང་ཚྩོའྱི་འདྩོད་
དབང་ལརྟ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བག་མེད་ད་ུབཀྩོལ་ཆེད་
མྱིན་པར་མྱི ་རབས་ནས་རྒྱྱུད་པའྱི་ར་ཆེའྱི་སྡ ྩོད་ཁང་ཞྱིག་
ཡྱིན་སྟབས། ང་ཚྩོས་ངསེ་པར་ད་ུསུང་སྐྱྩོབ་བདེ་དགྩོས། 
ང་ཚྩོ་གཤམ་ད་ུམྱིང་རྟགས་འགྩོད་མཁན་གྱི་ཆྩོས་པ་ཚྩོས་
ཆྩོས་ཀྱི་འད་ུཤེས་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བའྱི་ཐུན་མྩོང་གྱི་རེ་
བ་གཅྱིག་གྱུར་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ཆབ་སྱིད་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས། 
ད་ེས་ྔཔ་ེརྱི་སྱིར་ཁས་ལེན་གནང་བ་ལརྟ། གྩོ་ལ་གཅསེ་
སྐྱྩོང་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་འདནུ་པ། ད་ེབཞྱིན་ཆྩོད་སེམས་
གང་བཅངས་པ་ད་ེདག་མྱི ་རབས་འདྱི་ཙམ་མ་ཟད། 
འབྱུང་འགྱུར་མྱི ་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུགྩོ་ལ་འདྱི་སུང་
སྐྱྩོབ་ཆེད་ལག་བསྟར་དྩོན་འཁྱྩོལ་གནང་རྒྱྱུར་ཡྱིད་ཆེས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་འཁྩོད་པ་མ་ཟད།

གཞན་ཡང་བསྒགས་གཏམ་ནང་། སྱིད་
གཞུང་ཁག་གྱིས་ལག་བསྟར་གནང་དགྩོས་པའྱི་རེ་འདནུ་
ད ྩོན་ཚན་དུག་བཏྩོན་ནས་ནམ་མཁར་ཚ་ད ྩོད་སྤལེ་བདེ་
ཀྱི་དགུ་རླངས་ཉུང་ད་ུགཏྩོང་དགྩོས་པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༥༠ མཚམས་བར་གཙང་ལ་བསྐྱར་གསྩོ་ཐུབ་པའྱི་
ནསུ་ཤུགས་ཐྩོན་སྐྱདེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་བསུྐན་ཐུབ་
པ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་གྩོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་ལ་བརྟནེ་
ནས་ཐན་པ་དང་། ཚ་ད ྩོད་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ། ཉནེ་ཚབས་
ཆེ་བའྱི་ཆར་རུླང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་མཚྩོའྱི་མཐྩོ་ཚད་རྒྱས་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་རྩོགས་རམ་
ཞལ་འདབེས་གནང་དགྩོས་སྐ ྩོར་བཅས་འཁྩོད་འདགུ །

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དཔལ་དསུ་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་སུྒབ་མཆྩོད་
ཆེན་མྩོའྱི་ཐྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་ར་ས་ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གྱི་དསུ་འཁྩོར་ལ་ྷཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་
དཔལ་དསུ་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་སུྒབ་མཆྩོད་ཆེན་མྩོའྱི་དབུ་
བཞུགས་མཛད། ད་ེཡང་ཡྩོངས་གྲགས་གནས་བརྟན་སྡ་ེ
བའྱི་ལུགས་ལརྟ་བས་ན་མྱི ་ལྩོ་ ༢༦༠༦ ཡར་སྔ ྩོན་གྱི་ད་ེ
རྱིང་ནག་པ་ཟླ་བའྱི་དཀར་ཕྩོགས་རྩོགས་པ་གསུམ་པའྱི་
ཉྱིན་བདག་ཅག་གྱི་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཤམྦྷ་
ལ་ནས་ཕབེས་པའྱི་ཆྩོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པྩོས་གཙྩོས་
སལྐ་ལནྡ་གདལུ་བ་རྣམས་ལ་དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་

སུ་དཔལ་དསུ་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་ར་རྒྱྱུད་དབང་དང་བཅས་
པ་གནང་སྟ་ེརྱིམ་བཞྱིན་དསུ་འཁྩོར་གྱི་བསྟན་པ་འདྱི་རྒྱ་
བ ྩོད་ཡུལ་གུྲ་ད་ུམར་ས་དར་ར ྩོ་དར་ད་ུགྱུར་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟ
བུའྱི་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་སྟབས་བསྟནུ་ཏ་ེམྱི ་ལྩོ་ 
༢༦༤ ཡར་སྔ ྩོན་གྱི་ད་ེརྱིང་སྐ་ུབཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་
ད་ུདཔལ་དསུ་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྟན་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་ཞྱིང་། དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ལྩོ་ལརྟ་ནག་པ་ཟླ་བའྱི་
ཚེས་བཅྩོ་ལ་ྔནས་ཉྱིན་གྲངས་བདནུ་གྱི་རྱིང་དཔལ་དསུ་
ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་སུྒབ་མཆྩོད་ཆེན་མྩོ་འདྱི་ཚྩོགས་སྩོལ་དར་
ཡྩོད་པ་བཅས།། 



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

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཐུན་མྩོང་གྱི་གཞྱི་རྟནེ་འཚྩོལ་བ་ཞསེ་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་རྒྱའྱི་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་ཆེན་ཐྩོག་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ། 

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ལྩོན་ཌྩོན་ད་ུརྟནེ་
གཞྱི་བས་པའྱི་ཨྱི ན་ཡུལ་བ ྩོད་ཀྱི་ཐབེས་རའྱི་ Tibet 

House Trust མཐུན་འགྱུར་འྩོག་ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་
ཁང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་ནས།  ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔའེྱི་
ནང་ད་ུཐུན་མྩོང་གྱི་གཞྱི་རྟནེ་འཚྩོལ་བ། ཞསེ་བ ྩོད་རྒྱའྱི་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་ཆེན་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་འཚྩོགས་གནང་
ཡྩོད། ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་
ཚྩོགས་ཆེན་དབུ་འབདེ་ཀྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་
ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཡྩོད། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན་དའེྱི་ནང་
འཁྩོད་ད ྩོན།   

 ད་ལམ་ཐ་ེཝན་ལ་རྒྱ་རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོ་
དང་ང་རང་ཚྩོ ་བ ྩོད་རྱིགས་རྒྱ་སདྐ་ཤེས་མཁན་ཚྩོ ་ལནྷ་
འཛྩོམས་ཐྩོག་ཚྩོགས་ཆེན་ཞྱིག་གྩོ་སྒྱིག་གནང་ཡྩོད། ང་
ཚའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེརྒྱ་བ ྩོད་ཟུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་སེལ་རྒྱྱུ ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟནེ་དམྱིགས་བསལ་བར་སབྐས་ཤྱིག་
ནས་རྒྱ་རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོ་གྲྩོགས་མྩོ་རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུ
ཐུག་ནས་ང་ཚྩོས་དངྩོས་ཡྩོད་བདནེ་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
གསལ་བཤད་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། རྒྱ་རྱིགས་ཚྩོའྱི་བསམ་
ཚྱུལ་གང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ང་ཚྩོས་ཉན་ནས་གྩོ་བསྡུར་བ་
རྒྱྱུ ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དངྩོས་གནས་བས་ན་གནམ་སྡ་ེསྒ ྩོ་
མྩོ་ཆེའྱི་ད ྩོན་རྐནེ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་མ་བྱུང་གྩོང་ནས་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ང་ཚྩོ་དང་ཐུག་ནས་འབལེ་བ་མཐུད་
ནས་འབལེ་བ་བདེ་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་ཅེས་འབྩོད་སྐུལ་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་གནམ་སྡ་ེསྒ ྩོ་མྩོ་ཆེའྱི་ད ྩོན་
རྐནེ་གནས་ཚྱུལ་མ་བྱུང་བར་ད་ུརྒྱ་རྱིགས་ཚྩོར་ཕར་ང་
ཚྩོས་འབལེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་ཁག་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། དྩོན་
རྐེན་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་རེས་རྒྱ་རྱིགས་མཉམ་པྩོར་

འབལེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེསྟབས་བད་ེར་ུཕྱིན་པ་དང་འབལེ་བ་
བདེ་བད་ེར་ུཕྱིན་པ་རེད། ད་ེས་ྔརྒྱ་བ ྩོད་གྲྩོགས་པ ྩོ་ཁག་
གཅྱིག་རགུ་རགུ་བདེ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་རེད་ལ། ད་ལན་ཐ་ེ
ཝན་ནང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བས་ནས་ཚྩོགས་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་
རེད། དརེ་བརྟནེ་ཚྩོགས་ཞུགས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཚང་མར་
ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཕྩོགས་
གཅྱིག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཆེ་ས་ནས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་འཛམ་བུ་གླྱིང་འདྱི་སངྒ་
གྱི་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་གྱི་ཆ་ཤས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ནམ་རྒྱྱུན་རྟག་པར་བསམ་
བླ ྩོ་འདྱི་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ཆྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་བང་ཆྱུབ་སེམས་ཀྱི་སྡ་ེསྣ ྩོད་ཀྱི་གཞུང་ཉམས་ལེན་
བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད།  ཅསེ་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཅསེ་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་འདྱི་འད་ཆག་ཆག་
གཅྱིག་བས་ནས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚྱུལ་
ཐ་དད་རེད། སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་ད་ེཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་
ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྱིན་ན། འཛམ་གླྱིང་གངའྱི་རུླང་གྱི་བ་ེམ་
སྙདེ། ཅསེ་གསུངས་པ་བཞྱིན་མཐའ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། 
ད་ེདག་ལ་ང་ཚྩོས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ལས་གཞན་བ་རྒྱྱུ ་
གང་ཡང་མེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ང་ཚྩོར་འབལེ་བ་ཡྩོད་
པ་རེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ཆ་མཚྩོན་ནའང་སྩོག་ཆགས་
འབུ་སྱིན། བ་བྱིའུ། རྱི་དགྭས་སྩོགས་གྲངས་ཀྱི་མྱི ་ལང་
བ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ང་ཚྩོས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་
རྒྱྱུ ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ ང་རང་ཚྩོས་ངྩོས་
ནས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་སངྒ་གྱི་མྱི ་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ནམ་རྒྱྱུན་ང་རང་ཚྩོས་ཤྩོད་
པ་ལརྟ་སྨྲ་ཤེས་ད ྩོན་གྩོ་བ་ཞསེ་གསུངས་པ་བཞྱིན། སྨྲ་
ཤེས་ཞེས་སདྐ་ཡྱིག་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད་རུང་སདྐ་ཆ་བཤད་
རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་

ཅསེ་ཡྩོད་པ་འདྱི་འཕལ་སེལ་གྱི་སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་ལ་བརྟནེ་
མཁན་གྱི་ཚྩོར་བ་བད་ེསྡགུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕུགས་རྒྱང་
རྱིང་པ ྩོ་དང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་ཐུབ་མཁན་
གྱི་ནསུ་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད། ཅསེ་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་འདྱི་ཁ་ཡྩོད་ལག་
ཡྩོད་ཀྱི་ཕན་པ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་གྱི་མྱི ་
དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་ཕན་པ་བསུྒབ་
རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། 

རྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་ཆ་མཚྩོན་ན་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སྒང་གྱི་མྱི ་གྲངས་མང་ཤྩོས་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅྱིག་རེེད། ལྩོ་རྒྱྱུས་དང་རྱིག་གཞུང་ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅྱིག་རེད། སྤྱི་ཡྩོངས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ན་
རྒྱ་རྱིགས་ཚྩོ ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་འཛྱི ན་མཁན་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། དའེྱི་ནང་ཚན་ནས་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་འདྩོན་
མཁན། གང་ལརྟ་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་
མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པར་ཆ་བཞག་
ན་སྤྱིར་མྱི ་གྲངས་ཉུང་ཉུང་རེད། འྩོན་ཀང་དཔལ་ནཱ་
ལནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པྩོ་ཀླུ་སུྒབ་དང་ཐྩོགས་མེད་གཙྩོ་
བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པྩོ་ཚྩོའྱི་རྨད་ད་ུའབྱུང་
བའྱི་ལེགས་བཤད། སྔ ྩོན་བྱུང་གྱི་ལེགས་བཤད་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད། དསུ་ད་ལའྟང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་ལེགས་
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བཤད་ཅྱིག་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ནང་ད་ལྟ་སྩོས་
ཉམས་ལྡན་པ་ཞྱིག་བས་ནས་ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསུམ་
ཡ་མ་བལ་བ་ཉར་ཚགས་བས་ནས་བསདྡ་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་བར་སྐབས་ང་ཚྩོ ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོག་
ནས་རྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་དབར་འད་ཆགས་པྩོ་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་
ཡང་མེད། གང་ལརྟ་རྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་དབར་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེམྱིས་བཟྩོས་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། འཛམ་གླྱིང་གཞན་དག་ལ་མྱིས་
བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་འདགུ མྱིས་
བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེང་ཚྩོ་མྱི ་དང་མྱི ་ཐུག་ནས་སདྐ་
ཆ་བཤད་དགྩོས་པ་རེད། སདྐ་ཆ་བཤད་སབྐས་ང་དང་
ཁྱྩོད་ཅསེ་པའྱི་སདྐ་ཆ་ད་ེམ་ཡྱིན་པར་ང་ཚྩོ་ཞསེ་སདྐ་ཆ་
བཤད་ནས་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཚྩོར་ཆ་བཞག་ནའང་ལྩོ་རྒྱྱུས་
དང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ལནྡ་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་རེད། ལྩོ་སྟ ྩོང་
ཕག་རྱིང་རྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པར་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ེད་ེབཞྱིན་
གྱི་གང་ལྟར་རྣམ་དཔྱྩོད་དང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་
རེད། ང་ཚྩོ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གྲྩོགས་པ ྩོའྱི་འད་ུཤེས་
བཞག གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བར་ེབ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་བདེ་
དགྩོས། སྩོ་སྩོ་གཅྱིག་པ ྩོའྱི་ཁ་ེཕན་ཁྩོ་ན་ལས་གཞན་ལ་
བསམ་བླ ྩོ་མ་བཏང་ན་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་པར་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་འགན་བངླས་
པའྱི་སབྐས་ལ་ཉམས་མྩོང་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་
བས་པའྱི་འབས་བུ་ད་ེང་ཚྩོ ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ཞེས་
པ་ད་ེམ་ཡྱིན་པར་གཉྱིས་སནྨ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐབས་བས་པ་
རེད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་བཞག་ནའང་བ ྩོད་རྒྱ་ནག་
ནས་ཁ་བལ་མྱི ་དགྩོས་པར་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེན་པ ྩོ་གཅྱིག་གྱི་
ནང་ལ་མཛའ་མཐུན་བས་ནས་སྡ ྩོད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དང་། 
ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་པར་ཆ་བཞག་ནའང་བ ྩོད་མྱིྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐུན་
མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་
ཤེས་ཡྩོན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་བྩོད་པ་རང་གྱིས་
བདག་གཉརེ་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞྱིན་ཁྩོར་
ཡུག་སུང་སྐྱྩོབ་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་བཅས་གཉྱིས་
སནྨ་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་བཏང་ནས།  ང་ཚྩོ་ཁ་བལ་བདེ་
ཀྱི་ཡྱིན། ཞསེ་མཐའ་གཅྱིག་བས། ད་ལ་ྟཡྩོད་པ་འདྱི་

འགྲྱིག་གྱི་འདགུ ཅསེ་མཐའ་གཅྱིག་བས་ནས་མཐའ་
གཉྱིས་དང་བལ་བའྱི་གཉྱིས་ཕན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ། ཞསེ་
པ་ཞྱིག་ངྩོས་ཀྱི་འགན་འཁྱརེ་བའྱི་སྐབས་ད་ེའད་ཞྱིག་
བཟྩོས་པ་རེད། 

གཙྩོ ་ཆེ་ཤྩོས་རྒྱ་མྱིའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མང་
པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་དའེྱི་ཐྩོག་ལ་ད ྩོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་ཀྱི་
འདགུ ངྩོས་རང་ལ་རྒྱ་མྱི ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཐུག་མྩོང་། 
རྩོམ་ཡྱིག་ཆ་བཞག་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་རྩོམ་ཡྱིག་འདྩོན་
པ་ཧ་ལམ་སྟ ྩོང་ཕག་སྐ ྩོར་ཞྱིག་ནང་དའུང་དབུ་མའྱི་ལམ་
ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བཞྱིན་འདགུ དསེ་ག་རེ་མཚྩོན་གྱི་
ཡྩོད། ཅ་ེན། རྒྱའྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་ཚྩོའྱི་ནང་ལ་

ད་ེདངྩོས་གནས་གཉྱིས་སནྨ་རེད་འདགུ ད་ེདཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཅྱིག་རེད་འདགུ  
ཅསེ་ངྩོས་འཛྱིན་བས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་ཀྱི་འདགུ གང་
ལརྟ་རྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་དབར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དང་། 
དཀའ་ངལ་ད་ེད་ེའད་བས་ནས་ལགྷ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཡྱིན་ནའང་ངྩོ་ཚ་བ ྩོ་ཞྱིག་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཀང་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་ཚྩོར་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་སབྐས་
འཁྱྩོག་བཤད་བརྒྱབ་པ་དང་། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་
རྣམས་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་ཡྱིན་པ་ལ་ྟབུ། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་ཞེས་བརྩོད་དསུ་ཁ་བལ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་
ལ་རྒྱབ་གཏྩོད་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ལ་ྟབུ་བཤད་སབྐས།  རྒྱ་

མྱི ་བསམ་བླ ྩོ་ཞ་ེདགས་འཁྩོར་མ་ཐུབ་མཁན། ཕྩོགས་
ཚང་མའྱི་གནས་ཚྱུལ་མ་རྟ ྩོགས་མཁན་ཞྱིག་གྱི་སེམས་
ནང་ཁྩོང་ཁྩོ་བཟའ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་རེད། ད་ེདགྩོས་
མེད་རེད། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་མ་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ང་རང་ཚྩོ ་ཕན་ཚྱུན་ཐུག་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
ད་ེཤེས་པ་བས། ང་ཚྩོ་མཐུན་མྩོང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཕན་ཚྱུན་ཚང་མར་འགན་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་ཕྱི་
ལྩོགས་སུ་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་གསལ་རེད། མྱི ་
དང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་གྩོ་མཚྩོན་བདེ་སྤྩོད་སྤད་
ནས་གནྩོན་ཤུགས་སྤད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་
ཀྱི་མེད། བྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མཚྩོན་ནའང་རྒྱ་མྱིའྱི་
དམག་དཔུང་ཧ་ལས་པའྱི་སྟ ྩོབས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་ནའང་། 
དམག་དཔུང་གཅྱིག་པུས་བ ྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེལརྟ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་ན་
ད་གཟྩོད་བ ྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ནས་རྩོགས་ཚར་
དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། མྱི ་རབས་བར་ེའགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་
རངུ་དཀའ་ངལ་ད་དངུ་ལགྷ་ཡྩོད། མྱི ་དང་མྱིའྱི་དཀའ་
ངལ་ཞསེ་པ་འདྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་སེམས་ནང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་
ལ་ཕན་ཚྱུན་བརྱི་བཀུར་བས། གཉྱིས་ཕན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་
བཏང་། ཕྩོགས་གཅྱིག་རྒྱལ། ཕྩོགས་གཅྱིག་ཕམ་ཞསེ་
པ་ད་ེམ་ཡྱིན་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ ྩོར་རྒྱྱུ ་མཚན་ལནྡ་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ན་ང་ཚྩོའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། ད་རྱིང་ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་ཚྩོགས་
འདའུྱི་ཐྩོག་ལ་ད་ེས་ྔཕན་ཆད་ཀྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
གྱི་ཉམས་མྩོང་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་ཤྱིག་བས་ནས་ང་ཚྩོས་
གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ 
རྒྱ་རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོའྱི་ནང་ཆ་བཞག་ན་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་ཚྱུལ་མ་ཤེས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་འདགུ ངྩོས་
ཀྱི་ནམ་རྒྱྱུན་རྟག་པར་འདྱི་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་མྱི ་
མང་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་གསུམ་ལ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
ཤེས་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་
པའྱི་མཚམས་ལ་ལེགས་ཉསེ་འབེད་པའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་
ལནྡ་ཡྩོད། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་བཀབ་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་
སྱིད་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་མཁགེས་པྩོ་ཡྩོད་པ་འདྱི་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི ་དྱིལ་བསྒགས་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་འདྱི་
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ཡག་པྩོ་མྱི ་འདགུ ཅསེ་ངྩོས་ནས་ནམ་རྒྱྱུན་ད་ེའད་ཤྩོད་
ཀྱི་ཡྩོད། འཁྱྩོག་བཤད་དང་། གསར་འགྱུར་བཀག་
བསྡ ྩོམས་བས་པ་འདྱི་དག་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལ་བེད་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད་མ་གཏྩོགས་རྒྱ་གར་དང་འཛམ་གླྱིང་གཞན་
བཅས་ལ་ཁྱབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་
གཏང་ན་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་གསུམ་བཅྱུ་བཞྱི་
ཡྩོད་པ་ད་ེཚྩོར་མགྩོ་སྐ ྩོར་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།  དངེ་
སྐབས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
གང་ཡྱིན་པ་ད་ེདངྩོས་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་གྩོ་འགྲྩོ་
གྱི་ཡྩོད། ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་འཕུལ་ཆས་མང་པྩོ་ཞྱིག་
ཡྩོད་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་འྩོག་ལ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབཀབ་ཐུབ་
ཐབས་མེད། འབས་བུ་དསེ་རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་ཚྱུལ་ཏ ྩོག་ཙམ་ཤེས་པ་ད་ེཚྩོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཡྱི ད་ཆེས་བརླག་རྒྱྱུ ་དང་ཐེ་ཚྩོམ་སྐྱ་ེགཞྱི ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་རེད། དརེ་བརྟནེ་གང་ལརྟ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
གསལ་པྩོ་ཞྱིག་སྔ ྩོན་ལ་བཟྩོས་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད། ད་ེརྱིང་རྒྱ་རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོ་ཚྩོ་འདྱིར་ཕབེས་
ཡྩོད་པ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་བླ ྩོ་གཟུ་བ ྩོར་གནས་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཉམས་ཞྱིབ་གནང་། 
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ནང་འདས་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་དརེ་
ཡང་འབལེ་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། རྒྱ་བྩོད་གཉྱིས་ལྩོ་
སྟ ྩོང་ཕག་ཁ་ཤས་རྱིང་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་གང་འད་རེད་འདགུ་གམ། ང་ཚྩོ་འདས་པའྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་གླངེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚྩོ ་འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ནང་བཞྱིན་དགྩོས་ཡྩོད། ཅསེ་སུས་ཀང་ཟརེ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། 
དཔརེ་ན། ངྩོས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་འཛམ་གླྱིང་དང་
དསུ་རབས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་དངྩོས་
ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་བརྟནེ་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད་
མ་གཏྩོགས་འདས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་རྐང་རྐང་བགྲངས་
ནས་ད་ལའྟྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་མེད། ང་ཚྩོས་འདྱི་
བཤད་ཀྱི་མེད། འྩོན་ཀང་ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་མཁགེས་པྩོ་
བདེ་མཁན་ད་ེཚྩོས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཁུངས་འཁྱྩོལ་ལ་མ་འཁྱྩོལ་
ད་ེའད་བགྲངས་ནས་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་འདགུ ད་ེཚྩོའྱི་
གྲས་འདྱི་བླ ྩོ་གཟུ་བ ྩོར་གནས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་ཚྱུལ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་

པ ྩོ་རེད་འདགུ མ་འྩོངས་པར་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ཡྩོད་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་གཉྱིས་རེད། ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་
རྱིང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། སརྔ་དསུ་སབྐས་འགའ་
ཤས་སབྐས་དངྩོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚྩོ་གཉནེ་འབལེ་
མཛའ་གཅྱུགས་ལྡན་པ་བས་ནས་བསྡད་ཡྩོད་པ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་མཐུན་མྩོང་གྱིས་འབད་བརྩོན་
གྱི་ཐྩོག་ནས་མ་འྩོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཚྱུན་མཛའ་
གཅྱུགས་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དང་གཉྱིས་ཕན་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོའྱི་དགྩོངས་པར་བཅང་རྩོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 

མཐའ་དྩོན་ཁྱདེ་རང་ཚང་མ་ལས་བལེ་ཡྩོད་
པ་ཤ་སྟག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚྩོགས་འད་ུའདྱི་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་ཚྩོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ས་ྔམྩོ་ངྩོས་རང་
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡྩོད་སབྐས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤ ལྩོར་རྒྱལ་ཡྩོངས་
མྱི ་དམངས་འཐུས་མྱི ་ཚྩོགས་ཆེན་ཚྩོགས་པ་རེད། 
ཚྩོགས་འདའུྱི་སབྐས་འད་ཆག་ཆག་བས་པ་ཞྱིག་ལས་གྩོ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ ྩོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་བྱུང་མེད།  ད་ེནས་ལ་ྔབཅྱུ་
ང་དུག་ལྩོར་རྒྱ་གར་ད་ུབསླབེས་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ནང་ལ་གྩོ་བསྡུར་ཧ་ཅང་ལྷུག་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་དང་། 
སབྐས་རེ་རྩོད་པ་ཤྩོར་བ་སྩོགས་བྱུང་ཡྩོད། ད་ེདསུ་ལྡྱི་
ལྱིར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ཀུ་ཨན་ལའྱི་ Zhou Enlai 
དང་ཧྩོ་ལུང་ཕབེས་པ་རེད།  སབྐས་ད་ེདསུ་ཁྩོང་རྣམ་
གཉྱིས་ལ་ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེལརྟ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་རྒྱ་ནག་
པ་ེཅྱིང་རྒྱལ་ཡྩོངས་མྱི ་དམངས་འཐུས་མྱི ་ཚྩོགས་ཆེན་
དང་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་སྟངས་འདྱི་འད་
གྱི་མྱི ་འདགུ ང་ཚྩོ་བསམ་འཆར་བཤད་མཁན་ཞ་ེདགས་
མྱི ་འདགུ ལྡྱི་ལྱིར་བསམ་འཆར་བཤད་མཁན་དང་ཧ་
ཅང་འཁུག་པ ྩོ་འདགུ  ཅསེ་ཞུ་སབྐས་ཀུས་ཁྱདེ་རང་རྒྱ་
ནག་ནས་ཕྱིན་ཚར་རསེ་ང་ཚྩོ ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཕྱིན་
ཡྩོད། ཅསེ་ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་ཚྩོགས་འད་ུའཚྩོགས་སྐབས་ཁ་གསལ་
གཏྱིང་གསལ་བས་ནས་གང་ལྟར་ང་ཚྩོ ་ཐུན་མྩོང་གྱི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ང་ཚྩོ་ཚང་མའྱི་ཐུན་མྩོང་གྱི་ལས་
འགན་བས་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་འདྱིར་ཕབེས་པ་རེད། 
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་

མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་དགྩོས་ཀྱི་
འདགུ དའེྱི་སྐ ྩོར་གྩོ་བསྡརུ་ལྷུག་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ངྩོས་
ནས་རེ་བ་ཞུ་གྱི་ཡྩོད། ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བཀ་ཤྱིས་
བད་ེལེགས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འཕལ་སརླ་ཡང་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  གྲྩོགས་པྩོ་རྣམ་པ་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ངྩོས་ནས་
ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་། བར་སབྐས་ངྩོས་
ནས་ཉམས་མྩོང་མང་པྩོ་བསགས་པ་དང་། གནས་ཚྱུལ་
མང་པྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་ཡྩོང་སབྐས་དཀའ་ངལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
ང་རང་ཚྩོ་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཆགས་ཡྩོད། ཁྩོར་ཡུག་སྐ ྩོར་ཆ་
བཞག་ནའང་། མྱིའྱི་བ་སྤྩོད་དང་གང་ཙམ་འབལེ་བ་
ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། གང་ལརྟ་མྱིས་བཟྩོས་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེམྱིས་སེལ་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་ཤེས་ཡྩོད་དམ་
བརྩོད་ན། ཏན་ཏན་ཡྩོད་རེད་སེམས་བཞྱིན་འདགུ  ཆེ་
ས་ནས་བཤད་ན། དཔརེ་ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་མྱི ་
ག་ཚྩོད་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་གྱི་འདགུ མྱིས་མྱི ་བསད་
འདགུ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་མྱི ་བཟྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། 
གཅན་གཟན་གྱིས་མྱི ་བསད་འདགུ ཅསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན་
ན་ཏ ྩོག་ཙམ་ཨ་ཙྱི ་ཟརེ་རྒྱྱུའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཡྩོད། མྱིས་མྱི ་
གསྩོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཧ་ལམ་འཆར་ཅན་ལ་ྟབུའྱི་སྟངེ་
འགྲྩོ་གྲབས་བདེ་བཞྱིན་འདགུ ད་ེལ་ྟབུའྱི་དསུ་ཚྩོད་སྟངེ་
སླབེས་ཡྩོད་སྟབས། འདྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་མྱིས་
བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ས་དམག་འཁུག་དང་། ཆྱུང་
ས་ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་དང་བདནེ་མེད་པ། དབུལ་ཕྱུག་
མྱི ་སྙ ྩོམ་པ། ལྐ ྩོག་ཟ་རལུ་སུངས་སྩོགས་ད་ེདང་དའེྱི་
མཚྩོན་པའྱི་རྙ ྩོག་གྲ་མང་པྩོ་ཞྱིག་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོ་དང་། 
རྣམ་དཔྱྩོད་ཕན་བུ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་
འདྱི་ཏན་ཏན་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ངྩོས་རང་ཚན་རྱིག་
པ་དང་། ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་བས་པར་
བརྟནེ་འདྱི་ལྟར་བསམ་བླ ྩོ་ཧ་ཅང་འཁྩོར་ཡྩོང་གྱི ་འདགུ 
གང་ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་
ལྷག་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་སྐྱསེ་པའྱི་སབྐས་སུ་མྱི ་གཅྱིག་
གྱུར་བས་ནས་སྐྱསེ་པ་རེད། གལ་ཆེ་ཤྩོས་འཚར་ལྩོངས་
བས་པའྱི་སབྐས་སུ་ཕ་མ། དའེྱི་ནང་ནས་གཙྩོ་བ ྩོ་མའྱི་
གཅསེ་སྐྱྩོང་འྩོག་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་པ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། 
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དརེ་བརྟནེ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ད་ེདག་ཚང་མར་ལནྷ་
སྐྱསེ་ལ་བམས་བརེ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཇྱི་ཙམ་སེམས་ནང་
ཚྩོར་བ་འད་བྩོ་གང་འད་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་
རེད། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་རྙ ྩོག་གྲ་བཟྩོ་
མཁན་ད་ེཚྩོ ་གྲས་ནྱི་བམས་བརེའྱི་འྩོག་འཚར་ལྩོངས་
བས་པ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཚན་རྱིག་པས་
ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱིའྱི་ལྷན་སྐྱསེ་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ནྱི་བམས་བར་ེལནྡ་པའྱི་རང་བཞྱིན་རེད། ཅསེ་
བཤད་ཀྱི་འདགུ  དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་ཆ་བཞག་
ན། ཇྱི་ཙམ་གྱི་བམས་བརའེྱི་བླ ྩོ་ཡྩོད་པ་དའེྱི་ཚྩོད་ཀྱི་ལུས་
པ ྩོ་བད་ེབ་དང་། སེམས་སྐྱྱིད་པ་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ 
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ལགྷ་ཙམ་
ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་བམས་བར་ེསྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་། བམས་
བར་ེསྤལེ་རྒྱྱུའྱི་གཞྱི་མ་ནྱི། མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ད་ེདག་
མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད་འདགུ སྐྱསེ་པའྱི་སབྐས་སུ་ནས་ང་ཚྩོར་མྱི ་གཅྱིག་
གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་ཡྩོད། དཔརེ་ན། སནྨ་ཁང་ཁག་གྱི་
ནང་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་ཐྩོག་ནས་ནད་པར་ལ་ྟགྱི་
ཡྩོད། ནད་པ་ཞྱིག་སནྨ་ཁང་ད་ུསླབེས་པ་དང་ཁྱདེ་རང་
ལུང་པ་དང་ཆྩོས་ལུགས་སྩོགས་གང་ཡྱིན། ཞསེ་འདྱི་རྒྱྱུ ་
མ་རེད། དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་མྱི ་གཅྱིག་
གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་ཐྩོག་ནས་མྱིར་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་རྒྱྱུ ་མང་
པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དཔརེ་ན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚྩོགས་
པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འྩོག་
ནས་མྱིར་རྩོགས་པ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་འདྱི་ང་
ཚྩོས་འབད་བརྩོན་བདེ་ནས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་
འདྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ནང་སྤད་ནས་བྱིས་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་གྱི ་སླ ྩོབ་
རྱིམ་ནས་བཟུང་གང་ལྟར་ཆེས་མཐྩོའྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བར་
བམས་བརའེྱི་ཡ་རབས་ཀྱི་བསམ་པ་འདྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་
སདྐ་ཆ་དང་། སྐྱ་ེབ་ཕྱི་མའྱི་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀྱི་མེད། གང་
ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ན། མྱི ་སྒརེ་
པ་སྩོ་སྩོ་ཡྱིན་ནའང་ལུས་བད་ེབ་དང་། སེམས་སྐྱྱིད་པ། 
ཁྱྱིམ་ཚང་ཡྱིན་ནའང་འཆམ་པ་དང་། མཛའ་བར་ེལནྡ་
པ། ད་ེནས་ཡར་ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ལགྷ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་འཆམ་

མཐུན་བམས་བར་ེལནྡ་པ། སྙྱིང་ར་ེལནྡ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་
ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཕལ་ཆེར་ང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་བས་ན་ཡྩོང་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་སྐྱ་ེགྱི་འདགུ  དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ནང་ད་ུཆྩོས་དང་དམྱིགས་བསལ་
མ་འབལེ་བའྱི་བམས་བརེ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཚན་རྱིག་དང་
མཐུན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བམས་བརའེྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་ཏན་
ཏན་ཡྩོང་གྱི་རེད་སེམས་བཞྱིན་འདགུ འདྱིའྱི་སྐ ྩོར་ལ་ལྩོ་
གང་ཙམ་ནས་ཚན་རྱིག་པ་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་མཉམ་གྩོ་
བསྡུར་བས་ནས་ལས་ཀ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། 
ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ཞུ་རྒྱྱུར། ད་ེརྱིང་འདྱིར་རྒྱ་
རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕབེས་བཞུགས་ཡྩོད་པ་
རེད། རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཐྩོག་
ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དང་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་ཡྩོད། 
དཔརེ་ན། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཆ་བཞག་ན། འཛམ་གླྱིང་
ཡུལ་གུྲ་གང་སར་རྒྱ་རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོ་མང་པྩོ་ཡྩོད། ད་ེ
ཚྩོ་མང་ཆེ་བ་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཡྩོད་པ་ཆགས་ཀྱི་
འདགུ དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ནང་པ་བདེ་དགྩོས་ཟརེ་གྱི་མེད། 
ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ནང་ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐ ྩོར་
དང་། བམས་བར་ེགྩོང་སྤལེ་ཇྱི་ལརྟ་གཏྩོང་དགྩོས་མྱིན། 
ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ང་རྒྱལ་སྩོགས་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་གང་འད་བསྟནེ་
དགྩོས་མྱིན། ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ད་ེཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་
མཁྱནེ་པའྱི་ཆེད་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་པ་མྱིན་པར། འཛམ་
གླྱིང་འདྱི་བམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་གང་
འདས་བཟྩོ་དགྩོས་འདགུ་དའེྱི་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུར་
དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་འབད་བརྩོན་བདེ་རྒྱྱུའྱི་ནང་ད་ུ
རྒྱ་རྱི གས་གྲྩོགས་པྩོ་ཚྩོ ས་དམྱི གས་བསལ་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་པའྱི་ངྩོས་ལ་ཡྱིད་
ཆེས་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཆ་
བཞག་ན། སངས་རྒྱས་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་འབལེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་
ལ་ྟགུྲབ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ཕ་མའྱི་གཅསེ་ན ྩོར་
ཆགས་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཚྩོར་རྟག་པར་འདྱི་ལརྟ་
བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུནང་ཆྩོས་
ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་ཆེ་ར་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ ང་ཚྩོ་རྒྱ་རྱིགས་
གྲྩོགས་པྩོ་ཚྩོས་འདྱིའྱི་ཐྩོག་དགྩོངས་པ་བཞེས་ནས་སྔ ྩོན་

ལ་ཐེ་ཝེན་ལ་ཆ་བཞག་ན་རང་དབང་ལུང་པ་ཆགས་
ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་གང་འད་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་འདགུ ང་ཚྩོ་
མུ་མཐུད་འབལེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ང་ཚྩོ་འདྱི་གར་སླ ྩོབ་
དབེ་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ད་ེའད་ཕན་བུ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེཚྩོའྱི་
ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ་འབལེ་བ་ཡྩོང་གྱི་རེད། འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་
གུྲ་གང་སར་རྒྱ་རྱིགས་གྲྩོགས་པྩོ་མང་པྩོ་ཡྩོད། རྒྱ་
རྱིགས་ཚྩོས་ལ་ྷཁང་བཞེངས་པ་ད་ེཚྩོ ་གྲས་ཡག་པྩོ་རེད། 
འྩོན་ཀང་གཙྩོ་བ ྩོ་བམས་བརེ་ལྡན་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཡྩོང་
རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་ང་ཚྩོས་ཞབས་འདགེས་གང་འད་བསུྒབ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་འདགུ འདྱི་དགྩོངས་པ་བཞསེ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་དང་། ད་ེ
ནས་རྱིམ་པས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆ་བཞག་ན། གང་
ལྟར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་གྱི ་མྱི ་མང་ཤྩོས་ཡྩོད་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་རང་གྱི་ལྐ ྩོག་
ཟ་རུལ་སུངས་མཚྩོན་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཚྩོར་དཀའ་ངལ་
འཕད་པ་སྩོགས་ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གཙྩོ་
བ ྩོར་བམས་བརའེྱི་མ་འདང་བར་བརྟནེ་ནས་ཆགས་ཀྱི་
ཡྩོད། དཔརེ་ན། སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་ལུགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། 
དངྩོས་གནས་བས་ན་བམས་བརེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་ན། 
སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་ལུགས་མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་
རེད། བམས་བར་ེམེད་ན་སྩོ་སྩོ་སྒརེ་གྱི་རང་གཅསེ་
འཛྱིན་ཁྩོ་ནའྱི་སྟངེ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་
ལུགས་ཟརེ་ནའང་ད་ེཙམ་ཕན་ཐྩོགས་ཀྱི ་མེད་པར་
བརྟནེ། དམྱིགས་བསལ་ཆྩོས་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་སདྐ་ཆ་མ་རེད། 
ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་སདྐ་ལ་སེ་ཁུ་ལར་ Secular ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་
དམྱིགས་བསལ་ཆྩོས་དང་མ་འབལེ་བ།  སེ་ཁུ་ལར་
ཟརེ་རྒྱྱུའྱི་ཚྱིག་འདྱིའྱི་ད ྩོན་དག་ནྱི། རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་
ལ་ཆ་བཞག་ན་སེ་ཁུ་ལར་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
རྒྱ་གར་གྱི་སེ་ཁུ་ལར་གྩོ་ད ྩོན་ནྱི། ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་
གུས་ཞབས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་ཆྩོས་དད་མེད་
མཁན་ཚྩོར་ཡྱི ན་ནའང་གུས་ཞབས་བེད་རྒྱྱུ ་ད་ེལྟར་
གསུང་གྱི་འདགུ ནབུ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་སེ་ཁུ་
ལར་ཟརེ་ན་ཆྩོས་ལ་ཕན་བུ་མ་གུས་པ་དང་། མཐྩོང་
མེད་པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོར་གྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ངྩོས་ནས་
སེ་ཁུ་ལར་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གྩོ་ལུགས་ལརྟ། ཆྩོས་
ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་དང་། ཆྩོས་དད་མེད་
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མཁན་ཚྩོ་ལའང་གུས་ཞབས་བདེ་ནས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་
འད་ུཤེས་འདྱིའྱི་ནང་སླབེས་པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཞྱིག་འདགུ 
ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༨༡ སྟངེ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་བར་མྱི ་ཚེའྱི་
ཉམས་མྩོང་ལྟ་བུ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གསྩོག་ཡྩོང་དསུ་འཛམ་
གླྱིང་འདྱི་ད་ལ་ྟདསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་འགྩོ་མ་རེད། 
དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ནང་རྱིམ་པས་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་
པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་དང་། ཞྱི་བདའེྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་
བཟྩོ་དགྩོས་བྱུང་ན། ང་ཚྩོས་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ཤུགས་རྒྱབ་
ནས་མ་འྩོངས་པའྱི་མྱི ་རབས་ད་ེདག་ཤེས་ཡྩོན་སྙྱིང་ར་ེ
ལགྷ་བསམ་དང་། རྣམ་དཔྱྩོད་ཟུང་ད་ུའབལེ་བའྱི་ཐྩོག་
ནས་བམས་བརའེྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ལནྡ་པའྱི་མྱི ་སྒརེ་པ་ཞྱིག་
བཟྩོས་ནས་ད་ེཡར་སྤལེ་ཏ་ེསྤྱི་ཚྩོགས་དང་། རྒྱལ་ཁབ། 
ད་ེནས་རྒྱལ་སྤྱི་ད་ེལརྟ་ཡྩོང་ཐབས་ང་ཚྩོ་དམྱིགས་ཡུལ་
བཞག་ནས་འབད་བརྩོན་བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ ྩོ་མེད་དམ་
བསམས་ནས་ངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་ེའདའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་
ལནྡ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་མཐྩོང་གྱི་
མ་རེད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་ཚེ་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་
ནང་མྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡྩོད་སྟབས། དསུ་
ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་རྒྱྱུན་མ་ཆད་པ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། འདྱི་ང་ཚྩོ་
དངྩོས་སུ་མཐྩོང་། ཉམས་སུ་མྩོང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྩོ་
སྩོའྱི་ཉམས་མྩོང་ཐྩོག་ནས་ད་ལྟའྱི་བེད་སྟངས་འདྱིའྱི་
འཛམ་གླྱིང་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་འདྱི་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་
ཡྩོང་ས་མ་རེད་ཅསེ་བསམ་བླ ྩོ་འཁྩོར་གྱི་འདགུ ད་ལའྟྱི་
བདེ་སྟངས་འདྱིས་འཛམ་གླྱིང་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མེད་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ེམྱིན་ང་ཚྩོས་ཐབས་ཤེས་གང་བདེ་དགྩོས་
འདགུ་ཟརེ་ན། མྱི ་དང་འཛམ་གླྱིང་བར་ེཔ ྩོ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་ནྱི་
མེད། མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སྟངས་འགྱུར་བ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་
དང་། ད་ེཡང་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཐྩོག་ནས་སྨ ྩོན་ལམ་དང་
བསབླ་བ་བརྒྱབ་པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་
ཐྩོག་ནས་མྱིར་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་དགྩོས་
ན། རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་སྩོ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་སྩོར་བད་ེ
སྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་འདྱི་སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བད་ེསྐྱྱིད་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་དང་། ཞྱི་བད།ེ སྙྱིང་ར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། མྱི ་སྒརེ་སྩོ་སྩོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁ་ེཕན་ཡྩོང་
ངསེ་པ་རེད། རྱིམ་བཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་གྩོ་མཚྩོན་དང་

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་
རྒྱལ་མྩོ་མཆྩོག་དགུང་གྲངས་ ༩༠ ཕབེས་པའྱི་
སྐའུྱི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་མྩོ་ཨེ་ལྱི ་ ཛེ་བྷ་ེཏྱི་གཉྱིས་པ་ Queen  

Elizabeth II མཆྩོག་ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
དགུང་གྲངས་ ༩༠ ཕབེས་པའྱི་འཁུངས་སརྐ་ལ་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་
ད ྩོན། ངྩོས་རང་བ ྩོད་ནང་ད་ུཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཡྱིན་སབྐས་
རྒྱལ་མྩོ་མཆྩོག་ལ་ཡྱིད་སྨ ྩོན་ཞུ་མྩོང་ཡྩོད་ལ། རྒྱལ་མྩོ་
མཆྩོག་གྱི ་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཡང་བལྟ་ཀླ ྩོག་བས་མྩོང་ཡྩོད་པ་མ་
ཟད། སབྐས་དརེ་ལྩོན་ཌྩོན་ནང་དམག་འཁུག་གྱི་གྩོད་
ཆག་ཕྩོག་པའྱི་མྱི ་སེར་རྣམས་ལ་རྒྱལ་མྩོ་མཆྩོག་ནང་མྱི ་
སྟ ྩོན་འཁྩོར་དང་ལནྷ་སེམས་གསྩོ་གནང་ཆེད་ཕབེས་པའྱི་
གླ ྩོག་བརྙན་ཞྱིག་ཀང་མཇལ་མྩོང་ཡྩོད་པ་དན་བཞྱིན་
འདགུ རྒྱལ་མྩོ་མཆྩོག་ནྱི་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་སྱིད་དསུ་
ཡུན་རྱིང་ཤྩོས་བསྐྱངས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། 
ཐངེས་འདྱིར་དགུ་སྟ ྩོན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ད་ེཡང་གཟབ་རྒྱས་
འྩོས་མཚམས་ལྡན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་གྩོར་མ་ཆག རྒྱལ་མྩོ་མཆྩོག་ལ་འཛམ་གླྱིང་ས་
ཕྩོགས་གང་ས་ནས་དགུ་སྟ ྩོན་གྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་
པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ངྩོས་ནས་ཀང་རྒྱལ་མྩོ ་མཆྩོག་ལ་
དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སྐའུྱི་

འཁུངས་སརྐ་ཉྱིན་ལ་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ཞསེ་འཁྩོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་མྩོ་མཆྩོག་ནྱི་མྱི ་མང་པྩོ་
ཞྱིག་ལ་ཆྩོད་སེམས་དང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་སྦྱིན་མཁན་གྱི་
འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་མཚྩོན་ད ྩོན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞེས་དང་། 
མཐར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་སྩལ་
དྩོན། བཀ་ཤྱིས་པའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱལ་
མྩོ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་རྒྱས་ཤྱིང་ཨྱི ན་ཡུལ་དང་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་
ཆབ་འབངས་སུ་གཏྩོགས་པའྱི་མེ་སེར་རྣམས་དསུ་རྟག་
ཏུ་འབྩོར་བ་རྒྱས་པ་དང་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རྩོལ་ཐུབ་
པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་
འདགུ
མ་ཡྱིག་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་

པས་ཨྱི ན་ཡྱིག་ལ་ར་འཛྱིན་ཡྩོང་བ་ཞུ།།

དམག་འཁུག་མེད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡྩོང་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་དན་གྱི་འདགུ ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོ ་འདྱིར་འཛྩོམས་ཡྩོད་སྟབས་ངྩོས་ཀྱིས་ཇུས་གཏྩོགས་
མེད་པའྱི་ཇུས་གཏྩོགས་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཞྱིག་ཆགས་སྩོང་སྟ།ེ 
འྩོན་ཀང་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་། འདྱི་
ཁྱེད་རང་ཚྩོས་དགྩོངས་པར་བཅང་གནང་རྩོགས་ 
གནང་། ཇྱི་ཙམ་སྩོ་སྩོའྱི་ཕྩོགས་དང་མཚམས་སུ་འཁྩོད་

ནས་ཇྱི་ཙམ་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་འདགུ ད་ེཚྩོའྱི་ཐྩོག་ཉམས་ཞྱིབ་
བས་ནས་དགྩོངས་འཆར་འད་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན། ངྩོས་ལ་
ཚྱུར་འབལེ་བ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་གྱི་རེད། ད་ེལརྟ་གནང་
རྩོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས།   
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། །
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སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ནང་ཤེས་འཕྩོད་གསུམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཚྩོགས་ཆྱུང་
སྩོགས་བཙྱུགས་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་གསར་འགྩོད་

གསལ་བསྒགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་
ཟླ་བའྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༢།༣༠ ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་དན་རྟནེ་ཚྩོགས་
ཁང་ད་ུཕྱི་ནང་གྱི ་གསར་འགྩོད་པ་ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག་
གསར་འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་གནང་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་ཐྩོག་
མར་དྱིལ་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་
ཀྱིས་གསར་འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་བསྟནུ། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གསར་
འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་བསྐྱངས་དྩོན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསར་
འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་བསྐ ྩོང་དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི་ད་ེསྔ ྩོན་སྤལེ་ཟྱིན་
པའྱི་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་ཀྱི་མཇུག་སྣ ྩོན་ཞྱིག་
ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད། སནྨ་
རྱིས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལྩོ་ ༡༠༠ འཁྩོར་བའྱི་མཛད་
སྒ ྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་ནན་པ ྩོ་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ེསྔ ྩོན་
ཡང་རྣམ་པ་ཚྩོར་སནྙ་གསེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལརྟ། བཀའ་
ཤག་གྱི་ངྩོས་ནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་དགྩོངས་པ་དངྭས་
ཆེད་དགྩོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མྱིན་པར་ཕག་ལས་ལག་
བསྟར་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོར་བརྱི ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉམ་ཐག་དང་འཕྩོད་བསྟནེ་སྔ ྩོན་
འགྩོག་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ཡྩོད།

ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ལུང་ནང་འྩོས་བསྡུ ་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་བཀའ་ལུང་ཕབེས་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། 
དའེྱི་ཐྩོག་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཐེངས་མང་འཛྩོམས་
ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བཀའ་སྤྱི་ཐངེས་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་
འཛྩོམས་ནས་བཀའ་བསྡརུ་བདེ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦྲལེ་པ ྩོའྱི་ལྷན་ཐངེས་ཁ་ཤས་འཛྩོམས་ཏ་ེ
བཀའ་བསྡརུ་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡྩོད། འྩོས་བསྡ་ུདང་འབལེ་

བའྱི་ཐྩོག་འྩོས་བསྡ་ུལནྷ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་འགན་
འཛྱིན་ལས་རྩོགས་དང་ལནྷ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་
ཡྩོད། བཀའ་བསྡརུ་བྱུང་འབས་སུ་ད་ཐངེས་ཚྩོགས་
ཆྱུང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་དང་ཟྱིན་བྱིས་གཅྱིག་བཅས་གཏན་
འཁལེ་བྱུང་ཡྩོད། ཚྩོགས་ཆྱུང་དང་པ ྩོ་ད་ེའཕ ྩོད་བསྟནེ་
སྔ ྩོན་འགྩོག་དང་འབལེ་བའྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་འཛུགས་ཆེད་ང་
ཚྩོས་རེ་འདནུ་ཞུས་པ་ལརྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་
ངག་དབང་འཕལེ་རྒྱལ་མཆྩོག་གྱིས་མྩོས་མཐུན་གནང་
ཡྩོད། ངག་དབང་འཕལེ་རྒྱལ་ལགས་ནྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་ཙམ་མྱིན་པར་ད་ེས་ྔའཕ ྩོད་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ནང་ཕག་ལས་གནང་མྩོང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ལནྷ་
ཁང་ཁག་གཞན་དང་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་ཁང་སྩོགས་ཀྱི་ནང་
དའུང་ཕག་ལས་གནང་མྩོང་ཡྩོད། ཁྩོང་ལ་གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ཉམས་མྩོང་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་སྟབས་འཕྩོད་
བསྟནེ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་གནང་རྒྱྱུར་རེ་འདནུ་
ཞུས་པ་ལརྟ་མྩོས་མཐུན་ཡང་གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་
པྩོ་བྱུང་། ཁྩོང་གྱི་ཕག་རྩོགས་སུ་དུང་ཟུར་ཡྩོངས་གྲགས་

སུ་ཚེ་ར ྩོར་ལགས་སམ་ཚེ་རྱིང་ར ྩོ་ར་ེལགས་བསྐ ྩོས་ཡྩོད། 
ཁྩོང་གྱིས་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུང་ཆེ་གནང་
མྩོང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད་ལནྷ་ཁང་ཁག་གཞན་གྱི་ནང་དའུང་
ཕག་ལས་གནང་མྩོང་ཡྩོད།

ད་ེནས་ཉམ་ཐག་ཚྩོགས་ཆྱུང་ནང་བཀའ་
ཟུར་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚྩོགས་མཆྩོག་བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་ཡྩོད། 
ཁྩོང་གྱིས་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གནང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད་
སྤྱི་འཐུས་ཀང་གནང་མྩོང་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེས་ྔགྲྩོས་
ཚྩོགས་ནང་ཉམ་ཐག་ཚྩོགས་ཆྱུང་ནང་ཕག་ལས་གནང་
སྟ་ེཉམས་མྩོང་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱི་ཕག་
རྩོགས་སུ་དུང་ཟུར་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་བསྐ ྩོ་
གཞག་གནང་ཡྩོད། ཁྩོང་ནྱི་ད་ེས་ྔནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དུང་ཆེ་ཡུན་རྱིང་གནང་མྩོང་ཡྩོད་པ་མཟད། ལནྷ་
ཁང་ཁག་དང་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྩོགས་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་ཉམས་
མྩོང་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཡྩོད་པའྱི་མྱི ་སྣ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།

དམྱིགས་བསལ་ཉམ་ཐག་ཞེས་རྩོད་སྐབས་
ནང་ཤེས་འཕྩོད་གསུམ། ནང་སྱིད། ཤེས་རྱིག ད་ེབཞྱིན་



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

འཕྩོད་བསྟནེ་བཅས་གསུམ་ཀར་འབལེ་བ་ཡྩོད་སྟབས། 
ཉམས་ཐག་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། ཚྩོགས་ཆྱུང་
དའེྱི་ཐྩོག་ལ་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་དང་། 
དུང་ཟུར་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཕག་
ལས་ནང་རྒྱྱུར་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་ཡྩོད། ཁྩོང་རྣམ་པ་
ཚྩོ ་ད་ལན་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའྱི་ཟླ་དཀྱིལ་མ་འགང་
པར་ཕག་ལས་དབུ་འཛུགས་གནང་གྱི་རེད། ང་ཚྩོས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཁྩོང་རྣམ་པར་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚྱུན་
སནྙ་ཐྩོ་ཞྱིག་འབུལ་ཚར་བ་གནང་རྩོགས་གནང་ཞསེ་རེ་
སྐལུ་ཞུས་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་
ཚྱུན་སནྙ་ཐྩོ་ད་ེཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐྩོག་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕབེས་སྐབས་ལག་བསྟར་གནང་
རྒྱྱུར་ཐུགས་ཕན་གསྩོས་པ་ཡྩོང་གྱི་རེད། འཕྩོད་བསྟནེ་
ལ་ྟབུར་མཚྩོན་ན། འཕྩོད་བསྟནེ་བཀའ་བླ ྩོན་དང་དུང་ཆེ་
ཟུར་པ། ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སནྨ་ཁང་གྱི་འགན་
འཛྱིན་དང་བཀའ་བསྡརུ་གནང་རསེ། ཁྩོ་རང་ཚྩོའྱི་
དགྩོངས་ཚྱུལ་ཚྱུར་སྤུངས་ནས་སནྙ་ཐྩོའྱི་ནང་ལ་བཀའ་
ཤག་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་རེད།

དམྱིགས་བསལ་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ཐྩོག་ནས་ག་རེ་གནང་དགྩོས་ཡྩོད་མེད་ཐྩོག་ང་ཚྩོས་རེ་
བ་ཞུ་གྱི་ཡྩོད། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་
ཚེས་ ༡༦།༡༧།༡༨ བཅས་ལ་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་དམྱིགས་བསལ་སྔ ྩོན་འགྩོག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་
ནས་འཕྩོད་བསྟནེ་གྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཞྱིག་ཚྩོགས་རྒྱྱུ ་རེད། 
ཉྱིན་གསུམ་དའེྱི་རྱིང་ས་གནས་འཕྩོད་བསྟནེ་ཡན་ལག་
སནྨ་ཁང་ཁག་དང་། སླ ྩོབ་གྲྲྭ དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་
བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་དུག་ཅྱུ་ནས་བརྒྱད་ཅྱུ་བར་ཕབེས་
ནས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་འཕྩོད་བསྟནེ་སྔ ྩོན་འགྩོག་ཆེད་ད་ུ
ག་རེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་མེད་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་ལས་རྱིམ་ད་ེའད་ཞྱིག་བང་བསྒྱིགས་
ཡྩོད། ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྩོགས་
ཚྩོགས་ USAID ནས་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་ཐབེས་ར་བརྒྱྱུད་
ནས་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྒ ྩོར་མྩོ་ཌྩོ་ལར་
ས་ཡ་གསུམ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།

ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ USAID 

ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེ
ཡང་ཁྱད་མཁས་མྱི ་སྣ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་དང་མཉམ་ད་ུབཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ལྩོ ་
གསུམ་ནང་སྔ ྩོན་འགྩོག་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དྩོན་ག་རེ་
ག་རེ་བས་ཡྩོད་པ་ཁྱད་མཁས་མྱི ་སྣ་ཚྩོའྱི་དགྩོངས་ཚྱུལ་
ད་ེདག་ཀང་སྤུངས་ནས་འཕྩོད་བསྟནེ་ཚྩོགས་ཆྱུང་ངྩོས་
ནས་མང་ཚྩོགས་ནང་ཐུགས་ཕན་གསྩོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་
ཁག་ཏན་ཏན་ཐྩོན་ཡྩོང་གྱི་རེད་བསམས་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་གྱི་
ཡྩོད།  ཚྩོགས་ཆྱུང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ད་ེཙམ་ཡྱིན།

ད ྩོན་ཚན་གསུམ་པ་ད།ེ ད་ལམ་བཀའ་ལུང་
ནང་ཕབེས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ལའང་ངྩོས་
ལེན་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ལ་གཞྱི་རའྱི་
སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་བར་ད་ུསྤྱི་ཚྩོགས་ལྷྱིང་འཇགས་
པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། དངྩོས་གཞྱིའྱི་སྔ ྩོན་གྱི་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་སྤྱི་
ཚྩོགས་འཁུག་ཆ་ད ྩོད་པ ྩོ་བྱུང་ཡྩོད། ཁ་སང་དཔལ་ལནྡ་
ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འདྱིར་ཕབེས་ནས་ཞུས་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ཚྩོགས་གཙྩོས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་ལའང་གསུངས་
ཡྩོད། སྱིད་སྐྱྩོང་འདྱིར་བཅར་ནས་དམངས་ལའང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། འྩོས་བསྡའུྱི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་
མས་འགན་ད་ེའཁྱརེ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ལན་སྤྱི་ཚྩོགས་
ནང་ཧ་ཅང་འཁུག་པ ྩོ་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་མ་འྩོངས་
པ་ད་ེའད་མྱི ་ཡྩོང་བའྱི་ཆེད་ད་ུག་རེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་རེད། 
ཅསེ་བཀའ་བསྡརུ་རྱིམ་པ་མང་པྩོ་བྱུང་སྩོང་། འྩོས་
བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན། འགན་འཛྱིན་ལས་རྩོགས་རྣམ་
པ། ཚྩོགས་གཙྩོ་ཚྩོགས་གཞྩོན་བཅས་བཀའ་སྤྱི་ཚྩོགས་
འདའུྱི་སྐབས་འྩོས་བསྡུའྱི་སྒྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་གཏྩོང་
དགྩོས་མྱིན་ཐད་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགྩོས་འདགུ་ཅསེ་
གྩོ་བསྡརུ་རྱིམ་པ་མང་པྩོ་བྱུང་
ཡྩོད། ཚང་མས་མྩོས་མཐུན་
ཡྩོད་པ་ད་ེག་རེ་རེད་བརྩོད་
ན། འྩོས་བསྡའུྱི་ལས་རྱིམ་
ད་ེརྱིང་དགས་འདགུ ཅསེ་
ཕྱི ་ཟླ ་ དུག་པ་ནས་གསལ་
བསྒགས་བས་ནས་བཞྱི ་པ་
བར་བས་ཡྩོང་སྐབས་ཟླ་བ་

དགུའམ་བཅྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དསུ་ཚྩོད་རྱིང་པ ྩོ་དའེྱི་
ནང་ལ་ང་རང་སྒརེ་གྱི་ཉམས་མྩོང་ཡྱིན། ངས་ཀང་
འྩོས་བསྡུའྱི་ནང་ཆ་ཤས་ཐངེས་བཞྱི་ཙམ་བངླས་པ་རེད། 
དསུ་ཚྩོད་རྱིང་པ ྩོ་ཆགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་
འདགུ་བརྩོད་ན། དའེྱི་ནང་ལ་གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་འྩོས་མྱིས་ཆ་
ཤས་བངླ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་ཚྩོ་ཡྱིན་
ནའང་ཏན་ཏན་ཁྩོ་རང་ཚྩོའྱི་གཏམ་བརྩོད་རང་དབང་
དང་མང་གཙྩོའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གསུང་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་
སབྐས་བསུྐན་དགྩོས་ཀང་། དསུ་ཚྩོད་རྱིང་དགས་པས་
དསུ་ཚྩོད་དའེྱི་ནང་དསུ་རྒྱྱུན་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་འགན་ཁུར་
དང་ཕག་ལས་མ་གནང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྤྱི་ཚྩོགས་
ད་རྒྱའམ་སྐད་འཕྱིན་ད་ེདག་གྱི ་ནང་གཞྱི་མེད་ཀྱི་སྐྱྩོན་
འཛུགས་འད་མྱིན་སྣ་ཚྩོགས་གསུངས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་
ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚྩོས་གྩོ་སྐབས་འཇུས་ནས་སྤྱི་
ཚྩོགས་ནང་དཀྩོག་གཏམ་སྤལེ་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་ད་
རྒྱའྱི་ནང་མྱིང་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འད་མྱིན་སྣ་ཚྩོགས་
བཤད་སབྐས་རང་བཞྱིན་གྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་འཁུག་ཆ་ད ྩོད་པ ྩོ་
ཆགས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དསུ་ཚྩོད་རྱིང་དགས་པས་ཞནེ་
ཁྩོག་དང་འཐནེ་འཁྱརེ་ཡང་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། 

དངྩོས་འབལེ་བས་ན་འྩོས་མྱིས་གང་གསུང་
རྒྱྱུ ་འདགུ འཆར་སྣང་དང་། འཆར་གཞྱི། ལས་གཞྱི་
གང་འདགུ ད་ེདག་གཙྩོ་བ ྩོར་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་འྩོས་བསྡའུྱི་འགྲན་བསྡརུ་བདེ་དགྩོས་ཀང་། འབལེ་
བ་དང་ཇུས་གཏྩོགས་མེད་ཀང་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོད་མཁན་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བར་ད་ུའཛུལ་ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་
དཀྩོག་གཏམ་སྤལེ་ཡྩོང་སབྐས། འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 18

གསུམ་ནས་གནྩོད་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་ཕན་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་
མེད་པར་བརྟནེ། འྩོས་བསྡའུྱི་དསུ་ཚྩོད་ད་ེཉུང་ད་ུགཏང་
དགྩོས་འདགུ་པ་དང་། ཉུང་ད་ུཇྱི་ལརྟ་གཏྩོང་དགྩོས་དའེྱི་
ཐྩོག་བཀའ་བསྡརུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་འྩོས་
བསྡའུྱི་སྒྱིག་གཞྱི་འདྱི་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅྩོད་གྲྩོས་ཚྩོགས་
ནས་ཐག་གཅྩོད་གནང་དགྩོས། གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་འྩོས་
བསྡའུྱི་སྒྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྱིས་འཁྱརེ་ནས་ཐག་གཅྩོད་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་འགྲྩོ་དགྩོས། འྩོན་ཀང་འྩོས་
བསྡུའྱི་དསུ་ཚྩོད་རྱིང་དགས་འདགུ་ཅསེ་མྱི ་མང་སྩོགས་
ཚང་མས་མྩོས་མཐུན་བྱུང་ཡྩོད་སྟབས། དའེྱི་ཐྩོག་ག་རེ་
གནང་གྱི་ཡྱིན། ཞསེ་ད་ལའྟྱི་ཆར་འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁུངས་
ནས་དའེྱི་ཐྩོག་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། རྱིམ་པས་
གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་ཟྱིན་བྱིས་འཁྱརེ་ཏ་ེགྲྩོས་འཆར་འཁྱརེ་
དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ཏན་ཏན་གྲྩོས་ཚྩོགས་
ནས་ཐུགས་ཐག་གཅྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྟབས། རྱིམ་པས་ཡྩོང་
གྱི་རེད་སེམས་ཀྱི་འདགུ

ད་ེརྱིང་འདྱིར་རྣམ་པ་ཚྩོར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། གྩོང་ད་ུཞུས་པ་བཞྱིན་མཇུག་སྣ ྩོན་རང་ཡྱིན། ཁ་
སྔ ྩོན་བཀའ་ཤག་ངྩོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི ་ཡྱི ན། 
ཞསེ་ཞུས་ཡྩོད་སྟབས། ད་ེལརྟ་བར་མཚམས་རྱིང་
པ ྩོ་ལགྷ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི ་མང་ནང་གཅྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། 
གཉྱིས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་བསྒགས་བས་སྩོང་སྟ།ེ 
དྩོན་དག་འབབ་རྒྱྱུ ་གང་ཡྩོད། ཅསེ་ཏན་ཏན་ད ྩོགས་འདྱི་
ཡྩོད་ངསེ་རེད། དྩོགས་འདྱི་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་རེས་
བཀའ་ཟུར་དང་། སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཆེ་མཐྩོང་ཡྩོད་པའྱི་མྱི ་
སྣའྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་ཏ་ེལས་རྱིམ་ལག་བསྟར་འགྲྩོ་
མུས་ཡྱིན། ཞསེ་རྣམ་པ་ཚྩོར་ཞུ་རྒྱྱུ ་གཙྩོ་བ ྩོ་འདྱི་ཡྱིན། ད་
རེས་ངས་ད ྩོན་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་རྣམ་པ་ཚྩོར་སནྙ་
སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་
གསར་འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་ཏན་ཏན་བསྐ ྩོང་དགྩོས་ཆགས་
ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདགུ རྣམ་པ་ཚྩོར་དྱི་བ་གང་ཡྩོད་པ་
རྣམས་སབྐས་དརེ་ལན་ཞུས་ཆྩོག ད་ེརྱིང་ངས་འཛྱིན་
སྐྱྩོང་དང་ལས་དྩོན་ཐྩོག་རྣམ་པ་ཚྩོར་སྙན་སེང་ཞུ་ཆེད་
ཡྩོང་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་གསུངས། །

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྱིགས་ལམ་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་དང་དའེྱི་ཡན་ལག་ས་རཱ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་
བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་མཛད་སྒ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
ར་སའྱི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཆགས་པའྱི་ས་རཱ་བ ྩོད་ཀྱི་མཐྩོ་རྱིམ་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་སབྐས་དང་པྩོའྱི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་དང་སབྐས་བཅྩོ་ལ་ྔཔའྱི་མཐྩོ་རྱིམ་
རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ། ད་ེབཞྱིན་རྱིགས་ལམ་སླ ྩོབ་
གཉརེ་ཁང་གྱི་རྱིས་མེད་དག་ེབཤེས་བཅས་ཀྱི་བསབླ་པ་
མཐར་སྩོན་གསུམ་འཛྩོམས་ཀྱི་མཛད་སྒ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན།

ད ེ་རྱི ང་འདྱིར་ཆྩོས་ད ྩོན་དང་ཤེས་རྱི ག་
བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཚྩོན་པའྱི་རྱིག་སླ ྩོབ་
མ་ལག་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་འཛྱིན་ཚྩོ ་དང་དགེ་རྒན་ཚྩོ ་དང་
ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་མཁན་ཚྩོ་རེད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཐྩོན་ནས་ལག་ཁྱརེ་བཞེས་མཁན་རྣམ་པ་ཚྩོ ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་འདྱིར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཚྩོ་དང་། 
ད་ེམྱིན་འདྱིར་ལྩོ་མང་རྱིང་ལ་བ ྩོད་པར་ཤ་ཚ་དང་ཤ་ཚ་
བ་ཙམ་མྱིན་པར་བྩོད་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་
བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ལ་དགའ་ཞནེ་བསླབེས་ནས་

རྩོགས་བདེ་མཁན་སྦྱིན་བདག་བཅས་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱྱུར། 
ད་ེརྱིང་འདྱིར་ང་ཚྩོ་འབལེ་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་མང་པྩོ་ཞྱིག་འདྱིར་
འདསུ་ནས་ཡྩོད།

ཐྩོག་མར་གྩོང་ད་ུཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ང་ཚྩོ་མང་པྩོ་
ཞྱིག་ལ་ྷས་ནས་བ ྩོས་ཡྩོང་བ་རེད། ངྩོས་རང་ཡང་ད་ེ
གྲས་ཤྱིག་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་
མྩོར་ལྷ་སར་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ འམ་ཡང་ན་བ ྩོས་རྒྱྱུ ་གཉྱིས་འདམ་
ཁ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ནས་གནས་ཚྱུལ་ཛ་དག་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་ལ་ྷས་ནས་བ ྩོས་ཡྩོང་བ་རེད། ནྩོར་བུ་གླྱིང་
ག་ནས་ལ་ྷསའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠ ཏག་ཏག་ལ་ཐྩོན་ཡྩོང་བ་
ཡྱིན། ལ་ྷསའྱི་གཙང་པྩོ་བརྒལ་ནས་ར་མ་སངྒ་ཁར་ཐུག་
ནས་མར་ཐྩོན་ཡྩོང་སབྐས་གཙང་པ ྩོའྱི་ཕར་ཕྩོགས་དརེ་
ན ྩོར་སྟ ྩོད་གླྱིང་གའྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་དམག་སརྒ་ཞྱིག་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་སང་ཉྱིན་ཉྱི་མ་འཆར་བ་མཐྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་ངམ་མྱི ་
ཡྩོང་ལ་ྟབུ་བས་ནས། གང་ལརྟ་འཆྱི ་དང་གསྩོན་ཐ་ེཚྩོམ་
ལ་ྟབུའྱི་སངྒ་ལ་བ ྩོས་ཡྩོང་བ་རེད། སང་ཉྱིན་དརེ་ལ་ཞྱིག་
ཡྩོད་པ་ད་ེརྒྱབ་ནས་ཡྩོང་སབྐས་འཕལ་སེལ་ཉནེ་ཁ་ཡྩོང་



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

བ་མྱི ་འདགུ་བསམས་པ་བྱུང་། ད་ེའད་བས་ནས་བ ྩོས་
ཡྩོང་བ་རེད། ལ་དའེྱི་སངྒ་དརེ་བསླབེས་སབྐས་ལ་ྷས་
མཇལ་རྒྱྱུའྱི་ས་ཆ་མཐའ་མ་ད་ེའཁལེ་ཡྩོད། ཅསེ་སབྐས་
དརེ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་རྟ་གཅྱིག་འཁྱིད་ནས་
ལ་དའེྱི་རེ་ནས་ལྷ་སའྱི་ཕྩོགས་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་རེ་ཕ ྩོ་
བང་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པ ྩོ་ཡྩོད། ལ་ྷས་གྲྩོང་ཁྱརེ་དང་ར་ེ
ཕ ྩོ་བང་མཇལ་རྒྱྱུ ་གནས་སབྐས་རྱིང་དསུ་སབྐས་མཐའ་
མ་ད་ེཆགས་ཡྩོད། ད་ེནས་ཕྱིར་བལསྟ་ཤྱིག་སླ ྩོག་ནས་
ནམ་ཞྱིག་བསླབེ་ཡྩོང་བསམས་པ་བས་ནས་ཐྩོན་ཡྩོང་
བ་རེད། གྩོང་ད་ུཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གྱིས་གཅྱིག་ལབ་
པ་རེད། ལ་ྷསའྱི་ཟྱིང་འཁུག་ལང་སབྐས་དརེ་ར ྩོ་ར་ེལནྡ་
དང་ཀ་སྦུག་ཁུལ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོའྱི་ལག་ཁྱརེ་
བསྡུ་རྒྱྱུའྱི་སདྐ་ཆ་བྱུང་བ་ད་ེདག་ངྩོས་རང་ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༥༩ ལྩོར་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་གྱི་དུང་ཆེ་
གཞྩོན་པའྱི་གྲས་ཕལ་ཆེར་རེད།

ཇ་ག་ཏ་མེ་ཏ་ Jagat Mehta ཞུ་བ་ཁྩོང་
སབྐས་དརེ་རྐང་བདེ་མཁན་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་རེད། ཕལ ཆེར་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ སབྐས་ཁྩོང་རྒས་ཡྩོལ་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལྩོ་ 
༨༠ ཙམ་སྩོན་པ་འཆྱི ་རན་པའྱི་བཟྩོ་འད་པ ྩོ་རེད། ཁྱར་
ཁྱྩོར་བ་ནས་ར་རམ་ས་ལར་ངྩོས་རང་ཐུག་ཏུ་བསླབེས་
བྱུང་།

ད་ེདསུ་ཁྩོང་གྱིས་ངྩོས་ལ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ 
ལྩོར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ལ་ྷས་ནས་བ ྩོས་འདགུ ཅསེ་གནས་
ཚྱུལ་འདྱི་ལྡྱི་ལྱིར་འབྩོར་བའྱི་སབྐས་སུ། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་བཀའ་བླ ྩོན་ལནྷ་རྒྱས་སར་བད་ེསུང་བཀའ་བླ ྩོན་ཀྱིཤ་ཱ
མྱི ་ན ྩོན་ Krishna Menon གྱིས། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་རྒྱ་
གར་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུ ་མེད། དསེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་འབལེ་
ལམ་ལ་གནྩོད་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་བསམ་འཆར་འདྱི་བཤད་
པར་སྱིད་བླ ྩོན་ན་ེར་ུམཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་ད་ེའད་བས་
ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད། ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ང་ཚྩོས་ངསེ་པར་ད་ུ
སྐྱབས་བཅྩོལ་ད་ུལེན་དགྩོས། ཞསེ་ན་ེར་ུརང་གྱིས་ཐག་
བཅད་སྩོང་། ཞསེ་སབྐས་ད་ེདསུ་ཀྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་ཁྩོང་གྱིས་མཐྩོང་ཡྩོད་སྟབས། འདྱི་ང་རང་མ་འཆྱི་
གྩོང་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་གང་བྱུང་
བ་འདྱི་མཁྱནེ་པ་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ཆེད་མངགས་ར་

སར་ཡྩོང་ནས་གནས་ཚྱུལ་བརྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཟརེ་བྱུང་། ད་ེ
ནས་མགྩོགས་པྩོ་གྲྩོངས་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ད་ལ་ྟཤེས་
རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གྱིས་ལབ་པའྱི་སདྐ་ཆ་འདྱི་དང་འབལེ་བ་
ཆེན་པ ྩོ་འདགུ

ད་ེདསུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྔ ྩོན་ལ་རྒྱ་དཀར་
ནག་གྱི་འབལེ་ལམ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་འཛྱིན་ཡྩོད། 
ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་ནང་བད་ེསུང་
བཀའ་བླ ྩོན་ཟརེ་དསུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། གནས་
ཚྱུལ་ད་ེལརྟ་བྱུང་བ་རེད། གང་ལརྟ་ད་ེནས་ང་ཚྩོ་ཀནེ་
ཛ་མ་ནྱི་ས་མཚམས་སུ་འབྩོར་སྐབས་ཉནེ་ཁ་ཆ་ཚང་
གྲྩོལ་བ་རེད། ཐྩོག་མར་ང་ཚྩོ་ཕར་ནས་བ ྩོས་ཡྩོང་སབྐས་
གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རརེ་རྟནེ་འབལེ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་བས། ད་ེ
ནས་ཚྱུར་བ ྩོས་ཡྩོང་དསུ་སྔ ྩོན་ལ་རྒྱ་གར་ད་ུལམ་སང་
ཁར་ཐུག་འགྲྩོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་དམ་མེད། ཅསེ་ཐ་ེཚྩོམ་བཟྩོ་
འད་བ ྩོ་ཞྱིག་ང་ཚྩོར་བྱུང་བ་རེད།

གལ་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གར་ས་
མཚམས་སུ་འགྲྩོ་རྒྱྱུར་བད་ེམ་བད་ེལ་ྟབུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ན། འབུག་ལ་འགྲྩོ་རྒྱྱུར་ཐབས་ཤེས་བདེ་རྒྱྱུ ་མེད་དམ། 
ཞསེ་ཆྱིབས་ཞབས་ཁྩོངས་ནས་གཞུང་ཞབས་ཁག་གཅྱིག་
འབུག་གྱི་ས་མཚམས་སུ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཁག་གཅྱིག་
མྩོན་གྱི་ས་མཚམས་སུ་བཏང་བ་རེད། ང་ཚྩོས་ད་ཆ་གང་
འད་བས་ཡྩོང་བསམས་པའྱི་ཐ་ེཚྩོམ་བྱུང་། ཕྱིས་སུ་མྩོན་
ས་མཚམས་སུ་འགྲྩོ་མཁན་ཁྩོང་ཚྩོས། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ས་གནས་ལས་བདེ་ཚྩོས་ཨང་གསར་བས་ནས་བསདྡ་
འདགུ དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ ཅསེ་ལན་འབྩོར་
བ་དང་། བླ ྩོ་བད་ེབ ྩོ་བས་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུའབྩོར་བ་རེད།

ད་ེནས་རྱིམ་པས་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་གྲ་སྒྱིག་བས་ཏ་ེམ་སུ་རྱིར་འབྩོར་བ་རེད། བྩོད་
མྱི ་དང་། བཀའ་ཤག བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པས་མཚྩོན་
པའྱི་གཞུང་ཞབས་གང་ཙམ་ཞྱིག་ངྩོས་དང་མཉམ་ད་ུ
ཡྩོད། ད་ེནས་རྱིང་པ ྩོར་མ་ཐྩོག་པར་བྩོད་མྱི ་མང་པྩོ་
ཞྱིག་ཛ་དག་ཐྩོག་ནས་ན ྩོར་བུ་གླྱིང་ཁ་དང་ལ་ྷསར་དག་
གནྩོན་སྩོགས་བས་པར་བརྟནེ། ཛ་དག་དང་དངངས་
སྐག་ཐྩོག་བ ྩོས་ཡྩོང་སྟ།ེ མང་པྩོ་ཞྱིག་ལམ་བར་ད་ུམ་
མཐར་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་པ་རེད། ད་ེནས་

མེ་ས་མ་རྱིར་འབྩོར་བ་རེད། དའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་སུ་ང་ཚྩོ་
ལྩོ་ ༣༠།༤༠།༥༠ རསེ་སུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་རེད་
སེམས་པ་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་མེད། གང་མགྩོགས་བྩོད་ད་ུ
ཕྱིར་ལྩོག་རྒྱྱུ ་མྱི ་ཡྩོང་ངམ་བསམས་པ་མ་གཏྩོགས་གང་
ཡང་མེད།

གདན་སའྱི་མཁན་པྩོ། དག་ེབཤེས་མཚྩོན་
པའྱི་མེ་ས་མ་རྱིར་འབྩོར་བཞུགས་པ་དང་། སགྦ་སར་
འབྩོར་པ་ད་ེདག་ཚང་མས་ངྩོ་ཤེས་པ་གནམ་དང་ས་མ་
གཏྩོགས་མེད་པར་སྐྱབས་མེད་མགྩོན་མྩོད་རང་བས་
ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚྩོར་མ་སུ་རྱིར་བསླབེས་
ནས་ལས་ཀ་རྱིམ་པ་དང་པ ྩོ་ནྱི། བཙན་བྩོལ་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་
མང་པྩོ་ཞྱིག་སླབེས་ཡྩོད། ད་ེདསུ་ང་ཚྩོས་སྐྱབས་བཅྩོལ་
ཞསེ་མྱིང་ཚྱིག་ཐྩོག་ནས་སྐྱབས་བཅྩོལ་ཟརེ་གྱི་ཡྩོད། ང་
ཚྩོ་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ཁྩོ་ན་མྱིན། སྐྱབས་བཅྩོལ་ཟརེ་དསུ་
ལུང་པར་མུ་ག་ེབྱུང་ནས་ལུང་པ་གཞན་ད་ུསྐྱབས་བཅྩོལ་
བར་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བཙན་དབང་ཐྩོག་ནས་གནས་
ས་མེད་པར་ཆགས་ཏ་ེཡུལ་བྩོལ་ད་ུཕྱིན་པ་ཡྱིན་སྟབས། 
ང་ཚྩོའྱི་མྱིང་འདྱི་བཙན་བྩོལ་ཞསེ་མྱིང་བཏགས་ཀྱི་ཡྱིན། 
ཞེས་ད་ེདསུ་ང་ཚྩོས་མྱིང་འབྩོད་ཕྩོགས་ཁྩོ་རང་སྐྱབས་
བཙྩོལ་ཞསེ་ནམ་རྒྱྱུན་སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱིང་ཚྱིག་ཡྩོད། ང་
ཚྩོས་འདྱི་དགྩོས་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབས་ནས་བཙན་བྩོལ་
ཞསེ་མྱིང་ད་ེདསུ་བཏགས་པ་རེད། ད་ེནས་མེ་ས་མ་རྱིར་
བ ྩོད་མྱི ་གང་ཙམ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་འབུག་ནང་
གང་ཙམ་བསླབེས་ཡྩོད། ཕྱིས་སུ་སགྦ་སར་འབྩོར་ཡྩོད། 
སྔ ྩོན་ལ་ཛ་དག་ཐྩོག་ད་ེདག་ལ་ལྟ་རྟ ྩོགས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། 
མེ་ས་མ་རྱིར་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི ་པའྱི་ནང་ཚ་བ་ཡར་འབར་
བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་ཡྱིན་སྟབས། སྔ ྩོན་ད་ུཛ་དག་གྱིས་ས་
བསྱིལ་སར་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འདགུ་གམ་མྱི ་འདགུ 
ད་ེདག་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་བཤད་དགྩོས་རྒྱྱུ ་མྱི ་འདགུ་
སྟ།ེ

གང་ལརྟ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ང་ཚྩོར་ཛ་
དག་གྱི་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་འྩོག་
ནས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོང་བསམ་པའྱི་གཡའ་ང་ཟ་
ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་ཚྩོད་ཐྱིག་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ད་ེ
ནས་རྱིམ་པས་གཙྩོ་ཆེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་རྩོགས་རམ་
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དང་། ངྩོས་རང་མ་སུ་རྱིར་འབྩོར་ནས་ཉྱིན་གཉྱིས་
གསུམ་ལས་མ་སྩོང་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཟླ་མཇུག་ཏུ་རེད། 
ངྩོས་རང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཟླ་སདྨ་དརེ་མ་སུ་རྱིར་འབྩོར་བ་
རེད། སབྐས་དརེ་ན་ེར་ུམ་སུ་རྱིར་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཞྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་སྐ ྩོར་དང་རྐང་ངྩོས་
རང་ཐུག་ཏུ་ཕབེས་པ་རེད། སབྐས་དརེ་ན་ེར་ུམཇལ་བ་
རེད། ད་ེནས་ན་ེར་ུངདེ་གཉྱིས་ཐངེས་ཇྱི་ཙམ་གྲངས་
ཀ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་དན་གྱི་མྱི ་འདགུ གང་ལརྟ་ཐངེས་ 
༡༥།༢༠ ཐུག་ཡྩོད། ཚར་མང་པྩོ་ཐུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་ཡྩོད། 
སབྐས་རེ་ན་ེར་ུངྩོས་གཉྱིས་ཧ་ཅང་ནང་ཚགས་ཆགས་ཀྱི་
ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༦ ནས་ཧ་ཅང་ངྩོ་ཤེས་རེད། ཐྩོག་
མར་ན་ེར་ུཐུག་རྒྱྱུ ་ད་ེཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤ ལྩོར་པ་ེཅྱིང་ད་ུཐུག་
པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེངྩོ་ཤས་ནང་ཚགས་ཧ་ཅང་ཆགས་ནས་
སབྐས་རེ་ན་ེརུར་བཀའ་མྩོལ་ཞུ་སབྐས་ཏ ྩོག་ཙམ་འགལ་
འད་ུལ་ྟབུ་ཆགས་སབྐས་ན་ེརུ་སྐུ་རུླང་བཞེངས་ནས་ལྕ ྩོག་
རའེྱི་སྩོགས་ཀྱི་སྟངེ་ཁུ་ཚྱུར་སྣནུ་པ་སྩོགས་གནང་གྱི་ཡྩོད། 
ངདེ་གཉྱིས་ཧ་ཅང་འཆམ་པྩོ་ཡྩོད། དངྩོས་གནས་ཤ་ཚ་
ལནྡ་པའྱི་འབལེ་བ་ཞྱིག་ཆགས།

ད་ེའད་བས་ནས་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་སྤྱིར་
སྟངས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ལྟར་འཕལ་སེལ་གྱི་འཚྩོ ་
ཐབས་འགྲྱིག་ཙམ་མྱིན་པར། རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གསྩོ་སྐྱྩོང་བདེ་པ་ལ་ྟབུ་བས་ཏ་ེགཞྱིས་
ཆགས་ཁག་འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་གལ་ཆེ་ཤྩོས་བ ྩོད་པའྱི་སླ ྩོབ་
གྲྲྭ་ཁག་ཟུར་ད་ུའཛུགས་རྒྱྱུ ་སྩོགས་གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་ན་ེརུས་
འགན་བངླས་ཏ་ེའདྱི་ལརྟ་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེལརྟ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ང་ཚྩོ་སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ཆགས་སབྐས་
འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི ་རེད་བསམས་པའྱི་ཧ་ལམ་ཚྩོད་
དཔག་ཁྱྩོན་ནས་བདེ་མ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང་ཧ་ལམ་རྨྱི་ལམ་ནང་
དའུང་མེད་པ་ཞྱིག་ད་ཆ་ང་ཚྩོ་ལྩོ་ ༥༧ ཕྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་
གང་ཙམ་ཚགས་ཚྱུད་དང་བྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་བརྩོད་
སབྐས། སྒྱིག་འཛུགས་གྩོང་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཏ་ེབསདྡ་ཡྩོད། 
ད་རེས་འབལེ་ཡྩོད་བས་ནས་བརྩོད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ལྩོ་ཡུན་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་ལ་ྔལགྷ་ཙམ་གྱི་རྱིང་
ང་ཚྩོ ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་འདྱིར་
ཡྩོད་པའྱི་མྱི ་ཐྩོག་འདྱི་གཅྱིག་པུས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མྱིན། 

འདས་ཟྱིན་པའྱི་མྱི ་རབས་རྒན་པ་ཚྩོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
སྟ།ེ དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་
ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀང་ལགྷ་བསམ་རྱི ་བཙྱུགས་པ་བཞྱིན་དང་
སྒརེ་སེམས་ཁྱྩོན་ནས་མེད་པར་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
བས་ནས་བསདྡ་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་འྩོག་ལས་ཀ་བས་
ནས་གུྲབ་འབས་རྱིམ་བཞྱིན་མྱི ་རབས་སྔ་མ་སྔ་མས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེརྨང་གཞྱི་བཙྱུགས་པ་ད་ེརྱིམ་པས་
མྱི ་རབས་རསེ་མ་རསེ་མས་དའེྱི་མཇུག་ཡར་སྐྱལེ་ནས་
ང་ཚྩོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་
མྩོ་འདྱི་གྲ་སྒྱིག་པ ྩོ་དང་གྲ་རྒྱས་པྩོ་ཡྩོད་པ་མཐྩོང་དསུ་ 
ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རབས་ས་ྔམས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ད་ེད་ལ་ྟ
མྱིང་ཙམ་ལགྷ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་སུ་དན་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ ་སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ཁས་ལེན་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱི ན་དསུ་ཁྩོང་ཚྩོར་སྨ ྩོན་ལམ་ཞྱིག་མེད་ནའང་བརྒྱབ་
དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དའེྱི་ནང་མཚན་ཉྱིད་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་བསད་པ་ད་ེཡང་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱིས་དཀའ་ལས་ཧ་
ཅང་བརྒྱབ་ཡྩོད། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ཡྩོད། ང་
ཚྩོས་མྱི ་རབས་རྒན་པ་ད་ེདག་གྱིས་བས་རསེ་བླ ྩོ་ཡུལ་ལ་
འཆར་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁྩོང་རྣམ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་སུ་
དན་དགྩོས། སབྐས་སུ་བབས་པ་གཅྱིག་བཤད་འདྩོད་
བྱུང་། ད་ལ་ྟབཤད་མ་ཐག་པ་བཞྱིན་རེད། ང་ཚྩོ་ཐྩོག་
མར་བཙན་བྩོལ་ལ་འབྩོར་སབྐས་ང་ཚྩོར་འཕལ་སེལ་གྱི་
སྔ ྩོན་ལ་སྡ ྩོད་གནས་དང་བཟའ་རྒྱྱུ ་འཐུང་རྒྱྱུ ་སྩོགས་སྐྱྩོབ་
གསྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་འཚྩོ་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་རེད། ད་ེ
ནས་ཤེས་ཡྩོན་གལ་ཆེར་རྱིས་ཏ་ེསླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་འཛུགས་
རྒྱྱུ ་དང་ད་ེནས་མྱི ་རབས་གཅྱིག་གཉྱིས་འགྩོར་ན་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་འཛུགས་རྒྱྱུ ་བས་པ་རེད།

ད་ེདསུ་བ ྩོད་པ་ཞསེ་ཟུར་གསལ་ལ་ྟབུ་ཡྩོད་པ་
ད་ེང་ཚྩོར་སྩོ་སྩོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཡྩོད། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་དྱི་
མ་མེད་པ་ཞྱིག་ང་ཚྩོར་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་རྱིང་ལ་མཁན་
ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོའྱི་ཐུགས་རའེྱི་བཀྱིན་དང་ཞྱི ་འཚྩོ ་ཡབ་
སས་ཀྱི་ཐུགས་རའེྱི་བཀྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་གཞུང་ཆེན་ད་ེ
དག་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བས་ནས་གང་ལརྟ་ཤེས་ཡྩོན་གཅྱིག་
ཡྩོད། བྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་མང་ཆེ་བར་མེད་ཀང་བཤད་

གྲྲྭ་ཁག་ད་ེདག་ནང་དངྩོས་གནས་རང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་གྩོང་ད་ུའདྩོན་རྒྱྱུ འྱི་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་པཎ་
གུྲབ་ ༡༧ ད་ེདག་གྱི་གཞུང་ད་ེདག་གྱི་བརྒྱྱུད་པ་འཛྱིན་
མཁན་ཞྱིག་ང་ཚྩོ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་སྩོ་
སྩོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ནང་བརྩོད་བ་རླྱིང་པ ྩོ་ད་ེའད་ཞྱིག་སྩོ་སྩོ་
རང་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐྩོག་ནས་རང་མགྩོ་ཆ་ཚང་འདྩོན་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་ཡྩོད་སྟབས་ད་ེདག་ང་ཚྩོས་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་ནས་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་འཕལ་སེལ་གྱི་རང་དབང་ལུང་པའྱི་
ནང་བསླབེས་ནས་སྩོ་སྩོ་རང་མགྩོ་ཐྩོན་ཙམ་མྱིན་པར་ང་
ཚྩོར་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་འདྱི་ང་ཚྩོས་
རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་མུ་མཐུད་ནས་འཛྱི ན་སྐྱྩོང་
ཐུབ་རྒྱྱུ འྱི་འབད་བརྩོན་ད་ེལྟར་བས་ནས་ལྱི འུ་གཅྱིག་
ད་ེའད་བས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༧༣ ལྩོར་ངྩོས་རང་ཡུ་རྩོབ་ཁུལ་ད་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུ ་འགྩོ་
ཚྱུགས་པ་རེད།

སབྐས་དརེ་ངྩོས་ལའང་ད་ེཙམ་རྒྱྱུས་མངའ་
མེད། ཨྱི ན་ཡུལ་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་དང་འབལེ་བ་ས་ྔམྩོ་ནས་ཡྩོད་
སྟབས་ཨྱི ན་ཇྱི་དང་འཇར་མན་ཧནེ་རྱིག་ཧ་རར་གྱིས་
བ ྩོད་ནང་ལྩོ་བདནུ། ཞསེ་པའྱི་དབེ་དའེྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་
བརྟནེ་ནས་ཨྩོ ་སྱི ་ཊྱི ་རྱི ་ཡ་དང་འཇར་མན་ནང་ད་ུབ ྩོད་
པའྱི་ཐྩོག་ལ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་མཁན་གང་ཙམ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་
ལ་ྟབུ་འདགུ གཞན་སབྐས་དརེ་ད་ེཙམ་མེད། སབྐས་དརེ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༣ ལྩོར་ངྩོས་རང་ཐྩོག་མར་ཡུ་རྩོབ་ལུང་
པ་འགའ་ཤས་ལ་བསྐྱྩོད་སབྐས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡྩོད་པའྱི་སྦྱི་སྦྱི་སྱི ་
གསར་འགྱུར་འགྩོད་མཁན་མག་ཊལ་ལྱི ་ཟརེ་བ་ཁྩོང་
ཡྩོད། ཁྩོང་དང་ཕངེ་རྱིང་སྤ ྩོ་ལགས་གཉྱིས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གཅྱིག་
པ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བརྩོད་བྱུང་། ཁྩོང་གཉྱིས་ངྩོ་ཤེས་ཡག་པྩོ་
འདགུ སབྐས་དརེ་མག་ཊལ་ལྱི ་ངྩོས་དང་ཐངེས་གཅྱིག་
ཐུག་པ་རེད། ཁྩོང་གྱིས་དྱི་བ་གཅྱིག་ནང་ངྩོས་རང་ཡུ་
རྩོབ་ཁུལ་ད་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྩོད། རྒྱྱུ ་མཚན་
གང་ཡྱིན། ཞསེ་དྱིས་བྱུང་། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ལན་
འདབེས་སབྐས། ངྩོས་རང་ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་སེར་
ཡྱིན་བསམ་པ་དན་བཞྱིན་འདགུ དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་
ས་ཕྩོགས་འད་མྱིན་ད་ེདག་སྐ ྩོར་ལ་ཤེས་འདྩོད་ཀང་ཡྩོད་
ལ་ལ་ྟའདྩོད་ཀང་ཡྩོད། ཅསེ་ད་ེའད་བརྩོད་པ་རེད།



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

སབྐས་དརེ་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེཙམ་མེད། ང་རང་
ཚྩོས་མ་གྱུར་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྱི་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད། ཟརེ་ནས་དསུ་རྟག་ཏུ་སྨ ྩོན་ལམ་ད་ེ
རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད། བྩོད་པ་བད་ེབ་ཡྩོང་བར་ཤྩོག ང་ཚྩོ་
ཨེ་ཤྱི ་ཡ་བད་ེབ་ཡྩོང་བར་ཤྩོག ང་ཚྩོ་ནང་པ་ཚྩོ་སྐྱྱིད་
པ ྩོ་ཡྩོང་བར་ཤྩོག་ཅསེ་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་གྱི་མེད། ང་ཚྩོས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟརེ་ནས་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་བཞྱིན་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་རང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་སྐབས་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི ་སྩོག་
ཆགས་ཚང་མ། དའེྱི་ནང་ནས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་ཚང་མ་
ཟརེ་བའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཁྩོར་བཞྱིན་
ཡྩོད། ངྩོས་ནས་ཀང་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེའད་ཞྱིག་འཁྱརེ། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དསུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངྩོ་ཤེས་པ་མང་ད་ུཕྱིན། 
གྲྩོགས་པྩོ་མང་ད་ུཕྱིན། ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་གནས་ཚྱུལ་
མཐྩོང་སྐབས་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་
མཐྩོན་པ ྩོར་བསླབེས་ཡྩོད། དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་
པའྱི་ཚད་མཐྩོན་པ ྩོར་བསླབེས་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་དངེ་རབས་ཀྱི་
ཤེས་ཡྩོན་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་
རྒྱས་ཧ་ལས་པ་ཕྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་མྱི ་དང་ཐུག་ནས་
སདྐ་ཆ་ཤྩོད་སབྐས་སེམས་སྐྱྱིད་པ་ད་ེཁག་པ ྩོ་རེད་འདགུ 
དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་ནང་གྱི་སེམས་རྒྱྱུད་ཞྱི་ཞྱིང་
དལུ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ལ་ད ྩོ་སྣང་མེད་མཁན་ཚྩོས་
འདྩོད་རྔམ་ཆེན་པ ྩོ། འདྩོད་རྔམ་ཆེན་པ ྩོ་དསེ་རྐནེ་པས་རེ་
ད ྩོགས་མང་པྩོ། དསེ་རྐནེ་པས་སེམས་ནང་དངངས་སྐག་
ཚ་པྩོ། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ད ྩོགས་ཟྩོན་བས་ནས་སྡ ྩོད་
རྒྱྱུ ། ད་ེལ་ྟབུའྱི་སྐྱྩོན་ཆ་མང་པྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་རྒྱྱུ ་འདགུ འདྱི་
ཕྩོགས་གཅྱིག་བས། ཕྩོགས་གཉྱིས་པ་ད་ེངྩོས་རང་ཆྱུང་
དསུ་སབྐས་ཚན་རྱིག་ལ་མྩོས་པ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། དྩོ་སྣང་
ཧ་ཅང་ཡྩོད། ངྩོས་རང་ལ་ྷསར་ཡྩོད་སབྐས་སྐ་ུམདནུ་སྐ་ུ
གྩོང་མའྱི་སྐུ་ཆས་ནང་ད་ུརྒྱང་ཤེལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་
ཡྩོད། ཟླ་སརྐ་སྩོགས་ལ་ལ་ྟཚེ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་མཐྩོང་
ཐུབ། ནྩོར་གླྱིང་ད་ུརྒྱང་ཤེལ་ད་ེཟླ་སརྐ་ཐྩོག་ལ་བཙྱུགས་
ནས་ཡྩོངས་འཛྱིན་རྣམ་པ་གཉྱིས་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།

བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་དང་། སབྐས་ ༡༦ 
པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འྩོས་བསྡའུྱི་གུྲབ་འབས་ཀྱི་

གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་
ལགྷ་པའྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩།༤༠ 
ཙམ་ལ་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དབུས་འྩོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་
གྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛྱིན་ཤྩོ་
ཟུར་བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕལེ་
མཆྩོག འྩོས་བསྡའུྱི་འགན་
འཛྱིན་ལས་འཕར་དགེ་བཤེས་
བསྟན ་པ ་བཀ ་ཤྱི ས ་ལགས་
དང་བསྟན་འཛྱི ན་ཆྩོས་འཕལེ་
ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག 
ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཐངེས་འདྱིའྱི་སྱིད་
སྤྱི་གཉྱིས་ཀྱི་དངྩོས་གཞྱིའྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་གུྲབ་འབས་དང་
འབལེ་བའྱི་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡྩོད། ད་ེ
ཡང་ཐྩོག་མར་དབུས་འྩོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛྱིན་ཤྩོ་ཟུར་
བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་འཕལེ་མཆྩོག་གྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་
དྩོན།

སྤྱིར་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་
ཙམ་ཡྩོད་པ་ལས་ད་ལམ་འྩོས་འཕནེ་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
དབེ་འགྩོད་བདེ་མཁན་ ༩༠༣༧༧ བྱུང་ཡྩོད་པའྱི་ནང་
ནས་འྩོས་དངྩོས་སུ་འཕནེ་མཁན་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་བཅས་ནས་སྱིད་སྐྱྩོང་ལ་འྩོས་
འཕནེ་པ་ ༥༩༣༥༣ བྱུང་འདགུ་པ་ནས་འྩོས་རྱིས་མེད་ 
༦༡༣ དང་། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལ་ ༥༨༦༡༥ བྱུང་
བ་ནས་རྱིས་མེད་ ༥༩༡ བཅས་སརྔ་ལས་འྩོས་འཕནེ་ཇ་ེ
མང་ད་ུསྩོང་ཡྩོད།

འྩོས་སྒྱིག་ད ྩོན་ཚན་ ༦༧ ནང་གསེས་ ༥ 
གསལ་བསྒགས་བས་པའྱི་དངྩོས་གཞྱིའྱི་འྩོས་གཞྱིར་

མང་ཚྩོགས་ནས་གསང་བའྱི་འྩོས་ཤྩོག་མང་ཤྩོས་ཐྩོབ་པ་
ད་ེསྱིད་སྐྱྩོང་ལ་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བར་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞསེ་པ་ལརྟ། སྱིད་སྐྱྩོང་གྱི་འྩོས་གཞྱི་གཉྱིས་ནས་
བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་ལས་ཐྩོག་སྤནེ་པ་ཚེ་
རྱིང་མཆྩོག་ལ་འྩོས་གྲངས་ ༢༤༨༦༤ དང་། ད་ལའྟྱི་
སྱིད་སྐྱྩོང་ལས་ཐྩོག་བླ ྩོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྩོག་ལ་འྩོས་
གྲངས་ ༣༣༨༧༦ ཐྩོབ་ཡྩོད་པས་སརླ་ཡང་སྱིད་སྐྱྩོང་
ད་ུའདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དབུས་སའྱི་འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁང་གྱི་འགྩོ་ལས་ཡྩོངས་ནས་
འཚམས་འདྱི་དང་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

འྩོས་སྒྱིག་ད ྩོན་ཚན་ ༥༡ ནང་གསེས་ ༡ 
ནང་གསལ་ཐྩོབ་ཁུངས་སྩོ་སྩོའྱི་ཁྩོངས་ནས་འྩོས་གྲངས་
མང་རྱིམ་རེ་བཏྩོག་གྱིས་ཆྩོལ་ཁ་རེར་ཕ ྩོ་མྩོ་ཁྱད་མེད་
བཅྱུ་རེ་དང། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སྩོ་སྩོར་མྱི ་གྲངས་གཉྱིས་རེ། 
ཡུ་རྩོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་ད་ུམྱི ་གྲངས་གཉྱིས། ལྷ ྩོ་
བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་ད་ུམྱི ་གྲངས་གཉྱིས། རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་དང་ཨྩོ ་སེ་ཀ་ེལེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ཁུལ་
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ད་ུམྱི ་གྲངས་གཅྱིག་བཅས་བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ 
༤༥ འྩོས་འདམེས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དབུས་སའྱི་འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁང་གྱི་འགྩོ་ལས་
ཡྩོངས་ནས་འཚམས་འདྱི་དང་བཀྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་བ་
དང་སྦྲགས་རྱིམ་པས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་
གུྲབ་འབས་སནྙ་སྒྩོན་ཞུ་རྒྱྱུ ། ཞསེ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
རསེ་འྩོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛྱིན་མཆྩོག་དང་འགན་འཛྱིན་
ལས་འཕར་རྣམས་ཀྱིས་འྩོས་བསྡུའྱི་གུྲབ་འབས་སྒྩོགས་
སྦང་གནང་བའྱི་ནང་གསལ། 

ད་ེརསེ་འྩོས་བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན་མཆྩོག་ནས་
ད་ལམ་གྱི་འྩོས་བསྡའུྱི་གནས་ཚྱུལ་དང་འབལེ་མུ་མཐུད་
གསལ་བཤད་གནང་དྩོན།
ད་ལམ་གྱི་འྩོས་བསྡའུྱི་གནས་ཚྱུལ།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་
དབུས་འྩོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛྱིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་
འྩོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒགས་
བསྐྱངས་པ་ནས་བཟུང་ད་ེརྱིང་གྱི ་བར་ཟླ་གྲངས་བཅྱུ་
དང་ཉྱིན་གྲངས་བཅྱུ་བདནུ་ཕྱིན་ཡྩོད་པས་དསུ་ཡུན་དའེྱི་
ནང་འྩོས་བསྡུ་ཆེན་མྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་སྙྱིང་
བསྡསུ་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱྱུར།

དང་པ ྩོ། དབུས་འྩོས་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་འྩོས་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཡྩོངས་རྩོགས་གཏན་འབབེས་དང་། 
འྩོས་འཕནེ་པའྱི་མྱི ང་གཞུང་དབེ་འགྩོད་བེད་ཕྩོགས་
ཀྱི་ལམ་སྟ ྩོན། ས་གནས་འྩོས་བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན་དང་
ཚྩོགས་མྱི ་སྩོགས་ལ་འྩོས་བསྡུའྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་ཐད་ཟབ་
སྦྩོང་དང་བགྲྩོ་གླངེ་གྩོ་སྒྱིག ད་ེབཞྱིན་དབུས་འྩོས་བསྡའུྱི་

འགན་འཛྱི ན་རྣམ་པ་གསུམ་བྩོད་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་ས་
གནས་ཆ་བགྩོས་ཀྱིས་མང་ཚྩོགས་ལ་འྩོས་བསྡུ་དང་
འབལེ་བའྱི་བདེ་སྒ ྩོའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་སྩོགས་ཀྱི་ཆེད་ཕྩོགས་ 
བསྐྱྩོད་དང་། ད་ེའབལེ་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བགྲྩོ་གླངེ་
དང་ལམ་སྟ ྩོན་ཞུ་སྒ ྩོ་གང་ནསུ་ཞུས། ལགྷ་པར་གང་ཟག་
གྱི་དབང་སྒྱུར་ད་ུམྱི ་འགྲྩོ་བར་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་འྩོག་
གནས་ཐབས་སུ་འྩོས་སྒྱིག་ད ྩོན་ཚན་ ༢༤ ནང་གསེས་
ཁག་གྱི་འགྲལེ་བརྩོད་དང་། འགལ་འཛྩོལ་བྱུང་ཚེ་ད ྩོན་
ཚན་ ༢༥ དགྩོངས་དྩོན་ལརྟ་ཉསེ་ཆད་གཏན་འབབེས་
དང་གསལ་བསྒགས་ཞུས། གཞན་ཡང་འྩོས་བསྡའུྱི་ལས་
རྱིམ་ནང་འྩོས་སྒྱིག་དང་ལམ་སྟ ྩོན་ཁག་ལ་གྩོ་བ་ལེན་
སྟངས་དང་། འྩོས་བསྡའུྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པར་བཅའ་
ཁྱིམས་དང་འྩོས་སྒྱིག་གྱི་འགན་བཀུར་བཀའ་ལུང་གང་
ཡྩོད་ཇྱི་བཞྱིན་མ་རྟ ྩོགས་པ་སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཞུ་སནྙ་
ཕུལ་འབྩོར་ཁག་ལ་དགྩོས་ངསེ་ལམ་སྟ ྩོན་གསལ་བཤད་
ཞུ་སྒ ྩོ་གང་ཐུབ་ཞུས།

གཉྱིས་པ། སྱིད་སྤྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འྩོས་མྱིར་རང་
འགུལ་གྱི་དང་བངླས་བདེ་མཁན་སརྔ་ལགྷ་མང་པྩོ་བྱུང་
བ་དང། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚྩོགས་ནས་ད ྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་གནང་
བ། འྩོས་སྔ ྩོན་འགྲྩོ་དང་དངྩོས་གཞྱིའྱི་གསལ་བསྒགས་
ཟྱིན་རསེ་འྩོས་གཞྱིར་ཞུགས་མཁན་དང་། ཕྩོགས་
གཏྩོགས་སྩོ་སྩོས་དྱིལ་བསྒགས་བདེ་སྟངས། ལགྷ་པར་
སྤྱི་ཚྩོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན། ད་ེས་ྔ
ལས་དབེ་སྐྱལེ་དང་འྩོས་འཕནེ་གྲངས་ཀ་མང་བ་བྱུང་
ཡྩོད་པ་ནྱི་ལེགས་པའྱི་ཕྩོགས་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། 
འྩོས་བསྡའུྱི་ལས་རྱིམ་ཁྩོད་ལ་ྟཕྩོགས་ལང་ཕྩོགས་འཁྱརེ་
སྟངས་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་དང་། འྩོས་སྒྱིག་ནང་ད ྩོན་

ཇྱི་བཞྱིན་མ་རྟ ྩོགས་པ་དང་རང་གྱི་འདྩོད་བླ ྩོ་ཁངེས་མྱིན་
སྩོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་
མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད་ནའང་། འྩོས་སྒྱིག་དང་དངྩོས་སུ་
འགལ་བའྱི་བདནེ་དཔང་དངྩོས་ར་འཕྩོད་པའྱི་ཞུ་གཏུག་
བདེ་མཁན་མ་བྱུང་བར་བརྟནེ། དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་
ཁྱིམས་འགལ་ཉསེ་ཆད་གཅྩོད་དགྩོས་པ་ད་ེའད་མ་བྱུང་
བར་འྩོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་དག་སརྔ་ནས་གཏན་
འབབེས་བས་པ་ལརྟ་འགྲྩོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནྱི་ད་ེབས་ཀང་ 
ལེགས་པའྱི་ཕྩོགས་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡྩོད།

གསུམ་པ། སྤྱིར་རྒྱ་གཞུང་དམར་ཤྩོག་ལ་ྟ
བུ་དབང་ཆ་གཅྱིག་སྡུད་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ 
མང་གཙྩོ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནང་འྩོས་བསྡུ་བདེ་
སབྐས། རྒྱལ་ཁབ་རང་གྱི་མ་འྩོངས་ལས་འཆར་དང་
བདེ་ཐབས་སྩོགས་དམྱིགས་འབནེ་ད་ུབཟུང་སྟ་ེབགྲྩོ་གླངེ་
བདེ་ཀྱིན་ཡྩོད། མང་གཙྩོ་ཅན་གྱི་ལུང་པ་གང་ཞྱིག་ལ། 
མང་གཙྩོའྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་དང་ཤེས་ཡྩོན་དམན་པའྱི་ནང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་ལས་དྩོན་བདེ་ཕྩོགས་ལས་
གང་ཟག་སྒརེ་གྱི་མྱི ་གཤྱིས་ཐྩོག་ལབ་གླངེ་ཤུགས་ཆེར་
འགྲྩོ་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་བཞྱིན། ད་ལམ་
བླ ྩོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ། རང་རེའྱི་འྩོས་བསྡ་ུའདྱིའྱི་སབྐས་སུ། 
འྩོས་མྱིར་རང་འགུལ་གྱིས་དང་བངླས་བདེ་མཁན་དང་། 
འྩོས་གཞྱིར་ཞུགས་མཁན། ཕྩོགས་གཏྩོགས་བདེ་མྱི ་མྱི ་
ཉུང་བ་ཞྱིག་ནས་དྱིལ་བསྒགས་བདེ་སྟངས། ཆ་ཤས་
ལེན་སྟངས། ལགྷ་པར་སྤྱི་ཚྩོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་འགན་
མེད་འཆལ་གཏམ་སྣ་ཚྩོགས་སྤལེ་སྟངས། ད་དངུ་འྩོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་དང་བདནེ་དང་གཞྱི ་
འཛྱིན་མེད་པའྱི་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་
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སྩོགས་ལ་བལསྟ་ཡྩོང་དསུ། ། བརྱི་བཀུར་དང་ཆེ་མཐྩོང་
ཆྱུང་བ། བཀའ་དྱིན་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པ། རང་མཐྩོང་
རང་ཤེད་དང་། དགྩོས་མེད་ཕྩོགས་ཞནེ་ཆེ་བ་སྩོགས་ཀྱི་
དབང་ད་ུསྩོང་སྟ་ེཡང་དག་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་
དང་མཐུན་ཞྱིང་། བྩོད་མྱིའྱི་ར་ད ྩོན་སུྒབ་ཐབས་ལ་ཕན་
པ། ལགྷ་ད ྩོན་བ ྩོད་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་ལནྡ་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་
ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་མ་སྩོང་སམྙ་པའྱི་སེམས་འཚབ་དང་བླ ྩོ་
ཕམ་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་།

བཞྱི་པ། ད་ལའྟྱི་བ ྩོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་འདྱི་སེལ་ཐབས་སུ་མྱི ་མང་གྱི་འྩོས་འདམེས་བས་
པའྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚྩོགས་ཡྩོངས་ནས་ད་ལམ་གྱི་ངན་ཕྩོགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་
གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་སེམས་གཏྱིང་ནས་གཏན་བརདེ་
བས་ཏ།ེ འཐབ་བརྩོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ངྩོས་ནས་རང་བཙན་
ཡྩོད་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞྱིན་ལྟ་ཕྩོགས་
ལང་ཕྩོགས་འད་མྱིན་རྩོད་ནས་བསྡད་པ་ཡྱི ན་ན་ཕན་
ལས་གནྩོད་ཆེ་བ་དངྩོས་མཐྩོང་ལ་སྩོང། ད་རྱིང་ནས་
བཟུང་མདནུ་ད་ུལགྷ་པའྱི་ར་ད ྩོན་ཁྩོ་ནའྱི་ཆེད་ད་ུ༸གྩོང་
ས་སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ས་ྔཕྱི་བར་གསུམ་
ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ཁག་སྙྱིང་ད་ུབཅངས་
ཏ་ེར ྩོག་ར་ཆྱིག་བསྒྱིལ་དང་། ནསུ་ཤུགས་གཅྱིག་སྤུངས། 
དབུ་འྩོག་དཔུང་འདགེས་སྩོགས་རང་འཁྱིའྱི་ལས་དྩོན་
ཁག་ལ་སྒ ྩོ་གསུམ་གྱི་ནསུ་པ་ཆེ་བསྐྱདེ་ཡྩོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་

ནན་མྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ལ་ྔཔ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚྩོགས་ནས་འྩོས་

འདམེས་བས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ད་ེཚྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
ར་ད ྩོན་སུྒབ་མཁན་གྱི་སྩོག་ཤྱིང་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་སྟབས། འྩོས་
འདམེས་བེད་ཕྩོགས་ཐད་དསུ་ཀྱི་འགྱུར་འགྲྩོས་དང་
བསྟནུ་ནས་འྩོས་བསྡའུྱི་སྒྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅྩོས་ཆེན་པ ྩོ་
མང་དག་ཅྱིག་བདེ་དགྩོས་པ་མཐྩོང་གྱི་འདགུ ད་ེཡང་
ད་ལམ་འྩོས་སྔ ྩོན་འགྲྩོ་དང་དངྩོས་གཞྱིའྱི་སབྐས་སྩོ་སྩོར་
ཨེ་ཤྱི ་ཡ་དམངས་གཙྩོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་དང་ཨེ་ཤྱི ་
ཡ་རང་དབང་འྩོས་བསྡུའྱི་འབལེ་མཐུད་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་
ཆེད་ཕབེས་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་དང། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐུས་མྱི ་ལས་གུྲབ་པའྱི་རྟ ྩོགས་ཞྱིབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་བཅས་
ནས་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི འྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་
རྟ ྩོགས་ཞྱིབ་བགྱིས་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་དང་རང་རེའྱི་རྒྱ་ཆེ་
མང་ཚྩོགས་ནས་དགྩོངས་ཚྱུལ་ཡྩོད་བསདྡ་པ་ཁག་དང་། 
ལྷག་པར་ད་ལམ་གྱི་ཉམས་མྩོང་གཞྱི་རར་བཟུང་ནས་
བསྐྱར་བཅྩོས་ཀྱི་ཐད་ལ་གྩོ་བསྡུར་ཞྱིབ་ནན་གྱིས་བསྐྱར་
བཅྩོས་འཆར་འབུལ་ཞུ་འཆར་ཡྩོད།

དུག་པ། ད་ལམ་འྩོས་བསྡའུྱི་ལས་རྱིམ་ནང་
འདྱི་གའྱི་འགན་འཛྱིན་གསུམ་གྱིས་གཙྩོས་དབུས་སའྱི་
ལས་བེད་ཀྱི་སྣ་ེམྩོར་གཏྩོགས་པ་ཚང་མས་ཁས་ལེན་
དམ་བཅའ་དང་། ཁྱིམས་སྒྱིག་གང་ལ་འགལ་མེད་ཅསེ་
སྤ ྩོབས་པ་ཆེན་པ ྩོས་ཞུ་ཐུབ་ཀང་། མང་ཚྩོགས་བརྒྱ་

ཆ་བརྒྱ་ཡྱི ་ཐུགས་འདནུ་སྐ ྩོང་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད་པ་ཆྩོས་
ཉྱིད་ལ་ྟབུའྱི་འགྲྩོ་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ཐུགས་འདནུ་མ་
ཁངེས་པ་རྣམ་པར་བཟྩོད་གསྩོལ་ཞུ་བ་དང་འབལེ་འྩོས་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྒྱིལ་ཟྱིན་པར་བརྟནེ། 
ད་ཉྱིན་ནས་འྩོས་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཞུ་གཏུག་རྱིགས་
ལ་ཁྱིམས་སྒྱིག་གང་གྱི་ཆ་ནས་བདག་སྤྩོད་བ་ཐབས་མེད་
པ་ད་ེད ྩོན་དགྩོངས་འཇགས་ཡྩོང་བ་ཞུ།

བདནུ་པ། མཐའ་དྩོན་ད་ལམ་འྩོས་བསྡའུྱི་
ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་གུྲབ་འབས་ནྱི་སྱིད་སྤྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི ་ 
གྲངས་ ༤༦ འདམེས་སུྒག་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ་ད་ེཡྱིན་
ཞྱིང་། གདམས་ཐྩོན་སྱིད་སྤྱི་གཉྱིས་བརྒྱྱུད་ནས་ལྩོ་ངྩོ་
ལ་ྔཡྱི ་རྱིང་བ ྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་གྱི་སྙྱིང་ད་ུབརྣག་པའྱི་བ ྩོད་
མྱིའྱི་ར་ད ྩོན་ད་ེབཞྱིན་གང་མྱུར་སུྒབ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེལ་
བརྟནེ་ནས་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མགྩོན་དང་དཔུང་གཉནེ་
དམ་པ་༸གྩོང་ས་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ ྩོ་ཐམས་ཅད་
མཁྱནེ་པ་མཆྩོག་གངས་ཅན་གུྲ་འཛྱིན་ཕ ྩོ་བང་པ ྩོ་ཏཱ་ལར་
གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། གཞྱིས་བསེ་ལནྷ་འཛྩོམས་ཀྱི་
བཀ་ཤྱིས་པའྱི་དགའ་སྟ ྩོན་གྱི་དཔལ་ལ་ཅྱི་ནས་རྩོལ་ཐུབ་
པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཤུགས་དག་དང་བཅས་ཀྱི་གསར་འགྩོད་
གསལ་བསྒགས་སུ།།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ལྩོའྱི་འྩོས་བསྡ་ུཆེན་མྩོའྱི་གུྲབ་འབས།

སྱིད་སྐྱྩོང་།

ཨང་། མྱིང་། ཕ་ཡུལ། ད་ལའྟྱི་སྡ ྩོད་གནས། འྩོས་གྲངས། ཟུར་བརྩོད། བརྒྱ་ཆ།

༡ བླ ྩོ་བཟང་སེང་གེ ཁམས་ལྱི ་ཐང་། ད་ྷས། ༣༣༨༧༦ འདམེས་ཐྩོན། ༥༧་༠༨

༢ སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་། མདྩོ་སདྨ་མང་ར། ད་ྷས། ༢༤༨༦༤ ༤༡་༨༩



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 24

དབུས་གཙང་ཆྩོལ་ཁའྱི་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བའྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ།
ཤར་གླྱིང་བསྟན་འཛྱིན་ཟླ་སྒྩོན།
འྩོས་གྲངས། ༡༦༥༤༢

ར་ས་བ ྩོད་ཕུག་ཁྱྱིམ་སྡའེྱི་
མ ་ལག་སླ ྩོབ ་ཁག་ནས་
འཛྱིན་རྱིམ། ༡༢ བར་
བསླབས་པ་མཐར་སྩོན་
གྱིས་རྒྱ་གར་མ་ད་ྷར་སྱིའྱི་
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་

ཁང་ནས་འབལེ་ལམ་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་རབ་འབམས་པ་
དང་།  སྱི་ཁྩོཌ་ལན་ཌྱི་ནང་ཡྩོད་པའྱི་ཨེ་ཌྱིན་བགྷ་
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ནས་མདནུ་ལམ་ལམ་བསྟ ྩོན་
ཐྩོག་རབ་འབམས་པའྱི་ལག་འཁྱརེ་སྩོན། ད་ལའྟྱི་ཆར་
ཨ་རྱིའྱི་མེ་སེ་ཆྱུ་སྱིཌ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ནང་
ཆབ་སྱིད་འབལེ་ལམ་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་འབུམ་རམ་པའྱི་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་པ། ༢༠༠༩ ལྩོ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི ་རྒྱྱུ ན་ལས་ 
Steering Committee, International Tibet 

Network ལ་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་རསེ།  ༢༠༡༢ ལྩོར་
རྒྱྱུན་ལས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོར་ Co Chair ལ་བདམས་
ཐྩོན་གྱིས་ལས་འགན་འཁུར་མུས་རེད།།

གནས་འྩོས་བསྡ་ུའགན་འཛྱིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ལྩོ་
གཉྱིས་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་རྱིང་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་
ལས་འཁུར་ཞུས། ལྩོ་བཅྱུ་བཞྱི་རྱིང་ལ་དགྭས་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་
སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ནང་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ལྩོ་གཉྱིས་
རྱིང་ལམ་གྲྩོན་དཔ་ེགསར་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ནང་དཔལ་འབྩོར་
རྱིགས་པའྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ (Economics Lecturer) 
གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས།།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མངའ་རྱིས་སྤྱི་
མཐུན་ཚྩོགས་པའྱི་དབུས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་འགན་ཁུར་
ཞུས། ད་ེབཞྱིན་སརླ་ཡང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་དབུས་གཙང་ཆྩོལ་ཁའྱི་
སྤྱི་འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང། ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ 
ནང་ས་གནས་ཁག་བཞྱི་ནང་རྒྱ་གར་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
ཚྩོགས་པ་གསར་འཛུགས་དང་སརླ་བཟྩོ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། 
ད་ེབཞྱིན་ ༢༠༡༥ ནང་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་
དང་ར་ས་ཧྱིན་བ ྩོད་མཛའ་མཚྩོགས་གཉྱིས་ཀྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་
པར་བསྐ ྩོ་གཞག་བྱུང་།།

ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས
འྩོས་གྲངས། ༡༣༡༣༢

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ལྩོར་སྱིམ་
ལ་གཏན་སླ ྩོབ་ནས་འཛྱིན་
རྱིམ་བཅྱུ་པ་ཐྩོན་པ་དང་
ཕྱི ་ལྩོ ་ ༡༩༨༨ལྩོར་ལྦར ་
ཎ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ནས་ཨཅཱརྱ་
སླ ྩོབ ་དཔྩོན ་འཛྱི ན ་རྱི མ་

ཐྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༧ བར་ལ་ྦཎར་སླ ྩོབ་
གཉརེ་ལྷན་ཚྩོགས་དང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚྩོགས་
ཆྱུང་སྩོགས་ཀྱི་རྒྱྱུན་ལས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༦ བར་ལ་ྦཎ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་དང་སུ་ཇ་
བ ྩོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་སུ་འཛྱིན་སྐྱྩོང་དང་སླ ྩོབ་དགའེྱི་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་ལྟ་ཚྩོགས་གཞྩོན་གྱི་ལས་ཁུར་
ཞུ་མུས། ཕྱི་ལྩོ་  ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༥ བར་བྩོད་
ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལས་
འཆར་འགན་འཛྱི ན་གྱི་ཐྩོག་རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བའྱི་ལནྷ་ལས་ཀ་བས།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ 
ནང་བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ ༡༤ པའྱི་དབུས་
གཙང་ཆྩོལ་ཁའྱི་སྤྱི་འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༧ ལྡྱི་ལྱི ་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་བ ྩོད་རྱིགས་མཐུན་ཚྩོགས་གསར་
འཛུགས་དང་དའེྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པའྱི་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས།  

དྩོན་གུྲབ་བཀ་ཤྱིས།
འྩོས་གྲངས། ༡༣༦༡༨

ཕ ་ སྱི ད ་ མ ཐ ར ་ ཕུ ན ་
ཚྩོ ག ས ་ ད ང ་ མ ་ ག ཡུ ་
མཚྩོ ་སྒྩོལ་མ་གཉྱིས་ཀྱི ་
བུ་ད ྩོན་གུྲབ་བཀྱིས། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༧༡།༦།༣ ཉྱིན་ལ་
དགྭས་སུ་སྐྱསེ།

དཔལ་འབྩོར་རྱིག་པ་སླ ྩོབ་དཔྩོན། (MA Economics) 

ཐྩོན། དག་ེརྒན་འྩོས་སྦྩོང་ (B. Ed) ཐྩོན། གསར་
འགྩོད་རྱིག་གནས། (PGD Journalism) ཐྩོན།
ལྩོ་དུག་རྱིང་མྱི ་མང་འྩོས་འདམེས་བྱུང་ནས་ལ་དགྭས་ས་
གནས་འགྩོ་འཛྱིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ལྩོ་དུག་རྱིང་ས་

མྱིང་། སྒྩོལ་མ་ཚེ་རྱིང་། 
འྩོས་གྲངས། ༡༡༩༠༠

གཞྱི ་རྱི མ ་སླ ྩོབ ་གྲྲྭ ་དང་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་ལེགས་ཐྩོན་རསེ་
དབྱིན་བ ྩོད་གཉྱིས་ཐྩོག་
དག་ེརྒན་འྩོས་སྦྩོང་འཐུས་
གཙང་ཞུས་རསེ་བ ྩོད་སླ ྩོབ་
འཛྱིན་ཚྩོགས་ཁྱབ་ཁྩོངས་

ཀྩོ་ལེ་སལྒ་ད ྩོན་ལནྡ་གླྱིང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དང་ད་ེརསེ་ར་སྟངེ་བ ྩོད་
ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་བཅས་སུ་མྱི ་ལྩོ་ ༢༦ འབད་བརྩོན་ཆེན་
པ ྩོས་ཞབས་ཞུས་ལ་བརྟནེ་བ ྩོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་བས་རསེ་གཟངེས་བསྟ ྩོད་ཕག་འཁྱརེ་དང་། 
ཐྩོན་མྱི ་སམ་བྷ ྩོ་ཊའྱི་ཞལ་ཐང་བཅས་ཕག་རྟགས་གསྩོལ་
སྩལ་བཀྱིན་ཐྩོབ། དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཐྩོག་
ད ྩོན་གླྱིང་ས་གནས་གཞྩོན་ནའུྱི་རྒྱྱུ ན་ལས་དང་ར་སྟངེ་
བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ལས་བདེ་བད་ེའཇགས་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་དུང་ཆེ། 
བྩོད་ཁྱྱིམ་དག་ེརྒན་འྩོས་སྦྩོང་སབྐས་དང་པྩོར་སྤྱི་ཚྩོགས་
རྱིག་གནས་ཀྱི་སླ ྩོབ་འཁྱིད། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་སླ ྩོབ་ཡྩོན་
ཁྩོངས་དམྱིགས་བསལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཆེད་ལྩོ་གཅྱིག་ཨ་རྱིར་
བསྐྱྩོད། དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆྩོས་ཀྱི་ཆྩོལ་ཁའྱི་རྒྱྱུན་
ལས་སྐབས་དགུ་པ་དང་བཅྱུ་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ལས་
ཁུར་ཞུས། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་བཅྱུ་གསུམ་པ་
དང་བཅྱུ་བཞྱི་པར་འདམེས་ཐྩོན་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས།། 



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

མྱིང་། པདྨ་འབྱུང་གནས།
འྩོས་གྲངས། ༡༡༤༧༦

ཆྱུང ་དུས ་ཀ ་སྦུ ག ་དང ་
སྱིམ་ལ་གཏན་སླ ྩོབ་ཏུ་གཞྱི་
རྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་བསྒྱིམས། ད་ེ
ནས་ཝ་ཎ ་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་བས། ཝ་ཎ་མཐྩོ་
སླ ྩོབ་ཐྩོན་འཕལ་དཔལ་ས་སྐྱ་ཆྩོས་སརྒ་གྱི་དགེ་རྒན་ལྩོ་
གསུམ་མ་ཟྱིན་ཙམ་བས་པའྱི་རསེ་ཝ་ཎར་དག་ེརྒན་འྩོས་
སྦྩོང་ཐངེས་དང་པ ྩོའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བས། ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༨༨ ལྩོར་སབྐས་ ༡༠ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་
ས་སྐྱའྱི་ཁྩོངས་ནས་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་། ད་ེནས་སབྐས་ 
༡༡།༡༢།༡༣།༡༤ བཅས་སུ་ས་སྐྱའྱི་ཁྩོངས་ནས་སྤྱི་འཐུས་
སུ་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་། ད་ེརསེ་སབྐས་ ༡༥ པར་དབུས་
གཙང་ཁྩོངས་ནས་བདམས་ཐྩོན་བྱུང་། 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་སྐབས་འགན་གཙྩོ ་ལྩོ ་
ཤས་བས་པ་དང་། འབུག་ཏུ་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་ཁྩོངས་སུ་
བཅར།།

མྱིང་། ལ་ྷརྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྩོལ་དཀར།
འྩོས་གྲངས། ༩༩༧༠

ཕྱི་ལྩོ ༡༩༨༦ ལྩོའྱི་ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ལ་ྷ
རྒྱ་རྱི ་ཁྱི་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་
རྒྱ་མཚྩོ ་མཆྩོག་དང་ཕུན་
ཚྩོགས་སྒྩོལ་དཀར་གཉྱིས་
སུ་སྐྱསེ།

ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་དང་གཱྩོལ་པཱལ་པུར་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་བཅས་
ནས་གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་རྱིམ་སྦང་འབས་ར་ེགྲས་ཐྩོག་
སླ ྩོབ་མཐར་ཕྱིན།
ལྡྱི་ལྱི ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཆེན་དང་ལྡ་ེར་ལྡུན་གྷར་ལྦལ་

གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཆེན་བཅས་ནས་དབྱིན་ཡྱིག་རྩོམ་རྱིག་
གྱི ་རྱིག་གནས་རམས་འབམས་པ་དང་གཙྱུག་ལག་
རམས་འབམས་པའྱི་ཐྩོག་མཐྩོ་སླ ྩོབ་རྒྱྱུགས་འབས་རརེ་
སྩོན་གྱིས་སླ ྩོབ་མཐར་ཕྱིན།
མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཐྩོན་རསེ་ལྡ་ེར་ལྡུན་ད་ུརྒྱ་གར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཌེ་བྷ་ེ
ཨེསྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་དབྱིན་ཡྱིག་རྩོམ་རྱིག་དག་ེརྒན་གནང་།
རསེ་སུ་བ ྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་ཆེད་མཐྩོ་སླ ྩོབ་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་
གནས་བཞག་སྟ་ེདབུས་བ ྩོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚྩོགས་
སུ་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ནསུ་
སྟ ྩོབས་གྩོང་སྤལེ་སླད་ལས་གཞྱིའྱི་གཙྩོ ་འགན་འབལེ་
མཐུད་པའྱི་འགན་ཁུར་ཏ།ེ ལ་དཱགས་གཙྩོས་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ལྷ ྩོ་དབུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༡༦ 
ལགྷ་ལ་སྐ ྩོར་བསྐྱྩོད་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་ཟབ་སྦྩོང་སྤད།།
དགུ་བཅྱུ་གསུམ་གྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐྩོག་སྐབས་དུག་པའྱི་
རྒྱྱུན་ལས་ཚྩོགས་གཞྩོན་ལས་ཁུར་ཞྩོར་བ ྩོད་ནང་གྱི་འགྲྩོ་
བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། བཙྩོན་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་
བསྡུ་སྒྱིག་སྩོགས་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་སྙྱིང་
བསྡསུ།།

མྱིང་། བསམ་གཏན་ཆྩོས་སྒྩོན།
འྩོས་གྲངས། ༩༩༣༠

ཆྱུང་དསུ་སྦལེ་ཀྩོབ་གཏན་
འཇགས་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་གཞྱི ་
རྱིམ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས། ད་ེ
ནས་༡༩༩༢ ལྩོར་མེའྱི་
སྩོར་ཊེ་རྱི ་ཤན་མཐྩོ་སླ ྩོབ་
ཁང་ནས་ཚྩོང་རྱིས་ཚན་
པའྱི་ཐྩོག་བསབླ་པ་མཐར་

ཕྱིན་གྱིས་རབ་འབམས་པའྱི་ལག་འཁྱརེ་ཐྩོབ། ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༩༠ ལྩོར་ཐྩོག་མར་སྦལེ་ཀྩོབ་ས་གནས་བུད་མེད་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱིར་འཛུལ་ཞུགས་བས། ༡༩༩༣ 
དང་༡༩༩༤ ལྩོར་སྦལེ་ཀྩོབ་དཔལ་འབྩོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་རྱིས་པའྱི་ལས་རྩོགས་དང་དུང་ཡྱིག་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་
བས། ༡༩༩༥ ནས་ ༡༩༩༧བར་སབྐས་དའེྱི་བཙན་
བྩོལ་བ ྩོད་གཞུང་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
པའྱི་ལས་འགན་འཁྱརེ། ༡༩༩༨ ནས་༢༠༠༩བར་
སྦལེ་ཀྩོབ་ལུགས་བསམ་མཉམ་སྦྲལེ་གྱི་རྱིས་པ་དང་ད་ེ

རསེ་འགན་འཛྱིན་ལས་རྩོགས། ད་ེརསེ་གནས་རྱིམ་
འཕར་བའྱི་འགན་འཛྱིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས།  ༢༠༠༩ 
ནས་ ༢༠༡༥ བར་དབུས་བ ྩོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་ཆེན་སྔ་རསེ་ཐངེས་གཉྱིས་བསྟདུ་མར་འྩོས་
འདམེས་བྱུང་སྟ་ེཚྩོགས་གཙྩོ་གཞྩོན་པ་དང་རྱིས་ཁང་
འགན་འཛྱིན། ༡༩༩༨ ལྩོར་སྦལེ་ཀྩོབ་ས་གནས་བུད་
མེད་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་རུ་དཔྩོན་འགན་འཁུར་ཐུས་གཙང་
ཞུས།།

མྱིང༌། ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད། 
འྩོས་གྲངས། ༩༣༥༢

ར་ས་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ད་ུདྭ་ཕུག་
ཁྩོངས་སླ ྩོབ་བཞེས་ཀྱིས་
འཚར་ལྩོངས་བྱུང་ཞྱིང༌། 
སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ནང་སྤྱི་ཁྱབ་རྒན་
བདག་གྱི ་འགན་འཁུར་
འཐུས་ཚང་ཞུས་པ་དང༌། 

བྩོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླ ྩོབ་བུ་རེ་ཕུད་
ཀྱི་བ་དགའ་ཡང་སྩལ་ཐྩོབ་བྱུང༌། འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱིསུ་
ཀྱི་རྒྱྱུ གས་སྤྩོད་མཐའ་མ་ད་ེལེགས་འཕྩོད་བྱུང་རེས་ 
Christian Medical College, Vellore  དང༌། St. 

John’s Medical College, Bangalore བཅས་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་གཉྱིས་ནང་སནྨ་ཁང་དང་འཕྩོད་བསྟནེ་འཛྱིན་
སྐྱྩོང་གྱི་རྱིག་གནས་ཐྩོག་སླ ྩོབ་མཐར་ཐྩོན་རསེ། བྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་
འབལེ་ལརྟ་ ༡༩༨༧།༡།༡ ནས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་ད་ུ
འཕ ྩོད་བསྟནེ་འབལེ་མཐུད་པ་དང༌། འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་དབུས་མར་འཕྩོད་བསྟནེ་འཆར་འགྩོད་འགན་
འཛྱིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས། ༡༩༩༤ 
ལྩོར་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གྱི་དུང་ཆེར་བསྐ ྩོ་གཞག་དང༌། 
ད་ེརསེ་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་སནྨ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་
ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་བྱུང་བ་བཞྱིན་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས། དབུས་
གཙང་ཆྩོལ་ཁའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ནས་བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་སབྐས་ ༡༣ པ་དང་ ༡༤། ༡༥ བཅས་སྩོ་སྩོར་
འྩོས་འདམེས་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས།། 
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ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༦ ལྩོར་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་མང་གཙྩོའྱི་
གཞུང་གྱི་གཞུང་ཞབས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་རསེ་སྦལེ་ཀྩོབ་
ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི་དབྱིན་དུང་། སབྐས་
དརེ་ ༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༨༡ བར་ཞྩོར་ད་ུལྷ ྩོ་གཞྱིས་ཁག་
ལྔའྱི་རང་བདནེ་དང་གཞྩོན་ནའུྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་
གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དུང་ཆེའྱི་ལས་འགན་ཞུས།  ༡༩༨༡ ནས་ 
༡༩༨༦ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ལ་དགྭས་ལྷ ྩོ་
བང་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་འགན།  ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༩༡ 
ལྡྱི་ལྱི ་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་གྱི་དུང་ཆེ།  ༡༩༩༡ ནས་ 
༡༩༩༤ བར་ལྡྱི་ལྱི ་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད། ༡༩༩༤ ནས་ 
༡༩༩༧ བཀའ་ཤག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དུང་ཆེ། ༡༩༩༧ ནས་ 
༢༠༠༢ འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་དགྩོངས་
ད ྩོན་ཨྱི ན་ལན་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད། ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༥ 
སྦལེ་འཇམེ་ད ྩོན་ཁང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོའྱི་
སྐ་ུཚབ་གཞྩོན་པའྱི་འགན་འཁུར། ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༡ 
འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་
བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༢ དང་། ༡༣ པའྱི་བཀའ་དུང་། 
༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༥ བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྐུ ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་གནང་རེས། 
ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་དུང་ཆེའྱི་ལས་ཁུར་ཞུས།།

འཛུགས་དང་སླ ྩོབ་ཕུག་བསྐྱལེ་རྒྱྱུའྱི་སྣམུ་འཁྩོར་འཁྩོ་སུྒབ་
ཞུས། ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༢ བར་འདམ་ག་ཚྩོགས་པའྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོ།  ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ཐད་བསྐ ྩོས་
སྤྱི་འཐུས་གནང་། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༡ 
ནས་ ༢༠༡༦ བར་དབུས་གཙང་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་ནས་སྤྱི་
འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང་།།

མྱིང་། ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་།
འྩོས་གྲངས། ༩༢༤༠

༡༩༦༣ ནས་ ༡༩༧༧ 
བར་ཌལ་ཧྩོར་དང་སྱིམ་
སླ ྩོབ་གཏན་སླ ྩོབ་ནང་བཅྱུ་
དཔྩོན་དང་སྤྱི ་བའྱི་རྒན་
བདག་དང་  ༡༩༧༧ 
ཟླ་བ་ ༩ ནས་ ༡༩༨༣ 

བར་དབུ་གཞྩོན་ནའུྱི་ཡྱིག་ཚང་གྱི ་ད་ཆགས་དང་ཡྱིག་
སྐྱལེ། ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༨༦ བར་མེག་གནྷ་གཞྩོན་
ནའུྱི་ར་ུདཔྩོན་དང་ར་ས་གཞྩོན་ནའུྱི་ས་གནས་རྒྱྱུན་ལས། 
༡༩༨༤ ལྩོར་ཡྩོངས་གླྱིང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དབུ་འཛུགས། ༡༩༨༦ 
ནས་ ༡༩༩༢ བར་བྩོད་གཞུང་དབུས་སནྨ་རྱིས་ཁང་ར་
སྟངེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི ་དངུལ་གཉརེ་དང་རྱི ེས་པ། 
༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༠༡ བར་ར་ས་ས་གནས་འགྩོ་འཛྱིན་
། ༡༩༩༤ ནས་ ༡༩༩༨ བར་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་མང་
གཙྩོ་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་འདྩོམ་དུང་ཆེ། ༡༩༩༦ ལྩོར་སྤྱི་
འཐུས་དང་ར་ས་ས་གནས་འགྩོ་འཛྱི ན་གཉྱིས་སུ་འྩོས་
འདམེས་བྱུང་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ལས་འཁུར་བཞག་ནས་
ར་ས་བད་ེད ྩོན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ༡༩༩༥ ལྩོར་ཧྱིན་
བ ྩོད་མཛའ་འབལེ་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་དང་སླ ྩོབ་
སྟ ྩོན་པའྱི་ལས་འཁུར། ༡༩༩༦ ཕ་མའྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་དབུ་

མྱིང་། མྱི ་འགྱུར་ར ྩོ་ར།ེ
འྩོས་གྲངས། ༨༩༧༧

༡༩༥༣ ལྩོར་སྟ ྩོད་མངའ་
རྱི ས་མཐྩོ་ལྡྱིང ་གླྱིང ་པ ་
གྲྩོང་ཆེན་གྱི ་མྱི ་བརྒྱྱུ ད་
ད་ུསྐྱསེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ 
ལྩོ ར ་ བ ཙ ན ་ བྩོལ ་ དུ ་
འབྩོར ་རེས ་ར ྩོར ་གླྱིང ་

བ ྩོད་གཞུང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཐྩོན།  ༡༩༧༥ 
ལྩོར་ར ྩོར་གླྱིང་ St. Joseph  མཐྩོ་སླ ྩོབ་ནས་ཉ་ེབའྱི་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཚྩོང་འབལེ་རྱིག་པའྱི་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་ (B.Com)  ཐྩོན།  གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མུས་སུ་
ཨ་རྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ ( State 

Unversity of New York) ནང་འཛྱིན་སྐྱྩོང་རྱིག་
པའྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས།  

མདྩོ་སྟ ྩོད་ཆྩོལ་ཁའྱི་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བའྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ།
མྱིང་། འཇུ་ཆེན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཆྩོས་སྒྩོན།  
འྩོས་གྲངས། ༨༡༣༢

སབྐས་བཅྱུ་གསུམ་པ་དང་། 
 བཅྱུ་བཞྱི་པ། བཅྩོ་ལ་ྔ

བཅས་ཀྱི ་བ ྩོད ་མྱི ་མང་
མདྩོ་སྟ ྩོད ་སྤྱི ་འ ཐུས ་ཀྱི ་
འགན་འཁུར་བླངས་ཏེ་
སྤྱི་འཐུས་གྲྩོས་ཚྩོགས་སུ་

ཞུགས་ནས་གཙྩོ་བ ྩོ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་དགྩོངས་
སྤྱི་དང་། ཡང་སྒ ྩོས་མང་གཙྩོ་ཡང་དག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
འྩོག་གྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་དགྩོངས་

ད ྩོན་འགལ་མེད་ཉམས་ལེན་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་
བཞྱིན་འཇྱིགས་ཞུམ་ཆགས་སངྡ་འཛེམས་ཟྩོན་ངྩོ་སུང་
སངྤ་བའྱི་འཁུར་ལེན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུས།།

ལྩོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༠ བར་ཤྱིས་ལྩོངས་ས་གནས་
གཞྩོན་ན་ུདང་ས་གནས་ཆྱུ་སྒང་གཉྱིས་ཀྱི་དུང་ཆེའྱི་
འགན་འཁུར་ཞུས།
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ ནས་རྒྱ་གར་མེ་ག་ྷལ་ཡའྱི་གྲངས་ཉུང་
མྱི ་རྱིགས་བལ་ྟརྟ ྩོག་ལས་གཞྱིའྱི་ཟུང་དུང་གྱི་ལས་འགན་
འཁུར། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་
མང་མདྩོ་སྟ ྩོད་སྤྱི་འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང་། 

མྱིང་། དབངས་ཅན་སྒྩོལ་དཀར། 
འྩོས་གྲངས། ༦༩༡༣

རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་ཤྱི ང་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་རྱིམ་པར་བས་
ཏེ ་ མ ཐ ར ་ ཚ ན ་ རྱི ག ་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་ (M.Sc. Bio-

tech) མཐར་སྩོན། ཕྱི་

མྱིང་། གསེར་རྟ་ཚྱུལ་ཁྱིམས།
འྩོས་གྲངས། ༦༥༦༣
ཁམས་གསེར་རྟ་ར་ུསྐྱསེ་ཤྱིང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༨ ལྩོར་
བཙན་བྩོལ་ད་ུཡྩོང་ནས་ཟླ་ཤས་རྱིང་གསྩོག་སླ ྩོབ་ཏུ་སླ ྩོབ་



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

སྦྩོང་དང༌། དའེྱི་རསེ་
སུ་བ ྩོད་གཞུང་ཆྩོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང། ནྩོར་
གླྱིང་བ ྩོད་ཀྱི ་རྱིག་གཞུང་
གཅེས་སྐྱྩོང་ཁང་ད་ུརྩོམ་
སྒྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི ་ལས་

ཀ་བས། 
 ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ལྩོར་ཁ་བ་དཀར་པྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་སྱི་ཞུ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ད་བར་སྱི་
ཞུ་ཁང་འདྱིའྱི་འགན་འཛྱིན་དང༌། བདནུ་རེའྱི་གསར་
ཤྩོག་<<བྩོད་ཀྱི་བང་ཆེན་>>དང། བྩོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ད་
རྒྱ་སྩོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྱིག་པའྱི་འགན་ཁུར། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༦ ལྩོར་སབྐས་བཅྱུ་བཞྱི་པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་༢༠༡༡ 
ལྩོར་སརླ་ཡང་མུ་མཐུད་སབྐས་བཅྩོ་ལ་ྔཔའྱི་མདྩོ་སྟ ྩོད་སྤྱི་
འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང་ནས་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས།།

ཁྩོངས་མྱི། ༢༠༡༣- རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་རང་བཙན་སླ ྩོབ་
ཕུག་ཚྩོགས་པའྱི་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་འགན་འཛྱིན་བདེ་མུས།།

མྱིང་། ར ྩོ་ར་ེཚེ་བརྟན། 
འྩོས་གྲངས། ༦༥༣༩

༡༩༨༣།༢།༥ ཉྱིན་སྦྱིར་
གཞྱིས་ཆགས་སུ་སྐྱསེ་པ་
དང་། རྒྱ་གར་པྩོན་ཊ་
གཏན་ཉྱིན་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ནང་
འཛྱིན་རྱིམ་ ༡༠ པ་དང་། 
མ་སུ་རྱི ་གཏན་ཉྱིན་སླ ྩོབ་
གྲྲྭའྱི་ནང་འཛྱིན་རྱིམ་ ༡༢ 

ཐྩོན། རྒྱ་གར་གྷུ ་ཇྱི་ར་ཐྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེན་མྩོའྱི་ 
(MS University) ནང་དཔལ་འབྩོར་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་
སླ ྩོབ་གཉརེ་བས། རྒྱ་གར་གྷུ ་ཇྱི་ར་ཐྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
གྲྲྭ་ཆེན་མྩོའྱི་ (MS University) ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
ཐྩོབ་ཐང་སྐ ྩོར་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བས།
མཐྩོ་སླ ྩོབ་སྐབས་སུ་གྷུ ་ཇྱི་ར་ཐྱི་བྷ་རྩོ་ཊ་ནས་ས་གནས་
གཞྩོན་ལྷན་གྱི ་ཚྩོ གས་གཙྩོ ་དང་ཚྩོ གས་གཞྩོན་གྱི ་
འགན་ཁུར། ༢༠༡༠།༢༠༡༡ རྒྱ་གར་བྩོད་རང་བཙན་
སླ ྩོབ་ཕུག་ཚྩོགས་པའྱི་ལས་འགུལ་འགན་འཛྱི ན་བས། 
༢༠༡༡།༢༠༡༣ རྒྱ་གར་བྩོད་རང་བཙན་སླ ྩོབ་ཕུག་ཚྩོགས་
པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་བས། ༢༠༡༣- རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་ལྷ ྩོ་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པའྱི་

མྱིང་། དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྩོན། 
འྩོས་གྲངས། ༥༨༧༢

སབྐས་གཉྱིས་རྱིང་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་གནང་། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱི ར་གཏན་
གཞྱིས་བེད་པའྱི་གཞུང་
འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་པ་
ན་གཞྩོན་ནསུ་སྤལེ་ལས་

གཞྱི་ (Empowering the Vision) གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛྱིན་གྱི་འགན་ཁུར་བཞསེ་མུས་ཡྱིན།  
༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༣ བར་ཁྩོང་ར་སར་གཏན་གཞྱིས་
བདེ་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་མང་གཙྩོ་
འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་ད་ུལས་འཆར་འགན་འཛྱིན་
བགྲསེ་པའྱི་འགན་ཁུར་བཞསེ་ཡྩོད།  བྩོད་ཀྱི་བུད་མེད་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱྱུན་ལས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མྩོང་
བ་མ་ཟད་   ༡༩༩༤  ནས་ ༡༩༩༦ བར་བུད་མེད་
ལནྷ་ཚྩོགས་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་འགན་ཁུར་ཞུ་ཡྩོད།
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཡྩོན་ལས་འཆར་འྩོག་ཨ་
རྱིའྱི་ཊ་པ་ས་ (Tufts) གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་གྲགས་ཅན་ཕ་ལེ་ཅར་ (Fletcher) ནས་རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་འབལེ་ཐབས་ཇུས་ཐྩོག་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ཐྩོན་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་
རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་གཏན་གཞྱིས་བདེ་པའྱི་ཇ་བ་ཧར་ལླ་ན་ེ
ར་ུགཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་(Jawaharlal Nehru 

University)ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཐྩོག་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་དང་ལེ་ཊྱི ་ཤྱི ་རྱི ་རམ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་(Lady 

Shri Ram College) ནས་སྱིད་ད ྩོན་ཚན་རྱིག་ཐྩོག་
ཉ་ེབའྱི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་ཐྩོན།།

སླ ྩོབ་གཉརེ་དང་སྤྱི ་ད ྩོན་
འགན་ཁུར་ཐུད་ཤྩོར་མེད་
པ་གནང་བས་སྐབས་དའེྱི་
བ ྩོད ་ག ཞུང ་ ཤེས ་རྱི ག ་
ལས་ཁུངས་ནས་བུམ་སྐྱྩོན་

གསུམ་བལ་གྱི་སླ ྩོབ་མ་ར་ེཕུད་ (best boy award) 

ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་སྩལ་གནང་བྱུང་བ་དང་། ད་ེརསེ་ར་
སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ད་ུསླ ྩོབ་བཞུགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༢ ལྩོར་
འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་གཉྱིས་སླ ྩོབ་གཉརེ་ལེགས་པར་གུྲབ། ད་ེ
རསེ་མཐྩོ་རྱིམ་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཆེད་ལྡྱི་ལྱིར་ཕབེས་པ་དང་། 
ད་ེགའྱི་མཐྩོ་རྱིམ་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ད་ུལྩོ་གསུམ་རྱིང་ཆབ་ 
སྱིད་ཚན་རྱིག་ཐྩོག་སླ ྩོབ་གཉརེ་གྱིས་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ ལྩོར་
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཐྩོན་ (B.A Political Science) གྱི་
ལག་འཁྱརེ་ཐྩོབ།  སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ ནས་བདནུ་བར་སརླ་
ཡང་ལྡྱི་ལྱི ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་རང་ད་ུལྩོ་གཉྱིས་རྱིང་སླ ྩོབ་གཉརེ་
གྱིས་ཆབ་སྱིད་རྱིག་པའྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ (M.A Political 

Science) གྱི་བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་བྱུང་ཡྩོད།།

མྱིང་། པདྨ་བད་ེལེགས།
འྩོས་གྲངས། ༥༡༠༣

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༢  ལྩོར་
བ ྩོད ་མདྩོ་ ཁམས ་གླྱི ང ་
ཚང་ད་ུསྐྱསེ་ཤྱིང་། ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༥༩  ལྩོར་བཙན་བྩོལ་
ད་ུའབྩོར། སྦལེ་ཀྩོབ་ཉྱིན་
སླ ྩོབ་དང་རྙྱིང་དགྩོན་རྣམ་

གྲྩོལ་གླྱིང་ད་ུསླ ྩོབ་གཉརེ་ཞུས། ད་ེརསེ་ཝ་ཎ་བ ྩོད་ཀྱི་མཐྩོ་
སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུསླ ྩོབ་གཉརེ་ཞུས། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་
གྲྩོང་སྤྱི་མྱིའྱི་ལས་ཁུར་དང་ས་གནས་མདྩོ་ཁམས་ཆྱུ་བཞྱི་
སངྒ་དུག་གྱི་རྒྱྱུན་ལས་དང་ཚྩོགས་གཞྩོན་གྱི་འགན་ཁུར་
རྱིམས་པ་ཞུས། གཞྱིས་ཆགས་མྱི ་མང་མཉམ་འབལེ་
གྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་འྩོས་འདམེས་
བྱུང་བ་བཞྱིན་ལས་འགན་འཐུས་གཙང་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༨༤  ནས་ ༡༩༨༩  བར་ལུགས་བསམ་ཤེར་བདག་
མང་ཚྩོགས་ནས་འྩོས་འདམེས་བྱུང་བ་བཞྱིན་ས་གནས་
འྩོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མཉམ་འབལེ་གྱི་དུང་ཆེ་ཐངེས་
དང་པ ྩོའྱི་ལས་ཁུར་ཞུས།

མྱིང། དཀྩོན་མཆྩོག་ཡར་འཕལེ།
འྩོས་གྲངས། ༥༤༠༨
སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ལྩོར་བ ྩོད་ནས་བལ་ཡུལ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་
ད་ུའབྩོར་བ་དང་། སུ་ཇ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ནང་སླ ྩོབ་ཞུགས་
གནང་ནས་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༠ ལྩོར་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་པའྱི་
བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་བྱུང། གཞྱི་རྱིམ་སླ ྩོབ་ཡུན་རྱིང་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 28

སབྐས་བཅྱུྱིག་པའྱི་མདྩོ་སྟ ྩོད་སྤྱི་འཐུས་འྩོས་འདམེས་བྱུང་
ད ྩོན་འགན་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༤ ལྩོར་བ ྩོད་མྱིའྱི་
མཉམ་འབལེ་ཚྩོགས་གཙྩོ་ཐངེས་དང་པ ྩོ་དང་།  ད་ེ
བཞྱིན་མཉམ་འབལེ་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་མཁན་ Chief 

Promoter འདམེས་བརྐྩོས་བྱུང་བ་བཞྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་
མཐུན་མཉམ་འབལེ་ཞེས་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ 
༡༥ ནང་ཡྩོད་པའྱི་མཉམ་འབལེ་རྣམས་མཉམ་རབུ་ཀྱིས་
སྒྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་རྒྱལ་གར་གཞུང་ལ་དབེ་བསྐྱལེ་ཚད་
ལནྡ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། བྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་
གྱི་སྤྱི་མྩོས་ཚྩོགས་གཙྩོ་ཐངེས་གཉྱིས་རྱིང་འདམེས་ཐྩོན་
བྱུང་བ་བཞྱིན་ལས་དྩོན་འགན་ཁུར་ཞུས།།

མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Christ Law School, Bangalore ནས་
ཁྱིམས་ལུགས་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ (LL.M) 

མཐར་ཕྱིན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ལྩོར་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
ཁྱིམས་རྩོད་པར་གྱུར། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ལྩོར་བཙན་བྩོལ་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རྱིག་པ་བའྱི་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་རྒྱའྱི་སྨྱུག་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
མྱིར་བཞུགས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོར་ན ྩོར་ཝ་ེབ ྩོད་ཀྱི་
རུླང་འཕྱིན་ཁང་གྱི ་རྒྱ་ཡྱིག་གསར་འགྩོད་པ་རྒན་པར་
བསྐ ྩོས། པནེ་བ ྩོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པ ྩོ་མཐུན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
མྱིར་བཞུགས།།

མདྩོ་སདྨ་ཆྩོལ་ཁའྱི་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བའྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ།

མྱིང་། བླ ྩོ་བཟང་གྲགས་པ། 
འྩོས་གྲངས། ༤༨༢༩

བྩོད་ནང་སླ ྩོབ་འབྱིང་བར་
རྒྱ་བ ྩོད་སདྐ་ཡྱིག་གཉྱིས་ལ་
སྦང་བརྩོན་བས། ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༩༨ ལྩོའྱི་ལྩོ་མཇུག་
ལ་རྒྱ་གར་ཏུ་བཙན་བྩོལ་
ལ་ཡྩོང་པ་དང་། ད་ེནས་

རྒྱ་གར་ད་ུའཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་པ་བར་སུ་ཇ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ནང་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས། འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་གཅྱིག་དང་བཅྱུ་གཉྱིས་
བར་གྩོ་པལ་པུར་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ནང་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས། ད་ེནས་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ལྩོ་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Na-

tional Law school of India University, Ban-

galore. Mysore JSS Law School བརྒྱྱུད་ནས་
ཁྱིམས་ལུགས་རབ་འབམས་པ་ (LL.B) སླ ྩོབ་མཐར་
ཕྱིན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ལྩོར་རྒྱ་གར་ཁྱིམས་ལུགས་

མྱིང་།   ངག་དབང་ཐར་པ།  
འྩོས་གྲངས། ༤༧༠༢

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ ལྩོར་
ཁམས་སྩོག་རྩོང་ད་ུསྐྱེས་
ནས་སྩོག་ཙན་དན་དགྩོན་
དུ་ནང ་ཆྩོ ས ་དང ་ ཐུན ་
མྩོང་རྱིག་གནས་སྐ ྩོར་ལ་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་དང་།  ཕྱི་ལྩོ་ 

༡༩༩༦ ལྩོར་བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར་ནས་གསྩོག་སརྒ་
སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ར་ུལྩོ་གསུམ་རྱིང་བ ྩོད་ཨྱི ན་གཉྱིས་ལ་སྦང་བརྩོན་
བས། 
 ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༠ ལྩོ་ནས་ ༢༠༠༦ བར་ནྩོར་གླྱིང་བ ྩོད་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་གཅསེ་སྐྱྩོང་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཚགས་སྡ་ེཚན་དང་
གླ ྩོག་ཀདླ་ད་རྒྱའྱི་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་
དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་བལ་ཡུལ་ད་ུཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
བང་ཆེན་གསར་ཤྩོག་འགྩོ་འཛུགས་དང་དབེ་སྐྱལེ་གྱི་
འགན་ཁུར། ད་ལ་ྟསབྐས་བརྒྱད་པའྱི་ད་ྷས་ས་གནས་

མྱིང་། བླ ྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས།
འྩོས་གྲངས། ༤༣༧༠

༡༩༨༨ ལྩོར་ཧར་པ་སྤུར་
གཏན་སླ ྩོབ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་
སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཐྩོན་ཏ་ེསླ ྩོབ་མ་རེ་
ཕུད་ཀྱི ་གཟེངས་རྟགས་
ཐྩོབ།་་༡༩༩༢་་ལྩོར་ཅན་
རྱི ་རྒར ་མཐྩོ ་སླ ྩོབ ་ནས ་

སྱིད་ད ྩོན་ཚན་རྱིག་ཐྩོག BA དང་དག་ེརྒན་འྩོས་སྦྩོང་ 
B.Ed ཐྩོན། སླ ྩོབ་གཉརེ་རྱིང་ཅན་རྱི་སརྒ་ས་གནས་
རང་བདནེ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་དུང་ཆེ་དང་ས་གནས་གཞྩོན་
ལནྷ་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་སླ ྩོབ་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཚྩོགས་གཞྩོན་བས། ད་ེརསེ་སྤ ྩོན་ཊ་སླ ྩོབ་གྲའྱི་སླ ྩོབ་དག་ེ
གནང།  ༡༩༩༤ ལྩོར་ལྡྱི་ལྱིར་བ ྩོད་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཁང་ད་ུཉམས་ཞྱིབ་དང་ཨྱི ན་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཁུར་ལྩོ་ 
༦ རྱིང་ཞུས། ༡༩༩༩ ལྩོར་སྦལེ་ཀྩོབ་སེར་བསེ་སླ ྩོབ་
གྲྲྭར་དག་ེརྒན་ལྩོ་ ༦ རྱིང་བས། ད་ེརསེ་ ༢༠༠༡ ནས་ 
༢༠༠༧ བར་བྩོད་ཀྱི་གཞྩོན་ན་ུལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱྱུན་
སྒྱིག་འཛུགས་འགན་འཛྱིན་དང་ཚྩོགས་གཞྩོན་གྱི་ལས་
འཁུར་ཞུས། ༢༠༡༡ ལྩོར་སབྐས་བཅྩོ་ལ་ྔཔའྱི་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་།།

འཐུས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་། སབྐས་ ༢༠ པའྱི་
མདྩོ་ཁམས་ཆྱུ་བཞྱི་སངྒ་དུག་གྱི་དུང་གཞྩོན།  ད་ྷས་ཆྱུ་
སངྒ་དབུས་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན།  ད་ྷ
ས་ས་གནས་མདྩོ་ཁམས་ཆྱུ་བཞྱི ་སྒང་དུག་གྱི ་ཚྩོགས་
གཙྩོ། སྦྲ་སྩོག་འབྱི་གསུམ་མཉམ་སྒྱིལ་སྐྱྱིད་སྡགུ་གྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོ་བཅས་བདེ་བཞྱིན་པ་བཅས།།

མྱིང་། ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིྱིགས། 
འྩོས་གྲངས། ༡༩༤༢
ཌལ་ཧྩོར་བ ྩོད་གཞུང་གཏན་འཇགས་སླ ྩོབ་གྲར་གཞྱི་རྱིམ་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་དང་། མཐྩོ་རྱིམ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཝར་ཎ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆེས་
མཐྩོའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ནས་ཐྩོན།
> ༡༩༨༡ ལྩོར་ཆེས་མཐྩོའྱི་སླ ྩོབ་ཐྩོན་རསེ་ད་ྷས་བ ྩོད་

ཁྱྱིམ་ད་ུདགེ་རྒན་ཞབས་
ཞུ་ ༡༩༩༢ བར་དང་ད་ེ
ནས་སུ་ཇ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་
གྲའྱི་སླ ྩོབ་སྤྱིར་བསྐ ྩོ་གཏྩོང་
གནང་། 
> ༡༩༩༦ ལྩོར་༸སྤྱི་

ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་
སྐབས་བཅྱུ་གཉྱིས་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་ཐད་
བསྐ ྩོ་གནང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཚྩོགས་གཙྩོ་གཞྩོན་
པར་མང་མྩོས་འྩོས་འདམེས་བསྐ ྩོ་གཞག་བྱུང་། ༢༠༠༡ 
ལྩོར་སབྐས་བཅྱུ་གསུམ་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་
དང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཚྩོགས་གཙྩོར་མང་མྩོས་འྩོས་



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

འདམེས་བསྐ ྩོ་གཞག་བྱུང་ཡང་ཟླ་ཤས་ནས་མང་ཚྩོགས་
ནས་ཐད་ཀར་འདམེས་ཐྩོན་བཀའ་བླ ྩོན་ཁྱི་པ་དང་པ ྩོ་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་མཁས་དབང་གཟམ་གདྩོང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནས་
གྲྩོས་ཚྩོགས་སུ་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་གཞྱིར་བཏང་བ་ལ་སྤྱི་
འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་སྤྱི་མྩོས་བསྐ ྩོ་གཞག་དང་འབལེ་
བཀའ་བླ ྩོན་ཁྱི་པས་ཤེས་རྱིག་དང་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསྐ ྩོ་གནང་། ༢༠༠༦ ལྩོར་སརླ་ཡང་
སབྐས་བཅྱུ་གསུམ་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུབསྐ ྩོ་
གཞག་དང་ཤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བླ ྩོན་ལས་
བསྐ ྩོ་སྙན་སེང་ཞུས་ཤྱིང་ལས་འགན་དང་གསང་རྒྱའྱི་
དམ་བཅའ་ཕུལ། སབྐས་བཅྱུ་གཉྱིས་པ་དང་བཅྱུ་གསུམ་
པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་གཉྱིས་ཀ་ལས་ཡུན་ལྩོ་བཅྱུའྱི་
རྱིང་དང་།
> ༢༠༡༡ ལྩོར་སབྐས་བཅྩོ་ལ་ྔཔའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
སུ་མདྩོ་སདྨ་མྱི ་མང་ནས་འྩོས་འདམེས་བྱུང་བས་ད་ལ་ྟསྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞུ་བཞྱིན་པ།།

དང་མ་ནང་ (Manang Hotel) གཉྱིས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛྱིན་ (Executive Manager) བས། 
བལ་ཡུལ་མདྩོ་སྨད་སྐབས་ལྔ་པ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་དགུ་
པའྱི་བར་ས་གནས་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་ལས་
འགན་ཐྩོག་ས་ྔརསེ་ཐངེས་ལ་ྔབསྟདུ་མར་བ་མུས། མདྩོ་
སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་འགན་འཛྱིན་
དང་ད་ལའྟྱི་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐྩོག་བ་
མུས།།

མྱིང་། ཚེ་རྱིང་ལ་ྷམྩོ།
འྩོས་གྲངས། ༡༥༦༩

ཚེ ་རྱི ང ་ལྷ ་མྩོ ་ནྱི ་ཕྱི ་ལྩོ ་ 
༡༩༦༩ ལྩོར་མདྩོ་སདྨ་
རྔ་བ་རྩོང་ད་ུསྐྱསེ། ལྩོ་
ཆྱུང་སྐབས་ནས་རྩོང་གྱི ་
རྒྱ་ཡྱི ག་སླ ྩོབ་ཆྱུང་དང་། 

སླ ྩོབ་འབྱིང་བཅས་རྱིམ་གྱིས་འགྲྱིམས་ཏ་ེ ༡༩༨༤ ལྩོར་
སླ ྩོབ་འབྱིང་མཐར་ཕྱིན། སརླ་ཡང་རྔ་བ་རྩོང་ད་ུགསར་
ཚྱུགས་པའྱི་བ ྩོད་ཡྱིག་སླ ྩོབ་འབྱིང་ད་ུལྩོ་གསུམ་ལ་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བས་སྟ་ེམཐར་ཕྱིན། 
༡༩༨༧ ལྩོར་ཁམས་ཕྩོགས་སུ་གནས་པའྱི་སྱི་ཁྩོན་ཞྱིང་
ཆེན་བ ྩོད་ཡྱིག་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་བསྐྱྩོད། ༡༩༩༡ ལྩོར་ཞྱིང་
ཆེན་བ ྩོད་ཡྱིག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ནས་མཐར་ཕྱིན་རསེ། རྔ་བ་རྩོང་
གྱི་ཆབ་སྱིད་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བགྩོས་
ཀྱིས་བ ྩོད་རྒྱ་ཡྱིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་ཀ་བས། 
༡༩༩༢ ལྩོའྱི་སྤྱི་ཟླ་༥པར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྩོལ་ད་ུ
ཕབེས། ༡༩༩༣ བད་ེསུང་བ ྩོད་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
དུང་གཞྩོན་ལས་རྩོགས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཐྩོག་བ ྩོད་གནས་
ཉམས་ཞྱིབ་དང་ཡྱི ག་བསྒྱུ ར་གྱི ་ལས་ཀ་བས་ཤྱིང་། 
༡༩༩༩ ལྩོར་ཐའ་ེཝན་ད་ུབསྐྱྩོད་ད།ེ ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་
རུླང་འཕྱིན་ཁང་གྱི ་གསར་འགྩོད་པ་ལྩོ ་གཅྱིག་དང་། 
ཨ་རྱིའྱི་རུླང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་བ ྩོད་སདྐ་གསར་འགྩོད་པ་ལྩོ་
བདནུ་ལ་བས། ༢༠༠༨ ལྩོར་ཕྱིར་རྒྱ་གར་ད་ུལྩོག་ཅྱིང་། 
ཐྩོག་མར་བད་ེསུང་དང་ད་ེནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་
ལྩོ་དུག་གནང་།།

མྱིང། ཡེ་ཤེས་སྒྩོལ་མ།
འྩོས་གྲངས། ༡༤༦༧

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༡ ལྩོར་ཕ་བླ ྩོ་
བཟང་བསྟན་འཛྱིན་གྱི་བུ་
མྩོར་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་
སྐྱསེ་ཤྱིང༌། ར་ས་བ ྩོད་
ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་འགྲྱིམས་ནས་

སླ ྩོབ་སྦྩོང་རྱིམ་ཐྩོན་བས།  ༡༩༩༦ ལྩོ་ནས་ ༡༩༩༩ 
བར་ར་ས་ས་གནས་བུད་མེད་ཚྩོགས་པའྱི་རྒྱྱུན་ལས་ལྩོ་ངྩོ་
གསུམ་གནང་།  ༢༠༠༣ ལྩོར་ར་ས་མདྩོ་སདྨ་ས་གནས་
རྒྱྱུན་ལས་ལ་དངུལ་གཉརེ་གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས།  ༢༠༠༣ 
ནས་ ༢༠༠༦ བར་ལྩོ་གསུམ་རྱིང་དབུས་བུད་མེད་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་རྒྱྱུན་ལས་ཀྱི་འབལེ་མཐུད་འགན་འཛྱིན་
གྱི་ལས་ཁུར་ཞུས། ༢༠༠༦ ལྩོར་དབུས་བུད་མེད་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ཐྩོག་ཡང་བསྐྱར་རྒྱྱུ ན་ལས་ལ་
འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་ ༢༠༠༩ བར་ལས་ཁུར་
ཞབས་ཞུ་ཞུས། ༢༠༠༧ ལྩོར་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
སབྐས་ ༡༤ པར་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བ་ལརྟ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་
ལས་འགན་ཁུར།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོ་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་སབྐས་བཅྩོ་ལ་ྔབར་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བ་ལརྟ་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས་བཅས་སྩོ།།

མྱིང་། བཀྱིས་ད ྩོན་གུྲབ།
འྩོས་གྲངས། ༡༦༤༧

ཕ་མགྩོ་ལྩོག་གསེར་རྟའྱི་
བཀྱིས་ཟླ་བ་དང་མ་ཚེ་
རྱིང་པདྨ་གཉྱིས་ཀྱི་བུ་རུ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༢།༠༧།༡༥ 
ཉྱིན་བལ་ཡུལ་དུ་སྐྱེས། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༩ མཐྩོ་

སླ ྩོབ་ཐྩོན་རསེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ ནས་ ༢༠༠༠ བར་
བལ་ཡུལ་སྤ ྩོག་ར་གླ ྩོ་སྒྱིག་ཁྱབ་ཁྩོངས་ཚྩོང་ལས་སྡ་ེཚན་
ཨ་པུར་མགྲྩོན་ཁང་ནང་ལས་འགན་འད་མྱིན་ཐྩོག་ལྩོ་
ངྩོ་ ༡༠ ལགྷ་ཕག་ལས་གནང༌། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༨ ནས་ 
༢༠༠༠ བར་སྤ ྩོག་ར་བམས་པ་གླྱིང་ས་གནས་གཞྩོན་
ནའུྱི་རྒྱྱུན་ལས་བས། ད་ེནས་རང་གཞུང་དཔལ་འབྩོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འབལེ་ཐྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༠ ནས་ 
༢༠༠༣ བར་བལ་ཡུལ་བྩོད་ཀྱི་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་གྱི་
འགན་འཛྱི ན་ལས་རྩོགས་དང་ད་ེརསེ་གནས་སྤར་གྱི་
འགན་འཛྱིན་ཐྩོག་ཞབས་ཞུ་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ནས་ 
༢༠༠༦ དང་ ༢༠༠༨ བར་བལ་ཡུལ་ནང་ཀརྨ་གསུམ་
ལནྡ་མགྲྩོན་ཁང་གངས་ལྗ ྩོངས་ (Gangjong Hotel) 

མྱིང་། རྒྱ་རྱིགས་ཐར།
འྩོས་གྲངས། ༡༤༣༧

༡༩༧༢ ལྩོར་མདྩོ་སདྨ་
མང་ར་ཀླུ ་ཚང་དུ་སྐྱེས། 
༡༩༩༢ ལྩོར་མཚྩོ་ལྷ ྩོ་མྱི ་
རྱིགས་དགེ་ཐྩོན་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་
ནས་སླ ྩོབ་མཐར་ཕྱིན་ཏ་ེལྩོ་

ངྩོ་ ༡༡ རྱིང་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་ཞུས། ༡༩༩༧ ལྩོར་
ལས་ཞྩོར་ད་ུམཚྩོ ་སྔ ྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོ་སླ ྩོབ་གླྱིང་གྱི ་ཡྱིག་ཐྩོག་
འཛྱིན་གྲྲྭར་ཞུགས་ཏ་ེ ༢༠༠༡ ལྩོར་སླ ྩོབ་མཐར་ཕྱིན། 
༢༠༠༢ ལྩོར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༡ བར་རྩོམ་སྒྱིག་གྱི་ལས་ཀ་གཉརེ་
ཏ་ེཁྱྩོན་དཔ་ེདབེ་དང་དསུ་དབེ་གྲངས་བཞྱི་བཅྱུ་ལགྷ་གྱི་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 30

གཙྩོ་སྒྱིག་པ་དང༌། ༢༠༠༦ ལྩོ་ནས་ ༢༠༡༠ བར་ར་
ས་ས་གནས་འྩོས་བསྡའུྱི་ཚྩོགས་མྱི ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ 
ནས་ ༢༠༡༥ བར་མདྩོ་སདྨ་ཆྩོལ་ཁའྱི་དབུས་རྒྱྱུན་སྤྱི་
ཁྱབ་དུང་ཆེ་འགན་ཁུར་ལྩོ་ངྩོ་དུག་རྱིང་ཞུས། བྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ནས་བཏྩོན་གནང་མཛད་
པའྱི་<<བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་མང་གཙྩོའྱི་བྱུང་བ་བརྩོད་
པ>>དབེ་སྟ ྩོད་སྨད་གཉྱིས་ཀྱི་ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྱིག་པ་
སྩོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁུར་ཡྩོད་པ་བཅས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་ཀྱི་ཞུ་སྒ ྩོ་ཁག་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས་ཡྱིན།།

 མྱིང་། དྩོན་འགུྲབ་བཀ་ཤྱིས།
འྩོས་གྲངས། ༡༢༢༩

༡༩༨༠ ལྩོར་མདྩོ་སདྨ་བ་ླ
བང་ད་ུསྐྱསེ། ཆྱུང་དསུ་
ཕྱུགས་རྱིའྱི་ཞྩོར་ད་ུསླ ྩོབ་
སྦྩོང་བས་ཏ་ེགུྲབ་འབས་
འབུར་ཐྩོན་བླངས་སྟབས། 
ཕ་མའྱི ་རྒྱབ་སྐྱྩོར ་འྩོག ་ 

༡༩༩༦ ལྩོ་ནས་བ་ླབང་བཀ་ཤྱིས་འཁྱྱིལ་ད་ུདག་ེབའྱི་
བཤེས་གཉནེ་མང་པ ྩོ་བསྟནེ་ཏ།ེ ནང་ད ྩོན་རྱིག་པ་དང་
སྒ་སནྙ་སནྨ་རྱིས་སྩོགས་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བས། སབྐས་དརེ་
ཀན་སུའུ་ཞྱིང་ཆེན་ནང་བསྟན་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དང་། གཙྩོད་མྱི ་
རྱིགས་དག་ེཐྩོན་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་སྩོགས་སུ་ཟུར་ཞུགས་ཀྱིས་བར་
རྙྱིང་དང་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་བར་རྱིག་པར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས།
༢༠༠༠ ལྩོར་ནབུ་བང་མྱི ་རྱིགས་སླ ྩོབ་ཆེན་བ ྩོད་ཡྱིག་
ཆེད་སྦྩོང་ཞྱིབ་འཇུག་སྡ་ེཚན་ད་ུཞུགས་ཏ།ེ ནབུ་ཕྩོགས་
མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ་དང་དངེ་རབས་སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིག་པར་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ཞྩོར་ད་ུ <<བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་མཚན་
ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་མ་ལག་གསར་འཛུགས།>> ཞསེ་པ་དང་། 
<<སླ ྩོབ་མའྱི་རང་མྩོས་གླངེ་སྟགེས།>> སྩོགས་གསར་
འཛུགས་སྣ་ེའཁྱིད་བས། ༢༠༠༢ ལྩོར་རྒྱ་གར་ད་ུའབྩོར་
ཏ་ེཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླ ྩོབ་གླྱིང་ད་ུདབྱིན་ཡྱིག་དང་
གླ ྩོག་ཀླད་སྩོགས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི ་ཞྩོར་ད་ུསླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་རྩོམ་
སྒྱིག་པ་དང་བ ྩོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་བས།
༢༠༠༧ ལྩོ་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་དསུ་བབ་གསར་འགྩོད་པ་དང་། 
༢༠༡༠ ལྩོ་ནས་རྩོམ་སྒྱིག་པའྱི་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡྱིན།།

བས་ཏ་ེད་ེགར་མུ་མཐུད་བསབླ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་དང་མཐྩོ་
སླ ྩོབ་ཀྱི་བདེ་སྒ ྩོ་འད་མྱིན་ཐད་སྦངས་པ་མཐར་སྩོན་བྱུང་
ཡྩོད།  ཕྱི་ལྩོ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ཁ་ེན་ཌའྱི་དངུལ་ཁང་ 
(Royal Bank of Canada) ནང་ད་ུསྣ་ེཁྱིད་རྒན་པའྱི་
མཚན་རྟགས་བཞསེ་ཏ་ེཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡྩོད། དའེྱི་
གྩོང་ལྩོ་ངྩོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ཚྩོགས་
པར་ (FMCA) ཕག་ལས་གནང་།།

མྱིང་། བླ ྩོ་བཟང་ཆྩོས་འབྩོར་གྱིས། 
འྩོས་གྲངས། ༡༣༨༦

༡༩༨༢ ལྩོར་མདྩོ་སདྨ་
རེ བ ་ གྩོ ང ་ བ ཙ ན ་ མྩོ ་
ཡར་སྟ ེང ་ཞེས་པར་སྐྱེ་
ཞྱིང་།  སླ ྩོ བ ་
ལྩོ་རན་པ་ནས་ས་གནས་
སླ ྩོབ ་ཆྱུང ་དང ་རྩོང ་མྱི ་

རྱིགས་སླ ྩོབ་འབྱིང་གཉྱིས་པ་བཅས་སུ་བསབླ་པ་མཐར་
སྩོན་རསེ།  གདན་ས་རྩོང་དཀར་ཐྩོས་བསམ་
བཤད་སུྒབ་དར་རྒྱས་གླྱིང་དུ་ཆྩོས་ཞུགས་གནང་། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ལྩོར་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅྩོལ་ད་ུའབྩོར་
རསེ་ར་ས་མཚན་ཉྱིད་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་སླ ྩོབ་འཇུག་གནང་།  ད་ེ
རེས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི འྱི་གྲགས་ཅན་གྱི ་སླ ྩོབ་
གླྱིང་ British Council ཞསེ་པར་ལྩོ་གཅྱིག་རྱིང་
ཨྱི ན་ཡྱིག་སྦངས།  ད་ེརསེ་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་གཞུང་གྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་འབྱི་རྩོམ་ཚན་པའྱི་གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་ཚགས་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཆེད་ལས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སབྐས་ཏ།ེ  ཕྱི་
ལྩོ ༢༠༠༩ ལྩོར་ཐའ་ེཝན་གྱི་ཏཱན་ཅང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེན་
མྩོའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ཚན་པར་རྒྱ་ཡྱི ག་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་། 
ཕྱིར་རྒྱ་གར་ད་ུའབྩོར་མཚམས་སབྐས་བཅྱུ་གསུམ་པའྱི་
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལན་འདབེས་ཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱི་རྒྱྱུན་ལས་སུ་བསྐ ྩོས།  ༸གྩོང་ས་ཆེན་པ ྩོའྱི་བཀའ་
འབལེ་ལརྟ་མདྩོ་སདྨ་སྱིད་ད ྩོན་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་
ལས་དྩོན་ཞུ་མུས།།

མྱིང་། དབ་ཙ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ།
འྩོས་གྲངས། ༡༢༢༤

ཕ་དབ་ཙ་བསྟན་པ་ཆྩོས་
རྒྱལ་དང་མ་ ཉུང ་ མེད ་
གཉྱིས ་སུ ་ཌྩོ ་ལན་ཇྱིར ་
སྐྱསེ་ཤྱིང་། སྱིམ་ལའྱི་
གཏན་འཇགས་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་
སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་ཡྩོད། 

འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་བསབླ་པ་མཐར་སྩོན་རསེ་ཅན་
དྷྱི་སྒར་གྱི་པཱན་ཇབ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཆེན་མྩོར་འཛུལ་ཞུགས་

མྱིང་། ཀརྨ་དག་ེལེགས། 
འྩོས་གྲངས། ༡༠༧༨

༡།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་
བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཚྩོང་
པ ་ཚྩོ གས ་པའྱི ་ཚྩོ གས ་
གཙྩོ།  ༢།  མདྩོ་སདྨ་
དབུས་རྒྱྱུ ན་གྱི ་བད་ེད ྩོན་
འགན་འཛྱིན།  

༣།  ས་གནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་གཞྩོན་།      ༤།  
ས་གནས་དངྭ་ཟུར་སྐྱྱིད་སྡགུ་ཚྩོགས་གཙྩོ།   འདས་པའྱི་
ཉམས་མྩོང་།   ༡།  ༡༩༨༥ ལྩོར་མ་སུ་རྱི་གཏན་སླ ྩོབ་
ནས་གཞྱི་རྱིམ་འཛྱིན་གྲྲྭ་ ༡༢  ཐྩོན།  ༢།  ༡༩༨༥ 
ནས་༡༩༩༧ བར་དངྭ་སླ ྩོབ་དམག་སརྒ་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་བས་བརྒྱ་ཤྩོག་དང་རུ་ཤྩོག་གཉྱིས་ཀྱི་དུང་ཡྱིག་
ལས་འགན་ཞུས།  ༣།  ལྩོ་ ༡༨ རྱིང་ས་གནས་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་དང་ ༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༡༠ བར་ལྩོ་  
༡༢  རྱིང་བསྟདུ་མར་ཚྩོགས་གཙྩོ་བས།  ༤།  ༡༩༩༥  
ནས་ ༡༩༩༦  བར་ལྩོ་གཉྱིས་རྱིང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོའྱི་སྐ་ུསུང་བས། ༥།  མདྩོ་སདྨ་
དབུས་རྒྱྱུན་སབྐས་གསུམ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩།  ༢༠༡༢།  
༢༠༡༥   སབྐས་གསུམ་བསྟདུ་མར་འྩོས་འདམེས་བྱུང་
བ།  ༦།  དབུ་མའྱི་ལམ་མྱི ་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་
དབུས་རྒྱྱུན་སབྐས་གཉྱིས་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༥ བསྟདུ་
མར་འྩོས་འདམེས་བྱུང་ཡྩོད།།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །31

རྱིང་གླ ྩོག་ཀདླ་སྡ་ེཚན་དང་སྦྱིན་བདག་འབལེ་མཐུད་སྡ་ེ
ཚན་ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུས༌། ཕྱི་ལྩོ་༡༩༩༡ ནས་
༢༠༠༠། བར་རབ་གླྱིང་གཞྱིས་ལས་ཁང་ད་ུལས་འཆར་
སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན། Project Officer  ལྩོ་
དགུ་ཙམ་ཞུས། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཕྱི་ལྩོ་༡༩༩༡ ནས་ 
༡༩༩༤ བར་ས་གནས་འྩོས་བསྡ་ུཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་
མྱི ་དང༌། དའེྱི་རསེ་སརླ་ཡང་ ༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༠༥ 
བར་སབྐས་གཉྱིས་བསྟདུ་མར་ས་གནས་འྩོས་བསྡ་ུཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱིའྱི་ཞབས་ཞུ་བས༌། སབྐས་ད་ེདག་སྟ་ེཕྱི་

ལྩོ་ ༡༩༩༥ ནས་ ༡༩༩༧ བར་ས་གནས་བུད་མེད་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ལས་འགན་ཡང་ཆབས་ཅྱིག་ཞུས༌། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་བ་༤ ནས་ཧུན་སུར་རབ་གླྱིང་མཉམ་
འབལེ་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་མྱི ་མང་གྱིས་འདམེས་
ཐྩོན་བྱུང་ཞྱིང༌། དའེྱི་ཚྩོགས་གཙྩོར་འྩོས་འདམེས་བྱུང་
སྟ་ེཞབས་ཞུ་བས༌། ཕྱི་ལྩོ་༢༠༠༦ ཟླ་བ་ ༦ ནས་སབྐས་
བཅྱུ་ཞྱི་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་དང༌། ད་ལ་ྟསབྐས་
བཅྩོ་ལ་ྔཔའྱི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ་སུ་ཕུལ།།

ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བའྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ།
ས་སྐྱ།
མྱིང་། སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།
འྩོས་གྲངས། ༣༠༠

བྩོད ་ ཤར ་ཕྩོགས ་ སྨར ་
ཁམས་སྒང ་སྤང ་མདའ་
དཔྩོན་གྱི ་མངའ་འབངས་
ལྷ ་འདུས ་གྩོ ་མྩོ ་ནང ་ས ་
སུང་ཚང་གྱི ་ཁྱྱིམ་རྒྱྱུ ད་ད་ུ 
༡༩༨༢ ལྩོར་སྐྱསེ། རང་ལྩོ་

བརྒྱད་ཐྩོག་རང་དགྩོན་དཔལ་ལནྡ་ལངྕ་མགྩོ་དགྩོན་བར་ེ
ཆེན་བཤད་སུྒབ་ཐགེ་མཆྩོག་གླྱིང་ད་ུཆྩོས་སྒ ྩོར་ཞུགས་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༠ ལྩོར་འཕགས་ཡུལ་ད་ུའབྩོར་ནས་བསེ་
ཀྱི་གདན་ས་ར་ཛ་སྤུར་ས་སྐྱ་ཆྩོས་སརྒ་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་
བས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོར་སྐྱབས་མཆྩོག་༸གྩོང་མ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཡབ་སས་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་ཕུར་སུྒབ་
འདྩོན་པ་ཆེན་པ ྩོའྱི་རྒྱྱུ གས་སྤྩོད་ཕུལ་ནས་ཨང་རྱིམ་རེ་
གསྩོན་གྱི་བ་དགའ་ཐྩོབ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ལྩོ་སྤུ་ར་ུཝ་ལ་
དཔལ་ས་སྐྱའྱི་མ་དགྩོན་བཤད་གྲྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་བས། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ལྩོར་སྐྱབས་མཆྩོག༸གྩོང་མ་བདག་ཁྱི་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་སྤུ་ར་ུཝ་ལ་ས་སྐྱའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྐབས་བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་འཐུས་མྱིར་ཐད་སྐ ྩོས་
ནས་ལྩོ་གསུམ་རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས།།

མྱིང་། མཁན་པྩོ་ཀཿ བག་དངྩོས་གུྲབ་བསྩོད་ནམས། 
འྩོས་གྲངས།  ༢༣༩

ཁམས་དཀར ་མཛེས ་
གནས་མཆྩོག་ཀཿབག་
གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུཕ་བླ ྩོ་བཟང་
ཚེ ་ རྱི ང ་ ད ང ་ མ ་ ཡེ ་
ཤེས་ལྷ་མཚྩོ ་གཉྱིས་སུ་
སྐྱསེ། རང་ལྩོ་བདནུ་

ནས་དབུ་འཛུགས་སྟ་ེས་གནས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ནས་རྩོང་ཐྩོག་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་བར་རྱིམ་པའྱི་ཐྩོས་བསམ་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་། 
༡༩༩༦ ལྩོར་རྩོང་རྱིག་སླ ྩོབ་ཅྱུས༼ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས།༽ཀྱིས་བཀའ་དགྩོངས་ལརྟ་དཀར་མཛེས་ཟླ་ཐང་
མ་ལྟ་ེབའྱི་སླ ྩོབ་ཆྱུང་གསུམ་པའྱི་དག་ེརྒན་བས་པ་དང་ས་
གནས་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི། ༡༩༩༨  ལྩོར་རྒྱ་
གར་ད་ུཡྩོང་སྟ་ེཆེས་མཐྩོ་རྱིམ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་
ཁང་དཔལ་རྩོང་གསར་བཤད་གྲྲྭ་ཆེན་མྩོརབཞུགས། 
༢༠༠༠ ལྩོར་བ ྩོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པ ྩོའྱི་མཐུན་ཚྩོགས་ཀྱི་ལས་
རྒྱྱུན་གྱི་འགན་བཞསེ། ༢༠༠༢ ལྩོར་བཀའ་རམས་པའྱི་
ཕག་ཁྱརེ་བཞསེ། ༢༠༠༣ ལྩོར་སྦྱིར་རྱི་དང་ཅྩོན་ཏ་ར་
ཏ་ེཧ ྩོར་སྐྱྱིད་སྡུག་ཚྩོགས་པ་གསར་འཛུགས་དང་ཚྩོགས་
གཙྩོ་འགན་ལྩོ་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་བས། ༢༠༠༧ ལྩོར་ལ་ྷ
རམས་པའྱི་ཕག་ཁྱརེ་བཞསེ། ༢༠༠༧ ལྩོའྱི་ཟླ་བ་ ༣ 
པའྱི་ཚེས་ ༡༢ རྩོང་གསར་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་
ཁང་གྱི་འཛྱིན་སྐྱྩོང་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་སྤྱི་མྩོས་ཐྩོག་གཞུང་
ལུགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བའྱི་མཁན་པྩོའྱི་ཅྩོད་པཎ་གྱི་

མྱིང་། ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྩོན།
འྩོས་གྲངས། ༩༥༣

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༢ ནས་ 
༡༩༩༡ བར་ལྩོ་དགུ་
ཙམ་གྱི ་རྱི ང ་མ ་ར ་ཌ ་
རྩོགས་ཚྩོགས་ལས་ཁང་
ནང ་ཞབས་ ཞུས ་ཀྱིས ་

དརེ་ལྩོ་གསུམ་་དུང་ཡྱིག་ལས་འགན་དང༌། ལྩོ་གསུམ་
ལས་འཆར་འགན་འཛྱིན་ཞབས་ཞུ་དང༌། ལྩོ་གསུམ་

མཚན་གནས་གནང་སྟ་ེབལ་ཡུལ་ཁ་རྱིགས་བཤད་གྲྲྭའྱི་
མཁན་པྩོ་མངའ་གསྩོལ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་བཞྱི་ཙམ་བཤད་གྲྲྭའྱི་
ལས་ཐྩོག་མཁན་པྩོ་གནང་།

དག་ེལུགས།
མྱིང་། ཨ་ཀུག་ཚེ་བརྟན།
འྩོས་གྲངས། ༣༣༤༠

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ཕ་ཨ་ཀུག་
དབང་འདསུ་དང་། མ་
རུང་རྒྱས་ཚེ་དབང་སྒྩོལ་
མ་གཉྱིས་སུ་སྐྱསེ།   ཕ་
མ་གཅྱིག་པའྱི་སྤུན་མཆེད་

དགུ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ནས་ལ་ྔཔ་ད་ེཡྱིན།  ༡༩༨༣ ལྩོར་
ལྱི ་ཐང་དགྩོན་ཆེན་གྱི་ཆྩོས་སྒ ྩོར་ཞུགས་ཏ་ེམདྩོ་སྔགས་
གཉྱིས་ཀྱི ་ཕྩོགས་ལ་སྦངས་པ་མྱི ་དམན་ཙམ་བྱུང༌། 
༡༩༩༡ ལྩོར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར་ཏ་ེའབས་
སྤུངས་སྒ ྩོ་མང་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་ཆྩོས་སྒ ྩོར་ཞུགས། ༢༠༡༡ ལྩོར་
སབྐས་ ༡༥ པའྱི་དག་ེལུགས་སྤྱི་འཐུས་ལ་བདམས།   
མྩོན་གྷ ྩོ་ས་གནས་ཆྱུ་སངྒ་གྱི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་དང༌། འབས་
སྤུངས་སྒ ྩོ་མང་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་འཐུས་མྱི ་ཟུར་པ། མདྩོ་ཁམས་
ལྱི ་ཐང་ཚྩོགས་པའྱི་སླ ྩོབ་སྟ ྩོན་པ་དང་། དག་ེལུགས་
ཡྩོངས་ཀྱི་རྒྱལ་བའྱི་བརྟན་བཞུགས་དང་བཀའ་དྱིན་རསེ་
དན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་གཞྩོན་པ། བྩོད་མྱི ་མང་
དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡྱིན་
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མྱིང་། བླ ྩོ་བཟང་ཕན་བད།ེ
འྩོས་གྲངས། ༢༦༢༡

༡༩༧༧ ལྩོར་ཁམས་འབའ་
ཐང་ད་ུསྐྱསེ། ཆྱུང་དསུ་
ས་གནས་སླ ྩོབ་ཆྱུང་བར་
འགྲྱིམས། ད་ེནས་འབའ་
རྱིང ་དགྩོན ་གྲྲྭ ་ཚང ་དུ་
ཆྩོས་ཞུགས་བས། ༡༩༩༢ 

ལྩོར་བཙན་བྩོལ་ད་ུཡྩོང་ནས་འབས་སྤུངས་བླ ྩོ་གསལ་
གླྱིང་ད་ུསླ ྩོབ་ཞུགས་བས། ༢༠༠༢ ལྩོར་ཕར་ཕྱིན་རབ་
འབམས་ཨང་དང་པ ྩོའྱི་ཕག་ཁྱརེ་ཐྩོབ། ༢༠༠༥ ལྩོར་
དབུ་མ་རབ་འབམས་ཨང་དང་པ ྩོའྱི་ཕག་ཁྱེར་དང་། 
༢༠༠༩ ལྩོར་འདལུ་བ་རབ་འབམས་ཨང་དང་པ ྩོའྱི་ལག་
ཁྱརེ་བཅས་ཐྩོབ། ༢༠༡༠ ནས་སབྐས་བདནུ་པའྱི་མྩོན་གྷ ྩོ་
ས་གནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་དུང་གཞྩོན་དང་སབྐས་བརྒྱད་
པ་དང་སབྐས་དགུ་པ་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི ་བས། ད་ེབཞྱིན་མྩོན་གྷ ྩོ་ས་གནས་རང་བཙན་
ཚྩོགས་ཆྱུང་སབྐས་བཅྱུ་བདནུ་དང་བཅྩོ་བརྒྱད་པ་གཉྱིས་
ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་བས། ༢༠༡༡ ལྩོ་ནས་མདྩོ་ཁམས་ཆྱུ་
བཞྱི་སངྒ་དུག་དབུས་རྒྱྱུན་སབྐས་བཅྱུ་དགུ་པ་དང་ད་ལའྟྱི་
སབྐས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་དབུས་རྒྱྱུན་ལས་ཐྩོག་དང་དངུལ་གཉརེ་
གྱི་ལས་ཁུར་བདེ་མུས་ཐྩོག་ལས་རྒྱྱུན་རྱིང་ཆྱུ་སངྒ་དགེ་
ར་ཚྩོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་ར་སའྱི་
ཆྱུ་སངྒ་དབུས་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་
འབལེ་འགན་འཛྱིན་གྱི་ལས་ཁུར་ཀང་བས།།

ལྩོ་ངྩོ་གཉྱིས་ལགྷ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ད་ུསླ ྩོབ་སྦྩོང་བས།  ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༩༦ ལྩོར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར་ནས་
བཀའ་བརྒྱྱུད་པའྱི་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླྱིང་
གྱི་བཤད་གྲྲྭ་ལ་ཞུགས་ཏ་ེལྩོ་ངྩོ་ད་ུམའྱི་རྱིང་གཞུང་ཆེན་
ཁག་ལ་སྦྩོང་བཙྩོན་བས།།

ཐགེ་མཆྩོག་རྣམ་གྲྩོལ་གླྱིང་
ད་ུཞུགས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ 
ནས་བཟུང་རྣམ་གྲྩོལ་གླྱིང་
གྱི་ཚྩོགས་ཆེན་དག་ེབསྐ ྩོས་
ལྩོ་གསུམ་བས། དའེྱི་

སབྐས་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སབྐས་ ༡༤ པ་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་རྟགས་བབ་འྩོས་གཟྱིགས་ཀྱིས་མཁན་པྩོར་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་བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་༡༥པའྱི་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་ཀྱི་ད་ཆ་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་
གྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན།།

པ་བཅས་སྩོ།

བཀའ་བརྒྱྱུད།
མྱིང་། ཀུན་དགའ་བསྩོད་སྟ ྩོབས།
འྩོས་གྲངས། ༤༥༥

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་བ་ 
༠༡ ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་
མདྩོ་ཁམས་སྡ་ེདགེ་འཇྩོ་
མདའ ་རྩོང ་ཁྩོངས ་ སུ ་
སྐྱསེ།  ཆྱུང་དསུ་ཕ་ཡུལ་

གྱི་གྲྩོང་པའྱི་སླ ྩོབ་ཆྱུང་ད་ུརྒྱ་བ ྩོད་གཉྱིས་ཀའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ལ་

མྱིང་། བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ།
འྩོས་གྲངས། ༤༠༡

བྩོད ་མདྩོ་ཁམས ་ཆབ ་
མདྩོ་ར་རྒྱྱུད་ད་ུསྐྱསེ་ཤྱིང་། 
གྲྩོང་ཚྩོའྱི་སླ ྩོབ་ཆྱུང་ནས་
བ ྩོད་ཡྱིག་སྦྩོར་ཀླ ྩོག་དང་། 
དྩོན་བརྒྱྱུ ད་དཔལ་ལྡན་
འ བུག ་པའྱི ་ གདན ་ས ་

མཚན་ཉྱིད་རྣམ་རྒྱལ་ཆྩོས་འཁྩོར་གླྱིང་ད་ུརང་ལུགས་
ཆྩོས་སྤྩོད་བླ ྩོ་འཛྱིན། གདན་ས་ཁམས་པ་སརྒ་དང་གསེར་
རྟ་ཆྩོས་སརྒ་བཅས་སུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སྦང་པ་བས། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོར་བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར་རསེ་ཐྩོག་མར་
རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སེ་ར་ཆྩོས་སརྒ་ད་ུལྩོ་མང་རྱིང་མཚན་
ཉྱིད་རྱིགས་ལམ་སྦང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༤ ལྩོར་ས་རཱ་བ ྩོད་
ཀྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ ༢༠༠༨ ལྩོར་མཐྩོ་
རྱིམ་རྱིགས་གནས་རབ་འབམས་པའྱི་བསབླ་པ་མཐར་
སྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ ལྩོར་བ ྩོད་གཞུང་ཆྩོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་སུ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱི་གཡུང་དུང་
བ ྩོན་དང་བཅས་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེསུམ་བརྒྱ་མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་དབེ་ཕངེ་གསུམ་ཅན་རྩོམ་སྒྱིག་བས། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༡ ལྩོར་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་བཀའ་བརྒྱྱུད་
སྤྱི་འཐུས་སུ་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་ནས་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས་
ཡྱིན།།

རྙྱིང་མ།
མྱིང་། མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ།
འྩོས་གྲངས། ༦༧༦ 
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་བཀྱིས་ཆྩོས་གླྱིང་དགྩོན་ད་ུ
ཆྩོས་སྒ ྩོར་ཞུགས།
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ལྩོར་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྡ་ེཆེན་པ ྩོ་

མྱིང་། མཁན་པྩོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛྱིན།
འྩོས་གྲངས། ༥༩༢

ཁམས་མྱི ་ཉག་ནགས་
ཕན་སྡ་ེབར་སྐྱསེ། ཆྱུང་
དུས ་ནས་རང་དགྩོན ་
ར བ ་ སྒ ང ་ ད གྩོ ན ་ དུ ་
ཞུགས། རང་ལྩོ་བཅྱུ་
དུ ག ་ སྟ ེང ་ ན ས ་ ར ང ་
ད གྩོ ན ་ བ ཤ ད ་ གྲྲྭ ར ་

ཞུགས།
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༦ ལྩོར་གསེར་ཐང་བ་ླམ་རངུ་ད་ུཕྱིན་ཏ་ེ
མདྩོ་སགྔས་རྱིག་གནས་དང་བཅས་པར་སྦང་།
སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ ལྩོར་ཀྩོ་ལྱི ་གལྷ་ད ྩོན་ལནྡ་གླྱིང་རྩོགས་ཆེན་
དགྩོན་ད་ུརྱིམ་པར་བཤད་གྲྲྭའྱི་དག་ེརྒན་དང་། བཤད་
གྲྲྭའྱི་འགན་འཛྱིན། སྐ་ུསྒརེ་དུང་ཡྱིག་རྩོམ་སྒྱིག་འགན་
འཛྱིན། རྒྱྱུན་ལས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྩོགས་རྱིབ་པར་བས་ཏ་ེ
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ལྩོར་རྩོགས་ཆེན་ལས་ཐྩོག་མཁན་པྩོར་
བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་བ་ལརྟ་ད་ཐངེས་དགྩོན་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛྱིན་གཞྩོན་པར་འྩོས་འགན་བཞསེ་བཞྱིན་ཡྩོད།།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །33

གཞྩོན་ནའུྱི་དངུལ་གཉརེ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ ནས་ 
༢༠༡༣ བར་རན་བཏྷ་ས་གནས་བྩོད་མྱིའྱི་སུད་ཚྩོང་སྐྱྱིད་
སྡགུ་ཚྩོགས་པའྱི་དུང་ཆེ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ནས་རན་
བཏྷ་ས་གནས་བྩོད་མྱིའྱི་སུད་ཚྩོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཚྩོགས་པའྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།  རང་ལྩོ་ཉརེ་
ལ་ྔསྩོན་མཚམས་ཌྩོ་ལན་ཇྱི་བ ྩོན་གཞྱིས་ས་གནས་འཐུས་
མྱིར་འྩོས་འདམེས་བྱུང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༩ 
བར་བྩོན་གཞྱིས་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་
ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་། རན་བཏྷ་ས་གནས་བྩོད་མྱིའྱི་སུད་
ཚྩོང་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི ་དམྱིགས་བསལ་རང་བདནེ་ཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱི་དུང་ཆེའྱི་ལས་ཁུར་ཞུས། ད་ལའྟྱི་ཆར་ས་གནས་
འཐུས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དང་། ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་རྱིས་པ། བྩོད་ཀྱི་བ ྩོན་པ ྩོ་ཚྩོགས་
པའྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི། ས་གནས་
མདྩོ་ཁམས་ཆྱུ་བཞྱི་སངྒ་དུག་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ། རན་
བཏྷ་ས་གནས་བྩོད་མྱིའྱི་སུད་ཚྩོང་སྐྱྱིད་སྡུག་ཚྩོགས་པའྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྩོགས་ཀྱི་ལས་ཁུར་སུྒབ་མུས།།

བ ྩོན།
མྱིང་། དག་ེབཤེས་སྨ ྩོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན། 
འྩོས་གྲངས། ༡༥༢

བྩོད ་མདྩོ་ཁམས ་ཁྱྱུ ང ་
པ ྩོ ་ སྟ ེང ་ ཆེ ན ་ དུ ་ སྐྱེ ས ་
ཞྱི ང ་ས ་གནས་ཀྱི ་སླ ྩོབ ་
གྲྲྭར་འགྲྱིམས་པ་དང་། 
ག ཡུང ་ དུང ་ བ ྩོན ་ སྒ ྩོར ་
ཞུགས། ༡༩༩༢ ལྩོར་

རྒྱ་གར་ད་ུསྐྱབས་བཅྩོལ་ལ་ཡྩོང་ནས་བ ྩོན་གཞྱིས་ཐྩོབ་
རྒྱལ་གསར་པར་གནས་ཆགས་པའྱི་གཡུང་དུང་བ ྩོན་
གྱི་གདན་ས་ཆེན་མྩོ ་༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རྱིའྱི་
གླྱིང་དང་། བལ་ཡུལ་ཁྱི་བརྟན་ན ྩོར་བུའྱི་ར་ེབཅས་
སུ་ཞུགས། སནྨ་རྱིའྱི་ཚྩོགས་ཆེན་དབུ་མཛད་དང་། 
གཡུང་དུང་བ ྩོན་གྱི་བཤད་སུྒབ་འདསུ་སྡའེྱི་རྱིག་གནས་
དག་ེརྒན་སྩོགས་ལས་སྣ་ེད་ུམའྱི་འགན་ཁུར་བངླས། 
༢༠༠༦ ལྩོར་སབྐས་ ༡༤ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་གཡུང་དུང་
བ ྩོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང་བ་ནས་རྒྱྱུན་ལས་

མྱིང་། བ་ར་ཚེ་དབང་བཀ་ཤྱིས།
འྩོས་གྲངས། ༡༢༡

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༥ ཉྱིན་ཌྩོ་ལན་ཇྱི་བ ྩོན་
གཞྱིས་ཐྩོབ་རྒྱལ་གསར་
པར་སྐྱསེ་ཤྱིང་། ཆྱུང་དསུ་
ནས་ཌྩོ་ལན་ཇྱི་བ ྩོན་གཞྱིས་

ཉྱིན་སླ ྩོབ་དང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤ ྩོན་ཊ་གཏན་སླ ྩོབ་
བཅས་སུ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ལྩོར་༸དཔལ་
གཤེན་བསྟན་སནྨ་རྱིའྱི་གླྱིང་ད་ུགསྩོ་རྱིག་སྡ་ེཚན་གྱི་སབྐས་
དང་པ ྩོའྱི་ཞང་བ ྩོད་གསྩོ་རྱིག་སྐུ་མཉའེྱི་སྐ ྩོར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
བས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༤ བར་ས་གནས་

ལྩོ་ ༥ དང་། ༢༠༡༡ ལྩོར་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་གཡུང་
དུང་བ ྩོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་སུ་འྩོས་འདམེས་བྱུང་བ་ནས་རྒྱྱུན་
ལས་ཡྱིན། མདྩོ་ཁམས་ཆྱུ་བཞྱི་སངྒ་དུག་གྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་
དབུས་རྒྱྱུན་འྩོས་འདམེས་སབྐས་གཉྱིས་རྱིང་འགན་ཁུར་
བངླས་ཡྩོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ་སུ།།

རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གྱི་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བའྱི་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ།

ལྷ ྩོ་བང་ཨ་རྱི།
མྱིང་། པདྨ་ཕག་མཛྩོད་ཚང་།
འྩོས་གྲངས། ༣༩༧༩

སུྤལ་སྐ་ུསྒ ྩོ་མྩོ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དང་
མ་ལྷ་སྐྱྱིད་གཉྱིས་སུ་བ ྩོད་
ད་ུསྐྱསེ། ༡༩༧༨ ནས་ 
༡༩༨༣ མ་སུ་རྱི་བུ་ཕུག་
ཁྱམ་སྡའེྱི ་ཡྱི ག་ཚང་ནང་

ལས་འཁུར་ཐྩོག་མ་ཞུས། ༡༩༨༥ ནས་ད་བར། ཡུ་ཊ་
མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྡ་ེཚན་
འད་མྱིན་ནང་འགན་གནས་ཡྩོད་ལས་ཀའྱི་འགན་འཁུར་
ཞུས་ཞུ་མུས་ཡྱིན།
༡༩༩༡ ལྩོར། འདྱི་ག་ཡུ་ཊར་བ ྩོད་མྱི ་ངའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་
གཅྱིག་པུ་ཡྩོད་པ་ནས་རང་གཞུང་དང་མྱི ་མང་གྱི་ཞབས་

འདགེས་ཆེད་རང་ཉྱིད་དངྭ་ད་ུབངླས་ནས་གཞྱིས་སྤ ྩོས་པ་
མྱི ་གྲངས་ ༧༥ ལགྷ་ལ་ཕལེ་སེལ་སྦྱིན་བདག་དང་ལ་ཀ་
འཚྩོལ་རྒྱྱུ ། རྱིན་མེད་སནྨ་བཅྩོས། ནང་མྱི ་ཟླ་སྦྲྱིལ་ཆེད་
ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་བཟྩོ་རྒྱྱུ ། ལྩོ་ ༢ ལགྷ་རྱིང་ཁང་
གླ་སྤྩོད་མྱི ་དགྩོས་པའྱི་སྡ ྩོད་ཁང་ཐབས་ཤེས་བཅས་ཞུས་
ཐུབ་པ་བྱུང་། ༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༦ རེ་བ་གསར་བའྱི་
རྱིག་གཞུང་མང་འདསུ་བསྟྱི་གནས་ཁང་། New Hope 

Multi-culture center གྱི་འགན་འཛྱིན་ཚྩོགས་མྱིའྱི་
ཞུས། ༡༩༩༨ དང་། ༢༠༡༠ ལྩོའྱི། ཡུ་ཊ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ལས་འཁུར་དསུ་ཡུན་ཐངེས་
གཉྱིས་ཞུས། 
༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༧ བྩོད་ཀྱི་ཐབེ་ར། Tibet Fund 

ཚྩོགས་པའྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཡྱིན།
༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༩ ཡུ་ཊ་མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་གྱི་ཨེ་

ཤྱི ་ཡའྱི་ལས་དྩོན་གྱི་གྲྩོས་སྟ ྩོན་པ། Governor's Asian 

Council གྲས་ལ་བསྐ ྩོད་པ་བཞྱིན་ལས་འཁུར་ཞུས།

མྱིང་། ཚེ་དབང་རྱིག་འཛྱིན། 
འྩོས་གྲངས། ༢༩༤༧

གུས་རྒྱ་གར་འབས་ལྗ ྩོངས་
སྒང་ཏ ྩོག་ཏུ ་སྐྱེས་ཤྱི ང་། 
རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་ནང་
ཚར་ལྩོངས་བྱུང་། ཅ་
ཀུར་དང་། སྦལེ་ཀྩོབ། 

ཧྩོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་བསྐྱྩོད། ད་ེནས་
སངྒ་ཏ ྩོག་བཀྱིས་རྣམ་རྒྱལ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ནས་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་
གཉྱིས་ཐྩོན། ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་མེ་སྩོར་སེནཊ་ཕྱི་
ལྩོ་མྱི ་ན་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ད་ུབསྐྱྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ལྩོར་བ ྩོད་
མྱི ་གཞྱིས་སྤ ྩོས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁྩོངས་ཨ་རྱིར་བསྐྱྩོད།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 34

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༢ བར་མྱི ་ནྱི་སྩོ་ཊ་ས་
གནས་གཞྩོན་ནའུྱི་རྒྱྱུན་ལས་བས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ ནས་ 
༢༠༠༧ བར་སྤ ྩོཊ་ལེནཊ་དང་ཝནེ་ཀུ་ཝར་ས་གནས་
གཞྩོན་ལནྷ་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ལས་འཁུར་ཞུས།
ད་ེརསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༡༣ བར་སབྐས་གཉྱིས་
རྱིང་བ ྩོད་ཀྱི་གཞྩོན་ན་ུལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱྱུན་
ལས་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོར་འྩོས་འདམེས་བྱུང་། ད་ལ་ྟ
ཨ་རྱི་མྱི ་ན་སྩོ་ཊར་རང་གྱི་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་མྩོ་གཉྱིས་ཀྱི་
མཉམ་བསྡ ྩོད་མུས།།

ཡུ་རྩོབ་དང་ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ
མྱིང། ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན།
འྩོས་གྲངས། ༤༠༧༨

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤ ལྩོར་སྐྱྱིད་
གྲྩོང་ད་ུསྐྱསེ། རྒྱ་གར་ད་ུ
བཙན་བྩོལ ་སླ ེབས་རེས ་
ཌལ ་ཧྩོ་སྱི ་ བ ྩོད ་ག ཞུང ་
གཏན་སླ ྩོབ ་ ཏུ ་སླ ྩོབ ་སྦྩོང ་
བས།  ༡༩༧༠ ལྩོར་

ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླྱིང་རྣམ་རྒྱལ་གྲ་ཚང་ད་ུཆྩོས་
བཞུགས་བས།  ༡༩༨༢ ལྩོར་སྱི་སནྤ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཀླུ་
སུྒབ་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་སདྐ་བསྒྱུར་ཆེད་མགྲྩོན་འབྩོད་ལརྟ་
སླབེས།  
༡༩༩༤ ལྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི་བཀའ་དགྩོངས་བཞྱིན་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་
ཁང་ ༼བྩོད་ཁང་༽ དབུ་འབདེ་བཀའ་དྱིན་བསྩལ་
གནང་མཛད།།

མྱིང༌། ཟམ་མདྩོ་བམས་པ་ཚེ་རྱིང༌།
འྩོས་གྲངས། ༢༡༠༢

ད བུ ས ་ བ ྩོ ད ་ ཀྱི ་ ཆེ ས ་
མཐྩོའྱི ་ སླ ྩོབ ་ ཁང ་ ནས ་
བསྟན་བཅྩོས་ལག་འཁྱརེ་
དང༌། ༡༩༩༨ ལྩོར་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་གྱི་ལག་འཁྱརེ་ཐྩོབ། 
༡༩༩༩ དང་ ༢༠༠༠ 

ལྩོའྱི་ནང་སུད་སྱིར་ཟླ་བ་བཅྩོ་ལའྔྱི་རྱིང་འཇར་མན་སདྐ་
ཡྱིག་སླ ྩོབ་གྲར་བསྐྱྩོད། ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༤ བར་

གྱི་ལྩོ་ངྩོ་གསུམ་རྱིང་སུད་སྱི ་དང་ལྱིཀ་ཊེན་སྤཡན་བྩོད་
རྱིགས་མྱི ་མང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ལས་འགན་ཐྩོག་མྱི ་མང་
གྱི་ཞབས་ཞུ་ཞུས། ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༥ བར་སུད་སྱི་
ལ་ྷས་བུའྱི་མཐུན་གྲྩོགས་ཚྩོགས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་
འགན་ཞུས། ༢༠༠༥ ལྩོའྱི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་དང༌། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༤ ལྩོ་དཀྱིལ་བར་
ས་གནས་འྩོས་བསྡུ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚྩོགས་མྱིའྱི་འགན་
བཞསེ། ༢༠༠༥།༡༡།༡༩ ནས་སུད་སྱི་ལ་ྷས་བུའྱི་མཐུན་
གྲྩོགས་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་གྱི་ལས་འགན་ཞུ་མུས། 
༢༠༡༠ ནས་རྱི་ཀྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་བ ྩོད་དུང་བ་མུས། 
༢༠༠༤ ནས་རྱི་ཀྩོན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་བ ྩོད་ཡྱིག་སླ ྩོབ་གྲའྱི་
བ ྩོད་དག་ེབདེ་མུས་བཅས་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ་སུ།། 

ཨྩོ ་སྱི་ཀ ྩོ་ལེ་ཤྱི ་ཡ།
མྱིང་། གདྩོང་འདསུ་སྐྱྱིད་འཛྩོམས།
འྩོས་གྲངས། ༤༠༦

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༨ ལྩོར་སྐྱསེ། 
རྒྱ་གར་ནང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆྱུང་
འབྱིང་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་
ཏ་ེཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༧ ལྩོར་
ར་ས་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་ནས་འཛྱིན་

རྱིམ་བཅྱུ་གཉྱིས་ཐྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོར་ལྡྱི་ལྱི ་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་རྩོམ་རྱིག་གྱི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའྱི་བསབླ་པ་མཐར་ཕྱིན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༢ 
ལྩོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་གསར་འགྩོད་རྱིག་པའྱི་སླ ྩོབ་
གཉརེ་ཁང་ནས་གསར་འགྩོད་ཆེད་ལས་པའྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་༢༠༠༢ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲགས་ཅན་གསར་
ཤྩོག(Times of India)སྩོགས་ཀྱི་གསར་འགྩོད་པའྱི་
ཕག་ལས་གནང་། 
       ཕྱི་ལྩོ་༢༠༠༥ལྩོར་ཨྩོ ་སྱི་ཊ་ལྱི ་ཡར་གནས་
སྤ ྩོ་བས་ཏ་ེསྱི ་ཌྱི ་ནྱི་བ ྩོད་རྱིགས་མཐུན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཨྱི ན་
ཡྱིག་དསུ་དབེ་འབྩོད་སྒའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་ཚྩོགས་མྱི ་དང་རྩོམ་
སྒྱིག་པ་ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ད་ལའྟྱི་བར་
ཨྩོ ་སྱི་ཊ་ལྱི ་ཡའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལནྷ་ཁང་ (Australia Tibet 

Council) གྱི་ལས་འགུལ་འགན་འཛྱིན་བས་མུས།།

སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་བང་
ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་
ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་
གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༢ 
ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་
བླ ྩོ་ བཟང ་ སེ ང ེ་ མཆྩོ ག ་
གྱི ས ་སྤྱི ་འ ཐུས ་ཚྩོ གས ་

གཙྩོ་ལས་ཐྩོག་པ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་
ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གནང་སྐ ྩོར་གསར་འགྩོད་
པར་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་དྩོན། བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་ལནྡ་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
ད ྩོན་གཅྩོད་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གནང་རྒྱྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་
པ་བཞྱིན་གསལ་བསྒགས་ཀང་གནང་གུྲབ་པ་རེད། སྐ་ུ
ཞབས་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཕག་ལས་
ཡུན་རྱིང་གནང་མྩོང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཉམས་མྩོང་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་སྟབས། བང་ཨ་རྱིའྱི་ས་གནས་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་དང་བ ྩོད་མྱི ་གྲངས་འབྩོར་ཕ ྩོན་ཆེ་ཡྩོད་པར་
བརྟནེ་ཁྩོང་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕན་
ཐྩོགས་ཧ་ཅང་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་
རྙདེ་པ་ལརྟ་ཁྩོང་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ད་ུབསྐ ྩོ་
གཞག་གནང་བ་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་གསར་
འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་སབྐས་ད་ལ་ྟབང་
ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ལས་ཐྩོག་པ་དབུ་དཀར་ཚང་
སྐལ་ར ྩོར་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་སྒར་ད་ུབ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་འདྩོད་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། འབྱུང་འགྱུར་ཁྩོང་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་གྩོ་གནས་ཇྱི་འད་
ཞྱིག་ཐྩོག་ཕག་ལས་གནང་མྱིན་སྐ ྩོར་ད་ལའྟྱི་འཆར་ཐག་
གཅྩོད་གནང་མེད་སྐ ྩོར་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།།
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སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་སརླ་ཡང་སྱིད་སྐྱྩོང་ད་ུབདམས་ཐྩོན་བྱུང་བར་སྤྱི་འཐུས་
ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་གནང་བ།

པ་ཚྩོར་མཚན་སདྨ་མ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། གཞྱི་མེད་ཀྱི་སྐྱྩོན་
བརྩོད་མྱི ་བདེ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་པྩོ་བཞག་པ་ཡྱིན།  
འྩོས་བསྡུའྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་
ས་ཁུལ་ཁག་བརྒྱད་ལ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ འྱི ་གྩོ་སྐབས་བྱུང་། 
ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རྩོབ་ས་ཁུལ་ཁག་བཞྱི། རྒྱ་གར་ནང་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་སབྐས་སུ་ས་ཁུལ་ཁག་
ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ཙམ་དང་། དངྩོས་གཞྱིའྱི་སབྐས་ས་ཁུལ་
ཁག་སུམ་ཅྱུ་མན་ཙམ་གྱི་ནང་ཕྱིན་ཏ།ེ གང་ལརྟ་
ཆྱུ་ཚྩོད་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་བཏང་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་བདེ་
འཆར་སྩོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐྩོག་མྱི ་མང་ལ་ཁ་གསལ་པྩོ་ཞུ་
རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་དང་ཐུག་འཕད་བདེ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་བྱུང་།

སྤྱིར་བཏང་གྱི་འྩོས་བསྡའུྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་
ཐྩོག་ནས་ལབ་གླངེ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཞན་
པའྱི་ཆ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད་ལ་ལེགས་པའྱི་ཆ་གང་
ཙམ་བྱུང་སྩོང་། མྱི ་མང་ལ་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་སྩོགས་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡག་པྩོ་བྱུང་སྩོང་། ཞན་པའྱི་ཆ་
ནྱི། འྩོས་མྱི ་ལང་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་
ནང་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྤྱི་ཚྩོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་སདྐ་ཆ་
མང་པྩོ་བྱུང་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ད་བར་སྐུ་ལས་སྐྱྩོན་ནས་བ ྩོད་ཆྩོལ་
ཁ་གསུམ་གྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་ནསུ་
པ་གྩོང་བུ་བསྒྱིལ་རྒྱྱུ འྱི་སླད་སྐུ་ལས་སྐྱྩོན་པ་འདྱིའྱི་ད་
ལྟའྱི་འྩོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ཆྩོལ་ཁ་དང་། 
ལུང་ཚན་ད་ེའདའྱི་འཐེན་འཁྱེར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་
ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་བར་བརྟནེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
ཐུགས་བླ ྩོ་མ་བབ་པ་དང་། ད་བར་སྐ་ུལས་སྐྱྩོན་པ་ད་ེ
དག་མ་འྩོངས་པར་གང་འད་ཆགས་ཡྩོང་བསམས་པའྱི་
ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་འདྱི་ང་ཚྩོས་བཅྩོས་ཐབས་བདེ་
དགྩོས། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་སྱིད་སྐྱྩོང་འྩོས་མྱི ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་

ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པ་དང་། ཐུགས་
འཚབ་མཛད་པ། ང་ཚྩོས་ལས་དྩོན་བདེ་ཕྩོགས་ཐྩོག་
ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ལ་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་འདྱི་སྙྱིང་ཁྩོངས་རུས་པའྱི་
གཏྱིང་ནས་དགྩོངས་གསྩོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མ་འྩོངས་སདླ་
ཕྱིན་འདྱི་རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ། ལགྷ་པར་
སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་ངྩོས་ནས་ཀང་དམ་བཅའ་བཞག་རྒྱྱུ ་
དང་། སྩོ་སྩོར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་ཚྩོ་ཡྱིན་ནའང་། 
སྩོ་སྩོས་ལ་ྟསྟངས་ལརྟ་ན། དངྩོས་གནས་ལགྷ་བསམ་
རྣམ་དག་གྱིས་ང་རང་གྱིས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་པ་དང་། གཞྱི་མེད་སྐྱྩོན་བརྩོད་ལ་སྩོགས་
པའྱི་སྒྩོ་འདྩོགས་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་བྱུང་མ་སྩོང་བསམས་པ་
ད་ེའད་བྱུང་། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོ་མ་ཤེས་རྨྩོངས་པའྱི་འྩོག་
ནས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྩོད་ན། ད་ེདག་ལ་ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་ཐྩོག་ནས་བཟྩོད་གསྩོལ་ཞུ་གྱི་ཡྩོད། ད་ེ
རྱིང་ནས་གྩོང་ད་ུངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་ལས་ཐྩོག་
མཆྩོག་ཡང་བསྐྱར་འྩོས་ཐྩོབ་པའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་
པའྱི་སབྐས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེང་
ཚྩོས་ད་ེསའྔྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་
ཕར་བཞག་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་དགྩོངས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་
སྱིད་སྐྱྩོང་ལས་ཐྩོག་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་སརླ་ཡང་སྱིད་
སྐྱྩོང་ད་ུབདམས་ཐྩོན་བྱུང་བར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་
འདྱི་ཞུས་ཡྩོད།  ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོའྱི་
ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡ ཐྩོག་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ལྩོའྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་འྩོས་བསྡའུྱི་སབྐས་ད་ལའྟྱི་
སྱིད་སྐྱྩོང་ལས་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེ
མཆྩོག་སླར་ཡང་སྱིད་སྐྱྩོང་ད་ུབདམས་ཐྩོན་བྱུང་བར་
དགའ་བསུའྱི་མཇལ་དར་ཕུལ་ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་
དང་སྦྲག་གསུང་ད ྩོན། 

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དབུས་འྩོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
གཞུང་འབལེ་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་དང་། སབྐས་ 
༡༦ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འྩོས་བསྡའུྱི་གུྲབ་
འབས་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་རེད། ནམ་རྒྱྱུན་ང་
ཚྩོའྱི་འགྲྩོ་ལུགས་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་མཁན་ཚྩོར་
འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ཆེད་དང་། 
ལྷག་པར་ང་རང་སྱིད་སྐྱྩོང་འྩོས་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་
ནས་ཐངེས་འདྱིའྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་འྩོས་བསྡུའྱི་སབྐས་རྒྱལ་ཁ་
ཐྩོབ་མཁན་སྱིད་སྐྱྩོང་ལས་ཐྩོག་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་
ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་མཚྩོན་བདེ་
ད་ུམཇལ་དར་འབུལ་ཆེད་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་
འཐུས་གསར་པ་ཐྩོབ་མཁན་ཡྩོངས་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་
བཀ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 

ང་ཚྩོའྱི་འྩོས་བསྡུ ་ལས་རྱིམ་ཁྩོད་ནས་སྤྱི ་
ཚྩོགས་ནང་གནས་ཚྱུལ་ལབ་གླངེ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡྩོད། 
ང་རང་ངྩོས་ནས་ཀང་ཐྩོག་མར་འྩོས་བསྡུའྱི་ནང་ལངས་
པའྱི་སབྐས་ནས་འྩོས་བསྡུའྱི་ནང་བཞེངས་མཁན་གཞན་
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ལེའུ་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམྩོ་བ་ཚྩོ་ཡྱིན་ནའང་
ཕག་ལས་གནང་ཕྩོགས་ཐྩོག་ནས་༸སྐུ ་མདནུ་གྱིས་
དགྩོངས་པ་ས་ྔརསེ་ཚང་མ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་། ང་རང་ཚྩོའྱི་
གནས་བབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ལས་ཀ་བདེ་རྒྱྱུ ། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི ་ཐུགས་བསུན་པ ྩོ་དང་། 
ཐུགས་འཚབ་མཛད་དགྩོས་པ་ད་ེའད་མྱི ་ཡྩོང་རྒྱྱུ །

མྱི ་མང་ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་
སྐྱྩོང་དང་བཀའ་ཤག སྤྱི་འཐུས། ལས་ཀྱི་སྣ་ེམྩོ་བ་ཚྩོ་
ཡྱི ན་ནའང་ལས་དྩོན་ཧྲ་ཐག་ཐག་ཅྱིག་ཡྩོད་བསམས་
པའྱི་ཡྱི ད་ཆེས་རྙདེ་པ་ཞྱིག་བསུྐན་དགྩོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། འདྱི་བ ྩོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱི ་
རྣམས་དང་། ལགྷ་པར་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་
ད ྩོ་སྣང་གནང་མཁན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་བཅས་ལ་ང་
ཚྩོས་གྩོ་བར་གསལ་པྩོ་དང་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་སྤྩོད་དགྩོས་པ་ད་ེ
གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་
ངྩོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ ྩོན་ནས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་མྱི ་ཚེ་ལྷག་མ་བ ྩོད་སྤྱི་
པའྱི་ར་ད ྩོན་ཆེད་གྩོ་གནས་ཡྩོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་ལས་
ཀ་བ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་པ ྩོ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་དགྩོངས་
གཞྱི་བསུྒབ་རྒྱྱུར་དབུ་འྩོག་དཔུང་འདགེས་གང་འད་ཞྱིག་
ཞུ་དགྩོས་ཡྩོད་ནའང་འད། འཛྱིན་སྐྱྩོང་བཀའ་ཤག་གྱི་
ལས་དྩོན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་
འད་ཞྱིག་ཞུ་དགྩོས་ཡྩོད་ནའང་ད་ེལྟར་ཞུ་བརྱིས་ཡྩོད། 
ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མང་ཚྩོགས་ཡྱིན་ནའང། འདས་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ད་ཆ་འདས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་
སྟབས། བསྐྱར་ལྩོག་བས་ནས་བཅྩོས་རྒྱྱུ ་མེད། མ་འྩོངས་
པར་ད་ེརྱིགས་མྱི ་ཡྩོང་ཆེད་ད་ུང་རང་ཚྩོ་ཚང་མས་དམ་
ཚྱིག་བརྟན་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ལས་ཀ་བདེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་དང་
དགྩོངས་པ་བཞསེ་དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ངས་
ད་ེསྔ ྩོན་ནས་འབྩོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཚང་མས་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་གནང་རྩོགས་གནང་ཞསེ་སརླ་ཡང་འབྩོད་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ལའྟྱི་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་ཐུགས་དགྩོངས་དངྭས་པའྱི་ཆེད་

ད་ུའཛྱིན་སྐྱྩོང་བཀའ་ཤག་ངྩོས་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་
རྒྱྱུ ་ད་ེདག་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་རེད་ལ། ཡྱིད་ཆེས་བདེ་
ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་གནས་ཚྱུལ་འདྱི་བྱུང་ནས་སྤྱི་འཐུས་
ཟུར་པ་རྣམ་པ་ཚྩོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་བདེ་
བགྲསེ་ཡྩོལ་ལ་ཕབེས་མཁན་གྱི་ལས་བདེ་རྒན་པ་ཚྩོའྱི་
ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བླ ྩོ་ཕམ་གནང་གྱི་འདགུ དའེྱི་ཐྩོག་ལ་
གྩོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་གནང་ནས་ཚང་མས་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་གནང་རྩོགས་གནང་། ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ཞསེ་གསུང་།།

དག་ེབཤེས་མའྱི་རྒྱྱུགས་སྤྩོད་སབྐས་བཞྱི་པ་མེག་གནྷ་
བཙྱུན་དགྩོན་དག་ེལནྡ་ཆྩོས་གླྱིང་ད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།  །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱི འྱི ་སྒྱིག ་འཛུགས་ཆྩོས ་
རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྩོ ་
སྒྱིག་འྩོག་ར་ས་མེག་གྷན་
བཙྱུན་དགྩོན་དགེ་ལནྡ་ཆྩོས་
གླྱིང ་དུ་དགེ ་བཤེས་མའྱི ་
རྒྱྱུ གས ་སྤྩོད ་སྐབས ་བཞྱི ་
པ ་ད ེ་ ཉྱིད ་ད བུ ་འ ཛུགས ་
གནང་སྩོང་། ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༩ ཐྩོག་བཙྱུན་དགྩོན་ཁག་ལ་ྔསྟ་ེར་ས་དག་ེལནྡ་ཆྩོས་
གླྱིང་དང་། སྒྩོལ་མ་གླྱིང་། འཇམ་དབངས་ཆྩོས་གླྱིང་། 
བལ་ཡུལ་ཀྩོ་པཎ། བང་ཆྱུབ་ཆྩོས་གླྱིང་། བཅས་
ཀྱི ་ལྩོ ་རྱིམ་དང་པྩོ་ནས་བཞྱི ་པའྱི་བར་གྱི ་བཙྱུན་མ་
གྲངས་ ༤༤ ནས་ཚད་མའྱི་རྩོད་རྒྱྱུགས་དང་འབྱི་
རྒྱྱུགས་ཐྩོག་ཆ་ཤས་བངླས་ཡྩོད། ཐྩོག་མར་ལྩོ་རྱིམ་
དང་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བཙྱུན་མ་རྣམ་པས་འབྱི་རྒྱྱུ གས་
འགྩོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ཚད་མའྱི་རྩོད་རྒྱྱུགས་
བཞེས་མཁན་འབས་སྤུ ངས་བླ ྩོ་གསལ་གླྱིང ་གྱི ་ལྷ ་
རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱི ང་དར་རྒྱས་ལགས་དང་། 
འབས་སྤུངས་སྒ ྩོ་མང་ལ་ྷརམས་དག་ེབཤེས་བསམ་གཏན་

ཚེ་རྱིང་ལགས། དགའ་ལནྡ་བང་རའེྱི་ལ་ྷརམས་དག་ེ
བཤེས་འཆྱི་མེད་བསྟན་འཛྱིན་ལགས། སེ་ར་བསེ་ཀྱི་
ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་ཆྩོས་གྲགས་བཅས་
བཞྱི་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་ལྩོ་རྱིམ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་
གཉྱིས་ཀྱི་བཙྱུན་མས་ཚད་མའྱི་རྩོད་རྒྱྱུགས་འབུལ་འགྩོ་
བཙྱུགས། རྒྱྱུགས་སྤྩོད་སབྐས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་པདྨ་ཆྩོས་འབྩོར་མཆྩོག་གྱིས་
གཙྩོས་ཆྩོས་རྱིག་དུང་ཆེ་ཆྱུ་སྐྱ་སྦྲ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་
དང་། ཟུང་དུང་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རྱིང་ལགས། ད་ེབཞྱིན་
འབལེ་ཡྩོད་ལས་བདེ་གཅྱིག་དང་དགེ་ལྡན་ཆྩོས་གླྱིང་
བཙྱུན་དགྩོན་གྱི་ལས་བདེ། གསར་འགྩོད་པ་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ 

སྐབས་དརེ་གསར་འགྩོད་པར་བཀའ་བླ ྩོན་
མཆྩོག་གྱིས་དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱྱུ གས་སྤྩོད་ལས་རྱིམ་
སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་དྩོན། ད་ེརྱིང་གྱི་དག་ེབཤེས་མའྱི་
རྒྱྱུགས་སྤྩོད་འདྱི་ལྩོ་རྱིམ་བཞྱི་པ་ད་ེཡྱིན་སྟབས། སྤྱིར་
བཏང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༥ ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱྱུ གས་སྤྩོད་
གཏྩོང་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ་
ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་རབ་དང་རྱིམ་པར་ཕབེས་ཡྩོད།  ཡྱིན་
ནའང་དགེ་ལུགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཅྱུང་འཕད་ཡྩོད་
པ་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ བའྱི་ནང་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི་ཚྩོགས་འད་ུའཚྩོགས་སབྐས་བཀའ་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །37

མྩོལ་བྱུང་བ་རེད། སབྐས་དརེ་དག་ེལུགས་ནང་ལ་དག་ེ
བཤེས་མ་གཏང་རྒྱྱུ ་ད་ེཆྩོས་འདལུ་བའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་
ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་
གཞན་རྙྱིང་མ་དང་ས་སྐྱ། བཀའ་བརྒྱྱུད་སྩོགས་ཆྩོས་
བརྒྱྱུ ད་གཞན་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡྩོད་པ་མ་
རེད། ཁྩོང་ཚྩོར་སླ ྩོབ་དཔྩོན་མ་དང་རབ་འབམས་མ་
སྩོགས་བྱུང་འདགུ དག་ེལུགས་ནང་བྱུང་ཐུབ་ཡྩོད་པ་
མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སབྐས་ད་ེདསུ་ང་ཆྩོས་རྱིགས་བཀའ་
བླ ྩོན་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བས་པ་
ཡྱིན། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ནང་ལ་ཕ ྩོ་མྩོ་དབ་ེའབདེ་
ཧ་ཅང་བྱུང་འདགུ་ཅསེ་ད་ེལ་ངས་རྩོད་གླངེ་བས་མྩོང་། 
ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་ནང་ད་ུད་ེརྱིགས་དམྱིགས་སུ་བཀག་པ་ད་ེ
འད་གང་ཡང་བྱུང་མེད། གྩོམས་གཤྱིས་ཐྩོག་ནས་དག་ེ
བཤེས་མ་མེད་པ་ད་ེའད་ཆགས་པ་རེད། འྩོན་ཀང་རྒྱ་
གར་ད་ུབསླབེས་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བས་པ་ད་ེའད་རེད། ང་
ཚྩོས་༸སྐྱབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཞག་སྟ་ེཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
བའྱི་ནང་ཚྩོགས་འད་ུཚྩོགས་ནས་གཏན་འབབེས་བས་ཏ་ེ
ལག་བསྟར་བས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་མྱི ་ལྩོ་ ༡༧ 
རྱིང་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་ནས་དགེ་སླ ྩོང་མ་བཟྩོས་ནས་
བསླབ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་བས་ཏ་ེཆ་སྙ ྩོམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ ༦༥ ལྩོན་པ་ཡྱིན་ན། ལྩོ་ ༤ རྱིང་དག་ེབཤེས་མར་
རྒྱྱུགས་སྤྩོད་ཆྩོག་པར་གཏན་འབབེས་བས་ཏ་ེལས་དྩོན་
རབ་དང་རྱིམ་པར་སྤལེ་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚྩོའྱི་རྒྱལ་
རབས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོར་བརྱི་བཞྱིན་
ཡྩོད།  ཅསེ་སྩོགས་གསུངས། 

ཐངེས་འདྱིའྱི་དགེ་བཤེས་མའྱི་རྒྱྱུ གས་སྤྩོད་
སླ ྩོབ་ཚན་ནང་གཙྩོ་བ ྩོ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པ ྩོད་ལྔའྱི་རྩོད་
རྒྱྱུགས་དང་འབྱི་རྒྱྱུགས། ད་ེབཞྱིན་བར་སྤྩོད་དང་རྒྱལ་
རབས་ཆྩོས་འབྱུང་། དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་བཅས་ཀྱི་འབྱི་
རྒྱྱུགས་བཅས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ བར་ཉྱིན་གྲངས་བཅྱུ་གཉྱིས་
རྱིང་འབྱི་རྒྱྱུགས་དང་རྩོད་རྒྱྱུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་
པ་བཅས། །

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྩོད་རྙ ྩོག་རྣམས་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་
ལམ་ནས་སེལ་དགྩོས་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡྩོད་

སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་དཀྱིལ་ཤར་མངའ་
ཁུལ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁ། ད་ེབཞྱིན་ལྷ ྩོ་ཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་སྩོགས་
ཀྱི་ནང་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་། ཆྩོས་ལུགས། ད་ེབཞྱིན་ཆབ་
སྱིད་ཀྱིས་རྐེན་པས་འཁུག་རྩོད་དང་དམག་ཟྱིང་འྩོག་
བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ཉསེ་མེད་
མང་ཚྩོགས་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་ 
སྟབས། ཡུ་གནྷ་ཌ་ Uganda དང་ལྷ ྩོ་སུ་དཱན། South 

Sudan ཨྱི ་ཇྱིཔ། Egypt ཀནཱེ། Kenya མེན་མར། 
Myanmar སྩོ་མ་ལྱི ་ཡ། Somalia ཨྱི ་རག Iraq སུ་
དཱན། Sudan ན་ཡྱི ་ཇ་ེརྱི་ཡ། Nigeria ཨབ་ག་ྷནྱི་
སྱི་ཐན། Afghanistan མྩོ་རྩོ་ཀྩོ། Morocco སྱི་རྱི་
ཡ། Syria ཏུ་ནྱི་ཤྱི ་ཡ། Tunisia ལྱིབ་ཡ་ Libya 

བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་དསུ་རབས་ 
༢༡ དསུ་སབྐས་སུ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་བསམ་ཚྱུལ་དང་
ལ་ྟབ། ལང་ཕྩོགས་སྩོགས་མྱི ་མཐུན་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་
དཀའ་ངལ་རྱིགས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀང་ལམ་སེང་
དག་པྩོའྱི་ཐབས་ལམ་ཐྩོག་ནས་མྱིན་པར་ཕྩོགས་ཕན་
ཚྱུན་དབར་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བ་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་ལམ་ནས་མྱི ་
མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འཚྩོལ་ཆེད།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་
བཞུགས་སརྒ་ཕ ྩོ་བང་ད་ུ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག གྩོང་བརྩོད་ཡུལ་གུྲ་ད་ེདག་
ནས་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཕ ྩོ་མྩོ་གྲངས་ ༣༠ བརྒལ་བས་བསམ་
ཚྱུལ་བར་ེལེན་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཤྱིག་ཚྩོགས་ཡྩོད། 
སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཆེད་ད་ུམགྲྩོན་འབྩོད་
གནང་བའྱི་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་པ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཞབས་ཞུ་
བ་དང་ད་ེས་ྔགཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་འབུམ་རམས་པ་ས་ཡྱི ་
དྱི་ཛ་ཕར་མ་ཧཱ་མུ་དྱི་ Dr Syed Zafar Mahmood 

མཆྩོག་དང་། རྒྱ་གར་ཨ་ཇྱི་མེར་ཁ་ཆེའྱི་ལ་ྷཁང་གྲགས་
ཅན་གྱི་ཆྩོས་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་དྱི་ཝན་ས་ཡྱི ་དྱི་ཛེ་ནལུ་ཨ་
བྷ་ེདནེ་ Dewan Syed Zainul Abedin མཆྩོག་
རྣམ་གཉྱིས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ ཁྩོང་རྣམ་
གཉྱིས་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་ཐྩོག་གཟངེས་སུ་ཐྩོན་
པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་འདགུ ད་ེཡང་ལནྷ་
ཚྩོགས་སྐབས་ཐྩོག་མར་ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་
རེ་རེ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་ལནྷ་
ཚྩོགས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་སྐུལ་མ་མཛད་པ་ལྟར་སྐུ་ཞབས་དྱི་ཝན་ས་ཡྱི ་དྱི་
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ཛེ་ནལུ་ཨ་བྷ་ེདནེ་མཆྩོག་གྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་གསུང་འདྩོན་
གནང་། ད་ེརསེ་ལས་རྱིམ་གཙྩོ་སྐྱྩོང་བ་ནནེ་སྱི་ལྱིན་བྷ ྩོག་ 
Nancy Lindborg ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རྒྱྱུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་གཞྩོན་
སྐྱསེ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ཐུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་
པྩོ་བྱུང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་འདྱིར་མཚྩོན་ན་ཆྩོས་ལུགས་
འད་མྱིན་མང་པ ྩོ་འཆམ་མཐུན་དང་ཞྱི་བདའེྱི་ངང་འཚྩོ་
གནས་བདེ་སའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༧༣ ལྩོར་ཡུ་རྩོབ་ཁུལ་ད་ུཐྩོག་མར་བསྐྱྩོད་སབྐས་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་དགྩོས་
པའྱི་སདྐ་ཆ་ད་ེབཤད་པ་རེད། ད་ེནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
གྩོ་ལ་སྤྱིའྱི་ལས་འགན་ཐྩོག་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་
ཙམ་བདེ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་རེད། ད་
ཆ་མང་ཚྩོགས་དཀྱུས་མ་དང་། ལགྷ་པར་གཞྩོན་སྐྱསེ་
ཁྩོད་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་
འད་ུཤེས་འཛྱི ན་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་
པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པྩོ་མཐྩོང་ཡྩོང་སྐབས་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་
འཕལེ་བཞྱིན་འདགུ གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་ང་ཚྩོར་སྡ ྩོད་
ཁང་གྩོ་ལ་འདྱི་ལས་མེད་སྟབས་ཚང་མ་འཆམ་མཐུན་
ངང་གནས་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། འཛམ་
གླྱིང་མྱི ་གྲངས་ཐརེ་འབུམ་ ༧ ཡྩོད་པ་ཚང་མས་མའྱི་
བམས་སྐྱྩོང་འྩོག་འཚྩོ་བའྱི་ཉམས་མྩོང་གཅྱིག་མཚྱུངས་
ཤྱིག་ཡྩོད་སྟབས། རང་ཉྱིད་ཙམ་མ་ཟད་གཞན་ལའང་

བམས་བརའེྱི་ཉམས་ལེན་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡྩོད། གལ་
ཏ་ེང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི་བད་ེསུྐན་དགྩོས་ན་ཐྩོག་
མར་ནང་གྱི་ཀུན་སླ ྩོང་ནས་འགྩོ་བརམས་དགྩོས། ཀུན་
སླ ྩོང་ཞྱི་བ་ཞྱིག་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ཕྩོགས་
མཚྱུངས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་ཆྩོས་ལུགས་
ཚང་མར་གཙྩོ་བ ྩོ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆ་དང་། ལ་ྟགུྲབ་ཀྱི་
ཆ། ད་ེབཞྱིན་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་
ལནྡ་ཡྩོད། བམས་བར་ེཉམས་ལེན་ད་ེཉམས་ལེན་གྱི་
ཆ་དང་། འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་ཡྩོད་མེད་ད་ེལ་ྟགུྲབ་
ཀྱི་ཆ། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ནྱི་དཔརེ་ན་རྒྱ་གར་ལ་ྟབུར་
མཚྩོན་ན། རྱིགས་དབ་ེའབདེ་བདེ་པའྱི་ལམ་ལུགས་
དང་། ནང་ཆྩོས་ལ་ཕ ྩོ་མྩོའྱི་དབ་ེའབདེ་ཡྩོད་པའྱི་མཐྩོང་
སྣང་། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆར་གཏྩོགས་པ་ད་ེདག་ད་ཆ་དསུ་
ཚྩོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་པའྱི་ལམ་ལུགས་རྙྱིང་པ། སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་
གནས་བབ་དང་མ་རན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་ན་དརེ་འགྱུར་བ་
གཏྩོང་དགྩོས། ཞསེ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། 
ད་ེས་ྔཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནས་བཟུང་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་མཛད་
པ་དང་། ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཤྱིག་གྱིས་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་
ནང་གཞན་གྱི་སྩོག་བཅད་པ་ཡྱི ན་ན་ཁ་ཆེ་རྣམ་དག་
མྱིན་སྐ ྩོར་གསུངས་ཡྩོད་པ་ལུང་འདནེ་མཛད་ནས་སྤྱིར་
ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ད་ེའཚེ་བ་ ལ་བརྟནེ་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་
ཤྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་གྩོ་བ་ལྩོག་སུྒབ་བས་ནས་སྤྱི ་ཚྩོགས་
ནང་འགལ་འདའུྱི་བསམ་བླ ྩོ་འཛྱི ན་མཁན་ད་ེདག་ཁ་
ཆེའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ནང་ད ྩོན་སྙྱིང་པ ྩོའྱི་གྩོ་བ་མ་ རྟ ྩོགས་པར་

ཡྱིད་ཆེས་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེ
རསེ་རྒྱ་གར་ཨ་ཇྱི་མེར་ཁ་ཆེའྱི་ལ་ྷཁང་གྲགས་ཅན་གྱི་
ཆྩོས་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་དྱི་ཝན་ས་ཡྱི ་དྱི་ཛེ་ནལུ་ཨ་བྷ་ེདནེ་
མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་
དརེ་མྩོས་མཐུན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་གར་ནྱི་ཆྩོས་
ལུགས་འད་མྱིན་གྱི་རསེ་འབང་པ་ཚྩོ་འཆམ་མཐུན་ངང་
གནས་སའྱི་ཡུལ་གུྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གསུངས། གསྩོལ་
ཇའྱི་བར་གསེང་རསེ་བགྲྩོ་གླངེ་མུ་མཐུད་འཚྩོགས་སབྐས་
གཞྩོན་སྐྱེས་ཚྩོས་སྩོ་སྩོའྱི་བསམ་ཚྱུལ་བཏྩོན་ནས་གྩོ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ ྩོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་
དྱི་བ་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སྐབས་
དརེ་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་དསུ་རབས་ ༢༠ མྱི་
རབས་རེད། དསུ་རབས་དའེྱི་རྱིང་འཛམ་གླྱིང་ནང་རྙ ྩོག་
གྲ་འད་མྱིན་སྣ་ཚྩོགས་བཟྩོས་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ད་ཆ་དསུ་
རབས་ ༢༡ མྱི་རབས་ཚྩོས་གཙང་གསལ་བཟྩོ་དགྩོས། 
དརེ་བརྟནེ་གལ་ཏ་ེཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ད་ལ་ྟནས་ལས་འགུལ་
སྤལེ་འགྩོ་བཙྱུག་ཐུབ་ན་དསུ་རབས་འདྱིའྱི་མཇུག་ཙམ་
བསླབེས་སྐབས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཕན་བུའྱི་ཞྱི ་བད་ེལྷྱིང་
འཇག་ཆེ་བ་ཡྩོང་ངསེ། ལས་འགུལ་དའེྱི་ཆ་ཤས་གཙྩོ་
ཆེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་
བཏང་ནས་ནང་གཤྱིས་རྒྱྱུ ས་དང་འབལེ་བའྱི་བསམ་
བླ ྩོའྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དང་རྣམ་རྟ ྩོག་གྱི་བདེ་ལས་དང་འབལེ་
བའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ད་ེདག་སླ ྩོབ་ཚན་ད་ུབཞག་ནས་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། བླ ྩོ་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡྩོད་ན་
ལེགས་ཉསེ་རྣམ་གཞག་འབདེ་རྒྱྱུ ་ལས་ས་ླབ་ཡྩོད། ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད། དངེ་སབྐས་དམག་འཁུག་
ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བྩོལ་ད་ུབ ྩོས་བྩོལ་ད་ུཡྩོང་མཁན་
རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ ྩོས་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་
གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་བསགྔས་འྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་། 
གཙྩོ་ཆེ་ཡུལ་གུྲ་ད་ེདག་ནང་ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་སུྐན་
ཐབས་བདེ་དགྩོས། ད་ེལརྟ་ཡྩོང་བར་ཐྩོག་མར་དམག་
མཚམས་འཇྩོག་གྱིས་ཕྩོགས་གཉྱིས་དབར་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་
རེས་བདེ་འཇུག་དགྩོས། ད་ེགྩོམ་པ་དང་པ ྩོ་ད་ེརེད། 
ངྩོས་རང་དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་གསྩོལ་རྒྱྱུན་འཛྱིན་མཁན་གྱི་
ནང་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྟབས་རྱིགས་ལམ་དང་
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དཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚྩོགས་ཕ ྩོ་བང་གྱི་སྐྱབས་མགྩོན་གྩོང་མ་འཇྱིགས་བལ་བདག་ཆེན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་ཆྩོས་དབྱིངས་སུ་ཐྱིམ་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་

ཐུགས་གསྩོ་གནང་བ།
སྤྱི ་ འ ཐུས ་བརྒྱྱུ ད ་ནས ་
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྟ ྩོགས་
བྱུང་ད ྩོན། འཁྩོན་རྱིགས་
བསྟན་པའྱི ་གསལ་བེད་
དཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚྩོགས་ཕ ྩོ་
བང་གྱི་སྐྱབས་མགྩོན་གྩོང་
མ་འཇྱིགས་བལ་བདག་
ཆེན་རྱི ན ་པ ྩོ་ ཆེ ་མཆྩོག་
བར་ལམ་ཟླ་ཤས་གྩོང ་
ནས་སྐ་ུཁམས་བསྙུན་ཚྱུལ་བཞསེ་ཏ་ེདྭངས་སྐྱདེ་ཆེར་མ་
བྱུང་བ་དང་། ཉ་ེསྔ ྩོན་སྐྱབས་མགྩོན་ས་སྐྱ་ཁྱི་འཛྱིན་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ངྩོ་ཕབེས་ཀྱིས་སྐུ་རྱིམ་དང་བརྟན་བཞུགས་
ཟབ་འབུལ་ཞུས་པར་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོ་མཛད་ཐྩོག་
སྐུ་ཁམས་ཀང་ཅྱུང་ཟད་དྭངས་སྐྱདེ་བཞེས་ཡྩོད་འདགུ་
རངུ་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ དགྩོང་ད ྩོ་
ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨ དང་སརྐ་མ་ ༡༥ ཐྩོག་དགྩོངས་པ་ཆྩོས་
དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཚྱུལ་བསྟན་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱྩོའྱི་གནས་
ཚྱུལ་བྱུང་ཡྩོད་འདགུ་པར། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་སྤྱི་
དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐྩོག་ནས་དརེ་བཞུགས་འཁྩོན་གདངུ་
རྣམ་པ་དང་བདག་མྩོ་སྐུ་ཞབས་ཀྱིས་དབུས་སྐུ་འཁྩོར་

ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་བཀྩོལ་དཔྱྩོད་བ་
རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་སྦྩོང་བརར་བས་ཡྩོད། དཔྱད་པ་བས་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཡྩོད། 
ཨ་རྱིའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་རྩོན་བྷགེ་ 
Aaron Beck ལགས་ཀྱིས་ངྩོས་ལ་ང་ཚྩོ་ཁྩོང་ཁྩོ་ལང་
སབྐས་ཁྩོང་ཁྩོ་ཟ་སའྱི་ཡུལ་ད་ེམཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི ་སྡགུ་པ་
མཐྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི ་སྡགུ་
པར་འཛྱིན་པའྱི་རྣམ་རྟ ྩོག་དའེྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ སྩོ་སྩོའྱི་
བསམ་བླ ྩོས་སྒྩོ་བཏགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་གསུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་སྣང་ཚྱུལ་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་ 
འབང་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། མཐར་
ལནྷ་ཚྩོགས་མཇུག་སྒྱིལ་མཚམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་
ཚྩོགས་བཅར་བ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་གནང་
མཛད། སྤྱིར་ལནྷ་ཚྩོགས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་ཨ་རྱིའྱི་ཞྱི་
བད་ེགྩོང་སྤལེ་བསྟྱི་གནས་ཁང་ United States Insti-

tute of Peace ཞསེ་པ་འདྱི་ཡྱིན་འདགུ

༄༅། །འཁྩོན་རྱིགས་བསྟན་པའྱི་གསལ་བདེ་དཔལ་
ས་སྐྱ་ཕུན་ཚྩོགས་ཕྩོ་བང་གྱི ་སྐྱབས་མགྩོན་གྩོང་མ་
འཇྱིགས་བལ་བདག་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དགྩོངས་
པ་ཆྩོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཚྱུལ་བསྟན་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱྩོའྱི་ 
གནས་ཚྱུལ་ཐྩོན་པར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ 
ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི ་ཐུགས་གསྩོའྱི་གནས་
འཕྱིན་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། འཁྩོན་རྱིགས་བསྟན་པའྱི་
གསལ་བདེ་དཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚྩོགས་ཕྩོ་བང་གྱི ་འཁྩོན་
གདངུ་རྣམ་པ་དང་། བདག་མྩོ་སྐ་ུཞབས། སྱི་ཡ་ཀལ་
ས་སྐྱ་དགྩོན་པའྱི་མཁན་ལས་བཅས་ཐུན་མྩོང་ལ། ཆེད་
འབུལ། ད་ཉྱིན་ཆྩོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་དང་ས་སྐྱའྱི་

དང་མཁན་ལས་ཡྩོངས་ལ་སྙྱིང་ནས་ཐུགས་གསྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། སྐྱབས་མགྩོན་གྩོང་མ་བདག་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ད་ེ
ཉྱིད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དགྩོངས་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་
རྩོགས་ཤྱིང་། སརླ་ཡང་བསྟན་འགྲྩོའྱི་ད ྩོན་ད་ུཡང་སྱིད་
འཁུལ་བལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མྱུར་ད་ུབྩོན་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་དང་
གསྩོལ་འདབེས་ཤུགས་དག་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། སང་ཕྱི་
ཚེས་ ༥ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྩོ་ལས་ཚང་
མ་ལནྷ་འཛྩོམས་ཀྱིས་མཆྩོད་འབུལ་སྨ ྩོན་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ད་ེརསེ་གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་བཏུད་མཚྩོན་ཕྱིར་
སྒྱིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་གཞག་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་པ་བཅས་དགྩོངས་མངའ་འཚལ།  ཞསེ་འཁྩོད་
ཡྩོད།།
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མཚན་མཆྩོག་གསུམ་ལནྡ་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི་མཛད་རྣམ་སྙྱིང་བསྡསུ།
༄༅། །དཔལ་ས་སྐྱ་གྩོང་མ་སྐྱབས་མགྩོན་འཇྱིགས་
བལ་བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྩོད་ནམས་
མཆྩོག་ནྱི་སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༢༩ རབ་བྱུང་བཅྱུ་བདནུ་པའྱི་ས་མྩོ་
སུྦྲལ་གྱི་ལྩོའྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཡབ་ས་སྐྱ་གྩོང་
མ་ཁྱི་ཆེན་ངག་དབང་མཐུ་སྟ ྩོབས་དབང་ཕྱུག་དང་ཡུམ་
བད་ེཆེན་སྒྩོལ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐ་ུའཁུངས། དགུང་
ལྩོ་དུག་ལ་ཕབེས་དསུ་ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་མཁན་
རབས་ཞ་ེགསུམ་པ་ཡྩོངས་འཛྱིན་སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆེན་
ལགས་ཀྱི་དུང་ནས་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་མ་བ ྩོད་ཡྱིག་
གྱི་སྦྩོར་ཀླ ྩོག་སླ ྩོབ་པའྱི་དབུ་བཙྱུགས་གནང་། ད་ེནས་ས་
སྐྱ་པའྱི་མདྩོ་སགྔས་ཀྱི་ཆྩོས་སྤྩོད་ཉརེ་མཁྩོ་ད་ུམ་ཐུགས་
འཛྱིན་མཛད། སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཤཱཀ་ལགས་ཀྱི་མདནུ་ནས་
དཀྱིལ་འཁྩོར་བྱིས་ཐྱིག ཆྩོ་གའྱི་ཕག་ལེན། འདྩོན་རྟ་
དབངས། རྔ་རྩོལ། ཕུར་པའྱི་ར་འཆམ་དང་གཏྩོར་བཟྩོ་
སྩོགས་ལ་སྦངས་པ་གནང་། ས་གཞུང་དུང་ཡྱིག་བླ ྩོ་བད་ེ
ཁང་གསར་དབང་འདསུ་ཀྱི་དུང་ནས་བྩོད་ཡྱི ག་བྱིས་
རྒྱྱུན་སྦྩོང་ཤྱིང་དང་ཤྩོག་བུའྱི་སྟངེ་སརྔ་སྩོལ་བཞྱིན་སྦྩོང་
གནང་མཛད།

ཡབ་རེ་ཁྱི་ཆེན་མཆྩོག་གྱི ་ཞལ་སྔ་ནས་སྔ་
ཕྱིར་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆྩོས་གྲགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་
སྟངེ་ནས་ས་སྐྱ་པའྱི་ཡབ་ཆྩོས་གསུང་ངག་ལམ་འབས་
ཚྩོགས་བཤད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་དང་། འཁྩོན་
ལུགས་ར ྩོ་ར་ེཕུར་པའྱི་དབང་དང་རསེ་གནང་། བ་རྱི་
བརྒྱ་རའྱི་རེས་གནང་སྩོགས་ཟབ་ཆྩོས་ད་ུམ་གསན། 
དགུང་ལྩོ་བཅྱུ་བདནུ་བར་ད་ུའབྱུང་འདལུ་དང་། ཀྱཻ་
ར ྩོར། ཕུར་པ། མགྩོན་པ ྩོ། བ་ླམ་ཞྱི་ཁྩོའྱི་ཚེ་སུྒབ། རྱིག་
བདེ་མ་སྩོགས་ཀྱི་བསྙནེ་པ་ཚད་ལནྡ་སྐྱྩོངས།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༤༧ ལྩོར་བ ྩོད་གཞུང་གྱི་བཀའ་
དགྩོངས་བཞྱིན་ཡབ་ར་ེམཆྩོག་གྱི་ལནྷ་མངའ་རྱིས་དང་། 
མང་ཡུལ། གླ ྩོ་ཆྱུ་མྱིག་བརྒྱ་ར་སྩོགས་སུ་ཕྩོགས་ཕབེས་
ཀྱིས་མཛད་འཕྱིན་བསྐྱངས། ཡབ་རའེྱི་ལནྷ་ལ་ྷསར་
ཕབེས་ཏ་ེ༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆྩོག་

དང་སྱིད་སྐྱྩོང་སྟག་བག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་སྩོགས་ལ་ཕག་མཇལ་
ཞུས་པ་དང་། ཕྩོ་བང་ཆེན་པ ྩོ་པ ྩོ་ཏཱ་ལ་དང་ཇྩོ་ཁང་རྣམ་
གཉྱིས་སྩོགས་གཙྱུག་ལག་ཁང་མང་པྩོར་ཡང་མཆྩོད་
མཇལ་ད་ུཕབེས། སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༤༨ ལྩོར་ཡབ་རའེྱི་ལནྷ་
རྒྱ་གར་ད་ུབྩོན་ཏ་ེགནས་མཆྩོག་ར ྩོ་ར་ེགདན་དང་། བ་
རྒྩོད་ཕུང་པ ྩོའྱི་རྱི། ནཱ་ལེན་ད། ཝ་ཱར་ཎཱ་སྱི། ལུམ་བྰྱི་ནྱི། 
ཀུ་ཤྱི ་ནཱ་གྷར་སྩོགས་གནས་ཆེན་ད་ུམར་མཆྩོད་འབུལ་
དང་ཐུགས་སྨ ྩོན་གནད་སྨྱིན་མཛད། སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༤༩ 
ལྩོར་དགུང་ལྩོ ་ཉྱི་ཤུར་ཕབེས་དསུ་ཁམས་སྐྱེ་རུྒ་ནས་
ཕབེས་པའྱི་མཁས་དབང་སྡ་ེགཞུང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་ཚ་
མྩོ་འཇམ་དབངས་དཔལ་མྩོ་མཆྩོག་བདག་མྩོར་བཞེས་
ཤྱིང་། ས་ྔཕྱིར་བ ྩོད་ནང་དང་ཨ་རྱིར་གདངུ་སས་ལ་ྔ
འཁུངས།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༡ ལྩོར་དཔལ་ལནྡ་ས་སྐྱའྱི་
གཙྱུག་ལག་ཁང་ཆེན་མྩོར་འདསུ་མང་ལ་གསུང་ངག་
ལམ་འབས་ཚྩོགས་བཤད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་
སྩལ་གནང་མཛད། དགུང་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིར་ཕབེས་
སྐབས་ངྩོར་མཁན་རབས་རེ་དུག་པ་ཀླུ་ལྡྱིང་རྒྱལ་སས་
འཇམ་དབངས་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ཞསེ་པའྱི་མཁས་གུྲབ་ཆེན་
པ ྩོ་དའེྱི་ཡང་སྱིད་ད་ུངྩོས་འཛྱིན་ཞུས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱི ་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་དསུ་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་དབང་ཆེན་
ཚར་གཉྱིས་གསན་བཞསེ་གནང་།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༡ ལྩོའྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་
ཁམས་ཕྩོགས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སབྐས། ལམ་བར་ད་ུ
གཞྱིས་རརེ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་ངྩོར་མཁན་
ཆེན་དམ་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ཞལ་མཇལ་དང་ཆྩོས་
འབལེ་ཞུས། ལ་ྷས་ནས་ནག་ཆྱུའྱི་ཁར་ཕབེས་སབྐས་སྡ་ེ
དགེ་ཡྱི ད་ལྷུང་ལྷ་རྒྱལ་དགྩོན་གྱི་གདན་ཞུ་ལྟར་ཕབེས་
ལམ་ད་ུདགྩོན་པ་ཆེ་ཆྱུང་ད་ུམས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཆྩོས་
འབལེ་ཞུས་ཤྱིང་དད་ལནྡ་སྟ ྩོང་ཕག་ད་ུམར་ཆྩོས་འབལེ་
བྱིན་རླབས་གནང་།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༢ ལྩོའྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ གཟའ་

སརྐ་འཕ ྩོད་སྦྩོར་དག་ེབའྱི་ཉྱིན་གྲའུ་དཔྩོན་དང་། བ་ླསུྤལ་
མཁན་པྩོ། དག་ེའདནུ་པ་དང་དཔྩོན་སྡ་ེཁག་སྩོགས་མང་
ཚྩོགས་སྟ ྩོང་ཕག་ད་ུམས་ཕབེས་བསུ་དང་བཅས་སྐྱ་ེརུྒ་
དགྩོན་པའྱི་འད་ུཁང་ཆེན་མྩོའྱི་གསེར་ཁྱིར་གདན་འདནེ་
ཞུས། སབྐས་དརེ་ཀྱཻ་ར ྩོར་དང་ཕུར་པའྱི་དབང་ཆེན་
སྩོགས་བསྩལ། གྲའུ་དཔྩོན་ཚང་ད་ུཁྩོ་བཅྱུའྱི་དག་པ ྩོའྱི་
སྦྱིན་སགེ་མཛད་སྐབས་ངྩོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་རྟགས་ད་ུམ་
བྱུང་། ད་ེནས་ཐར་ལམ་དང་ལབ་དགྩོན་པ་སྩོགས་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་མྱི ་འད་བའྱི་དགྩོན་ཁག་ད་ུམས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་
དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་སྩོགས་ཆྩོས་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་
གནང་མཛད།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༣ ལྩོར་རྩོང་གསར་དགྩོན་
པར་ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་སྐྱབས་ར་ེརྩོང་གསར་
མཁྱནེ་བར་ེཆྩོས་ཀྱི་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་མཆྩོག་དང་སྐྱབས་ར་ེདྱིལ་
མགྩོ་མཁྱནེ་བར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས་དབུས་པའྱི་བ་ླསུྤལ་མཁན་
གྲྲྭ་སྡ་ེདཔྩོན་མྱི ་མང་སྩོགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུ་རྒྱ་ཆེར་
ཞུས། རྱིམ་བཞྱིན་རྩོང་གསར་མཁྱནེ་བར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་
སྐུ་མདནུ་ནས་ལམ་འབས་སླ ྩོབ་བཤད་དང་སུྒབ་ཐབས་
ཀུན་བཏུས་སྩོགས་དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་རྒྱ་ཆེར་
གསན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དྱིལ་མགྩོ་མཁྱནེ་བར་ེརྱིན་པ ྩོ་
ཆེས་དབུས་པའྱི་བ་ླསུྤལ་དག་ེའདནུ་རྣམས་ལ་ཚེ་རྟ་ཟུང་
འབལེ་དང་། གསེར་ཆྩོས་ཁྱྱུང་ནག གུར་ལ་ྷབརྒྱད། ཕུར་
པ་སྟ ྩོད་སདྨ་ཀྱི་དབང་ཆེན་སྩོགས་བསྩལ་གནང་མཛད། 
མཁྱནེ་བར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་བཀའ་དགྩོངས་ལརྟ་རྩོང་གསར་
དགྩོན་པའྱི་ཕུར་པའྱི་སུྒབ་མཆྩོད་ཀང་ས་སྐྱའྱི་ལྷ་ཁང་
ཆེན་མྩོའྱི་ཕག་བཞསེ་ལརྟ་དབུ་བཙྱུགས་མཛད། ཕུར་
པའྱི་སདྨ་ལས་ཉྱིན་ར་ེའདྱིས་ཕུར་འཆམ་མཛད་ད་ེགཟྱིམ་
ཁང་ད་ུཕབེས་དསུ། རྩོང་གསར་མཁྱནེ་བར་ེརྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་སྐ་ུབཞངེས་གནང་སྟ།ེ ངས་ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་ཉྱིད་
ར ྩོ་རེ་གཞྩོན་ན་ུདངྩོས་སུ་མཇལ་བྱུང་གསུངས་ནས་
ཐུགས་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོ་མཛད། མཁྱནེ་བརའེྱི་བ་ླ
བང་ད་ུཕུར་པའྱི་གཏྩོར་ཟླྩོག་མཛད་དསུ་གཏྩོར་མ་ནས་
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བདདུ་རྱི ་བབས་པ་དང་ཁག་འཛགས་པ་གཞུང་ནས་
གསུངས་པའྱི་རྟགས་མཚན་ངྩོ་མཚར་བ་ད་ུམ་བྱུང་། 
 ༸གྩོང་ས་རྒྱལ་དབང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་
དབུས་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཀྱི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་རྒྱ་ནག་
ཏུ་ཕབེས་སབྐས་ར་ེའདྱི་ཉྱིད་ཀང་དཔལ་ལནྡ་ས་སྐྱ་པའྱི་
སྐ་ུཚབ་མཛད་ད་ེཔ་ེཅྱིན་ད་ུཕབེས། རྒྱ་ཡུལ་ནས་ཡར་
ཕབེས་རསེ་སརླ་ཡང་མཁྱནེ་བར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་མདནུ་
ནས་ཀྱཻ་ར ྩོར་བཀའ་བབ་རྣམ་བཞྱི ་དང་ངྩོར་ལུགས་
དཀྱིལ་འཁྩོར་བདནུ་སྩོགས་ཆྩོས་ཀྱི་བདདུ་རྱི་ ངྩོམ་མེད་
ད་ུབཞསེ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་རྒྱ་ཡུལ་ནས་བྩོད་ད་ུཕབེས་
ལམ་སྡ་ེདགརེ་ཕབེས་སབྐས། ར་ེའདྱིས་ཞུས་ངྩོར་འདསུ་
པ་སྟ ྩོང་ཕག་ད་ུམར་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་
བསྩལ།

དྱིལ་མགྩོ་མཁྱནེ་བར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་མདནུ་
ནས་གདམས་ངག་མཛྩོད་ཡྩོངས་རྩོགས་གསན་བཞེས་
དང་། སྡ་ེདག་ེདགྩོན་ཆེན་གྱི་བ་ླམ་ཆྩོས་གྲགས་རྒྱ་མཚྩོའྱི་
མདནུ་ནས་ལམ་འབས་སླ ྩོབ་བཤད་ཀྱི་པ ྩོད་བཅྱུ་བདནུ་གྱི་
ལུང་ཡྩོངས་རྩོགས་དང་། ཞལ་བཞྱི་པའྱི་ཆྩོས་སྐ ྩོར་གྱི་
དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་གསན་པ་དང་། སྐྱ་ེརུྒ་ད ྩོན་གུྲབ་
གླྱིང་གྱི ་མཁན་པ ྩོ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ཀྱི་མདནུ་ནས་
གུར་མགྩོན་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་དབང་ཁྱིད་ཡྩོངས་
རྩོགས་དང་། མངྩོན་རྟ ྩོགས། ལམ་དསུ་ཀྱི་ཉམས་ཁྱིད་
ཞྱིབ་རྒྱས་གསན། རྩོང་གསར་མཁན་ཆེན་བག་གཡབ་བླ ྩོ་
གྲ ྩོས་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཤེར་ཕྱིན་སསྦ་ད ྩོན་ཟབ་མྩོ་ དང་། 
རྒྱྱུད་སྡ་ེསྤྱི་རྣམ། མངྩོན་རྟ ྩོགས་ལྗ ྩོན་ཤྱིང་ཆེན་མྩོ། ཚད་
མ་རྱིགས་གཏརེ། སྡ ྩོམ་གསུམ་རབ་དབ།ེ རྟགས་འཇུག་
སྩོགས་གསན། མདྩོ་སྱིབ་མཁན་པྩོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན་ལས་དབུ་མ་འཇུག་པ། མངྩོན་པ་མཛྩོད། མཁན་
པྩོ་གང་ཤར་དབང་པ ྩོ་ལས་རྙྱིང་མའྱི་རྒྱྱུད་གསང་བ་སྙྱིང་
པ ྩོ་དང་། དག་ེལུགས་སེར་ཤུལ་དགྩོན་པའྱི་མཁན་པྩོ་
ལུང་རྱིགས་དམ་ཆྩོས་ལས་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མྩོའྱི་བཤད་ 
ལུང་ཡྩོངས་རྩོགས། མྱི་ཉག་གྩོང་དཀར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཀརྨ་
བཤད་སུྒབ་ཆྩོས་ཀྱི་སེང་ག་ེལས་བཀའ་བརྒྱྱུད་པའྱི་ཆྩོས་
སྐ ྩོར་ད་ུམ། སྡ་ེགཞུང་ལུང་རྱིགས་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་པའྱི་

ཉྱི་མ་ལས་སྒ་དབངས་ཅན་མའྱི་རྱི ་མྩོའྱི་གྩོ་ཁྱིད་དང་། 
དམག་ཟྩོར་མའྱི་སྣང་གསལ་བཀའ་ཁྱིད། སྡ་ེདག་ེབ་ླམ་
རྱིན་ཆེན་སྙན་གྲགས་ལས་སྱི ་ཏུའྱི་སུམ་རྟགས་འགྲལེ་
ཆེན་ཀྱི་བཤད་ཁྱིད་སྩོགས་གསན་བཞསེ་མཛད།

མྱི ་ཉག་རྱི ་ཁུད་སྐ་ུཞབས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་གདན་
ཞུས་ལྟར་མྱི ་ཉག་དགྩོན་པར་ཕབེས་ཏ་ེའདསུ་པ་མང་
པྩོར་ལམ་འབས་ཚྩོགས་བཤད་དང་སུྒབ་ཐབས་བརྒྱ་
ར། ཕུར་པ་སྟ ྩོད་སདྨ་ཀྱི་དབང་ལུང་སྩོགས་ཆྩོས་སྦྱིན་
ད་ུམ་མཛད། སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༧ ལྩོའྱི་ལྩོ་མཇུག་ཁམས་
ནས་རླངས་འཁྩོར་ལ་བཞུགས་ནས་ལ་ྷསར་ཕྱིར་ཕབེས་
གནང་སྟ་ེགདན་ས་ཆེན་པ ྩོར་མཆྩོད་འབུལ་བསྙནེ་བཀུར་
ཕུན་སུམ་ཚྩོགས་པ་གནང་།

༡༩༥༨ ལྩོའྱི་ལྩོ་སྟ ྩོད་ལ་ྷསར་༧གྩོང་ས་སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལྷ་ལྡན་སྨ ྩོན་ལམ་ཆེན་མྩོར་
གྲྲྭ་སྐ ྩོར་དམ་བཅའ་འཇྩོག་གནང་མཛད་པའྱི་མཛད་སྒ ྩོར་
ཕབེས་ནས་ས་སྐྱ་ཕུན་ཕ ྩོའྱི་ངྩོས་ནས་སེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླྱིང་
ད་ུཞབས་བརྟན་ལེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། སེ་རའྱི་
འདསུ་མང་ལ་ཚེ་དབང་དང་རྟ་མགྲྱིན་གྱི་བཀའ་དབང་
བསྩལ།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༨ ལྩོའྱི་དསུ་འགྱུར་སབྐས་སེ་
ར་ནས་འཕན་པ ྩོ་ནཱ་ལེནྡྲ་བརྒྱྱུད་བསམ་ཡས་སྩོགས་བྩོད་
ཀྱི་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏ་ེའབུག་ཡུལ་ད་ུཕབེས། འབུག་
ནས་རྒྱ་གར་ཀ་ལྩོན་སྦུག་དང་། ད་ེནས་ར ྩོ་ར་ེགླྱིང་ད་ུ
ཕབེས་ཏ་ེལྩོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་ལ་ྔཙམ་བཞུགས། ད་ེགར་
རྒྱྱུན་ད་ུཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ལྷ ྩོད་མེད་དང་གསུང་
ཆྩོས་ད་ུམར་བསྩལ། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ ྩོ་བཞྱིའྱི་ཚྩོགས་
འདའུྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ས་སྐྱ་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ལན་གཉྱིས་ 
ཕབེས་གནང་མཛད།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ ལྩོའྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ནབུ་རྒྱྱུད་ཀྱི་ཝ་ཞྱིང་ཁྩོན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་མཐྩོ་
རྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེན་མྩོས་གདན་ཞུ་ལརྟ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པ ྩོ་
སྐུ་འཁྩོར་རྣམས་ས་གནས་དརེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་
ཏ་ེལྩོ་མང་རྱིང་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་འདྱིར་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་རྱིག་སླ ྩོབ་ཁྱིད་
སྩོགས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྐྱངས།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༤ ལྩོར་ས་སྐྱ་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་
གླྱིང་ཞེས་པའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཤྱིག་དབུ་བཙྱུགས་གནང་། 
ཆྩོས་ཚྩོགས་དརེ་ར་ེཉྱིད་དང་སྡ་ེགཞུང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཀུན་
དགའ་བསྟན་པའྱི་ཉྱི་མ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་མདྩོ་སྔགས་
ཀྱི་ཆྩོས་ཆར་བསྙྱིལ་ཏ་ེནབུ་ཕྩོགས་པའྱི་ཡུལ་ད་ུནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་གནང་མཛད། 
ལྩོ་ད་ེནས་བཟུང་རྒྱ་གར་སྩོགས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ས་གནས་
མང་པྩོར་ཕབེས་ཏ་ེགདལུ་བ་ད་ུམར་ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་ཀྱི་
ཆར་ཆེན་དསུ་དང་དསུ་སུ་བསྙྱིལ་བར་མཛད།

ས་ྔཕྱིར་ས་སྐྱའྱི་བ་ླམ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་
སྩོགས་ཀྱིས་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཡྩོ་རྩོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་
མྩོ་ཆེར་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་ཆྩོས་ཚྩོགས་ད་ུམར་གསུང་
ཆྩོས་ལྷུག་སྩལ་མཛད། ད་ེབཞྱིན་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་སྱིང་ག་ྷཔུར་
དང་། མ་ལེ་ཤྱི ་ཡ་སྩོགས་དང་། བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁ་ེན་ཊ་
དང་ཨ་མེ་རྱི ་ཀའྱི་མངའ་སྡ་ེའད་མྱིན་ནང་ཡྩོད་པའྱི་ས་
སྐྱའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཁག་དང་བྩོད་རྱིགས་ཚྩོགས་པ་ཁག་གྱི་
གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟ་ེགདལུ་བ་སྟ ྩོང་
ཚྩོ ་མང་པ ྩོར་དབང་ལུང་ཁྱིད་གསུམ་གྱི་ཆྩོས་སྦྱིན་སྩྩོལ་
གནང་མཛད།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༤ ལྩོར་ས་སྐྱ་ཐགེ་ཆེན་གླྱིང་
ཞསེ་པའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ད་ེཚྩོགས་ཁང་ཆེན་པ ྩོ་གཞན་ཞྱིག་
ཏུ་གནས་སྤ ྩོ་གནང་སྟ་ེས་སྐྱ་བརེ་ཆེན་ཀུན་ཁྱབ་ཐེག་
མཆྩོག་མདྩོ་སགྔས་ཆྩོས་གླྱིང་ཞསེ་མཚན་གསྩོལ་གནང་
སྟ།ེ ད་ལ་ྟབར་ད་ུ༸སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་། དཔལ་ས་སྐྱའྱི་ཁྱི་ཆེན་གྩོང་མ་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ། མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་བཅས་ཀྱིས་གཙྩོས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་
པའྱི་སྐྱསེ་ཆེན་ད་ུམས་མདྩོ་དང་སགྔས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་
ཆྩོས་ཀྱི་བདདུ་རྱི་བསྩལ་དང་སྩྩོལ་བཞྱིན་ཡྩོད།

སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༦ ལྩོར་ར་ེཉྱིད་དང་བདག་མྩོ་སྐ་ུ
ཞབས་སྩོགས་སྟ ྩོན་འཁྩོར་ལནྷ་རྒྱས་བྩོད་ད་ུཐངེས་གཅྱིག་ 
ཕབེས་ཤྱིང་། དཔལ་ལནྡ་ས་སྐྱའྱི་གདན་ས་དང་། 
བསམ་ཡས། ཇྩོ་ཁང་རྣམ་གཉྱིས་སྩོགས་ལ་མཆྩོད་
འབུལ་གནས་གཟྱིགས་དང་འབལེ་མང་ཚྩོགས་ལ་ཆྩོས་
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འབལེ་གང་འཚམ་བསྩལ།
སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ལྩོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

ལྡྱི་ལྱི ་གསར་པར་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚྩོགས་ཕ ྩོ་བང་གྱི་བཞུགས་
གནས་གཟྱིམ་ཁང་ཞྱིག་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་སྟ་ེད་ལ་ྟབར་
ད་ུས་སྐྱའྱི་ཕུན་ཕ ྩོའྱི་གདངུ་སས་སྐུ་གཞྩོན་རྣམ་གསུམ་
རྒྱྱུན་ད་ུཕབེས་བཞུགས་གནང་བཞྱིན་པ་དང་། ཕྩོགས་
མཐའ་ནས་ཕབེས་པའྱི་དག་ེའདནུ་པ་བརྒྱ་སྐ ྩོར་ཞྱིག་རྒྱྱུན་
བཞུགས་ཀྱིས་ས་སྐྱ་པའྱི་ཆྩོས་སྤྩོད་ཉམས་བཞེས་དང་
དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
དང་། དའེྱི་རསེ་སུ་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་
ཤར་ཕྩོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་འབུག་ཕུན་ཚྩོགས་གླྱིང་དང་
ཐག་ཉ་ེབའྱི་ས་གནས་ཇ་ེཡེ་གྷུན་དའུང་དགྩོན་པ་གསར་
བཞངེས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟ་ེཕག་མཛྩོད་
འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཕ ྩོ་བང་དང་
གནས་གཞྱི་གསར་པ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་ལ་ྟརྟ ྩོག་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད།

ཨ་རྱིའྱི་ས་སྐྱ་དགྩོན་པ་འདྱིར་འདས་པའྱི་
ལྩོ་ངྩོ་སུམ་ཅྱུའྱི་རྱིང་ནབུ་ཕྩོགས་པ་བརྒྱ་སྟ ྩོང་མང་པྩོས་
བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་དང་ཉམས་
ལེན་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། ས་གནས་བྩོད་
རྱིགས་རྒན་དར་བྱིས་གསུམ་མང་པྩོས་ཀང་བ ྩོད་ཀྱི་དསུ་
ཆེན་ནམ་ཤར་ལ་ས་སྐྱ་དགྩོན་པར་འཛྩོམས་ནས་བསྟན་
སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་། བྱིས་པ་ཚྩོར་བ ྩོད་ཡྱིག་
སླ ྩོབ་ཁྱིད་བདེ་པ་སྩོགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད།

གཞན་ཡང་ཐ་ེཝན་དང་། ཧྩོང་ཀྩོང་། ཝྱིཏ་
ནམ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་མྱི ་འད་བར་ཆྩོས་
ཚྩོགས་གསར་འཛུགས་གནང་སྟ་ེདཔལ་ལནྡ་ས་སྐྱ་པའྱི་
བསྟན་པ་ཉམས་པ་སྩོར་ཆྱུད་དང་མྱི ་ཉམས་གྩོང་འཕལེ་
གྱི་ཆེད་ད་ུམཛད་འཕྱིན་རླབས་པ ྩོ་ཆེ་བསྐྱངས་གནང་
བ་མ་ཟད། དཔལ་ས་སྐྱའྱི་སྨ ྩོན་ལམ་ཆེན་མྩོའྱི་ཚྩོགས་
མགྩོན་དུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཆྱི བས་བསྒྱུ ར་སྐྱྩོང་གནང་
མཛད།

ལགྷ་ད ྩོན་ད་ུདཔལ་ས་སྐྱའྱི་གསང་ཆེན་ལམ་
འབས་ཆེན་མྩོ་བ ྩོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་ཐངེས་ ༥ བསྩལ་

གནང་མཛད་ད་ེཕྱི་ནང་སླ ྩོབ་མ་སྟ ྩོང་ཕག་ད་ུམ་སྨྱིན་གྲྩོལ་
གྱི་ལམ་ད་ུའགྩོད་གནང་མཛད།

མཐར་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ 
བྩོད་མེ་སྤལེ་ལྩོའྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཕྱི་ད ྩོའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༨ སརྐ་མ་ ༡༥ སྟངེ་དགྩོངས་པ་ཆྩོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་
ཐྱིམ་པར་མཛད་ཅྱིང་། ཐུགས་དམ་འྩོད་གསལ་ལ་ཉྱིན་
གྲངས་ད་ུམར་བཞུགས་བཞྱིན་པ་དང་འཇའ་འྩོད་ངྩོ་
མཚར་བ་ཤར་བ་སྩོགས་མདྩོ་རྒྱྱུ ད་བསྟན་བཅྩོས་ལས་
གསུངས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་རྣམས་ཞྱིང་
གཞན་ད་ུགཤེགས་དསུ་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ད་ུམ་མངྩོན་ད་ུ
གྱུར་པ་མཛད་པའྱི་མཛད་རྣམ་སྙྱིང་བསྡསུ་སུ། ར་ེའདྱི་
ཉྱིད་ཀྱི་ཨ་རྱིའྱི་གདན་ས་བར་ེཆེན་ཀུན་ཁྱབ་མདྩོ་སགྔས་
ཆྩོས་གླྱིང་ནས་སུྤལ་སྐུ ་ཆྩོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དང་། 
མཁན་པྩོ་བམས་པ་བསྟན་འཕལེ། བཞུགས་སརྒ་ད་ྷས་
ནས་ས་སྐྱའྱི་སྤྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པ ྩོ་བཅས་
ཀྱིས་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ལ་ཕུལ།།

བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཐུགས་གསྩོའྱི་
གསུང་འཕྱིན་ཕུལ་བ།

༄༅།  །མཚན་མཆྩོག་གསུམ་ལནྡ་བསྟན་པའྱི་གསལ་
བདེ་དཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚྩོགས་ཕ ྩོ་བང་གྱི་གདངུ་སས་རྣམ་
པ་དང་། བདག་མྩོ་སྐ་ུཞབས་མཆྩོག ཨ་རྱི་སྱི་ཡ་ཊལ་
ས་དགྩོན་བར་ེཆེན་འཕྱིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་གླྱིང་གྱི་མཁན་
སུྤལ་ལས་སྣ་ེསླ ྩོབ་ཚྩོགས་བཅས་ལྷན་རྒྱས་མཆྩོག་གྱི ་
༸སྐའུྱི་དུང་ད།ུ
          ཆེད་འབུལ། ད་ལམ་དཔལ་ས་
སྐྱའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་སྤྱི་འཐུས་མཆྩོག་ནས་འདྱི་གར་གནས་
ཚྱུལ་གསན་ཐྩོས་བྱུང་བར། མཚན་མཆྩོག་གསུམ་ལནྡ་
བསྟན་པའྱི་གསལ་བདེ་དཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚྩོགས་ཕ ྩོ་བང་
གྱི་བདག་ཆེན་གྩོང་མ་འཇྱིགས་བལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
བར་ལམ་སྐ་ུཁམས་བསྙུན་གཞྱི་བཞསེ་ཚྱུལ་གྱིས་ཉ་ེསྔ ྩོན་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་དགྩོངས་པ་ཆྩོས་

དབྱིངས་སུ་ཐྱིམས་ཚྱུལ་བསྟན་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱྩོའྱི་གནས་
ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་པར། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་རྣམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཐུགས་ཕམ་གྱི་གནས་སུ་གར་ཞྱིང། 
དཔལ་ས་སྐྱ་གྩོང་མ་སྐྱབས་མགྩོན་འཇྱིགས་བལ་བདག་
ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྩོད་ནམས་མཆྩོག་ནྱི་ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༢༩ རབ་བྱུང་བཅྱུ་བདནུ་པའྱི་ས་མྩོ་སུྦྲལ་གྱི་ལྩོའྱི་
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཡབ་ས་སྐྱ་༸གྩོང་མ་ཁྱི་ཆེན་
ངག་དབང་མཐུ་སྟ ྩོབས་དབང་ཕྱུག་དང་།  ཡུམ་བད་ེ
ཆེན་སྒྩོལ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་སྐ་ུའཁུངས། དགུང་ལྩོ་
དུག་ལ་ཕབེས་དསུ་ས་སྐྱ་ལ་ྷཁང་ཆེན་མྩོའྱི་མཁན་རབས་
ཞ་ེགསུམ་པ་ཡྩོངས་འཛྱིན་སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆེན་ལགས་
ཀྱི་དུང་ནས་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་མ་བ ྩོད་ཡྱིག་གྱི་སྦྩོར་
ཀླ ྩོག་སླ ྩོབ་པར་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ད་ལམ་དགུང་གྲངས་ 
༨༨ ལ་ཕབེས་ཀྱི་བར་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་སུ་བསྟན་པ་
དང་འགྲྩོ་བའྱི་ད ྩོན་ད་ུམཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་དྱིན་བ་ླ
མེད་ད་ུབསྐྱངས། 
 མགྩོན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགྩོངས་པ་ཆྩོས་དབྱིངས་
སུ་གཤེགས་ཚྱུལ་བསྟན་པ་འདྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་གང་གྱི་སྐྱྩོང་ཡུལ་དཔལ་བར་ེབ་
ཆེན་པ ྩོའྱི་རྱིང་ལུགས་འཛྱིན་པ་ཡྩོངས་ལ་གྩོད་ཆག་ཆེན་
པ ྩོ་བྱུང་བ་ནྱི་བརྩོད་མ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི་ངྩོས་ནས་དརེ་བཞུགས་གདངུ་
སས་རྣམ་པ་དང་། བདག་མྩོ་སྐ་ུཞབས་མཆྩོག་གྱིས་
དབུས་སྐ་ུའཁྩོར་དང། མཁན་སུྤལ་ལས་སྣ་ེསླ ྩོབ་ཚྩོགས་
བཅས་ཡྩོངས་ལ་ཡྱིད་གདངུ་དག་པྩོས་ཐུགས་གསྩོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། མགྩོན་པ ྩོ་གང་གྱི་ཐུགས་དགྩོངས་ཟབ་མྩོ་རྣམས་
ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་ཞྱིང། སརླ་ཡང་དྱི་མེད་འཁྩོན་གདངུ་
ད་ུཡང་སྱིད་འཁུལ་བལ་མྱུར་ད་ུའབྩོན་པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ལ་
                                              ཕུལ།།



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །43

མྱིང་། བླ ྩོ་བཟང་སེང་གེ
འྩོས་གྲངས། ༣༣༨༧༦

རྒྱ ་གར ་ར ྩོ་ རེ ་ གླྱི ང ་ ཉ ེ་
འདབས་བླ ་མ ་ཧ ་ཊའྱི ་
བ ྩོད་མྱི འྱི་གཞྱིས་ཆགས་
སུ ་ སྐྱེ ་ འ ཚ ར ་ བྱུ ང ་
ཞྱིང་། ར ྩོར་གླྱིང་བ ྩོད་
མྱི འྱི ་གཏན་སླ ྩོབ ་དང ་ ། 

St. Joseph's college ནས་གཞྱི་རྱིམ་དང་འབྱིང་
རྱིམ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་དང་། དྱིལླྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་
ནས་ཁྱིམས་ལུགས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ LLB ཐྩོན། ཕྱི་ལྩོ 

༡༩༨༨ ནས་ ༡༩༩༡ བར་ལྩོ་གསུམ་རྱིང་དྱིལླྱིར་ས་
གནས་གཞྩོན་ནའུྱི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་དང་། 
དུང་ཆེ། ཚྩོགས་གཙྩོ་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བས་ཤྱིང་། 
ད་ེསབྐས་ཐ་ེཝན་བྩོད་སྩོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསང་ཉུལ་བ་
དྱིལླྱིར་འབྩོར་སབྐས་གདྩོང་ལེན་ལས་འགུལ་གྱི་སྣ་ེའཁྱིད་
བས། ད་ེརསེ་ད་ྷསར་བ ྩོད་ཀྱི་གཞྩོན་ན་ུལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་
དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱྱུན་ལས་སུ་འདམེས་ཐྩོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་
དྱིལ་བསྒགས་དྩོ་དམ་པའྱི་འགན་འཁུར་བས། ཕྱི་ལྩོ  
༡༩༩༥ ལྩོར་ཨ་རྱི་ཧར་ཝར་ཌ་ེགཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུ
སླ ྩོབ་ཞུགས་ཀྱིས་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ (MA) 
དང་། ཁྱིམས་ལུགས་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ (Ph.D) འབུམ་

བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྩོ་ལ་ྔཔའྱི་འདམེས་ཐྩོན་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་སྙྱིང་བསྡསུ།
རམས་པའྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཐྩོན། ད་ེརསེ་རང་གཞུང་གྱི་
བཀའ་དགྩོངས་ལརྟ་ཨ་རྱིར་བ ྩོད་རྒྱའྱི་འབལེ་ལམ་གྩོང་
སྤལེ་ལས་འགུལ་ནང་སྣ་ེའཁྱིད་འགན་འཁུར་གང་ནསུ་
ཞུས། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་མྱི ་མང་ནས་བཀའ་བླ ྩོན་ཁྱི་
པར་འྩོས་འདམེས་བྱུང་སྟ་ེད་བར་སྱིད་སྐྱྩོང་གྱི ་འགན་
འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  ཕན་གྱི་ནང་མྱིའྱི་སྐ ྩོར། ཕ་ལྱི ་
ཐང་པ་བུ་གཏུགས་ཆྩོས་གྲགས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་དང་། 
མ་ཆབ་མདྩོ་བ་ཀར་ཆྩོས། བཟའ་ཟླ་ཤག་བང་སལྐ་
བཟང་དབངས་སྒྩོན། བུ་མྩོ་མནྡ་ར་བ་བཅས་ཡྱིན།། 

སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་ལེན་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་གྱི་
ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༢ ཐྩོག་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་
གཙྩོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་གྱིས་གསར་འགྩོད་པ་ཚྩོར་ 
ཁྩོང་ཉྱིད་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་གནང་
བར་ཐུགས་ཚྩོར་ཇྱི་བྱུང་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་
གནང་དྩོན། ད་ེསྔ ྩོན་འྩོས་བསྡ་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་དང་
འྩོས་བསྡའུྱི་ལས་རྱིམ་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་ཞུས་པ་ལརྟ། ད་
བར་བྩོད་སྤྱི་པའྱི་ལས་དྩོན་བས་པ་ཡྱིན། མ་འྩོངས་པར་
མྱི ་ཚེ་ལགྷ་མ་གང་ཡྩོད་པ་ད་ེཡང་བྩོད་སྤྱི་པའྱི་ད ྩོན་ད་ུགྩོ་
གནས་ཡྩོད་མེད་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་ལས་ཀ་བདེ་ཀྱི་ཡྱི ན། 
ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་འྩོས་བསྡའུྱི་ལས་རྱིམ་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་ མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་ཡྩོད་པ་དང་། 
ཐུགས་དགྩོངས་དྭངས་ཆེད་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་དགྩོས་
པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐེན་གང་བྱུང་ཡྩོད་མེད་ང་ཚྩོས་ཞྱིབ་ཚགས་
པྩོ་བས་ནས་བལ་ྟདགྩོས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སྣ་ེམྩོ་བ་ཚྩོ་
ཡྱིནའང་འད། མྱི་མང་ནང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚྩོ་
ཚང་མས་གཞན་ལ་མཛུབ་མྩོ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཕར་བཞག་
ནས། སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་ལ་མཛུབ་མྩོ་ཚྱུར་བཙྱུགས་ནས་

ང་ཚྩོའྱི་སྐྱྩོན་དང་ནྩོར་འཁུལ་གང་ད་ུཤྩོར་ཡྩོད་པ་ད་ེཚྩོའྱི་
ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་འཁྩོར་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
འྩོས་བསྡའུྱི་སབྐས་ང་ཚྩོས་ཕར་ཚྱུར་ཤྩོད་རེས་བྱུང་ཡྩོད། 
མ་འྩོངས་པར་ད་ེརྱིགས་མྱི ་ཡྩོང་རྒྱྱུ འྱི་བསམ་བླ ྩོ་གཏང་
དགྩོས། ལགྷ་པར་འྩོས་བསྡའུྱི་ལས་རྱིམ་གུྲབ་རསེ་ང་ཚྩོ་
ཚང་མས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བདེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བྩོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚང་
མས་འདྱི་དགྩོངས་པར་འཇགས་ཏ་ེལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་ན། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་དགྩོངས་གཞྱི་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ལ་ྟ
ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བའྱི་གནས་བབས་ད་ེཚྩོ ་ལ་ྷདགྩོངས་
དྭངས་རྒྱྱུ འྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལྟ་བུའྱི་འྩོག་ནས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དམ་
བཅའ་བརྟན་པ ྩོ་ཡྱིན། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
ད ྩོན་གཅྩོད་ལ་འགྲྩོ་ན་ཡག་པྩོ་འདགུ་ཅེས་གསུངས་པ་
ལརྟ་དང་ལེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་
ཀྱིས་བང་ཨ་རྱི ་ཡྩོངས་རྩོགས་འགན་འཁྱརེ་དགྩོས་ཀྱི་
ཡྩོད། བང་ཨ་རྱི་ཞསེ་བརྩོད་སབྐས་བང་ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེ
ན་ཌ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ཨ་རྱི་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་སྟ ྩོབས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤྩོས་ཆགས་ཀྱི་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཆབ་

སྱིད་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་དང་། འཛམ་གླྱིང་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གཡྩོ་འགུལ་འགྲྩོ་སའྱི་ས་གནས་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀང་ཀྱི་ ཡྩོད། གཙྩོ་བ ྩོ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་
དྱིན་དང་། བཀའ་ཤག་ས་ྔཕྱི་བར་གསུམ་ཚང་མས་སྐ་ུ
ལས་སྐྱྩོན་པར་བརྟནེ། ད་ལའྟྱི་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་
གྱིས་གཙྩོས་ཆབ་སྱིད་མྱི ་སྣ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་བ ྩོད་ད ྩོན་
ཐྩོག་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ལ་མྩོས་གུས་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལགྷ་
པར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་
གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུབགྲསེ་པའྱི་ནང་ནས་ཌ་ཡེན་ཕ་ཡེན་
སྱི་ཊ་ཡེན་རེད། གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་ནང་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ཟུར་པ་ནནེ་སྱི ་པ་ེལྩོ ་སྱི ་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
ཡག་ཐག་གཅྩོད་ཡྩོད། ཁྩོང་རྣམ་པ་ཚྩོ་དགུང་ལྩོ་བགྲསེ་
འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་
ནང་མྱི ་རབས་གསར་པ་ཚྩོའྱི་ཁྩོད་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
བཙལ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་
གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་གནང་།།
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